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 توطئة
إعالن مبادئ "ویستند الدليل إلى  

عليم حقوق اإلنسان واألمن   ت
، الذي أقره وزراء  "البشري

الشبكة في اجتماعهم المعقود في    
، في غراتس، 2003أیار /مایو

المدینة التي تحتل الصدارة في   
. مجال حقوق اإلنسان في أوروبا  

آما یرمي الدليل إلى أن یكون 
إسهاما ختاميا في شبكة األمن   
البشري، برئاسة النمسا، لصالح 

عوب في الحاضر  أمن الش
 .والمستقبل

وأعتقد أن هذا الدليل سيدعم  
جهود تعليم حقوق اإلنسان التي   
یبذلها جميع شرآاء الشبكة   
وغيرهم في شتى أنحاء العالم، 
آما سيساعد مفوض األمم  
المتحدة السامي لحقوق اإلنسان   
على أداء مهامه؛ ولعله یكون  
دليًال یسترشد به لدى إعداد  

لتي تتجاوز  األنشطة المقبلة ا 
فترة عقد األمم المتحدة للتثقيف  

 .في مجال حقوق اإلنسان
 

 بينيتا فيریرو والدنر. د
 وزیرة الخارجية النمساویة

غراتس، االجتماع الخامس    
 لوزراء شبكة األمن البشري

 2003أیار / مایو9
 

یتمحور األمن البشري حول  
البشر، إذ إنه یتخذ األفراد  
. والجماعات مرجعًا رئيسيًا له  

ویعد إرساء أسس ثقافة سياسية 
عالمية قائمة على ضمان حقوق   
اإلنسان لكل فرد شرطًا من 
الشروط التي ال بد منها لتحقيق  

 .تقدم األمن البشري
ونظرًا ألن األمن البشري  

 فهمًا حقيقيًا لحقوق   یقتضي
اإلنسان، فقد حددت، بوصفي  

، "شبكة األمن البشري "رئيسة 
موضوعين ینبغي أن توليهما  
الشبكة أولویة في فترة العامين     

تعليم  : "، وهما2003 -2002
األطفال "و" حقوق اإلنسان 

 ".المتأثرون بالنزاعات المسلحة
وإن تعليم حقوق اإلنسان، من  

ي نقل خالل أبعاده المتمثلة ف
المعرفة وبناء المهارات وتكوین 
المواقف، یبث الوعي باألساس   
المشترك الذي نعتمد عليه 
لحمایة الكرامة اإلنسانية واألمن 

ولبلوغ هذه الغایة،  . البشري
المرآز األوروبي للتدریب  آلفت 

والبحث من أجل حقوق اإلنسان  
في غراتس، والدیمقراطية،  

بتأليف دليل لفهم حقوق اإلنسان   
بمساعدة أآثر من ثالثين خبيرا 
دوليا، بمن فيهم شرآاء   
مؤسسات شبكة األمن البشري، 
. المنتشرون في خمس قارات 

وقد وضع هذا الدليل ليستخدم  
على الصعيد العالمي انطالقا من  
منظور یراعي تنوع الثقافات   
ویعتمد على البعد العالمي لحقوق   

 .اإلنسان
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 شـــــــــــــكـر
ي للتدریب والبحث في مجال حقوق    بتكليف من وزارة الخارجية النمساویة، بدأ المرآز األوروب 

 فهم حقوق اإلنسان  ، الذي یقع مقره في غراتس، بإعداد الدليل المعنون  (ETC)اإلنسان والدیمقراطية  
، فحدد مفهومه األساسي، واغتنم فرصة انعقاد اجتماع وزراء شبكة األمن    2002آب /في أغسطس

في غراتس، لدعوة الشرآاء من داخل   ، 2003أیار / مایو10 إلى 8البشري في الفترة الممتدة من 
ومن خالل اجتماعين للخبراء، استضافتهما   . وخارج الشبكة إلى اإلسهام في إنجاز هذا الدليل

وزارة الخارجية النمساویة، دعي عدد آبير من خبراء وممارسي تعليم حقوق اإلنسان، من الدول     
م حقوق اإلنسان هذا، الذي یعد حقًا    األعضاء في شبكة األمن البشري، إلى اإلسهام في مشروع تعلي  

 .مشروعًا رائدًا مشترآًا بين الثقافات وبين األجيال
 إال بفضل حنكة العدید منهم وخبرتهم المهنية الكبيرة وطاقاتهم   فهم حقوق اإلنسانولم یظهر دليل 
 .التي ال تنضب

ماؤهم على تفانيهم فال بد من توجيه شكر خاص إلى المؤلفين والمساهمين الرئيسيين التالية أس 
 :الممتاز في العمل

 ، غراتسETC∗، وولفغانغ بينيدك": مقدمة لنظام حقوق اإلنسان"

 ETC*، مينا نيكولوفا": حظر التعذیب"

،  مينار بيمبلي، و(YUVA)، رابطة الشباب للوحدة والعمل التطوعي     ألفا فورا":التحرر من الفقر"
 ، الهند(PDHRE)ان ناغبور، الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنس

 ، غراتسETC*، إیفا شوفر": عدم التمييز"

،  (PDHRE)الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان ، آاثلين مودروفسكي": الحق في الصحة"
 نيویورك

/ (PDHRE)، الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان سوزانا تشياروتي": الحقوق اإلنسانية للمرأة "
، األرجنتين،   (CLADEM)للدفاع عن حقوق المرأة    طقة البحر الكاریبي لجنة أمریكا الالتينية ومن 

 ، غراتسETC*، أنكي سيمباتشرو

المعهد الهولندي لحقوق  هاتس سينيم أوزیافوز،  وليو زواك": سيادة القانون والمحاآمة العادلة "
 ، غراتسETC*، آاترین بيكاري وأنجيليكا آليوایناإلنسان، أوتریخت؛ و

 ETC*فيرینا الهوسين، ": يةالحریات الدین"

 ، غراتسETC*، بيترا سولوفسكا": الحق في التعليم"
  بولتسمان لحقوق اإلنسان، فيينامعهد لودفيغ، هلموت ساآس": الحقوق اإلنسانية للطفل"

                                                 
 (ETC) المرآز األوروبي للتدریب والبحث في مجال حقوق اإلنسان والدیمقراطية   ∗
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لجنة الصليب  ، بوفييه. أنطوان أ  وألكساندرا بوافان ": حقوق اإلنسان في حاالت النزاع المسلح"
 جنيفاألحمر الدولية، 

 ، غراتسETC*، أنجيليكا آليواین": العمل"

 ، غراتسETC*، جامعة غراتس ووولفغانغ بينيدك": حریة التعبير وحریة الصحافة"

، مرآز جزن همفري للسالم وحقوق اإلنسان، إدمونتاون، آندا،     ساتيا داس": الدیمقراطية"
 ، غراتسETC*، اريآریستوف ویریتش وأنجيليكا آليواین ومينا نيكولوفا وآاترین بيكو

أنجيليكا آليواین وفيرینا الهوسن وآاودیا بيكاري وإفلين آاميریر وبيترا    ": موارد إضافية"
 ، غراتسETC*، سولوفسكا

 ETC*، آلودیا بيكاري": مالحظات عامة عن منهجية تعليم حقوق اإلنسان"

يدل وآلودیا بيكاري  باربرا شم: ، والعاملون المساعدون والخبراء االستشاریون "أنشطة مختارة"
 ، غراتسETC*، وفيرینا الهوسن

 ، غراتسETC*، آالوس آابوي وأورسوال برینزل ومادالينا فيفونا: مساعدو البحث
 ، جامعة غراتسإليزابيت إرنست ماآنيل وسوزان مارلو: تصحيح التجارب المطبعية

 راتس غ-آونترابارتمارآوس غارجر وروبرت شروتهوفر وولفغانغ غوش، : التصميم

 ، غراتسETC*،  وولفغانغ بينيدك ومينا نيكولوفا: المحرران ومنسقا المشروع

 إلسهامها الكبير (PDHRE)ونعرب عن شكرنا الخاص لشبكة الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان 
 .في إعداد هذا الدليل

هم، لما  آما نعرب عن أصدق مشاعر العرفان للخبراء والمستشارین واألصدقاء التالية أسماؤ 
 :قدموه لنا من مساندة مستمرة، وتعليقات واقتراحات قيمة أتاحت إنجاز هذا الدليل

، نيویورك؛ وأداما ساماسيكو    (PDHRE)شوالميث آونيغ، الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان   
وفریق الحرآة المذآورة في مالي؛ ورینت آيكر، جامعة غراتس؛ ومانویال روسز وفریق معهد 

 الدولي والعالقات الدولية التابع لجامعة غراتس؛ وأنطون آوك، مرآز حقوق اإلنسان في         القانون
جامعة بریتوریا؛ ویانيس آتيستاآيس، مؤسسة مارانغوبولوس لحقوق اإلنسان، أثينا؛ وأوتو آونيغ،       

، جنيف؛ وجيرد (APT)جامعة غراتس؛ ودیبرا لونغ وباربرا بيرناث، رابطة منع التعذیب  
، مدرسة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية؛ وآریسيان بيبان، مدرسة القانون التابعة       أوبرالیتنر

لجامعة نيویورك؛ وإیفون شميت، جامعة غراتس؛ ومانفرید نواك، معهد لودفيك بولتسمان لحقوق     
والسالم   مرآز التدریب الدولي لتعليم حقوق اإلنسان ، فيينا؛ ومونيك بریندیزیس،   (BIM)اإلنسان 

(CIFEDHOP) جنيف؛ ورابطة مناهضة تشویه السمعة ،(ADL)    نيویورك؛ ولجنة الصليب األحمر ،
، جنيف؛ وفریق قسم حقوق اإلنسان في وزارة الخارجية النمساویة برئاسة جورغ   (ICRC)الدولية  
 . بيتش- مارآهوف وأورسوال ویرثر-ماوتنر
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طریقة استخدام هذا    
 الدليل 

، الذي یقع  (ETC)حث في مجال حقوق اإلنسان والدیمقراطية   للتدریب والبإن المرآز األوروبي 
 هو صاحب فكرة إعداد دليل لتعليم حقوق اإلنسان، یكون في متناول     ،)النمسا(مقره في غراتس 

فقد قام فریق من    . الجميع ویمثل إسهاما ملموسا في أعمال شبكة األمن البشري برئاسة نمساویة 
 .هومي للكتاب، ثم آلفته وزارة الخارجية بإعداد هذا الكتابالمرآز المذآور بتحدید اإلطار المف

 آأداة لمساعدة الدارسين والمدرسين، داخل وخارج البلدان الشریكة  فهم حقوق اإلنسانوصمم دليل 
في شبكة األمن البشري، على تعليم وتعلم حقوق اإلنسان، ضمن ظروف ثقافية متنوعة،    

عل تصميم هذا الدليل یجعله نقطة انطالق مفيدة لفهم حقوق   ول. آاستراتيجية لتعزیز األمن البشري 
اإلنسان وانتهاآات هذه الحقوق، وتدریب المدربين المستقبليين، ولفتح منتدى نقاش بشأن التبادل  

 .التفاعلي بين الثقافات وبث الوعي في هذا المجال
ما یضم عناصر تفيد في  ویقدم الدليل مجموعة مختارة من األفكار المدعمة بالممارسة العملية، آ 

والغرض الرئيسي من تنویع الموضوعات المتناولة هو الحث   . بناء المهارات وتكوین المواقف
على إیجاد أرضية مشترآة وبعد إنساني مشترك، وعرض بعض القضایا الخالفية من وجهة نظر   

 .تراعي تنوع الثقافات
 عامة عن أساسيات حقوق اإلنسان؛  یضم األول مقدمة : ویتألف الدليل من ثالثة أقسام رئيسية 

المختارة المعروضة في شكل وحدات تعليمية ترمي " المسائل الجوهریة"ویخصص الثاني لبعض 
موارد  "إلى المساعدة على فهم تطبيق حقوق اإلنسان في الحياة اليومية؛ أما القسم الثالث، المعنون           

ة بحقوق اإلنسان، وبعض المراجع  ، فيحتوي على معلومات مفيدة عن المؤسسات المعني"إضافية
 .للمطالعات اإلضافية، والموارد المتاحة على االنترنيت

 :وتستخدم الصور الصغيرة التالية لتيسير عملية تصفح النص

 ما ینبغي معرفته 

 ممارسات جيدة 

 أسئلة للمناقشة 

 أنشطة مختارة 

 آفاق للتفاعل بين الثقافات وقضایا مثيرة للجدل 

 من المعلومات، انظر ما یليلمزید  
وغرضنا من اعتماد بنية  . ویمكن أن یقوم منتفعون مختلفون باستخدام هذا الدليل بطرائق مختلفة  

مرنة مقسمة إلى وحدات تعليمية سهلة االستخدام هو تشجيع الدارسين والمدرسين على القيام     
 .بقراءة نقدیة وفهم فعال لمضمون الدليل
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عامة عن المفاهيم والمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان، فيمكنك أن تبدأ        فإن آنت تبحث عن مقدمة    
 .بالقسم األول من الدليل، وهو القسم الذي یضم المقدمة

أما الذین یبحثون عن أمثلة عن بعض المسائل المحددة في مجال حقوق اإلنسان، والتي تعد أساسية   
الموجود في " معلومات مفيدة "قراءة قسم لتحقيق األمن البشري، فيمكنهم أن یستهلوا استكشافهم ب  

وإن آنت ترید أن تقوم باستكشاف تحليلي أآثر منهجية وأعمق لبعض . جميع الوحدات التعليمية  
أما . المكرر في مختلف الوحدات" ما ینبغي معرفته"حقوق اإلنسان المحددة، فيمكنك أن تبدأ بقسم  

مراهقين والبالغين باستخدام طرائق تجدیدیة،    المهتمون باستكشاف وتعليم قضایا حقوق اإلنسان لل  
في الوحدات التعليمية، باإلضافة إلى االطالع   " أنشطة مختارة"فيمكنهم أن ینتقلوا مباشرة إلى قسم  

 .على المالحظات العامة المتعلقة بمنهجية تعليم حقوق اإلنسان
. المسائل الجوهریة المختارةوهذا الدليل مصمم ليكون مفتوح النهایة، فهو ال یعالج إال عددًا من 

ونود أن نشجعكم على إغناء الدليل باألمثلة والحكایات واألسئلة والتجارب النابعة من بيئتكم           
 .المحلية

آما أننا نرحب بكل التعليقات ألن ذلك یساعدنا على إغناء الدليل باإلضافات، بما یتفق مع تطلعنا  
ن والمدربين على اختالف خلفياتهم الثقافية ودرجات     إلى أن یكون الكتاب مفيدًا للدارسين والمربي  

 .معرفتهم بحقوق اإلنسان
فتمتعوا بقراءة الدليل وال تترددوا في إبداء أیة مالحظات على هذا العمل المستمر في التطور،        
وإضافة ممارساتكم الجيدة وأفضل الممارسات، وشواغل مجتمعكم المحلي؛ وال تترددوا آذلك في       

من األفراد على قراءة وفهم واقع حقوق اإلنسان المفعم باألحداث والمنطوي على   تشجيع المزید 
 .سحر دائم یدفع المرء إلى االهتمام بهذه الحقوق

 وولفغانغ بينيدك ومينا نيكولوفا

 office@etc-graz.at: العنوان اإللكتروني
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 قائمة المختصرات
ACHR American Convention on Human Rights األمریكية لحقوق اإلنساناالتفاقية  
ACHPR African Charter on Human and People’s Rights اللجنة االفریقية لحقوق اإلنسان والشعوب 
ACP African, Caribbean and Pacific States        مجموعة دول أفریقيا والكاریبي والمحيط

 الهادي
ANC African National Congress يالمؤتمر الوطني االفریق 
AU African Union االفریقياالتحاد  
ASEM Asia and Europe Meeting االجتماع اآلسيوي األوروبي 
BIM Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, 

Vienna, Austria 
 بولتسمان لحقوق اإلنسان،      معهد لودفيغ
 فيينا، النمسا

CCW Convention on prohibitions or restrictions on the 
use of certain conventional weapons 

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدیة          
 معينة

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women 

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
 المرأة

CERD United Nations Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination 

 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال          
 التمييز العنصري

CESCR Committee on Economic, Social, and Cultural 
Rights 

لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية        
 والثقافية

CJ Citizens’ Juries يميةهيئات المواطنين التحك 
CRC United Nation Convention on the Rights of the 

Child 
 اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل

ECHR European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms 

 االتفاقية األوروبية لحمایة حقوق اإلنسان      
 والحریات األساسية

ECOSOC Economic and Social Council المجلس االقتصادي واالجتماعي 
ETC European Training and Research Centre for 

Human Rights and Democracy, Graz, Austria 
المرآز األوروبي للتدریب والبحث من أجل          
حقوق اإلنسان والدیمقراطية، غراتس،        

 النمسا
EU European Union االتحاد األوروبي 
EUMC European Monitoring Center on Racism and 

Xenophobia 
المرآز األوروبي للمراقبة بشأن العنصریة         

 وآراهية األجانب
FARE Football against Racism in Europe Network           شبكة آرة القدم المناهضة للعنصریة في

 أوروبا
FDC Freedom from Debt Coalition نْیَدائتالف التحرر من ال 
FGM Female Genital Mutilation ختان اإلناث 
GA United Nations General Assembly الجمعية العامة لألمم المتحدة 
GATS General Agreement on Trade in Services الخدمات االتفاق العام المتعلق بتجارة 
GC Global Compact االتفاق العالمي 
GDP Gross Domestic Product  اإلجماليالناتج المحلي 
HDR UNDP Human Development Report        تقریر التنمية البشریة لبرنامج األمم المتحدة

 اإلنمائي
HIPC Heavily Indebted Poor Countries بالدیون لبلدان الفقيرة المثقلةا 
HRE Human Rights Education تعليم حقوق اإلنسان 
ICC International Criminal Court المحكمة الجنائية الدولية 
ICCPR International Covenant on Civil and Political 

Rights 
 المدنية   بالحقوق    الخاص   الدولي   العهد

 والسياسية
ICESCR International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights 
 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة         

 عية والثقافيةواالجتما
ICRC International Committee of the Red Cross لجنة الصليب األحمر الدولية 
ICTR International Criminal Tribunal for Rwanda المحكمة الجنائية الدولية المعنية برواندا 
ICTY International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia 
ية الدولية المعنية       المحكمة الجنائ  
 بيوغوسالفيا السابقة

IHL International Humanitarian Law الدولي اإلنساني القانون 
IJC International Commission of Jurists اللجنة الدولية للحقوقيين 
ILO International Labour Organization الدولية العمل منظمة 
IMF International Monetary Fund صندوق النقد الدولي 
IPEC International Programme for the Elimination of 

Child Labour 
 األطفال البرنامج الدولي للقضاء على عمل

MPs Members of Parliament أعضاء البرلمان 
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NGO Non Governmental Organization منظمة غير حكومية 
NPA National Plan of Action  وطنيةخطة عمل 
OAU Organization of African Unity منظمة الوحدة االفریقية 
OECD Organization for Economic Cooperation and 

Development 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان        

 االقتصادي
ODIHR Office for Democratic Institutions and Human 

Rights 
قراطية     المكتب المعني بالمؤسسات الدیم  

 وحقوق اإلنسان
OSCE Organization for Security and Cooperation in 

Europe 
 منظمة األمن والتعاون في أوروبا

PDHRE People’s Movement for Human Rights Education الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان 
PRODEC The Decennial Development Program on 

Education 
 نامج العشري لتنمية التعليمالبر

PRSPs Poverty Reduction Strategy Papers  لحد من الفقرادراسات استراتيجية 
SAPs Structural Adjustment Programmes of the World 

Bank 
  التابعة للبنك الدوليبرامج التكيف الهيكلي

SEE South- Eastern Europe جنوب شرق أوروبا 
SIM Netherlands Institute of Human Rights, Utrecht, 

the Netherlands 
المعهد الهولندي لحقوق اإلنسان، أوتریخت،        

 هولندا
TRIPs Trade- Related Aspects of Intellectual Property 

Rights 
 جوانب حقوق الملكية الفكریة المتصلة        

 بالتجارة
UDHR Universal Declaration of Human Rights اإلنسان الن العالمي لحقوقاإلع 
UEFA Union of European Football Associations وروبية لكرة القدمألاتحاد الرابطات ا 
UNCED United Nations Conference on Environment and 

Development 
 مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

UNDP United Nation Development Program برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organisation 
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

UNICEF United Nations Children’s Fund اليونيسيف (منظمة األمم المتحدة للطفولة( 
UNMIK United Nations Mission in Kosovo آوسوفو بعثة إدارة األمم المتحدة المؤقتة في 
UNMISET United Nations Mission of Support in East Timor      بعثة األمم المتحدة لتقدیم الدعم في تيمور 

 الشرقية
UNTAET United Nation Transitional Administration in 

East Timor 
  تيمور إدارة األمم المتحدة االنتقالية في    

 الشرقية
WCAR World Conference Against Racism, Racial 

Discrimination, Xenophobia and Related 
Intolerance 

المؤتمر العالمي لمناهضة العنصریة         
العنصري وآراهية األجانب وما         والتمييز

 یتصل بذلك من تعصب
WHO World Health Organization منظمة الصحة العالمية 
WSSD World Summit on Sustainable Development مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 
WTO World Trade Organisation منظمة التجارة العالمية 
WUK 
Kinderkultur 

Werkstätten und Kulturhaus Kinderkultur  حلقات     "في مؤسسة  " ثقافة الطفل    "أنشطة
 "العمل والدور الثقافية
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 رياألمن البش

 
تستمد ثقافة حقوق اإلنسان القدر األآبر من قوتها             "

وتقع المسؤولية عن     .  من الفهم الواعي لكل فرد   
ولكن فهم   . حمایة حقوق اإلنسان على عاتق الدول        

حقوق اإلنسان واحترامها وتوقع احترام الغير لها         
من جانب آل فرد، هو ما یعطي حقوق اإلنسان             
."ةجوهرها اليومي ومرونتها المتجدد  

 

مفوض األمم المتحدة السامي     سرجيو فييرا دي ميللو،   
2003لحقوق اإلنسان،    
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 فهم حقوق اإلنسان -ألف 
. یشكل السعي إلى حمایة الكرامة اإلنسانية لجميع أفراد الجنس البشري لب مفهوم حقوق اإلنسان

لقيم، مكرس للحفاظ  وهو یضع الكائن البشري في بؤرة االهتمام ویرتكز على نظام عالمي مشترك ل
على قدسية الحياة ویوفر إطارًا لبناء نظام لحقوق اإلنسان یتمتع بحمایة القواعد والمعایير المقبولة        

وخالل القرن العشرین تطورت حقوق اإلنسان آإطار أخالقي وسياسي . على الصعيد الدولي
 .وقانوني وآذلك آمبادئ توجيهية الزمة لبناء عالم خال من الخوف والعوز

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة         1وتشير المادة 
الحریة  إلى الدعائم األساسية التي یرتكز عليها نظام حقوق اإلنسان أال وهي 1948في عام 

 إن حقوق اإلنسان تحمي الحریات، مثل حریة الفكر والوجدان والدین  . والمساواة والتضامن
آذلك تضمن حقوق اإلنسان المساواة، مثل الحمایة المتساویة من    . وآذلك حریة الرأي والتعبير

جميع أشكال التمييز في التمتع بجميع حقوق اإلنسان، بما في ذلك المساواة التامة بين النساء      
 أما التضامن فهو یشير إلى الحقوق االقتصادیة واالجتماعية، مثل الحق في الضمان        . والرجال

االجتماعي والحق في الحصول على األجر العادل وعلى المستوى المناسب للحياة والصحة والحق           
ویجري بيان  . في الحصول على التعليم، التي تشكل جميعا جزءا ال یتجزأ من إطار حقوق اإلنسان    

الحقوق السياسية، والمدنية، واالقتصادیة      : هذه الحقوق تفصيال تحت خمسة عناوین باعتبارها   
االجتماعية والثقافية، التي تم تعریفها قانونا في صورة عهدین متوازیين یسيران جنبا إلى جنب      و

 .لكي یكّونا، مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان
وعليهم أن یعاملوا  ... یولد جميع الناس أحرارًا ومتساوین في الكرامة والحقوق   "

 ."إلخاءبعضهم بعضا بروح ا
 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1المادة 

 
 "جميع حقوق اإلنسان للجميع"

وتخّول حقوق اإلنسان         . 1993آان هذا هو شعار مؤتمر فيينا العالمي لحقوق اإلنسان الذي عقد في                  
.   األفراد والمجتمعات سلطة السعي إلى تطویر المجتمع نحو اإلعمال الكامل لجميع حقوق اإلنسان                               

بغي حل المنازعات بالطرق السلمية على أساس مبدأ سيادة القانون وفي حدود إطار حقوق                             وین 
بيد أن حقوق اإلنسان قد تتداخل مع بعضها، آما تحّد منها حقوق وحریات اآلخرین أو                           .  اإلنسان 

 من   29المادة   ( مقتضيات النظام العام وُحسن األخالق والصالح العام في المجتمع الدیمقراطي                        
.   ویجب احترام حقوق اآلخرین وعدم االقتصار على مجرد تحمّلها                      ).  ن العالمي لحقوق اإلنسان        اإلعال  

 من اإلعالن      30المادة    (ویجب عدم استخدام حقوق اإلنسان في انتهاك حقوق اإلنسان األخرى                        
؛ وهكذا یجب حل جميع المنازعات بطریقة تتفق مع حقوق اإلنسان حتى في أوقات                             ) العالمي  

 .مة وأوقات األزمات الشدیدة التي یجوز فيها فرض بعض القيودالطوارئ العا
ال توجد عبارة واحدة بمفردها في التاریخ البشري الحدیث تعتبر أآثر استحقاقا       "

إن   -"... حقوق اإلنسان"وجدارة بحمل رسالة وعبء المصير اإلنساني من عبارة 
والحقيقة أن لغة .  اإلنسانأعظم هدیة قدمها الفكر القدیم والحدیث معا هي مفهوم حقوق   

حقوق اإلنسان تعتبر أهم من أي لغة أخالقية أخرى متاحة لنا في هذه الحقبة      
 ..."التاریخية
 لألستاذ أوبندرا باآسي - "األخطاء الالإنسانية وحقوق اإلنسان"من آتاب 

حقوق  لذلك یحتاج آل فرد، رجال آان أو امرأة، وشابا آان أم طفال، إلى أن یعرف وأن یفهم  
ویمكن تحقيق هذا الهدف عن طریق تعليم وتعلُّم  . اإلنسان الخاصة به والمتصلة باهتماماته وآماله

ذلك أن  . حقوق اإلنسان، هذا التعليم الذي یمكن أن یكون تعليما نظاميا أو غير نظامي أو ال نظامي 
ة في اتخاذ القرارات فهم حقوق اإلنسان ومبادئها وإجراءاتها من شأنه أن یمّكن الناس من المشارآ        

التي تؤثر على حياتهم، آما یمّكنهم من العمل على حل النزاعات وحفظ السالم مسترشدین في ذلك  
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بحقوق اإلنسان، ویساعد على رسم استراتيجية صالحة للبقاء تتخذ من التنمية البشریة واالجتماعية    
 .واالقتصادیة محورًا لها

 أن تضطلع به جميع العناصر الفعالة أو جميع األطراف  ویحتاج تعليم وتعلم حقوق اإلنسان إلى  
وعن  . المعنية، بواسطة المجتمع المدني وآذلك بواسطة الحكومات والشرآات العابرة لألوطان 

، ترتكز على احترام حقوق "ثقافة حقيقية لحقوق اإلنسان "طریق تعلُّم حقوق اإلنسان یمكن تطویر 
 .ها وممارستهااإلنسان وحمایتها والوفاء بها وإعمال

 من اإلعالن العالمي لحقوق     26والحق في تعلم حقوق اإلنسان یمكن أن یكون مستمدًا من المادة      
ویجب أن یستهدف التعليم التنمية   .... لكل شخص حق في التعليم   "اإلنسان التي تنص على أن   

تحدث قرار  وی...."الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزیز احترام حقوق اإلنسان وحریاته األساسية
، والذي تضمن إعالن  23/12/1994 الصادر بتاریخ 49/184الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  

وتشتمل خطة  . عقد األمم المتحدة لتعليم حقوق اإلنسان، عن عملية تعلم شاملة تستمر طوال الحياة    
فصيلي وبيان  على تعریف ت2004 -1995العمل الخاصة بعقد األمم المتحدة لتعليم حقوق اإلنسان   

 12 بتاریخ A/51/506 و  Add.1وثيقة األمم المتحدة   .(لمضامين وأساليب تعليم حقوق اإلنسان   
 ).1996آانون األول /دیسمبر

یجب أن یثير تعليم حقوق اإلنسان وتعلمها والحوار بشأنها التفكير النقدي والتحليل   "
ة والمدنية واالقتصادیة   النظامي المقترن ببعد متعلق بالجنسين بشأن القضایا السياسي    

 "واالجتماعية والثقافية داخل إطار حقوق اإلنسان
 PDHRE، شوالميث آوینيغ

یشمل تعليم حقوق اإلنسان آل عملية تعلم من شأنها تنمية المعرفة والمهارات والقيم    "
المتعلقة بحقوق اإلنسان، وتعزیز العدالة والتسامح والكرامة واالحترام لحقوق  

 ."تهماآلخرین وآرام
 ، مرآز حقوق اإلنسان التابع لجامعة مينيسوتانانسي فالورز

 

آانون األول  / دیسمبر23 الصادر بتاریخ 49/184بقرار الجمعية العامة رقم جاء  
إن تعليم  ": ، الذي بمقتضاه تم اإلعالن عن عقد األمم المتحدة لتعليم حقوق اإلنسان ما یلي    1994

 ما هو أآثر م مجرد تقدیم مجموعة من المعلومات وینبغي أن     حقوق اإلنسان ینبغي أن ینطوي على   
یتكون من عملية شاملة تستمر مدى الحياة بمقتضاها یتعلم الشعب بجميع مستویاته والمجتمع     

 ."بجميع طبقاته احترام آرامة اآلخرین ووسائل وأساليب آفالة ذلك االحترام في جميع المجتمعات
: ...  على أن) 2004 -1995 (مم المتحدة لتعليم حقوق اإلنسانخطة العمل الخاصة بعقد األوتؤآد 

تعليم حقوق اإلنسان یمكن تعریفه بأنه یتمثل في جهود التدریب، والنشر واإلعالم التي تهدف إلى  
بناء ثقافة عالمية لحقوق اإلنسان عن طریق نقل المعارف والمهارات وصياغة المواقف  

 :ا یليواالتجاهات، والموّجه نحو تحقيق م
 تعزیز احترام حقوق اإلنسان وحریاته األساسية؛ )أ(
 التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية ولإلحساس بكرامتها؛ )ب(
تعزیز التفاهم، والتسامح، والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع األمم والشعوب    )جـ(

 غویة؛األصلية والجماعات العنصریة، والوطنية والعرقية، والدینية والل
... 
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  حقوق اإلنسان واألمن البشري–باء 

في اإلعالن الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن عقد األمم المتحدة لتعليم حقوق    
 اإلنسان 

أوسع قدر ممكن من الوعي  ": قررت الجمعية العامة وجوب السعي إلى تحقيق) 2004 -1995(
. "م المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    والفهم لجميع المعایير والمفاهيم والقي   

وآان المحرك الرئيسي وراء هذه المبادرة یتمثل في شوالميث آوینيغ، مؤسسة الحرآة الشعبية   
ترضى بما دون الرؤیة طویلة األجل التي تتمثل في جعل حقوق   لتعليم حقوق اإلنسان، التي ال 

في استطاعة الشعوب أن   " آوآبنا هذا بحيث یصبح   اإلنسان في متناول آل فرد یعيش فوق ظهر   
وبناء على ذلك فإن الهدف المنشود من تعليم حقوق اإلنسان یتمثل في     . "تعرفها وأن تطالب بها  

إرساء ثقافة سياسية  " أو حسب تعبير نلسون ماندیال في "محو أمية حقوق اإلنسان بالنسبة للجميع"
 ."جدیدة ترتكز على حقوق اإلنسان

 مالحظات عامة بشأن منهجية تعليم  یتعلق بأساليب تعليم حقوق اإلنسان ینبغي اإلشارة إلى   وفيما 
 .حقوق اإلنسان

تمت صياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نتيجة لوقوع أشد االنتهاآات خطورة لكرامة اإلنسان   
ویجري الترآيز  . يةآما یتمثل ذلك بوجه خاص في المذبحة التي وقعت أثناء الحرب العالمية الثان

ویتمثل نفس النهج في ". التحرر من الخوف والفاقة"وتشير دیباجته إلى . فيه على شخص اإلنسان
 .مفهوم األمن البشري

تنطوي معظم التهدیدات الموجهة إلى األمن البشري، بصورة مباشرة أو غير مباشرة      "
 ."على بعد متعلق بحقوق اإلنسان

 .2000أیار /لوسرن، مایو المنعقد فيكة األمن البشري، االجتماع الوزاري الثاني لشب
وفي حلقة العمل الدولية بشأن األمن البشري وتعليم حقوق اإلنسان، التي عقدت في غراتز في        

، قرر المشترآون في الحلقة أن األمن البشري یهدف إلى حمایة حقوق اإلنسان    2000تموز /یوليو
عن طریق معالجة جذور المشكالت التي تؤدي إلى     عن طریق الحيلولة دون وقوع النزاعات و  

وتهدف االستراتيجية الخاصة باألمن البشري إلى إرساء ثقافة   . انعدام األمن ووقع االضطرابات  
وفي هذا السياق یمكن القول إن تعليم حقوق اإلنسان    . سياسية عالمية ترتكز على حقوق اإلنسان 

ري، نظرًا ألنه ُیمّكن الشعوب من التماس الحلول   یعتبر بمثابة استراتيجية لتحقيق األمن البش
لمشكالتها على أساس نظام عالمي مشترك للقيم وطبقا لنهج ُمَوّجه نحو مراعاة القواعد ویرتكز 

ویجري تعزیز األمن البشري في المجتمع   . على احترام الحقوق، بدال من نهج یرتكز على القوة
ألساسية للشعب، بنسائه ورجاله على السواء، مثل   بطریقة المرآزیة، ابتداء من االحتياجات ا

ویبدأ التحرر من  . مشكالت األمن الشخصي، والفقر، والتمييز، والعدالة االجتماعية والدیمقراطية   
وتساند مؤسسات المجتمع المدني مثل   .  االستغالل والفساد عندما ال یعود الشعب یقبل انتهاك حقوقه  

Transperancy Internationalالتحرر المذآورة التي ترتكز على معرفة حقوق اإلنسان عملية . 
ترسي حقوق اإلنسان أساسا یمكن االرتكاز عليه في مواصلة عملية بناء التنمية    "

 ."البشریة واألمن البشري
 .2002 تموز/یوليوالمنعقد في سنتياغو، شيلي، االجتماع الوزاري الرابع لشبكة األمن البشري، 

 الذي یتخذ صورة األمن الشخصي "فاألمن ".قوق اإلنسان واألمن البشريروابط بين ح توجد عدة 
مثل توفير االحتياجات األساسية مثل تأمين   (، واألمن االجتماعي  )مثل الحمایة من الحبس التعسفي  (

تتفق جميعها مع حقوق اإلنسان  ) الحق في العيش في ظل نظام دولي آمن (واألمن الدولي  ) الغذاء
سات األمنية یجب دمجها على نحو أوثق في االستراتيجيات الرامية إلى تعزیز      فالسيا". الراهنة

وحقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني وقانون الالجئين، توفر  .  والتنمية ةحقوق اإلنسان والدیمقراطي
سالمة الشعب  : األمن البشري ("اإلطار المعياري الذي یرتكز عليه النهج الخاص باألمن البشري    

 ).1999تغير، قسم الشؤون الخارجية والتجارة الدولية، آندا في عالم م
وتكشف انتهاآات حقوق اإلنسان عن وجود تهدیدات لألمن البشري ولذلك فإنها تستخدم آمؤشرات      

بيد أن حقوق اإلنسان لها دور أیضا في معالجة   . في آليات اإلنذار المبكر الرامية إلى منع النزاعات
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ویشكل تعليم حقوق   . ات، وبناء السالم في مرحلة ما بعد انتهاء النزاعات النزاعات، وتحویل النزاع  
اإلنسان، عن طریق نقل المعارف، وبناء المهارات وتشكيل المواقف واالتجاهات، األساس الذي   

 .ترتكز عليه ثقافة حقيقية لمنع النزاعات
ل سالمة ، في جوهره، جهدًا یرمي إلى بناء مجتمع عالمي تمث )األمن البشري   (یعد "

 معایير حقوق اإلنسان وسيادة عد فيه تآما  ؛...الفرد فيه مرآز األولویات الدولية
 ..."تحمي الفرد متقدمة ومنتشرة في شبكة القانون

 ، وزیر سابق لخارجية آندالوید أآسوورثي
وباإلضافة إلى آون حقوق اإلنسان تشكل أداة أساسية لمنع النزاعات، فإنها تشكل أیضا مفهوما    

وهي ترسي األساس الالزم لمعالجة المشكالت المجتمعية     . اسيا لبناء الحكم الصالح والدیمقراطية   أس
بناء الحكم "وتتكون عملية .  والعالمية، عن طریق المشارآة اإلیجابية وزیادة الشفافية والمسؤولية 

ناء الدولة یوفر   وب. "تنمية المجتمع " و"بناء الدولة ": من نوعين متكاملين من بناء القدرات   " الصالح
، الذي یمكن رؤیته على أفضل نحو في الجهود التي تبذل من أجل إعادة  "األمن الدیمقراطي"

وتشتمل التنمية المجتمعية على بناء قاعدة عریضة لتعليم      ". التأهيل وإعادة البناء بعد النزاعات    
والتر  ("خرینحقوق اإلنسان لتمكين الشعب من المطالبة بحقوقه وإظهار احترامه لحقوق اآل 

 ).ليشيم، وزارة الخارجية النمساویة االتحادیة
 تحت الرئاسة المشترآة لكل من ساداآو  2001، التي أنشئت في عام لجنة األمن البشريوقامت 
الحائز على جائزة   (وأمارتيا ِسن ) مفوض األمم المتحدة السامي السابق لشؤون الالجئين     (أوغاتا 

شتراك مع المعهد األمریكي لحقوق اإلنسان وجامعة السالم، بعقد    بطریق اال) نوبل في االقتصاد 
، في آوستاریكا، في خوسيهحلقة عمل عن العالقة بين حقوق اإلنسان واألمن البشري، في سان 

إعالن لحقوق اإلنسان بوصفها عنصرًا  "، وقامت حلقة العمل بإعداد 2001آانون األول /دیسمبر
 وطبقًا (http://www.humansecuritychs.org/doc/sanjosedec.html)" أساسيًا لتحقيق األمن البشري

رامشاران مساعد األمين العام لألمم المتحدة ونائب المفوض السامي لشؤون        . لرأي برتراند ج
 .حقوق اإلنسان فإن المعایير الدولية ومعایير حقوق اإلنسان تحدد معنى األمن البشري

 ." إذا ساد األمن في حياة الناس اليوميةلن یعيش العالم أبدًا في سالم إال"
 .1994، (UNDP)، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقریر التنمية البشریة

 من العهد الدولي الخاص 9 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة  3آذلك تحمي المادة 
وي بوجه خاص على    بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الحریة وفي األمن الشخصي، مما ینط  

 من اإلعالن العالمي لحقوق    22وباإلضافة إلى ذلك فإن المادة   . اإلشارة إلى التحرر من الخوف
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية تعترفان         9اإلنسان والمادة  

االجتماعية، الحریة من   بالحق في الضمان االجتماعي، الذي یناظر مع سائر الحقوق االقتصادیة و
وقد جرى تناول العالقة بين العولمة واألمن البشري في تقریر األلفية الذي أعده       . الحاجة والعوز  

 التحرر من الخوف، والذي فّرق فيه بين 2000األمين العام لألمم المتحدة آوفي عنان في عام  
علنها رئيس الوالیات المتحدة    ، وهي تفرقة ترجع إلى الحریات األربع التي أوالتحرر من الحاجة

والكفاح .  أثناء الحرب العالمية الثانية آرؤیة لنظام ما بعد الحرب    1940الرئيس روزفلت في عام  
ضد الفقر ومن أجل الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية یعادل في أهميته بالنسبة لألمن    

 أنه ال یمكن فصل أحدهما عن اآلخر، بيد. الكفاح من أجل الحریة السياسية والحریات األساسية
 .فهما مترابطان وغير قابلين لالنقسام

 الذي أصدره 2000وطبقا لتقریر عام . واألمن البشري هو القدرة على التمتع بثمار التنمية البشریة   
. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تشترك حقوق اإلنسان والتنمية البشریة في رؤیة واحدة مشترآة

 الذي یستخدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على عدة مؤشرات،   مؤشر التنمية البشریة  ویحتوي
مثل االلتحاق بالتعليم، واألمن الغذائي، والخدمات الصحية، والمساواة بين الجنسين، والمشارآة     

" تقریر عن األمن البشري"ویجري إعداد . السياسية، التي ترتبط ارتباطًا مباشرا بحقوق اإلنسان
وقصارى القول، إن . تحت إدارة أندروماك، یرّآز على التهدیدات التي تواجه األمن البشري

المفاهيم المتعلقة باألمن البشري، وحقوق اإلنسان، والتنمية البشریة هي مفاهيم متداخلة وتدعم    
 .بعضها بعضا

unietcab
Haftnotiz
http://www.unocha.org/humansecurity/chs/activities/outreach/sanjosedec.html 
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 تاریخ وفلسفة حقوق اإلنسان -جيم 

وهي تتجلى في العدید  .  قدم تاریخ الجنس البشري ذاته   هي فكرة قدیمةالكرامة اإلنسانيةإن فكرة 
وعلى سبيل المثال فإن القيمة الكبيرة التي یحظى بها     . من الصور في جميع الثقافات واألدیان  

 أو في حمایة    "ubuntu"الكائن البشري یمكن أن نجدها في الفلسفة االفریقية الخاصة بالـ أوبونتو        
اعدة الذهبية التي تقضي بوجوب أن یعامل الشخص اآلخرین آما     آما أن الق. األجانب في اإلسالم 

ویْصدق هذا أیضا على مسؤولية  . یحب أن یعامله اآلخرون، توجد في جميع الدیانات الكبرى  
 .المجتمع عن رعایة فقرائه، وعلى المفاهيم األساسية الخاصة بالعدالة االجتماعية

الفلسفي في العصور الحدیثة، وترتكز على فلسفة    هي ثمرة التفكير "حقوق اإلنسان "بيد أن فكرة  
ولئن آان المفهوم  . العقالنية والتنویر، وعلى الليبرالية والدیمقراطية، وأیضا على االشتراآية 

الحدیث لحقوق اإلنسان قد نبع أساسا من أوروبا، إال أننا یجب أن نقرر أن مفاهيم الحریة والعدالة    
وقد  . هيم األساسية لحقوق اإلنسان، تشكل جزءا من جميع الثقافاتاالجتماعية، التي تعتبر من المفا 

قامت األمم المتحدة بقيادة إليانور روزفلت، ورینيه آاسان، وشارل مالك بإعداد اإلعالن العالمي        
وقد  . لحقوق اإلنسان، الذي اشترك ثمانون شخصا من الشمال والجنوب في تشكيل أفكاره ولغته 

 مفهوما عالميا یتجلى فيه تأثير قوي من الشرق والجنوب آما یتمثل     أصبحت حقوق اإلنسان تشكل  
ذلك في مفهوم الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، والحق في تقریر المصير والحق في    

 .التنمية والتحرر من التمييز العنصري والفصل العنصري
 ...."أنا إنسان ألن عينيك تریاني واحدًا من البشر"

 .مالي ،يمثل افریق
، من الناحية التاریخية، هم المنتفعون من حقوق اإلنسان المتمتعة بالحمایة  المواطنونوبينما أصبح 

الدستوریة نتيجة لكفاحهم من أجل الحریات األساسية والحقوق االقتصادیة واالجتماعية، فإن     
 أساس  یمكن أن یصبحوا أصحاب حقوق في بعض الحاالت االستثنائية فقط أو علىاألجانب

ولذلك آانوا في حاجة إلى حمایة من دولهم التي تمثل مواطنيها في         . اتفاقات ملزمة للجانبين   
 .الخارج

وآان یستهدف إرساء .  عظيم األهمية بالنسبة لحمایة غير المواطنينالقانون اإلنسانيوقد آان 
 (اع المسلح قواعد أساسية لمعاملة جنود األعداء، وأیضا لمعاملة المدنيين في حاالت النز  

یمكننا أن نجد المقدمات ). "حقوق اإلنسان في حاالت النزاع المسلح:  "الوحدة التعليمية انظر
 آما وردت في معاهدة   بحریة الدینالمبكرة لحقوق اإلنسان الدولية الحالية في االتفاقات المتعلقة    

 بتجارة العبيد الصادر عن     ، والمتعلقة بحظر العبودیة، أي في اإلعالن المتعلق   1648وستفاليا لعام  
 وفي االتفاقية   1833، وفي إنشاء الجمعية األمریكية لمنع العبودیة في عام 1815مؤتمر فيينا لعام 

 لها أیضا تاریخ طویل وآانت  حقوق األقلياتآما أن حمایة . 1926الدولية لمناهضة العبودیة لعام    
بالنسبة لعصبة األمم التي أنشئت في   و1919تشكل قضية أساسية في معاهدة فرساي للسالم لعام 

 ).موارد إضافية:  المعنونالقسم الثالث في "أهم التواریخ"قسم  (نفس العام 
 لجميع البشر لم یصبح مقبوال من الدول إال بعد       حقوق اإلنسان العالميةوعلى أي حال، فإن مفهوم   

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  أهوال الحرب العالمية الثانية، عندما تم التوصل إلى اتفاق بشأن 
 بلدان اشتراآية وجنوب افریقيا عن التصویت، وذلك    8 دولة في ذلك الوقت، مع امتناع  48من ِقَبل 

ومنذ ذلك الوقت وصل    . بوصفه یشكل عنصرا أساسيا ال غنى عنه بالنسبة لمنظومة األمم المتحدة  
طلقا أن اعترضت أي دولة على ذلك  دولة، ولكن لم یحدث م191عدد أعضاء األمم المتحدة إلى 

 .اإلعالن الذي یمكن اليوم بكل ثقة اعتباره جزءًا من القانون الدولي العرفي
، 1990 لعام "إعالن القاهرة بشأن حقوق اإلنسان في اإلسالم "وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى 

، ولكن لم یتم  سالميمنظمة المؤتمر اإل الذي قام بصياغته وزراء خارجية الدول األعضاء في     
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وجميع الحقوق المنصوص عليها في ذلك اإلعالن متفقة مع  . اعتماده مطلقا بصورة رسمية 
 .الشریعة اإلسالمية

إن جميع الناس قد ُخلقوا متساوین؛ وأن     -نحن نعتبر هذه الحقائق من البدیهيات     "
لحياة،  خالقهم قد منحهم بعض الحقوق الثابتة؛ وأن هذه الحقوق تشمل الحق في ا

وأنه لتوفير هذه الحقوق، أنشئت . والحریة والسعي إلى الحصول على السعادة
 ."الحكومات بين الناس وأنها تستمد سلطاتها الشرعية من رضاء المحكومين

 ).1776(إعالن االستقالل األمریكي 
لمناقشة   ، وهي اأولویة بعض الحقوق وعالميتها، في مقابل النسبية الثقافيةوأما المناقشة بشأن  

التي آانت تثار من وقت آلخر، فقد تناولها مؤتمران عالميان بشأن حقوق اإلنسان عقدا في طهران    
 أن جميع حقوق اإلنسان مترابطة   1968وقد أوضح مؤتمر طهران في عام   . وفيينا على التوالي 

لئن آانت ":  بتوافق اآلراء على ما یلي1993وغير قابلة لالنقسام، ووافق مؤتمر فيينا في عام 
أهمية الخصائص الوطنية واإلقليمية ومختلف الخلفيات التاریخية والثقافية والدینية یجب أن تؤخذ   
في االعتبار، إال أنه یجب على الدول، بغضّ النظر عن نظمها السياسية واالقتصادیة والثقافية، أن         

 وبرنامج عمل فيينا    من إعالن5الفقرة . ("تعزز وتحمي جميع حقوق اإلنسان وحریاته األساسية
 )1993لعام 
والثانية هي . إن الحریة األولى هي حریة القول والتعبير في آل مكان في العالم"

والثالثة هي الحریة . في آل مكان في العالم -حریة آل شخص في عبادة اهللا بطریقته 
 الذي یوفر    التي تعني إذا ما ُترجمت إلى اللغة العالمية، التفاهم االقتصادي     -من الَعَوز 

والرابعة هي الحریة من  . لكل أمة حياة صحية آمنة لسكانها في آل مكان في العالم   
 ...."الخوف

 ).1941( الحریات األربع ،الرئيس روزفلت
یتبع الكثير من القادة الدوليين اليوم سياسات تقوم على بث الخوف، ظنا منهم أنهم      "

من الحقيقي ال یمكن أن یقوم على ولكن األ. بذلك سوف یزیدون من فرص توفير األمن
إن األمن الحقيقي یجب أن یرتكز على المبادئ الثابتة لحقوق    . مثل ذلك األساس 

 ."اإلنسان
 .2003مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان  -سيرجيو فييرا دي ميلو 

 مفهوم حقوق اإلنسان وطبيعتها -دال 

، آما یتضح ذلك من اإلعالن الذي    عالميه آمفهوم  اليوم، اصبح مفهوم حقوق اإلنسان معترفا ب   
 ومن القرارات التي اعتمدتها األمم  1993اعتمده مؤتمر فيينا العالمي لحقوق اإلنسان في عام  

.  بمناسبة مرور خمسين عاما على صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   1998المتحدة في عام  
 اإلنسان أن بعض الدول الشدیدة التفرق من   وینبغي تذآير بعض المتشككين في عالمية حقوق

الناحية الجغرافية مثل الصين ولبنان وشيلي آانت من بين الدول التي ساعدت في صياغة ذلك        
وعلى أي حال فإنه منذ ذلك   . المفهوم في النصف الثاني من عقد األربعينات في القرن العشرین 

الن العالمي لحقوق اإلنسان وصدق على   الوقت أعرب الكثير من الدول األخرى عن تأیيده لإلع 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وآذلك على العهد الخاص بالحقوق االقتصادیة      

أما اتفاقية القضاء على جميع أشكال  . واالجتماعية والثقافية الذي یرتكز على اإلعالن العالمي   
 .آان ذلك مع آثير من التحفظات دولة، وإن 177التمييز ضد المرأة فقد صدقت عليها 

الكرامة األصيلة لجميع أعضاء األسرة وتتمثل نقطة البدء في مفهوم حقوق اإلنسان في مفهوم  
، اللذین  1966، وفقا لما هو معترف به في اإلعالن العالمي وفي العهدین الدوليين لعام   البشریة

رر من الخوف والحاجة والمتمتع   اعترفا أیضا بالمثل األعلى المتمثل في اإلنسان الحر المتح
وبناء على ذلك فإن حقوق اإلنسان تعتبر عالمية وغير قابلة   . بحقوق متساویة وغير قابلة للتصرف  

للتصرف، مما یعني أنها تعتبر ساریة المفعول في آل مكان وأنها ال یمكن أن تنتزع من اإلنسان  
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 األمين العام لألمم المتحدة بطرس بطرس   وطبقا لما قرره. حتى لو آان ذلك بموافقته أو بموافقتها  
حقوق اإلنسان تعتبر من الحقوق    "، فإن 1993غالي في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق اإلنسان في   

 ."التي تكتسب بالميالد
عدة أبعاد أو عدة فئات  ویمكن تمييز . وتعتبر حقوق اإلنسان أیضا مترابطة وغير قابلة لالنقسام

والحقوق االقتصادیة ، مثل حریة التعبير، الحقوق المدنية والسياسية فهناك :من حقوق اإلنسان
تحقيقها   "مثل حق اإلنسان في الضمان االجتماعي، وهي الحقوق التي یجب  واالجتماعية والثقافية 

وفي الماضي أعربت بعض الدول أو    . ، نظرا ألنها تلقى التزامات مالية على عاتق الدولة  "تدریجيا
المجموعة الشيوعية على األخص، عن تفضيلها للحقوق االقتصادیة  مجموعات الدول مثل  

واالجتماعية والثقافية في مقابل الحقوق المدنية والسياسية، بينما أبدت الوالیات المتحدة والدول           
بيد أن هذا الخالف  . األعضاء في مجلس أوروبا عن قدر من التفضيل للحقوق المدنية والسياسة

، وفي المؤتمر  1968مؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الذي عقد في طهران في     العقيم قد تم حله في ال 
، عن طریق االعتراف بأن آال من الفئتين أو   1993العالمي لحقوق اإلنسان الذي عقد في فيينا في     

 أنهما   1968فلد ُأعلن في طهران في . البعدین من فئات أو أبعاد حقوق اإلنسان یتمتع بنفس األهمية 
وغير قابلتين لالنقسام، ألن التمتع الكامل بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية من         مترابطتان 

 .الصعب تحقيقه بدون التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والعكس بالعكس
 من القرن العشرین، تم االعتراف بفئة إضافية من فئات حقوق اإلنسان، وهي     توفي عقد الثمانينا 

وتوفر هذه الحقوق إطارًا  . سالم، والحق في التنمية، والحق في التمتع بالبيئة الحق في التمتع بال
بيد أنه ال یوجد تالزم شرطي بمعنى أن إحدى  . ضروریا للتمتع الكامل بجميع الحقوق األخرى 

ولعل أفضل وصف توصف به هذه الفئة من  . فئات حقوق اإلنسان تعتبر شرطا مسبقا للفئة األخرى  
 . ألنها تتطلب تعاونا دوليا وُتعنى ببناء المجتمعحقوق تضامنيةالحقوق هو أنها 

وفي حين أن حقوق اإلنسان تعتبر حقوقا لجميع األفراد، سواء أآانوا من مواطني دولة معينة أم ال،   
 تعتبر حقوقا أساسية مضمونة فقط لمواطني بلد بعينه وذلك على سبيل المثال   حقوق المواطنينفإن 

 .الترشيح وحق االنتفاع بالخدمات العامة في بلد معينآحق االنتخاب وحق 
، التي هي حقوق األعضاء في مجموعة    وحقوق األقلياتوینبغي أیضا التمييز بين حقوق اإلنسان  

ذات خصائص إثنية أو دینية أو لغویة معينة، ولهم حقوق اإلنسان في التمتع بثقافتهم الخاصة، وفي  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق  27المادة (ي استخدام لغتهم المجاهرة بدینهم وإقامة شعائره وف

وتوجد قواعد أآثر خصوصية في الوثائق األوروبية اإلقليمية الخاصة بحقوق   ). المدنية والسياسية
 .اإلنسان

 یقوم فریق  1982فمنذ عام . بالشعوب األصليةوقد أوليت عنایة خاصة لحقوق اإلنسان الخاصة 
لمختص بالشعوب األصلية، بمناقشة طرق تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان     عمل األمم المتحدة ا  

 .الخاصة بهم، وعلى األخص ما یتعلق بعالقتهم باألرض

تم إعداد إعالن عن حقوق اإلنسان الخاصة بالشعوب األصلية ولكنه لم یعتمد بعد، في         
 االتفاقية   1989دت في  حين أن منظمة العمل الدولية، التي تقوم بمراجعة إعالن أسبق عهدًا اعتم      

 تم تعيين  2001وفي عام . "الشعوب األصلية والَقَبلية في البلدان المستقلة" المتعلقة بـ169رقم 
وعمال بتوصية   . مقرر خاص لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان والحریات األساسية للشعوب األصلية   

دى دائم لقضایا الشعوب   منت"، أنشئ 1993صادرة عن مؤتمر فيينا العالمي لحقوق اإلنسان في    
 آهيئة ثانویة تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، اجتمعت للمرة  2000 في عام "األصلية

آما قامت اللجنة االفریقية لحقوق اإلنسان والشعوب بإنشاء فریق عمل   . 2002األولى في عام 
 .مختص بالشعوب األصلية

ا على الصعيد العالمي وأصبح یشكل بذلك   لقد أصبح مفهوم حقوق اإلنسان اليوم مفهوما مشترآ 
أساسا للمجتمع الدولي للدول والمنظمات الدولية والحرآات االجتماعية التي تعتبر آل منها نفسها    

تصبح وسيلة یمكن للشعوب أن   ویمكن لحقوق اإلنسان أیضا أن  . عضوًا في المجتمع الدولي 
الوطني أو اإلقليمي، وفقا لما یتضح من    على الصعيد تستخدمها آأداة لتحقيق التحول االجتماعي 

. الجهود التي یبذلها االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا على وجه الخصوص عند قبول أعضاء جدد    
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بيد أن إمكانية قيام حقوق اإلنسان بتحقيق هذا التغيير سوف تتوقف على مدى معرفة الشعوب      
 .دامها آأداة لتحقيق هذا التغيير المنشودنفسها لحقوق اإلنسان وفهمهما لها ومدى استعدادها الستخ

ولقد تعرض مفهوم حقوق اإلنسان للنقد من جانب أنصار المساواة بين الجنسين ألنه لم یعكس 
بصورة صحيحة المساواة بين النساء والرجال، والفتقاره إلى الحساسية الالزمة لمعالجة موضوع        

بالمرأة وإعداد اتفاقية األمم المتحدة الخاصة     وقد أسهمت المؤتمرات العالمية المعنية  . الجنسين
بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ضمن عوامل أخرى، في التوصل إلى اّتباع نهج    

، وهو ما انعكس أیضا في  حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأةیتسم بالوعي بقضایا الجنسين في تناول    
د المرأة، وفي مشروع البروتوآول الملحق    إعالن األمم المتحدة بشأن العنف الذي یمارس ض   

الوحدة  انظر   ( بالميثاق االفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب بخصوص حقوق المرأة
ومن األمور الهامة مالحظة أن الوثائق الخاصة    ). لمرأةل يةحقوق اإلنسان الالتعليمية المتعلقة ب 

ق االعتراف القانوني بالمرأة  بحقوق اإلنسان تقدم مفهوما اجتماعيا وسياسيا جدیدًا عن طری 
 .بوصفها آائنا إنسانيا مساویا للرجل مساواة آاملة

للقول  في خصوصياتها التاریخية، والدینية والثقافية  وتستخدم بعض الدول أیضا الحجة المتمثلة 
وقد اعترف إعالن  . بأن حقوق اإلنسان ال تنطبق عليها بنفس الطریقة التي تنطبق بها على اآلخرین

امج عمل مؤتمر فيينا العالمي بوجود نهوج مختلفة إلعمال حقوق اإلنسان على أساس عوامل    وبرن
التاریخ والدین والثقافة ولكنه أّآد في الوقت ذاته من جدید على التزام جميع الدول بإعمال جميع   

بریر ولذا فإن وجود بعض الفوارق الثقافية أو الدینية یجب أال یستخدم آذریعة لت      . حقوق اإلنسان 
وهذا یعني أن البيئة الثقافية ینبغي . عدم التنفيذ الكامل لاللتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان 

 الذي یدور حاليا في األمم المتحدة هذا الغرض  حوار الثقافاتویستهدف . أن تؤخذ في االعتبار
نه ال یوفر ُعذرًا لعدم  المحدد الذي یتمثل في االعتراف بالقيمة اإلیجابية لمختلف الحضارات، ولك  

ویشكل وضع المرأة في إطار ثقافات معينة، واحدًا من أصعب القضایا التي قد       . الوفاء بااللتزامات  
 .تنطوي على انتهاآات آبرى لحقوق اإلنسان، تحتاج إلى إدراجها في أي جدول أعمال للحوار

معایير حقوق اإلنسان على الصعيد       -هاء 
 العالمي

باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  الحدیث إلرساء المعایير على الصعيد العالمي،   لقد بدأ التاریخ 
 في أعقاب   1948آانون األول / دیسمبر10الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاریخ  

وتشكل . الحرب العالمية الثانية، التي شهدت أآبر انتهاآات لحقوق اإلنسان عرفها التاریخ آله   
اتفاقية منع  "لعقاب على اإلبادة الجماعية التي ارتكبت ضد اليهود في المذبحة موضوع   الوقایة وا

 التي اعتمدت قبل اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    "جریمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها  
 .بيوم واحد

زمة قانونا قامت    ولتحویل التعهدات الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلى التزامات مل   
، أحدهما خاص بالحقوق المدنية والسياسية  عهدینلجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة بإعداد 

لم یتم اعتمادهما    الحرب الباردةوبسبب .  واآلخر خاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية 
وفي أول   .  دولة35، بعد أن صّدقت عليهما 1976 ودخال حيز النفاذ في عام 1966إال في عام 

وقد  .  عضوا على التوالي146 و 149 بلغ عدد األعضاء في آل منهما 2003آانون الثاني  /ینایر
تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية أوال، آمؤشر على      

دان االشتراآية األعضاء تفضيل األغلبية الجدیدة في ذلك الوقت والمكونة من البلدان النامية والبل  
 .في األمم المتحدة للحقوق االقتصادیة واالجتماعية واإلنسانية

 إلى  التمييز العنصري والفصل العنصريوفي عقد الستينات من القرن العشرین برز الكفاح ضد   
 ضد التمييز العنصري وبخصوص منع جریمة  –مقدمة الصورة، مما أسفر عن إبرام اتفاقيتين  

وتم اعتماد اتفاقيات أخرى بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،    . ريالفصل العنص
وبشأن مناهضة التعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،  

وتنطوي هذه االتفاقيات على مزید من التوضيح والتخصيص لألحكام التي    . وبشأن حقوق الطفل
وفي . لعهدین أو توجه اهتماما خاصا إلى االحتياجات اإلنسانية لفئات محددة مستهدفة  وردت في ا

، التي تعتبر مشكلة عامة   "مشكلة التحفظات" الخاصة بالمرأة، اآتسبت  1979حالة اتفاقية عام  
في المعاهدات المتعلقة بحقوق اإلنسان، أهمية خاصة نظرًا ألن عددًا من البلدان اإلسالمية حاولت  

 . تحّد من نطاق حقوق اإلنسان األساسية الخاصة بالمرأة عن طریق هذه الوسيلةأن
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، یتعين على الدول أن تحترم وأن تكفل لجميع األفراد الموجودین في       لمبدأ عدم التمييزوطبقا 
أراضيها جميع حقوق اإلنسان دون أي تمييز فيما یتعلق بالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو          

لرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو  الدین أو ا
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي   2المادة (أي وضع آخر 

وفضال عن ذلك فإن البروتوآول اإلضافي ). الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية   
لملحق باالتفاقية األوروبية المتعلقة بحقوق اإلنسان ینص على حق عام بعدم  جواز   ا12رقم 

 .التمييز من قبل أي سلطة عامة
البند الخاص بإعالن عدم التقّيد  واستخدام استثناءات بيد أنه توجد أیضا إمكانية النص على  

مة، یجوز للدولة أن تتحلل من  التي تهدد حياة األالطوارئ االستثنائية العامة ففي حالة . بااللتزامات
التزاماتها، إذا آانت حالة الطوارئ قد ُأعلنت رسميا وآانت التدابير قد ظلت محصورة في أضيق   

الفقرة (ویجب أن یكون اتخاذ التدابير قد تم على أساس عدم التمييز  . الحدود التي یقتضيها الوضع 
ویوجد في هذه الحالة إجراء  ). ة والسياسية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني 4 من المادة 1

یجب اتباعه، یتمثل في وجوب إعالم الدول األطراف األخرى عن طریق األمين العام لألمم   
بيد أنه ال یجوز التحلل أو فرض القيود على االلتزامات المنصوص عليها في مواد معينة          . المتحدة

بحظر التعذیب واالستعباد، وااللتزام بعدم رجعية  مثل االلتزام باحترام الحق في الحياة، وااللتزام 
النصوص التي تقضي بتجریم بعض األفعال، وااللتزام باحترام الحق في حریة الفكر والوجدان   

ولذلك فإن هذه   ).  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   4 من المادة 2الفقرة  (والدین 
وقد اآتسبت األحكام الخاصة بحاالت الطوارئ أهمية       . تقييدالحقوق تسمى بالحقوق غير القابلة لل   

وتوجد أحكام مماثلة لهذه األحكام في االتفاقية   . اإلرهابأآبر بالنظر للجهود التي تبذل لمكافحة  
وقد أوضحت لجنة األمم المتحدة المختصة بالحقوق     ) 15المادة (األوروبية الخاصة بحقوق اإلنسان  

 "حاالت الطوارئ"بشأن ) 2001، 29رقم (امات الدولة في تعليق عام  المدنية والسياسية، التز
واعتمدت لجنة الدول األمریكية لحقوق اإلنسان واللجنة التوجيهية لحقوق اإلنسان    ) 4المادة (

 ."اإلرهاب وحقوق اإلنسان"التابعة لمجلس أوروبا تقریرا ومبادئ توجيهية على التوالي بشأن 
 التي تسمح   "البنود الخاصة بإعالن عدم التقّيد"ق على ما یسمى بـ ویجوز أن تشتمل بعض الحقو

بفرض قيود على حقوق معينة إذا آان ذلك ضروریا لحمایة األمن القومي أو النظام العام، أو     
وتوجد هذه اإلمكانية على األخص فيما یتعلق بحریة   . الصحة العامة، أو حقوق وحریات اآلخرین  

د بما في ذلك بلد المرء نفسه، وحریة الفكر والوجدان والدین بما في  الحرآة، وحریة مغادرة البل
وهذه  . ذلك إظهار الدین أو المعتقد، وحریة التعبير واإلعالم وحریة التجمع وتكوین الجمعيات   

ویقع على  . القيود یجب أن ترد في إطار قانون، مما یعني أنها یجب أن تمر عن طریق البرلمان
لى تفسير هذه الوثاق القانونية، مسؤولية ممارسة الرقابة على أي سوء   عاتق الهيئات التي تتو 
وبناء على ذلك ُطرحت عدة حاالت على المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  . استخدام لهذه األحكام

ولجنة الدول األمریكية والمحكمة األمریكية بخصوص تطبيق األحكام الخاصة بالسلطات التي        
 .البنود الخاصة بإعالن عدم التقيد بااللتزاماتتخولها حالة الطوارئ و

 بيان بأهم االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان 
 )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  •
 )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  •
 )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •
 )1948( جریمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها اتفاقية منع •
اتفاقية مناهضة التعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو         •

 )1984(المهينة 
 )1965(االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  •
 )1979(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  •
 )1989(اتفاقية حقوق الطفل  •
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إعمال الوثائق العالمية الخاصة    -واو  
 بحقوق اإلنسان

وفي آثير . واجب یقضي بوجوب احترام حقوق اإلنسان وحمایتها وإعمالها یقع على عاتق الدول 
من الحاالت یعني إعمال هذه الحقوق أنه یجب على الدولة وسلطاتها أن تحترم الحقوق التي تمت          

افقة عليها أي أنه یجب عليها أن تحترم الحق في حرمة الحياة الخاصة أو الحق في حریة     المو
وَیْصُدق هذا بوجه خاص على الحقوق المدنية والسياسية، أما بالنسبة  . التعبير على سبيل المثال

ل  للحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية فإن اإلعمال یعني قيام الدولة بنشاط إیجابي من أج       
الوفاء والتنفيذ، أي أن تمنح أو تقدم خدمات معينة، مثل الخدمات التعليمية والصحية، وأن تكفل        

وعلى سبيل المثال   . وفي هذا الخصوص تؤخذ قدرات الدولة المعنية في الحسبان     . حدودًا دنيا معينة 
 تعترف بحق آل   من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  13فإن المادة 

بيد أنها تقرر أن التعليم االبتدائي وحده هو الذي یجب إتاحته مجانا   . فرد في التربية والتعليم
أما فيما یتعلق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي فإنه ینبغي جعلهما متاحين للجميع وفي              . للجميع

س من المتوقع تحقيقه إال بصورة   متناول الجميع، ولكن توفير هذین النوعين من التعليم بالمجان لي  
ومفهوم التنفيذ التدریجي وفقا لمقدرة آل دولة هو مفهوم مطبق بالنسبة لعدة حقوق   . تدریجية

 .اقتصادیة واجتماعية وثقافية
 من الدولة أن تمنع العنف وغيره من انتهاآات حقوق اإلنسان بين       واجب توفير الحمایة ویتطلب 

، وهو بعد أخذ یكتسب  "بعد أفقي"لك أن حقوق اإلنسان لها أیضا ویتضح من ذ. الناس في أراضيها
مزیدا من األهمية في عصر العولمة، وذلك مثال عن طریق إثارة قضية المسؤولية االجتماعية   

 .للشرآات العابرة لألوطان
 عن طریق التدابير منع انتهاآات حقوق اإلنسانویتمثل تطور آخر في التأآيد المتزاید على أهمية    

حفظ البنيویة أي المؤسسات الوطنية أو عن طریق إدخال ُبْعد یتعلق بحقوق اإلنسان، في عمليات       
بالمحافظة ویشكل الهدف المتعلق بمنع االنتهاآات أیضا هدفا ذا أولویة في البعد المتعلق  . السالم

 ).حقوق اإلنسان وأمن اإلنسان. (  من أبعاد حقوق اإلنسانعلى األمن البشري
بيد أنه قد تكون هناك     . الصعيد الوطنيوق اإلنسان في المقام األول إلى إعمالها على     تحتاج حق
 مثل اإلدارة أو الهيئة القضائية الفاسدة أو  "الحكم الصالح" مثل أوجه النقص التي قد تشوب عقبات

 على  ليةرقابة دوومن أجل ضمان قيام الدول بالوفاء بالتزاماتها، تم تنظيم  . التي تفتقر إلى الكفاءة
. وقد تتخذ هذه الرقابة صورًا مختلفة. أداء الدولة في معظم االتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان  

وطبقا لهذا النظام تلتزم الدول .  في آثير من االتفاقيات الدوليةنظم خاصة بتقدیم تقاریرفتوجد 
 وعادة ما تقوم لجنة   .بتقدیم تقاریر على فترات منتظمة عن أدائها في مجال حمایة حقوق اإلنسان  

.  من الخبراء بفحص هذه التقاریر وتقدیم توصيات بخصوص آيفية تعزیز تنفيذ الحمایة المطلوبة 
وفي قليل من  .  بشأن التفسير السليم لالتفاقية"مالحظات عامة "وتستطيع اللجنة أیضا أن تبدي 

وجد بروتوآول إضافي  الحاالت، مثل حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ی 
 من األشخاص عن شكاوى فردیةیرخص للجنة المختصة بالحقوق المدنية والسياسية أن تتلقى      

بيد أن هذه الطریقة غير ممكنة إال بالنسبة لألشخاص الذین  . انتهاآات ُمّدعى بها لحقوق اإلنسان  
حكاما خاصة  وتتضمن بعض االتفاقيات أ . یعيشون في دول صّدقت على البروتوآول اإلضافي 

 فقط اإلجراءات القضائيةوتوجد . ، ولكن هذه الطریقة نادرًا ما تستخدمبالشكاوى فيما بين الدول
في حالة االتفاقية األوروبية واالتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان، مع ما یقترن بذلك من استطاعة    

آذلك . م ملزمة للدولالمحكمة األوروبية أو المحكمة األمریكية لحقوق اإلنسان، إصدار أحكا  
سيجري إنشاء محكمة افریقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب بعد أن یدخل نظامها األساسي حيز 

 .النفاذ
وإلى جانب اإلجراءات الواردة في الوثائق الخاصة بحقوق اإلنسان مثل االتفاقيات الخاصة بحقوق         

 وهي اإلجراءات التي تم "ميثاقاإلجراءات المرتكزة على ال"اإلنسان، یوجد أیضا ما یسمى بـ 
. تطویرها على أساس ميثاق األمم المتحدة للنظر في انتهاآات حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم  

 1967 الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي في   1235ویستند أحدها إلى القرار رقم 
نسان الجسيمة والمنتظمة في جميع    والذي یسمح للحنة حقوق اإلنسان بالنظر في انتهاآات حقوق اإل     

، التي تستند إلى القرار رقم 1503ویتمثل اآلخر في اإلجراءات . أنحاء العالم وفقا إلجراءات علنية 
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 والذي یسمح بإرسال عرائض إلى  1970 الذي أصدره المجلس االقتصادي واالجتماعي في 1503
 جنيف، حيث یجري النظر فيها  مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون حقوق اإلنسان في

. حينئذ بواسطة فریق من الخبراء تابع للجنة األمم المتحدة الفرعية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان 
ونتيجة لذلك فإنه   . وهذا اإلجراء ُقصد به أساسا النظر في االنتهاآات الجسيمة لحقوق اإلنسان 

 .ة حقوق اإلنسانیجوز أیضا مناقشة الوضع السائد في بلد معين بواسطة لجن
، مثل اإلجراءات الخاصة التابعة لها، فإن  لجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعيةوفي إطار عمل 

أنشطة المقررین الخاصين وممثلي لجنة حقوق اإلنسان وأنشطة أمين عام األمم المتحدة لشؤون     
مقررون   "  آما یوجد"مقررون قطریون"ویوجد . حقوق اإلنسان، أخذت تكتسب أهمية متزایدة

، مثل الممثل الخاص لشؤون البوسنة والهرسك وجمهوریة یوغوسالفيا    "مختصون بموضوع معين
االتحادیة، والممثل الخاص لشؤون أفغانستان، ولشؤون السودان ولشؤون هایيتي، والمقرر     

وفي . الخاص لموضوع التعذیب أو المقرر الخاص لموضوع العنف الذي یمارس ضد المرأة
د حوالي األربعين من مثل هذه المؤسسات الخاصة، التي تقوم بجمع المعلومات   المجموع یوج 

ویعكس هؤالء المقررون . المتعلقة بميدان نشاطها، الذي یمكن أن یتعلق بقطر معين أو بالعالم آله  
توجد   النشاط المتزاید لألمم المتحدة، آما أنهم یشكلون آلية للمتابعة والمراقبة في الحاالت التي ال  

يها إجراءات للتنفيذ أو التي فيها تفتقر هذه اإلجراءات إلى الفعالية، مثل حالة اإلعالن الخاص   ف
حقوق اإلنسان أو حالة العدید من الحقوق االقتصادیة واالجتماعية مثل حقوق    بالمدافعين عن  

اإلنسان في التعليم وفي الغذاء وفي الحصول على المسكن المناسب، وفي الصحة والسياسات   
،  "الخبراء المستقلون "وفضال عن ذلك یوجد أیضا  . لمتعلقة بالتعدیل الهيكلي أو الدین الخارجي  ا

، آما في حاالت االختفاء القسري أو غير "أفرقة عمل"آما في حالة الحق في التنمية، آما توجد  
 .اإلرادي

ة متزایدة إلى وباإلضافة إلى ذلك، یلجأ مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون حقوق اإلنسان بصور 
، وإیفادها إلى بلدان تعاني من أوضاع متأزمة فيما یتعلق   بعثات لمكتب المفوض الساميإنشاء 

وقد تم إنشاء مثل هذه البعثات فيما یتعلق ببلدان مثل أفغانستان، والبوسنة   . بحقوق اإلنسان
 والصرب والهرسك، وآمبودیا، وآولومبيا، وغواتيماال، وهایيتي، وآوسوفو، ومونتينغرو،   

وهم یقومون بجمع المعلومات وتعزیز معایير حقوق اٌإلنسان وذلك عن  . وسييراليون وغيرها
طریق القيام على سبيل المثال بتقدیم المشورة بخصوص عمليات اإلصالح التشریعي أو االشتراك   

 .في أنشطة المجتمع الدولي
.  الحمایة والتعزیز معا وتستهدف أنشطة هذه المؤسسات الخاصة تحقيق غرض مزدوج یتعلق ب 

فهي تقوم بتعزیز الجهود الرامية إلى التوصل إلى وعي أفضل بأهمية حقوق اإلنسان وإدراجها       
.  ضمن جميع األنشطة، من أجل مساندة الحلول التي ترتكز بقوة على أرضية حقوق اإلنسان     

ن إنجازها بواسطة   یعني االضطالع بمهمة آبيرة للغایة، ال یمك تعزیز حقوق اإلنسانوالحقيقة أن  
فتعزیز حقوق اإلنسان إنما یعني في المقام األول توعية  . المؤسسات والهيئات الدولية وحدها  

جماهير الشعب بحقوقها وتعليمها آل ما یتعلق بهذه الحقوق وإرشادها إلى الطرق التي یلزم اتباعها   
عدة شرآاء مثل  ولتحقيق هذا الغرض یمكن إشراك . الستخدام هذه الحقوق على أفضل نحو

 .الجامعات، والقطاع التعليمي بوجه عام وآذلك المنظمات غير الحكومية
من أجل تعزیز حقوق " مؤسسات وطنية" توصي األمم المتحدة بإنشاء الصعيد الوطنيوعلى 

ولتحقيق هذا الغرض   . اإلنسان اإلنسان وحمایتها، مثل أمناء المظالم أو اللجان الوطنية لحقوق   
ية العامة لألمم المتحدة عدة مبادئ تتعلق باالختصاصات والمسؤوليات وضمانات      اعتمدت الجمع 

المؤسسات الوطنية لتعزیز حقوق اإلنسان وحمایتها، قرار   (االستقالل والتعددیة وأساليب التشغيل 
 ).1993آانون األول / دیسمبر20 بتاریخ 48/134الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 جتمع المدنيحقوق اإلنسان والم -زاي 

آان تأثير المجتمع المدني الذي تمثله أساسا المنظمات غير الحكومية حاسما بالنسبة لتطویر نظام     
 على حریة تكوین الجمعيات التي تحميها المادة      المنظمات غير الحكوميةوترتكز . حقوق اإلنسان

ناصر الفاعلة الرئيسية  وهي تعتبر من الع.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 22
وفي إطار األمم المتحدة تطورت . في المجتمع المدني فيما یتعلق بحمایة حقوق اإلنسان وتعزیزها   

وغالبا ما تسعى إلى حمایة بعض   . "ضمير العالم"إلى أن أصبحت تشكل ما یمكن أن نطلق عليه 
أو حظر التعذیب والمعاملة    ) 19المادة (المصالح المحددة مثل حریة التعبير وحریة وسائل اإلعالم   
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منظمة العفو وتقوم منظمات غير حكومية مثل ). رابطة حظر التعذیب(المهينة والحاطة بالكرامة    
 من أجل ممارسة الضغط على  "النداءات للقيام بعمل عاجل" باستخدام أساليب خاصة مثل  الدولية

، التي یمكن تنفيذها أساسا    "العارتعبئة الشعور ب"ویمكن الستراتيجية مثل استراتيجية .  الحكومات
وتؤثر منظمات غير حكومية، مثل  . بمساعدة وسائل اإلعالم المستقلة، أن تصبح شدیدة الفعالية

، تأثيرا فعاال   اتحاد هلسنكي الدولي والفریق المعني باألزمات الدولية أو مرصد حقوق اإلنسان
، التي ترتكز على   ت المستوى الرفيعالتقاریر ذاعلى الحكومات وعلى المجتمع الدولي عن طریق    

ویتمثل نهج فعال آخر للمنظمات غير الحكومية في إعداد ما یمكن تسميته  . جمع الحقائق والمراقبة 
 . الموازیة للتقاریر الرسمية الحكومية التي تقدم لهيئات الرقابة الدولية"تقاریر الِظل" بـ

اإلعالن الخاص بالمدافعين عن حقوق    بشأن1998وطبقا لقرار صادر من الجمعية العامة في 
، فإنه یجب منح األشخاص العاملين والمنظمات غير الحكومية العاملة من أجل حقوق   اإلنسان

وفي  . اإلنسان الحریات الالزمة لالضطالع بهذه المهمة وحمایتهم من أي نوع من أنواع االضطهاد     
ان هلسنكي للنقد بل وحتى    بعض الدول، تعرضت منظمات مثل منظمة العفو الدولية أو لج  

وقد آانت هناك حاالت عدیدة في جميع أنحاء    . لالضطهاد في بعض الحاالت من أجل أنشطتها
وال یقتصر . العالم ُسجن فيها العاملون النشطون في مجال حقوق اإلنسان من أجل عملهم المشروع 

ل أفراد الشرطة بل أیضا  واجب الدولة على االلتزام بحمایة هؤالء النشطاء من أعمال ممثليها مث  
من أعمال جماعات العنف مثل فرق اإلعدام التي تجعل من معتقداتها قانونا تعمد إلى تنفيذه بيد        

 .أعضائها
 معني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان من أجل ممثل خاصوقد قام األمين العام لألمم المتحدة بتعيين 

 .نسانتعزیز تنفيذ إعالن األمم المتحدة الخاص بحقوق اإل
، عن   تعليم حقوق اإلنسان وتعلمهاوتلعب المنظمات غير الحكومية أیضا دورًا أساسيًا في مجال 

طریق وضع المناهج الدراسية وتنظيم البرامج التدریبية وإنتاج المواد التدریبية، وذلك غالبا     
دولية    بطریق التعاون مع األمم المتحدة واليونسكو ومجلس أوروبا أو غيره من المنظمات ال

 الذي آان فاتحة عقد  العقد الشعبي لتعليم حقوق اإلنسان  وعلى الصعيد العالمي، فإن   .  الحكومية
األمم المتحدة لتعليم حقوق اإلنسان، وقد وصل أثره إلى بلدان الجنوب حيث أدى إلى تيسير إنشاء         

جال التدریب   وفي م. مؤسسات إقليمية لتعلم حقوق اإلنسان آما حدث في الهند واألرجنتين ومالي
على مكافحة العنصریة والسلوك الذي یتسم بالتمييز، تعمل عصبة مكافحة التشهير بنشاط في جميع    

 .أنحاء العالم
وقد اآتسبت شبكات المنظمات غير الحكومية أهمية خاصة في مجال الكفاح من أجل تحقيق   

مائي للمرأة، ولجنة أمریكا وقد أدرج آل من صندوق األمم المتحدة اإلن. المساواة للنساء وحمایتهن 
الالتينية ومنطقة البحر الكاریبي للدفاع عن حقوق المرأة، وشبكة دور المرأة في التنمية، موضوع  
تعليم وتعّلم حقوق اإلنسان في مرتبة عالية من جدول أعمالها، من أجل تمكين النساء من التغلب       

وفي افریقيا . مييز بين النساء والرجالعلى العقبات التي تعوق تحقيق المساواة التامة وعدم الت  
تجتمع المنظمات غير الحكومية بصورة منتظمة قبل دورات انعقاد اللجنة االفریقية لحقوق اإلنسان      

وتتعاون المنظمة غير الحكومية   . والشعوب وتحضر جلساتها وتنظم أنشطة تدریب مشترآة معها  
، مع عدد من " حقوق اإلنسان والدیمقراطية المرآز األوروبي للتدریب والبحث من أجل"النمساویة 

.  مراآز حقوق اإلنسان في جنوب شرقي أوروبا، في تنظيم برامج تعليم وتدریب محلية وإقليمية  
 .وتقوم أیضا بتنظيم أآادیمية صيفية دولية بشأن حقوق اإلنسان وأمن اإلنسان

النظم اإلقليمية لحمایة حقوق اإلنسان  -حاء 
 وتعزیزها

ى الوثائق العالمية الخاصة بحمایة حقوق اإلنسان، نشأت عدة نظم إقليمية خاصة      باإلضافة إل 
 .بحقوق اإلنسان، آانت توفر عادة مستوى أعلى فيما یتعلق بالحقوق وبتنفيذها

وفيما یتعلق  . وتتمثل ميزة النظم اإلقليمية في قدرتها على معالجة الشكاوى بمزید من الفعالية
تصدر أحكاما ملزمة مع التعویض، آما أن الدول عادة ما تأخذ القرارات    بالمحاآم فإنه یمكنها أن    

قضایا  "وهي قد تسفر ليس فقط عن . التي تصدرها اللجان المختصة بحقوق اإلنسان مأخذ الجد 
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في تفسير وتوضيح أحكام الوثائق المتعلقة بحقوق اإلنسان، بل أیضا في إدخال تعدیالت         " رائدة
.   أجل جعلها متفقة مع االلتزامات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان  على القوانين الوطنية من 

وباإلضافة إلى ذلك فإن النظم اإلقليمية تميل إلى أن تكون أآثر حساسية بالنسبة لالهتمامات الثقافية      
 .والدینية، إذا آانت هناك أسباب صحيحة تدعو إلى ذلك

 أوروبا -أوال 
الذي یتكون  ( من ثالث طبقات وهي نظام مجلس أوروبا یتكون النظام األوروبي لحقوق اإلنسان 

ومن االتحاد األوروبي   )  عضوا55(ومن منظمة األمن والتعاون في أوروبا    )  عضوا45حاليا من 
 ليصبح   2004أیار / عضوا، ولكن سيجري توسيعه ابتداء من شهر مایو15الذي یتكون حاليا من (

 ). عضوا25مكونا من 
وقد نما وتطور آرد فعل على  .  لحقوق اإلنسان أآثر النظم اإلقليمية تطوراً ویعتبر النظام األوروبي

وتعتبر حقوق . االنتهاآات الضخمة لحقوق اإلنسان التي وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية 
 .اإلنسان، وسيادة القانون، والدیمقراطية التعددیة، الرآائز األساسية للنظام القانوني األوروبي

 وروبية الخاصة بحقوق اإلنسانالوثائق األ
 بروتوآوال 13و ) 1950(االتفاقية األوروبية لحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسية     •

 إضافيا
 والبروتوآوالن اإلضافيان   1996 و 1991المعدل في ) 1961(الميثاق االجتماعي األوروبي   •

 .1995  و1988لعامي 
 )1987(ضروب المعاملة الالإنسانية أو المهينة االتفاقية األوروبية لمنع التعذیب وغيره من  •
وعملية المتابعة من جانب مجلس األمن والتعاون في   ) 1975(البيان الختامي لمؤتمر هلسنكي   •

 )1990(منظمة األمن والتعاون في أوروبا وميثاق باریس ألوروبا الجدیدة /أوروبا
 )1992(الميثاق األوروبي للغات اإلقليمية أو لغات األقليات  •
 )1994(االتفاقية اإلطاریة لحمایة األقليات الوطنية  •
 )2000(ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية  •

 نظام حقوق اإلنسان الخاص بمجلس أوروبا - 1

 نظرة عامة -أ 
 وبروتوآوالتها اإلضافية الثالثة عشر،  1950 لعام االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانتعتبر 

 6ویتسم بأهمية خاصة في هذا المجال البروتوآول رقم .  في هذا المجالالوثيقة الرئيسية 
بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، وهو اإلجراء    ) اللذان لم یدخال بعد حيز النفاذ   (13والبروتوآول رقم  

 11الذي یميز النهج األوروبي إزاء حقوق اإلنسان عن نهج الوالیات المتحدة، والبروتوآول رقم  
عاضة عن اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان       الذي قرر االست(

وتشتمل االتفاقية األوروبية بصفة أساسية على    . بمحكمة أوروبية واحدة دائمة لحقوق اإلنسان  
 .حقوق مدنية وسياسية

 أن یضيف حقوقا اقتصادیة   1961 لعام الميثاق االجتماعي األوروبيوقد آان المأمول من 
فقد آان یعاني منذ البدایة  . واجتماعية أخرى، ولكنه لم یكتسب مطلقا نفس أهمية االتفاقية األوروبية  

بيد أنه في موازاة االهتمام المتزاید بالحقوق االقتصادیة  . من ضعف وعدم آفاءة نظام التنفيذ 
لي اهتمام جدید  واالجتماعية على الصعيد الدولي منذ أواخر عقد الثمانينات من القرن العشرین، أو       

 وأصبح اآلن  1995 وعام 1988أیضا إلى الميثاق االجتماعي األوروبي الذي ُعّدل مرتين في عام    
 .یتيح إمكانية تقدیم الشكاوى الجماعية استنادا إلى بروتوآول إضافي
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االتفاقية األوروبية لمنع التعذیب وغيره من ضروب المعاملة  وقد جرى إدخال تجدید هام باعتماد 
، وهي االتفاقية التي أنشأت لجنة  1987 في عام العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةأو 

أوروبية لمنع التعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة، تقوم بإرسال     
ى جميع وفود إلى جميع الدول األعضاء في االتفاقية للقيام بزیارات منتظمة أو زیارات خاصة إل  

ویتضح من ذلك أن منطق النظام یتمثل في أثره الوقائي في مقابل الحمایة الالحقة  . أماآن االحتجاز 
آانون /دیسمبروفي شهر .  التي ال تزال موضع عنایة االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ومحكمتها     

قية األمم المتحدة      اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة بروتوآوال إضافيا التفا 2002 األول
 .الخاصة بمناهضة التعذیب التي تحدد آلية مماثلة لكي تعمل على نطاق العالم آله

عقب اجتماع القمة   ) 1995 (ُأعدت االتفاقية األوروبية اإلطاریة لحمایة األقليات الوطنيةوقد 
حقوق األقليات     آرد فعل على المشكالت المتفاقمة المتعلقة ب  1993للمجلس األوروبي بفيينا في عام  

وقد وقعت هذه المشكالت نتيجة لحل االتحاد السوفييتي وجمهوریة یوغوسالفيا         . في أوروبا
االشتراآية، وبوجه أعم نتيجة لعملية تقریر المصير التي حدثت في أوروبا في عقد التسعينات من    

 .القرن العشرین

 المؤسسات والهيئات األوروبية لحقوق اإلنسان 
 :مجلس أوروبا

 )1998محكمة واحدة (وروبية لحقوق اإلنسان األمحكمة لا •
 )1999وفقا لتعدیل (مختصة بالحقوق االجتماعية الوروبية األلجنة ال •
 )1989(وروبية لمنع التعذیب وغيره من ضروب المعاملة الالإنسانية أو المهينة األلجنة ال •
 )1998(نية ستشاریة لالتفاقية اإلطاریة المتعلقة باألقليات الوطااللجنة ال •
 )1993(مختصة بالعنصریة والتعصب الوروبية األلجنة ال •
 )1999(وروبي لشؤون حقوق اإلنسان األمفوض ال •

 :منظمة األمن والتعاون في أوروبا
 )1990(لمؤسسات الدیمقراطية وحقوق اإلنسان امكتب  •
 )1992( لألقليات الوطنية يسامالمفوض ال •
 )1997(حریة وسائل اإلعالم  ممثل •
 :وروبياألاد تحاال
 وروبيةاألعدل المحكمة  •
 )1993(وروبي لمراقبة العنصریة وآراهية األجانب األمرآز ال •
 )2000(حقوق األساسية لالتحاد األوروبي الميثاق  •

، یتولى تقدیم معلومات عن   "مفوض لحقوق اإلنسان" أنشأ مجلس أوروبا أیضا وظيفة 1999وفي 
 األعضاء في  نظام سري لمراقبة أداء عن ذلك یوجد  وفضال. أنشطته أو أنشطتها في تقریر سنوي 

مختلف مجاالت حقوق اإلنسان، وهي مهمة تقع مسؤوليتها على عاتق مجلس الوزراء على أساس  
 .التقاریر التي تقوم األمانة بإعدادها
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 المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان -ب 
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في   تتمثل األداة الرئيسية لحمایة حقوق اإلنسان في أوروبا في  

. ستراسبورغ، التي تعترف اليوم جميع الدول األعضاء في مجلس أوروبا باختصاصها اإللزامي  
وفي آل قضية یجري إشراك  . وعدد قضاة المحكمة مساو لعدد الدول األعضاء في مجلس أوروبا    

متى تم تعيينهم، یزاولون عملهم   بيد أن القضاة .  من أجل تيسير فهم التشریع الوطني"قاض وطني"
 .غير بصفاتهم الشخصية فقط ال

 : یجب أن تتوافر أربعة شروط أساسيةمقبولة من حيث الشكلولكي تكون الشكوى 
وقوع انتهاك لحق مشمول بحمایة االتفاقية األوروبية لحمایة حقوق اإلنسان والحریات      –أ 

 األساسية وبروتوآوالتها اإلضافية
 ى من ضحية االنتهاآاتتقدیم شكو  -ب 
 استنفاد جميع طرق العالج الوطنية الفعالة  -جـ 
 .تقدیم شكوى خالل مدة تقل عن ستة شهور عقب استنفاد طرق العالج الوطنية  -د 

وإذا ما تقرر أن الشكوى مقبولة من حيث الشكل تقوم هيئة مكونة من سبعة قضاة بالفصل في 
إذا ما رئي أن القضية ال تعتبر ذات أهمية خاصة أو أنها     ویعتبر حكمهم نهائيا . موضوع القضية 

 قاضيا بمهمة 17تمثل اتجاها جدیدا في القضاء، وفي غير تلك الحالة، تقوم هيئة آبيرة مكونة من    
 .محكمة االستئناف

وتقع مهمة تنفيذ . وتعتبر األحكام ملزمة، ویجوز لها أیضا أن تقضي بدفع تعویض عن الضرر
وتتمثل المشكلة األساسية  . ق لجنة الوزراء التي تشرف على تنفيذ أحكام المحكمة األحكام على عات 

لهذا النظام في الوقت الراهن، في العدد الكبير من الشكاوى المقدمة والتي زادت من حوالي    
 . مما أدى إلى إثقال آاهل النظام2002 في عام 29 000 إلى أآثر من 1998 في عام 1 000

 نسان في منظمة األمن والتعاون في أوروبانظام حقوق اإل - 2 
تعتبر منظمة األمن والتعاون في أوروبا التي حّلت محل مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا في عام    

فال یوجد لها ميثاق قانوني وال شخصية قانونية دولية، وتعتبر  . ، منظمة خاصة للغایة1994
بيد أن  .  تعتبر ملزمة من الناحية القانونية للدول إعالناتها وتوصياتها ذات طبيعة سياسية فقط وال 

قوائم االلتزامات الشدیدة التفصيل في أغلب الحاالت، والتي اعُتمدت في عدة مؤتمرات للمتابعة أو           
اجتماعات للخبراء، والتي خضعت لمراقبة مجلس ممثلي الدول األعضاء ومؤتمرات المتابعة  

 دورًا "عملية هلسنكي"وقد لعبت .  ناجحة إلى حّد ماالمنظمة بصورة دوریة تعتبر آلية مراقبة
رئيسيا في بناء أواصر التعاون بين الشرق والغرب أثناء الحرب الباردة وأرست أساس التعاون في       

 . بلدا55أوروبا الكبيرة المكونة من 
 تضطلع منظمة األمن والتعاون في أوروبا بعدد من األنشطة في "البعد اإلنساني"وتحت عنوان  

وتلعب هذه الحقوق دورًا رئيسيا في البعثات     . مجال حقوق اإلنسان وحقوق األقليات على األخص    
ولهذا الغرض  . الميدانية المتعددة آما في حالة البوسنة والهرسك أو الصرب ومونتينغرو وآوسوفو   

یوجد في منظمة األمن والتعاون في أوروبا قسم خاص لحقوق اإلنسان، وینتشر الموظفون      
لون في مجال حقوق اإلنسان في جميع أنحاء األقطار إلعداد التقاریر عن أوضاع حقوق      العام

وتقوم منظمة األمن  . اإلنسان، وأیضا لتعزیز حقوق اإلنسان والمساعدة في بعض حاالت الحمایة 
والتعاون في أوروبا بدعم مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في البلدان التي تحتفظ فيها ببعثات آما          

 .لحال بالنسبة ألمين المظالم في البوسنة والهرسك أو في آوسوفوهو ا
المفوض السامي لشؤون األقليات، والممثل لحریة وسائل وقد تم ابتكار آليات خاصة في صورة    

 اإلعالم 
ا في الهاي وفيينا على     مها وجد مكتباللذین ی، ) الخاصة بحریة التعبير  الوحدة التعليمية           (

تبر المفوض السامي المختص بشؤون األقليات الوطنية أداة لمنع النزاعات ویختص   ویع. التوالي
وتلعب منظمة األمن والتعاون في أوروبا    . بمهمة معالجة التوترات اإلثنية في أبكر مرحلة ممكنة   

دورا رئيسيا في مراقبة دیمقراطية االنتخابات في عدد من البلدان األوروبية التي تمر بمرحلة        
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،  المكتب المعني بالمؤسسات الدیمقراطية وحقوق اإلنسانویقوم . لى دیمقراطيات تعددیةالتحول إ
وتلعب   . الذي یوجد مقره في وارسو، بدعم عملية التحول الدیمقراطي وتعزیز حقوق اإلنسان  

منظمة األمن والتعاون في أوروبا أیضا دورا رئيسيا في حل النزاعات وعمليات إعادة البناء عقب           
 .عات في أوروباحل النزا

 سياسة حقوق اإلنسان الخاصة باالتحاد األوروبي - 3 
 لم تشغل نفسها في األصل   1957لئن آانت الجماعة االقتصادیة األوروبية التي أنشئت في    

بالقضایا السياسية مثل القضایا المتعلقة بحقوق اإلنسان واالندماج السياسي األوروبي الرامي إلى     
نذ عقد الثمانينات من القرن العشرین، إال أن قضایا حقوق اإلنسان    تحقيق وحدة أوروبية م 

وقد لعبت . والدیمقراطية قد أصبحت تشكل مفاهيم أساسية في النظام القانوني األوروبي المشترك  
 دورًا رئيسيا في هذا المجال إذ طورت والیة قضائية خاصة بحقوق محكمة العدل األوروبية 

، ومن المعاهدات الدولية التي     "د الدستوریة المشترآة للدول األعضاء  التقالي "اإلنسان مستمدة من 
وقد جرى إنشاء العدید   . تعتبر الدول األعضاء أطرافا فيها مثل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     

من حقوق اإلنسان بوصفها من المبادئ العامة للقانون المجتمعي، مثل حق الملكية، وحریة      
 . مبدأ المساواة، الذي یتسم بأهمية خاصة في القانون المجتمعي األوروبياالجتماع والدین، أو

ومنذ عقد الثمانينات من القرن العشرین طّور المجتمع األوروبي أیضا سياسة خاصة بحقوق      
بمعایير اإلنسان في عالقاته مع البلدان األخرى، وهي السياسة التي انعكست أیضا فيما یسمى 

وتشير المعاهدة الخاصة   . ول الجدیدة الواقعة في جنوب شرقي أوروبا لالعتراف بالدآوبنهاغن 
 1950 صراحة إلى االتفاقية األوروبية لعام 7 و 6 في المادتين 1955باالتحاد األوروبي لعام  

 .بالرغم من أن االتحاد األوروبي لم یكن حتى ذلك الوقت قد انضم إلى تلك االتفاقية آعضو فيها
، الذي اعتمدته   ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبيتماع لصياغة  ُعقد اج2000وفي عام 

وفي الوقت الراهن یعتبر هذا الميثاق أحدث وثيقة لحقوق اإلنسان في    . 2000قمة نيس في عام 
وهو یشتمل على الحقوق المدنية والسياسية آما یحتوي على الحقوق االقتصادیة        . أوروبا

آما أنه مثل اإلعالن العالمي ال یتمتع  . عالن العالمي لحقوق اإلنسان واالجتماعية والثقافية مثل اإل 
بيد أنه لما آان هذا الميثاق ینص على عدد من االلتزامات المتعلقة بحقوق    . بقوة إلزامية قانونا

اإلنسان التي تشكل أیضا جزءا من عدة معاهدات دولية تعتبر الدول األعضاء في االتحاد     
، فإن الميثاق یمكن فهمه على اعتبار أنه یشكل تفسيرا وتوضيحا لتلك   األوروبي أطرافا فيها

 أصبح االتحاد األوروبي ُیدرج في اتفاقاته الملزمة للجانبين،   1995ومنذ عام . االلتزامات الملزمة
بنودًا متعلقة بحقوق ، "اتفاق أوروميد "أو  " اتفاق آوتونو " أو "اتفاقات الثبات والمشارآة   "مثل 

ن المتوقع أن الدستور األوروبي الذي یجري حاليا إعداده عن طریق اتفاقية جدیدة، قد       وم. اإلنسان
 .یقرر أخيرًا إعطاء الميثاق األوروبي لحقوق اإلنسان األساسية، وضع القواعد الملِزمة قانونا

ه وقد قام االتحاد األوروبي بوضع سياسة لحقوق اإلنسان من أجل ُآال من عالقاته الداخلية وعالقات         
الدولية على السواء، حيث أصبحت هذه السياسة تشكل جزءًا من سياسته الخارجية وسياسته األمنية    

 الذي نشره مجلس االتحاد األوروبي،  التقریر السنوي الخاص بحقوق اإلنسانویعكس . المشترآة
یقدم   و. مدى أهمية هذه السياسة المتعلقة بحقوق اإلنسان، بالنسبة لالتحاد األوروبي بوجه عام     

لدبلوماسية خاصة بحقوق "المجلس بيانات عامة، ولكنه یعمل بنشاط أیضا خلف الكواليس وفقا   
موجهة نحو الحاالت، ویواصل المجلس، بطریق االشتراك مع اللجنة األوروبية،      " اإلنسان

وقد أمسك البرلمان األوروبي بزمام  .  مع عدة دول مثل الصين وإیران"حوارات حقوق اإلنسان"
دة في الجهود المبذولة لإلبقاء على حقوق اإلنسان مدرجة في مقدمة جدول أعمال االتحاد       القيا

وبناء على مبادرة منه   . األوروبي، آما أنه یقوم أیضا بإصدار تقاریر سنویة بشأن حقوق اإلنسان
أصبح هناك دعم ُیقّدم إلى مشروعات المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق اإلنسان   

 التي تقوم "المبادرة األوروبية من أجل الدیمقراطية وحقوق اإلنسان"ة من جانب والدیمقراطي 
بتشغيلها هيئة المساعدة األوروبية بالنيابة عن اللجنة األوروبية التي تقوم برسم االستراتيجية  

ویجري إیالء عنایة خاصة لموضوع مكافحة التعذیب وإلغاء عقوبة اإلعدام، وللحملة        . السياسية
 .بالمحكمة الجنائية الدوليةالخاصة 
، الذي أنشأه االتحاد   المرآز األوروبي للمراقبة بشأن العنصریة وآراهية األجانبآما أن 

األوروبي، من أجل معالجة المشكلة المتفاقمة المتعلقة بالعنصریة وآراهية األجانب في أوروبا       
عزیز األنشطة الرامية إلى  ، یقوم بمراقبة الوضع في أوروبا وت  1998والذي أنشئ في فيينا في  

 في المعاهدة الخاصة   13وفي نفس العام تم إدراج المادة    . مكافحة العنصریة وآراهية األجانب   
بالمجتمعات األوروبية التي تخول المجتمع محاربة التمييز القائم على أساس األصل العرقي أو      
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 اعتمد المجلس    2000وفي عام . سياالثني، أو الدین أو المعتقد، أو العمر أو العجز أو الميل الجن    
 بشأن تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بغض النظر عن األصل العرقي أو EC/2000/43التوجيه رقم 

االثني، وعلى األخص في مجاالت العمل، وااللتحاق بالتعليم والتدریب، واالنتفاع بالمزایا       
والخاص على السواء في االتحاد   االجتماعية، وهو المبدأ الذي ینطبق على القطاعين العام   

 .األوروبي
 من معاهدة 141وطبقا للمادة . المساواةآذلك یرّآز االتحاد األوروبي ترآيزا خاصا على مبدأ 

المساواة في األجور بين الرجال "إنشاء المجتمع األوروبي، یجب على الدول األعضاء تطبيق مبدأ 
وآان ذلك أیضا موضوعا لنظم اعتمدها     . ؤ الفرص واعتماد تدابير من شأنها تحقيق تكاف " والنساء

 .المجلس األوروبي، وتعتبر ذات أهمية خاصة في مجال عالقات العمل

 األمریكتان -ثانيا 
 الذي اعتمد في  باإلعالن األمریكي لحقوق وواجبات اإلنسان،بدأ النظام األمریكي لحقوق اإلنسان  

، التي  لجنة الدول األمریكية لحقوق اإلنسانر وتعتب. ، مع ميثاق منظمة الدول األمریكية1948
 أعضاء، الهيئة الرئيسية في  7 والتي تتكون من 1959قامت بإنشائها منظمة الدول األمریكية في   

 .النظام
.   حيز النفاذ1969 التي اعتمدت في االتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان، دخلت 1978وفي عام 

ين إضافيين، أحدهما بخصوص الحقوق االقتصادیة   ومنذ ذلك الحين اسُتكملت ببروتوآول
والوالیات المتحدة ليست عضوا في   . واالجتماعية والثقافية والثاني بخصوص إلغاء عقوبة اإلعدام  

ونصت االتفاقية أیضا على المحكمة األمریكية  . االتفاقية بالرغم من أن مقر اللجنة یقع في واشنطن 
معهد الدول   اتخذت مقرها في آوستاریكا حيث یوجد أیضا    و1979لحقوق اإلنسان التي أنشئت في   

 .األمریكية لحقوق اإلنسان
اتفاقية الدول األمریكية بشأن ویوجد العدید من الوثائق القانونية التي تمنح الحقوق للمرأة، ولكن     

 التي دخلت حيز النفاذ في   )اتفاقية بيلين دو بارا(حظر ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة  
 دولة من 34 من مجموع 31وقد تم التوقيع عليها فعال من  .  جدیرة بالتنویه بصفة خاصة1995

وطبقا لهذه االتفاقية یجب تقدیم تقاریر وطنية بصورة    . الدول األعضاء في منظمة الدول األمریكية  
.  1928 التي أنشئت فعال في عام  لجنة الدول األمریكية المختصة بموضوع المرأةمنتظمة إلى  

 ).1994منذ عام (مقرر خاص لحقوق المرأة جد أیضا ویو

 نظام الدول األمریكية الخاص بحقوق اإلنسان 

 )1948(اإلعالن األمریكي بشأن حقوق اإلنسان وواجباته  •
 )1959(لجنة الدول األمریكية المختصة بحقوق اإلنسان  •
 )1969/1978(االتفاقية األمریكية الخاصة بحقوق اإلنسان  •
 )1988(ضافي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية البروتوآول اإل •
 )1990(البروتوآول اإلضافي الخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام  •
 )1979/1984(محكمة الدول األمریكية الخاصة بحقوق اإلنسان  •
 )1928(لجنة الدول األمریكية الخاصة بالمرأة  •
 )1994(صال العنف ضد المرأة االتفاقية األمریكية الخاصة بمنع ومعاقبة واستئ •

ویستطيع األفراد آما تستطيع الجماعات أو المنظمات غير الحكومية تقدیم شكاوى تسمى    
 إلى لجنة الدول األمریكية المختصة بحقوق اإلنسان، التي یجوز لها أیضا أن تطلب    "التماسات"

ز االلتجاء مباشرة إلى یجو وال. معلومات بخصوص التدابير المتعلقة بحقوق اإلنسان التي اتخذت 
محكمة الدول األمریكية، بل یمكن ذلك فقط عن طریق اللجنة، التي تستطيع أن تحدد القضایا التي        
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.  وبهذه الطریقة، لم تنظر المحكمة في الماضي في آثير من القضایا   . سوف تحيلها إلى المحكمة 
 رأیا استشاریا بشأن تفسير وتستطيع المحكمة أیضا أن تقدم. ولكن یبدو أن األمر قد تغير اآلن

 .وهي تتكون، مثل اللجنة، من سبعة أعضاء، وتعمل على أساس غير دائم. االتفاقية
وتستطيع اللجنة أیضا أن تجري تحقيقات في ذات الموقع وأن تصدر تقاریر خاصة بشأن قضایا   

قوق اإلنسان   وتوجد عدة منظمات غير حكومية تقوم بمساعدة ضحایا انتهاآات ح . معينة ذات أهمية
 .في رفع القضایا إلى لجنة الدول األمریكية المختصة بحقوق اإلنسان وإلى المحكمة

 افریقيا -ثالثا 
، باعتماد منظمة الوحدة االفریقية   1981أنشئ النظام االفریقي الخاص بحقوق اإلنسان في عام  

وهو ینص   . 1986ي  الذي دخل حيز النفاذ ف للميثاق االفریقي لحقوق اإلنسان والشعوبحينئذ 
 عضوا، وتتخذ مقرها 11، التي تتكون من  لحقوق اإلنسان والشعوب اللجنة االفریقيةعلى إنشاء 

 دولة من الدول األعضاء في االتحاد االفریقي الذي خَلف   53أما اليوم فإن   . في بانجول، في غامبيا 
ذي یتبع نفس نهج اإلعالن  ، قد صّدقت على الميثاق االفریقي ال 2001منظمة الوحدة االفریقية في  

وتشير دیباجته إلى   . العالمي لحقوق اإلنسان حيث یجمع جميع فئات حقوق اإلنسان في وثيقة واحدة       
 التي ُقصد بها أن تكون مصدر إلهام للمفهوم االفریقي لحقوق اإلنسان    "قيم الحضارة االفریقية"

نه ینص أیضا على حقوق  وإلى جانب ما ینص عليه من الحقوق الفردیة فإ . وحقوق الشعوب 
تحظى مع   وباإلضافة إلى ذلك فإنه یوضح أیضا الواجبات نحو األسرة والمجتمع، التي ال . الشعوب

 .ذلك، في الواقع العملي إال بأهمية قليلة

 النظام االفریقي لحقوق اإلنسان 
 )1981(الميثاق االفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب  •
 )1987( والشعوب اللجنة االفریقية لحقوق اإلنسان •
، لم یدخل بعد 1997(البروتوآول الخاص بإنشاء محكمة افریقية لحقوق اإلنسان والشعوب   •

 )حيز النفاذ
 )لم یعتمده االتحاداالفریقي بعد(البروتوآول الخاص بحقوق المرأة  •
 )1990(الميثاق االفریقي لحقوق الطفل ورفاهيته  •

لق بتعزیز حقوق اإلنسان، ولكنها تستطيع أیضا أن وتتمتع اللجنة باختصاص واسع النطاق فيما یتع 
. ومن األفراد ومن الجماعات ) وهو أمر لم یحدث مطلقا حتى اليوم(تتلقى شكاوى من الدول 

ومعایير قبول البالغات من حيث الشكل واسعة وتسمح أیضا بقبول بالغات من المنظمات غير   
بيد أن اللجنة ال تملك إصدار قرارات ملزمة   . الحكومية أو األفراد بالنيابة عن ضحایا االنتهاآات     

قانونا، وهو ما یمثل أحد األسباب التي من أجلها تم اعتماد بروتوآول للميثاق بخصوص إنشاء     
، وسوف یدخل هذا البروتوآول حيز النفاذ بعد أن یتم  المحكمة االفریقية لحقوق اإلنسان والشعوب

وال یجوز رفع األمر مباشرة إلى   .  قاضيا11وستتكون المحكمة من .  تصدیقا عليه15تلقي 
وفي غير هذه   . المحكمة من جانب األفراد إال إذا أصدرت الدولة إعالنا خاصا یفيد قبولها لذلك     

تستطيع المحكمة قبول الشكاوى إال عن طریق اللجنة آما هو الحال في نظام الدول   الحالة ال 
 .األمریكية

ضع الوطني الخاص بحقوق اإلنسان على أساس الفحص      وینبغي أن تجرى رقابة منظمة على الو  
وعلى سبيل  . ، التي غالبا ما تكون غير منتظمة وغير مرضية  للتقاریر الدوالذي تجریه اللجنة 

مقررین خاصين بشأن حاالت اإلعدام اتباع ممارسات األمم المتحدة أیضا، قامت اللجنة بتعيين   
السجون وظروف   وبشأن سرة أو تعسفية،دون حكم من القضاء أو بناء على إجراءات مبت

 المزمع إصداره فلم  وأما البروتوآول اإلضافي بشأن حقوق المرأة . المرأة وبخصوص االحتجاز
 .یصدر حتى اآلن

 في حاالت معينة آما  دورات غير عادیة وتنظم بعثات لتقصي الحقائقآذلك تقوم اللجنة بإیفاد   
 1995من أجل بقاء شعب أونوغي في حدث عقب إعدام تسعة من أعضاء حرآة العمل 
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المنظمات غير ویأتي جزء هام من القوة الدافعة لنشاط اللجنة من جانب  . ومحاآمتهم غير العادلة 
وهي .   في افریقيا وخارجها، والتي ُیسمح لها باالشتراك في جميع الجلسات العامة للجنة   الحكومية

ومن األمور  . للجنة ومقرریها الخاصين غالبا ما تعرض حاالت خاصة باالنتهاآات وتؤید عمل ا   
وقد . نظمها القانونية الوطنية الهامة أیضا أن تجعل الحكومات الميثاق واجب التطبيق مباشرة في     

حدث ذلك، على سبيل المثال، في حالة نيجيریا، مما ترتب عليه أن المنظمات غير الحكومية    
 سبيل المثال قد نجح في رفع قضایا    على"المشروع الخاص بالحقوق الدستوریة "النيجریة مثل 

 .متعلقة بانتهاك أحكام الميثاق إلى المحاآم النيجيریة
ميثاق    1990، اعُتمد في عام  1989وعقب اعتماد اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل في       

 2000، وحتى عام 1999بيد أنه لم یدخل حيز النفاذ إال في . افریقي بشأن حقوق الطفل ورفاهيته
وینص الميثاق على  .  دولة من دول االتحاد االفریقي27لم یكن قد تم التصدیق عليه إال من جانب 

إنشاء لجنة من الخبراء بشأن حقوق الطفل ورفاهيته، یجب أن تجتمع مرة واحدة على األقل آل   
تفاقية     وبالنظر إلى بطء عملية التصدیق سوف یتعين االنتظار حتى نرى ما إذا آانت هذه اال    . عام

 .واللجنة المنبثقة منها سوف یترتب عليهما نتائج طيبة أم ال

 المناطق األخرى -رابعا 
 اعتمده  ميثاق عربي لحقوق اإلنسان وفضال عن ذلك قام خبراء حقوق اإلنسان العرب بإعداد     

أیلول  / سبتمبر15 الصادر بتاریخ 5437القرار رقم  (1994 في جامعة الدول العربية  مجلس 
 .2002لكنه لم یدخل حيز النفاذ حتى عام و) 1994

وبالرغم من المحاوالت العدیدة مثل االتفاقية الخاصة بالترتيبات اإلقليمية الرامية على تعزیز   
 لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، إال أنه لم یمكن بعد اعتماد وثيقة إقليمية   2002رفاهية الطفل 

نة آسيویة لحقوق اإلنسان، وليس من أقل أسباب ذلك أهمية،   ، وال إنشاء لجآسيالحقوق اإلنسان في 
ومع ذلك فإن الجهود ما زالت جاریة في نطاق مجاالت االندماج  . ذلك التعدد الموجود في المنطقة

اإلقليمي مثل رابطة أمم جنوب شرقي آسيا أو المنتدى اآلسيوي الباسيفيكي لمؤسسات حقوق       
قد تسفر في النهایة عن إنشاء لجنة آسيویة لحقوق اإلنسان في اإلنسان الوطنية، وهي الجهود التي  

 منظمة آسيویة غير حكومية، تحت   200وعلى مستوى المجتمع المدني قام أآثر من   . المستقبل
 في هونغ آونغ، بمناسبة مرور خمسين عاما على صدور المرآز اآلسيوي للموارد القانونيةقيادة 

آميثاق  " "ميثاق آسيوي لحقوق اإلنسان   "، بإعداد 1998 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في  
 من دول االجتماع   10 بين االتحاد األوروبي و حوار أوروبي آسيوي  ویوجد أیضا  ".للشعوب

 مماثل بين حوارویوجد . اآلسيوي األوروبي بشأن حقوق اإلنسان، عقد فعال من قبل أربع دورات
 .االتحاد األوروبي والصين

 دولة من الدول االفریقية ودول    78بين اتفاق آوتونو للشراآة   ن المناطق، هو  آما أن اتفاقا بي  
، ُیذّآر في الفقرة 2000 عضوا في االتحاد األوروبي لعام 15منطقة الكاریبي والمحيط الهادي والـ 

تشكل  ... احترام حقوق اإلنسان والمبادئ الدیمقراطية وسيادة القانون   " بأن 9من المادة ) 2(
 ."سية في هذا االتفاقعناصر أسا

 المثال الخاص بتحقيق االستقرار في منطقة جنوب شرقي أوروبا 
یولى الميثاق الخاص بتحقيق االستقرار في منطقة جنوب شرقي أوروبا، الذي تم توقيعه في    

وتحقيقا لهذا الغرض، قام  . ، اهتماما خاصا لحقوق اإلنسان وحقوق األقليات     1999سرایيفو في عام 
، والذي یقع مقره في ليوبليانا،    مل المختص بحقوق اإلنسان وحقوق األقليات التابع لهالع فریق

بتطویر استراتيجية مشترآة وحقق الربط بين عدة أنشطة رامية إلى تحسين العالقات بين مختلف    
 .االثنيات وحمایة األقليات وحقوق اإلنسان

د شبكة مراآز حقوق اإلنسان في ومن بين المشروعات التي تتعاون في إطار فریق العمل توج 
وهذه الشبكة التي تتكون من تسعة مراآز لحقوق اإلنسان مرّآزة أساسا في    . جنوب شرق أوروبا

الجامعات، ویقوم بتنسيقها المرآز األوروبي للتدریب والبحث من أجل حقوق اإلنسان   
، تقوم بتنظيم   والدیمقراطية في غراتس بطریق التعاون مع مرآز حقوق اإلنسان في سرایيفو  

دورات تدریبية في مجال حقوق اإلنسان، على المستویين الوطني واإلقليمي، وإدارة مدارس      
وهي تحاول اإلسهام   . صيفية ومشروعات بحوث، مثل إعداد دليل حقوق اإلنسان لغير المحامين    
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في تنمية ثقافة حقوق اإلنسان في جنوب شرقي أوروبا، عن طریق توعية الشعوب بحقوقها،      
وتزویدها بالمعارف الالزمة لإلسهام في تغيير مجتمعاتها نحو تحقيق سيادة القانون وحقوق     

 .اإلنسان والدیمقراطية، باعتبارها تشكل العناصر األساسية في الذاتية األوروبية

 مشكلة اإلفالت من العقاب -طاء 
، یشكل واحدًا من   أصبح الكفاح ضد ظاهرة اإلفالت من العقاب، ومن أجل تقریر مبدأ المساءلة    

ویتمثل أحد األسباب الرئيسية لذلك، في الرغبة في منع وقوع المزید من  . الهموم العالمية الكبرى 
ومنح . الجرائم التي عادة ما تتخذ صورة االنتهاآات الخطيرة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني       

سة مّتبعة على نطاق العالم    لكبار منتهكي حقوق اإلنسان، أصبح یشكل مماراإلعفاء من العقوبات
آله، من أجل تشجيع الحكام غير الدیمقراطيين، الذین غالبا ما یكونون من الجنراالت، على تسليم  

ویجب عدم الخلط بين ظاهرة اإلفالت من . السلطة إلى حكومات منتخبة بالطریق الدیمقراطي 
ب أو عقب حدوث تغييرات في   الذي ُیمنح، عن الجرائم الصغيرة عقب الحرو" العفو"العقاب وبين  

واإلفالت من العقاب یتناقض مع مبدأ وجوب المساءلة، الذي یتحقق بصورة متزایدة على      . النظم
الصعيدین الوطني والدولي، آما یتجلى ذلك على سبيل المثال في إنشاء محاآم جنائية دولية عامة   

 .وخاصة
تفاقيات الدولية مثل اتفاقية األمم    ومن أجل منع وقوع انتهاآات لحقوق اإلنسان، تنص بعض اال  

.   لمرتكبي هذه الجرائم بالمالحقة العالمية، على التزام 1984المتحدة بشأن مناهضة التعذیب لعام  
 1998وفي قضية الجنرال أوغستو بينوشيه الدآتاتور الشيلي السابق، طلب قاض اسباني في عام   

لموافقة عليه أخيرا بموجب قرار ممتاز من   من المملكة المتحدة تسليمه، وهو الطلب الذي تمت ا    
ومبدأ االختصاص العالمي هو مبدأ . مجلس اللوردات، ولكنه لم ینفَّذ بسبب سوء حالته الصحية  
 .تطبقه المحكمة الجنائية الدولية آما یطبق على الصعيد الوطني

ي الجرائم،    دون أن یؤدي ذلك بالضرورة إلى عقاب مرتكب  إلثبات المسؤوليةومن الصور األخرى 
 التي أنشئت في جنوب افریقيا وغيرها من البلدان آصورة  "لجان التوفيق وآشف الحقائق "صورة 

وهي تعطي للضحایا فرصة على األقل لكي یعرفوا الحقيقة، آما  . من صور العدالة غير العقابية
 .تعطي للمجتمع الفرصة لكي یتعلم من دروس الماضي

لدول األمریكية المعنية بحقوق اإلنسان، أن قوانين العفو الدولية       وجدت لجنة ا حالة األرجنتينوفي 
التي تمنح اإلعفاء من العقوبات، تنتهك الحق في التمتع بالحمایة القضائية والحق في المحاآمة   

وقد ُشّنت حملة دولية ضد اإلفالت من العقاب، لعبت فيها المنظمات غير الحكومية دورًا      . العادلة
 . القوانين الخاصة بالعفو1998حبت في عام وأخيرا ُس. رئيسيا

 المحاآم الجنائية الدولية -یاء 
، والذي دخل   1998 الذي اعتمد في روما في عام  للمحكمة الجنائية الدوليةطبقا للنظام األساسي  
ویشمل  . ، أنشئت المحكمة الجنائية الدولية في الهاي آمحكمة دائمة   2002حيز النفاذ في عام 
التي ارتكبت آجزء من هجوم منظم   "م اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية  اختصاصها جرائ

، وهي تشمل حاالت االغتصاب،  "واسع النطاق ُمَوّجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين
واالستعباد الجنسي، والحمل القسري أو أي صورة أخرى من صور العنف الجنسي الخطير،      

ما شابهه من األفعال غير اإلنسانية التي تسبب معاناة شدیدة، مثل واالختفاء القسري لألشخاص أو  
 .اإلصابات الخطيرة التي تصيب الصحة العقلية أو البدنية

 بواسطة مجلس األمن في عام المحكمة الجنائية الدولية المعنية بيوغوسالفيا السابقة وقد أنشئت 
ات الضخمة لحقوق اإلنسان  لكي تنظر في االنتهاآآمحكمة خاصة في مدینة الهاي، 1993

وبناء على ذلك فإن اختصاصها  . وللقانون اإلنساني، التي وقعت في أراضي یوغوسالفيا السابقة  
 بشأن حمایة ضحایا النزاعات المسلحة،   1994یشمل االنتهاآات الخطيرة التفاقية جنيف لعام  

فعال المنافية لإلنسانية  والجرائم ضد اإلنسانية، مثل القتل والتعذیب واالغتصاب وغيرها من األ
وهي تشترك في المدعي العام مع  .  التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة، واإلبادة الجماعية  
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 التي أنشئت في أروشا عقب اإلبادة الجماعية التي وقعت     المحكمة الجنائية الدولية المعنية برواندا
 .سييراليون وآمبودیاوقد أنشئت محاآم خاصة من أجل . 1994في 

واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، شأنه في ذلك شأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية      
اختصاص تكميلي المعنية بيوغوسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية المعنية برواندا، هو  

 غير فالمحكمة الجنائية الدولية لن تنظر القضية إال إذا آانت الدولة . الختصاص المحاآم الوطنية
ویقوم قضاء جميع المحاآم على أساس مبدأ  . راغبة أو غير قادرة على محاآمة مرتكبي الجرائم

 .المسؤولية الفردیة، بغض النظر عن الوظيفة الرسمية للمتهم
، ستقوم المحكمة بالتحقيق في جرائم قتل،   المحكمة الخاصة شبه الدولية لسييراليونوفي حالة 

وهي تنوي أن تحاآم    . بادة، وإرهاب، واستعباد وتخریب وحرقواغتصاب، واستعباد جنسي، وإ 
ومن المأمول   . فقط األفراد الذین یتحملون أآبر جانب من المسؤولية عن معاناة شعب سييراليون       

 .تعزیز تحقيق عملية وفاق وطني عن طریق آلية قضائية واإلسهام بذلك في تحقيق سالم دائم

 ن في المدحقوق اإلنسانمبادرات  -آاف 
تشكل برامج تعزیز حقوق اإلنسان على صعيد البلدیات، نهجًا جدیدًا في استخدام اُألطر الخاصة   

الحرآة وبناء على مبادرة من . بحقوق اإلنسان آمبادئ توجيهية للتنمية االجتماعية واالقتصادیة   
جية لتنمية   التي ترمي إلى استخدام تعليم حقوق اإلنسان آاستراتي - الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان

، وآاتي  )الهند(، ناغبور )السنغال(، وتييس )األرجنتين(قررت عدة مدن، مثل روزاریو  -المجتمع 
، أن تعلن  )النمسا(، ومدینة جراتس  )الفلبين (، وسكان أبرا األصليين  )بنغالدیش(، ودینابور )مالي(

 ."حقوق اإلنسانمجتمعات "أو " حقوق اإلنسانمدن "نفسها من 
 برشلونة باتخاذ مبادرة أخرى، حيث قامت بطریق التعاون مع مدینة سانت دنيس    وقامت مدینة 

، وهو الميثاق الذي آان   1998 في عام " في المدینة حقوق اإلنسان ميثاق أوروبي لصون  "بإعداد 
 مدینة یقع معظمها في المناطق األوروبية 300، 2003عدد الموقعين عليه قد تجاوز في عام  

 حقوق اإلنسان  ویحتوي الميثاق على التزامات سياسية ترتكز على  . لمتوسطالمطلة على البحر ا
ویوصي الميثاق بإنشاء . الدولية وذلك على سبيل المثال آما هو الحال بالنسبة لحقوق المهاجرین  

اإلنسان، مثل إنشاء وظيفة أمين المظالم أو   مؤسسات محلية وتحدید إجراءات لحمایة حقوق  
ویجري تبادل الخبرات المتعلقة  . و آشف حساب لحقوق اإلنسانمجالس لحقوق اإلنسان أ 

 .بالممارسات الجيدة، فيما بين المدن والمجتمعات الموقعة، في اجتماعات منتظمة
وتتميز االستراتيجية الخاصة بتعزیز حقوق اإلنسان عبر المجتمعات المحلية ابتداء من المستوى    

 األسلوب ویتمثل  . قوق اإلنسان في الحياة اليوميةالمحلي، بميزة القدرة على معالجة مشكالت ح 
الذي اقترحته الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان والذي تم تطبيقه بنجاح في الواقع العملي، في   
البدء بالقيام بجهد مشترك إلعداد قائمة جرد، وتحدید مدى إعمال وانتهاك حقوق اإلنسان في     

وفي إطار هذه العملية یقوم  . جية تتم ترجمتها إلى برنامج عملالمدینة، مما یؤدي إلى إعداد استراتي 
السكان باختبار القوانين والسياسات المتعلقة باستخدام الموارد في المدینة، ویقوموا بإعداد خطط    

وعن   . لتعزیز إعمال حقوق اإلنسان والتغلب على المشكالت المتعلقة بحقوق اإلنسان في مدینتهم      
ات یستطيعون أن یضمنوا أن تكون جميع القرارات والسياسات      طریق التعاون مع السلط  

 .واالستراتيجيات قد روعي فيها احترام حقوق اإلنسان
وتحقيقا لهذا الغرض، یجري اتباع نهج آلي إزاء حقوق اإلنسان ومعنى هذا أن جميع حقوق       

بعد المتعلق بالمساواة    اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادیة واالجتماعية والثقافية بما في ذلك ال  
وحتى یصبح الشعب على وعي بحقوق اإلنسان   . بين الجنسين یجب أن تراعى في مجموعها

الخاصة به، فإن األنشطة المتعلقة بالتعليم والتدریب تتسم بأآبر قدر من األهمية، بما في ذلك برامج         
واألخصائيين    المخصصة للمعلمين واإلداریين ورجال الشرطة والصحة  "تدریب المدربين"

ویجري اإلشراف على العملية  . االجتماعيين ورؤساء رابطات الجوار والمنظمات غير الحكومية      
التي تعتبر عملية طویلة األجل، بواسطة نظام مراقبة تضطلع به لجنة إدارة، ویضم جميع قطاعات      

 .المجتمع
 تراقب مدى ضبط وعلى الصعيد الدولي، توجد قيد اإلنشاء رابطة لمدن حقوق اإلنسان، سوف

 .النفس الالزم، ومدى جّدیة الجهود التي یبذلها أعضاؤها
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 النموذج الخاص بمدینة نغبور بالهند التي تعتبر إحدى مدن حقوق اإلنسان 
 تحدید القضایا والشرآاء ):1999حزیران /آانون الثاني إلى یونيو/من ینایر (1المرحلة 
تعزیز األنشطة، بمساعدة من ): 2000حزیران /یونيو إلى 1999تموز /یوليومن  (2المرحلة 

 أفرقة العمل
أنشطة بناء القدرات   ):2002آانون األول / إلى دیسمبر2000تموز /یوليومن  (3المرحلة 

 .والتدریب؛ تعبئة جهود المجتمع المحلي في األحياء الفقيرة وغير ذلك
 اإلنسانالنموذج الخاص بمدینة آاتي في مالي التي تعتبر إحدى مدن حقوق 

 بدء العملية :2000نيسان /أبریل
تحدید االتجاه وتعيين لجنة التنسيق     : الستراتيجييناء اآالجمعية العامة للشر  :2001شباط /فبرایر

 ومكتب التشغيل
 المجلس االستشاري للشخصيات البارزة :2001آانون األول /دیسمبر
2002/2003: 

 .حقوق اإلنسانأن تعليم وضع مناهج دراسية وتنظيم حلقات عمل تدریبية بش

 النموذج الخاص بمدینة غراتس بالنمسا التي تعتبر إحدى مدن حقوق اإلنسان 
في   والدنر  - إعالن صادر من وزیرة الخارجية النمساویة السيدة فيریرو  :2000 أیلول/سبتمبر

 .جمعية األمم المتحدة األلفية
 راتسصدور قرار إجماعي من مجلس مدینة غ :2001شباط /فبرایر
 امعة غراتس في حضور السيدة شوالميت آونيغحفل االفتتاح الرسمي في ج :2001أیار /مایو
تقدیم قائمة ومشروع برنامج عمل تم إعدادهما بمساعدة ما یزید على مائة       :2002حزیران /یونيو

 شخص ومنظمة في قاعة مدینة غراتس
  من التنفيذمؤتمر عن نتائج المرحلة األولى :2003تشرین األول /أآتوبر

المرآز األوروبي للتدریب والبحث من أجل حقوق اإلنسان     ویجري تنسيق العملية بواسطة 
 في غراتس الذي یقدم أیضا عدة أنواع من التعليم الخاص بحقوق اإلنسان ومن برامج  والدیمقراطية 

 .التدریب

التحدیات العالمية وفرص إعمال  -الم 
 حقوق اإلنسان

 الناجح في مجال وضع القواعد والمعایير أصبح التحدي الرئيسي في       بعد عدة عقود من العمل  
وقد جرى تطویر أساليب . التعهدات التي تم االلتزام بهاتنفيذ مجال حقوق اإلنسان اليوم یتمثل في  

. جدیدة لتعزیز تنفيذ حقوق اإلنسان على الصعيدین المحلي والوطني وآذلك على الصعيد الدولي  
ب یوجد اتجاه یتسم بقدر أآبر من الطابع اإلیجابي من جانب المجتمع الدولي،        ومن بين هذه األسالي 

وأصبح یشمل اليوم إیفاد بعض الموظفين العاملين في مجال حقوق اإلنسان في بعثات دولية، مما    
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یؤدي إلى إضفاء الطابع المؤسسي على عملية تقييم موضوعات حقوق اإلنسان الميدانية، وهو       
 .ن یكون له دور وقائي آبيرنشاط من المنتظر أ

 بناء القدرات ویجري تعزیز حقوق اإلنسان أیضا على الصعيدین المحلي والوطني عن طریق  
الخاصة بالمؤسسات المحلية العاملة في مجال حقوق اإلنسان، مثل مدن حقوق اإلنسان، وعن          

مؤسسات  طریق إنشاء مؤسسات وطنية لتعزیز حقوق اإلنسان ومراقبة مدى احترامها، وهي 
وال  . تضطلع في إطارها المنظمات غير الحكومية بدور رئيسي بصفتها ممثلة للمجتمع المدني  

 في بعض المجاالت محل االهتمام، آما یتجلى ذلك في    وضع المعایيرتزال هناك حاجة إلى  
 البروتوآول اإلضافي لحمایة حقوق الطفل، وفي القضایا المتعلقة بالتكنولوجيا الحيویة والهندسة    

 .الوراثية واالتجار باألعضاء البشریة
وفي نفس الوقت یمكن زیادة إبراز حقوق اإلنسان الحالية عن طریق الترآيز على الحقوق      

ویمكننا أیضا أن نتبين وجود تحدیات جدیدة   . األساسية، آما هو الحال في النهج الذي تتبعه اآلیلو 
بط بين حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني مثل  في الحاجة إلى إیالء مزید من االهتمام لعمليات الر  

  " المعایير األساسية لإلنسانية"
حقوق وتنطبق نفس القواعد على العالقة بين . حقوق اإلنسان في حاالت النزاع المسلح         

ففي آلتا الحالتين یعتبر وضع حقوق اإلنسان في بلد الموطن األصلي . اإلنسان وقانون الالجئين 
أما بالنسبة لمعاملة األشخاص الُمرّحلين داخليا، فإنه یتعين إعداد مبادئ    . الحاسمهو العنصر 

،  بحقوق اإلنسان ومنع النزاعاتوهذا یثير الموضوع األوسع نطاقا المتعلق . توجيهية بهذا الشأن
، الذي یتعين معالجته على  موضوع إعادة التأهيل وإعادة التعمير بعد انتهاء النزاعاتآما یثير 

 .اس مبادئ حقوق اإلنسان وسيادة القانونأس
 عن انتهاآات حقوق اإلنسان ومدى احترام حقوق اإلنسان یشكل شاغال    المساءلةوقد أصبح مبدأ 

عالميا ینبغي مراعاته ليس فقط من جانب األفراد بل آذلك من جانب العناصر غير الحكومية مثل    
مية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  الشرآات العابرة لألوطان، والمنظمات الدولية الحكو 

 .ومنظمة التجارة العالمية
وفي حالة الشرآات العابرة لألوطان، تم بناًء على اقتراح األمين العام لألمم المتحدة آوفي عنان،          

إذ تقوم  . بعملية العولمة، الشروع في اتباع نهج تجدیدي فيما یتعلق 2000تموز  /یوليوفي 
ة بقبول تسعة مبادئ أساسية في مجاالت حقوق اإلنسان ومعایير العمل والبيئة  الشرآات المشارآ

وتشرع في إجراء حوار ُمَوّجه نحو النتائج المحرزة فيما یتعلق بالمشكالت العالمية مثل دور    
 .الشرآات والمشروعات التجاریة في مناطق المنازعات

ابير المشّددة لمكافحة اإلرهاب، التي   وقد ظهر تحد لألمن البشري وحقوق اإلنسان من جراء التد
أیلول التي أسفرت عن فرض قيود على حقوق اإلنسان    / سبتمبر11اتخذتها الدول عقب أحداث    

 .األساسية
الحق في عدم احتجاز اإلنسان تعسفيا أو سجنه لمدة غير محدودة،   -قواعد دولية راسخة تماما  

ومحلفين نزیهين، ووجود محام للدفاع عن والحق في محاآمة قانونية عادلة، أمام قاض نزیه  
هذه القواعد أصبحت محاصرة  -المتهم، وعدم التعرض لمعاملة غير إنسانية أو حاطة بالكرامة  

وهذا أیضا یمثل مسألة شدیدة   . ویجب علينا أن نرفع هذا الحصار وندافع عنها . في الوقت الراهن  
وذلك مثال  - بطریقة مفرطة في التضييق األهمية بالنسبة لألمن ألنه عندما یتم تعریف األمن 

حينئذ یمكن للسعي   -آالقول بأن األمن ال یعدو أن یكون واجب الدولة في القيام بحمایة مواطنيها       
نحو تحقيق األمن أن یؤدي إلى وقوع انتهاآات لحقوق اإلنسان الخاصة بأولئك الذین یقعون   

 .خارج دائرة األشخاص المشمولين بالحمایة
 2003مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون حقوق اإلنسان،  -ييرا دي ميللو سيرجيو ف
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وحدات تعليمية  -ثانيًا 
عن موضوعات مختارة 
 من مجال حقوق اإلنسان

 
 الطابع العالمي

 المساواة
 الترابط وعدم القابلية للتقسيم

 

لقد خرج المجتمع الدولي للتّو من       "
ویتعين عليه اآلن أن       . عصر التزام 

یدخل في عصر تطبيق، یعبئ فيه        
فاء بالعهود العزم والموارد الالزمة للو

."التي ُقطعت  

 

، األمين العام لألمم     آوفي عنان  
2001المتحدة،   
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 حظر التعذیب
 

 الكرامة اإلنسانية والسالمة الشخصية
 المعاملة الالإنسانية والمهينة

 التعذیب
 
 

ال یجوز إخضاع أحد للتعذیب وال         "
للمعاملة أو العقوبة القاسية أو        
".الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة  

 

اإلعالن العالمي لحقوق       ، 5المادة  
 اإلنسان
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 حكایة وأمثولة
في هذه المرحلة لم .  عند التاسعة صباحا1991تشرین الثاني / نوفمبر25ألقي القبض علّي یوم 
اقتادوني إلى الطابق األول حيث أخذ   . وقادوني إلى قسم شرطة بوبينيي ... تكن هناك أیة مشاآل

فجذبني ضابط شرطة من شعري إلى . فجثوت على رآبتي. ننيحوالي ثمانية أشخاص یضربو 
وظّل  . وقام ضابط شرطة آخر بضربي عدة مرات على رأسي بأداة تشبه مضرب البيزبول . أعلى

 ...واستمر االستجواب بال انقطاع لمدة ساعة تقریبا. ضابط آخر یرآلني ویلكمني في ظهري
ثالثة أو  –ثانية على ید عدة ضباط شرطة   جرى استجوابي 1991تشرین الثاني / نوفمبر26في 
 ...وفي هذه األثناء شدوا شعري وصفعوني وضربوني بهراوة... في وقت ما من النهار -أربعة

أعتقد أن هذه الجلسة من إساءة     . واصلوا جميعهم االعتداء علّي حتى الواحدة بعد منتصف الليل     
ت ما  أخذوني إلى دهليز مكتب طویل    وفي وق .  المعاملة بدأت في حوالي الساعة السابعة مساء    

وهناك أمسك بي من شعري الضابط الذي افترضت أنه المسؤول وجعلني أرآض بطول الدهليز  
 ...بينما وقف اآلخرون على الجانبين یدفعونني

وعندما رفضت أوقدوا مصباحين   . بعد ذلك ُأخذت إلى غرفة وهددت بالحرق إن أنا لم أتكلم  
وأجلسوني ووضعوا المصباحين على بعد متر واحد    . اوین صغيرینمتصلين بأنبوبي غاز زرق 

وعقب هذه المعاملة  . وواصلوا ضربي في هذه األثناء.  تقریبا من قدمّي اللذین لم یعد بهما حذاء
هيا، لن   :" وعندما رأیت ذلك شمرت عن ساعدّي قائال  . السيئة رفعوا محقنة مهددین إیاي بحقني بها  

 ... ینفذوا تهدیدهم؛ وآما توقعت لم"تجرؤوا
أنتم أیها العرب  " ترآني ضباط الشرطة في حالي لمدة خمس عشرة دقيقة تقریبا ثم قال واحد منهم 

فأمسكوا بي وجعلوني أخلع مالبسي وأدخل أحدهم في شرجي هراوة سوداء ". تلتّذون بالتسافد 
 .صغيرة
 .هذا المشهد یجهش بالبكاءسلموني عندما یقص السيد . مالحظة
 ... أن ما قلته لكم أمرا خطيرا ولكنها الحقيقة آاملة، إني تعرضت بالفعل لهذه المعاملة السيئةأدرك

إن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، بعد أن نظرت في الحقائق واألدلة المتعلقة بحالة سلموني    
وبية   من االتفاقية األور3، أن المادة  1999تموز / یوليو28ضد فرنسا، قررت باإلجماع في  

 .لحقوق اإلنسان وحریاته األساسية جرى انتهاآها 
 :المصدر

تموز  / یوليو28المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، حالة سلموني ضد فرنسا، الحكم الصادر في    
 .،ستراسبورغ، فرنسا1999

 

 أسئلة للمناقشة
 قعة؟آيف تصف ما حدث للسيد سلموني؟ ما هي األفكار التي تثيرها لدیك هذه الوا -1
ماذا ترى أنه یمكن فعله لمنع حدوث أفعال مماثلة؟ هل أنت على علم  بوجود وثائق على   -2

 المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي؟
 آيف تظن أنه بإمكان مجتمع ما مساندة ودعم ضحایا مثل السيد سلموني؟ -3
 ؟ لماذا؟هل آنت تتخذ موقفا مختلفا لو علمت أن  السيد سلموني تاجر مخدرات -4
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 ما ینبغي معرفته 
 عالم خاٍل من التعذیب -1

فقدت حریتك وحرموك من آرامتك  . تخّيل آل جسدك یؤلمك وروحك تبكي في ذهول من الخوف 
 ... لقد أصبحت ضحية التعذیب–قوة  ال حول لك و تشعر باأللم والمهانة ال.  اإلنسانية

ملة إلى مجتمعات ودول تكون فيها انتهاآات       آثيرا ما ترتبط  وتعزى أشكال خطيرة من إساءة المعا
ومما یثير الدهشة أن التعذیب ُیمارس  في ثلثي بالد العالم بما فيها      . حقوق اإلنسان أحداثا یومية 

البلدان عالية التصنيع والبلدان المتطورة على حد سواء، على عكس االعتقاد السائد بأن التعذیب   
وعلى الرغم من أن التعذیب أو     ".  غير المتحضرة"ظاهرة تعزى فقط  للمجتمعات الفقيرة و  

مختلف أشكال إساءة المعاملة موجود في جميع أنحاء العالم إال أن االختالف من مكان إلى مكان  
 . یكمن في الطریقة والدرجة التي ُتمارس بها

حقوق إنه من .  ومنصوص عليه في الكثير من المعاهدات الدولية واإلقليمية  حظر التعذیب مطلق إن 
اإلنسان التي تعتبر غير قابلة لالستثناء أي صالحة في جميع األحوال وال تحتمل استثناءات من  

ویعتبر التعذیب وإساءة المعاملة محظورا بحكم القانون العرفي  . الدولة في أي حال من األحوال   
إن التعذیب    . غير أنه على الرغم من هذا الحظر ال یزال ُیمارس التعذیب وإساءة المعاملة   . الدولي

والمعاملة الالإنسانية والمهينة تحدث آثيرا وبصورة متكررة وربما تجري في اللحظة الراهنة؛ إنها     
تمارس إزاء أشخاص محرومين من الحریة،وأشخاص ینتمون إلى مختلف الجماعات العرقية     

لتعذیب، آل  ال أحد معصوم من ا. واالجتماعية والثقافية، والشباب والمسنين، والنساء والرجال   
 .واحد یمكن أن یصبح ضحية

طالما اعتبر التعذیب والمعاملة الالإنسانية والمهينة من السمات التي تقتصر على زمن الحرب      
ولكن یتضح اليوم من تفحص حاالت التعذیب     . والعبودیة، في حين أهمل حدوثها في زمن السلم   

فعبر .  ءة المعاملة ال تنتمي إلى الماضي والمعاملة الالإنسانية والمهينة أن أشكاال خطيرة من إسا    
السنين مع تقدم البشریة ونمائها استعيض عن الطرق القدیمة الوحشية التي تعود إلى القرون    

ولكن تأثيرها ونتائجها لم تتغير،  .  الوسطى بطرق أآثر تطورا وإن آانت بذات الدرجة من القسوة
املة ال یزال خطرا شدیدا یتهدد األمن البشري   فالتعذیب وغيره من األشكال الخطيرة إلساءة المع 

وآذلك السالمة البدنية والنفسية لإلنسان، وال یزال یتطلب جهودا أآثر تضافرا لمنعه من الحدوث   
 .أصال

إن التطورات المعاصرة والسيما في ميدان القانون الدولي، وأیضا تسارع توزیع المعلومات  
عي بمسألة التعذیب وغيره من األشكال الخطيرة إلساءة   وانتشارها، أّدى آل ذلك إلى زیادة الو

وقد شرعت الوآاالت والمنظمات الحكومية     . المعاملة واستقطبت االهتمام العالمي بهذه القضية  
وغير الحكومية في رصد  وتناول اآلثار المترتبة على الكثير من أشكال إساءة المعاملة، ال بل   

ایير دولية جلية للحمایة والوقایة تم االتفاق عليها على   وجرى وضع مع. واألسباب المالزمة لها
وإضافة إلى ذلك ظهرت طائفة واسعة من هيئات االستقصاء والرقابة والمراقبة على . نطاق واسع

الصعيدین الوطني والدولي من أجل صون هذه المعایير الوقائية والحق غير القابل لالستثناء في  
 .املة والعقوبة القاسية والالإنسانية والمهينةحظر التعذیب وغيره من ضروب المع

 حظر التعذیب واألمن البشري
ومن ثم  أصبحت حمایة   . إن خطر التعذیب وإساءة المعاملة یشكل خطرا مباشرا یهدد أمن آل فرد 

إن . حياة اإلنسان وصون سالمته البدنية والنفسية مرآز االهتمام فيما یتعلق بتناول األمن البشري
 حياة آل إنسان یرتبط ارتباطا وثيقا بالحظر المطلق للتعذیب وألي شكل آخر من  صون قداسة

إن التحقيق الكامل للحق في الحياة والسالمة الشخصية وآذلك الحظر المطلق   . إساءة المعاملة
للتعذیب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية والمهينة یسبق أي تطلع إلى  

ال جدال في أن رفع مستوى الوعي بحقوق اإلنسان من خالل تعليم وتعّلم حقوق  . بشرياألمن ال
اإلنسان مع تحسين اإلطار القانوني للحمایة ولمنع التعذیب وإساءة المعاملة سيصبحان حجر       

إن القانون األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي     . الزاویة في عملية تعزیز األمن والرفاه البشري  
دت تشكيلها بشدة شبكة األمن البشري، تعترف صراحة بالتعذیب آجریمة ضد اإلنسانية وجریمة  أی

 . حرب ومن ثم تضيف تشدیدا خاصا على صون الحياة البشریة واألمن البشري
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 ".إن تعذیب اإلنسان لإلنسان شر یفوق الوصف"
 هنري ميللر

 

 تحدید المسألة ووصفها -2
 ما هو التعذیب؟ 

الشامل لظاهرة مثل التعذیب وإساءة المعاملة طالما شكل تحدیا، ذلك مع   إن التعریف 
أن إدانتهما وحظرهما ُیعتبران بوجه عام معيارا من معایير القانون العرفي الدولي، أي الذي  

واألحكام المتفق عليها دوليا فيما یخص الحظر المطلق للتعذیب والواردة   . ینطبق على جميع الدول
یبدو أن ثغرة   . ص القانونية الدولية لم تكن ضمانا آافيا النعدام حدوث التعذیب      في عدد من النصو 

 .في التعریف تترك هامشا تفسيریا لسلطات الدول مما یضمن قبولها للقواعد الدولية من حيث المبدأ
ُأدرج تعریف قانوني للتعذیب في اتفاقية مناهضة التعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة      

 1984ية أو الالإنسانية أو المهينة، التي صدقت عليها جميع الدول الموقعة عليها في  القاس
 39/46اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصدیق عليها واالنضمام إليها في القرار        (

). 1987یونيو / حزیران26؛ وبدأ تاریخ نفاذها في 1984دیسمبر / آانون األول10المؤرخ في 
 : من هذه االتفاقية ُیقصد بالتعذیب1  على هذا التعریف الوارد في المادة وبناء

أي عمل ینتج عنه ألم أو عذاب شدید، جسدیا آان أم عقليا،یلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول         "
من هذا الشخص، أو من شخص ثالث،على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو   

 أو عندما  –و أو شخص ثالث أو تخویفه أو إرغامه هو أي شخص ثالث یشتبه في أنه ارتكبه،ه
یلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب یقوم على التمييز أیا آان نوعه، أو یحرض 

.  عليه أو یوافق عليه أو یسكت عنه موظف رسمي  أو أي شخص آخر یتصرف بصفته الرسمية  
لناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي     وال یتضمن ذلك  األلم أو العذاب ا

 ."یكون نتيجة عرضية لها
ومن المهم مالحظة أن هذا التعریف القانوني یراعي آال البعدین النفسي والبدني للتعذیب وإساءة     

تبعد  آما أنه یس.  المعاملة وإن آان ليس شامال وال یتناول بالتفصيل هذین المستویين المختلفين    
العقوبات القانونية أي العقوبات المنصوص عليها في القانون الوطني الذي یثير في بعض الحاالت           

وأیا آان األمر . مسائل تتعلق بما إذا  آانت هذه العقوبات تتعارض مع روح االتفاقية وأغراضها   
ال "  :اإلنسانلجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق فهذا التعریف یضيف للمفهوم العام آما وضعته     

یجوز التذرع بأیة ظروف أیا آانت آمبرر لجميع ضروب التعذیب وغيرها من ضروب المعاملة  
األساس   "ویؤآد المقرر الخاص المعني بالتعذیب أن ." أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

اسية أو الالإنسانية أو    القانوني واألخالقي لحظر التعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق     
المهينة أساس مطلق وملزم، وینبغي أال یستسلم أو یخضع لمصالح وسياسات وممارسات أخرى أیا  

 ."آانت الظلروف
أآد المجلس  حزیران، / یونيو 26 –اليوم الدولي لألمم المتحدة لمساعدة ضحایا التعذیب بمناسبة 

ن أفظع األمور التي یمكن أن یلحقها شخص التعذیب م"الدولي إلعادة تأهيل ضحایا التعذیب أن   
إن الغرض من التعذیب هو إحداث أآبر قدر من األلم  دون جعل الضحية   . بشخص آخر

إن اإللحاق المتعمد لأللم أو التعذیب سواء آان بدنيا أو نفسيا هو سمة من سمات آل من        ..." تموت
يز،بالمعنى القانوني، وإن آان تمييزا دقيقا،     إن إجراء التمي. التعذیب والمعاملة الالإنسانية والمهينة   

الغرض منه   الفعل المرتكب وطبيعة بين فعلي المعاملة الالإنسانية والمهينة وبين التعذیب یتمثل في      
فبعبارة أخرى آلما آان الفعل قاسيا ومؤلما .  المستعملةالوسائل القاسيةوآذلك ودرجة شدته 

 .فيه آحالة تعذیبومتعمدا آلما مالت المحاآم إلى النظر 
 :إن اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذیب تمّيز عناصر التعذیب على النحو التالي

 عمل ُیلحق عمدا وینتج عنه عذاب شدید، جسدیا آان أم عقليا، �
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 عمل ُیلحق لغرض معّين، �
 . عمل ُیلحقه موظف رسمي أو شخص یتصرف بصفته الرسمية �

 ؟آيف یجري التعذیب - طرق التعذیب 
غير أننا   .من حيث المبدأ یمكن تحویل أي شيء من الماء إلى األدوات المنزلية إلى وسيلة للتعذیب 

هناك . اليوم نجد آالت التعذیب تتطور بدال من أن تندثر، مما أدى إلى ازدیادها قسوة والإنسانية    
مرئية  وإن   عدد من فنون التعذیب التي تمارس حاليا على نطاق واسع ال تترك على الجسد آثارا 

 .آانت ذات أثر ضار على األعضاء الداخلية للضحية وعلى سالمتها النفسية
وفي أآثر أشكاله قسوة یمكن أیضا أن   . ألما شدیدا وعذابا مفرطا بالضحيةالتعذیب البدني ُیلحق 

وأآثر طرق التعذیب المستعملة هي  .  یؤدي إلى جدع األعضاء أو التشویه أو العاهة المستدیمة
، والرآل والدفع إلى  ت بالسياط واألدوات المعدنية و الحجر والحبال السلكية الهراوا الضرب
تكاد تعادل في  ) الضرب الوحشي للضحية على باطن القدم" (الفلكة"والطریقة المسماة  . الحائط

انتشارها طریقة الصعق الكهربائي، والخنق، والتكتيف والحرق بالسجائر أو تعریض الضحية   
 .ة قصوى عالية أو منخفضةلدرجات حرار

فنون الحرمان واإلرهاق مثل الحرمان من الطعام والماء والنوم        التعذیب النفسي یشمل 
والمراحيض، وتقنيات الحرمان من االتصال مثل الحبس االنفرادي وقطع االتصال بالمعتقلين       

ذیب الغير اآلخرین أو العالم الخارجي، وتقنيات اإلآراه والتخویف آاإلجبار على حضور تع 
آما یحدث آثيرا أن   . والتهدید باإلعدام أو التظاهر باإلعدام، واإلهانة المستمرة واإلرهاب، الخ   

إن جميع طرق التعذیب المستعملة   . یستعمل العنف الجنسي آطریقة لتعجيز الضحية بدنيا ونفسيا
ي عالم خال من   وسوف یعن. تشكل اعتداء جسيما على آرامة اإلنسان وانتهاآا لحقوقه اإلنسانية 

 القاسية من جانب شخص إزاء لالتعذیب عالما خاليا من اإلنزال المتعمد لأللم واستعمال تلك الوسائ 
 . شخص آخر

إنه یقتلع صفة اإلنسان من الضحية ومن  . یعد التعذیب انتهاآا شنيعا للكرامة اإلنسانية  "
حقهما إنسان بإنسان   إن األلم والرعب المتعمد اللذین یل  . مرتكب التعذیب على السواء 
عواميد فقریة ملتویة من جراء الضرب، جماجم منبعجة   :  آخر یترآان جروحا ال تندمل

إن األمان من  . بفعل آعوب البنادق، آوابيس متكررة تبقي الضحایا في حالة خوف دائم  
 ."التعذیب حق إنساني أساسي یجب حمایته في ظل جميع الظروف

 المتحدة األمين العام لألمم آوفي عنان،
 

 لماذا ُیمارس التعذیب؟ - دوافع التعذیب 
الرغبة في . تتفاوت الدوافع للتعذیب  تفاوتا آبيرا ولكنها  آثيرا ما تنطوي على نية متعمدة ومبيتة 

إثبات القوة أو مجرد إخفاء الضعف آثيرا ما تقود إلى التعذیب أو أشكال خطيرة من إساءة     
یخ العالم استعمل التعذیب آوسيلة للتحكم وممارسة السلطة على  في فترات مختلفة من تار. المعاملة

. المعارضين أو األشخاص الذین یعتنقون أفكارا تقدمية ومن ثم یهددون ضمنا نظم السلطة والحكم  
وأیضا من للقمع واالستبداد السياسي وللعقاب ولالنتقام وبالتالي آثيرا ما استعمل التعذیب آأداة   

المعهود أن التعذیب وغيره من ضروب إساءة المعاملة استعمل من أجل    . إخراس المعارضة أجل
رغم أن االعترافات التي تتم تحت التهدید   االعتراف، والحصول على  الحصول على المعلومات 

 . واإلآراه البدني ذات فائدة مشكوك في أمرها هذا إن آانت لها فائدة على اإلطالق
نة آطریقة لتهدید وتخویف الناس ونزع الصفة اإلنسانية  تمارس أیضا المعاملة القاسية والمهي 

عنهم، آوسيلة لإلهانة وبث الشعور لدیهم بعبث الالجدوى والنقص، وتدمير شخصيتهم في نهایة      
إن جميع هذه األفعال ذات الدوافع المختلفة لها آثار طویلة المدى على شخصية اإلنسان   . األمر

د التأهيل البدني والشفاء لسنوات طویلة وال یمكن دائما  وآثيرا ما یمت.  الذي یتعرض للتعذیب
وعالوة على ذلك تدمغ الندوب الضحایا مدى الحياة فتمنعهم في آثير     . معالجة اآلثار معالجة آاملة 

 .من األحيان من أن یحيوا حياة مرضية
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 المعاملة الالإنسانية أو المهينة، ضحایا ومرتكبو التعذیب
ة والسيما أین ال یوجد تقليد لسيادة القانون، بل أین یندر الخضوع   أي شخص یمكن أن یصبح ضحي

في معظم األحيان یجري إساءة المعاملة في .  أو التنفيذ للقوانين وااللتزامات المترتبة عليها 
السجون وأقسام الشرطة وغيرها من مراآز االعتقال ، ولكن حاالت حدوثه في المنازل الخاصة أو  

المتخصصة لمرضى األمراض العضال أو األمراض العقلية ليست   في المؤسسات الطبية 
إن السجناء رهن الحبس االحتياطي والمجرمون المحكوم عليهم ینتمون إلى أآثر     .باالستثناء النادر 

.   الفئات تعرضا إلساءة المعاملة ألنهم یعتمدون على السلطات فيما یتعلق بحاجاتهم الجد أساسية     
تها أماآن مغلقة ومن ثم یجد المحبوسون فيها أنفسهم بعيدین عن أنظار        فإن أماآن الحبس هي بطبيع   

. بقية المجتمع، وهم في معظم األحيان فئة ال یشعر الجمهور نحوها بالكثير من التفهم أو التعاطف         
إن األقليات سواء آانت اجتماعية أو دینية أو عرقية وآذلك الالجئون وملتمسو اللجوء یتعرضون   

إن .  حيان للمعاملة المهينة وبالتالي یهددهم خطر اإلصابة بصدمة نفسية جدیدة   في آثير من األ
المسنين والمعوقين عقليا،الذین یعيشون في مؤسسات خاصة وفي المستشفيات، یتعرضون لإلهمال     
بل للنسيان، فقد یصبحوا ضحایا لممارسات شبيهة بالتعذیب بسبب سوء الظروف المادیة الناجمة       

، فهي ال تكفي آي توفر لهم المستوى المعيشي الالئق والرعایة الطبية الالزمة    عن قلة الموارد 
 .والبيئة المالئمة لحفظ آرامتهم مع التقدم في العمر

ال . إن األطفال والرجال والنساء صغارهم وآبارهم یمكن لهم جميعا أن یصبحوا ضحایا التعذیب  
 بل هي –خطيرة من أشكال إساءة المعاملة یمكن ألي إنسان أن یكون محصنا ضد تأثير األشكال ال

وهم في معظم األحيان من ضباط الشرطة أو الجيش الذین   . تؤثر أیضا على الذین یقترفونها
وثمة العدید من الحاالت یعمل فيها مقترفو إساءة المعاملة أو التعذیب   . یعملون بصفتهم الرسمية

آذلك  . لممارسات على أساس یوميتحت األوامر أو ضمن مجموعة متخصصة تجري فيها هذه ا 
الموظفون العاملون في ميدان الطب واألمن في المؤسسات المعنية بذوي االحتياجات الخاصة            
یمكن أن یتحولوا إلى مرتكبين إلساءة المعاملة نتيجة لإلهمال وقلة الرقابة واإلشراف أو قلة   

 .الموارد والتدریب

  ة للجدلوقضایا مثير آفاق للتفاعل بين الثقافات -3

ال شك أن الممارسات والمدارك الثقافية المختلفة تؤثر على فهم المعایير والقواعد القانونية الدولية     
فمثال العقاب الجسدي أو إلحاق    . ویتشكل تفسيرها في أحيان آثيرة من خالل منظور ثقافي معّين

ة المعاملة واسع  األلم بعصا أو آرباج  باعتبار ذلك إجراء تأدیبي هو شكل من أشكال إساء
في إطار الشریعة اإلسالمية تجد العقاب الجسدي بل البتر ليس فقط ممارسة مقبولة     . االنتشار

وإنما هو مقنن مفي عدد من المحاآم الشرعية التي تنظم عمليات الزواج والميراث وأیضا مجاالت       
الملتزم بالشریعة في والیة فمثال في قانون العقوبات   .  أخرى من الحياة المادیة والروحية للمسلمين  

، الضرب بالعصا والبتر یشكالن  2000آانون الثاني  /زامفرا في نيجيریا ابتداء من شهر ینایر 
وبالمثل في المملكة العربية السعودیة  . عقوبات ینص عليها القانون باإلضافة إلى اإلعدام والسجن

مبادئ الشریعة تتخذ النظرة ذاتها في  وإیران وليبيا وأفغانستان المحاآم الشرعية التي تستند إلى  
 .أحكامها

 ."إنهم یطلبون دائمًا الموت ألنفسهم، فالعذاب أسوأ من الموت"
 خوسيه باریرا

 " الضغط البدني المعتدل"إن جهاز األمن العام اإلسرائيلي مثال تعرض للنقد المستمر الستعماله 
ولقد ثارت نقاشات حادة إثر  . الستجوابالذي یعادل في أحيان آثيرة التعذیب آتقنية من تقنيات ا

قدر   " والتي تبرر استعمال 1987اعتماد التوصيات الواردة في تقریر لجنة لنداو االستقصائية عام   
غير أن هذه التوصيات لم یتبعها توضيح بشأن    . من باب الضرورة" معتدل من الضغط البدني
ولم یحدث سوى في    . أ ممارسات التعذیبوتبد" الضغط البدني المعتدل "الحدود التي ینتهي عندها  

اللجنة العامة لمناهضة التعذیب في    أن قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية  في حالة   1999عام 
مناف للقانون إذ أنه یخل   " الضغط البدني المعتدل"أن استعمال إسرائيل ضد دولة إسرائيل 

استنتاجات وتوصيات   " لما جاء في  غير أنه وفقا. بالحمایة الدستوریة لحق الشخص في الكرامة 
تظل اللجنة غير مقتنعة وتؤآد   "، "23/11/2001إسرائيل، : لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذیب 

 ".من جدید قلقها لكون التعذیب آما تعرفه االتفاقية لم یدرج بعد في القانون الداخلي



 58

 مقبولة عالميا فقد یختلف تفسيرها یتبين من هذین المثالين أنه بالرغم من أن معایير حظر التعذیب
إال أنها مسألة تظل مفتوحة بشأن ما إذا آانت هذه االختالفات تعزز  . وتطبيقها من بلد إلى آخر

الحظر العالمي والمطلق للتعذیب في سياق ثقافي حساس أم إنها تناقض بوضوح أغراض وروح  
 .القانون الدولي العرفي والمدّون
ففي الوقت الراهن یجري في   . لقضایا والحجج الجدلية األخرى  ویمكن أیضا طرح عدد من ا

 نقاش حام  حول ما إذا آان اإلرهاب مختلفا عن غيره من الجرائم      ةالوالیات المتحدة األمریكي  
وثمة عدد قليل    . وانتهاآات حقوق اإلنسان ومن ثم یقتضي اعتماد معایير خاصة لمنعه ومحاربته  

، لدیها قوانين ضد اإلرهاب تتضمن ةا و الوالیات المتحدة األمریكي من البلدان، مثل ایرالندا وترآي
إجراءات عاجلة بالمقارنة باإلجراءات الجنائية المتبعة على الصعيد الوطني، مما یترتب عليه      

 شوهد من جدید  2001أیلول / سبتمبر11وغداة . االنتقاص من بعض حقوق اإلنسان وحریاته
من أجل إنقاذ حياة أناس   ) المجرمين(ا آان مقبوال تعذیب اإلرهابيين   احتدام النقاش القدیم حول ما إذ   

وترتبط ارتباطا وثيقا بهذه القضية المسائل المتصلة بما إذا آان یحق للضحایا الحصول  . آخرین
على حمایة لحقوق اإلنسان التي تخصهم أآثر من المجرمين وما إذا آانت قيمة حياة مرتكب   

 . هابية تعادل قيمة حياة أي شخص آخرالجرائم أو العمليات اإلر
ال توجد أجوبة صحيحة أو خاطئة بين هذه التناقضات المعقدة وهذه المعضالت األخالقية التي ال     
حلول لها، غير أن المحامين الدوليين یلتزمون دائما بموقف مؤداه أن ازدواجية المعایير غير         

ویعتقد الكثيرون أنه بذلك فقط   . بق بصورة انتقائيةمقبولة وأن المعایير القانونية الدولية یجب أال تط 
یمكن صون روح ووظيفة القانون الدولي باعتباره حارسا للسالم العالمي واألمن البشري والتفاهم       

 .بين الدول

 التنفيذ والرصد -4
 یجري تطویر وتحسين أحكام القانون الدولي الخاص بحظر التعذیب وغيره من   1948منذ 

وثمة عدد متزاید من الدول التي . و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةضروب المعاملة أ
وقعت وصدقت على تلك االلتزامات القانونية الدولية وترجمتها إلى تشریعات وممارسات في       

في أوروبا على سبيل  (وتطورت نظم إقليمية قویة لحظر التعذیب والحمایة منه  . قوانينها الداخلية  
 . ظهرت آليات للتفتيش الوطني والزیاراتآما) المثال

لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذیب ومقرر األمم المتحدة على الصعيد الدولي یقوم آل من 
وعدد آبير من المنظمات غير الحكومية بمتابعة تطبيق إلتزامات الدول    الخاص المعني بالتعذیب 

 .بحظر التعذیب والممارسات الشبيهة بالتعذیب
وهي الهيئة التابعة لألمم المتحدة التي أنشئت تطبيقا    نة األمم المتحدة لمناهضة التعذیب  لجإن 

آانون الثاني  / ینایر 1استهلت أعمالها في  اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذیب    من 17للمادة 
یر عليها أن   وهذه اللجنة تقوم بدراسة ما ترفعه إليها الدول األطراف في االتفاقية من تقار. 1988

تقدمها آل أربع سنوات؛ ولها أن تجري تحقيقا وتطلب توضيحات أو معلومات إضافية تتصل       
آما أن الدولة لها أن تصدر تصریحا یجيز للجنة أن تنظر في  . بالوقائع الواردة في تلك التقاریر  

ه إلى مقدم  وتدرسها وترسل رأیها النهائي وتوصياتها بما ترى اتخاذشكاوى فردیة أو بين الدول 
إن لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذیب  تتعاون على نحو وثيق مع    . البالغ وإلى الدولة المعنية  

المقرر الخاص المعني بالتعذیب واللجنة األوروبية لمنع التعذیب وصندوق األمم المتحدة لضحایا     
 .ویجري نشر وتوزیع تقریر سنوي عن أعمال اللجنة . التعذیب

 :اتأحدث التطور 
 للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيویورك عام 57إن آخر ما حدث منذ انعقاد الدورة 

البروتوآول االختياري التفاقية مناهضة التعذیب وغيره من ضروب المعاملة  هو اعتماد 2002
یستهدف البروتوآول منع التعذیب  . 1984لعام القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  أو العقوبة

ه من ضروب إساءة المعاملة عن طریق إنشاء نسق للزیارات المنتظمة إلى مراآز االعتقال  وغير
وبناء عليه سوف تنشأ بموجب البروتوآول هيئة جدیدة   . تقوم بها هيئات دولية ووطنية من الخبراء

آما    .دولية من الخبراء للزیارة ، في شكل لجنة فرعية تابعة للجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذیب       
 وهذه الهيئات الدولية والوطنية سوف تزور بانتظام  .  یلزم البروتوآول الدول بإنشاء هيئات زیارة
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مراآز االعتقال وتصدر توصيات لتحسين معاملة األشخاص المحرومين من حریتهم ولتحسين    
  .ظروف الحبس

ما یتعلق بحقوق    إن هذا الترآيز على الوقایة یشكل تجدیدا في إطار منظومة األمم المتحدة في    
إن زیارة مراآز . اإلنسان إذ أن الهيئات الدولية القائمة ال یمكنها أن تتحرك إال بعد حدوث االنتهاك 

من خالل البروتوآول  . االعتقال من أآثر الوسائل فعالية لمنع التعذیب ولتحسين ظروف االعتقال 
 معایير وضمانات لزیارات  االختياري هذه هي المرة األولى التي تنص فيها وثيقة دولية على     

 .وقائية فعلية تجریها هيئات خبراء
لذلك یعتبر البروتوآول خطوة فعلية إلى األمام من أجل تعزیز اآلليات الدولية والوطنية لمنع     

 .التعذیب والمعاملة أو العقوبة غير اإلنسانية
إنها ال تطبق آلية على  غير أنه رغم وجود الكثير من الضمانات القانونية الدولية لمنع التعذیب ف  

ینبغي أن یحقق االنسجام بين األحكام القانونية الوطنية والمعایير الدولية وأن یتم    . المستوى الوطني 
ولن یصبح القضاء التام على التعذیب واقعا فعليا إال      . إنشاء نظم وطنية للمراقبة ووضع التقاریر   

ظم وطنية قابلة للتطبيق ومحایدة تتولى    عندما تدرج المعایير الدولية التي جرى إعدادها في ن
التطبيق والمراقبة في جميع الدول األعضاء في منظومة األمم المتحدة وذلك على الصعيدین   

وفضال عن ذلك ُیعد تزوید ضحایا التعذیب والمعاملة أو العقوبة غير اإلنسانية   . الوطني والمحلي 
عدتهم على إعادة االندماج في الحياة     بوسائل التأهيل والمساعدة القانونية والتعویض ومسا     

 .المجتمعية، من المقتضيات األساسية لقيام نظم وطنية عادلة ومنصفة
 جریدتك في أي یوم من أیام األسبوع وسوف تعثر فيها على تقریر من بقعة ما  حتصف"

في العالم بشأن شخص ما ُسجن أو عذب أو أعدم ألن آراءه أو دیانته غير مقبولة لدى          
ومع ذلك لو أمكن أن تتحد هذه  . ینتاب قارئ الجریدة  شعور  مغث بالعجز... حكومته

 ".المشاعر االشمئزازیة في عمل مشترك ألمكن القيام بشئ فعلي

 مؤسس منظمة العفو الدوليةبيتر بننسون، 

 
 :المنع الفعلي للتعذیبیمكن أن نرى أن هناك ثالثة جوانب لعملية 

أمين تطبيقه بالكامل وتطبيق اإلجراءات الوقائية المالئمة لمنع      وت إطار قانوني فعلي إقامة -1
إمكانية االتصال بالمحامين واألطباء   (  مثال ذلك الضمانات األساسية أثناء االعتقال –التعذیب 

 ومنع الحبس االنفرادي،) والقضاة ومن إليهم
توفير إمكانية المراقبة   والسيما آليات وطنية لزیارة مراآز االعتقال و آليات مراقبة إقامة  -2

 ووضع التقاریر لمنظمات مدنية مستقلة،
 المعنيين آضباط الشرطة وحراس السجون والمحامين  لألشخاص المستمرالتدریب توفير  -3

 .والقضاة واألطباء وغيرهم
یمكن لكل شخص أن یشارك في أنشطة منع التعذیب من خالل العمل وحمالت الترویج والمناصرة       

یق على الوثائق الدولية وتطبيقها على الصعيد الوطن،ي وذلك من خالل إرسال   من أجل التصد 
من خالل نشاط المنظمات غير الحكومية والعمل الطوعي      . الخطابات وتوجيه النداءات المكتوبة     

یمكن لنا جميعا أن نسهم في رفع مستوى الوعي وفي األنشطة التربویة في إطار األسرة في   
وأخيرا وليس آخرا یمكننا أن نساعد ضحایا التعذیب بمعرفة آيف یمكن      . مجتمعنا وفي منطقتنا  

تلبية اهتماماتهم ویمكن أن نساندهم بمساعدتهم على عرض حاالتهم واتخاذ التدابير القانونية ضد  
 .المقترف أو المقترفين
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 معلومات مفيدة
 ممارسات جيدة -1

 ذلك محتملة، یصعب تصور أن التي تبدو فيها الحياة صعبة ومع"  الحارة"في األماآن 
هناك المالیين من البشر ممن یقعون آل عام ضحية للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة         

 .لمجرد آونهم من هم أو لفعل فعلوه أو لمعتقد یعتنقونه
إن العدید من األنشطة المضطلع بها اليوم حول العالم تندرج في شبكة وطيدة من المبادرات    

 إلى تعبئة المجتمع ضد ممارسات التعذیب أینما تحدث على نحو منتظم، وإلى توعية       الساعية
أفراده، آوسيلة لمنع المعاملة الالإنسانية وتوفير المساعدة القانونية والتأهيل البدني والنفسي       

 .لضحایا التعذیب
خرى تحاول   إن الكثير من األنشطة تستهدف الجمهور العام و موجهة إلى العمل، ومنها أنشطة أ 

وأخيرا . بناء القدرات المحلية والمعارف على مستوى المجتمع المحلي آوسيلة للوقایة والحمایة 
.  وليس آخرا یسهم أیضا بناء القدرات المؤسسية وتحسين التشریعات بدور هام في هذه العملية

 وجميع هذه المستویات متداخلة وضروریة، وما یتخذ من مبادرات یتخذ على جميع هذه     
 .المستویات

 :ما یليالممارسات الجيدة لمنع التعذیب وإساءة المعاملة یمكن أن تشمل 
 تنظيم الحمالت الترویجية   –استهداف الجمهور العریض وتوجيه النشاط نحو العمل  �

 والمناصرة والتوعية واألنشطة التربویة على المستوى المحلي،
لمؤسسات القائمة وإصالحها أو بناء   بناء المؤسسات والقدرات، والتأثير على الهياآل وا  �

 .مؤسسات جدیدة ذات قدرات محلية لتناول المشكالت

 أنشطة المنظمات الدولية

  األهداف والمهام واألنشطة–المقرر الخاص المعني بالتعذیب 
، أن تعين مقررا خاصا 1985/33قررت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بموجب القرار  

لمتصلة بالتعذیب وبحث وتلقي المعلومات الموثوقة بشأن هذه المسائل واتخاذ          للنظر في المسائل ا 
یرفع المقرر الخاص تقریرا شامال عن أنشطته إلى اللجنة آل عام،   . التدابير الالزمة إزاءها 

یستعرض فيه حاالت ممارسة التعذیب ومدى انتشارها ویقدم توصيات  لمساعدة الحكومات على    
والیة المقرر الخاص جميع البلدان بصرف النظر عما إذا آانت الدولة  وتشمل . القضاء عليها

صدقت على اتفاقية مناهضة التعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية    
 .أو المهينة

إحالة البالغات التي تضم نداءات عاجلة وخطابات بادعاء      : تشمل مهام المقرر ثالثة أنشطة رئيسية
في البلدان التي ) زیارات للبلدان(ت تعذیب إلى الحكومات؛ إجراء بعثات لتقصي الحقائق حاال

توحي المعلومات بشأنها أن التعذیب یتجاوز عددا من الحاالت المعزولة أو الفردیة المعزولة أو    
المتفرقة؛ رفع تقاریر سنویة بشأن أنشطة المقرر الخاص ومهامه وأساليب عمله إلى لجنة األمم 

 .المتحدة لحقوق اإلنسان وإلى الجمعية العامة
على خالف هيئات رصد المعاهدات  التي تنشأ بموجب معاهدات دولية، ال یتطلب المقرر الخاص     

النداءات   ("استنفاد طرق الطعن الداخلية لمعالجة الحاالت الفردیة التي تتضمن خطر التعذیب    
 .")ادعاءات("أو ادعاءات بأعمال تعذیب ") العاجلة

 :من أجل رفع معلومات إلى المقرر الخاص یمكنك مراسلته على العنوان التالي
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 اللجنة األوروبية لمنع التعذیب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة
 إنشاء اللجنة
 أو العقوبة الالإنسانية أو لمنع التعذیب والمعاملة  االتفاقية األوروبية بموجب  اللجنة أنشئت هذه

 . عندما دخلت االتفاقية حيز التنفيذ1989وقد استهلت عملها في . 1987المعتمدة في عام المهينة 
 األعضاء

 أصبح من الممكن لغير األعضاء 2002آذار /منذ شهر مارس. الدول األعضاء في مجلس أوروبا
 .ن اللجنة الوزاریةفي مجلس أوروبا أن ینضموا إلى اللجنة بناء على دعوة م

. اإلنسانتتكون هذه اللجنة من أطباء ومحامين وخبراء في شؤون الشرطة والسجون وحقوق    
 إن رئيسة اللجنة 2000آذار /ومنذ مارس . ویناظر عدد األعضاء عدد الدول األطراف في االتفاقية

 .سيلفيا آاساليهي أخصائية الجریمة البریطانية 
 االختصاصات 

فتستعرض أقسام الشرطة .  عن معاملة األشخاص المحرومين من حریتهم تستقصي اللجنة 
والسجون ومستشفيات األمراض العقلية وسائر األماآن التي یحتجز فيها الناس مثل مرافق إقامة   

التحدث إلى  ألعضاء اللجنة ویحق . ملتمسي اللجوء في مناطق العبور بالمطارات الدولية 
 .المحجوزین في خلوة

 لأساليب العم
تجري اللجنة زیارات دوریة لجميع الدول األطراف ویمكنها أیضا أن تجري زیارات خاصة عند 

. وتدرج استنتاجاتها في تقاریر سریة ترفعها إلى الحكومات المعنية مشفوعة بتوصيات . االقتضاء
ومات   وتشكل سریة التقاریر أساسا هاما لمصداقية اللجنة،  وقد أدى الحوار الدائم البناء مع الحك     

ویجوز نشر التقاریر وتعليقات الحكومات عليها بناء       . إلى إعالء شأن اللجنة على الصعيد الدولي   
 .على موافقتها

 العقوبات الممكنة
إذا رفضت الحكومات المعنية التعاون أو تحسين الوضع وفقا لتوصيات اللجنة یمكن للجنة أن     

اآلن  قامت بممارسة هذه السلطة وحتى . تمارس ضغطا سياسيا عن طریق إصدار تصریح علني
 فيما یتعلق بجمهوریة الشيشان  2001 فيما یتعلق بترآيا وفي  1996 و1992في : ثالث مرات

 .التابعة لالتحاد الروسي
 زیارات اللجنة وتقاریرها

 زیارة 52+ زیارة دوریة 100( زیارة 152 أجرت اللجنة 2003نيسان / أبریل7ابتداء من 
 .را تقری115ونشرت ) خاصة
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 ألنني في الرابعة عشرة... 
ال أود أن أفكر  . یصعب علّى الكتابة عن التعذیب ألني ال أبلغ اآلن سوى الرابعة عشرة من عمري

.   إن مدینتي وأهلي تعرضوا للتعذیب–ویجب أن أفكر فيه . فيه ألني ال أبلغ سوى الرابعة عشرة 
حاولوا قتل الدانوب وفوآا ولكنهم لم   . إن مدینتي ُعّذبت ولكنها لم تقتل. رفنا في العالم أجمع لذلك ُع

واحدة عجوز   : آيف یتسنى لهم أن یقتلوا قلب مدینتي؟ نهران آأنهما شقيقتان  .  ینجحوا في ذلك 
حاولوا    . ولكنهما ما زاال یجریان وقلبهما ما زال نابضا. عذبوهما بالقنابل والرصاص. وواحدة فتية 

آيف لهم أن یقتلوا رئتي مدینتي؟ عذبوهما بالنار  .  قتل األشجار والمراعي ولكنهم لم یستطيعوا
أرى . ها أنا عدت إلى فوآوفار بعد آل هذه السنين  . والدخان األسود ولكنهما ال یزاالن یتنفسان 

في أعماق قلبي ال    أشعر بالحریة والسالم ولكن ... الشوارع والبيوت والمدارس والكنائس المعذبة  
 .أستطيع أن أصفح ألني فقط في الرابعة عشرة

في زغرب بكرواتيا في  مرآز الصحة العقلية وحقوق اإلنسان    مقال بقلم طفلة من فوآوفار قدم إلى     
 .2001حزیران/ یونيو26

 أنشطة المنظمات غير الحكومية 
ومنذ   . مساعدة ضحایا التعذیبیوما دوليا لحزیران /  یونيو26یوم   أعلنت األمم المتحدة 1997في 

تحالف  " ذلك الوقت أخذت الشبكات الدولية المعنية بمنع وحظر التعذیب حول العالم ،مثل   
في تنظيم الحمالت من أجل القضاء التام على       " المنظمات الدولية غير الحكومية ضد التعذیب   

 .رةویشارك في هذه األحداث الكثير من األفراد والشخصيات المشهو. التعذیب

 عبر  Amnesty International  منظمة العفو الدولية تشكل األنشطة التي تضطلع بها  
العالم مثاال ألسلوب في التناول یشمل على حد سواء األفراد والمؤسسات ومحاوالت   

 .بناء القدرات
"  نالسجناء المنسيو  " نشر المحامي البریطاني بيتر بننسون مقاال بعنوان  1961أیار / مایو28في 

  الصادرة في لندن بالمملكة المتحدة مما آان ملهما إلنشاء منظمة     The Observerفي جریدة 
Amnesty International .        وتضم اليوم منظمة العفو الدولية ،التي توجد أمانتها العامة في لندن، أآثر

یشمل و.  بلدا140من مليون شخص بين أعضاء ومساهمين ومتبرعين منتظمين في ما یزید على 
 من المجموعات المحلية التي تضم شبابا وأخصائيين ومهنيين    7.800نشاط هذه المنظمة  أآثر من 

إن  منظمة العفو الدولية حرآة دیمقراطية تدیرها إدارة ذاتية لجنة دولية  .  بلد وإقليم100في حوالي 
 .قسامتنفيذیة مكّونة من تسعة أعضاء یقوم بانتخابهم آل سنتين مجلس دولي یمثل األ

ومن األنشطة التي تضطلع بها المنظمة آل عام تنظيم الحمالت وإعداد التقاریر بشأن قضایا حقوق       
 .اإلنسان وممارسة الضغط على الحكومات حول قضية معينة من قضایا حقوق اإلنسان

شارك في القضاء  "  أطلقت منظمة العفو الدولية حملة تحت شعار 2001في عام  
ل مناهضة تعذیب  وإساءة معاملة النساء واألطفال واألقليات    من أج " على التعذیب

 . العرقية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الجنس وعبر الجنسيين
 بلدا قد وقعوا على  188 شخص من 35000ومع حلول نهایة العام آان أآثر من 

بير  من أجل اتخاذ تداwww.stoptorture.orgحملة مناهضة التعذیب بموقع االنترنت   
 .بشأن الحاالت العاجلة عن طریق إرسال مناشدات بالبرید االلكتروني

 غدا   نقطة12برنامجا لمنع التعذیب في  اعتمدت منظمة العفو 2000تشرین األول /في أآتوبر
 .بمثابة خطة عمل دولية لمنع التعذیب وتعزیز آليات منع وقوع التعذیب وإعطائه صفة مؤسسية
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  نقطة12برنامج لمنع التعذیب في 
 . نقطة12تناشد منظمة العفو الدولية جميع الحكومات تطبيق برنامج المنظمة لمنع التعذیب في 

 اإلدانة الرسمية للتعذیب -1
وعليها أن توضح  لجميع .    ینبغي أن تثبت أعلى السلطات في آل بلد معارضتها الكاملة للتعذیب  

 . ُیجاز في ظّل أیة ظروفالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن التعذیب لن
 حدود الحبس االنفرادي -2

غير قادرین على االتصال  – آثيرا ما یجري التعذیب عندما یوضع الضحایا في الحبس االنفرادي 
على الحكومات أن   . بأشخاص  في الخارج ممن بوسعهم أن یساعدوهم أو یكتشفوا ماذا یحدث لهم

فمن الحيوي أن یمُثل جميع    .  إلى فرصة للتعذیبتعتمد ضمانات آي ال یتحول الحبس االنفرادي 
السجناء أمام سلطة قضائية فور اعتقالهم وأن یتمكن األقارب والمحامون واألطباء من االتصال       

 .بهم على وجه السرعة وبانتظام
 ال اعتقاالت في أماآن  سریة -3

فيجب على  .  الضحایا"اختفاء"في بعض البلدان یجري التعذیب في مراآز سریة بعد أن ُیعمل على 
الحكومات أن  تؤمن إیداع السجناء في أماآن عامة معترف بها وأن تتوافر ألقاربهم ومحاميهم   

 .معلومات دقيقة بشأن أماآن وجودهم
 الضمانات أثناء االستجواب واالحتجاز -4

ناء فورا  ُیبلغ جميع السج. ُتبقي الحكومات إجراءات االعتقال واالستجواب قيد االستعراض المنتظم  
ینبغي أن تجري زیارات منتظمة مستقلة  . بحقوقهم  بما فيها الحق في رفع الشكاوى بشأن معاملتهم

ومما یشكل ضمانا هاما ضد التعذیب الفصل بين السلطات المسؤولة      . للتفتيش على مراآز االعتقال 
 .عن االعتقال وتلك التي تتولى االستجواب

 ذیبالتحقيق المستقل في تقاریر التع -5
ویجب أن   .تضمن الحكومات التحقيق النزیه والفعال في جميع الشكاوى والتقاریر المتعلقة بالتعذیب  

 .وینبغي حمایة مقدمي الشكوى والشهود من التخویف. تكون أساليب ونتائج هذه التحقيقات علنية
 ال استعمال للتصریحات التي تجري تحت التعذیب -6

غيرها من األدلة التي یحصل عليها تحت التعذیب ال یجوز بأي  تكفل الحكومات أن االعترافات أو 
 .حال االستناد إليها في أیة دعوى قانونية

 حظر التعذیب بموجب القانون -7
وفقا  . تكفل الحكومات أن تكون أعمال التعذیب جرائم تخضع للعقاب بموجب القانون الجنائي   

ف بما فيها حاالت الحرب أو أیة حالة من  للقانون الدولي ال یعلق حظر التعذیب أیا آانت الظرو  
 .حاالت الطوارئ األخرى

 مرتكبي التعذیب المدعى بهم محاآمة -8
وینطبق هذا المبدأ أینما آانوا وأینما اقترفت   . ینبغي مقاضاة المسؤولين عن التعذیب أمام العدالة
مرتكبي التعذیب مالذ  ینبغي أال یكون هناك  ل. الجریمة وأیا آانت جنسية المقترفين أو الضحایا

 .آمن
 إجراءات التدریب -9
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ینبغي التوضيح أثناء تدریب جميع الموظفين ممن تكون لهم عالقة باحتجاز السجناء أو استجوابهم  
وینبغي إحاطتهم علما بأن عليهم أن یعصوا أي أمر بممارسة . أو معاملتهم أن التعذیب فعل إجرامي

 .التعذیب
  التعویض وإعادة التأهيل-10

ُیوفر للضحایا ما یلزم من . إن ضحایا التعذیب وُمعاليهم من حقهم الحصول على تعویض مالي
 .الرعایة الطبية وإعادة التأهيل

  العمل المطلوب على المستوى الدولي-11
على الحكومات أن تستخدم جميع القنوات المتاحة للتدخل لدى الحكومات المتهمة بممارسة 

ليات مشترآة بين الحكومات ُتستعمل للتحقيق العاجل فيما یرد من تقاریر وینبغي إنشاء آ.  التعذیب
على الحكومات ضمان أال تفضي عمليات نقل أو تدریب . عن التعذیب واتخاذ التدابير الفعلية ضده

 .قوات الجيش أو األمن أو الشرطة إلى تيسير ممارسة التعذیب
  التصدیق على الصكوك الدولية-12

ات أن تصدق على الصكوك الدولية التي تحتوي على ضمانات وتدابير ضد    على جميع الحكوم
التعذیب  بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوآوله االختياري الذي  

 .ینص على الشكاوى الفردیة
هية  إعالن مبادئ توجي 1975اعتمدت الجمعية الطبية العالمية في طوآيو عام   :مدونة أخالقية

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو لألطباء فيما یتعلق بالتعذیب وغيره 
صرحت الجمعية الطبية بوضوح  بموقف المهنة الطبية   . المهينة،فيما یتعلق باالعتقال والسجن

ارسة الطبيب لن یعاضد أو یتغاضى أو یشارك في مم" من التعذیب وإساءة المعاملة إذ تعلن أن  
التعذیب أو غيره من ضروب اإلجراءات القاسية أو الالإنسانية أو المهينة مهما آان الجرم المشتبه   
أن ضحية هذه اإلجراءات ارتكبته أو متهمة به أو مذنبة، ومهما آانت معتقدات الضحية أو  

دد من    وثمة ع."دوافعها، وفي جميع المواقف بما فيها النزاعات المسلحة والنزاعات األهلية   
الجمعيات الطبية الوطنية أعدت مدوناتها األخالقية ضد مشارآة األطباء في التعذیب وإساءة    

 .المعاملة
 :المصدر

The World Medical Association Online- http://www.wma.net 

  

  اتجاهات -2
اد  خالل السنوات العشرین األخيرة ازداد بشكل ملحوظ االتجار بآالت التعذیب مثل األصف    �

ووفقا لما جاء في  . وأصفاد األقدام واللوالب اإلبهامية والسياط وتكنولوجيا الصعق الكهربائي  
ارتفع عدد البلدان المعروف أنها   " إیقاف تجارة التعذیب"تقریر منظمة العفو الدولية المعنون   

  في عام130 إلى ما یزید على 1980 في عام 30تنتج أو توفر معدات الصعق الكهربائي من 
2000. 

وبالتوازي مع ذلك یزداد أیضا . تزداد في الوقت الراهن أعداد السجناء في معظم أنحاء العالم  �
ووفقا لما جاء في آخر تقریر صادر عن . على نحو مثير عدد السجناء من النساء واألحداث

بين % 69وزارة الداخلية في المملكة المتحدة بشأن السجناء في العالم سجلت زیادة قدرها  
ومن المؤآد أن هذه  .  بلد وإقليم مستقل خالل السنوات العشر المنصرمة200لسجناء في ا

الزیادة تزید العبء على العاملين في السجون والقائمين على إدارتها ویقتضي مزیدا من    
 .التدریب وزیادة في الوعي بحقوق اإلنسان وزیادة حجم الموارد
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 أهم التواریخ -3

 قوق اإلنساناإلعالن العالمي لح: 1948
 اتفاقيات جنيف األربع: 1949
 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء: 1957
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 1966
 مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون: 1979
سيما األطباء،في حمایة   مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين،وال  : 1982

المسجونين والمحتجزین من التعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية      
 أو المهينة

اتفاقية األمم المتحدة ضد التعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو       : 1984
 الالإنسانية أو المهينة

 لدنيا بشأن حمایة األحداث المحرومين من حریاتهمقواعد األمم المتحدة ا: 1990
 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية: 1998
البروتوآول االختياري التفاقية مناهضة التعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة    : 2002

 )لم یدخل بعد حيز التنفيذ(القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
  

 أنشطة مختارة
 تعذیب اإلرهابيين؟ :نشاط األولال 
 مقدمة: القسم األول

إن اإلرهاب وتعذیب اإلرهابيين وارتكاب الجرائم آلها أمور أشعلت نقاشا حارا خاصة في أعقاب      
. فقد أعرب الكثيرون عن آرائهم وعن قلقهم وإن آان بطرق مختلفة      .  2001أیلول / سبتمبر11

حاولة تحدید الحجج المؤیدة والرافضة للمسائل   ومن خالل النقاش المقترح فيما یلي یمكن م  
 .المطروحة، وتحليلها في إطار مبادئ حقوق اإلنسان، ومناقشة شتى القضایا المرتبطة بها

 مناقشة: نوع النشاط
 :للمناقشة سؤال

 هل من المقبول تعذیب مقترفي الجرائم أو اإلرهابيين في سبيل إنقاذ حياة أشخاص آخرین؟
 ومات عامة عن المناقشةمعل: القسم الثاني

 :األغراض واألهداف
 تشكيل الرأي وتبادل الرأي والدفاع عنه �
اآتساب المعارف ورفع مستوى الوعي بشأن آيفية قيام مجتمع دیمقراطي بمعالجة القضایا   �

 المتصلة بالتعذیب
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توضيح آيف یمكن ألحكام ومعایير حقوق اإلنسان وسيادة القانون أن تشكل إطارا یساعد على     �
 هم معضالت معقدةف

 الناشئة ، الراشدون: الفئة المستهدفة
 12 – 10:ترآيبتها/حجم المجموعة 
  دقيقة90: الفترة الزمنية

 :التحضير
تجميع قصاصات ومقاالت وصور حدیثة من الصحف المحلية والدولية، وإعداد وتصویر مجموعة        

 یبمن معایير حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية الخاصة بحظر التعذ
ثم اجمع من الصحف المحلية والدولية الصادرة حدیثًا بعض القصاصات والمقاالت والصور،     •

  عن حظر التعذیبانسخ مجموعة من المعایير الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسانو حّضر
 ُیطلب من المشارآين أن یأتوا هم أنفسهم بموضوع یتعلق بهذه القضية �

 لمواد المعّدة وورق أو ورق مقوى وأقالم تأشيریةبطاقات ملّونة وصور من ا: المواد 
 :المهارات المستهدفة

 بناء مهارات المحاجاة والنقد. 
 مهارات االتصال. 
 مهارات إدارة النزاعات. 

 :قواعد النقاش
قبل البدء في المناقشة ُیطلب من المشارآين تحدید قواعدهم والتأآد من أن المجموعة بأسرها توافق         

 .مقترحةعلى القواعد ال
 .تعلق القواعد بوضوح ویرجع إليها فقط في حالة ظهور مشكلة

 :یتأآد المشرف من أن تدرج القاعدتين التاليتين في القائمة التي یعدها المشارآون
 یتكلم آل شخص بدوره -1
 تتفق المجموعة على إشارة لإلعراب عن االعتراض أو االستياء بطریقة تتسم باالحترام -2

  معلومات محددة عن المناقشة:القسم الثالث
 :مقدمة

لتقدیم الموضوع ُیرجى إجراء تقدیم قصير لقصاصات الصحف والتصریحات المتعارضة   
الصادرة عن الموظفين الرسميين ووثائق حقوق اإلنسان واألحكام المتصلة باإلرهاب وحظر    

 التعذیب وما إلى ذلك
فيما یتعلق   مع و ضد رسان ویطوران الحجج ُتقسم المجموعة إلى فریقين وتأآد من أن الفریقين ید

  وما إليها بمبادئ حقوق اإلنسان واالعتبارات األخالقية
 :إدارة المناقشة
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یجب أال یشعر أي مشارك  أن حججه أو مواقفه تتسم     . ینبغي إدارة المناقشة باحترام وحساسية 
 .ي جلبوها معهمأطلب من المشارآين تنظيم الموضوعات المتعلقة بالقضية  الت. بالتفاهة

 .للعمل في مجموعات أصغر وصياغة حجج)  دقيقة45(أعط وقتا 
)  مع(أو یمين ) ضد(ابدأ المناقشة بالطلب من المشارآين أن یقدموا حججهم ویعلقوها على یسار   

اسأل إذا آان الجميع یوافقون على موقف الحجج المقترحة وحاول أن تحمل  . خط في الغرفة
 .الختالفات في التناول وتفهم  األسباب المنطقية لمواقفهمالمجموعة على مناقشة ا

 ). دقيقة60 إلى 45خصص لها من (
 استطالع ردود الفعل

بعد انتهاء المناقشة من فضلك وزع على جميع المشارآين بطاقة حمراء وبطاقة خضراء مثال    
وفي  . تنظيمهاواطلب منهم تدوین مشاعرهم اإلیجابية والسلبية إزاء مضمون المناقشة وطریقة   

ویمكن اختيار طریقة أخرى تتمثل في جعل   . النهایة اقرأ البطاقات بصوت عال، أعط وقتا للتفكير      
 .المشارآين یدبسون البطاقات على الحائط أو على لوحة

 :إرشادات منهجية
احتفظ دائما بخمس دقائق تستعملها عند اللزوم لتهدئة الموقف إذا ما آان النقاش حارا ویكاد     . 
 رج من نطاق السيطرةیخ
 أعط وقتا للتفكير الصامت عندما تظهر بوادر من الفوضى أو الغضب. 
 حاول أن تلخص وتوضح وتخفف الحجج وأال تتحيز تحيزا صریحا. 

 :اقتراحات للتنویع
 إذا أردت أن تضيف إلى مضمون المناقشة یمكنك أن توزع على المشارآين وثيقة  معنونة

 "ُسّلم التعذیب"
 .یجب أن نعذبه إلنقاذ أرواح. ضع قنبلة ویعترف بذلكشخص و. 
 .ینبغي أن نعذبه لمعرفة المزید. شخص ُیشتبه في أنه وضع قنبلة. 
القریب  /ینبغي أن نعذب الصدیق .  شخص قریب من شخص آخر ُیشتبه في أنه وضع قنبلة  .

 .الآتشاف خطة واضع القنبلة
یجب أن نعذب  . اسية إنه واضع القنبلةیقول شخص عن شخص آخر یشارآه ذات األفكار السي. 

 .هذا الحليف السياسي الآتشاف اآلخرین ممن یساندونه
یجب تعذیب هذا الشخص لضمان   . شخص یرفض أن یقول للشرطة أین یوجد شخص مشتبه فيه. 

 .أال یحذو أشخاص آخرین حذوه
 متى یمكن   –خط الفاصلإذا استعملت هذه الوثيقة فهي أوال تقود إلى األسئلة الخاصة بأین یقام ال

 .تبریر التعذیب هذا إذا آان یمكن تبریره في أي حال
 :المصدر

Nancy Flowers et al. 2000. The Human Rights Education Handbook Effective Practices For 
Learning,  Action and Change. Minnesota: Human Rights Resource Center For The University of 
Minnesota. 

 المتابعة: القسم الرابع
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الحق في الحياة وعقوبة اإلعدام     : الميادین المتصلة بالموضوع والتي یمكن استكشافها    / الحقوق
 .واألمن البشري

 حملة ضد التعذیب: النشاط الثاني
 مقدمة: القسم األول

نة، التوعية   حظر التعذیب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية والالإنسانية والمهي    
بالممارسات الشبيهة بالتعذیب وتغييرها وتحسين القوانين الوطنية في أنحاء العالم، آل هذا یتطلب    

 .الكثير من المعارف واإلبداع والتفهم
من خالل هذا النشاط ُیشجع المشارآون على محاولة ترجمة معارفهم إلى عمل من خالل تكوین  

 .اعمهارات إطالق  الحمالت ومهارات اإلقن
 معلومات عامة عن هذا النشاط: القسم الثاني

 :األغراض واألهداف
 التوعية �
 تطویر أساليب إبداعية وتجدیدیة لتناول مشكالت مرآبة �
 .إختراع حلول قابلة للتطبيق في الحياة الواقعية ووسائل وطرق لمنع التعذیب �

 الناشئة ، الراشدون: الفئة المستهدفة
 5 إلى 4 في أفرقة  مكونة من 20 إلى 10من : ترآيبتها/ حجم المجموعة
  دقيقة150: الفترة الزمنية

 :التحضير
 جّمع أمثلة ألنشطة لمنع التعذیب تمارس على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي �
 اعرض ووضح عناصر تنفع إلطالق حملة �
 جمع وأعد مجموعة من معایير حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية الخاصة بحظر التعذیب �

 :المواد
بطاقات ملونة ونسخ من المواد المعدة، ولوحات ورقية أو ورق عادي وأقالم تأشيریة وصور     

 .وقصص مثيرة عن ضحایا التعذیب وما إلى ذلك
 :المهارات المستهدفة

 التفكير اإلبداعي �
 مهارات اإلقناع واالتصال �
 مهارات إدارة النزاعات �

 معلومات محددة عن هذا النشاط: القسم الثالث
 :قدمةم
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. اطلب من المشارآين أن یتبادلوا أآبر قدر ممكن من الكلمات نقيضة التعذیب       " التسخين "من أجل 
هل هناك الكثير من الكلمات؟ آم آلمة تتبادر . سجل جميع الردود على اللوحة الورقية أو السبورة 

 إلى ذهنك؟
 :إدارة النشاط

الذي فيه تعذیب والمكان الخالي من     استعمل طریقة شحذ التفكير آأساس لتحدید سمات المكان    
ثم حدد جانبي    ). إزاء المجموعات غير المتقدمة ینبغي للمشرف أن یعد التعاریف سلفا  (التعذیب 

ویمكنك أن تقوم   . الغرفة المتقابلين باعتبارهما المكان الذي فيه تعذیب والمكان الخالي من التعذیب 
لمواد الصحفية والصور المتعلقة بالموضوع وما     قبل ذلك بتعليق الملصقات في الزاویتين وآذلك ا    

 .إلى ذلك
 .واختر موفدا من آل مجموعة)  أشخاص على األآثر5 -4(قسم المجموعة إلى مجموعات أصغر 

الهدف من اللعبة تحویل مكان التعذیب إلى مكان خال من التعذیب من خالل حملة للتوعية عن   
ة والمشاهد المسرحية وحمالت الضغط واأللعاب     طریق الملصقات والمظاهرات والبرامج اإلذاعي  

وعلى الموفدین أن    .  دقيقة إلعداد عناصر استراتيجية حملتهم60لدى المجموعات . الریاضية، الخ
یتحرآوا بين المجموعات األخرى والتفاوض مع أعضائها ومساعدة مجموعاتهم تجنب ازدواجية    

 .العمل واألفكار
 . الباقية لعرض عمل المجموعةاستخدم الدقائق الخمس واألربعين

 :استطالع ردود الفعل
 .أطلب من المشارآين آل على حدة وصف تجربتهم عبر التمرین في آلمة أو جملة واحدة
 .وفي مرحلة ثانية یمكنك أن تسألهم ما هو أآثر ما راق لهم وما إذا أقلقهم شئ في التمرین

سام أفكارهم مع أقرب قسم لمنظمة العفو أو    وفي النهایة یمكنك اختتام الجلسة بتشجيعهم على اقت    
 .غيرها من المنظمات غير الحكومية ومحاولة تطبيقها

 :إرشادات منهجية
 أتح للمشارآين أن یطلقوا العنان إلـبداعهم وتجنب التعليق أو الرقابة على أیة أفكار.

  حاول أن تلخص وتوضح وتخفف الحجج وأال تتحيز لجانب من الجوانب. 
 :للتنویعاقتراحات 

آن حریصا بحسب  المجموعة التي تعمل معها فيما یتعلق بعرض تفاصيل مثيرة لصور أو تقاریر     
 عن التعذیب
 المتابعة: القسم الرابع

ادع نشطاء من منظمة العفو أو نشطاء محليين آخرین من ذوي الخبرة لتشاطر خبراتهم والوصول   
 .إلى تأسيس مجموعة جدیدة أو اإلعداد لحملة جدیدة

الحق في الحياة وعقوبة اإلعدام     : الميادین المتصلة بالموضوع والتي یمكن استكشافها    / الحقوق
 .واألمن البشري
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 التحرر من الفقر
 

 الحد من أوجه الالمساواة 
 سبل مستدامة لكسب العيش 

 االنتفاع بالموارد
 المشارآة

 مستوى معيشي الئق
 

أن توفر له الحقوق       )  .. . . الحق في  .. .  (لكل شخص "
االقتصادیة واالجتماعية والثقافية التي ال غنى عنها                

 ...لكرامته
 ...لكل شخص حق في العمل 

 مستوى معيشة یكفي لضمان الصحة        لكل شخص حق في  
والرفاهة له وألسرته، وخاصة على صعيد المأآل والملبس             
والمسكن والعنایة الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية              

 ...الضروریة
 ..."لك شخص حق في التعليم 

 من اإلعالن العالمي لحقوق        26 و25 و23 و22المواد  
 اإلنسان
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 حكایة وأمثولة
 "ي بالد الوفرةالموت جوعا ف"

عندما شح المحصول الزراعي ولم یكن هناك مجال للعمل، أخذ سكان قریة موندیار یبحثون عن  
وهكذا أمضت األسر الستون معظم  . الطعام في الغابة، إال أنهم لم یعثروا على شيء سوى العشب 

للماشية في  ذلك الصيف وهي تقتات على نبات الساما، الذي هو نوع من أنواع العلف الذي یقدم 
وبما أن العشب ليس غذاء للبشر، فإن خدود هؤالء السكان أصبحت تغور أآثر       . األحوال االعتيادیة 

وآان موراري، وهو أحد هؤالء القرویين،   . فأآثر وصاروا یشعرون بالكسل، ثم بدأوا یموتون
وبعد أربعة  فمات والده غانبان، وتبعته زوجته بوردي،  , راقب أفراد أسرته یموتون ببطء أمامه

 . أیام فقد ابنته
وتكررت نفس هذه القصة عبر هذا الجزء النهائي من شمال الهند الذي آانت تغطيه في الماضي 

وخالل الشهرین الماضيين قضى أآثر من أربعين فردا من  . غابة آثيفة وأصبح اليوم قاعا صفصفا
طن من الحبوب في المخازن    قبائل جالية ساهاریا نحبهم بسبب الجوع بينما یتكدس ستون مليون   

الحكومية، فعلى الرغم من آل هذا القدر الكبير من الطعام لم یصل منه شيء لسوء الحظ ال إلى    
 .مودیار وال إلى أي من القرى الداخلية النائية في جنوب شرق راجستان

*** 
ن هم تحت   وبموجب نظام عام للتوزیع یحصل القرویون الذی. رسميا، ال أحٌد یموت جوعا في الهند

.  حد الفقر، على بطاقات تموین تمكنهم من شراء الحبوب من الحوانيت الحكومية بأسعار مدعومة 
 وهو  –ویقول القرویون، إن الربانج . لكن هذا النظام انهار سواء في بهویال أم في أماآن أخرى

اء األرامل  قد وزع جميع بطاقات التموین على أبناء طبقته وأصدقائه، وحذف أسم      –رئيس القریة 
المؤهالت لتلقي المرتبات التقاعدیة الحكومية، وإذ یرفض أصحاب الحوانيت الحكومية بيع     

وعندما . الحبوب الرخيصة للمنبوذین السهاریين، فإنهم یتخلصون منها ببيعها في السوق السوداء       
ن الخاصة   بدأ السهاریون یموتون واحدا بعد اآلخر أخذ، أصحاب الحوانيت یملؤون بطاقات التموی  

إن مستویات سوء التغذیة في الهند، البلد الذي یزید سكانه على  . بهم في محاولة إلخفاء ابتزازهم
فيعاني ما یقرب من نصف عدد األطفال في هذا البلد    . مليار نسمة، هي أعلى المستویات في العالم 

لك، فإن معظم الحبوب   ومع ذ.  من نسائه من فقر الدم  ٪ 50التغذیة، ما بينما تعاني حوالي    من سوء
وتمثل الفئة التي تقع في قاعدة نظام الفئات   . المكدسة في مخازن الهند تذهب هدرا أو تأآلها الفئران

 من سكان  ٪ 30آما أن مجموعات القبائل التي تمثل نسبة   . الهرمي في الهند، أآثر الفئات معاناة 
، آان  1947ل الذي تحقق في عام فقبل االستقال. مقاطعة باران تشكل أیضا ضحایا ظلم تأریخي

السهاریون یحتالون على العيش بالصيد وزراعة بضعة محاصيل أما بعد االستقالل، فقد اجبرهم      
المسؤولون على النزوح من الغابة وصادروا أراضيهم، وأرغموا على البحث عن العمل آعمال  

التالي ال یملكون ما وعندما شّح المحصول الزراعي هذا الصيف، آانوا عاطلين وب . زراعيين
 .   یؤآل

المكون من   ) التشاباتي(تقول نابو وهي امرأة في الخمسين تهيئ وجبة عشاء من الخبز الهندي  
 ."إن السياسيين ال یهتمون بنا" حبوب علف الساما 

 :المصدر
 " الموت جوعا في بالد الوفرة"مقتطفات من 
. لوك هاردنغ في باران" لهند من الغذاء والفئات یتآمران لحرمان فقراء ا Casteنظام الفئات  

 "یاندالغار" صحيفة 2002تشرین الثاني / نوفمبر15الجمعة، . راجستان
 

 أسئلة للمناقشة  
 ما هي أشكال الحرمان وضعف الحال التي یعانيها فقراء باران؟ وضحها آانتهاآات لحقوق   – 1

 اإلنسان 
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 ن القيام به في رأیك؟  ماذا تثير فيك هذه المعاناة؟ وما الذي یتعي– 2
اذآر السمات المميزة بين وضع الفقر في باران وبين ما یعانيه الفقراء في    / قارن– 3

 ما هي صور الفقر التي حدث وإن شهدتها؟ . محيطك/بلدك
 هل ترى أیة صلة بين تزاید الفقر واألمن البشري؟ وهل تعتقد أن معاملة الناس بالطریقة  – 4

ألمثولة یمكن أن تؤثر على األمن البشري؟ إذا آان الجواب ایجابيا، فما هو   المذآورة في الحكایة ا
 نوع هذا التأثير؟

 

 ما ینبغي معرفته
  المقدمة – 1

على الرغم من أن الفقر آان ُیعتبر إلى حد اآلن آظاهرة تاریخية، إال أن األشكال التي یتخذها اليوم      
بضمنها الطبيعة المتغيرة للعالقات بين البشر،   وهذا ناشئ عن عوامل عدیدة  . باتت تتزاید تعقيدا

وعالقة المجتمع بعوامل وعمليات اإلنتاج، ونظرة الحكومات والمؤسسات الدولية آالبنك الدولي   
 . وصندوق النقد الدولي أو األمم المتحدة إلى مختلف أبعاد الفقر

دخل فقط، أصبح ینظر إليه  فبعد أن آان یعتبر أنه مرتبط بال. وقد تطور مفهوم الفقر بمرور الزمن
اليوم آمفهوم متعدد األبعاد ینشأ بفعل السياسات المتبعة والموقع الجغرافي والتاریخ والثقافة         

والفقر ظاهرة منتشرة في البلدان  . والخصوصيات المجتمعية أو یرتبط بهذه العوامل ارتباطا وثيقا   
لعيش ویالزم سياسات توزیع غير النامية ویتخذ أشكال الجوع واالفتقار إلى األرض وأسباب ا  

أما في البلدان     . فعالة والبطالة واألمية واألوبئة ونقص الخدمات الصحية والماء الصالح للشرب  
. المتقدمة، فإنه یفصح عن نفسه في أشكال االستبعاد االجتماعي وتزاید البطالة واألجور المنخفضة         

 . ة واألمن البشري والسالموهو في آلتا الحالتين نتيجة النعدام العدل والمساوا
وال یستطيع الفقراء . إن الفقر یعني العجز عن االنتفاع باإلمكانيات في عالم زاخر بالفرص الوفيرة  

أن یغيروا أوضاعهم ألنهم ال یمتلكون وسائل هذه القدرة وذلك نتيجة النعدام الحریة السياسية،         
دام أساليب الحكم السليم واألمن     وعدم التمكن من المشارآة في عمليات صنع القرار، وانع  

الشخصي، وعدم التمكن من المشارآة في حياة المجتمع المحلي، ونتيجة للتهدیدات التي تحيق       
حرمانهم من   ين في الفقر هو قإن ما یجعل الفقراء غار .بالعدل بين األجيال على نحِو مستدیم

 .القدرة والموارد االقتصادیة واالجتماعية والسياسية
 

 واألمن البشريالفقر 
إن الفقر بوصفه سببا الضطرابات خطيرة على صعيد الغذاء والصعيد االجتماعي، هو انتهاك    
مباشر لألمن البشري فهو ال یهدد فقط وجود أعداد آبيرة من الناس وإنما یزیدهم ضعفا في     
 مواجهة العنف وسوء المعاملة وفقدان الحيلة والوسيلة على الصعيد االقتصادي والسياسي  

 .واالجتماعي
 .إن الفقر مذل، آما قالت امرأة فقير من بيالروسيا، ویخذي الكرامة اإلنسانية ألي إنسان

وإذ أآد األستاذ امارتياسين على ضرورة النظر إلى تحدیات العدل واألمن البشري على المستوى   
م وتشجيع النقاش    إن المهام الملحة تتضمن إیضاح المفهو  : "العالمي، فإنه أوضح بعبارة أخرى قائال   

العام باإلضافة إلى تحدید مشروعات ملموسة من أجل العمل تتعلق بالتغير المؤسسي من أجل نشر  
آما ینبغي أن یشتمل ذلك أیضا على التوصل إلى فهم  . العدل وصون األمن البشري األساسي

م وإزالة الفقر   أفضل للنزاعات والقيم باإلضافة إلى دراسة االحتياجات المتعلقة بالصحة والتعلي     
فالفقر إذن هو حالة من الحرمان والضعف   " والحد من أشكال التفاوت بين الجنسين وانعدام األمن    
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وتشّكل محصلته المتمثلة في تزاید الالمساواة والتمييز بين األمم على الصعيد الدولي وداخل       . معا
 .األمة الواحدة انتهاآا لحقوق الفقراء في العيش بأمانٍِ وآرامة

 

  تحدید المسألة ووصفها – 2
 تعریف الفقر 

 :هناك تعریفات متعددة للفقر وأشكاله
فمن منظور الدخل، یوصف الشخص بالفقر إذا آان مستوى دخله یقل عن المستوى المحدد   �

وُیحّدد . وقد تبنت عده بلدان مستویات لخط الفقر على صعيد الحد من آثار الفقر  . بخط الفقر
ووفقا  . س امتالك دخل یكفي للحصول على قدٍر محدد من الغذاءمستوى خط الفقر على أسا

فأن الفقر هو انعدام للفرص   "،  الصادر عن األمم المتحدة1977لتقریر التنمية البشریة لعام 
 آي یحيا اإلنسان حياة مثمرة وطویلة یتمتع فيها   -والخيارات األشد ضرورة للتنمية البشریة

 "ریة والكرامة واحترام الذات واحترام اآلخرینبالصحة وبمستوى معيشي الئق وبالح
مؤشرات لألبعاد األساسية للحرمان  "، في سياق التقریر المذآور، دليل الفقر البشريویستخدم  �

 – وهي الحياة القصيرة وانعدام التعليم األساسي وانعدام االنتفاع بالموارد العامة والخاصة –
 . مجرد فقر على صعيد الدخلوبذلك یعترف بأن الفقر البشري هو أآثر من

"  الفقر على أنهمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسانومن منظور حقوق اإلنسان، ترى   �
وضع بشري یتميز بالحرمان المستدیم والمزمن من الموارد واإلمكانات والخيارات واألمن        

الثقافية   والقدرة الضروریة للتمتع بمستوى معيشي مناسب ومن الحقوق األساسية المدنية و  
 "االقتصادیة والسياسية واالجتماعية األخرى

نهج حقوق اإلنسان في استراتيجيات الحد من الفقر : وفي مشروع المبادئ التوجيهية �
"  یعتبر الفقر 2002أیلول، / في سبتمبرالصادر من مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

ن یتحدد على وجه الحصر بانعدام   ویرى التقریر أن الفقر ینبغي أ" صيغة متطرفة للحرمان
اإلمكانيات التي تعتبر أساسية وفقا لترتيب ما لدرجة األولولية وفي حين أن هذه اإلمكانيات    
األساسية یمكن أن تختلف من مجمع إلى آخر، فإن هناك مجموعة مشترآة من االحتياجات   

، واجتناب المرض    تعتبر أساسية في معظم المجتمعات، وهي الحاجة إلى التغذیة المناسبة   
والوقایة منه، واجتناب الوفاة المبكرة، والتمتع بمأوى مناسب وبالتعليم األساسي، وتوافر األمن    
للفرد، واالنتفاع بالعدالة والظهور في األماآن العامة دون الشعور بالعار، والتمكن من آسب     

 .الرزق، والمشارآة في حمایة المجتمع المحلي
 آيفية تحدید مؤشرات الفقر وآيفية قياس مستواه، فإن موضوعا  ومع أن النقاش مستمر عن

فال یمكن تحدید الضعف والحرمان بإطار صارم ُیعتمد عالميا      . مطروحا دائما على بساط البحث  
 .وذلك ألنهما أمران ذاتيان أساسا

 أبعاد الفقر
اعي والثقافي  إن ظاهرة الفقر ُتفهم وتعامل بأشكال مختلفة وفقا للسياق االقتصادي واالجتم

وعلى سبيل المثال التعمق في الموضوع قليال، سوف نحاول ربط الكلمات التي       . والسياسي المعني
بقضایا  " مثل العدالة والضعف، والكرامة، واألمن، والفرص، وغيرها (ترد في تعاریف الفقر 

 .الحياة الواقعية، آي یساعد ذلك في شرح األبعاد المختلفة للفقر
 

 انعدام إمكانية اإلنتفاع باألرض والغابات والماء، ففي المناطق الریفية مثال، ُتحظر    - أسباب العيش
أما   . القوانين الحكومية للغابات على السكان األصليين جميع الغذاء والعلف الذي یعود لهم شرعيا      

،  في السياق الحضري، فإن المدینة تسعى وراء المهاجرین الریفيين من أجل االنتفاع بقوة عملهم  
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لكنها ال تتحمل مسؤولية إیوائهم وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية فتزید من أسباب ضعفهم          
آما أن أفعال التمييز على أساس االنتماء إلى فئة اجتماعية هي عوامل حاسمة في   . وانعدام أمنهم 

 بحقهم   منع جماعات أو مجموعات من االنتفاع بالموارد الطبيعية الالزمة لمعيشتهم وبالتالي    
 .اإلنساني في الحياة بكرامة

 الحرمان من الغذاء والتعليم والحياة الصحية والسكن، فاالتجار، مثال،     - ةاالحتياجات األساسي
بخدمات توفير الماء والكهرباء بالمدارس والمستشفيات آرفع أسعار الخدمات األساسية بما یتجاوز    

 یملكونه والعيش في ظروف غير إنسانية مما   قدرة الفقراء وتجبرهم على بيع النذر اليسير مما 
 .یسلبهم في النهایة حق العيش بكرامة

 
فال یستطيع الفقراء . " الحرمان من العدالة في حد ذاتها أو من العدالة في قضایا طارئة  – العدالة

 ویشكل. في بلدان عدیدة، مثال، االنتفاع بالنظام القضائي بسبب التكاليف الباهظة المرتبطة بذلك 
الشباب الذین یعيشون في األحياء الفقيرة وینتمون إلى أقليات إثنية أو عنصریة أو دینيية أول من      

آما أن النساء اللواتي یطلبن تدخل الشرطة   . یتعرضون للتوقيف آمشبوهين في جرائم لم یقترفوها
دفع   ویحدث أحيانا أن ت. في قضایا العنف العائلي ُیهملن بحجة أن القضية هي مسألة خاصة 

الحكومة والجماعات الضاغطة القویة المحاآم على تأجيل البت في مسائل قضائية تتعلق بتعویض         
 .عمال أو بإعادة إسكان المهجرین وهي أمور تمس أسباب عيش الفقراء

فالفقر یحد من حریة .  الحرمان من الحق في التنظيم وفي ممارسة السلطة ومقاومة الظلم– التنظيم
 .أنفسهم من أجل التمتع بظروف عمل أفضلالعمال في تنظيم 

فازدیاد التواطؤ بين   .  الحرمان من الحق في المشارآة والتأثير في قرارات تمس الحياة– المشارآة
المصالح السياسية ومصالح التكتالت التجاریة في القضایا العامة یحد من إمكانيات مشارآة   

آما أن األمية ونقص . ر الخدمات األساسيةالمواطنين مشارآة فّعالة في قضایا عامة مثل توفي 
المعلومات بسب التهجير یحرمان الالجئين من حقهم في تقریر مستقبلهم، وبسبب طبيعتهم طبيعة     
الترحل لدى الغجر، فإنهم غالبا ال یكونون حتى مسجلين في القوائم االنتخابية وبالتالي ال    

 .یستطيعون التصویت
ففي المناطق الریفية، مثال،  . ن الحق في العيش باحترام وآرامة  الحرمان م – الكرامة اإلنسانية

ُتجبر األقليات الطبقية واإلثنية والعنصریة وغيرها ممن یشكلون جزءا آبيرا من الذین ال یمتلكون    
أرضا أو من مالآي األرض الهامشيين، على قبول تسویات مذلة لكرامتهم من أجل آسب أجور      

ن أن یكونوا في المدارس، یجبرون على أداء المحال تقوم على   أما األطفال فبدال م. ضئيلة
 .االستغالل مثل تكریر النفایات أو دباغة الجلود أو الزراعة

 

 المجموعات المعرضة للفقر
على الرغم من أن الفقر ظاهرة واسعة االنتشار ویتعرض لها الناس في شتى أنحاء العالم، فإنها    

 .لنساء واألطفالتشتد وطأتها بوجه خاص بين صفوف ا
 التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وذلك یمثل   نشوء أغلبية من النساء بين الفقراء ولقد أصبح

نتيجة لتزاید هجرة الذآور وتزاید البطالة وتكاثر النشاط االقتصادي األسري ذي التوجه  
 النسائية غير موثقة  التصدیري والذي یزاول فيه العمل لقاء أجورا متدنية ثم أن معظم العمالة    

وتفضَّل النساء على الذآور آعامالت في عدد من قطاعات االقتصاد ألنهن  . ومتدنية األجور 
وتوجد مجتمعات عدیدة ال ملكية فيها للنساء وال سلطة لهن على        ". خنوعة "ُیعتبرن قوى عاملة  

اجتماعية وثقافية تعرقل  األرض أو الماء أو العقار أو الموارد األخرى، وتواجه فيها النساء حواجز   
 .ممارستهن لحقوقهن اإلنسانية

 انظر الوحدة التعليمية الخاصة بالحقوق اإلنسانية للمرأة
 من إمكانية استخدام آل قدراتهم آبشر ویجعلهم عرضة للعنف واالتجار بهم  األطفالویحرم الفقر 

ال عالية بسبب سوء التغذیة،   واستغاللهم وإساءة معاملتهم وآثيرا ما تكون نسبة وفاة الرضع واألطف    
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وبات عدد األطفال  . آما أن ارتفاع نسبة األطفال إلى البالغين سبب إضافي للفقر على صعيد الدخل
 مليون طفل في  113الذین یعيشون في الشوارع یتزاید مع تزاید التطور الحضري فثمة حوالي 

القا ویقعون فریسة سهلة لشتى أنواع  لم یرتادوا المدرسة إط)   منهم في البلدان النامية٪97(العالم 
وعالوة على ذلك، فإن ازدیاد المتاجرة بالخدمات التعليمية والصحية         . االستغالل أو عمل األطفال 

 .یحرم األطفال من حقوقهم الدستوریة األساسية في بلدان عدیدة

 ؟تمر الفقرسلماذا ی
ة بأن یتم ویستمر نشاط األوساط    إن حكومة بلدان الشمال التي تسيطر على اقتصاد العالم راضي 

التجاریة والبنى المالية على نحو یرآز الثروة في العالم الصناعي، ویستثني أفقر الناس والبلدان    
 األمر الذي یؤدي إلى انعدام المساواة بين شعوب الشمال وشعوب  ،من نصيبها في الرخاء العالمي

ة بين األغنياء والفقراء تتسع داخل البلدان  ومن األهمية بمكان أن نعرف أن الفجوة واسع. الجنوب
 .المتقدمة وداخل البلدان النامية على حد سواء

 الخاصة بالبنك الدولي وصفقات االستقرار الخاصة بصندوق النقد    يف الهيكليبرامج التكولقد أتت  
 الدولي بوعود لخلق فرص واسعة للعمالة والدخل والثروة والتنمية االقتصادیة عن طریق دمج  

بيد أن برامج التكيف الهيكلية التي تستهدف . االقتصادات الوطنية بالنظام االقتصادي العالمي  
القضاء على الفقر من خالل االنضباط الضریبي بدون أن تعالج جوانب اإلجحاف في نظم التوزیع  

ا لتأمين    قد تؤدي إلى زیادة وطأة الفقر نتيجة إلنفاق البلدان لألموال لسد الدیون بدال من إنفاقه    
 .الخدمات األساسية آالصحة والتعليم والسكن

، فإنها تؤآد على اإلنتاج من أجل التصدیر وتتجاهل  العولمة وفق منهج الليبرالية الجدیدةأما 
ویؤدي تراجع الدولة عن  . الحقوق األساسية للناس في إشباع حاجاتها وآسب عيشهم بكرامة  

اء والسكن وآذلك غياب شبكات األمان إلى زیادة    مسؤولياتها في ضمان الصحة والتعليم والغذ  
الضغط على الفقراء الذین یتعرضون أیضا لتأثيرات التضخم وتقلص فرص العمالة وتآآل األجور 

 2002ویشير تقریر التنمية البشریة لعام . الحقيقية نتيجة تحریر االقتصاد وعمليات الخصخصة  
 أن النمو االقتصادي المضطر للبلدان الغنية في   الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى  

أوربا الغربية وأمریكا الشمالية والمحيط الهادي وما صاحبه من نمو بطيء في شبه القارة الهندیة  
 في النصف  الالمساواة على الصعيد العالمي تفاقمونمو بطيء مستمر في افریقيا قد أسهمت في

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادي في الميدان، وآانت   الثاني من القرن العشرین وحتى في بلدان
 ٪1المكاسب من نصيب أآثر الناس غنى حيث شهد دخل األسر التي في القمة والتي تشكل نسبة    

وقد أسفر ذلك عن زیادة  . ، وهذه بالنسبة هي ثالثة أضعاف المعدل ٪140من السكان زیادة بنسبة  
 ".لفقراء الجددا"آبيرة في تفاوت المداخيل، وعن ظهور 

 ضعفا لمداخيل ما یشكل  114 من أآثر الناس غنى في العالم تبلغ  ٪5إن مداخيل ما ُیشكل نسبة   �
 . من الناس األآثر فقرا في العالم5٪

 مليون نسمة من األمریكان األآثر غنى تساوي مداخيل ملياري نسمة من   25وإن مداخيل   �
 .الناس األآثر فقرا في العالم

الم اليوم یعيشون في فقر مدقع على هامش المجتمع ووفقا لتقریر التنمية البشریة  إن ربع سكان الع
 مليار نسمة 1.2 الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وتشير التقاریر إلى أن  2002لعام 

وثمة مليار أمي في العالم بينما یموت   . یعيشون بما یوازي أقل من دوالر في اليوم للشخص الواحد 
 مليون  22 ألف طفل في العالم نتيجة أمراض یمكن الوقایة منها، وتوفي حوالي  30ا قرابة یومي

وفي   . 2000خالل الفترة حتى نهایة عام  ) متالزمة نقص المناعة المكتسبة (شخص بمرض االیدز 
أقل البلدان األآثر نموا والتي یقع معظمها في افریقيا جنوب الصحراء، ُیتوقع أال یعيش ثلث         

 .   حتى سن األربعينالسكان
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  آفاق للتفاعل بين الثقافات وقضایا مثيرة للجدل– 3

 
 
 

 الفقر النسبي والفقر المطلق
یعني الفقر النسبي أن فردا أو مجموعة من األفراد فقراء بالنسبة إلى آخرین أو إلى ما ُیعتبر  

فيعني أن الفرد أو مجموعة أما الفقر المطلق . مستوى معيشيا أو استهالآيا مالئما في مجتمع معين
فالفرد الذي ُیصنف بأنه فقير مطلق  . األفراد إلى ما ُیعتبر الحد األدنى الالزم من المتطلبات

 .بالمعایير األمریكية، یمكن أن یكون فقيرا نسبيا في السياق االفریقي
 الذي  ، وهو من سكان بوسيلبارك في المملكة المتحدة، عن تجربته مع الفقرجيم هارفيیتحدث 

الفقر ماذا یعني بالنسبة لي؟ حسنا أنا في : "یمكن وصفه بأنه آان شكال من الفقر النسبي، فيقول
.  الثامنة واألربعين، متزوج ولي أسرة بال معالين، أعيش في بوسيلبارك الواقعة شمال غالسكو   

د بقيت   حسنا ربما یكون هناك بعض الخالف حول ذلك، فلق . وليس ثمة شك في خلفيتي العّمالية 
ولكن ما یمكن أن أقول عن    . عاطال لسنوات عدیدة آنُت اعتمد خاللها على اإلعانات إلى حد آبير 

الفقر؟ أنه بالنسبة لي أال أآون قادرا على تحسين نمط حياتي بسبب سوء التغذیة وعدم القدرة على    
 وهناك أیضا فخ  .ثم أن هناك البصمات التي یمكن أن یترآها الفقر. المشارآة في أنشطة ترویجية

لماذا؟ لماذا   : الالمباالة والشعور بالعجز واالآتئاب وعدم الجدوى واالستبعاد، والسؤال الذي یتكرر 
 أنا؟

 http://www.LAPA.org.uk اتحاد لوثيان ضد الفقر :المصدر
على الرغم من أن تلبية االحتياجات االقتصادیة األساسية لجيم مكفولة، فإنه یشعر باالستبعاد     

ویبين ذلك أن جيم فقير نسبيا مقارنة بآخرین نشطين اجتماعيا وسياسيا  . رآود والتعاسة والعجزوال
  .في المجتمع

 االستبعاد االجتماعي
.   آثيرا ما یستخدم االستبعاد االجتماعي آمرادف للفقر النسبي، إال أن المفهومين ليسا متماثلين  

وقد أدى االستبعاد   .  یمكن أن یكون نتيجة للفقرفاالستبعاد االجتماعي قد یؤدي إلى الفقر آما أنه 
االجتماعي في حالة جيم إلى شل وجوده السياسي، بينما أدى فقر قبائل الساهاریا في راجستان،  

 .وحرمانهم من الوسائل االقتصادیة إلى اإلسهام في استبعادهم اجتماعيا
 

  :أسئلة للمناقشة
 الفقر بصورة تلقائية؟هل تنتقل أعداد آبيرة من السكان إلى حالة 

ال شك إننا دون 
مستوى خط الفقر 

بكثير ولذلك ال یؤثر
 فينا انخفاض األسعار

معدل التضخم ینخفض
 ٪4.71إلى

unietcab
Haftnotiz
http://povertyalliance.org/about_us/staff ; "Poverty Alliance" =LAPA???
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تعني ضخامة عدد السكان بأن النمو السكاني الكبير في أقل البلدان نموا والبلدان النامية هو الذي        
وتستخدم حكومات دول الشمال والجنوب هذه الحجج بصرف االنتباه عن  . یسبب انتشار الفقر فيها

 . المناطقالقضایا المرآزیة التي ُتشكل األسباب األساسية للفقر في هذه 
وتتمثل هذه القضایا في استمرار استخراج واستغالل الموارد الطبيعية من قبل أرباب المصالح    
التجاریة في البلدان المتقدمة وهذا ما یؤدي إلى حرمان المجتمعات من حقوقها في مواردها، وفي  

دمات یمكن عدم تخصيص اعتمادات آافية للخدمات األساسية مثل التعليم والصحة والماء وهي خ
أن یؤدي توفيرها إلى خفض آبير في معدالت الوفيات واألمراض بين النساء واألطفال، وفي   
ازدیاد النزعات والحروب لالستحواذ على الموارد، وهو ما یسبب انعدام االستقرار السياسي     

 .واالجتماعي واالقتصادي
جة باطلة ألن سياسات إعادة  إن الحجة القائلة بأن ضخامة عدد الفقراء یعوق تقدم األمة هي ح

التوزیع التي تتبعها حكومات عدیدة هي المسؤولة في الواقع عن توزیع منافع التنمية بشكل عادل     
وعلى نفس المنوال، فإن الفكرة القائلة بأن الفقراء هم السبب في استهالك الموارد الطبيعية وتدهور   

ألغنياء هي أعلى مما هي عليه بين   البيئة هي فكرة مرفوضة ألن مستویات االستهالك لدى ا 
 .الفقراء

 هل ستودي التنمية المستدامة إلى الحد من الفقر؟
إن الفقر یدفع الفقراء إلى اختيار أساليب غير مستدیمة لكسب العيش، فغياب مرافق اإلصحاح  
وأنظمة الصرف الصحية مثال، إضافة إلى نقص الوقود، یمكن أن یدفعا الفقراء إلى ممارسات   

وال یمكن تحقيق التنمية المستدیمة تمهيدا للحد من الفقر بشكل آبير مالم       . م في تدهور البيئةتسه
تقرر البلدان المتقدمة احترام الوعود التي قطعتها للعالم في ما یتعلق انبعاثات غازات الدفيئة،       

 .ووضع معایير تكتل فعالية الطاقة وفرض ضرائب على حرآة رؤوس األموال عبر الحدود
 ل یمكن تمویل استئصال الفقر؟ ه

نعم یمكن ذلك فالكلفة اإلضافية لتوفير الخدمات االجتماعية األساسية في البلدان النامية تقدر       
 مليار دوالر أمریكي سنویا، وهو ما یعادل عشر ميزانية الدفاع للوالیات المتحدة لفترة       40بحوالي 
 بمبلغ ثمانية مليارات دوالر 2001-2002 أو أقل من صافي دخل أغنى إنسان لعام 2002-2003

أمریكي، آما یمكن الحصول على معظم هذه الموارد من إعادة تنظيم االتفاق الحالي للحكومات    
ووآاالت   ) آالبنك الدولي أو البنك األسيوي للتنمية، وغيرها   (الوطنية والبنوك المتعددة األطراف    

 أسهل من ذلك بكثير إذا ما قررت مؤسسات  ویمكن أن یكون تمویل استئصال الفقر. العون األخرى
دولية آالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحكومات بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان         

 . االقتصادي أن تلغي الدیون الحالية مقابل التزام ملموس من المتطلبات االجتماعية المحلية
قررت الدول المعنية الشروع في إصالحات  وباإلمكان تخفيض التكاليف أآثر من ذلك إذا ما   

جذریة باتجاه إعادة توزیع الثروة والموارد وإعطاء األولویة لإلنفاق لألغراض اإلنمائية بدال من    
 .اإلنفاق ألغراض الدفاع

 

 التنفيذ والرصد - 4
ألشكال   وعالوة على ذلك، فإن هذه ا   . إن العولمة وأثارها المثيرة للجدل توّلُد أشكاال جدیدة للفقر  

السياسي واالقتصادي،  . الجدیدة تظهر في مجتمعات تتسم بدرجات مختلفة من التطور االجتماعي 
فتأثير العولمة على قبائل في افریقيا، مثال، یختلف      . وتضم أناسا من أدیان ومعتقدات وثقافات شتى  

في افریقيا   السياسية واالقتصادیة  –عن تأثيره في الهند نظرا الختالف األوضاع االجتماعية   
ولقد أثرت هذه االختالفات المتميزة بين الثقافات والمناطق الجغرافية أیضا على     . مقارنة بالهند

وعليه، فإن المسألة الحساسة  . آيفية فهم هذه التهدیدات الناشئة عن تفاقم الفقر والتهميش االجتماعي
على   هذه أشكال الفقر اإلطار الذي یتم من خالله، رصد مختلفإنما تتمثل في زیادة تطویر  

. الصعيدین العالمي والمحلي ویساعد الناس على تعزیز مقاومتهم ونضالهم ضد القوة االستغاللية    
ولقد آان القصد من ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو توفير اإلطار         

 ضمان الكرامة اإلنسانية   األخالقي لبناء نظام جدید للحقوق والواجبات یشدد غایة التشدید على      
 .والسالم واألمن البشري للجميع في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية
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إن النهج الكلي لحقوق اإلنسان هو الذي یكفل االستجابة بطبيعة الفقر المتعددة األبعاد ویتجاوز هذا  
تعزیز حين أن یتم النهج حدود العمل الخيري فيعترف بأن التحرر من الفقر ال یمكن أن یتم إال  

ویؤآد هذا النهج أن للفقراء حقوقا    التعليم في مجال حقوق اإلنسان من خالل قدرات الفقراء 
في إعمال  . قانونية وأن على األطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التزامات ال بد أن تِف بها  

أخرى، حكومية وغير  حقوق اإلنسان للناس الذي یعيشون في نطاق سلطتها، فإنه یعتبر أطرفا   
ویتسم هذا األمر بغایة األهمية بالنسبة إلقامة  . حكومية، ملزمة باإلسهام في هذه العملية وتعزیزها 

أنظمة عادلة وغير حمائية للتجارة المتعددة واألطراف، ولضمان تدفق المساعدات المالية بصورة   
ویجري التعبير عن    .  العولمةمالئمة، وضمان أن تكون للفقراء مصلحة في عملية التنمية في ظل 

، وإعالن آوبنهاغن، وبرنامج عمل بيجين  21هذه القيم في إعالن ریو وجدول أعمال القرن 
وجودل أعمال الموئل، التي صاغتها الحكومات آي تشكل صيغة إنمائية عالمية للقضاء على الفقر     

 .وتوفير مسلتزم أساسي من مسلتزمات تحقيق التنمية المستدامة

 ت الخاصة باالتفاقيات والتي تعنى برصد الفقرالهيئا

إن بإمكان هيئات الرصد التي تدرس التقاریر الحكومية بصورة منتظمة أن تقبل شكاوي وأن تبدي  
مالحظات وتقدم توصيات إلى الدول المؤسسات االقتصادیة ووآاالت األمم المتحدة وغيرها من        

بحقوق اإلنسان بما في ذلك، التحقيق من وطأة   الجهات آي تتخذ تدابير لتحسين سجالتها الخاصة   
 .الفقر

على مختلف تقاریر للجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية وتبين المالحظات الختامية   
الدول األطراف في العهد الخاص بهذه الحقوق، وإن عدم وضوح أهمية العهد في القوانين الداخلية  

 الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، ونقص  تتندة إلى االلتزاماللدول، وعدم تطبيق القوانين المس 
وتالحظ التقاریر أن عبئ الدیون، وغياب    . المعلومات عن الصكوك الدولية، هي آلها عوامل معيقة    

البيانات التفصيلية، وانتشار الفساد في أجهزة الدولة، ووجود أنظمة عسكریة تستهين بالسلطة     
 المحافظ الذي یفرض التمييز، تشكل عوامل تعرقل تنفيذ    القضائية، رسوخ النفوذ الدیني

 . استراتيجيات الحد من الفقر
ومع أن عدد البلدان التي صادقت على مختلف مواثيق حقوق اإلنسان قد ازدادت بشكل آبير منذ 

ومن .  ال تزال هناك فجوة آبيرة بين االلتزامات والنوایا السياسية والتطبيق الفعلي     1990عام 
دات الكبرى انعدام اإلدارة السياسية لدى الحكومات، وتضارب االلتزامات التي یتم التعهد بها   التهدی

في محافل منظمة التجارة الدولية آما في حالة جوانب حقوق الملكية الفكریة المتصلة بالتجارة      
TRIPSإلى    التي یمكن أن تؤدي إلى زیادة في تكاليف األدویة إلرضاء أطماع الشرآات الكبرى، و

إنكار حقوق اإلنسان األساسي لألفراد في حياة صحيحة والعيش بكرامة وفي عدم تخصيص موارد 
 .آافية للوفاء بشتى االلتزامات

 مقررون خاصون وخبراء مستغلون 
عينت لجنة حقوق اإلنسان خبيرین مستقلين اثنين، آلفت أحدهما بتقدیم تقریر إلى فریق عمل    

، بينما أناطت بالخبير اآلخر مسؤولية  )72/1998القرار (ة خاص عن أعمال الحق في التنمي 
وتقوم  ) 25/1998القرار (التحري وأعداء توصيات بشأن تأثير الفقر المدقع على حقوق اإلنسان     

بتقييم اإلجراءات المتخذة على الصعيدین الوطني والعالمي  الخبيرة المستقلة المعنية بالفقر المدقع 
قر مدقع على التمتع بحقوق اإلنسان على أتم وجه، وتدرس العقبات  لتشجيع الذین یعيشون في ف

التي تواجه النساء والرجال الذین یعيشون في ظروف الفقر المدقع، في التمتع بهذه الحقوق ومدى   
التقدم المحرز في هذا الصدد آما تضع توصيات ومقترحات بشأن المساعدة التقنية ومجاالت     

وقد قدمت هذه الخبيرة المستقلة، . القضاء عليه في نهایة المطافأخرى من أجل الحد من الفقر و
،  2001شباط / فبرایر16 المؤرخ في E/CN. 54/2001/4في تقریرها إلى لجنة حقوق اإلنسان 

ویشكل تعليم حقوق اإلنسان أمرا    . نتائج جوهریة عن الكيفية التي یمكن بها تغيير أوضاع الفقراء    
فعملية التثقيف   . وتمكن الفقراء ومساعدتهم على تغيير مصائرهم   حاسما لتوفير هذه المتطلبات   

بحقوق اإلنسان تشجع وتعزز التحليل النقدي لجميع الظروف والوقائع التي تواجه الفقراء، وتوفر    
آما إن   . المعارف والمهارات والقدرات المالئمة للتعامل مع القوى التي تبقي الفقراء في براثم الفقر

ان یساعد على إنشاء منظمات وتكوین شبكات للمساعدة الذاتية لكي یستطيع  تعليم حقوق اإلنس 
الفقراء المطالبة بجميع حقوقهم اإلنسانية ومواصلة العمل على تحقيقها تدریجيا، تمهيدا للقضاء        

 .على الفقر قضاءا مبرما
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 التنمية والقضاء على الفقر 

عن دوالر واحد في اليوم ونسبة الناس الذین    تخفيض نسبة سكان العالم الذین تقل مداخيلهم   : الهدف
 2015یعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 

 استراتيجيات للتقدم في العمل 
 فقر الدخل 

 ضمان الدعم لمبادرات االقتصادیة واالجتماعية المحلية التي ترآز على الحد من الفقر، �
 ة، تعزیز القدرات الخاصة بتوفير الخدمات االجتماعية األساسي �
 .المساعدة على بناء القدرات الخاصة بالتقدیر والرصد والتخطيط في ما یتعلق بالفقر �

 الجوع
، واقتراح خطط جدیدة  1996القيام بجرد للتدابير التي اتخذت منذ القمة العالمية للغذاء لعام        �

 على الصعيدین الوطني والعالمي لتحقيق األهداف الخاصة بمكافحة الجوع
ياسات الخاصة بالغذاء والتجارة الزراعية والتجارة العامة إلى تعزیز  ضمان أن تؤدي الس �

 األمن الغذائي للجميع من خالل نظام تجاري عالمي عادل ومنصف،
االستمرار في منح األدویة للمزارعين الصغار ودعم جهودهم من أجل نشر الوعي البيئي   �

 .والتكنولوجيات البسيطة الزهيدة الكلفة
 المصدر

تشرین  / أآتوبر6 نحو تحقيق األهداف األلفية لألمم المتحدة تقریر األمانة العامة، خارطة طریق
 2001األول، 

 

 معـلومات مـفيدة 
ثمة توافق في اآلراء یتكون استنادا إلى تجربة الحرآات الشعبية ونشاط المنظمات غير الحكومية     

یقتضي اتخاذ بعض التدابير األساسية  ووآاالت العون، مفاده أن تأمين انتفاع الفقراء بفوائد التنمية   
في مجاالت اإلصالحات الزراعية وضمان ملكية الفقراء لوسائل العيش وللموارد الالزمة،       

وهناك تدابير   . ومكافحة األمية ونشر التعليم، وتلبية الحتياجات الخاصة بالصحة والسكن والتغذیة   
األرض للذین ال یملكون أرضا، وإعطاء  أثبتت فشلها، ومنها مثال، تقدیم أبقارا هجينة بدال من  

قروض خاصة لشراء أراض زراعية دون تهيئة بنى أساسية أخرى تشتدد الحاجة إليها في حالة      
اعتماد المحاصيل على الري، وتوفير المدارس ذات البنى المرنة الستقبال األطفال العاملين بدال   

وتكمن  . نهوج عززت استمرار الفقربل إن هذه ال . من تأمين ارتيادهم المدارس بصورة آاملة 
المسألتان الرئيسيتان في توافر اإلرادة السياسية وفي إعادة التوزیع مجهود القضاء على الفقر تتكلل     

وال . بالنجاح فعال عندما یجري بذل هذه الجهود على الصعيد المحلي على أساس الالمرآزیة  
كنا ما لم یشارك الفقراء في عملية التنمية  یصبح تحقيق التنمية البشریة على أساس العدل أمرا مم

 .بوصفهم عناصر فاعلة فيها وليس عناصر خاملة تنتظر ثمار هذه العملية
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دروس عامة وخاصة مستخلصة من التجارب المحلية والوطنية والعالمية في مجال الحد من 
 الفقر

 .یةإن الفقر هو مسألة اجتماعية وثقافية سياسية بقدر ما هو مسألة اقتصاد �
 .إن تمكين الفقراء من الناحيتين السياسية واالقتصادیة هو الوسيلة للقضاء على الفقر �
إن إتاحة المعلومات وتعليم حقوق اإلنسان یمكنان المهمشين من الوعي بحقوقهم اإلنسانية ومن    �

 .العمل على تغيير أوضاعهم
 یمثالن وسيلة رئيسية للحد  إن توفير العمل بأجور مناسبة، وإتاحة الموارد لتأمين ُسبل العيش �

 .من وطأة الفقر
ویجب  . ینبغي أن ترافق الجهود الرامية إلى الحد من الفقر، جهود للحد من أوجه الالمساواة      �

إیالء األولویة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتمييز القائم على اعتبارات   
 .االنتماء االجتماعي أو العرفي أو االثني

ة اإلنفاق على التعليم والصحة اإلسكان وتوفير الماء، واإلصحاح وتوفير الغذاء بأسعار        إن زیاد �
 .معقولة، یسهم في الحد من الفقر

 .إن للدولة ووآاالتها دورا مهما في الحد من وطأة الفقر، والسيما في ظل العولمة �
لمؤسسات المالية  إن من شأن زیادة إمكانيات المساءلة في مجال المساعدة اإلنمائية ونشاط ا       �

 .العاملة على الصعيدین الدولي والمحلي، أن تؤدي إلى تأمين نمو اقتصادي عادل ومنصف
إن الكثير من بلدان العالم غير قادرة على القضاء على الفقر فورا إذ أن جهودها تحتاج إلى    �

 .الدعم وإلى المساعدة والتعاون من جانب المجتمع الدولي
ن إلغاء الدیون والحد من الفقر وإن من شأن ربط إلغاء الدیون    إن هناك عالقة مباشرة بي  �

بضرورة االستثمار في مجاالت التعليم والصحة وغيرها من المجاالت االجتماعية، أن یسهم        
 .إسهاما مباشرا في الحد من الفقر

إن الحرب والنزاعات تزید من الفقر، وعليه فإن بذل الجهود من أجل القضاء على الفقر دون         �
 .فير الشروط الكفيلة بتأمين سالم وأمن بشري حقيقيين، هو أمر محكوم عليه بالفشلتو

 

 ممارسات جيدة - 1
 الفقراء جدیرون بثقة المصارف

في عام " جوبرا"نشاطه في بنغالدیش آمؤسسة لألقراض في قریة صغيرة في " غرامين"بدأ بنك 
 وتشكل النساء 2000قترضا بحلول عام  مليون م2،4 إال أن عدد المنتفعين بائتماناته بلغ  1976
 4100 فرعا خدمات إلى 1175٪ منهم ویقدم البنك من خالل فروعه التي بلغ عددها  95نسبة 

على تعبئة الفقراء " غرامين"ویعمل البنك . ٪ من مجوع قرى بنغالدیش60قریة تشكل أآثر من 
لمال وتكوین الملكية   ودفعهم إلى األمام وذلك وبالدرجة األولى من خالل مراآمة رأس ا

وهو یهدف إلى تقدیم التسهيالت المصرفية للفقراء من النساء . االستثماریة على الصعيد المحلي
والرجال في أریاف بنغالدیش، والقضاء على استغالل المرابين لهم، وإیجاد فرص للعمالة الذاتية       

رومين في إطار بنية تنظيمية    للموارد البشریة غير المستخدمة والمستخدمة دون طاقتها، وضم المح   
یفهمونها ویستطيعون التعامل معها ألجل االعتماد على أنفسهم وتحقيق تنميتهم االجتماعية         

وقد أثبت هذا البنك من خالل الترآيز على الفقراء الذین      . واالقتصادیة من خالل الدعم المتبادل   
فقراء جدیرون بالثقة في مجال یعتبرون عادة أآبر مصدر للمخاطر على صعيد اإلئتمانات، إن ال

آما أن البنك یتصدى للعبء المزدوج الواقع على آاهل النساء نتيجة للتمييز بسبب  . االئتمانات
 .الجنس والفقر
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من البدء في تحقيق تغيرات مهمة في أنماط ملكية وسائل اإلنتاج     " غرامين"ولقد تمكن بنك  
 .وظروف اإلنتاج في المناطق الریفية

ات مهمة ليس فقط ألنها ساعدت الفقراء على تجاوز خط الفقر، وإنما ألنها استطاعت وهذه التغير
وثمة محاوالت   . أن تحرر طاقة إبداعية آبيرة في القرى بفضل الدعم المرهف الذي تم تقدیمه 

 في بعض األقطار المجاورة أیضا " غرامين"مماثلة لتكرار تجربة بنك 
http//www.grameen.info.org/bank. 

٪ من  20٪ من الميزانية العامة و 20 التي تتمثل في تخصيص 20-20بادرة جمهوریة مالي م
تشرین /المساعدات الدولية لتمویل الخدمات االجتماعية األآثر أهمية في البلد، آما إن شهر أآتوبر    

 ".شهر التضامن ومكافحة االستبعاد "1995األول أصبح یدعى منذ عام 
 الفقر دراسات استراتيجية الحد من 

 على أن تعتبر االستراتيجيات التشارآية للحد من الفقر والتي توضع   1999جرى االتفاق في عام  
 INFعلى الصعيد الوطني، أساسا للحصول على تسهيالت من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي       

 ذات الدیون  في ما یتعلق باألقراض وتخفيف عبئ الدیون في إطار المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة   
 یظهر تأثير هذا النهج في قيام السلطات في مختلف البلدان بإعداد دراسات استراتجية  HIPCالكبيرة 

صندوق النقد  / تلقى مجلسا إدارة البنك الدولي  2003آانون الثاني  /وحتى ینایر. للحد من الفقر 
ي أوربا وأسيا الوسطى،  الدولي دراسات من هذا النوع من بلدان في امریكا الالتينية ومن بلدین ف

 .وبلد واحد في الشرق األوسط
ویجري إعداد جميع دراسات استراتيجية الحد من الفقر، بناء على مراعاة المبادىء األساسية 

 :الخمسة إلعداد وتنفيذ مثل هذه االستراتيجيات، وهذه المبادىء هي
 من جانب المجتمع المدني    وهذا یعني وجود مشارآة واسعة النطاق–الترآيز على البلد المعني  �

 والقطاع الخاص في آل العمليات التنفيذیة، 
 التوجه نحو تحقيق النتائج من خالل الترآيز على النتائج المفيدة للفقراء، �
 االتسام بالطابع الشامل من خالل االعتراف بتعددیة أبعاد طبيعة الفقر، �
الثنائين،   (من جانب الشرآاء   بما یتضمن المشارآة المنسقة –التوجه نحو إقامة الشرآات   �

 ،)والمتعددي األطراف، وغير الحكومين
 .االستناد إلى منظور طویل األجل للحد من الفقر �

 : المصدر
HTTP://WWW.WORLDBANK.ORG/POVERTY/STRATEGIES/OVERVIEW.HTM 

 
ولقد تعرضت دراسات استراتيجية الحد من جانب مجموعات من المجتمع المدني التي رأت فيها   
بعض النواقص المهمة مثل اعتماد بنيتها التمویلية اعتمادًا آبيرًا على المعونة الخارجية وذلك   

إما مشارآة ذوي الشأن  . فضًال عن تشجيع هذه الممارسات لالستثمارات األجنبية المباشرة
المحليين، وخصوصًا المجموعات المهمشة، فإنها تبقى غير مؤآدة نظرًا لعدم وجود آليات    

ية تكفل إدماجها في العملية على نحو مجد وذلك باإلضافة إلى عوائق تتمثل في عدم توافر       مؤسسات
المعلومات والوثائق باللغات المحلية لسكان المنطقة المعنية، فينبغي االهتمام بهذه النواقص،             

 .وغيرها ومعالجتها على نحو مؤات

 مياهنا ليست للبيع
أحد أبرز منظمات المواطنين للرصد في آندا ویضم  ) Council of Canadians(یمثل مجلس الكندیين  

 فرعًا في مختلف أنحاء البلد، هو منظمة غير منحازة  70وأآثر من .  عضو1000000أآثر من 
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تعمل على التأثير على أعضاء مجلس النواب، وتجري البحوث وتشن حمالت لتسليط األضواء      
لبرامج االجتماعية، وتعزیز العدالة    على القضایا الرئيسية التي تخص البلد، مثل صون ا

االقتصادیة، وتجدید الدیمقراطية، وتأآيد سيادة آندا، واقتراح بدائل لممارسة حریة التجارة على      
 .نمط الشرآات الكبرى، والحفاظ على البيئة

 حملة ناجحة لحمایة الكندیين والبيئة من آثار تصدیر الماء   1999وقد شن المجلس في مطلع عام 
 خدمات توفيره، وتستند هذه الحملة على فكرة أن الماء هو مورد طبيعي ُیشكل ملكًا  وخصخصة

ومع االعتراف بالمصالح   . عامًا للجميع وليس ألحد الحق في االستحواذ عليه أو المتاجرة به 
المشروعة للشرآات والمستثمرین الذین یرون في بحيرات وأنهار آندا ومياهها الجوفية مستودعًا   

مياه العذبة یمكن استغالله، عبأت هذه الحملة الرأي العام وعملت من أجل الوقوف ضد    غنيًا لل
 .تحویل هذا المورد الثمين إلى سلعة وضد خصخصته

وإدراآًا لتزاید المعارضة تجاه خصخصة وتجاه نهب الشرآات للمياه في مختلف أنحاء العالم،       
آب األرض، أصدر مجلس الكندیين مع   وبغية تطویر هذه المعارضة إلى تصور جدید لمستقبل آو 

منظمات من مناطق أخرى من العالم معاهدة عالمية بشأن المياه وذلك في المنتدى االجتماعي          
 وُقدم هذا االقتراح في  2002شباط /العالمي الذي ُنظم في بورتو اليفر، في البرازیل في فبرایر 

 وقد اتسع  2002آب /فریقيا في أغسطس القمة العالمية للتنمية المستدامة، التي عقدت في جنوب أ    
نطاق أنشطة المجلس فأصبح یشمل خدمات عامة خيریة أخرى في مجاالت آالتعليم والصحة   

 .وآذلك آالتجارة واالستثمار
 

 من أجل تطور مستدیم
إن حرص الحكومة الهولندیة على تقدیر نطاق ودرجة تأثير األضرار التي تلحق بالبيئة من جراء       

والتزام هذه الحكومة بوضع أهداف محددة ذات   . همة، من بينها الطاقة والزراعة   نشاط قطاعات م 
جداول زمنية من أجل التخفيف من اآلثار السلبية لألنشطة المذآورة، یشكالن مثاًال ایجابيًا على ما      
تقوم به حكومة دولة صناعية لقياس األضرار التي تلحق بالبيئة وتقدم الدولة أیضًا تقاریر منتظمة       
عن التقدم المحرز إلى لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة مصحوبة بتقاریر عن تنفيذ جدول 

 . 21أعمال القرن 

 التحرر من الجوع 
التي یقع مقرها في آاليفورنيا في الوالیات    ) الغذاء أوالً  (Food Firstتعمل المنظمة األمریكية  

وهي تؤمن بأن . ؤدي إلى نشوء ظاهرة الجوعالمتحدة، من أجل القضاء على أشكال الظلم التي ت 
للناس جميعًا حقًا أساسيًا في الحصول على الطعام، وإنهم یجب أن یمارسوا رقابة دیمقراطية   

وتعمل هذه المنظمة على تنبيه  . حقيقية على الموارد الالزمة إلبقائهم، هم وأسرهم، على قيد الحياة
ي وإلى قدرتهم على تنفيذ ذلك من خالل البحوث   الناس إلى إمكانية تحقيق التغيير االجتماع 

والتحليل، التعليم، والدعوة إلى نبذ الخرافات وتبيان األسباب األساسية، وتشخيص العقبات أمام          
 .التغيير، واستجالء وسائل إزالتها، وتقييم البدائل الناجحة والواعدة والترویج لها

http://www.foodfirst.org 

 العدالة االقتصادیة
التي یقع مقرها في الفيليبين،      Freedom from debt coalitionعمل منظمة إئتالف التحرر من الدیون ت

والحقوق  ) بما في ذلك المساواة بين الجنسين  (من أجل التنمية البشریة من خالل المساواة   
االقتصادیة، والعدالة، والنمو العادل المستدیم، والضغط على الحكومات من أجل أن تنهض      

وتدعم جهود هذه  . سؤولياتها، والنضال من أجل قيام عالقات اقتصادیة عالمية مفيدة بين الشعوب بم
آما أنها أصبحت تهتم بعدة قضایا . المنظمة الحملة العالمية إللغاء دیون أفقر البلدان في العالم   

ویشمل . ساءأخرى من بينها سالمة الغذاء، واإلنفاق العام، وتأثير السياسات االقتصادیة على الن  
نشاطها في مجال الترویج على مهام رئيسية في مجاالت التعليم الشعبي، وإعالم الجمهور، وتعبئة    
الجماهير والبحوث بشأن السياسات وتحليلها، وإقامة تحالفات، والربط الشبكي على صعيد   

 .المحافظات
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 اتفاقية آوتونو
والجماعة األوربية ) ACP(تعاون بين مجموعة دول أفریقيا والكاریبي والمحيط الهادي    إن اتفاق ال

وتتناول المادة   .  یؤآد بشكل خاص على األمن الغذائي2000حزیران / یونيو32المبرم في آوتونو 
 منه مسألة هذا األمن على وجه التحدید فنتعرف بأهميته بالنسبة لضمان األمن البشري ورفاه        54
آما أن االتفاق یعرض بشكل واضح تراتب األولویات في إطار السياسات الحالية لالتحاد     . اناإلنس

 .  األوربي في مجال المساعدات اإلنمائية من أجل تعزیز األمن البشري

 اتجاهات -2

، اعترف 2000خالل دورة األلفية للجمعية العامة لألمم المتحدة التي عقدت في عام     
.   في توطيد مبادئ الكرامة اإلنسانية والمساواة والعدالة على الصعيد العالمي  بمسؤوليتهم الجماعية

2015 لكي یجري العمل على تحقيقها بحلول عام  ثمانية أهداف للتنمية والقضاء على الفقروحدد 
، وهذه األهداف هي القضاء على الفقر المدقع والجوع، وإآمال تعميم التعليم االبتدائي وتعزیز   

ين الجنسين وتمكين النساء وخفض معدل وفيات األطفال وتحسين صحة األمهات،         المساواة ب
عقد األمم  1997-2006وُأعلن العقد  . وتأمين استدامة البيئة وإقامة شراآة عالمية من أجل التنمية

 من آل عام   تشرین الثاني/في السابع عشر من أآتوبرویجري المتحدة األول للقضاء على الفقر 
 .يوم الدولي لألمم المتحدةبالاالحتفال 

وإذا أحرز الكثير من البلدان تقدمًا ملحوظًا فإن هناك بلدانًا أخرى، وهي على العموم البلدان األآثر   
 من سكان  ٪23 بلدًا تضم 55فعلى الرغم من أن . فقرًا، تبدو غير قادرة على تحقيق هذه األهداف

 من ٪26 بلدًا تضم 33ألهداف على األقل، فإن  ثالثة أرباع هذه االعالم هي في سبيلها إلى تحقيق  
سكان العالم لم توقف حتى في تحقيق نصف هذه األهداف، وسيتحتم بذل جهود آبيرة جدًا في   

 سكان العالم ال تتقدم في الطریق إلى   ٪60 بالدًا تضم أآثر من 85أفریقيا جنوب الصحراء وثمة  
ا البلدان التي ال تتوافر فيها البيانات، فإن     أم. تحقيق الهدف المتمثل في تخفيض وفيات األطفال  

أحوالها یمكن أن تكون األسوأ، وذلك باإلضافة إلى ما تعطيه من انطباع مضخم عن نسبة البلدان       
 .التي تتقدم

 
 

القيد في 
التعليم 
االبتدائي

األطفال
البالغون 
الصف

مدى التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية
 –لأللفية 

السبيل هذا في العمل تواصل التي البلدان عدد ما
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 لتواریخ أهم ا-3
  أبرز األحكام الواردة في الصكوك–التحرر من الفقر 

إلنسان االميثاق األفریقي لحقوق 
 و17-14المواد (وحقوق الشعوب 

وترصد شؤونه اللجنة ) 20-22
األفریقية لحقوق اإلنسان وحقوق 
.الشعوب  

1981
 
 
 
 

مي لحقوق اإلنسان اإلعالن العال
)26، 25، 23، 22المواد (  

 
 

1948
 
 
 
 

برتوآول سان سلفادور اإلضافي 
بشأن الحقوق االقتصادیة 
واالجتماعية والثقافية والخاص 
باالتفاقية األمریكية للحقوق 
االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، 
وترصد شؤونها لجنة البلدان 
.األمریكية لحقوق اإلنسان  

1988
 
 
 
 

الميثاق االجتماعي األوروبي، الذي 
ترصد شؤونه اللجنة األوروبية 

.جتماعيةللحقوق اال  
 
 

1961
 
 
 
 

، 27المادة (اتفاقية حقوق الطفل 
.وترصد شؤونها لجنة حقوق الطفل  

 
 

1989
 
 
 

االتفاقية الخاصة بالقضاء على 
يز العنصري بكل أشكاله التمي

وترصد شؤونها اللجنة ) 5المادة (
المعنية بالقضاء على التمييز 
.العنصري  

1965
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

العهد الدولي للحقوق االقتصادیة 
 7 و6المواد (واالجتماعية والثقافية 

 شؤونه ترصد) 13 و12 و11 و9و
لجنة الحقوق االقتصادیة 
.واالجتماعية والثقافية  

1966
 
 
 

اتفاقية القضاء على أشكال التمييز  
ا ال أ 101112ال

1979

بلدان حققت 
األهداف أو 
العمل تواصل

 2الهدف 
إآمال تعميم 

التعليم 
 االبتدائي

 1الهدف 
القضاء على 
الفقر المدقع 
 والجوع

3الهدف
تعزیز المساواة بين

لجنسين وتمكين ا
النساء

4الهدف
خفض وفيات
 األطفال

 7الهدف 
تأمين استدامة

 البيئة

بلدان متأخرة في 
العمل أو تتراجع

بلدان ال توجد 
 بيانات عنها

السكان یتمتعون  عدد البلدان
 یة مالئمةبتغذ

قيد الفتيات 
في التعليم 
االبتدائي

قيد الفتيات
في التعليم 
الثانوي

معدل وفيات
األطفال دون
سن الخامسة

السكان 
یتمتعون 
بمصادر 
محستة للماء

تقریر التنمية البشریة لعام : المصدر
الصادر عن برنامج األمم ، 2002

اإلنمائي المتحدة
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 و12 و11 و10ضد المرأة المواد 
 وترصد شؤونها اللجنة 14 و13

المعنية بالقضاء على التمييز ضد 
.المرأة  

 
 
 

    

 أنشطة مختارة
 "ةالعالم في القری": النشاط األول 

 مقدمة: القسم األول
یتناول هذا التمرین جوانب الالمساواة والحرمان التي یواجهها الفقراء، وذلك على ضوء الصكوك      

 .الدولية لحقوق اإلنسان
 تمرین:    نوع النشاط
 معلومات عامة عن التمرین: القسم الثاني

. وارد على الصعيد العالمي توعية النشء بقضایا الالمساوة وتوزیع الثروة والم: الغایات واألهداف 
فيساعد هذا التمرین النشء على التفكير في أوضاعهم الشخصية من حيث عالقتها بالفقر  

آما أنه یمكنهم من إدراك الضرورة العاجلة لتغيير جوانب      . والممارسة الكاملة لحقوق اإلنسان  
 .لتنمية للجميعالالمساواة والظلم التي یعيشها الفقراء ومن وضع أولویات لضمان تحقيق ا

  األطفال والشباب:الفئات المستهدفة 
   فردًا25 - 20تها يب ترآ:حجم المجموعة

  دقيقة90: الوقت
 هيء نسخًا آافية من أوراق النشاط لعدد األفراد المشارآين في التمرین : التحضير
 .وأقالم ملونة) المرفقة أدناه( نسخ من ورقة العمل :المواد

 مهارات تحليلية ومهارات للنقاش ومهارات فكریة :المهارات المستهدفة
 معلومات محددة عن التمرین: القسم الثالث

هذا التمرین مقتبس بتصرف عن منهج للتعليم في مجال وسائل اإلعالم، من إعداد منظمة   
 .أبهيغياآتي في الهند

http://www.abhivyakti.org.in 
 :تعليمات/ وصف النشاط

لمشارآين ثم اطلب منهم تطبيق اإلرشادات المذآورة فيها عندما      وزع نسخ ورقة العمل على ا
 .تقرأها عليهم واحدًا بعد اآلخر

 اطلب من المشارآين أن -أوًال
 .قد تقلص إلى قریة یسكنها عشرة قرویين فقط) ستة مليارات( یتصور أن العالم برمته

ي یدل الشكل األول   ضع في الصف األول دائرة حول الشكل الذي یمثلك من بين األشكال الت      -1
 .منها على أغنى شخص في العالم، والشكل العاشر منها على أفقر شخص في العالم
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یعانون من سوء التغذیة والجوع وعدم    ) خمسة قرویين( من سكان العالم   ٪50 نظرًا ألن  -2
 .امتالك أي قوت، اشطب الصحون الخمسة األخيرة، من الصف الثاني

 من سكان  ٪80(ي أماآن ال تتوفر فيها المواصفات المعياریة بما أن ثمانية قرویين یعيشون ف -3
اشطب البيوت     ) العالم بما فيهم سكان األحياء الفقيرة والمشردون والمهجرون والالجئون     

 .الثمانية األخيرة في الصف الثالث
غط ).  من سكان العالم ال یعرفون القراءة٪70إذ أن ( سبعة قرویين ال یعرفون القراءة  -4

 .صابعك الكتب السبعة األخيرة في الصف الرابعبأطراف أ
وهذا یعني أن التسعة اآلخرین   .  من مجموع الثروة في العالم   ٪60یملك شخص واحد    -5

 الباقية فاشطب إذن أآداس النقود الستة األولى في الصف   ٪40یشترآون في امتالك الـ 
 . بخط آبير على الشكل األول في الصف األول6الخامس، وضع الرقم 

) أي عشر الحاسوب األول في الرسم  (لك من سكان العالم فقط حاسوباًً لكل شخص منهم    یم -6
 .لّون أنف الرجل األول الجالس أمام حاسوب في الصف السادس باللون األحمر

ضع دائرة حول شریط شهادة التخرج في  . فقط من سكان العالم یحصلون على تعليم عال   ٪ 1 -7
 .الصف السابع للداللة على عشر الرسم

تمعن في الورقة ثانية وانظر إذا آنت ترید أن تغير تصنيف نفسك على الرسم وضع دائرتين   -8
 .حول التصنيف الجدید

 . اطلب من المشارآين اآلن اإلصغاء إلى هذه البيانات–ثانيًا 
إذا آان في البيت لدیك طعام للوجبة القادمة ومالبس وسقف یظلل رأسك ومكان تنام فيه، فأنت     

 .بين الثالثة األوائل من الناس األآثر ثراًءواحدًا من 
مال في المصرف وبعض المال في ) أو لدى والدیك في حالة آونك قاصراً  (وإذا آان لدیك   

محفظتك وبعض قطع النقد الصغيرة في صحن البيت، فإن هذا یؤهلك ألن تمثل أغنى فرد   
 .بمقياسنا

 ً المياه واإلصحاح واإلنفاق العسكري     اذآر أحدث اإلحصائيات عن التعليم والصحة و  -ثالثا
وغيرها من أحداث تقریر عن التنمية البشریة صادر عن البرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو من  
التقریر العالمي عن التنمية الصادر عن البنك الدولي، وذلك بالنسبة لبلد أو مجموعة بلدان بحسب      

 .  خصائص المشارآين
 استطالع ردود الفعل

يع المجموعة على مناقشة مشاعرهم إزاء مختلف اإلحصاءات التي عرضت عليهم    یمكن تشج
 :ویمكن أن یستكشف التمرین ما یلي

 .التناقضات التي تبرزها البيانات •
 .ما إذا آانت اإلحصاءات تعبر عن واقعهم أم ال •
 .صلة هذه البيانات بمدى ممارسة أو انتهاك حقوق اإلنسان من حيث تأثریها بالفقر •
 .اف واألولویات التي یودون تحدیدها للتنمية، ولماذااألهد •

 إرشادات عملية
بينما یقوم المشارآون بأداء التمرین بشكل منفرد، شجعهم على تشاطر آرائهم مع اآلخرین، ویتمثل   

 .دور المرشد في تجهيز المعلومات وتيسير النقاش
 المتابعة: القسم الرابع
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قيام بأنشطة لتعليم حقوق اإلنسان باالستناد إلى النشاط  یمكن تشجيع المشارآين على وضع خطة لل
 .أعاله، بغية توعية أقرانهم

 
 

 

 

  عمليةةحمل : النشاط الثاني 
 مقدمة: القسم األول

إذ أن انتشار الفقر قد یجعله  . یعنى هذا التمرین بتنظيم حملة عملية عن قضية محلية تتعلق بالفقر    
مكن أن یجعل الناس یشعرون أنهم ليس لهم أي دور في السعي  یبدو حاضرًا في آل مكان إلى حد ی

 .إلى القضاء عليه
 القسم الثاني معلومات عامة غایات وأهداف النشاط

 .التوعية بالفقر وبمظاهره في البيئة المباشرة للمشارآين •
 .إجالء الصالت بين مظاهر الفقر المباشرة وأسبابه إجماًال •
 .یفعله المشارآون إزاء وضع محدد من أوضاع الفقرتحدید األفعال، ماذا یستطيع أن  •

 البالغون والشبابالفئات المستهدفة 
 . فردًا أو فرقة عمل یتألف آل منها أربعة أو خمسة أفراد20 حجم المجموعة

   دقيقة150الوقت 
. رسم بياني وأصباغ وأقالم رصاص وأقالم حبر وأوراق ملصقات، وصور أناس یعيشون الفقر 

، الوحدة التعليمية  في هذه " ممارسات جيدة "اقع االنترنت المقترحة في القسم المعنون  وانقل من مو 
دراسات حاالت تبين االنتهاآات المختلفة، مثل حالة منع الحكومات الشرآات المتعددة الجنسية حق    

 .خصخصة الخدمات األساسية أو حقوق استغالل الغابات والبحيرات ألغراض الصيد التجاري

 ورقة عمل للنشاط األول
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 .أو من أي مصدر آخر للمعلومات بعض المقتبسات من أحادیث الفقراء عن أوضاعهم
مهارات تحليلية ومهارات في الربط والتنظيم، والقدرة على تمّثل أحوال     المهارات المستهدفة 

 قيرًا آأن یتصور الفرد نفسه ف–اآلخرین 
 القسم الثالث معلومات محددة عن النشاط الذي یشكل مدخًال للموضوع

 .ابدأ بقراءة بعض المقتبسات المختارة التي تعّبر عن وجهات نظر الفقراء في أوضاع مختلفة •
شجع المشارآين على اإلشارة إلى أفراد أو مجموعات أو جماعات یعيشون في أوساطهم        •

 .الفقر النسبي أو یتعرضون لالستبعاد االجتماعيویعانون ظروف الفقر المطلق أو 
واعمل على أن تتفق األفرقة على تحدید الحاالت التي تود متابعتها في التمرین، وقّسم        •

ادفع المتطوع الذي یتحدث عن حالة فقر .  أعضاء5 – 4المجموعة إلى أفرقة تتكون من  
رین یسعون إلى الحدیث معه   محددة إلى االضطالع بدور فقير واجعل أفراد المجموعة اآلخ  

)   البيئية/ الثقافية / االقتصادیة / السياسية / االجتماعية (بغية استكشاف مختلف األبعاد ) أو معها(
 .لحياة الفرد أو المجموعة

ثم یقوم أعضاء المجموعة بتعداد القضایا المرتبطة بالفقر أو أبعاد الفقر وأسبابه البنيویة، وتحدید  
ثم تقوم المجموعة بربط ذلك باألحكام المناسبة من     .  نوع هذه الصلة من له صلة بالحالة وما 
 .معاهدات حقوق اإلنسان

واآلن، اطلب من آل المجموعات أن تنظم حملة للتثقيف بحقوق اإلنسان من أجل معالجة القضایا     
 .التي واجهتها هذه المجموعة واقتراح تدابير معقولة على المدیين القریب والبعيد

مجموعة أن تعد بعدئذ آراسًا أو ملصقًا أو أي مواد أخرى للحملة بغية إقناع بقية     وتستطيع ال
 .المجموعة بالمشارآة في الحملة

 استطالع ردود الفعل
وأفسح المجال  . دع المجموعة التي قدمت الموضوع أن تحاول إقناع اآلخرین بالمشارآة في الحملة 

ویتيح هذا  . فعهم إلى المشارآة في الحملة  لباقي المشارآين آي یوضحوا ویستعلموا عن ما ید   
وبامكان المرشد أن یغتنم    . التمرین سباقًا حيًا لمعالجة الخرافات واألفكار الخاطئة واالنحرافات      

الفرصة للتعریف بالحقائق المتعلقة بالفقر والعولمة، وتقدیم عرض موجز لألفكار بشأن الروابط  
 .لخالقة عن آيفية التقدم في العمل انطالقًا من ذلكالدقيقة والعامة للفقر، وتشجيع األفكار ا

 المتابعة: القسم الرابع
شاهد فيلمًا یصور حملة تتعلق بقضية محدودة من القضایا المرتبطة بالفقر، بزیارة ميدانية لمنظمة  
غير حكومية تعمل مع أوساط المهمشين، وشجع األعضاء على االنخراط في حملة هذه المنظمة أو  

 ة أخرى ذات صلة بحياتهمفي أي حمل
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 عدم التمييز
 

 مبدأ عدم التمييز
 العنصریة وآراهية األجانب
 التعصب واألحكام المسبقة

 

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق        "
والحریات المذآورة في هذا اإلعالن،         

سيما    دونما تمييز من أي نوع، وال     
اللون، أو  التمييز بسبب العنصر، أو     

الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي     
سياسيًا وغير سياسي، أو األصل      
الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو        

..."المولد، أو أي وضع آخر  

 

 من اإلعالن العالمي لحقوق         2المادة  
 اإلنسان
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 حكایة وأمثولة
لكنه  . لسلم في مبنى سكني، بعد زیارته لصدیق له، ینزل درجات ا.ذات مساء، آان السيد س

فوجئ، حين وصل نهایة السلم، بلكمة على وجنته اليسرى تبعتها لكمتان أخریان على وجنته       
فرأى عندئذ أن مهاجميه  . اليسرى وفي وسط وجهه، ثم ألقي أرضا وأبقي ممددًا وجرى تفتيشه

مسدسات  بمالبس مدنية مع صدریات شرطة و( أشخاص من أفراد الشرطة 10 و 8آانوا بين 
فسأل عن سبب ضربه وطرحه أرضا، لكنه لم یلق ردًا، وإنما ُضرب على أنفه ). مهيأة لالستخدام

وعندما سمحوا له في النهایة بالنهوض والوقوف، آان الدم یسيل من أنفه       .  وُأجبر على إغالق فمه 
سفره، ففعل فسأل مرة أخرى عما یجري، إّال أنهم أمروه بأن یلزم الصمت وأن یریهم جواز  . وفمه

 .ذلك في الحال
ومع  . وبدا الشرطة بعدئذ وآأنهم فوجئوا بعض الشيء ألنه لم یكن الشخص الذي آانوا یبحثون عنه

ذلك، فإنهم لم یترآوه وإنما أجبروه على أن یرافقهم وصعدوا إلى أحد الطوابق حيث آسروا إحدى         
بعد ذلك فتشوا المبنى مستعينين   و. آان داخلها .) ال یعرفه السيد س(الشقق وأوقفوا رجال أسود  

بأن یجلس على آرسي وهم    . وفي هذه األثناء أمر بعضهم السيد س . بمصباح دراجة السيد س 
. وبعد مرور نصف ساعة، سألوه عن عنوانه ورقم هاتفه فأعطاهما دون تردد. یهددونه بالسالح

وبعد ذلك سمحوا له . "الزنجي الخارج في الغابة"وآان یشيرون إليه طيلة هذا الوقت بعبارة 
 .باالنصراف

زوجته بما حدث، ذهب إلى مرآز الشرطة القریب من منزله آي یبّلغ عن  . وبعد أن أخبر السيد س
الحادثة، فنصحه الشرطي المناوب بعد أن سجل شكواه، بأن یذهب إلى مقر الشرطة في اليوم    

 .التالي
الحادثة في   . ي اليوم التالي سجل السيد س  وف. إلى المستشفى . ثم طلبوا سيارة إسعاف نقلت السيد س  

وبعد فترة من   . مقر الشرطة مرة أخرى، غير أنهم لم یصدروا أي مذآرة رسمية بشأن شكواه 
مكالمة هاتفية غریبة من الشرطة زعموا فيها أن یشخصا آان یختبئ في    . الزمن، تلقى السيد س

 .شقته، ولم یكن األمر آذلك
 والمساعدة والمعلومات     رشاداتة وطنية غير حكومية تقدم المشورة واإل أبلغت هذه الحادثة إلى منظم  (

في هذه القضية بأن ُتعرض الشكوى على . وقد سمح السيد س. القانونية لضحایا العنصریة وشهودها 
 )الهيئة اإلداریة المستقلة

 :المصدر
HTTP://WWW.ZARA.OR.AT/DOWNLOAD/RASS_REP_2001_E.PDF 

  

 أسئلة للمناقشة
 ما مغزى هذه القصة؟  - 1
 ما هي الحقوق التي انتهكت؟  - 2
 للدفاع عن حقوقه؟. ما الذي یمكن أن یفعله السيد س  - 3
 لماذا تصّرف رجال الشرطة بهذه الطریقة؟  - 4
 شكواه؟. لماذا لم یسجل السيد س  - 5
س؟ وإذا آان   هل تتضمن هذه القصة صورًا نمطية أو أحكاما مسبقة عن فئة معينة من النا  - 6

 األمر آذلك، فما هي هذه الفئة؟
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 هل سمعت عن وقوع حوادث مشابهة لهذه في بلدك؟  - 7
 ما هي األسباب التي تجعل الناس عنصریين؟  - 8

 ما ینبغي معرفته 
 "النضال الدائم والمستمر من أجل المساواة -التمييز " - 1

ألي شكل من أشكال التمييز طيلة فّكر بأي شخص من بين َمن تعرفهم لم یتعرض في حياته 
 !  سوف ترى أنك لن تجد أحدًا! حياته

إن المبدأ القائل بأن لجميع البشر حقوقا متساویة ویجب أن یعاَملوا بصورة متساویة یمثل حجر    
الزاویة في مفهوم حقوق اإلنسان ویستند إلى تساوي األفراد في الكرامة اإلنسانية المتأصلة في آل  

الحق الطبيعي في المساواة لم یتوفر قط بصورة آاملة لجميع البشر، ال في الماضي   لكن هذا . فرد
 .وال في الحاضر

وقد مورس ضد السكان  . فالتمييز بصورة أو بأخرى آان دائما مشكلة منذ بدایة الجنس البشري
ية في   األصليين واألقليات في آل مكان، من غابات االآوادور إلى جزر اليابان والمخيمات اإلسكان      

آما إنه یحدث   .  األصليين وغجر الروما في أوروباااآوتا، وضد اليهود وسكان استرالي جنوب د
ضد العمال المهاجرین والالجئين وطالبي اللجوء في أمریكا الشمالية وأوروبا، وآذلك بين مختلف      

سوء  ویتعرض له أیضا األطفال المقهورون أو األطفال الذین یخضعون ل  . القبائل في افریقيا 
المعاملة، وآذلك النساء اللواتي یعاَملن وآأنهن أقل قيمة من غيرهن من البشر، آما یتعرض له       

مرض األیدز، وآذلك َمن یعانون من أنواع العوق الجسدي أو النفسي أو الذین        /المصابون بفيروس 
ها أحيانا      بل إنه یالَحظ حتى في اللغة التي نميز من خالل  . لدیهم توجهات جنسية تختلف عن غيرهم  
وهو یظهر بأشكال عدیدة جدًا ویمكن االفتراض بأن آل . أنفسنا، عمدًا أو بغير عمد، عن غيرنا

ولذا، فإن من الجوهري أن یتم الوعي بهذه المسألة من أجل أن تتم  . فرد قد تأثر به بدرجات مختلفة
 .معالجتها على نحو فعال

يز األآثر خطورة وضررًا والتي تقوم على   وترآز هذه الوحدة التعليمية على بعض أشكال التمي 
أساس العنصر أو اللون أو األصل االثني، ونعني بذلك العنصریة والتمييز العنصري وما یتعلق  

 .بهما من مواقف تقوم على آراهية األجانب وعلى التعصب
اق وأعر" سامية"فلقد ُأسي استخدام الفروق البيولوجية منذ فجر التاریخ لتبریر وجود أعراق  

فاسُتخدمت، مثال، نظریات تشارلز دارون عن   . ولتصنيف البشر بالتالي وفقا للعرق" دونية"
وتجلت أشكال للتمييز ". علميًا"التطور وبقاء األصلح، لتبریر نظریة التفوق العرقي تبریرًا 

فوق   الهندي وفي اليونان القدیمة وفي مفاهيم الت (caste)والعنصریة في نظام الفئات االجتماعية  
وإضافة إلى ذلك، فإن اضطهاد اليهود في جميع أنحاء العالم آان أمرًا شائعًا في          . الثقافي الصينية 

وآان الحكم االستعماري االسباني، وال سيما خالل القرنين     . فترات ما قبل تاریخ العنصریة  
قارة  (لجدید السادس عشر والسابع عشر، أول َمن َأدخل مجتمع الفئات العرقية الحدیث في العالم ا 

حيث أصبح نقاء الدم مبدًأ ساميًا، وآان ضحایا هذا النظام هم الهنود األمریكيون  ) أمریكا الجنوبية
وقد اعتمدت القوى االستعماریة هذه البنى واتخذتها أساسا  . والعبيد المجلوبون من افریقيا  

عرق "فًا لعبد ینتمي إلى  مراد" العالم الجدید "في " الزنجي"وآان تعبير . لمجتمعاتها االستعماریة  
وفي أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . بالمقارنة مع عرق السيد األبيض" دوني

فصار الكو آلوآس آالن، بعد الحرب األمریكية،    . تطورت االیدیولوجية العنصریة لتتخذ بعدًا آخر 
آما أن المستعمرین   .  االتحاد یقومون بأعمال شغب عنصریة وبعمليات إلرهاب السود في والیات 

األوروبيين استفادوا أیضا من هذه االیدیولوجية ومن اتساع نطاق قبول الدارونية االجتماعية في      
وقد شهد . القرن التاسع عشر آي یرسوا ویعززوا دعائم سلطتهم في الهيمنة على القارة االفریقية

ي الحق العنصري النازي في أوروبا، القرن العشرون أنواع متطرفة جدًا من العنصریة تمثلت ف
وفي التمييز العنصري المؤسسي لنظام الفصل العنصري في جنوب افریقيا، وفي عمليات اإلبادة   

 .الجماعية القائمة على دوافع عنصریة وعرقية في یوغوسالفيا السابقة ورواندا
 العدید من المعاهدات الدولية     واليوم، ونتيجة لهذه التجارب التاریخية، بات حظر التمييز أمرًا یقّره    

ومع ذلك، فإن التمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو االنتماء االثني، أو       . والتشریعات الوطنية
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الدین، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، وغير ذلك، ما زال یشكل موضوع بعض أآثر االنتهاآات 
 .تكرارًا لحقوق اإلنسان في العالم

 الخاصة   الوحدة التعليمية   التعليمية الخاصة بالحقوق اإلنسانية للمرأة، و  انظر الوحدة         
 .بالحریات الدینية

 التمييز واألمن البشري
إن توفير الظروف للناس آي یمارسوا ویوسعوا نطاق فرصهم وخياراتهم وقدراتهم في أمان،    

 یعيق الناس عن  والتمييز، على أي أساس آان،. یشكل أحد األهداف الرئيسية لألمن البشري
الممارسة المتساویة لحقوقهم وخياراتهم وال یسفر فقط عن عدم االستقرار على الصعيدین   
االقتصادي واالجتماعي، وإنما یؤثر أیضا في احترام الذات والتصميم الذاتي والكرامة اإلنسانية     

ذین ینتمون إلى آما إن التمييز العنصري وانتهاك حقوق األشخاص ال. للفرد الذي یتعرض للتمييز
المجموعات الضعيفة، أو األقليات، أو فئة العمال المهاجرین، ینبغي أن ُیعتبرا سببا لنشوب      

وإن االعتراف بالكرامة المتأصلة  . نزاعات خطيرة ومصدر تهدید للسالم واالستقرار الدوليين 
دیباجة اإلعالن   والحقوق المتساویة لجميع أفراد األسرة البشریة، على النحو المنصوص عليه في  

وبالتالي، فإن التغلب على . العالمي لحقوق اإلنسان، هو أساس الحریة والعدل والسالم في العالم 
واقع أشكال الالمساواة القائمة على أساس العنصر، أو الجنس، أو االنتماء االثني، أو الدین، أو       

 .دول أعمال األمن البشرياللغة، أي اعتبار اجتماعي آخر، ینبغي أن یحظى بأولویة عالية في ج

 تحدید المسألة ووصفها - 2
من المهم جدًا، بادئ ذي بدء، أن نفكر بعمق ونميز بين جانبين رئيسيين للموضوع قيد  

 :البحث، وهذان الجانبان هما

 :الموقف َأم الفعل
هناك فرق مهم بين المعتقدات واآلراء الشخصية من جانب، والمظاهر واألفعال الملموسة التي     

فالجانب األول یتعلق بالعالم الخاص لكل فرد، بينما   . تسببها المواقف والمعتقدات، من جانب آخر 
فما دامت المواقف واآلراء ال تتجلى في    . یتضمن الجانب الثاني أفعاال تؤثر في اآلخرین أیضا  

ات القائمة  غير أن المواقف والمعتقد. مظاهر، فإنها ال تؤذي أحدًا، ونادرًا ما تكون سببًا للعقاب
على العنصریة وآراهية األجانب آثيرًا ما تؤدي، على الصعيد العملي، إلى أفعال تضر آخرین،     

وعندئذ، . وذلك مثل توجيه اإلهانات أو الشتائم، أو أشكال اإلذالل، أو حتى االعتداءات الجسدیة  
 .نیمكن وصف هذه األفعال بالتمييز ویمكن أن تخضع في بعض األحوال لعقاب القانو

 : الدولة أم الفرد -فاعل التمييز 
فالنظام الدولي لحمایة حقوق    .  المجال الثاني المهم الذي یجب النظر فيه یتعلق بالمعتدي أو الفاعل     

اإلنسان، وآذلك اآلليات القضائية لعدم التمييز تهيمن عليها تقليدیا فكرة تأمين حمایة الفرد من   
، في   )سلبا أو إیجابا( دائما هي األطراف الفاعلة الرئيسية وبالتالي، فإن الدول آانت  . تدخل الدولة 

ولم یتغير هذا التصور إال مؤخرا تحت . حين أن التمييز بين األفراد ظل إلى حد ما من غير تنظيم 
تأثير التطورات الجدیدة ف مجال مكافحة العنصریة والتمييز على الصعيد الدولي، مما أدى إلى    

لى مراعاة أن العدید من حوادث التمييز باتت ُترتكب على أیدي أطراف   توافر فهم أشمل للتمييز وإ
 .فاعلة خاصة ال عالقة لها بالدولة

الموقف الشائع بين مالآي عقارات القطاع الخاص الذین ال یرغبون في تأجير شققهم  : مثال 
ناهضة التمييز   آما إن اعتماد لوائح لم . للمهاجرین أو الالجئين أو األشخاص ذوي البشرة السوداء  

في القطاع الخاص ما زال یثير الكثير من الجدل، مما یجعل هذا المجال مجاال مرتبكا قانونيا یفتقر      
 .إلى قواعد واضحة
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 التمييز 
إن التمييز عموما، والذي ُیعتبر أنه أي تفریق أو استبعاد أو قصر أو تفضيل یستهدف : التعریف

. ا، هو إنكار لمبدأ المساواة وإهانة للكرامة اإلنسانية إنكار أو رفض الحقوق المتساویة وحمایته
التمييز على أساس العنصر، أو   "ونظرًا لتعدد أسباب مختلف أشكال هذه المعاملة، ُتستخدم عبارة    

وإنه لمن المهم معرفة أنه ". االنتماء االثني، أو اللون، أو الجنس، أو الدین، أو التوجه الجنسي، الخ     
فالتفریق یمكن أن   . ق بأنه شكل للتمييز یتضمن نيال من حقوق اإلنسانال یمكن وصف آل تفری

 .یكون مبررًا إذا آان قائما على أساس معایير معقولة وموضوعية
إن جميع الدول تقصر الحصول على وظائف في الجيش والشرطة وبعض أجهزة      : مثال 

 .السلطات العامة، على مواطنيها
فماذا تعني فعال، وهل یمكن  ". معایير معقولة"ما ُیقصد بعبارة إن المشكلة تكمن في آيفية تحدید 

لهذه المعایير إن تكون متماثلة في مجتمعات مختلفة؟ ولعل جوانب الغموض هذه تفسر السبب الذي      
یجعل مبدأ المساواة واحدًا من أآثر مبادئ حقوق اإلنسان إثارة للجدل، إذ أن المساواة في القانون ال   

 . مساواة في الواقعتعني دائما وجود
 یمكننا أن نحدد عموما ثالثة عناصر مشترآة بين جميع ضروب التمييز، :ثالثة عناصر للتمييز
 :وهذه العناصر هي

 . التي توصف بالتمييز، آالتفریق واالستبعاد والقصر والتفضيلاألفعال •
ألصل  ، التي تتمثل في سمات شخصية، مثل العنصر، واللون، والنسب، واأسباب التمييز  •

 .اإلثني، والجنس، والسن، والتكوین الجسدي، الخ/القومي
أو التمتع بحقوقهم    / التي تهدف أو تؤدي إلى منع الضحایا من ممارسة و   أو آثار / غایات و •

الذي ) المتعمد(وبالتالي، فال بد من التفریق بين التمييز المباشر   . اإلنسانية وحریاتهم األساسية
)  یحدث آنتيجة(ضد شخص أو فئة، وبين التمييز غير المباشر الذي یتوخى فاعله ممارسة التمييز  

یمكن فيه لتنظيم أو إجراء محاید على ما یبدو، أن یؤدي في الواقع إلى تفضيل شخص على آخر أو 
 .فئة على أخرى

المتاجر أو الشرآات التي ال توظف أشخاصا یرتدون مالبس طویلة   : مثال على التمييز المباشر 
إذ أن هذه القواعد المحایدة في اللباس قد تؤدي عمليا إلى إلحاق غبن آبير       -ؤوسهم أو یغطون ر 

 .بأفراد ینتمون إلى فئات معينة
تمارس الجماعات المهيمنة التمييز عادة ضد الجماعات األقل     : خصائص إضافية مهمة للتمييز

"  طبقة عليا("ترتبط بالسلطة أو ) أآثریة مقابل أقلية( عددیة الهيمنة وقد تكون . منها قوة أو عدداً 
وتعامل الجماعة المهيمنة الجماعة األخرى على أنها أقل منها أهمية، وآثيرًا         "). طبقة أدنى"ضد 

ریردون، من جامعة   . بيتي أ "ووفقا لـ . ما تنكر على أفراد هذه الجماعة حقوقهم اإلنسانية األساسية  
امة اإلنسانية والحقوق المتساویة للذین    التمييز هو إنكار للكر"آولومبيا، فإن هذا یعني إن  

 ".یتعرضون للتمييز
، وهو  "التدابير التعزیزیة"وثمة جانب مهم آخر هو جانب التمييز اإلیجابي، أو ما یدعى بـ 

مصطلح جاء أصال من الوالیات المتحدة، وُیقصد به اإلجراءات الحكومية الخاصة والمؤقتة التي        
التمييز أما . د العملي والتغلب على أشكال مؤسسية للتمييز تستهدف تأمين المساواة على الصعي

، فُيقصد به القوانين والسياسات واألعراف الساریة التي تؤدي بصورة منهجية إلى    المؤسسي
وقد آانت التدابير التعزیزیة دائما   . أشكال من الالمساواة والتمييز في مجتمع أو منظمة أو مؤسسة  

على فئة أخرى   -آالنساء، أو األقليات االثنية   -تعني تفضيل فئة  مدعاة للكثير من الجدل ألنها    
بصورة مؤقتة بغية تعویضها عما تكون قد تعرضت له من المساواة في الماضي، وذلك بمنح أفراد        
الفئة التي تحظى بالتفضيل، فرصا متساویة في الحاضر للتمتع بجميع حریاتهم األساسية، وال سيما    

 .عمالة ومزاولة األنشطة التجاریةفي مجاالت التعليم وال
 هذا النوع من المعاملة التفضيلية یجب أن ال ُیعتبر تمييزا، وإنما إجراء اتخذ لمكافحة          الحظ أن

 .التمييز، وذلك ألنه یماَرس لفترة زمنية محدودة
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 ما رأیك في هذه اإلجراءات؟ 
 هل یعني حظر التمييز المساواة في المعاملة فقط؟ ∗
ة الفرص المتساویة، التي یمكن أن تعني معاملة أناس متساویين في أوضاع ما رأیك في فكر ∗

متساویة، معاملة تختلف عن معاملة غيرهم بغية تعویضهم عن غبن في المعاملة تعرضوا له في   
 الماضي؟

 إجراءات المنع أم إجراءات التفضيل؟ -ما نوع اإلجراءات القابلة للتبریر  ∗

 العنصریة 
وإن الممارسة  . لضرر عن طریق عزل الناس وإیذائهم وتقسيم الجماعات   إن العنصریة تسبب ا

المتعمدة للعنصریة وآذلك القبول السلبي المتيازات على أساس العرق، یخالن بالصحة العقلية     
وإن أسباب العنصریة وما یرتبط بها من  . واألداء النفسي لضحایا الغبن العنصري ولمرتكبيه  

ور معقدة تشتمل على وجود جوانب للضعف والتميز على تعصب ووسائل ممارستها هي أم
الصعيد القانوني، ووجود أشكال الحرمان االقتصادي والتعليمي، والتهميش االجتماعي والسياسي،       

 .والُعقد النفسية القائمة على الرغبة في االنتقام
دید من وجهات   ومن المثير لالهتمام، أنه ال یوجد تعریف للعنصریة متفق عليه عالميا، ألن الع

فيمكن اعتبار العنصریة على  . النظر المختلفة بشأن معناها الدقيق وما تشمله، تتعارض فيما بينها  
أنها اعتقاد واع أو غير واع بتفوق متأصل لعرق على آخر، أو أنها موقف ومجموعة ممارسات 

".  مشيئة اهللاتتوخى إثبات وجود نظام عرقي أو نظام تراتبي أزلي للجماعات یعتقد بأنه یمثل  
ویندرج هذا التعریف األخير للعنصریة بين النظر إليها آمفهوم حدیث انبثق عن النظریات العلمية   

 .عن العرق، وبين اعتبارها مظهرًا من مظاهر التعبير عن نزعة التعصب القبلي القدیمة
وجود أعراق یثير الكثير من النقاش ألنه یفترض مسبقا " العنصریة"وعلى أیة حال، فإن مصطلح 

اليوم أحد المكونات االجتماعية، بينما یجري     " العرق"ویعتبر .  مختلفة، وهذا أمر أثبت العلم خطأه 
الترآيز على الفروق الثقافية أآثر مما یجري على الخصائص البيولوجية، وذلك إلى حد أنه بات         

مواقف الفعلية  یمكن أن تكون وصفًا أفضل ألغلب ال" عنصریة ثقافية"یمكن الحدیث عن نشوء  
 قد تكون مؤذیة، فإنها ال یمكن أن ُیعاقب   آنهج في التفكيرومع أن العنصریة . لعنصریي اليوم

وهذا یعني إن األفكار العنصریة ال یمكن أن توصف انتهاآات  . عليها إن لم تتخذ مظاهر تجسدها 
باإلمكان المسبقة   إال أن . لحقوق اإلنسان، ألن حریة الرأي ذاتها هي حق مهم من حقوق اإلنسان    

وهذه األفكار أفعاال تمييزیة وأشكاال للتمييز العنصري تستحق المعاقبة عليها، حين تؤدي إلى     
ویمكن أن یمارس   . اعتماد سياسات وأعراف اجتماعية تمييزیة وإلى فصل ثقافي بين الجماعات 

شخاص یتحكمون  هذه األفعال، فينشئ بذلك نظاما هرميا، آما یمكن أن یمارسها أ" عنصر سائد"
 .في غيرهم

تبعا لنوع السلطة المستند إليها ولطبيعة العالقة بين      - مستویات مختلفةوتتواجد العنصریة على   
 : الضحية ومرتكب التمييز؛ وهذه المستویات هي

 ،)من خالل موقف الفرد وقيمه ومعتقداته(المستوى الشخصي 
 ،)رینأشكال التصرف مع اآلخ(مستوى العالقات بين األشخاص 

 ،)قيم ومعایير السلوك االجتماعي(المستوى الثقافي 
 ).القوانين واألعراف والتقاليد والممارسات(المستوى المؤسسي 

إنك ال یمكن أ تأخذ شخصًا آان مقيدًا بالسالسل لسنوات عدیدة وأن تحرره وتضعه    "
تعتقد   ، ثم تظل  "أنت حر في أن تسابق آل اآلخرین    "على خط بدایة السباق وتقول له   

فال یكفي االقتناع بفتح األبواب أمام الفرص فحسب،       .  بعد ذلك بأنك آنت عادًال تماماً   
فإننا  ... وإنما ینبغي أن یمتلك آل مواطنينا القدرة على المرور من خالل هذه األبواب 
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فقط وراء المساواة بوصفها حقًا ومبدأ، وإنما نسعى إلى تحقيق المساواة     ...  نسعى  ال
 ."ةآواقع ونتيج

 1965رئيس الوالیات المتحدة، لندن جونسون، 
 

 یشكل مثاال حيا على النمط المؤسسي  في جنوب افریقيا السابق نظام الفصل العنصريإن 
للعنصریة والتمييز العنصري، إذ أن قوانين الفصل العنصري آانت تفصل فصال بنيویا بين السود    

 .والبيض
 ". مفيدةمعلومات"انظر القسم المعنون          

تحتوي االتفاقية الدولية لألمم المتحدة بشأن القضاء على جميع        : التمييز العنصري   
، على تعریف قانوني شامل جدًا للتمييز 1965أشكال التمييز العنصري، لعام 

العنصري، صار ُیستند إليه لتحدید تعاریف أخرى عدیدة وفي وثائق تقنينية أخرى 
 :تتطرق إلى التمييز

" التمييز العنصري"في هذه االتفاقية، ُیقصد بتعبير ":  من هذه االتفاقية على ما یلي 1دة  فتنص الما
أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل یقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل   
القومي أو االثني ویستهدف أو یستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحریات      

سية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو االقتصادي أو  األسا
 ."االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادین الحياة العامة

 انظر القسم الخاص         (فلقد ردت الجمعية العامة لألمم المتحدة، من خالل إعداد هذه االتفاقية     
، على أفعال معادیة للسامية جرت في ألمانيا بوجه خاص     )لدولية والتنفيذ والرصد  بالمعایير ا

وصدمت المجتمع الدولي من خالل الصور الشنيعة التي نشرت عن دور عبارة یهودیة تحترق في     
 .مدن ألمانية

  مثاال خطيرا على تأثير العنصریة؛ وهو تعبير ُیستخدم للداللة على أفعال العنف العنصريویشكل 
محددة للعنف والمضایقة تنفذ ضد شخص أو جماعة استنادا إلى اعتبارات العرق أو اللون أو  

ویشكل تصویر جماعة ما على أنها مصدر للتهدید، عنصرا   . النسب أو األصل القومي أو اإلثني 
أساسيا من عناصر األوضاع االجتماعية والسياسية التي تظهر فيها أفعال عنف قائمة على    

 .البغضاء
لقد احتلت العنصریة والعنف الناجم عن دوافع عرقية، مكانة بارزة في الكثير من األنباء في شتى         و

أنحاء العالم، ومن األمثلة على ذلك أحداث الشغب التي وقعت في لوس أنجلس، في الوالیات             
. جي. ؛ وآذلك في حالة محاآمة أو روندي آينغالمتحدة، وترآزت حول الحكم الذي صدر على  

 . المثيرة للجدل التي حدثت في وقت الحقونسيمبس
وقد نشأ خالل العقود األخيرة الماضية من مكافحة العنصریة والتمييز العنصري، فهم أوسع نطاقا       
للعنصریة یتضمن إدراك أن جميع المجتمعات في العالم تعاني من تأثيره ومن العوائق التي یسببها    

 األساسية للعنصریة، وفي الدعوة إلى إجراء   وقد شرع المجتمع الدولي في تحدید األسباب  
ومع . اإلصالحات الالزمة لمنع نشوب النزاعات القائمة على أساس العنصریة والتمييز العنصري   

األسف، فعلى الرغم من جميع المحاوالت الرامية إلى القضاء على السياسات والممارسات التي    
ممارسات ساریة، بل وتزداد انتشارا أو تتخذ  تكرس هاتين الظاهرتين، ال تزال هذه النظریات وال  

 .اإلجرامية" التطهير العرقي"أشكاال جدیدة مثل ما یدعى بسياسة 
 ."أنا ال أحب الصينيين، ولذلك فقد قضيت عليه"

 . في بيرث، باستراليامن شریط تسجيل صوتي لدى الشرطة لمقابلة مع قاتل سائق سيارة أجرة
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 آراهية األجانب 
بأنها نوع من الخوف المقيت من األجانب أو من البلدان األجنبية،       " هية األجانبآرا"إن وصف 

یعني ضمنا أنها تشتمل على مواقف وأحكام مسبقة وتصرفات ترفض وتستبعد أشخاصا وتحط من      
وبعبارة أخرى،   . قيمتهم ألنهم غرباء وأجانب على الجماعة أو المجتمع أو الهویة الوطنية المعنية        

اعر تعتمد على صور وأفكار ال عقالنية تؤدي إلى اختالق سيناریوهات تبسيطية عن     فإن هذه المش  
 .طيبين وأشرار

تأثير  وإذا آان التمييز بين العنصریة وآراهية األجانب مهما من الناحية القانونية واألآادیمية، فإن     
فهي .  نفسه دائماعلى الضحایا یبقىالتصرفات واألفعال القائمة على العنصریة أو آراهية األجانب 

تسلب الناس إمكاناتهم وفرصهم في أن یحققوا غایاتهم وأحالمهم، وتنال من اعتدادهم بالنفس ومن        
آما إن  . تقدیرهم إلمكانياتهم الشخصية، ناهيك عن أنها أودت بحياة ضحایاها في مالیين الحاالت 

 نظرًا ألن معایشتهم ألي     األطفالللعنصریة أو التمييز العنصري تأثير مدمر یمكن مالحظته على   
 .نوع من هذه األفعال یولد لدیهم مشاعر عنيفة من الخوف واالرتباك

أثناء مداوالت فریق نقاش تابع لألمم المتحدة جرت في نيویورك لبحث آثار العنصریة على   
األطفال، ذآرت امرأة من الكونغو للحاضرین أن المرة األولى التي خبرت فيها العنصریة آانت  

 والدتها حيث رفضت ممرضة المستشفى أن تساعد والدتها التي آانت تالقي صعوبة في عند
وعندما آبرت، أدرآت   . الوضع، وذلك ألن والدتها آانت من منطقة تختلف عن منطقة الممرضة     

قد أثرت على آل ما حدث   -قبيلتها ولغتها والمنطقة التي عاشت فيها   -سریعا إن خلفيات منشأها 
 جميع النواحي، وقد جعلها هذا تشعر بعدم جدواها، وبعدم الشعور باألمن،   في حياتها من

 .وباإلحساس بالعجز منذ بدایة طفولتها

 أشكال التعصب واألحكام المسبقة المرتبطة بكراهية األجانب
موقف أو شعور أو    " الحكومية في بيان سياستها إن التعصب هو    Pennتذآر جامعة بين : التعصب

رد ما من خالله عن االزدراء تجاه أفراد آخرین أو تجاه جماعات بناء على خصائص    اعتقاد یعّبر ف
آالعنصر، أو اللون، أو األصل القومي، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو العقيدة السياسية أو       

 ".الدینية
 هو التعریف الذي أعطاه عالم  " الحكم المسبق"إن التعریف التقليدي لمفهوم  : ةاألحكام المسبق

الحكم المسبق هو تعبير عن نوع   "النفس الشهير غوردون البورت من جامعة هارفارد، ومفاده أن  
من الكره الفطري القائم على تعميم خاطئ وجازم یمكن أن یتخذ شكل شعور أو أن یتجسد في       

 ".تعبير تجاه مجموعة معينة أو تجاه أحد أفرادها
وعمومًا،   . فعًا لممارسة أي فعل من أفعال التمييزومن السهل أن یكون التعصب أو الحكم المسبق دا

فإن آال األمرین آثيرًا ما یعتبران أساسًا ومنطلقًا لتصرفات أخرى أآثر صراحة في الداللة على  
 .مغزاها، آالعنصریة وآراهية األجانب

ة   الذي یدل على آره فطري قائم على اّدعاء جماع    "الحكم المسبق االثني "وقد نشأ مؤخرًا مفهوم   
ومن األمثلة على ذلك ما ُیالحظ في أوروبا من أحكام    . معينة بتفوقها الثقافي على جماعة أخرى

ونظرًا ألن هذا النوع من األحكام المسبقة یرآز على  . مسبقة ضد األتراك أو البولندیين أو الروس
شيء المفهوم   لجماعة معينة، فإنها یمكن أن تشبه بعض ال   ) حقيقية أو خيالية   (دینية /جوانب ثقافية  

 ".عنصریة ثقافية"الحدیث للعنصریة في معناها آـ
لو استيقظنا صباح یوم ووجدنا أننا جميعا من عرق واحد ونؤمن بعقيدة واحدة وأننا      "

من لون واحد، فإن الظهيرة لن تمر قبل أن نجد أسبابًا أخرى العتماد أحكام مسبقة  
 ."تجاه اآلخرین
 جورج ایتكن

 .لمسبقة والتعصب هما، في العادة، من أصعب ما یمكن معالجته أو مكافحتهوإن ظاهرتي األحكام ا
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 التي تكّون اإلنسان، وبالتالي، فإنهما      بالسمات الشخصيةفمن ناحية، تتعلق آلتا الظاهرتين    
من   (وحتى إذا آان باإلمكان تغيير اآلراء الشخصية   . یتغلغالن عميقا في المجال الخاص للفرد   

، فإن على المرء أن یلتزم الحذر في تحدید الخط الفاصل بين   )ية والحوار خالل التعليم والتوع 
 ! التعليم وبين االقتناع العقائدي

 التسامح بين " الخط الفاصل"ومن ناحية أخرى، فإن من المهم أن یستطيع المرء أیضا تحدید 
لتزام ؛ أي أن یعرف حدود وظروف ما یجوز عدم التسامح فيه وإلى أي حد ینبغي االوالتعصب
ذاته، إذ أنه ینوي نوعا ما " التسامح"آما یجدر عدم نسيان الصعوبات التي تكتنف مفهوم . بالتسامح

على شعور خاطئ بالتفوق نتيجة لتحمل وجود اآلخرین ولكن دون االرتياح فعال لهذا الوجود أو         
 .احترامه

 هل یعني حظر التمييز المساواة في المعاملة فقط؟ * 
كرة الفرص المتساویة، التي یمكن أن تعني معاملة أناس متساویين في أوضاع ما رأیك في ف *

متساویة، معاملة تختلف عن معاملة غيرهم بغية تعویضهم عن غبن في المعاملة تعرضوا له في   
 الماضي؟

 إجراءات المنع أم إجراءات التفضيل؟ -ما نوع اإلجراءات القابلة للتبریر  *
وص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان یمكن أن تشكل الحد        إن الحدود والمعایير المنص   

 .األدنى الذي تنزلق دونه المجتمعات وأفرادها إلى أحضان التعصب وانتهاك حقوق اإلنسان
من المسّلم به عمومًا إن العنصریين ال یولدون عنصریين وإنما یصبحون آذلك؛ وبالتالي، فإن          

وقد قال األمين العام لألمم المتحدة، آوفي عنان، بمناسبة  . ةالجهل هو السبب الرئيسي للعنصری
إن الجهل واألحكام   ": 1999آذار / مارس21اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، في  

ولذلك فإن مهمتنا تتمثل في مقارنة الجهل بالمعرفة،     ... المسبقة هي مطایا لنشر االدعاءات،  
فدحر العنصریة أمر ممكن سوف یتم بل ویجب أن   . بسط ید الكرموالتعصب بالتسامح، واالستبعاد ب  

 ."یتم

 المعایير الدولية 
لقد أدت الدروس المستخلصة من عهود العبودیة واالستعمار، وعلى األخص، من  
فترة الحرب العالمية الثانية، إلى إدراج مبدأ عدم التمييز في العدید من الدساتير الوطنية    

، المبرمة في عام    االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز   تمثل  و. والمعاهدات الدولية 
، أهم معاهدة دولية عن التمييز العنصري، وهي تستند إلى مبدأ الكرامة والمساواة، وتدین      1965

جميع أشكال التمييز العنصري، وتطلب من الدول أن تستخدم آل الوسائل المالئمة للقضاء على 
 دولة في العالم، وأثبتت جدواها آأداة      165 وقد صادقت عليها إلى حد اآلن   .التمييز العنصري 

 .لمكافحة التمييز العنصري
وهناك مستویات مختلفة للواجبات إزاء مبدأ عدم التمييز یمكن تطبيقها على الدول، وعلى القطاع       

 .الخاص، وعلى مستوى األفراد من بعض النواحي
ياق على الدول أن تتصرف على نحو یخالف الحقوق    ُیحظر، في هذا الس: واجب االحترام  •

وبعبارة أخرى، فإن على الدولة أن ال تفعل شيئا في هذا الصدد  . والحریات األساسية المعترف بها
 .نظرا لعدم وجود تحفظات قانونية صریحة بشأن آل من هذه الحقوق والحریات

.  فراد من أي انتهاآات لحقوقهم تقتضي هذه المسؤولية من الدولة أن تحمي األ  : واجب الحمایة   •
وتتطرق هذه المسؤولية، فيما یتعلق بالتمييز، إلى مسألة العنصریة بين األفراد فتقتضي من الدول   

ومع ذلك، فإن هذا الواجب یبقى  . أن تكافح على نحو نشط ممارستهم للتمييز العنصري في المجتمع 
 زال ال یوجد توافق في اآلراء بشأن    موضوع جدل آبير ألنه یمس المجال الشخصي لألفراد، وما

 .حدود االلتزام بالوفاء بهذا الواجب
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یقتضي هذا الواجب من الدولة أن تعمل على أن یتم بأنجع شكل ممكن إعمال   : واجب اإلعمال  •
وتطلب المادة   . الحقوق المكفولة، وذلك عن طریق تدابير قانونية وإداریة وقضائية ووقائعية مالئمة  

الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز من الدول األطراف اتخاذ إجراءات لحظر   من االتفاقية 5
 .التمييز العنصري والقضاء عليه وتأمين هذا الحق لكل فرد

 إن لدى القطاع الخاص    ):المنظمات غير الحكومية، وسائل اإلعالم، الخ(واجبات القطاع الخاص 
وتشكل األطراف .  مكافحة التمييز والعنصریة أیضا، باإلضافة إلى الحكومات، قدرة هائلة على 

الفاعلة من القطاع الخاص أآبر جزء من المجتمع، وإن التصدي للتمييز والمواقف العنصریة یمكن   
من  "أن یتم في العادة بأآبر قدر من الفعالية، من داخل المجتمع المدني من خالل العمل انطالقًا 

 ".القاعدة نحو القمة
 ".ممارسات جيدة"سم المعنون  انظر الق        

إن العنصریة وآراهية األجانب وما شابه ذلك من مواقف، آثيرا ما  : البرامج التعليمية والتدریس
تتخذ أشكاال یصعب تحدید وتشخيص طبيعتها، وبالتالي فإنها یصعب معالجتها، بينما یبقى األفراد          

صور خطير مفاده إن العنصریة هي  وقد یؤدي هذا إلى تكّون ت   . والجماعات یشعرون أنهم ضحایا  
فبغية التصدي لمثل هذه . نتاج أفعال اآلخرین، ومن ثم فإن مسؤولية معالجتها تقع على عاتقهم   

األفكار والمعتقدات على نحو فعال، ینبغي اعتبار العنصریة تحدیا ینبغي مواجهته بتعزیز ثقافة        
یتم على نحو منهجي إدراج القيم  ویتضمن هذا أن . لحقوق اإلنسان على آل مستویات المجتمع

 .المشترآة بين الثقافات واحترام وفهم التنوع العرقي واالثني والثقافي في تعليم النشء
ولقد جرى خالل عمليات التحضير للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصریة، اإلبالغ عن     

التي ُتبذل في  ومن األمثلة على ذلك الجهود   . آثير من األمثلة واألفكار المفيدة األخرى 
 لمكافحة األحكام المسبقة العنصریة في الكتب والمناهج       البلدان االفریقيةعدد من 

 التي اقُترحت بشأن اضطالع شبكات للمدارس بإعداد مدونة     المبادرة األوروبيةالمدرسية؛ أو 
 برامجوتوجد في بلدان عدیدة  . سلوك تتضمن أهدافها التربویة مبادئ واضحة عن عدم التمييز  

 تشجع الطلبة من بلدان مختلفة على تشاطر ثقافاتهم وتعلم لغات بعضهم للمبادالت المدرسية
وثمة حكومات ومنظمات غير حكومية عدیدة تدرج للتعليم في مجال التنوع الثقافي وتقدیر      . البعض

ثقافة  هذا التنوع، في المواد التي تستخدمها في تعليم حقوق اإلنسان، مما یشجع على فهم إسهام آل      
 .وشعب فهما أفضل

ثمة لألسف محطات آثيرة لإلذاعة والتلفزیون في شتى أنحاء العالم   : الدور الخطير لوسائل اإلعالم
ویمكن مالحظة نفوذ . تبث برامج تروج التمييز والحقد القائمين على اعتبارات اثنية وعرقية 

رواندا، التي آانت تحرض قبائل    في "Radio Mille Collines"وسائل اإلعالم مثال في حالة إذاعة   
آما یجدر، عدم نسيان الدور . 1994الهوتو على ذبح قبائل التوتسي خالل الحرب األهلية في عام 

 .المهم الجدید لشبكة االنترنت التي تشكل أداة تيسر نشر المعلومات وترویج اآلراء
 .لتعبير، والوحدة التعليمية الخاصة بحریة ا"اتجاهات" انظر القسم المعنون 

 آفاق للتفاعل بين الثقافات وقضایا مثيرة للجدل - 3 
فمع أن  . إن العنصریة والتمييز العنصري یمثالن مشكلة عالمية تتجلى مظاهرها بطرق متنوعة

ترتبط بشكل تلقائي بالتمييز الذي یمارسه الرجل األبيض ضد األجناس    " العنصریة "آلمة 
وال شك أن معاداة   . عاء بأنه خال من أي شكل للعنصریة   األخرى، ال یوجد أي مجتمع یمكنه االدّ  

السامية، والتمييز العنصري، وأوهام التفوق، تبرز آظواهر في الغرب أآثر مما في المناطق    
 .األخرى؛ إال أن هذا ال ینفي وجود العنصریة في آسيا وافریقيا وأمریكا الالتينية

أن یشغلوا وظائف عامة، وذلك بسبب أصولهم    للكوریين في اليابانوعلى سبيل المثال، ال یحق 
 ال تملك، حتى وقت قریب، الحق في  األقلية الصينية األصل في اندونيسياوآانت . الكوریة

نظام الفئات االجتماعية الهندي أما . االحتفال علنا بعيدهم التقليدي في رأس السنة الجدیدة الصينية 
(caste)فإنه یعّرض فئة "وعه في مسار تطوره التاریخيفرید من ن"یوصف بأنه   الذي آثيرا ما ،

المنبوذین في الهند ألنواع خطيرة من التمييز تشتمل على عمليات اغتصاب جماعية وتنظيم مذابح    
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وهناك مثل أغلبية الهان الصينية التي تصور أقليات مثل   . تقوم بها الفئات االجتماعية األعلى 
 ". قذرون وبدائيون ومتخلفونبرابرة"التيبتيين أو المنغوليين، بأنهم 

 أفضل حاال من ذلك، فقد أخرج آالف اآلسيویين من شرق ووسط البلدان االفریقيةوليس مثال 
قانون التراخيص التجاریة في  "وعلى سبيل المثال، فإن افریقيا بسبب سياسات عنصریة قاسية، 

على مواطني هذه البلدان مع  جعل مجاالت معينة من النشاط التجاري وقفا " آينيا وأوغندا وزامبيا 
.  السماح لآلسيویين بمزاولة هذا النوع من النشاط إذا آانت لدیهم تراخيص خاضعة للتجدید سنویا 

آما یجدر عدم نسيان حاالت التمييز بين القبائل المختلفة إذ یواجه أفراد القبائل التي تشكل أقلية        
ات العرفية والتمييز وأشكال الحرمان من وسائل  بالمقارنة مع قبيلة األغلبية الحاآمة أنواع المضایق  

 .العيش في حياتهم اليومية
الذین یقدر عددهم بثمانية مالیين نسمة یعيشون في  - غجر الروما، یمثل التمييز ضد أوروباوفي 

 إحدى أخطر المشكالت التي تعانيها أوروبا في مجال حقوق اإلنسان،  –أنحاء القارة األوروبية 
وقد آان هؤالء الغجر طوال معظم    . المشكلة تلقى اإلهمال ویتم التستر عليها   وإن آانت هذه  

تاریخهم یعتمدون الترحل آنمط للحياة وُیجبرون على االنصهار في المجتمعات المحلية ومنعتنهم   
وال یزال هؤالء یعانون اليوم من   . بعض البلدان من استخدام لغتهم وآانت تبعد األطفال عن والدیهم

في جوانب مختلفة من حياتهم، مثل العمالة أو السكن أو التعليم أو العدالة أو خدمات الرعایة  التمييز 
 .الصحية

المؤتمر العالي الثالث لمناهضة وثمة جانب آخر مهم ومثير لالهتمام ظهر خالل  
" العنصریة"، یتعلق باختالف في فهم آلمة 2001 في عام العنصریة، في دوربان،

فأثارت محاولة البلدان     . احية، وأوروبا وأمریكا الشمالية من ناحية أخرى   بين افریقيا من ن 
 من نص البروتوآول نظرا لعدم صحتها علميا، نقدا شدیدا  (race)" العنصر"األوروبية لحذف آلمة 

تسعى إلى التخلص من    من جانب الوفود االفریقية ووفود الكاریبي التي رأت أن البلدان الغربية ال
 .من البشر" فئات سامية"على انتهاء عهود االستعمار إال عندما ال تعود فائدة في تحدید هذا الدليل 

وتمثل أحد األمور األخرى التي استثارت المشاعر خالل المؤتمر العالمي في عدم اتفاق مختلف     
المجموعات على ما إذا آان ینبغي اعتبار معاداة السامية شكال من أشكال العنصریة أم ال، وذلك   

بال ) مع غيرها(وقد ظلت هذه المعضلة . ناء على ما إذا آان اليهود یعتبرون جماعة دینية أم إثنيةب
 .حل وال تزال تثير الكثير من النقاش في محافل دولية شتى

فهذا الحقد الذي    . لقد انتشرت معاداة السامية في أوروبا طوال فترات تاریخها الحدیث وحتى اليوم      
ا لمعاداة اليهود سواء آأقلية دینية أو إثنية، ال یزال حيا على نحو ما آان عليه      یتخذ أحيانا شكال عنيف 

 .دائما، وأن آان یتم التستر عليه بشكل أفضل ویجري التعبير عنه تلميحًا

.  وفي بدایة القرن العشرین ومع صعود الفاشية، أصبحت معاداة السامية جزءا من ایدیولوجيتها  
 التي نظمها النازیون   (Holocaust)وا خالل عمليات اإلبادة باإلحراق   ویقدر عدد اليهود الذین قتل 
ومن المؤسف أنه ال تزال هناك اعتداءات تجري اليوم على اليهود   . بزهاء ستة مالیين یهودي

آما  . وتراثهم وال تتورع بعض مجموعات النازیين الجدید عن التعبير عن آرائها المعادیة للسامية  
 على االنترنت والكتابات التي تمجد النازیة یسهم في تنامي هذه االتجاهات       إن تكاثر مواقع الویب

 .التي تستثير القلق، في جميع أنحاء العالم

 التنفيذ والرصد - 4 
إن آون التمييز یشكل أحد أآثر انتهاآات حقوق اإلنسان تكرارًا یدل على مدى العمل الذي ال یزال   

تطبيق المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان هو من حيث     وإن . ینبغي القيام به في هذا الصدد 
المبدأ مسؤولية تقع على عاتق الدولة، ولذلك ینبغي على الدول أو الدول األطراف أن تبرم وأن تنفذ     

بيد أن التطبيق الفعلي للمعایير الدولية ال یكون . المواثيق المعنية بمكافحة التمييز العنصري  
 . نظم فعالة للرصد وآليات قویة لتطبيق األحكاممضمونا ما لم تكن هناك
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وباإلضافة إلى بيان واجبات الدول األطراف، أنشأت االتفاقية الدولي للقضاء على جميع أشكال        
 التي آانت أول هيئة من هيئات    اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصريالتمييز العنصر  

ویتألف   . ات تنفيذ االتفاقية وتشجع على تنفيذها بقوة   معاهدات األمم المتحدة ترصد وتستعرض عملي   
، وهي ملزمة  رفع التقاریرإجراءات : النظام الذي أنشئ، من ثالثة أنواع من اإلجراءات أساسا هي    

، وهي مفتوحة لكل الدول األطراف؛ تقدیم الشكاوى بين الدوللكل الدول األطراف؛ وإجراءات 
من جانب أفراد أو مجموعات یدعون أنهم      -الغات ب - الحق في تقدیم عرائضوإجراءات عن  

 .ضحایا انتهاآات في هذا المجال وذلك ضمن نطاق النظام القضائي لكل دولة من الدول األطراف
ونظرا ألن مظاهر العنصریة وآراهية األجانب آخذ بالتزاید خالل العقود األخيرة المنصرمة، جدد        

مقررًا خاصًا وعينت لجنة حقوق اإلنسان . هرتين المجتمع الدولي جهوده لمحاربة هاتين الظا  
وطلبت منه   ) یتمثل حاليا في شخص السيد دودو دیين من السنغال  (لألشكال المعاصرة للعنصریة

 .أن یدرس حاالت األشكال المعاصرة للعنصریة والتمييز العنصري
مكافحة   أو ز أمناء المظالم في مجال مكافحة التمييوثمة أداة مهمة أخرى للرصد تتمثل في 

، الذین یعملون على الصعيد الوطني ویضطلعون بدور مهم في توثيق حاالت التمييز    العنصریة
 .وفي اإلعالم بشأن التشریعات الوطنية والدولية، وفي العمل على إیجاد حلول ممكنة

وخالل العقود الماضية أصبحت اآلليات والصكوك الدولية تستخدم على نحو متزاید لرصد وتطبيق        
نظم اإلنذار المبكر، وآليات  ، مثل االستراتيجيات الوقائيةوقد ظلت  . مبادئ مكافحة التمييز 

، واإلعالم على مستوى القواعد الشعبية، والتعليم ال   الزیارات الوقائية، وإجراءات العمل العاجل
لعنصریة،  تحظى بالتقدیر الكافي مما أدى إلى إهمال أنجع أشكال االستجابة إزاء قضایا التمييز وا

 .إذ أن هذه االستراتيجيات تعنى بمعالجة هاتين الظاهرتين في جذورهما
، بالغات عن وقوع   2001وقد تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي في الوالیات المتحدة، في عام        

 : جریمة ارتكبت لدوافع تحيزیة، وذلك على النحو التالي9 721
 بدوافع أحكام مسبقة عنصریة% 44.9  -أ 

 القومية/بسبب األصول إثنية% 21.6  -ب 
 بدوافع التعصب الدیني% 18.6  -جـ 
 بسبب انحرافات في التوجه الجنسي% 14.3  -د 

 .بدوافع انحرافات ترتبط بأشكال للعوق% 0.4  -هـ 
 : المصدر

UNIFROM CRIME REPORTS, HATE CRIME STATISTICS, FEDERAL BUREAU OF 
INVESTIGATION, 2001 

 یكون من األسهل على المرء أن یغضب لمظالم تقع في أماآن بعيدة جدًا بدال     آثيرا ما"
 ."من أن یغضب لوقوع اضطهاد أو تمييز في حي مجاور

 راوان. آارل ت
 إن االتفاقيات المبرمة    ":القانون في الممارسة العملية"و" الفرق بين القانون في الكتب  

 انبثاق استراتيجية حقيقية لمكافحة العنصریة     واإلعالنات وخطط العمل هي مجرد خطوة أولى نحو   
.  فتأثير مثل هذه الوثائق یبقى محدودًا ما لم یتم تطبيقها وتنفيذها تمامًا في الواقع العملي . والتمييز

والتنفيذ الفعال یحتاج إلى توافر اإلرادة السياسية التي آثيرا ما تتجه، ولألسف، نحو االهتمام    
دور المنظمات غير ي، في هذا السياق، عدم التقليل من أهمية وینبغ. بمصالح سياسية أخرى
 التي تشن حمالت واسعة النطاق وتنفذ والمنظمات األهلية المحلية الحكومية

 .أجل أن تفي بواجباتها الوطنية والدوليةالمشروعات وتضغط على الحكومات من 
 ماذا یمكننا أن نفعل؟ 



105

اب، وإنما الوقایة من وقوع التمييز، أي استباق وقوع          إن التحدي الحقيقي ليس الحمایة أو العق    
ولذلك فإن من الضروري أن یتم االهتمام بالمواقف والمعتقدات وبما      . حاالت التمييز قبل أن تحدث 

وال یمكن تحقيق هذه المهمة الصعبة إال من خالل التنظيم   . یترتب عليها من أفعال وسلوآيات
المعلومات على الصعيد المحلي انطالقا من القاعدة نحو      المؤسسي لتعليم حقوق اإلنسان ونشر   

القمة ومن خالل المشارآة التامة من جانب السلطات الوطنية بالتعاون مع جميع األطراف الفاعلة        
من المهم أن  : وفي حالة وقوع فعل أمامك ینم عن التمييز أو العنصریة   . المعنية غير الحكومية

ن یتدخل عند اإلمكان، وأن یبّلغ الجهات المختصة بشأن الحاالت  یتحلى المرء بالشجاعة األدبية وأ
أو الحوادث التي یشهدها، وأن یتصل بما یمكن أن یتواجد من هيئات وطنية أو دولية تعنى بمعالجة    
األوضاع، آالهيئات المعنية باالتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز، التابعة لألمم المتحدة،   

 .طنية ألمناء المظالموالهيئات الو
وعموما، فإن بإمكان آل فرد أن یعمل على استجالء السبل التي یمكن لمنظمات المجتمع المحلي           
أن تعمل من خاللها معا من أجل تعزیز عالقات إیجابية بين األجناس وتشجيع الحوار بشأن  

  .العنصریة وحقوق اإلنسان في األوساط التي تعمل فيها هذه المنظمات

 
 

   

 

 

 

 

 

یا...!قصير، وبدین، وأسود
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  معلومات مفيدة
 

 ممارسات جيدة - 1
 إعداد مدونات سلوك طوعية في القطاع الخاص

مثل نایك، وریبوك، ودیملر آرایسلر، وفولكسفاآن، وهينز  (قامت شرآات آثيرة متعددة الجنسية  
مدونات سلوك إلزامية لها ولشرآائها درءا لحدوث أمور، من بينها التمييز لدوافع    ) وموریتز

 .ةعرقي

 مكافحة العنصریة داخل االتحاد األوروبي لرابطات آرة القدم

أصدر االتحاد األوروبي لرابطات آرة القدم خطة عمل من عشر نقاط تتضمن تدابير متنوعة تحث  
وتتضمن   . األندیة على الترویج لحملة مكافحة العنصریة في صفوف أنصارها والعبيها ومسؤوليها

 إجراءات تأدیبية ضد الالعبين الذین یرتكبون تجاوزات عنصریة،     الخطة أیضا تدابير، مثل اتخاذ 
 .وإصدار ونشر تصریحات تدین إلقاء األناشيد أو األغاني العنصریة في مناسبات المباریات

،  "شبكة آرة القدم لمكافحة العنصریة في أوروبا "وفضال عن ذلك، فإن االتحاد یقدم دعما ماليا إلى      
طة یضطلع بها على الصعيدین المحلي والوطني لمكافحة العنصریة      وهي شبكة تدعم وتنسيق أنش

 .وآراهية األجانب في أوساط آرة القدم في عموم أوروبا

 إلغاء الفصل العنصري
، التي عرضت على لجنة جنوب  "أزابو ضد رئيس جمهوریة جنوب افریقيا "في القضية المعنونة 

مد، الذي آان نائب رئيس المحكمة الدستوریة   افریقيا لتقصي الحقائق والمصالحة، ذآر القاضي مح  
لقد ظل تاریخ جنوب افریقيا خاضعا طول عقود عدیدة، لصراع عميق الجذور، بين       :  "آنئذ، ما یلي

أقلية من البيض آانت تحتكر السيطرة على اآلليات السياسية للدولة وبين أغلبية من السود آانت     
إلنسان ضحية لهذا الصراع إذ أن مقاومة وآانت حقوق ا . تسعى إلى مقاومة هذه السيطرة

وبعد  (...)". المحرومين من هذه الحقوق آانت تواَجه بقوانين مصممة إلبطال مفعول هذه المقاومة      
، شرع هذا الحزب في سن  1948فترة قصيرة من وصول الحزب الوطني إلى السلطة في عام   
الفصل  "ا، ومن هنا جاءت عبارة  قوانين تهدف إلى الفصل بين مختلف األجناس في جنوب افریقي 

لكن البيض والسود أدرآوا  . فكان البيض یعاملون معاملة أرقى في جميع نواحي الحياة ". العنصري
في النهایة أن جنوب افریقيا آانت قد أصبحت على شفا هاویة، فتم الشروع في مفاوضات من أجل        

 الحظر عن نشاط حزب المؤتمر  إقامة نظام دیمقراطي في جنوب افریقيا، وذلك بعد أن تم رفع   
 إطالق سراح  1990شباط /الوطني االفریقي وغيره من تنظيمات حرآات التحریر، وتم في فبرایر  

الرئيس الشهير لحزب المؤتمر الوطني االفریقي، نيلسون ماندیلال، الذي أصبح فيما بعد رئيسا  
 بعد أآثر من ثالثة قرون  1990نيسان /ونظمت أول انتخابات دیمقراطية في أبریل  . لجنوب افریقيا 

 .من االستعمار واالضطهاد
.  ومن الواضح أن آثار التمييز ال تزال ظاهرة للعيان ولعل زوالها سيستغرق تعاقب عدة أجيال 

 .ولكن األسس قد ُأرسيت مع سن دستور والئحة حقوق یحظران ممارسة أي تمييز ال مبرر له
يه آما تحط من قدر الطرف الحاقد،   إن العنصریة تحط من قدر الطرف المحقود عل "

وهي،  . ألن العنصریين، في إنكارهم إلنسانية اآلخرین، إنما یتنكرون إلنسانيتهم ذاتها     
شأنها شأن التعصب القبلي، واألصولية، وآره المنجذبين إلى نفس الجنس، وغير ذلك    

شكل  إنها ترى ال ". من أنت "وتتجاهل  " ما أنت"من المواقف التبسيطية، ترآز على   
؛ ولذلك فإنها ال     "ُهم"وتكره آل ما هو " نحن"وال ترى المضمون؛ وتحب آل ما هو 

 ."أبدًا" اآلخرین"تكتشف حقيقة ذاتية 
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 تيموثي فيندلي

 

 اتجاهات - 2
 آراهية األجانب/العالقة بين الفقر والعنصریة

عنصریة وآراهية   إن هناك طرقا مختلفة للنظر في إمكانية وجود عالقة بين الفقر، من ناحية، وال   
فهل تؤدي العنصریة وآراهية األجانب إلى الفقر؟ وهل یؤدي الفقر إلى  . األجانب، من ناحية أخرى

أشكال فاعلة أو غير فاعلة من العنصریة وآراهية األجانب؟ ليس ثمة أجوبة متسقة عن هذین 
بيد أن   . ة التنوع السؤالين، إذ أن أشكال تأویل الدراسات والمالحظات في هذا الصدد متنوعة غای  

 .هناك عدد متزاید من الخبراء یؤآدون وجود هذه العالقة
ووفقا لوزارة الزراعة في . ویشكل الفقر في أنحاء عدیدة من العالم مسألة مرتبطة باالنتماء اإلثني

الوالیات المتحدة، فإن أسر األمریكيين ذوي األصول االفریقية واألسر ذوي األصول اإلسبانية    
انعدام األمن الغذائي ومن الجوع بمعدالت یمكن أن تبلغ ثالثة أضعاف معدالت أسر       تعاني من 

أما المهاجرون الذین یبدو واضحا إنهم ینتمون إلى أقليات، فإنهم یعانون من العوز    . السكان البيض 
ومن األمثلة على ذلك،     (وآثيرا ما یبدو أن سبب هذه األحوال هو العنصریة    . في شتى أنحاء العالم

 ).لحواجز التي تحول دون المشارآة المتساویة في سوق العملا
وهناك مسألة مثيرة للجدل إلى حد آبير تتمثل في النقاش بشأن وجود ميول أآبر نحو العنصریة       

ویرى بعض الخبراء إن انخفاض مستوى التعليم هو أآثر انتشارًا  . لدى الطبقات األفقر في المجتمع 
 من ذلك إلى أنه على الرغم من وجود العنصریة بالتأآيد بين   ویخلصون. بين السكان الفقراء 

، فإن الفقر المرتبط بانخفاض مستوى  "أوساط الطبقات العليا التي تتمتع بمستوى عال في التعليم 
بيد أن هذا النوع من العنصریة یعتبر . التعليم یمكن أن یرجح إمكانية اعتماد مواقف عنصریة  

خر بدافع الصراع من أجل البقاء، أآثر مما هو بدافع إیدیولوجية      سلوآًا یقوم على استبعاد اآل 
 .عنصریة

 العنصریة على االنترنيت
وهو .   مليون منتفع ممكن في شتى بقاع العالم 300لقد أصبحت شبكة االنترنيت محفًال ألآثر من  

یسمى لكن قدرة ما  . واسطة مهمة لنقل المضامين بالنسبة لجميع األطراف الفاعلة في المجتمع   
فقد  . على اإلعالم والترفيه على الصعيد العالمي لها جوانبها السوداء    " بالطرق الفائقة السرعة"

أسرعت المنظمات والمجموعات العنصریة والعنيفة والمتطرفة في تعّلم آيفية استخدام هذه الوسيلة    
وآما . یوموسخرتها ألغراضها حتى أن العنصریة على االنترنت باتت مشكلة تتعاظم یوما بعد   

، آان یوجد   1999یذآر التقریر السنوي للمرآز األوروبي لرصد العنصریة وآراهية األجانب لعام 
 آان  1997تشرین الثاني / موقع واحد یحرض على العقد العنصري؛ وفي نوفمبر  1995في عام 

 .  موقعا1 429 بلغ هذا العدد 1999آانون الثاني / موقع، وفي ینایر600هناك 
ومن  . التطرف على شبكة االنترنت ینطوي على صعوبات تكنولوجية وقانونية هائلة    إن مكافحة 

المفترض أن یصبح نشر المواد العنصریة على االنترنت أمرا مخالفا للقانون في أوروبا نظرا ألن    
فهذا  ". مجلس أوروبا قد وافق على اعتماد البروتوآول اإلضافي بشأن اإلجرام السيبرني 

األفعال ذات الطابع العنصري والتي تروج لكراهية األجانب وتتم عن طریق "البوتوآول یعتبر  
بمثابة جرائم، ومن المؤمل أن یصبح مثاال یقتدى لتحقيق مزید من التطور في هذا    " نظم الحاسوب 

 .المجال

 2001أیلول / سبتمبر11ما بعد : معاداة اإلسالم 

 اعتداء على  540، جرى اإلبالغ عن 2001أیلول / سبتمبر11خالل األسبوع الذي أعقب هجمات 
على  ) من أصول هندیة( اعتداء على أشخاص من السيك 200أمریكيين عرب، وما ال یقل عن 
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 اعتداء على أمریكيين عرب في عام  600وذلك بالمقارنة مع  .  األراضي الوطنية للوالیات المتحدة 
2001  

(Crisis Response Guide, Amnesty International, 2001). 
  الخاصة بالحریات الدینيةالوحدة التعليميةانظر   

وبهذا الخصوص، ینبغي أن ُینظر إلى المقال التالي    . واألرقام في هذا الصدد مماثلة في أوروبا  
 :آمثال إیضاحي عن شخص محدد، وأن یستخدم آمنطلق للنقاش

 ):نسية األمریكيةمقتطفات من مقابلة أجراها صحفي أمریكي مع شابة من بنغالدیش تحمل الج(
ومع أنها ولدت في بنغالدیش، .  سنة من العمر، وقد أنهت لتوها الدراسة الثانویة18تبلغ سيما (...) 

وهي صغيرة . فإنها قضت نصف عمرها تقریبا في هذا البلد، في حي وودساید، بمنطقة آوینز
رف بأنها أیضا قلقة القامة، وجدیة، واألخت الكبرى من بين ثالث أوالد لعائلة مهاجرة، وتعت     

وهي تتحدث   (....). بطبعها إذ أنها، في آل ما تفعله، تتساءل عما سيكون تأثيره على أسرتها 
ومع أنها مواطنة  . باالنجليزیة على طریقة سكان آوینز تماما، ولكن مع لكنة بنغالية خفيفة  

بنغالية " -حسب قولها   -تستطيع أن تفكر في نفسها آأمریكية؛ فهي  أمریكية، فإنها، آما تقول، ال  
واألسئلة عما یجعل   (...). وذلك قبل أن تخوض في شرح متاهات ما یجعل المرء أمریكيا      " أوال

أیلول وما أعقب ذلك   /سبتمبر 11لكن ما حدث في   . المرء أمریكيا تراود دائما الفتيات من أمثالها   
حباتها من الفتيات المسلمات     فطوال أسابيع بعد الحادث، أخذت صا    . أوضح معالم األمور بجالء تام  

أما الشبان، فقد  ). تحمل وشاحا على رأسها وسيما مسلمة، إال أنها ال. (یخرجن عاریات الرأس
وتعّرض آخرون للضرب ألنهم آانوا یلبسون عمائم على الرغم من أنهم لم یكونوا   . حلقوا لحاهم 

وأصبحت والدتها تخاف أن  . وصار والدها العامل في أحد المطاعم یخشى أن یفقد عمله . مسلمين
تقطع المسافة بين محطة قطار األنفاق ومنزلها سيرا على األقدام في زیها التقليدي المكّون من   

فتذآرت سيما آيف أنها،  . لكن أسوأ األمور آانت یمكن أن تحدث في المدرسة. قميص وسروال
 مصير المدنيين األفغان  عندما هلل أحد المعلمين لقصف أفغانستان، رفعت یدها لتقول شيئا عن 

وفي مرة أخرى، قال أحد المعلمين عن جون وولكر ليند، الكاليفورني   . فضحك عليها زمالؤها
:  الذي ُیزعم أنه من المتعاطفين مع الطالبان، إنه وقع تحت سحر اإلسالم، فانكمشت سيما وقالت   

 ".إن اإلسالم ليس بدعة أو ضبا من السحر"
 :المصدر

، 2002تموز / یوليو7قلم سوميني سينغوبتا، نشر في نيویورك تایمز بتاریخ مقتطفات من مقال ب
 بعنوان 

"BEARING THE WEIGHT OF THE WORLD, BUT ON SUCH NARROW SHOULDERS" 

  آلمة831النص األصلي 

 أسئلة للمناقشة
 ما هي الحقوق التي انتهكت في هذه القصة؟
 لك الحقوق؟ما الذي یمكن أن یفعله الضحایا الستعادة ت

 أیلول؟/سبتمبر 11ما هي األسئلة التي آنت تطرحها على نفسك بعد أحداث 
 أیلول ینبغي أن تغير شيئا في حقوق الناس؟/ سبتمبر11هل تعتقد أن أحداث 

 من یحدد أي حق ینبغي أن یمنح ألناس معينين؟
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 أهم التواریخ - 3
 :أهم الخطوات في تاریخ مكافحة التمييز العنصري

 )3المادة األولى، الفقرة (ثاق األمم المتحدة مي 1945
 )2 و 1المادتان (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  1948
 إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1963
 االتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965
 ع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها االتفاقية الدولية لقم 1973
 إعالن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري 1978
 مؤتمر جنيف العالمي األول لمكافحة العنصریة والتمييز العنصري 1978
 مؤتمر جنيف العالمي الثاني لمكافحة العنصریة والتمييز العنصري 1983
 وليةالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الد 1998
المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة العنصریة والتمييز العنصري وآراهية األجانب وما      2002

 )اإلعالن وبرنامج العمل(یتصل بذلك من تعصب 

 أنشطة مختارة
 یولد الناس جميعا متساوین - النشاط األول 
 مقدمة: القسم األول

وآلياته، إال أنه ال یمكن أبدًا أن یكون   إن الحدیث عن التمييز قد یزود الناس بمعلومات عن أصوله 
ولذلك فإن هذا النشاط یتيح . مؤثرا ومفيدا بقدر تأثير وإفادة اإلحساس بمشاعر ضحية التمييز

 .للمشارآين تشخيص التمييز وتجربته بأنفسهم
 معلومات عامة عن التمرین: القسم الثاني
 نشاط منفرد: نوع النشاط

 .ة للمشارآين آي یكتشفوا ماهية التمييز فكریا وعاطفياإتاحة الفرص: الغایات واألهداف
 الشباب والكبار: الفئات المستهدفة
  شخصا20 -15: ترآيبتها/حجم المجموعة

  دقيقة60 -30: الوقت
 مواد لالختيار العشوائي وطباشير، ولوحة صفائح ورقية، وأقالم: المواد

 :المهارات المستهدفة
  االعتبارالقدرة على أخذ آل الجوانب بنظر
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 القدرة على تمثُّل حالة اآلخر
 معلومات محددة عن التمرین: القسم الثالث
 تعليمات/ وصف النشاط

قّسم المشارآين إلى مجموعات صغيرة واطلب من نصف هذه المجموعات أن ُتعدد خمس مزایا      
 ذات توجه   وخمسة مثالب لحالة أن یكون الشخص امرأة أو فردًا من أقلية اثنية أو فردًا من أقلية

واطلب من اآلخرین أن یفعلوا نفس الشيء بالنسبة لحالة أن یكون الشخص  . جنسي محدد
 .فردًا ذا ميل نحو الجنس اآلخر/فردا من أغلبية اثنية/رجال

 5 إلى 1 الصفائح الورقية واطلب من المجموعة آلها أن تحدد درجات من  وحاآتب النتائج على ل 
، 1والرقم " مهم جدًا" على 5بحيث یدل الرقم (بالنسبة لحياة فرد ما للداللة على مدى أهمية آل بند 

 ").غير مهم"على 
واطلب  . ارسم على األرض خطًا مستقيمًا یمثل خط البدایة واطلب من المشارآين أن یقفوا عليه   

ثم اطلب ". أحرارًا ومتساوین عند الوالدة"منهم أن یتصوروا أنهم مولودون توا ویبدأون حياتهم  
من   "فردًا " /أنثى"أم " ذآرًا"آل مشارك أن یسحب قصاصة لتحدد ما إذا آان ینبغي أن یعتبر عن 
 ".من أقلية"أو " أغلبية

ثم اقرأ عندئذ مزایا ومثالب آل مجموعة مع الرقم الذي یدل على درجة األهمية وبناء على ذلك      
فمثال   (ذآر في آل حالة ینبغي على آل  مجموعة أن تتقدم أو تتراجع خطوات بقدر الرقم الذي یُ 

 درجات، أو   5یتقدم أعضاء المجموعة خمس خطوات إلى األمام حين تكون لدیهم مزیة مقدرة بـ  
وینبغي أن ال یتحدث   ).  درجات3یتراجعون ثالث خطوات حين یكون لدیهم نقص مقدر بـ     

 .المشارآون أثناء النشاط
اءة واطلب من المشارآين أن یلتفت   وحين تظهر فجوة آبيرة بين مجموعة وأخرى، ُآف عن القر  
ما هو شعورك وأنت في هذا : "آل منهم وینظر إلى اآلخر؛ واسأل البعض من آل مجموعة

وآيف آنت ستشعر لو آنا في " "هل ترید أن تقول شيئًا ألفراد المجموعة األخرى؟  " " الموقع؟
 "المجموعة األخرى؟
 استطالع ردود الفعل

ة واطلب منهم أن یعرضوا بإیجاز ما آانوا یشعرون ویفكرون به  دع المشارآين ینتظموا في دائر
 .خالل النشاط

 إرشادات منهجية
 .إذا لم یتطرق المشارآون إلى الجانب التراآمي والتعسفي للتمييز، شدد أنت على ذلك

 إرشادات للتنویع
نوع األسئلة  یمكن تطویع هذا النشاط لمعالجة أي موضوع أو آي یالئم أي فئة مستهدفة وذلك وفقا ل

 .المطروحة
 المتابعة: القسم الرابع

حقوق اإلنسان عموما، حقوق المرأة، حقوق     : مجاالت للمزید من البحث   /الحقوق ذات الصلة 
 األقليات
 :مقتبس بتصرف من: المصدر

“METHODOLOGIES FOR HUMAN RIGHTS EDUCATION”. HUMAN RIGHTS RESOURCE 
CENTER, UNIVERSITY OF MINNESOTA 
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أتدري من هو ضيفنا  (<< GUESS WHO IS COMING FOR DINNER>> – لنشاط الثانيا
 )على العشاء اليوم؟

 المقدمة: القسم األول
... ال یوجد آثير من الناس ممن یعتقدون أنهم عنصریون، ولكن عندما تبدأ األمور تمس األسرة  

أو یؤمن بدین غير (بشرتك فكيف سيفكر والداك إذا جئتهما مع صدیق لك ذي بشرة بلون غير لون 
 ؟)دینك، أو ذي توجه جنسي غير مناسب، أو یعاني من عوق

 تمثيل أدوار: نوع النشاط
 معلومات عامة عن تمثيل األدوار: القسم الثاني

 الغایات واألهداف
 إبراز دور األسرة في تكوین ونقل القيم

 تحليل المضامين التي یتلقاها الشباب داخل أسرهم
 لكامنة في هذه المضامينتحليل القيم ا

 الشباب: الفئة المستهدفة
  شخصًا30 -8: ترآيبها/حجم المجموعة

  دقيقة60 -45: الوقت
 )إذا لم یكن المشارآون قد حّضروها(بطاقات أدوار : التحضير
 .ورق وأقالم لتسجيل مالحظات خاصة: المواد

رح أسئلة، حل المشكالت،   اإلنصات إلى اآلخرین، ط: مهارات اجتماعية: المهارات المستهدفة
 مهارات التفكير النقدي، التفكير المنطقي، التحليل النقدي

 معلومات محددة عن تمثيل األدوار: القسم الثالث
 سنة وصدیقها من  25أسرة من البيض لدیها ولدان، االبنة عمرها : حالة واحدة ممكنة(إرشادات 
 )بلد افریقي

ذ لعبة تمثيل أدوار تصور اجتماعا ألسرة تخبر فيها الفتاة   اشرح للمجموعة إن عليها أن ُتعّد وتنف  
اطلب من المشارآين أن یتخيلوا النقاش بين الشابة ووالدیها      . والدیها أنها ستسكن مع صدیقها 

ثم قّسم المجموعة إلى أفرقة صغيرة وفقًا لعدد األدوار ودع آل فریق    . وأختها أو أخيها وصدیقها 
 . ویختار شخصا یمثل في اللعبةیبتدع دور أحد أفراد األسرة

 أداء لعبة تمثيل األدوار
اطلب متطوعين آي یكونوا مراقبين مخصصين یراقب آل منهم أحد العبي األدوار ویسجل  

.  ویتصرف باقي أعضاء المجموعة آمراقبين بشكل عام . مالحظات عن الحجج یقدمها العب الدور  
تمثل غرفة الجلوس التي تدور فيها   ) وار بقدر عدد العبي األد (وَضْع آراس في وسط القاعة 

 . المناقشة
 دقيقة، وفقا لتطور مجرى النقاش بين   15أعط إشارة البدء للشروع في أداء األدوار، وبعد زهاء 

 .العبي األدوار، أعط إشارة انتهاء اللعبة
 استطالع ردود الفعل
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لمراقبين المخصصين أن یقرأوا ثم اطلب من ا. افسح المجال لالعبي األدوار آي یشرحوا ما شعروا به
وبإمكانك، بعد ذلك، أن تبدأ المناقشة العامة، التي یمكن . بيان الحجج التي استخدمها العبو األدوار

خاللها أن ترآز على مسائل الفرق بين الخلفيات االجتماعية والثقافية، واختالف الهویات الجنسية، 
مور إذا قدمت الفتاة صدیقة لها أو قدم ابن األسرة آيف تجري األ(ومسألة االنجذاب إلى نفس الجنس 

 .الخ) صدیقا له؟
 إرشادات منهجية

أما إذا لم   . ال داعي لمزید من اإلرشادات إذا آانت لعبة تمثيل األدوار أمرًا مألوفًا ألفراد المجموعة    
دور یحتفظ   فالعب ال . یكن األمر آذلك، فينبغي التأآيد على أن تمثيل األدوار ليس آالتمثيل الفني     

بشخصيته عند أدائه لدور محدد أو لموقف محدد بينما یتقمص الممثلون شخصيات تختلف 
 .شخصياتهم ذاتها
 إرشادات للتنویع

. بإمكان المرشد أن یعّد البطاقات الخاصة باألدوار إذا لم یكن لدیه وقت آثير ألداء النشاط      
فينبغي عدم تقدیم   . عي والثقافي للمشارآين  وُیستحسن أن یتم تطویع النشاط آي یالئم الواقع االجتما   

لألسرة، وإنما ینبغي أن یكون شخصًا یمكن أن یصاَدف في الشارع آل یوم    " غریب"أي شخص 
 . ویمكن أن یشمل ذلك أناسًا من أي من األقليات والخلفيات االجتماعية والثقافية–

 المتابعة: القسم الرابع
من تمثيل آاترین هيبورن  (لذي یحمل هذا النشاط عنوانه باإلمكان الحصول على نسخة من الفيلم ا 

 .، وذلك لكي یعرض في حفلة مسائية)وسبنسر ترایسي
 مجاالت للمزید من البحث/الحقوق ذات الصلة

 "صدام الحضارات"حقوق األقليات، الهجرة، 
 :مقتبس بتصرف من: المصدر

“ALL DIFFERENT – ALL EQUAL.EDUCATION PACK. IDEAS, RESOURCES, METHODS 
AND ACTIVITIES FOR INFORMAL INTERCULTURAL EDUCATION WITH YOUNG 
PEOPLE AND ADULTS”. EUROPEAN YOUTH CENTRE 1995. 
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 :حكایة وأمثولة
وقد نشأت في قریة بعيدة عن المراآز . تبلغ مریم السادسة الثالثون من العمر، وهي أم لستة أطفال 

فقد آان والداها فقرین وآانت   .  بعد الصف الثاني االبتدائي الحضریة، وانقطعت عن الدراسة 
المدرسة تبعد أربعة آيلومترات عن قریتها وآان والدها یعتقد أن تعليم الفتيات آان مضيعة للوقت      

 . والجهود ألن قدر الفتيات هو الزواج وليس آسب العيش
ثم زّوجت في سن السادسة   . ليةوعندما بلغت مریم الثانية عشرة، جرى ختانها وفقا للعادات المح

عشرة إلى رجل في أوائل الخمسينات من عمره، وآسب والدها مبلغا ال بأس به ضمن المهر الذي     
 10وآانت عيادة المنطقة تبعد  . وأنجبت في السنة التالية مباشرة طفال ولد ميتاً . قدمه العریس

ریم تتعرض أثناء فترة حملها  وآانت م. آيلومترات عن القریة، ولم تكن تعنى بمجاالت الوضع
لكن أسرتها وآثير من . للضرب من زوجها، مما جعلها تعتقد أن طفلها ولد ميتا بسبب هذا الضرب      

 .سكان القریة ألقوا اللوم عليها لوفاة الطفل ميتًا
ولم تكن مریم ترغب في ممارسة الجنس مع وزجها، إذ أنها آانت تخاف منه ومن احتماالت 

ا، فقد آان یعتبر أن من حقه أن یمارس الجنس معها وآان یجبرها على ذلك أما زوجه. الحمل
ولم تكن مریم ترغب أن تحمل مرة ثانية، لكنها لم تكن تملك خيارات آثيرة، فزارت   . بانتظام

. طبيب األعشاب المحلي الذي أعطاها خلطات من أدویته وألبسها قمائم لم تسفر عن أي نتيجة      
قت الكافي لزیارة العيادة الصحية باستثناء الحاالت التي آان یمرض فيها  وآانت نادرا ما تجد الو

فعلى الرغم من أن  . ولم تكن تجد الشجاعة للتحدث مع الممرضة عن طرق منع الحمل . أطفالها
الممرضة آانت تفهم، فيما یبدو، لغة مریم المحلية، فإن مریم آانت تتهيب التحدث إليها ألن        

 .حدث بلغة المتعلمين السائدة في العاصمةالممرضة آانت تفضل الت
فكانت تكافح من أجل أن تحافظ    . لقد آانت حياة مریم قصة طویلة یغلب عليها العنف والفقر والعوز  

وآانت لدیها قطعة أرض  . خالل فترات حملها على سالمة عقلها وبدنها وأن تقوم بتربية أطفالها  
وطلبت المساعدة من والدیها ومن  . طيها ماال آافياتزرعها آي تطعم أوالدها ألن زوجها لم یكن یع

البعثة التبشيریة التي آانت تزور المنطقة، فنصحها الجميع بأن تطيع زوجها وذّآروها بأن واجبها      
 . آان أن تعنى بزوجها وبأسرتها

وذات یوم اتهمها زوجها بأنها آانت على عالقة برجل آخر وزعم أنه رآها تضحك وتتحدث مع   
وعندما حاولت الرد ضربها عدة مرات وطرحها أرضا ونعتها بالعاهرة    . یوم السوققروي في 

أما مریم، فقد نالها أذى آبير وآانت تعتقد أنها أصيبت بكسور في . وأقسم أن ینتقم لشرفه
ولم تكن تملك أي نقود وال أي وسيلة    . ولزمت منزلها ألسابيع وهي ال تستطيع الخروج. أضالعها

ولم یلتفت أحد من القریة لمساعدتها، ولو أن البعض آانوا      . مرآز الصحي للعالجلكي تذهب إلى ال 
وبما أنها لم تكن   . لكن أمور الزوجة هي من شأن الزوج. یعتقدون أن زوجها قد بالغ في األمر 

 .تستطيع الذهاب إلى السوق وال االهتمام بحقلها الصغير، فإنها آانت تتضور جوعا هي وأطفالها
وآانت تخشى على حياتها وحياة      . تعتقد أنها ستكون عرضة للعنف في المستقبل وآانت مریم 

ولذلك فإنها    . ورأت في الحلم مرة أنها تموت، وآانت تعلم أنها سيتحتم عليها أن تغادر     . أطفالها
عندما استعادت قدرتها على السير أخذت طفليها الصغيرتين وغادرت القریة، وهي تعيش اليوم في  

 .جئة دخل وطنها وتعيش في خوف دائم من أن یجدها وزجها ویعيدها إلى المنزلقریة أخرى ال
 : مقتبس بتصرف من المقرر التدریبي المصادر عن منظمة الصحة العالمية بعنوان(

Gender and Rights in Reprodutive Health( 

  أسئلة للمناقشة
وارد للصحة في الميثاق التأسيسي  انظر إلى نقاط النقاش المذآورة أدناه، على ضوء التعریف ال 

حالة آاملة من  " الصحة  ینص على أن، والذي1946لمنظمة الصحة العالمية الصادر في عام  
 ".الرفاه البدني والعقلي واالجتماعي وليست مجرد انعدام المر ض أو العوق
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 متى بدأت متاعب مریم؟  - 1
 ؟ لماذا؟)لزوج، الممرضة، المبشروناألب، ا(آيف آانت ُتعامل من جانب أصحاب السلطة   - 2
ماذا آان تأثيرا الفقر على حياة مریم وحياة أطفالها؟ هل تعتقد أن مریم وزوجها آانا فقيرین        - 3

  بنفس الدرجة؟
في مجتمع مریم المحلي من حيث ما تتمتع به     ) الرجال، النساء، األطفال(ما مكانة آل فئة   - 4

 .هذا المجتمع؟ اشرح ذلكالفئة المعنية من منزلة وسلطة في 
 ما هي المعلومات التي تحتاج إليها مریم آي تتمكن من تغيير ظروف حياتها وحياة أطفالها؟ - 5
 .على الرغم من وجود مرآز صحي في المنطقة، ماذا آانت فائدته بالنسبة لمریم؟ اشرح ذلك - 6
.  ن الصحة وحقوق اإلنسان انظر إلى الشكل الوارد أدناه، الذي یعرض أمثلة عن الصالت بي  - 7

 ما هي الصالت التي تتعلق مباشرة بالقضایا المطروحة في قصة مریم؟
 

انتهاآات لحقوق
اإلنسان تفضي إلى
 تدهور الصحة

 تعذیب تعذیب

ممارسات العنف
ضد النساء 

 ألطفالوا

تعزیز الحصانة
ضد سوء الصحة 

بفضل حقوق 
اإلنسان

عالقة تعزیز أو 
انتهاك حقوق 
اإلنسان بمدى 
 التطور الصحي

ممارسات تقليدیة
 مؤذیة

الحق في 
 الصحة

الصحة
وحقوق 
 اإلنسان

الحق في 
 التعليم

الحق في الغذاء
 والتغذیة

الحق في عدم 
التعرض للتمييز

ممارسة العنف ضد
 ساء واألطفالالن

الحق في عدم 
التعرض للتمييز

الحق في الحصول 
 على المعلومات

الحق في حرمة 
الحياة الشخصية

 حقوق اإلنسان والصحةن الصالت بينأمثلة ع



119

 ما ینبغي معرفته
  الحق في الصحة من منظور أوسع – 1

إن حق اإلنسان في الصحة یشتمل على مجموعة متشابكة وواسعة النطاق من القضایا المترابطة،   
وتشير . حوال هما أمران جوهریان بالنسبة لجميع مراحل الحياة وجوانبهاألن الصحة وحسن األ

ونظرا ألن جميع حقوق اإلنسان أو  . الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان حقوق محددة تتعلق بالصحة 
ویتجلى هذا الترابط للعيان    . إهمالها أو انتهاآها هي أمور تمس دائما أآثر من حق واحد في آن معا   

یتطلب إشباع جميع احتياجاته، سواء آانت   ) أو صحته(لمرء أن حسن أحوال اإلنسان عندما یعتبر ا
مادیة، مثل حاجته إلى الهواء والماء والطعام والجنس، أو اجتماعية ونفسية، مثل الحاجة إلى الحب     

 .والصداقة االنتماء إلى أسرة وجماعة
ه الحاجات، وفي تمكين الجماعات    فلحقوق اإلنسان صلة بواجبات الدولة في أن تسهم في تلبية هذ  

وقد ّوضح ميثاق األمم المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، أن على     . واألفراد من العيش بكرامة
ویشير اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  . الدول األعضاء واجبات في ما یتعلق بحقوق اإلنسان   

 منه التي   25صحة، وذلك في المادة   إشارة صریحة إلى حق اإلنسان في ال1948الصادر في عام 
لكل شخص حق في مستوى معيشة یكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، "تنص على أن 

وخاصة على صعيد المأآل والملبس والمسكن والعنایة الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية         
 ..."الضروریة

نا في الصحة وفي حسن وإن رغبت. إننا آبشر، نطمع جميعا إلى السعادة وتجنب األلم "
ألن آل فرد یرید أن یكون في صحة جيدة بعيدًا    . الحال بدنيا وعقليا هو تعبير عن ذلك 

ولذلك فإن الصحة ليست مجرد مصلحة شخصية وإنما هي شاغل شامل    . عن المرض
 ."تقع مسؤوليته على عاتقنا جميعا

 الداالي الما 
 

عریف عام یتسم ببعد النظر یصف الصحة بأنها  ویرد في دیباجة ميثاق منظمة الصحة العالمية ت 
 ". حالة آاملة من الرفاه البدني والعقلي واالجتماعي وليست مجرد انعدام المرض أو العوق"

وهذه النظرة الكلية إلى الصحة تعّبر عن واقع أن الكثير من السياسات التي تحدد شؤون الصحة،   
 .ثر على العناصر االجتماعية التي تحكم الصحةإنما ُترسم خارج إطار قطاع الصحة التقليدي وتؤ

 

  والصحة ياألمن البشر
إن تكاثر النزاعات المسلحة وحاالت الطوارئ والتزاید الهائل في أعداد الالجئين الساعين على          
اإلفالت من ویالت الحرب والكوارث الطبيعية یضعان مسألة حق هؤالء في الحياة، في صميم      

أطباء من أجل   "مة منظمات، مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر، و     مسألة الحق في الصحة، وث  
، تشجع مهنيي الصحة على االلتزام بإطار   "أطباء العالم"، و"أطباء بال حدود  "، و"حقوق اإلنسان

عمل لحقوق اإلنسان بغية تأمين الحق في الصحة في أوضاع الطوارئ وغيرها من أوضاع انعدام   
 .األمن البشري

مشكلة آبرى في مجال الصحة العامة وعائقًا جدیدًا یحول دون إعمال الحق في      ویشكل العنف 
ویبقى آخرون  . فإن مالیين من البشر یموتون آل سنة نتيجة أضرار ناجمة عن العنف. الصحة

إن العنف هو شيء یمكن درءه؛ وهو  . على قيد الحياة ولكن مع أشكال للعوق الجسدي والنفسي   
وتنشر في بلد ما أخبار عن تجارب العنف الجماعي  . بيئية معقدةنتيجة لعوامل اجتماعية و 

 .والحروب األهلية والدولية بغية جعل ممارسة العنف في البلد أمرًا شائعًا
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  تحدید المسألة ووصفها - 2
 الصحة وحقوق اإلنسان 

، من   وتتمثل جوانب التقاطع بين المجالين في أمور     . ثمة صالت مهمة بين الصحة وحقوق اإلنسان  
 . ضمنها العنف، والتعذیب، والرق، والتمييز، والمياه، والغذاء، والسكن، والممارسات التقليدیة

، تم  1966 من العهد الدولي بشأن الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، لعام  12وفي المادة 
، بشأن حق اإلفصاح على نحو أوضح عن االلتزام الوارد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان     

وقد اُعتمد هذا العهد في  . اإلنسان في الحصة باعتباره جزءًا من الحق في مستوى معيشي الئق
والفصل بين هذین النوعين من  . وقت واحد مع العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية  

شرقية تمنح  الحقوق في شكل عهدین هو تعبير عن توترات فترة الحرب الباردة التي آانت البلدان ال 
فيها األولویة للنوع األول من الحقوق بينما آانت البلدان الغربية تمجد الحقوق المدنية السياسية  

 بلدًا إلى حد اآلن العهد الدولي بشأن     149وقد أبرم . وتضعها في صميم قضایا حقوق اإلنسان  
لى العهدین لكنها اآتفت    الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية؛ وقد وقّعت الوالیات المتحدة ع        

بإبرام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن الصين وّقعت على العهدین  
 من  12وتمثل المادة . واآتفت بإبرام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية الثقافية   

 :ى ما یليهذا العهد الدولي األساس المتين للحق في الصحة، وتنص عل
تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة   -1

 . الجسمية والعقلية یمكن بلوغه
تشمل التدابير التي یتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة    - 2

 :لهذا الحق، تلك التدابير الالزمة من أجل
 فض معدل وفيات المواليد والرّضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛خ )أ(
 تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛ ) ب(
 الوقایة من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها؛ )جـ(
 جميع في حالة المرض تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعنایة الطبية لل )د(
 

إنني ألتطّلع إلى اليوم الذي سينظر فيها إلى الصحة ليس آنعمة ترتجى بالدعاء فقط،         "
 ".وإنما آحق من حقوق اإلنسان ینبغي النضال من أجله

 آوفي عنان
  

 11وتوجد معاهدات إقليمية لحقوق اإلنسان تزید في تفصيل الحق في الصحة، آما في حالة المادة 
 من   10؛ والمادة 1996 والذي ُعدِّل في عام 1971اق االجتماعي األوروبي لعام  من الميث

البروتوآول اإلضافي لالتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادیة     
 من الميثاق األفریقي لحقوق اإلنسان وحقوق    16؛ والمادة 1988واالجتماعية والثقافية، لعام   

 .1981الشعوب لعام 
 من العهد الدولي  12تعامل الحكومات بطرق مختلفة مع االلتزامات الواقعة عليها بموجب المادة   وت

بشأن الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية؛ فسعت الهيئة المكلفة برصد عمليات تطبيق العهد   
تمدته في    الذي اع14إلى إیضاح التزامات الدول فأصدرت نصًا تفسيریًا یسمى التعليق العام رقم     

ویشدد هذا التعليق العام الكيفية التي یعتمد بها إعمال الحق في الصحة على    . 2000أیار /مایو
إعمال حقوق أخرى لإلنسان بضمنها الحق في الحياة وفي الغذاء وفي السكن وفي العمل وفي    
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م وتلقي  التعليم وفي المشارآة وفي االنتفاع بمزایا وتطبيقات التقدم العلمي، وحریة االستعال   
 . المعلومات وبثها، وحظر التعذیب، وحریة االنضمام إلى جمعيات، وحریة التجمع وحریة التنقل

 التوافر، وسهولة االنتفاع، والمقبولية، والنوعية 
 : ویضع التعليق العام أیضا أربعة معایير لتقييم مدى إعمال الحق في الصحة، وهذه المعایير هي

املة في مجال الصحة العامة والرعایة الصحية، السلع والخدمات       ، ویشمل المرافق العالتوافر
 . والبرامج التي ینبغي أن تكون متوافرة بقدر آاف

بالمرافق والسلع والخدمات ألن متطلبات الصحة تقتضي عدم التمييز وسهولة      سهولة االنتفاع
 .االنتفاع ومعقولية األسعار وتوافر المعلومات المالئمة

ضي أن تكون جميع المرافق والسلع والخدمات الصحية حریصة على احترام     ، وتقتالمقبولية
األخالق الطبية وأن تكون مالئمة ثقافيا وتراعي الجنسين ومتطلبات دورة الحياة وتكفل السریة     

 .وتسهم في تحسين قّطاع الصحة وحالية المعنيين الصحية
 مناسبة علميا وطبيا وذات نوعية  ، وتقتضي أن تكون المرافق والسلع والخدمات الطبية النوعية
 .جيدة

 
  " اإلنسان دواء اإلنسان"

 لولفوومثال التقليدیة المأثورة لدى المن األ
سيحل العدل في أثينا عندما    "فرد قائال  " متى سيحل العدل في أثينا؟  "سئل توسيدید  

 ."یعرب غير المتضررین عن استنكارهم للضرر بقدر استنكار المتضررین
 
 

 يز عدم التمي
إن التمييز بسبب الجنس أو االنتماء اإلثني أو السن أو األصل االجتماعي أو الدین أو العوق العقلي            
أو الوضع الصحي أو التوجه الجنسي أو الجنسية أو الوضع المدني أو السياسي أو غير ذلك، یمكن    

اإلعالن العالمي   ومن الصكوك التقنينية المهمة في هذا الصدد     . أن یعيق التمتع بالحق في الصحة   
، 1965لحقوق اإلنسان، واالتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لعام       

، وآلها تشير إلى  1979واالتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لعام  
 14 و 12 و 10آد المواد  وتؤ. ضرورة توافر سهولة االنتفاع بالعنایة الصحية والطبية دون تمييز  

حق المرأة المتساوي في من االتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على      
، بما في ذلك التخطيط األسري، والخدمات المالئمة في مجال صحة     االنتفاع بالرعایة الصحية

 . اإلنجاب، والحمل ورعایة الصحة األسریة

على المنظور الكلي للصحة وضرورة ) 1995 (مل بيجينإعالن وبرنامج عویرآز  
 :تأمين المشارآة الكاملة للمرأة في المجتمع، وذلك على النحو التالي

إن صحة النساء تشمل رفاههن العاطفي واالجتماعي والبدني وتخضع للظروف االجتماعية   "
لسالم شرطين الزمين   وتشكل التنمية وا . السياسية واالقتصادیة لحياتهن آما تخضع للبيولوجيا 

 ."لبلوغ الحد األمثل من الصحة والمساواة، بما في ذلك تشاطر المسؤوليات العائلية
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ویجري العمل على تعميم تطبيق هذه المبادئ في منظومة األمم المتحدة ومن خالل جهود     
بائل  وتشكل النساء واألطفال والمعوقون والسكان األصليون وأفراد الق     . المنظمات غير الحكومية  

وثمة مثال  . بعض أنواع الفئات الضعيفة والمهمشة التي تعاني من مشكالت صحية بسبب التمييز   
على شرح الحق في الصحة آما حدث بالنسبة للمرأة یوضح تزاید الترآيز على واجب الحكومات  

 .في أن تساعد على تأمين اإلعمال التام للحق في الحصة
 

 مي الحق في التمتع بمزایا التقدم العل
.  لقد آشف اإلیدز عن الحاجة الماسة إلى إتاحة الدواء والمعارف العلمية للناس في البلدان النامية   

وقد زادت محدودیة إمكانيات االنتفاع بأنواع المعالجة باألدویة المضادة لفيروس اإلیدز من الوعي         
نحاء العالم من   بأن تحقيق أعلى مستوى ممكن في مجال الصحة یقتضي أن یتمكن الناس في شتى أ       

وإن الحكومات  . االستفادة من المعارف العلمية الخاصة بالصحة ومن أجراء البحوث العلمية بحریة  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة    15تعترف منذ وقت طویل، من خالل أحكام المادة   

ته، وبواجباتها في صون     واالجتماعية والثقافية، بالحق في التمتع بمزایا التقدم العلمي وبتطبيقا        
یصطدم الحق في االنتفاع بالعقاقير الطبية التي تنقذ الحياة،       , وتطویر ونشر العلم والبحث العلمي 

. مع حقوق الملكية الفكریة التي تحمي حقوق الشرآات المنتجة لها والقائمة على براءات االختراع  
برازیل وتایالند، أفلحت في إیجاد سبل    إال أن سياسات بعض البلدان، مثل جنوب أفریقيا والهند وال      

لالتفاق على هذه الحمایة المستمدة من براءات االختراع، وقد وافقت منظمة التجارة العالمية، في  
ینبغي  "، على أن القواعد التي تحمي براءات االختراع هذه    2001مؤتمر الدوحة الوزاري في عام 

ة التجارة العالمية في حمایة الصحة العامة،     أن ُتفسر وُتطبق على نحو یعزز حقوق أعضاء منظم  
أن  "، وأشارت بصورة خاصة إلى حق آل دولة في "وخصوصا في تعزیز انتفاع الجميع باألدویة 

تحدد ما یشكل حالة الطوارئ على الصعيد الوطني أو أي ظرف آخر من ظروف الطوارئ العاجلة     
، على أن یكون مفهوما    )براءات االختراع التي تسمح بإجراء استثناءات من الحمایة القائمة على     (

بأن أشكال األزمات في مجال الصحة العامة، بما في ذلك ما یتعلق منها باإلیدز والسل والمالریا       
وغيرها من األوبئة، یمكن أن تشكل حاالت طوارئ على الصعيد الوطني أو أي ظرف آخر من    

 ."ظروف الطوارئ العاجلة
 

 ة العولمة وحق اإلنسان في الصح
لقد تغير االقتصاد العالمي منذ السبعينات تغيرا هائال بسبب العولمة التي نجمت عنها آثار مباشرة   

وتمثلت بعض نتائج ذلك في حدوث تغييرات إیجابية، مثل تزاید       . وغير مباشرة في مجال الصحة 
صحة   فرص العمالة، وتشاطر المعارف العلمية، وتزاید إمكانات تحقيق مستوى عال في مجال ال   

. في شتى أنحاء العالم بفضل إقامة الشراآات بين الحكومات والمجتمع المدني والشرآات الكبرى  
بيد أن اآلثار السلبية للعولمة آانت آبيرة أیضا إذ أن طغيان النزعة الليبرالية على التجارة،        

 جميع أنحاء    واالستثمار في بلدان ذات معایير متدنية في مجال العمالة، وتسویق منتجات جدیدة في      
العالم، أدت في بعض الحاالت وبسبب عجز الحكومات أو انعدام القواعد التنظيمية، إلى عدم         
المساواة في االستفادة من العولمة بين البلدان وداخل آل بلد، وقد أفضى ذلك على آثار سلبية في           

على الحد من اآلثار فلم تتمكن الحكومات من مواآبة هذه العولمة نتيجة لعدم قدرتها , مجال الصحة
السلبية الممكنة الزدیاد تدفع السلع واألموال والخدمات والناس والمنتجات الثقافية والمعارف عبر       

.  وهذا في حين أن الشرآات المتعددة الجنسية استطاعت أن تفلت من المساءلة    . الحدود الوطنية 
شؤون االقتصادیة التابع لمنظمة   وعلى سبيل المثال، ووفقًا لفریق العمل الخاص المعني بالصحة وال 

التجارة العالمية، فإن هناك مواد مضرة، مثل التبغ، ُیتاجر بها بحریة من غير أن تكون هناك    
 . حمایة مالئمة لصحة السكان

وقد آانت الشواغل إزاء الحق في الصحة تمثل جانبًا آبيرًا من الدوافع التي أدت إلى مجابهة  
 . ة على أساس قانون حقوق اإلنسانالقوانين والممارسات التجاری

وأصبح الوعي یتزاید بضرورة وجود مزید من القواعد التنظيمية بشأن التراخيص الخاصة بإنتاج     
فقد وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية، من خالل إعالن الدوحة، على أن یجوز  . العقاقير الطبية 

 تراخيص إلزامية في حاالت الطوارئ   للحكومات أن تمنح الشرآات المصّنعة للعقاقير الطبية    
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المادة (، وعلى ضرورة تقدیم المساعدة إلى البلدان التي ال تستطيع اقتناء العقاقير الطبية    )5المادة (
، وعلى أن البلدان المتقدمة ینبغي أن تساعد البلدان النامية في تحقيق نقل التكنولوجيا والمعارف         )6

 ).7مادة ال(في مجال صناعة العقاقير الطبية 
 

 الصحة والبيئة
 الصادر عن الجمعية العامة   45/94إن الحق في بيئة صحية یستدعي، آما ینص على ذلك القرار  

في أن یعيش في "لكل فرد الحق ، أن یكون 1990آانون األول / دیسمبر14لألمم المتحدة بتاریخ  
، بضمنها معظم الدساتير  دستورًا وطنيًا هذا الحق90ویقّر . "بيئة تفي بمتطلبات صحته ورفاهه 

والخطة التي  " قمة األرض"وقد أسفرت ). 1992(التي ُسنت منذ مؤتمر ریو بشأن البيئة والتنمية 
، عن انبثاق إطار عمل واحد للسياسات یجمع بين  "21جدول أعمال القرن  "اعتمدت بعنوان  

فتوافر الماء    . ة المستدامةالشواغل االجتماعية واالقتصادیة والبيئية بوصفها دعائم متكافلة للتنمي    
والهواء الصالحين والنظيفين وتوافر اإلمدادات الكافية من الغذاء المناسب یعتمدان على توافر بيئة      

، 21ولكن بعد عشر سنوات من صدور جدول أعمال القرن    . صحية وعلى تطبيق الحق في الصحة   
 :هداف المنشودةتبين اإلحصاءات التالية عدم آفایة الجهود المبذولة لتحقيق األ

  مليون نسمة یعانون من الجوع؛ 800إن  �
  مليار نسمة من الناس ال ینتفعون بمياه صالحة للشرب؛1.5إن  �
  مليار نسمة یفتقرون إلى خدمات مالئمة في مجال اإلصحاح؛2.5إن  �
 مالیين نسمة، غالبيتهم من النساء واألطفال، یموتون سنویًا من جّراء أمراض ذات صلة     5إن  �

 .عية المياهبنو
 

 ".إن البشر هم في صميم شواغل التنمية المستدامة"
 1992إعالن ریو، 

 
 إلى اللجنة األفریقية المعنية بحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، إّدعت    1996وفي بالغ ُقدم في عام  

عدة منظمات غير حكومية أن الحكومية العسكریة في نيجيریا أصبحت تعمل مباشرة في إنتاج    
 وأن علميات اإلنتاج هذه أدت إلى اإلضرار  SHELLخالل شرآة النفط الحكومية وشرآة  النفط من 

وفي   . لتلوث البيئة في منطقة قوم األوغوني بالبيئة وعلى ظهور مشكالت صحية نتيجة  
، رأت اللجنة األفریقية المذآورة أن جمهوریة نيجيریا االتحادیة آانت   2001تشرین األول /أآتوبر

موارد من الميثاق األفریقي لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، بما في ذلك الحق    تخرق أحكام سبع 
وهذه سابقة مهمة في ما یتعلق بمسؤولية الدولة في حمایة بيئة وصحة السكان المحلي         . في الصحة

 .من آثار هذا النوع من النشاط
، 2002ام وقام مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبورغ في ع 

وتم في خطة هوهانسبورغ التنفيذیة، اإلعراب عن  . 21باستعراض تنفيذ جدول أعمال القرن 
التزام قوي بتحسين نظم المعلومات الصحية، والتثقيف الصحي، والحد من انتشار فيروس اإلیدز،   

ضاء  وتخفيض آميات المواد السامة في الهواء والمياه، وإدراج الشواغل الصحية ضمن شواغل الق  
 .على الفقر

وظهر خالل السنوات العشر الماضية مبدأ جدید لتوجيه األنشطة البشریة من أجل الحيلولة دون    
وقد تولت مجموعة   . اإلضرار بالبيئة وصحة اإلنسان، وهو مبدأ العمل الوقائي أو مبدأ االحتراس   

من أجل البيئة على صعيد    دولية من العلماء والمسؤولين الحكوميين والمحامين والنقابيين والعاملين     
، تعریف هذا المبدأ وصاغته  1998القواعد الشعبية، في ویسكنسين، في الوالیات المتحدة في عام    

ویقتضي هذا المبدأ من مبتكر أي تكنلوجيا جدیدة أن یثبت أنها مأمونة وذلك قبل . بمزید من الدقة



 124

جميع القرارات المستندة إلى مبدأ آما إن . أن توضع في متناول الجمهور أو أن تؤثر على البيئة
أطراف "وأن تشارك في اتخاذها " مفتوح ومستنير ودیمقراطي"االحتراس یجب أن ُتتخذ بشكل 

 .المادة المعنية" تعرضت آلثار
 

 آفاق للتفاعل بين الثقافات وقضایا مثيرة للجدل - 3
ق، إال أنها ینبغي أن ال   یبين بوضوح أنه ینبغي االعتراف بوجود فرو  1993إن إعالن فيينا لعام   

بشأن الحق في الصحة، إلى  " 14التعليق العام رقم "ویستند . تتضمن إنكارًا لعالمية حقوق اإلنسان
ویتمثل أحد   . الوعي بهذا األمر فيطالب بأن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مالئمة ثقافياً 

شدید على نظام الطب األحيائي للصحة،  الجوانب الثقافية لحق اإلنسان في الصحة، في زیادة الت   
وعلى أیة حال، فإن هناك أماآن عدیدة في العالم یسود     . وبالتالي على آيفية إعمال الحق في الصحة  

٪ من السكان بهذا  80ففي أفریقيا، یستعين . على ممارسات العنایة الصحية الطب التقليدي فيها 
)  وخصوصا في الصين(وفي آسيا . یة الصحيةالنوع من الطب لتلبية احتياجاتهم في مجال العنا 

وأمریكا الالتينية ولدى السكان األصليين في استراليا واألمریكيتين ُیستعان بالطب التقليدي على   
وتعّرف منظمة الصحة العالمية أنواع العالج بالطب    ). ٪من السكان40أآثر من (نطاق واسع 

وأجزاء من أجسام الحيوانات ومعادن وأشكال    تتضمن استخدام األعشاب الطبية  "التقليدي، بأنها  
وترتبط ممارسة الطب التقليدي ارتباطًا  ". عالجية غير دوائية وأشكال للمعالجة باليد وبالروحانيات 

وثيقًا بالحق في الثقافة وبقوانين حمایة الملكية الفكریة وبالحق في امتالك األراضي، وبالحق في         
نظمة الصحة العالمية بانتشار استخدام الطب التقليدي وبأهمية واعترافًا من م. التنمية المستدامة

 -2002 (استراتيجية بشأن الطب التقليديفإنها أعدت  أشكال العالج المالئمة اقتصادیًا وثقافيًا،  
 .بغية اإلسهام في تأمين استخدامه بصورة رشيدة في العالم النامي) 2005

في الصحة لإلهمال أو االنتهاآات نتيجة لعدم    وثمة حاالت أخرى یمكن فيها أن یتعرض الحق 
 أو الدین أو االنتماء االثني      عرقتساوي عالقات القوة بناًء على اعتبارات الجنس أو السن أو ال      

وغير ذلك من أنواع هذه العالقات داخل المجموعات، وهي عالقات ترتبط ارتباطًا جوهریًا     
فختان اإلناث ممارسة منتشرة في جزء آبير . تمييز وهنا أیضًا ینبغي تطبيق مبدأ عدم ال . بالثقافة

فإن تاریخها یعود إلى أآثر   . من أفریقيا وأجزاء من بلدان حوض البحر المتوسط أو الشرق األوسط   
وعلى الرغم من أن هذه الممارسة تعزى خطًأ إلى اعتبارات دینية، وهي ممارسة   .  عام2000من 

وبناء على بيان . والنساء من الناحية الجسدیة والنفسية  یمكن أن تعيق إلى حد آبير رفاه الفتيات  
، عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق األمم    1996شباط /مشترك صادر في فبرایر

من غير المقبول أن یبقى المجتمع الدولي مستسلمًا للواقع باسم تصور مشوه      "المتحدة للسكان، فإنه  
إلنسانية والقيم الثقافية، مهما بدت بال معنى أو هدامة من وجهة        فالتصرفات ا  . عن التعددیة الثقافية 

ثم إن   . النظر الشخصية والثقافية لآلخرین، فإنها تبقى ذات مغزى وتؤدي دورًا بالنسبة ألصحابها 
 .الثقافة ليست شيئًا جامدًا، وإنما هي صيرورة مستمرة تتكيف وتتشكل من جدید

  التنفيذ والرصد-4
 لصحة وحمایته وإعمالهاحترام الحق في ا

إن واجبات الحكومة في تأمين أعلى مستوى صحي  یمكن بلوغه ألفراد المجتمع، یستدعي التعهد     
 یعني أنه ال یمكن للدولة أن تتدخل     باحترام الحق في الصحةفااللتزام . بمجموعة من االلتزامات  
فئات مثل األقليات اإلثنية أو    آأن ترفض توفير العنایة الصحية لبعض ال . في هذا الحق أو أن تنتهكه  

السجناء، أو أن ترفض عسفًا توفير العنایة الصحية بعدم السماح ألطباء ذآور توفير هذه العنایة       
، فتعني أن على الدولة أن تمنع أطرافًا غير  حمایة الحق في الصحةأما . للنساء وعدم إتاحة طبيبات

من األمثلة على ذلك منع شرآة ما من      و. حكومية من التدخل بأي شكل في التمتع بهذا الحق   
وإذا حدث مثل هذا االنتهاك، فإن على الدولة أن    . تصریف نفایات سامة في مورد لإلمدادات المائية 

آما إن هذا یعني أیضًا إن الدولة ملزمة باعتماد  . تتيح للناس شكل من أشكال إجراءات الطعن 
 إعمال الحق  ویعني . راقبة إدارة النفایات السامةالتشریعات الالزمة والالئمة، مثل قوانين تنظيم وم

أن الدولة یجب أن تستبق األمور بتوفير إمكانيات االنتفاع بالعنایة الصحية، فينبغي، مثًال، إنشاء   
عدد آاف من العيادات الصحية لخدمة السكان وأن تقدم هذه العيادات خدماتها بما یتناسب   

ر المعلومات عن أماآن العيادات وخدماتها ومتطلبات      وعلى الدولة أن تنش . وإمكانيات السكان 
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غير أنه ال یمكن ضمان هذا األمر في األماآن التي تحال فيها شؤون العنایة الصحية        . االستعانة بها 
 .إلى القطاع الخاص

 التقييدات على الحق في الصحة
الحقوق الحق في   ومن هذه  . إن بعض حقوق اإلنسان أساسية إلى حد أنها ال یمكن تقييدها أبداً   

. التحرر من التعذیب ومن العبودیة، والحق في االنتفاع بمحاآمة عادلة، والحق في حریة الفكر      
وقد اتخذت دول مسألة حمایة   . وثمة حقوق أخرى یمكن تقييدها إذا ما تطلبت المصلحة العامة ذلك

.  نسانية أخرى الحق في الصحة، على مستوى الصحة العامة، ذریعة لفرض تقييدات على حقوق إ 
وفي حاالت آثيرة، فأن التقييدات تفرض على حقوق أخرى ضمن سياق العمل على الحد من  

وآانت إجراءات حظر حریة التنقل، وإقامة أشكال الحجر الصحي، وعزل . انتشار أمراض معدیة
ز البعض، من اإلجراءات التي اتخذت لمنع انتشار أمراض قابلة للنقل مثل أمراض ایبوال واإلید      

وتحاشيًا لإلساءة بحقوق اإلنسان  . والتيفوئيد والسل؛ وآانت هذه اإلجراءات أحيانًا متشددة للغایة      
 lوتقد. باسم مقتضيات الصحة العامة، یجب على الحكومات أال تفرض تقييدات إال آحّل أخير  

مبادئ سيراآيوز اإلطار المحدد على نحو صارم والذي یمكن فرض تقييدات بموجبه، وهذه      
 :مبادئ هيال

 أن یكون احتمال التقييد منصوصًا عليه في القانون وینفذ وفقًا للقانون؛ �
 أن یخدم التقييد أغراض هدف مشروع یكفل المصلحة العامة؛ •
 أن یكون التقييد ضروریًا بشكل جازم من أجل تحقيق الهدف المرجو في مجتمع دیمقراطي؛ •
  إتباعها لتحقيق نفس الهدف؛أن ال تكون هناك وسائل أقل تدخًال وتقييدًا یمكن •
أن ال ُیصاغ التقييد أو ُیفرض بصورة تعسفية غير معقولة أو تنطوي على أي شكل آخر من  •

 .أشكال التمييز
 

 معلومات مفيدة
 ممارسات جيدة - 1

، فإنها  )في أن تبلوا البشر باألمراض(حين سمعت النباتات اللطيفة بقرار الحيوانات 
فقت آل شجرة صغيرة أو آبيرة وآل نوع من األعشاب فوا. قررت أن تساعد البشر 

والحشائش واألشنات أن توفر دواء ألحد األمراض التي ذآرتها الحيوانات 
بعد ذلك، في آل مرة آان أي فرد من قبيلة الشيروآي ُیجرح أو یصاب  . والحشرات

ون بمرض أو یتعرض لكابوس في نومه، آان عّرافوا القبيلة یستشيرون النباتات ویجد 
 .هكذا بدأ الطب في قبيلة الشيروآي منذ زمن بعيد. العالج دائمًا

 .أسطورة شيروآية عن منشأ الطب
 

 مرض اإلیدز/الوقایة من فيروس �
إن التجارب الناجمة في آمبودیا وأوغندا والسنغال وتایالند والمناطق الحضریة من زامبيا وفي          

 :الشاملة فّعالة، فالدالئل تشير إلى ما یليالبلدان ذات الدخل العالي، تبين أن نهوج الوقایة 
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إن تغيير السلوك یتطلب توافر معلومات مالئمة محليًا ومحددة الهدف، مع توافر تدریب على  
مهارات التفاوض واتخاذ القرارات، ووجود دعم اجتماعي وقانوني، وإمكانيات لالنتفاع     

 . الدافع إلى التغيير، و)الواقيات الجنسية والمحاقن النظيفة(بوسائل الوقایة 
وینبغي  . ال یوجد فهم واحد للوقایة یمكنه أن یؤدي إلى تغيير واسع النطاق في سلوك السكان     

لبرامج الوقایة التي تنفذ على الصعيد الوطني أن ترآز على عدة عناصر معًا یتم تحدیدها على    
 .أساس مدخالت تستمد عن آثب من واقع السكان المستهدفين

 . العادة لوقایة السكان أن ترآز االهتمام على الشباب بوجه خاصینبغي للبرامج �
وینبغي للبرامج المتعددة التي تستهدف فئات عدیدة من . تمثل الشرآات عنصرًا أساسيًا للنجاح �

 .مرض اإلیدز/السكان أن یكون لها شرآاء عدیدون بضمنهم المصابون بفيروس
 .تجابة الفعالةإن توافر القيادة السياسية هو أمر أساسي لالس �
 
 

 هيئات التحكيم المؤلفة من مواطنين، وسياسات الصحة العامة
تمثل هيئات التحكيم المؤلفة من مواطنين نموذجا جدیدًا آلليات صنع القرارات الخاصة بسياسات    

وتتألف النماذج الموجودة في المملكة لمتحدة وألمانيا والبلدان االسكندنافية        . الصحة العامة 
 مواطنا یمثلون السكان بوجه عام ویدرسون المعلومات التي    16 إلى 12المتحدة من   والوالیات 

تقدم إليهم ویستجوبون شهودًا من ذوي الخبرة، ویتنافسون ویتداولون وینشرون النتائج التي    
وتشير . وینبغي للسلطات التي تشكل هذه الهيئات أن تستجيب خالل فترة محددة . یتوصلون إليها 

ة رائدة أجریت في المملكة المتحدة إلى أن هذه اآللية هي أفضل من تنظيم   دراسات مستفيض
استفتاءات أو أفرقة ترآيز أو اجتماعات عامة لمعالجة قضایا معقدة، وفي التوصل إلى نتائج        

ومن الواضح أن المواطنين یرغبون في المشارآة المباشرة في صنع القرارات وأنهم   . محكمة
 . بشأن نوع الصحة العامة الذي یریدونه ألنفسهم وألسرهملدیهم آراء واضحة ومنسقة

 

 قسم ماليكوندا
أعدت إحدى المنظمات الشعبية في السنغال، في الثمانينات، منهجًا لحل المشكالت من أجل تعليم  

وأتاح  . أفراد قریة آاملة بشأن حقوقهم اإلنسانية وتطبيق المعارف في هذا الصدد في حياتهم اليومية      
للمشارآين فيه الفرصة لمعالجة مشكالت تتعلق، مثًال، بالصحة ونظافة البدن وقضایا    البرنامج 

 في ماليكوندا، وهي  TOSTANفقد استهلت منظمة . البيئة ومهارات إدارة الشؤون المالية والمادیة 
 نسمة وتشكل إحدى قرى بامبارا التي ال تزال تمارس عمليات تشویه األعضاء    3000قریة تضم 
وبعد آثير من النقاش العام َتَضمَّن .  لألنثى، وهي من أآمل وأقسى أشكال ختان اإلناث   التناسلية

تنظيم عروض مسرحية الشارع رآزت على مشكالت االلتهاب وأخطار الوالة والتألم عند ممارسة    
وأصبح . الجنس، التي تسببها هذه العمليات، أقسمت القریة آلها أن تضع حدا لممارسة ختان اإلناث   

وشرع عندئذ قرویان من آبار السن یتنقلون بين القرى .  الَقَسم ُیعرف باسم َقسم ماليكوندا هذا
 قریة قد أقسمت نفس  13، آانت 1998شباط /وحتى فبرایر. ليشرحوا ضرورة إنهاء هذه العادة

واجتذبت الحرآة  . حزیران من نفس العام/ قریة أخرى خالل الفترة حتى یونيو15وتبعتها . القسم
، أصدرت الجمعية الوطنية في    1999آانون الثاني  / ینایر13وفي . تباه على الصعيد الدولي  االن

إال أن اإلجراء القانوني وحده لم یكن سيكفي . السنغال قانونا یمنع قطع األعضاء التناسلية لإلناث
 اإلرادة فالقوة تكمن في القيد االجتماعي الذي فرضته القرى وفي التعبير عن   . إللغاء هذه الممارسة 

 رّآز على الصالت بين TOSTANواإلرشاد الذي قدمته منظمة   . العامة من خالل َقَسم ماليكوندا 
 .الحق في الصحة وحقوق إنسانية أخرى
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 آتب الذآریات
لقد أصبحت آتب الذآریات وسيلة مهمة لفتح قنوات االتصال داخل األسر بشأن فيروس اإلیدز،      

وفي  . بالمرض على إخبار أوالدهن عن حالة مرضهن   خصوصا لمساعدة األمهات المصابات   
النهایة، فإن اآلباء واألمهات المصابين بالمرض یعملون مع أوالدهم لجمع صفحات آتب الذآریات    
الذي آثيرًا ما یكون في شكل ألبوم یحتوي على صور وروایات عن حوادث بسيطة ومواد تذآاریة     

 .أخرى خاصة باألسرة
ى ممارسات تشویه األعضاء التناسلية لإلناث سيتطلب  إن النجاح في القضاء عل

 . حدوث تغييرات سلوآية أساسية في طریقة إدراك المجتمع للحقوق اإلنسانية للمرأة
 ایفوا ورآينو

أو من استخدام أسلوب آتب الذآریات،   ) TASO(وفي أوغندا، آانت منظمة الدعم في مجال اإلیدز   
 أخذت الرابطة الوطنية للنساء اللواتي یعشن مع اإلیدز  ،1998ومنذ عام . في أوائل التسعينات 

فقد وجدت هذه الرابطة   . Plan Ugandaبترویج هذا األسلوب على نطاق أوسع وذلك بمساعدة هيئة 
أن األمهات یلقين صعوبة آبيرة في الحدیث مع أوالدهن عن مرضهن، وأن آتب الذآریات تشكل  

ویستخدم   . فكرة مرض اإلیدز وآي یناقشنهم عن آثارهوسيلة جيدة للنساء آي یعرّفن أوالدهن ب
آما إن الكتاب  . آتاب الذآریات آوسيلة لتذآير األوالد بأصولهم لكي ال یفقدوا الشعور باالنتماء     

یعزز الوقایة من اإلیدز ألن األطفال یشهدون ویدرآون من خالله محنة الوالد أو الوالدة فيتجنبون     
 .التعرض آلالم هذا المصير

 

 اتجاهات - 2
 .استراتيجيات لتحقيق التكامل بين حقوق اإلنسان والتنمية الصحية

إن اعتماد نهج للصحة یستند إلى حقوق اإلنسان یمكن أن یتيح إطارًا یجعل البلدان والمجتمع    
وإن مدى ما  . الدولي قابليين للمساءلة بشأن ما تم القيام به وما ینبغي القيام به لرعایة صحة البشر 

إدراج حقوق اإلنسان في رسم السياسات وتحليل الظروف الصحية االجتماعية والمادیة     تم من 
.  وطرق توفير الخدمات الصحية، یدل على حدوث تحرك إیجابي نحو إعمال الحق في الصحة   

 :وتعرض القائمة التالية االتجاهات الحالية
 

ان سواء على مستوى مجاالت تشهد تجارب في الربط بين الحق في الصحة وباقي حقوق اإلنس
 :نشاط الحكومات وشرآاتها أو على مستوى الكتابات األآادیمية

 .الحقوق اإلنجابية والجنسية -
 .مرض اإلیدز/فيروس -
 ).منعه ومعالجته(التعذیب  -
 .العنف ضد المرأة -
 .األمراض المعدیة -

صحة مجاالت بدأت توضع فيها سياسات وبرامج تعّبر عن الوعي بقيمة الربط بين الحق في ال 
 .وباقي حقوق اإلنسان

 حقوق السكان األصليين −
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 آثار التعدیالت الجينية على أخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان −
 صحة األمهات  −
 حقوق المعوقين −

مجاالت لم نجد فيها بحوث آثيرة بل وآان فيها التطبيق أقل في مجال الربط بين الحق في الصحة   
 وباقي حقوق اإلنسان
 : خاص في مجاالتویالحظ النقص بوجه

 الصحة المهنية −
 األمراض المزمنة −
 التغذیة −
 ...)الهواء، المياه، مصائد األسماك، الخ(البيئة  −
 

إن اإلعالم واإلحصاءات یشكالن أداة  قویة إلقامة ثقافة للمساءلة وإلعمال حقوق     "
 "اإلنسان

 2000تقریر التنمية البشریة، لعام 
 

 إحصاءات
ءات المتوافرة التي تبين ضرورة بذل المزید من الجهود في مجال    ترد فيما یلي عينة من اإلحصا

 :اعتماد منظور للصحة یقوم على حقوق اإلنسان
، 2010-2001اسقاطات عن الزیادات في عدد األطفال اليتامى نتيجة لمرض اإلیدز، للفترة       •

 :بالنسبة لمناطق مختلة
 

 المنطقة 2001 2010
يون نسمةمل25 مليون نسمة14   على صعيد العالم 
مالیين نسمة9  مليون نسمة20  أفریقيا 

 آسيا   مليون نسمة1.8  نسمة4.3
الكاریبي/أمریكا الالتينية  نسمة578 000  نسمة898 000  

 
أصبحت آل بلدان العالم اليوم أطرافًا في ما ال یقل عن معاهدة واحدة خاصة بحقوق اإلنسان           •

الحق في الصحة، حقوقًا تتعلق بالشروط وتتناول حقوقًا ذات صلة بالصحة بما في ذلك  
 .الالزمة في مجال الصحة

 المصدر
 .2002.  سؤاًال وجوابًا عن الصحة وحقوق اإلنسان250منظمة الصحة العالمية 

 سنة 44 و 15یمثل المصدر أحد األسباب الرئيسة لوفاة األشخاص  الذین تتراوح أعمارهم بين   �
 %.7ونسبة اإلناث % 14ذآور من هؤالء األشخاص وتشكل نسبة ال. في مختلف أنحاء العالم
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 :المصدر
 . 2001تقریر منظمة الصحة العالمية عن العنف، لعام 

نسبة النساء اللواتي یتعرضن لالعتداء الجسدي من جانب شریك حميم لهن، بحسب البلدان       •
 .وبالقياس إلى نسبة آل أنواع االعتداءات

 :المصدر
 .، الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2000تقریر التنمية البشریة، لعام 

 البلد النسبة المئویة
 بنغالدیش 47
 نيوزیلندا 35
 بربا دوس 30
 نيكاراغوا 28
 سویسرا 21
 آولومبيا 19
 الفلبين 10

 
 تتضاءل نسبة ما یتلقاه الفقراء من منافع اإلنفاق العام واإلعانات في    -التمييز من حيث الدخل   •

 1، ویمثل الرقم 50 إلى 1ة العامة، بحسب درجة شدة فقرهم؛ والمقياس هو من   مجال الصح 
 .أدنى مستوى

 :المصدر
 .، الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2000تقریر التنمية البشریة لعام 

 
 البلد األغنى األفقر
 غينيا 45 4
 غانا 33 11
 آوت دیفوار 31 10

 
 :ع بحياة صحية محسوبًا ابتداًء من الوالدةالمعدل الوطني لتوقعات التمت •
 

 البلد لمجموع السكان  للذآور  لإلناث
 أفغانستان 33.4 31.1 35.7
 زمبابوي 31.3 31.6 31.0
 مالي 35.7 33.7 37.7
 بورآينا فاسو 35.1 33.9 36.3
 أستراليا 71.6 70.1 73.2
 السوید 71.8 70.5 73.2
 الوالیات المتحدة 67.6 66.4 68.8
 آوبا 66.6 64.7 68.5
 جورجيا 59.8 57.5 62.2
 الصين 63.2 62.0 64.3
 الهند 51.4 51.5 51.3
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 :وفيات األمهات
خطر الوفاة بسبب األمومة بالنسبة المرأة واحدة 
:من آل  

 البلد
 أفغانستان 15
 زمبابوي 33
 مالي 19
 بورآينا فاسو 7
 استراليا 7700
 السوید 5800
لمتحدةالوالیات ا 3500  
 آوبا 2200
 جورجيا 1900
 الصين 710
 الهند 55

 
 :المصدر

  .، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2000تقریر التنمية البشریة، لعام 
 

  أهم التواریخ-3
 المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

(ICPD) 1994:  1946 تأسيس منظمة الصحة العالمية:  
المؤتمر العالمي الرابع المعني 
 بالمرأة
 

1995:  
 

ي الخاص العهد الدولاعتماد 
واالجتماعية  بالحقوق االقتصادیة
 والثقافية

1966:  
 

اإلعالن العالمي بشأن المجين 
 اإلنسان البشري وحقوق

1997:  
 

اإلعالن الخاص بتسخير التقدم 
والتكنولوجي لمصلحة السلم  العلمي
 وخير البشریة

1975:  
 

اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية 
والجماعات وهيئات  األفراد
المجتمع في تعزیز وحمایة حقوق 
اإلنسان والحریات األساسية 
 بها عالميًا المعترف

1998:  
 
 
 

  المعوقينإعالن حقوق
 
 
 

1975:  
 
 
 

 المبادئ التوجيهية بشأن التشرید
 الداخلي

  :1978 إعالن ألما آتا  :1998
مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
 المستدامة
 

2002:  
 

ين مبادئ حمایة األشخاص المصاب
العنایة  بمرض عقلي وتحسين
 بالصحة العقلية

1991:  
 

 المقرر الخاص المعنيتعيين 
 بالحق في الصحة

2002:  
 

لمؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة 
 (UNCED) والتنمية

1992:  
 

 إعالن القضاء على العنف ضد  
 المرأة

1993:  
 



131

 رةأنشطة مختا
حالة آاملة من الرفاه البدني والعقلي "إعادة تصّور : النشاط األول
 "واالجتماعي
 مقدمة: القسم األول

إن مفهوم الصحة، لدى العدید من الناس، ليس مكتمًال تمامًا ليشمل االحتياجات العامة للمجتمع    
شتى العناصر التي  ویتيح هذا النشاط للمشارآين فيه أن یتعرفوا على   . باإلضافة إلى حالة الفرد 

تشكل حالة مثلى للصحة، وأن یتبادلوا األفكار مع غيرهم من أفراد المجموعة بغية تكوین مفهوم   
 .مرآب

 جلسة لحفز األفكار والتفكير الجماعي: نوع النشاط
 :سؤال للمناقشة

ن الرفاه  حالة آاملة م "      تعّرف دیباجة الميثاق التأسيسي لمنظمة الصحة العالمية، الصحة بأنها    
فما هي العناصر والظروف الالزم  ." البدني والعقلي واالجتماعي وليست مجرد انعدام المرض  

 توافرها من أجل تحيق هذه لحالة العامة للصحة في مجتمعك؟
 معلومات عامة عن المناقشة: القسم الثاني

 الغایات واألهداف
 ".ام المرضانعد"إدراك سعة نطاق مفهوم الصحة باعتبارها تعني أآثر من  •
 .تشجيع المشارآين على الوعي تلقائيًا بحق اإلنسان في الصحة •
 .الربط بين االحتياجات األساسية و حقوق اإلنسان •

  الشباب والكبار:الفئات المستهدفة
  شخصًا30-10: م المجموعةجح

 ساعتان: الوقت
من اإلعالن   قطع ورق آبيرة، وأقالم، وشریط للصق األوراق على الجدران، ونسخة   :المواد

العالمي لحقوق اإلنسان أو أي مرجع آخر یذآر حقوق اإلنسان بحسب الموضوعات، مثل مجموعة     
 ، عن التزامات الحكومات وواجباتها إزاء حقوق   Cull For Justiceالمواد المرجعية المعنونة 

 .2002، في عام )PDHRE(اإلنسان، الصادرة عن الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان 
 لمهارات المستهدفةا
 .االتصال الشفهي •
 التحليل التشارآي •
 

 قواعد ممارسة حفز األفكار
یجلس جميع المشارآين، بما فيهم المرشد، على آراس منظمة في شكل دائري أو یجلسون على   

ویتضمن النشاط  . األرض قي شكل دائرة؛ فإن هذا اإلجراء یعزز الشعور بالمساواة بين الجميع
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وینبغي   . إذ أن إسهامات المشارآين تحفز األفكار وعمليات التفكير لدى المجموعة     التفكير السریع 
 :للمرشد أن یحافظ على النظام عن طریق ما یلي

یعّبر آل المشارآين عن أفكارهم شفهيًا مع ترك وقت آاف للمسّجل آي یدونها حال التعبير   -1
 .عنها

اغة إذ أن الشخص المعني باإلبالغ ینبغي للمشارآين أن ینصتوا بعنایة في مرحة إعادة الصي -2
 .في آل فریق سيعرض القائمة الجدیدة باستخدام مفردات حقوق اإلنسان

 
 :مقدمة

یقرأ المرشد تعریف منظمة الصحة العالمية، للصحة، ثم یطرح السؤال، ویحرص على أن یفهم آل      
رشد أن یطلب منه  وإذا آان الفریق بطيئًا في البد بالنشاط، أمكن للم   . فرد التعریف والسؤال

وتدّون جميع األفكار  . االستجابة بصورة سریعة وفقًا لتتابع األفراد الجالسين في الشكل الدائري 
وبعد أن . على قطع آبيرة من الورق یمكن للجميع رؤیة ما یكتب عليها؛ وال تستبعد أي فكرة

المدونة، وتعّلق  یستنفد الفریق اإلعراب عن جميع أفكاره، یتولى شخص قراءة جميع األفكار 
وعندئذ یطلب المرشد من األفراد أن یشرحوا أفكارهم . األوراق على الجدران آي یراها الجميع

وبإمكان المشارآين أن یطرحوا أسئلة على بعضهم بشأن الموضوعات   . بعد أن ذآر آل منهم بندّا
 .).یستغرق هذا ساعة واحدة تقریبًا.(المدونة

 الخطوة الثانية
. خة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أو أي مصدر آخر منهم في شكل موضوعات    یوزع الرشد نس

.  ویشرح أن جميع االحتياجات الخاصة بالصحة والمدونة على األوراق هي من حقوق اإلنسان      
 من اإلعالن العالمي لحقوق     3وعلى سبيل المثال، فإن الحق في الحياة المشار إليه في المادة    

 .ه الواسع الحق في الصحةاإلنسان، یؤید في معنا
 الخطوة الثالثة

ثم یأخذ آل .  أشخاص6-4یطلب المرشد من المشارآين أن ینقسموا إلى أفرقة صغيرة تتألف من 
وتختار آل . واحد من هذه األفرقة القوائم التي وضعها أفرادها ویحدد فيها ما یناظر حقوق اإلنسان

وینبغي، . ات الفریق على المجموعة آلها  مجموعة شخصًا یعنى باإلبالغ، آي یعرض استنتاج
خالل النشاط في شطل أفرقة صغيرة، أن یمر المرشد بكل منها وأن یراقب ما یحدث فيه وأن    

 ). دقيقة لهذا الجزء من النشاط30حدد (یساعده عند الطلب 
 الخطوة الرابعة

. رقة استنتاجاتها یعيد المرشد تشكيل المجموعة آلها ویعرض المعنيون باإلبالغ من أفراد األف   
ویتولى شخص تدوین القائمة الجدیدة لحقوق اإلنسان التي تدعم وتكفل الحق في الصحة، وذلك   

 .على أوراق جدیدة تعلق على الجدار آي یراها الجميع
وتبقى هذه القوائم على الجدار  . ویجوز للمجموعة أن تطرح أسئلة خالل هذا الجزء من النشاط

 ). دقيقة لهذا الجزء30د حد.(للرجوع إليها الحقًا
 الخطوة الخامسة

ألغراض تقييم الجلسة، یطلب المرشد من المشارآين أن ینكروا ما تعلموه فيها وأن یقترحوا ما  
 .یرونه لتحسين هذا التمرین

 إرشادات منهجية
فينبغي للمرشد أن یشجع المشارآين على استخدام  . إن هذا التمرین یندرج في باب التمكين •

" الخبير"ویجب أن ال یبدو بمظهر    . على ممارسة التفكير النقدي والبحث الشخصي   أفكارهم و
 .الذي یعرف آل األجوبة
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ینبغي للمشارآين أن یتكلموا سواء في الجزء الخاص بحفز األفكار أو في الجزء الخاص   •
وإذا هيمن شخص أو عدة أشخاص على المناقشة الجماعية، ینبغي للمرشد أن  . بإعمال الفكر 

 .ح أال یتكلم أي فرد مرتين قبل أن یكون الجميع قد تكلموایقتر
شدد على جانب المنطق الفطري لحقوق اإلنسان وذلك بإبالغ المشارآين بأن اإلعالن العالمي   •

 .لحقوق اإلنسان هو تقنين لألفكار عن الكرامة اإلنسانية، التي یؤمن الجميع بصحتها
 

 نسان في الصحة رسم خارطة إعمال حق اإل: النشاط الثاني 
 مقدمة: القسم األول

       إن إعمال الحق في الصحة على جميع المستویات التي تضطلع بدور مرآزي في تعزیز هذا       
وإن مسؤولية الحكومة في تأمين هذا الحق ليست أآثر أهمية من معرفة المواطن بجوانب    . الحق

ني، وبدرجة المسؤولية التي یتعين   القوة والضعف في البنية األساسية للصحة داخل النظام الوط  
آما إن توافر الرغبة لدى المواطنين في المشارآة  . تحملها في آل مستوى من مستویات هذا النظام

 .في تحدید االحتياجات الصحية وفي عملية، حل المشكالت، هو أمر جوهري
 .المناقشة، وحل المشكالت، ورسم خارطة: نوع النشاط
 امة عن النشاطمعلومات ع: القسم الثاني

 الغایات واألهداف
 .تحدید مؤسسات المجتمع المحلي المسؤولة عن القيام تدریجيًا بإعمال الحق في الصحة •
زیادة الوعي بشتى مستویات المسؤولية في ما یتعلق بالصحة على صعيد المجتمع المحلي،  •

 .بما في ذلك اإلدارات الحكومية المحلية واإلقليمية والقطریة والدولية
 .آتساب مهارة تحليل القضایا المرتبطة بالصحةا •

 .الشباب والكبار: الفئة المستهدفة
 10 إلى 5 شخصًا مقسمين إلى أفرقة یضم آل منها ما بين   50 إلى 10من  : حجم المجموعة

 .أشخاص
 . دقيقة240-180: الوقت
 : المواد

الجتماعية والثقافية،    من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة وا 12نسخة من نص المادة 
 .وقطع ورق آبيرة وأقالم رسم وشریط الصق. 14ونص التعليق العام رقم 
 المهارات المستهدفة

 االتصال •
 التفكير التجریدي •
 التحليل النقدي •

 معلومات محددة عن النشاط : القسم الثالث
 القواعد العامة
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. ف یجدر أن تقّسم المجموعةقبل تقسيم المجموعة إلى أفرقة، ینبغي للمشارآين أن یحددوا آي 
وینبغي شرح العملية عمومًا وأن تحدد المجموعة الوقت الالزم تقریبًا لكل جزء من أجزاء النشاط    

وینبغي إبالغ  . المتمثلة في المناقشة داخل أفرقة، وتقدیم العرض العام، وإجراء المتابعة، والتقييم 
 .لعرض من بين أفراد آل فریقالمشارآين بأن یختاروا مسّجًال والشخص الذي یقدم ا

 
 مقدمة

، عن الحق في الصحة، وذلك بوصفها  14قدم بعبارات عامة المعلومات المذآورة في التعليق رقم  
ثم أفسح   .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية     12شرحًا للمادة 

ن امتنع عن الخوض في مناقشة عامة عن المجال لطرح أسئلة محددة لالستيضاح أو غير ذلك، ولك
 مشارآين أن یحددوا المؤسسات المسؤولة   10 إلى 5واطلب من آل فریق یضم ما بين  . الموضوع

 ). دقيقة20.(عن الوفاء بااللتزامات الخاصة بالحق في الصحة
 :الخطوة األولى

رة التي سيرسم عليها   یجلس أفراد المجموعة في شكل حلقة على نحو یمكنهم فيه رؤیة الورقة الكبي  
المسجل الخارطة التي تحدد المؤسسات التي توفر الخدمات الالزمة إلعمال الحق في الصحة،        

ویقومون بعد ذلك بتوسيع نطاق الخارطة بغية بيان     . والتي تشرف على هذه الخدمات وتراقبها 
أن یدرجوا في نطاق   فيمكنهم مثًال  .  امتدادات االلتزام قبل حد النقطة التي اختاروا البدء منها    

ویمكن، بناء . الخارطة، المؤسسات الحكومية الوطنية والوآاالت والمنظمات الدولية وغير ذلك    
آأن تقوم مجموعة متجانسة  . على نوع المشارآين، أن ینصّب التحليل على مستویات بنيویة مختلفة

آما . دخل إلى الخارطةتنتمي إلى مجتمع محلي واحد، بالترآيز على مستوى البلدیة أو القریة آم   
یمكن أن تقوم مجموعة من العاملين في مجال الرعایة الصحية وینتمون إلى منطقة واحدة، باختيار          

وینبغي للمرشد أن ینتقل بين األفرقة خالل النشاط بغية  . المستوى اإلقليمي آمدخل إلى الخارطة   
 ). دقيقة60.(مساعدتهم

 :الخطوة الثانية
 ). دقيقة20.(قة أخرى مدى استجابة المؤسسة لتطلعات المجتمع المحلي یدّون المشارآون على ور

 :الخطوة الثالثة
تجتمع األفرقة في مجموعة آبيرة ویعرض المعني باإلبالغ من آل فریق استنتاجات الفریق  

 .مستخدمًا في ذلك الخارطة وقائمة التطلعات
 :الخطوة الرابعة

 .ل خارطة واحدة وقائمة موحدة بالتطلعاتتحاول المجموعة آلها ضم استنتاجاتها في شك
 :المتابعة

ینبغي أن یحدد التدابير االفتراضية أو الفعلية التي یمكن اتخاذها من أجل المضي قدمًا في إعمال  
 .الحق في الصحة على صعيد المجتمع

 :إرشادات منهجية
مها جميع   والتعليق العام، أحرص على استخدام مفردات ولغة یفه  12عند شرح نص المادة   •

 .المشارآين
 .دعم النقاش داخل األفرقة یدور بوتيرة واحدة •

ساعد المشارآين على التخطيط لتنظيم جلسة متابعة نظرًا ألن هذا التمرین یمهد الطریق للقيام  �
 .بنشاط تشارآي على صعيد المجتمع المحلي
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 الحقوق اإلنسانية للمرأة
 

 قضایا الجنسينتراعي  إلى حقوق اإلنسان بعين نظرة
 تمكين المرأة

 

إن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة "
 متصلةمسألة هما  بينها وبين الرجل

نسان وشرط للعدالة  اإلقبحقو
ینظر إليهما االجتماعية وینبغي أال 

 على أنهما من المسائل ة منعزلبصورة
  " بالمرأةالخاصة

 

إعالن ومنهاج عمل   من25المادة 
 بيجين
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 حكایة وأمثولة
 .حكایة ماریا دا بنها ماریا فرناندیز: قضية من واقع الحياة

 أصيبت ماریا دا بنها ماریا فرناندیز بطلقة ناریة أطلقها عليها زوجها   1983أیار / مایو29في یوم 
 على قيد الحياة لكنها    ظلتولحسن الحظ أنها . مةمارآو أنتونيو هيریدیا فيفيروس بينما هي نائ

 من فالج   التي لحقت بهاتعاني في جملة األضرار النفسية والبدنيةفهي  بليغة إصابات من قاست
ولم یمض على خروجها من المشفى سوى أسبوعين حتى حاول زوجها، الذي    . نصفي ال برء منه

. ة، قتلها بالصدمة الكهربائية فيما هي تستحمسعى إلى تغطية اعتدائه األول بستار محاولة السرق 
وقد استغرقت    .  السيد فيفيروس إلى مكتب المدعي العام اتهامات     وجهوعلى أثر هذا االعتداء الثاني 

.   في فورتاليزا من الوقت ثماني سنوات قبل أن تتخذ قرارًا في هذا الشأن    ئية األولىاالجز  المحكمة 
 المحلفين السيد فيفيروس بتهمة االعتداء والشروع في القتل       أدانت هيئة 1991أیار / مایو 4وفي 

وبعد الطعن في الحكم جرت محاآمة ثانية في عام  . وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات 
وقدم الدفاع استئنافًا  . حكم فيها على السيد فيفيروس بالسجن لمدة عشر سنوات وستة أشهر و1996
نظرًا  تعذر إصدار حكم نهائي في هذه الجریمةوالى، ون تت ومنذ ذلك الحين وحاالت الطع ،جدیدًا

 قدمت ماریا دا بنها ماریا فرناندیز 1998آب / أغسطس20وفي . إلى مماطلة النظام القضائي  
واللجنة المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة ألمریكا الالتينية   ) CEJIL(ومرآز العدالة والقانون الدولي 

ریضة إلى لجنة البلدان االمریكية لحقوق اإلنسان زعمت فيها أن  ع) CLADEM(ومنطقة الكاریبي 
 عامًا في اتخاذ التدابير الفعالة المطلوبة لمقاضاة    15جمهوریة البرازیل االتحادیة أخفقت ألآثر من 

 من اتفاقية 7 و5و 4 و 3للمواد  أن هناك خرقًا وزعم مقدمو العریضة . وعقاب السيد فيفيروس 
ليم دو بارا   ي وهي اتفاقية ب ،ة عليه واستئصاله  معاقب المنع العنف ضد المرأة ولمریكية  البلدان األ 

 8و  ) االلتزام باحترام الحقوق(1، في الفقرة 1 المحاجة بوجود خرق للمواد    الهامة، فضًال عن 
الحق في الحمایة     (25و ) الحق في المساواة في الحمایة  (23و ) الحق في محاآمة عادلة (

المادتين الثانية والثامنة عشرة من      ب المتعلقة قية األمریكية لحقوق اإلنسان   من االتفا) القضائية
وعلى غرار ماحدث في قضایا أخرى، لم تدل الدولة   . مریكي لحقوق الفرد وواجباتهاإلعالن األ 

 16وأعلنت لجنة البلدان األمریكية في تقریرها المؤرخ  . البرازیلية بتعليقات بشأن العریضة
 أن البرازیل قد انتهكت حق ماریا دا بنها ماریا فرناندیز في محاآمة عادلة   2001نيسان /أبریل

 من اتفاقية  7آما أعلنت أن البرازیل عمدت آذلك إلى انتهاك المادة      . الحمایة القضائية  حقها في و
 2002ونتيجة لهذا التقریر قبض على السيد فيفيروس وأودع في السجن في عام . ليم دو بارايب

 . عامًا على محاولته األولى لقتل زوجته20رور حوالي وذلك بعد م
 :المصدر

 ، 01/54التقریر رقم  . 2001منظمة الدول األمریكية،  -بلدان األمریكية  حقوق اإلنسان لللجنة 
ویمكن الرجوع   . 2001نيسان / أبریل16البرازیل،  - ماریا دا بنها ماریا فرناندیز12.051القضية 

 :كتروني التاليإليها على العنوان اإلل
Inter- American Commission on Human Rights –Organization of American States. Report 
N°54/01, Case 12.051, Maria da Penha Maia Fernandes – Brazil, 16 April 2001. available online 
at: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000eng/ChapterIII/Merits/Brazil12.051.htm 

 أسئلة للمناقشة
 ما هي المسائل الرئيسية التي طرحتها هذه القضية؟

 بسبب ا مجازفة  مآيف یمكن إقامة العدالة إن آان المثول أمام المحاآم وحسن سير المحاآمات فيه       
 جنس الضحية؟

 هل تعد القوانين واألنظمة آافية لضمان تكافؤ الفرص لجميع الناس؟ وما الذي یمكن أن یضمن    
 المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل؟ 

 هل یمكن منع وقوع أفعال مماثلة؟ یرجى تحدید أي آليات یمكن استخدامها على الصعد المحلي أو   
 ذلك؟ لبلوغاإلقليمي أو الدولي 
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 معرفتهما ینبغي  
 الحقوق اإلنسانية للمرأة - 1

آان على المرأة أن تكافح لوقت طویل من أجل االعتراف بها آإنسانة آاملة وآفل حقوقها اإلنسانية       
وبالرغم من تحسن أوضاع المرأة من نواح آثيرة  . األساسية، ومن المؤسف أن آفاحها لم ینته بعد

على   واألحكام المسبقة التزال تعوق تطبيق الحقوق اإلنسانية للمرأة إجماًال فإن البنى المجتمعية 
أیضًا  لكنه حمل معه تحسينات آثيرة ب القرن العشرون وجاء.  في جميع أنحاء العالم نحو تام وفوري 

 ومع   .باهتمام خاص لم تحظ المرأة وحقوقها اإلنسانية  السلم والتقدم زمنانتكاسات عدیدة وحتى في 
 حقب التاریخ على وجود بطالت آافحن من أجل نيل حقوقهن سواء بالسالح أو        ذلك تشهد جميع

 عندما جرى 1وعلى سبيل المثال آانت إليانور روزفلت تصّر على أن تستخدم في المادة    . بالكلمة
جميع الناس "عوضًا عن " المساواة بين جميع البشر "صوغ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عبارة 

 هذا التغيير في الصياغة أن حقوق اإلنسانية ملك  بين بوضوحوقد ". all men are brothers" " أخوة
لكل فرد من أفراد البشر سواء أآان ذآرًا أم أنثى آما استحدث مبدأ المساواة آأحد المبادئ   

 .األساسية لحقوق اإلنسان
 بين المرأة المفاضلة دونمن  آما هو معبر عنه شكليًا في القانون، مبدأ المساواةوآثيرًا ما ینطوي 

 آل من یؤدیها  المراآز واألدوار المختلفة التي سببوب. والرجل، على تمييز خفي ضد المرأة
بحكم    " في أحيان آثيرة إلى التمييز  "بحكم القانون " المرأة والرجل في المجتمع، تفضي المساواة   

 بين   الفرق تعزیزللمرأة على أجبر هذا الوضع الناشطين في مجال الحقوق اإلنسانية   قد  و". الواقع
 .المساواة والمساواة األساسية

لم یستفد األشخاص الذین یعانون من أوضاع الحرمان من المفاهيم        ،ظروفوفي آثير من ال
ویجب أن یتحول   . الشكلية للمساواة القائمة على افتراضات خاصة بالمساواة بين جميع البشر  

وعلى نحو   .  والتمييزالضرر ي التعددیة والفروق و تعریف موضوعي للمساواة یراعنحو المفهوم 
 إدراك  ال تسمح الحيادیة ب"، "المساواة وبنى التمييز "  ما تؤآد عليه دیریان شانتي في مقالها المعنون 

وبالتالي یجب أن   .  ألضرار التي من شأنها أن تحول دون تمتع بعض الناس بالمساواة في المعاملةا
فالمساواة الحقيقية   ". ‘ مزایا المساواة‘أو ‘ نتائج المساواة‘يد على  تأآالالترآيز إلى محور  یتحول 

 .بين المرأة والرجل لن تتحقق إال إذا تحققت بالكامل المساواة الشكلية واألساسية على السواء
عن طریق المرأة وبالتعاون   عمل من أجل المرأة  إلى قوة ال إن ترجمة القوة العددیة "

 "لفية المقبلة األمع الرجل هو ما ستحمله 
 عزة آرم

 

 قضایا الجنسين والتصور الخاطئ الواسع النطاق للحقوق اإلنسانية للمرأة
إن قضایا الجنسين مفهوم ال یتناول المرأة وحقوقها اإلنسانية فحسب وإنما هو باألحرى مفهوم أعقد      

 سوزان مولر بأنه فتهوقد استخدم للمرة األولى في السبعينات  وعّر. یشمل الرجل فضًال عن المرأة
لكنه  " إضفاء الصبغة المؤسسية المستحكمة بعمق على الفروق الجنسية التي تعشعش في مجتمعنا    "

تطور أآثر بسبب التحوالت االقتصادیة واالجتماعية والسياسية الدینامية التي تحدث في جميع   
 الدولية   الجنائيةة  محكمل من نظام روما األساسي ل7 أوردت المادة 1998وفي عام  . أنحاء العالم 

وبعد أن ناقش  ..." الجنسين، الذآر واألنثى في إطار المجتمع"یشير إلى  بأنه "نوع الجنس"تعریف 
ممثلو الدول محتوى مفهوم قضایا الجنسين باستفاضة، عارض بعضهم توسيع نطاقه ليشمل اتجاهًا    

 .جنسيًا
ة تعرفها بأنها فئة محددة عوضًا عن   وفوق ذلك ال یزال من الشائع جدًا العثور على تعاریف للمرأ 

 صف السكان األصليين ننصف سكان آل بلد وب نصف عدد سكان العالم و مثلآفئة تالقبول بها  
ویتضح هذا التصور في الوثائق التي تظهر فيها المرأة في فقرة من   . ونصف جماعات آثيرة 

 األصلية والمسنين  الفقرات أو فصل من الفصول إلى جانب فئات مستضعفة أخرى مثل الشعوب
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وما یربط بين هذه الفئات المستضعفة هو أنها جميعًا عانت وال    .  واألطفالمختلفة  اإلعاقات ال وذوي 
مقدورها التمتع بحقوقها األساسية آاملة وال تزال ال تتمتع بهذه بتزال تعاني من التمييز وليس 

 .الحقوق
من شأنه أن یساعدنا على فهم الطریقة التي بيد أن قضایا الجنسين هي باب مفيد من أبواب التحليل 

وإن    . یتولى بها آل من المرأة والرجل مختلف مسؤولياتهما وأدوارهما ومراآزهما في المجتمع 
 ندرك سيجعلنا نظریًا وعمليًا، في حقوق اإلنسان يناستحداث التحليل من منظور قضایا الجنس 

ع ولألساليب المعينة التي تنتهك بها الحقوق      لفوارق القائمة بين المرأة والرجل في المجتم اخاصة 
 .اإلنسانية للمرأة

 لقضایا الجنسين لينال آل فرد الحق نفسه بغض  مراعيالومن الواضح أنه ینبغي تعزیز التفكير   
 .النظر عن جنسه ولونه وعرقه ودینه

 األمن البشري والمرأة
بينهما ألن النزاعات تتجه نحو زیادة     مرتبطان ارتباطًا وثيقًا فيما   األمن البشري ووضع المرأةإن 

هم من  بلدهم جئين والمشردین داخل لالإذ إن معظم ا. أوجه عدم المساواة والفوارق بين الجنسين 
ویعني . النساء ویلزم توجيه اهتمام خاص إلى الشيوخ واألطفال وأن تضمن لهم حمایة خاصة    

الخدمات االجتماعية والعمالة للجميع في     التعليم واالنتفاع ب ضمان تكافؤ فرص  أیضًا األمن البشري
وهكذا  . هذه المجاالتب الكامل  االنتفاعإذ آثيرًا جدًا ما تحرم المرأة من فرص . أوقات السلم آذلك 

یمكن أن تستفيد المرأة واألطفال بوجه خاص من اقتراب حقوق اإلنسان من األمن البشري األمر     
 یمكن تحقيق األمن البشري مالم تحترم حقوق      الذي إن برهن على شيء فهو یبرهن على أنه ال  

 القضاء على أي شكل من أشكال التمييز والسيما التمييز  یولىوعليه ینبغي أن . اإلنسان بالكامل
 .فال أولویة في برنامج األمن البشريطضد المرأة واأل

لمسلح الذي ومن األمور البالغة األهمية بالنسبة إلى األمن البشري هي وضع المرأة في النزاع ا
 .یناقش فيما یلي

 

  ووصفهاتحدید المسائل  -2
إن دراسة تاریخ حرآات حقوق المرأة مفيد لفهم مطالب المرأة الخاصة بحقوقها اإلنسانية في   

 .فهمًا أفضلالوقت الحاضر 

 عودة بالذاآرة إلى التاریخ
د األنثویة التي بذلت      بدایة الجهو،حدث هام من األحداث التاریخية  وهي  ،الثورة الفرنسية تسجل

ولم یشكل ذلك العصر بدایة  . الرجل في عالم الذآور والمرأة آإنسانة بين  مساواة اللالعتراف ب
الحرآة من أجل الحقوق المدنية والسياسية فحسب بل أیضًا مهد الطریق ألول حرآة نسائية من    

غوجس  دي ي أوليمب وآانت إحدى المناصرات للحرآة األآثر شهرة ه .  أجل التحریر والمساواة
بسبب وقد انتهت مع آثيرات من أمثالها على المقصلة    . التي آتبت إعالن حقوق المرأة والمواطنة   

 .التزامهن
 "الرجل في آل النواحيبينها وبين  المرأة حرة وهي تتمتع بحقوق المساواة تولد"

 1789 من إعالن حقوق المرأة والمواطنة، 1المادة 
 

 من الكفاح األنثوي من أجل   راسخ أیضًا بذاآرتها إلى تقليد طویل العهد و  وتعود بریطانيا العظمى 
ومنذ ". األرض األم للمذهب النسوي "بل یطلق عليها في أحيان آثيرة اسم  . المساواة في الحقوق 

 عامًا  70وناضلت لما یزید على . االقتراع  بدأت المرأة البریطانية تطالب بالحق في    1830عام 
 عندما منحت الحق في   1918تغيرة إلى أن أفلحت في آخر المطاف في عام  مستخدمة أساليب م



 142

وتشمل مجاالت العمل األخرى توافر فرص الوصول إلى   .  اعتبارًا من سن الثالثين   التصویت
 .  شغل وظيفة عموميةالتعليم وحق المرأة المتزوجة في حيازة ممتلكات والحق في 

تصل نيا العظمى والوالیات المتحدة إلى إجراءات جذریة   وآثيرًا ما تلجأ المرأة وبخاصة في بریطا 
 الشهيرة إميلي   المدافعة عن حق المرأة في التصویتواختارت .  اإلضراب عن الطعامحتى إلى

سباق جرى في عام  أثناء  بنفسها أمام جواد الملك جورج الخامس أن تلقي متعمدةدافيسون الموت  
1913. 

 مقره في باریس وجدوی.  والیزال قائمًا إلى اليوم 1888عام وتأسس المجلس الدولي للمرأة منذ  
ویشارك بنشاط في عملية آفل حقوق المرأة عن طریق اجتماعات دولية وحلقات تدارس وحلقات     

 بالتعاون مع  مشروعاتإلعداد ال برنامج مكثفعمل إقليمية ودون إقليمية ووطنية وعن طریق  
 الجمعية العامة لألمم المتحدة وعن     ا واعتمدته اضعته وتي الات وعن طریق القرار ،وآاالت دولية 

 وعن طریق خطط عمل   ،طریق التعاون على جميع المستویات مع منظمات غير حكومية أخرى 
 . في إطار آل لجنة من لجانه الدائمة الخمستوضع  ثالث سنوات مدتها

 ئية للبلدان األمریكيةالنسا الحقوق اإلنسانية للمرأة هي اللجنة  عالجتوأول هيئة حكومية دولية 
)CIM ( وتولت هذه الهيئة مسؤولية  .  منطقة أمریكا الالتينيةمن أجل  1928التي أنشئت في عام

في عام  ) OAS(صوغ االتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة التي اعتمدتها منظمة الدول األمریكية 
لمنطقة تقوم بها بوضع   عن الطریقة التي آانت ا  اتوقد أثارت هذه المعاهدة مناقش . 1933

 .مجموعة قوانين من شأنها أن تعالج حقوق اإلنسان
التحسيس  و حاولت المرأة بالفعل المشارآة داخل بنيانها 1945 األمم المتحدة في عام تأسيسومنذ 

 .بوجودها في مضمون وتطبيق صكوك وآليات حقوق اإلنسان
 حقوق المرأة   تعزیز  والیتها علىترآزت  و1946في عام ) CSW( المرأة لجنة وضع وقد أنشئت 

لجنة وضع   وقد روجت .  من بلجيكابودیل بوغستربوآان أول من ترأسها  . في جميع أنحاء العالم
 .المرأة إلدراج حقوق المرأة الصریح في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ي  وبالرغم من أن المرأة أسهمت بصورة متساویة في تطور النظام االجتماعي واالقتصاد    
فقد جعلت عقود .  فإن االهتمام الموجه إلى مسائل المرأة آان ضئيالً  ،والسياسي الدولي منذ البدایة

.  التعامي عن قضایا الجنسين في وثائق حقوق اإلنسان الناس یتعامون هم أیضًا عن هذا الواقع 
مناص منه  وآانت الحقوق األساسية الخاصة بأآثر من نصف البشریة طي النسيان، مما أدى بما ال  

قضایا الجنسين في القوانين الدولية أو الوطنية في   إزاء  أنه ال یمكن أن یوجد حياد فادهاإلى نتيجة م
 ، قضایا الجنسين إزاء العالم غير حيادیة   بقاع الوقت الذي ال تزال فيه المجتمعات في آل بقعة من    

 . تمارس التمييز ضد المرأة هذه المجتمعاتوما انفكت
 أوجه عدم المساواة في مجاالت آثيرة      قامت األمم المتحدة بدافع مما یسود من    فقطوفي السبعينات 

اتخاذ قرار  ، بوالتمييز ضد الفتيات الصغيراتفضًال عما تعانيه النساء من الفقر من الحياة اليومية  
 إلى عام 1976من عام  ،المساواة والتنمية والسلم: عقد األمم المتحدة للمرأةیقضي باستهالل 

 وبلغ هذا العقد أوجه في اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد        ،1985
 وتعد هذه الوثيقة أهم صك من صكوك حقوق اإلنسان الخاصة بحمایة وتعزیز       . )CEDAW(المرأة

وتشمل االتفاقية . بالمرأة آإنسانة آاملة،  األولىمرةلل ،عترفت إن هذه االتفاقية إذ ،حقوق المرأة
 فهي وحدت حقوق  ،ثقافيةال جتماعية واالقتصادیة واالحقوق السياسية فضًال عن المدنية و ال ققوالح

 .تنقسم إلى فئتين، ذلكل ًا خالف،اإلنسان التي آانت
 ویكون من آثاره أوأغراضه،    على أساس الجنس یتم تفرقة أو استبعاد أو تقييدأيالتمييز  "یعني و

ق اإلنسان والحریات األساسية في الميادین السياسية  توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقو  
واالقتصادیة واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه          
الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين    

 ".الرجل
 ضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من اتفاقية الق1المادة 

 :وعالوة على ذلك تلزم آذلك االتفاقية الدول األطراف فيها بما یلي
 إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشریعاتها المناسبة األخرى؛ •
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 آفالة التحقيق العملي لمبدأ المساواة؛ •
، لحظر    المناسبة جزاءات العية وغير تشریعية، بما في ذلك من تدابير ، تشریما یناسب اتخاذ  •

 آل تمييز ضد المرأة؛
 فرض حمایة قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل؛ •
االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزیة ضد المرأة وآفالة تصرف السلطات    •

 والمؤسسات العامة بما یتفق وهذا االلتزام؛
اذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة       اتخ •

 أو مؤسسة؛
 إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة؛ •
آفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان والحریات    •

 .لى أساس المساواة مع الرجلاألساسية والتمتع بها ع
 تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة؛ •
التحيز والعادات العرفية وآل الممارسات األخرى القائمة على   أوجه تحقيق هدف القضاء على  •

 أدوار نمطية للرجل  نسباالعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على 
 والمرأة؛

فالة تضمين التربية العائلية فهمًا سليمًا لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، واالعتراف بكون        آ •
تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشترآة بين األبوین على أن یكون مفهومًا أن مصلحة    

 األطفال هي االعتبار األساسي في جميع الحاالت؛
 منها، لمكافحة جميع أشكال االتجار  ةریعي جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التش  اتخاذ •

 بالمرأة واستغالل بغاء المرأة؛
في التصویت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة واألهلية لالنتخاب    المرأة حقضمان  •

 لجميعها في جملة أمور أخرى؛
  بها؛منح المرأة حقوقًا مساویة لحقوق الرجل في اآتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ •
 .عليم مساویة لحقوق الرجل في ميدان التضمان تمتع المرأة بحقوق •

وتعالج مواد عدیدة في  . الخاصة للمرأة العامة والحياة شؤون وتنظم االتفاقية قضایا متصلة ب
االتفاقية دور المرأة في األسرة والمجتمع والحاجة إلى تقاسم المسؤوليات داخل األسرة والضرورة        

وال یمكن .  إلى المرأة مكانة ثانویةتعزو غييرات في النظم االجتماعية والثقافية التي   الملحة إلجراء ت
تغييرات  إجراء  االعتراف بالحقوق اإلنسانية للمرأة على المستوى العالمي إال عن طریق  تحقيق

رأة  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم  إلىدولة ما نضم وما إن ت . أولية من هذا القبيل 
جميع السبل المالئمة ودون تأخير، سياسة للقضاء على التمييز ضد ب،  بأن تتبع ملزمةحتى تصبح

 . أي فعل آخر من أفعال التمييزفضًال عنالمرأة 
 البروتوآول االختياري: 21 المادة  اعتمدت الجمعية العامة 1999تشرین األول / أآتوبر6وفي 

 في إطار قرار بارز من أجل المرأة اتخذ   ز ضد المرأةالقضاء على جميع أشكال التمييالتفاقية 
إلى الصك الجدید في آذلك  وأهابت بجميع الدول األطراف في االتفاقية االنضمام  ،بتوافق اآلراء

وینص البروتوآول على إمكانية توجيه شكاوى إفرادیة إلى اللجنة المنبثقة عن    . أسرع وقت ممكن
 دولة على البروتوآول االختياري بينما صدقت عليه بالفعل    75نيسان وقعت  -وفي أبریل . االتفاقية

 . دولة50
 (Http: //www.UN.ORG/womenwatch/DAW/CEDAW/SIG op.HTM:المصدر
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 1993حزیران /  الذي عقد في فيينا في یونيو المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسانجمع 
عالن وبرنامج عمل  إوینصب ترآيز .  الناشطين والخبراء في حقوق اإلنسان  ًا منألوف
 الذي اعتمد آمحصلة للمؤتمر على تعزیز وحمایة الحقوق اإلنسانية للمرأة     فيينا

طفلة   ال الحقوق اإلنسانية للمرأة وقد جاء فيه أنو. والفتيات بوجه عام  وعلى منع العنف ضد المرأة 
آما . ینفصل عنها وال  حقوق اإلنسان العالمية من ال یتجزأ آما أنها جزءغير قابلة للتصرف فيها 

أن المشارآة التامة بالتساوي مع الرجل في الحياة السياسية والمدنية واالقتصادیة   علن ی
 د الوطني واإلقليمي والدولي والقضاء على جميع أشكال التمييز    يواالجتماعية والثقافية على الصع   

 .على أساس الجنس هي أهداف ذات أولویة یصبو إليها المجتمع الدولي
 رئيسية  ترمي إلى إدماج  مؤتمرات عالمية أربعة في إطار تفریضها، ،جنة وضع المرأة لونظمت 

 :حقوق المرأة في صلب حقوق اإلنسان
 1975المكسيك،  •
 1980آوبنهاغن،  •
 1985نيروبي،  •
 1995بيجين،  •

الثالثة والعشرین للجمعية العامة  االستثنائية  اجتماع الدورة 2000وإضافة إلى ذلك، عقد في عام 
في   "  القرن الحادي والعشرینفيالمساواة بين الجنسين والتنمية والسالم : 2000المرأة عام "أن بش

نيویورك بهدف تقييم التقدم المحرز في االلتزامات التي تعهدتها في األصل الدول في مؤتمر بيجين   
بعد   بيجين  "وبذلك ولهذا السبب أطلق على هذا االجتماع اسم.  1995العالمي المعني بالمرأة لعام  

 ". سنوات5
آل مؤتمر من المؤتمرات الرئيسية وهو یتضمن عقد عمل بعد الواستهل الصك الخاص ببرنامج 

مجموعة تدابير وسياسات عامة ینبغي أن تضعها الدول في االعتبار من أجل تحقيق المساواة بين          
 .المرأة والرجل
الذي المرأة ب المعنيرابع مؤتمر العالمي ال ال الذي اعتمد في  منهاج عمل بيجين   إن

إذ تشكل دیباجته إلى . أهمية خاصةیكتسي  1995عام عقد في إطار االمم المتحدة في 
برنامجًا من أآثر البرامج اآتماًال بشأن حقوق اإلنسان مع  فيه  فصًال 12جانب 

عزیز تشخيص عالمي لوضع المرأة ودراسة للسياسات العامة واالستراتيجيات والتدابير الالزمة لت  
  االهتمام مجاالت إلى ًا خاصًااهتمام منهاج العمل ویوجه. حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم

الفقر والتعليم  والصحة والعنف والنزاع المسلح واالقتصاد     :  مجاًال12 البالغة التالية الحرجة
 ال اإلناث  األطفوصنع القرارات واآلليات المؤسسية وحقوق اإلنسان ووسائط اإلعالم والبيئة و

 .والترتيبات المؤسسية والمالية

 المرأة والفقر
توخيًا لفهم اآلثار المختلفة التي یحدثها الفقر في المرأة والرجل، من الضروري إلقاء نظرة على   

وآثيرًا جدًا ما تعمل المرأة في األعمال    . تقسيم معظم أسواق العمل العالمية على أساس الجنسين  
 وهي تقوم بأعمال   ،ي رعایة األطفال والعنایة بالمرضى والمسنين المنزلية وتؤدي مهامها ف 

 وهي تقریبًا في آل مكان من دون تأمين مناسب خاص بها مع ، روتينية دون أن تلقى مقابًال مادیًا
 .تستحق التقدیر الرفيعأن مساهماتها على الصعيد االجتماعي واالقتصادي ضروریة و

أما البعد  . حد األبعاد الهيكلية للفقر الذي یؤثر في المرأة وتقسيم العمل على أساس الجنس هو أ
 ومسؤولية أسریة   مهمة اجتماعية تعتبر  وهي ،اآلخر فهو الوظيفة البيولوجية الخاصة باألمومة     

 . اجتماعية
 " الفقرالتحرر من" و" عملال "المعنونتين نين التعليميتيتوحدالانظر 

والمسؤوليات   العمل ، نظرًا لتوزیعية آكل األسر المعيش على یؤثر في حين أن الفقر"
تتحمل المرأة قسطًا غير    ، عن رفاه األسرة المعيشية على أساس اختالف الجنسين    
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دفة شؤون األسرة المعيشية من حيث     إدارة متناسب من العبء، حيث تحاول  
 ."استهالآها وحمایتها في ظل ظروف ازدیاد شح الموارد

 منهاج عمل بيجين
 

أو   (یضًا من خالل عدم تساوي األجور المدفوعة للعمل نفسه ومن الحرمان منوینشأ الفقر أ
التعليم أو الخدمات العامة واالجتماعية أو التمتع بحقوق اإلرث أو ملكية   النتفاع ب ا) فرصليصتق

 .األراضي
یضع    ، و بعده السياسي، عدم المساواة في الحقوق بين أفراد مجتمعاتنا    ، من خاللظهر الفقروُی
 في الحصول على فرص تمتعهم بحقوقهم اإلنسانية المدنية      أولئك األفراد  ات آبيرة أمامعقب

المعلومات   االنتفاع ب فرص للآما أن الفقر یق. والسياسية واالقتصادیة  واالجتماعية والثقافية  
 یفضي الفقر آذلك    ،وفي سياق الهجرة. وإمكانيات المشارآة في منظمات عامة وفي صنع القرار 

 . في أمریكا الالتينية وآسيا وأوروبا الشرقية، ال سيمایادة االتجار بالمرأةإلى ز
 في المائة من اإلنتاج  67 في شيلي أن الرجال یضطلعون بنسبة   1996تظهر إحصائيات عام   

 في المائة من  37التجاري وال یؤدون أي عمل روتيني منزلي في حين أن النساء یضطلعن بنسبة 
العمل  ویسهم هذا الحجم من .  في المائة من األعمال المنزلية 100بةاإلنتاج التجاري وبنس 

 . المجتمع ویمثل قاعدة فقر هيكلية تؤثر في المرأةالمضطلع به من دون أجر في إنتاج
 )1998(روزا برافو

 المرأة والصحة
ة وتحدد صحة المرأ. تشتمل صحة المرأة على رفاهها من الناحية العاطفية واالجتماعية والبدنية      

. عن طریق السياق االجتماعي والسياسي واالقتصادي ألوجه حياتها وآذلك عن طریق البيولوجيا     
الصحة الجنسية   من فالصحة التناسلية تعتبر حالة من الرفاه الكامل البدني والعقلي واالجتماعي و     

جل وتستلزم العالقات المتساویة بين الر .  الحياة والعالقات الشخصية  یتمثل هدفها في تحسين 
.  والمرأة في قضایا العالقات الجنسية  واإلنجاب االحترام المتبادل والرضا والمسؤولية المشترآة 
 :أما ما یجري على أرض الواقع فهو مختلف على نحو ما یوضحه هذا المثال المستقى من الفلبين

.  والدة بالحمل وال یرتبط في سن اإلنجاباللواتي نساء الالسبب الرئيسي للوفيات في عداد إن 
  ضغط الدم ارتفاع ليها اضطرابات تویرد على رأس قائمة هذه الوفيات حاالت النزیف بعد الوالدة    

 حاالت في لكل ست  واحدةحالة حملتفضي و). االرتعاجاج وتعرال امقدمات(الخاصة بالحمل  
. إما غير مخططة أو غير مرغوب فيها هذه الحالة تكون الفلبين إلى إجهاض غير مشروع  ألن

 حالة إجهاض غير مشروع آل عام   400000 إلى 300000  منوهناك تقدیرات تدل على وجود
مليونا   ویوجد على األقل  .  تعقيدات  من قبيل خمج الدم أو الموت   عن  آثير من هذه الحاالت  سفروت

امرأة متزوجة في سن اإلنجاب یرغبن في ممارسة التخطيط األسري غير أنه یتعذر عليهن القيام  
 .خدمات التخطيط األسرياالنتفاع بألسباب شتى منها االفتقار إلى فرص بذلك  

مرتبطة   عرضة لمخاطرعالية  مالیين امرأة  في سن اإلنجاب 7وتشير التقدیرات إلى وجود 
لن  ب؛ أو ألنهن ح)  عامًا18دون سن ( إما ألنهن صغيرات جدًا في السن :  لألسباب التالية لحمل با

 أو ألنهن مصابات بمرض ؛ن الفترات الفاصلة بين حمل وآخر قریبة  أو أل؛أربع مرات أو أآثر
 حملوحتى وإن آن یواجهن المخاطر المشار إليها أعاله فمن المتوقع أن ت       ... مع الحملمتزامن

 . مليون امرأة من بينهن آل عام2.6
لرضع    والدة ومعدل وفيات ا 100000 حالة وفاة لكل  172 معدل وفيات األمهات البالغ    ویعد...

 . أعلى المعدالت في العالم من... مولود 1000 حالة وفاة لكل 36البالغ 
 )2002(توریفيالس. دوميني م 

 .الصحة التعليمية الخاصة بانظر الوحدة   
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  امرأة من بولندا وروسيا وإیطاليا وألبانيا وترآيا في أثناء مداهمتها لبيت  24أخلت الشرطة سبيل "
وقد ظلت إثنتان من بينهن     . البغاءتجزات آمستعبدات ویمارسن  حيث آن مح  للدعارة  ألماني
 عصابة من المجرمين تتكون من   الشرطةوقد اعتقلت.  النوریاتر مدة سبعة أشهر دون أن تينحبيس

ویزعم أن ثالثة من ضباط   .  وتبحث عن ستة آخرین ،ن ترآيا وإیطاليا وألبانيامستة عشر مشتبهًا 
 أآبر العمليات إحدى العملية هذه  شكلتو.  یعملون مع شبكة للتهریب  لویدینشاید آانوا مدینةشرطة

 " ضد حلقة إجرامية منظمة في ألمانيانفذتعلى اإلطالق التي 
 )1996(إریك رایمان 

 المرأة والعنف
 الدخل حدود تتعرض النساء والفتيات في مجتمعات آثيرة للعنف البدني والجنسي والنفسي یتجاوز     

وآثيرًا ما تقع المرأة ضحية لالغتصاب   . ي الحياة العامة والخاصة على السواء   والطبقة والثقافة ف 
آما أن االستعباد الجنسي والحمل القسري  . لتخویف أو االمضایقة الجنسية الجنسي  أو  التعديأو

واإلجهاض القسري واختيار جنس المولود قبل الوالدة ووأد   القسري والبغاء القسري والتعقيم  
 . ال عنف ترتكب ضد النساء هي أفعاإلناث

 تنقض أو تضعف أو تبطل تمتع المرأة بحقوقها اإلنسانية وبالحریات  تلكوجميع أفعال العنف  
باعتماد    اآلراء توافق ب1993الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام     قيام  فإن وبناء عليه . األساسية

بوصفه أداة لمنع أعمال العنف وى، یتسم بأهمية قص عالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأةاإل
 في عام  مقرر خاص بشأن العنف ضد المرأةوإضافة إلى ذلك عين . التي تمارس ضد المرأة

1994. 
 التنفيذ والرصد   
 :مایلي ، على سبيل المثال ال الحصر،العنف ضد المرأة أنه یشملب یفهم

والتعدي   ، في ذلك الضرباألسرة بماإطار العنف البدني والجنسي والنفسي الذي یحدث في  (أ
 وختان  ة،غتصاب الزوج ا و،والعنف المتصل بالمهر على أطفال األسرة اإلناث،    الجنسي

 المرتبط  والعنف  ، والعنف غير الزوجي ،المؤذیة للمرأةمن الممارسات التقليدیة ه اإلناث وغير 
 باالستغالل؛

م بما في ذلك االغتصاب     المجتمع العافي إطار العنف البدني والجنسي والنفسي الذي یحدث   (ب
وأي وفي المؤسسات التعليمية والتخویف في مكان العمل  المضایقة الجنسية الجنسي و التعديو

 البغاء؛بالنساء وإجبارهن على  واالتجار مكان آخر،
 . وقع أو تتغاضى عنه أینما  الدولةالعنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه (ج

 العنف ضد المرأةاء على القض من اإلعالن بشأن 2المادة 
أو حتى    وعالوة على النظام الدولي تعهدت بعض المنظمات اإلقليمية بمنع العنف ضد المرأة       

على حمایة المرأة  للبلدان االمریكية    ینص نظام حقوق اإلنسان   ،وعلى سبيل المثال. يه القضاء عل
ليم دو  يب( واستئصاله   عليهةاتفاقية البلدان األمریكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبعن طریق 

 .)1995 ،بارا
 ."ممارسات جيدة" قسمانظر   

 وقد ترآزت 1993 ونهایة عام 1991وقعت معظم الحاالت الموثقة في فترة ما بين خریف عام  "
  اآثریة  حاالت أن ویضاف إلى ذلك. 1992تشرین الثاني /نوفمبر نيسان و/في األشهر ما بين أبریل

  اغتصاب ارتكبها صربيون ضد مسلمات من البوسنة والهرسك  عمليات تشتمل على  االغتصاب
هم من     الجناةو. آرواتيات وصربياتو اغتصاب مسلمات عمليات  عن   أنه قد أبلغبالرغم من

عدد حاالت االغتصاب موضع و. عسكریة والشرطة المحلية والمدنيين الجماعات شبه  ال والجنود 
 وزارة الداخلية في فيد وت، حالة اغتصاب20000ية رقم فقد اقترح وفد من الجماعة األوروب . جدل

 ." هذه الحاالتعدد بشأن جادلة أما لجنة الخبراء فقد رفضت الم، حالة50000البوسنة بأن عددها 
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 )1995(نيارآوس. آاترین ن

 المرأة والنزاع المسلح
 روت سيفرت  حوتصر.  الحرب والنزاع المسلحأثناءضحية للعنف في أول آثيرًا ما تصبح المرأة 

في حاالت    یكون بأن استهداف المرأة " منطق العنف الجنسي : الجبهة الثانية  " في مقالتها المعنونة 
  یعد ،ة النزاعات المسلح أثناء وهو شائع في ،فاالغتصاب.  آثيرة استراتيجية عسكریة لتدمير العدو

المعنية  الجنائية الدولية  ، على نحو ما أعلنت عنه المحكمة   جماعية  إبادة كون جریمة بل یمكن أن ی
 جزء  بكاملها أو   جماعةرواندا في قرارها المتعلق بجان بول أآيسو، عندما یرتكب بنية تدمير      ب

استراتيجية للحرب واالغتصاب آونه أحد أساليب آ"  التطهير العرقي"أن یستهدف ویجب  . منها
في التاریخ یفسر النظام وألول مرة . معزل عن العقابب أبدًا  أال یظالآما یجبهذا التطهير 

 على نحو صریح جرائم مثل االغتصاب والحمل    1998األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام   
المجني    بحقالعدالة  تطبيق  وینص على نظام یرمي إلى   ، وما إلى ذلك ،القسري والبغاء القسري

 .ضمن اختصاص هذه المحكمة ،السواءجرائم على هذه ال ومرتكبي عليهم
 وعوضًا عن ذلك فهي   ،ًا ما تؤدي المرأة دورًا فعاًال في القرارات التي تفضي إلى نزاع مسلح  ونادر

تعمل على صون النظام االجتماعي في غمرة النزاعات وبذل ما بوسعها لضمان حياة طبيعية بقدر   
في آثير من األحيان نصيبًا غير متكافئ من نتائج     " لى ذلك تتحمل المرأة  إوإضافة  . اإلمكان

آما یصرح بذلك المرآز الدولي للبحوث المعنية بالمرأة في نشرته اإلعالمية عن اإلعمار  " لحربا
وقد ترآت نساء آثيرات آأرامل یواجهن األعباء المفرطة الخاصة   . في مرحلة ما بعد النزاع

 في حين أن عليهن أنفسهن في بعض األحيان أن یعالجن صدمة ناشئة عن التعرض          ،بإعالة أسرهن
ویجب أن تؤخذ هذه العوامل آافة في      . النزاعأثناءف وبوجه خاص العنف الجنسي في للعن

الحسبان بصورة متزایدة والسيما في بعثات حفظ السالم في المستقبل بحيث یمكن تقدیم أآبر قدر    
 .ممكن من المساعدة إلى المرأة بما یتالءم مع احتياجاتها الخاصة

 المرأة والموارد الطبيعية
الزراعات األحادیة واالحتكارات واألساطير وإضفاء صفة الذآورة على   "طف من یشير مقت
 بصون  األمر  إلى أن النساء في الهند یؤدین دورًا هامًا عندما یتعلق ، بقلم فاندانا شيفا،"الزراعة

 .الموارد الطبيعية والبيئةالخاصة بالمعارف 
". لسنين حافظات للبذار ومستنبتات له على مر ألوف من اآن المزارعات  "أن فاندانا شيفا ترىو

فالمرأة من خالل إدارتها واستخدامها  .  العالم برمتهعلى الهند فقط بل أیضًا علىوال یصح ذلك 
 .للموارد الطبيعية تزود أسرها ومجتمعاتها المحلية بالرزق

 لكنه أثر ،آكلوأحدث تدهور الموارد الطبيعية آثارًا سلبية في الصحة والرفاه ونوعية حياة السكان    
  نادرًا ما،الذین هم غالبًا من الذآور أصحاب القرار، یضاف إلى ذلك أن و. بوجه خاص في المرأة 
 . معارف المرأة ومهاراتها وخبرتهایضعون في االعتبار 

 الشرآات الغربية بسرقة  قرون من  ها  من خاللتقومالتي " البيولوجية القرصنة "إن ظاهرة "
 تأخذ في الوقت     ، الصعيد الجماعي اللذین تحملهما نساء العالم الثالث    المعرفة واالبتكار على 
یجري تبریرها في الوقت الحالي على أنها  " بيولوجيةالقرصنة ال"فهذه . الحاضر أبعادًا وبائية

  ال یمكن أن تكون ،رأینافي  و. جدیدة بين دوائر األعمال الزراعية ونساء العالم الثالث " شراآة"
 ."شراآةل أساسًا لالسرقة

 )1998 (فاندانا شيفا

 األطفال اإلناث
 في آثير من البلدان التمييز منذ نعومة أظافرهن مرورًا بمرحلة الطفولة إلى     األطفال اإلناث تواجه 
وبسبب المواقف والممارسات الضارة مثل ختان اإلناث وإیثار البنين والزواج المبكر      . المراهقة

 عدد الفتيات الالتي    فإن،بالصحة  وآذلك توزیع الغذاءواالستغالل الجنسي وممارسات متصلة 
وتسود على نطاق واسع ممارسة وأد البنات في    .  أقل من عدد الصبيان  البلوغ  مرحلة  یصلن إلى

ونظرًا إلى االفتقار إلى قوانين الحمایة أو عدم إنفاذ هذه   . المجتمعات التي تفضل الصبي على البنت 
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وفي . عرضًا لجميع أشكال العنف وبوجه خاص العنف الجنسي تكون الفتيات أآثر ت  ،القوانين
 .التعليم والتدریب المتخصصاالنتفاع ب في فرص تمييزًامناطق آثيرة تواجه البنات 

 نشرة إخباریة من الهندلمثال عن قصاصة 
 المقاطعة بوضع السم البنتهم   من في قریة مؤخرًا أبوان وجدانوفي مثال آخر عن وأد اإلناث، قام 

 المقررین   ،مانجوناتا. ن.  م،وقد أخبر مفوض الشرطة في المقاطعة  . رضيعة إلى أن فارقت الحياة ال
من    302المادة یوم السبت أنه جرى اعتقال األبوین والجدین وسجلت قضية ضدهم في إطار    

  موالهالي بودور قدم شكوى عن لقریة وقال إن المسؤول اإلداري). القتل(القانون الجزائي الهندي 
 . تدعى آافيتا أنجبت بنتًا ثالثة في األسبوع الماضي لكن البنت سممتمرأةا

 http://newsarchives.indiainfo.com/2000/12/17/17f emale.html:المصدر
 

  للجدلوقضایا مثيرة آفاق للتفاعل بين الثقافات -3
 عندما  وبخاصةإن مفهوم العالمية یكتسي أهمية رئيسية بالنسبة إلى حقوق اإلنسان لكن ال غنى عنه 

مام   أفي آثير جدًا من األحيان آحجة أو آعائق  ویستخدم التنوع الثقافي . یتعلق األمر بحقوق المرأة
حقوق   لالمؤتمر العالمي وتعد الوثيقة التي اعتمدت في  . التطبيق التام للحقوق اإلنسانية للمرأة 

 : إنجازًا أساسيًا للمرأة فضًال عن أنه یشدد على أن ، في فيينا،1993اإلنسان لعام 
غرب  ییجب أال وبينما ... ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة ومترابطة  شاملةجميع الحقوق اإلنسانية   "

 التاریخية والثقافية  عن األذهان أهمية الخواص الوطنية واإلقليمية وشتى المعلومات األساسية     
 أن تعزز  ،ة والثقافية واالقتصادیة بغض النظر عن نظمها السياسي،والدینية، فإن من واجب الدول  

 ."وتحمي جميع حقوق اإلنسان والحریات األساسية
 مفهوم العالمية على نطاق واسع، ال تزال مجاالت آثيرة خاصة  توافق اآلراء بشأنوبالرغم من 

ة نفسها التي   ملوفي بعض األدیان ال تتمتع المرأة بالمعا   . مرأة مصادر مثيرة للجدلبالحياة اليومية لل  
 فضًال عن   ، التعليم والعمالة  فيفرصل ا االنتفاع بتكافؤویعد حرمانها من. رجلیتمتع بها ال

وفي بعض الحاالت المتطرفة تشكل  . استبعادها الصریح من صنع القرارات السياسية أمرًا طبيعياً 
 .ياسات والتصورات حتى تهدیدًا لألمن الشخصي للمرأة ولحقها في الحياةهذه الس

ووفقًا     .  على امرأة شابة نيجيریة بالموت رجمًا بالحجارةشرعية محكمة حكمت 2002وفي عام 
هي  ، وفقًا للمزاعم، إن الجریمة التي اقترفتها أمينة الوال، ةلعفو الدوليللفرع األسترالي لمنظمة ا

وقد سبب هذا القرار احتجاجًا دوليًا صارخًا وطرح    . ًال خارج نطاق الزوجية أنها أنجبت طف  
 .تساؤالت عن مالءمة بعض الممارسات الثقافية والدینية لعالمية حقوق اإلنسان

 ممارسة دینية أخرى تؤثر في الحياة اليومية للمرأة حيث تسود     العثور في الهند على ویمكن 
و تقليد من تقاليد الهندوس یقضي بحرق األرملة مع زوجها    وه،"الساتي" أو "السوتي"ممارسة 

آخر  ، آما تبّين  لكنه ال یزال یمارس،1829آانت قد منعته الحكومة البریطانية في عام  ،الفقيد
 .2002قضية موثقة من الهند في عام 

  إیاه اتمنحه ال یمكن أن یدوم النظر إلى مشارآة المرأة في السياسة على أنه جميل  "
ت ال یزال یهيمن عليها الرجال بكثرة لكن آمسؤولية والتزام بخلق عالم یتسم   مؤسسا

 ."بقدر أآبر من المساواة والدیمقراطية
 .للمعهد الدولي للدیمقراطية والمساعدة االنتخابية األمين العام، سودیربرغ -بينغت سيف

 
 المرأة هي التي یمكنها    أهم بكثير من أي وقت مضى ألن المشارآة السياسية للمرأةواليوم تعتبر  

وفي السنوات الخمسين األخيرة حصلت المرأة     . أن تدعم مصالحها الخاصة على نحو أفضل  
وسيسفر ذلك، بما . االضطالع بهاعمومية ووظائف باطراد على حقها في االقتراع وفي إدارة 

 .المأآبر قضایا الجنسين في جميع أصقاع الع  بدرجةتراعيیبعث على األمل، عن سياسات 
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 الدیمقراطية التعليمية الخاصة بانظر الوحدة  
ها الذآور  ؤومنذ انهيار الشيوعية تكسب المرأة في بلدان ما بعد الشيوعية أقل مما یكسبه زمال

 تطالب  ،وروبيإطار االتحاد األ  وفي .   ذاتهاالمؤهالت  ببحوالي الثلث تقریبًا لقاء الوظيفة نفسها و    
المرأة  بين مساواة في األجر  بال ي نشأت بموجبها الجماعة األوروبية      من المعاهدة الت 141المادة 

بيد أنه في الواقع ال تزال بلدان آثيرة   . لعمل المتساويا عن المؤهالت نفسها   اذین لدیهم لالرجل الو
 عن للمساواة في األجر بين الرجل والمرأة أعضاء في االتحاد األوروبي بعيدة عن التحقيق التام   

 .ويالعمل المتسا
 العملب  التعليمية الخاصةانظر الوحدة

 . والتقاليد أیضًا مصدر خطر على الطفالت والفتيات في سن المراهقة العرفيةوتشكل العادات
بنت    مليون 135 عدد یقدر بـ األعضاء التناسلية لإلناث على  تشویهیمارس ،على سبيل المثالف

ن مليونين من البنات عرضة في   أ ةلعفو الدوليویضاف إلى ذلك وفقًا لمنظمة ا.   في العالموامرأة
والمناطق   .  بنت یواجهن آل یوم تقریبًا خطر تشویههن 6000 مما یعني أن ،العام لخطر التشویه

أجزاء من أفریقيا وبعض البلدان في في الرئيسية التي یمارس فيها تشویه األعضاء التناسلية هي 
 من منطقة آسيا  أجزاءآذلك بهذه الممارسة إلى وقد أتت المجتمعات المهاجرة  . الشرق األوسط
 . وأمریكا الشمالية وأمریكا الالتينية وأوروبايوالمحيط الهاد

األطفال وتفيد لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية باليونيسيف في وثائقها المتعلقة بقضایا صحة  
یفضي  و. األطفال اإلناث عاني منهای أیضًا مشكالت صحية سببی زواج األطفالأن تقليد ب اإلناث

حاالت " بصورة حتمية إلى أمومة مبكرة ویسبب   ، الذي یشيع على األآثر في آسيا،الزواج المبكر 
 عامًا  14 أعوام و10ألمهات أعلى بخمس مرات لدى البنات الالتي تتراوح أعمارهن بين   ا وفيات

 لجنة المنظمات غير   قدم وت". عامًا24 عامًا و20منها لدى النساء الالتي تترواح أعمارهن بين   
 تظهر أن  اإلیدز/فيروس نقص المناعة البشریة أیضًا بيانات عن   باليونيسيف  الحكومية المعنية   
 عرضة بدرجة آبيرة لخطر العدوى بالفيروس إما عن طریق أمهاتهن أو بسبب األطفال اإلناث

 . االغتصاب، وال سيماالعنف الجنسي المرتكب ضدهن

 التنفيذ والرصد -4
 عدد من الصكوك   فسيرستلزم التنفيذ التام للحقوق اإلنسانية للمرأة بذل جهود خاصة إلعادة ت  ی

 .الدولية لحقوق اإلنسان وإلعداد آليات جدیدة لضمان المساواة بين الجنسين
 وآذلك   توجد نهوج مختلفة یمكن أن تتبعها الحكومات بتنفيذ الحقوق اإلنسانية للمرأةوفيما یتعلق 
 .مع المدنيأیضًا المجت

تعليم حقوق یكمن النهج األول في نشر صكوك وآليات الحقوق اإلنسانية للمرأة عن طریق    •
أن تمارس على اإلطالق وال یمكن للمرأة .  في النظام التعليمي الرسمي وغير الرسمي اإلنسان

 . ماهية هذه الحقوقتجهلحقوقها اإلنسانية إن آانت 
لمعرفة ما إذا آانت تفي   ى  مراقبة أداء دولها تشجيع المرأة علوالخطوة األخرى هي     •

وإن لم تستوف  . بواجباتها على نحو ما ورد في صكوك حقوق اإلنسان التي صدقت عليها     
التزامات الدولة على النحو المالئم فيمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعد تقاریر بدیلة أو  

ة على إعداد تقاریر بدیلة لتقدیمها إلى  وینبغي تشجيع المرأ. صوریة لرفعها إلى اللجنة المحددة 
اللجنة المنبثقة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهيئات أخرى      آل من 

وتتيح التقاریر الصوریة ألفراد المجتمع المدني مساءلة حكوماتهم فيما یخص   . منشأة بمعاهدة
 تسهم في إذآاء  فهيوفوق ذلك . وليالتعهدات وااللتزامات التي قطعتها على المستوى الد 

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد    في إطارالوعي بشأن عملية تقدیم التقاریر   
 .المرأة في البلد

البروتوآول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع  في البلدان التي لم تصدق بعد على   •
.  ت للضغط من أجل سرعة التصدیق عليه  ، ینبغي تنظيم حمال أشكال التمييز ضد المرأة

لجنة  ویعني التصدیق على هذا البروتوآول االختياري أن الدول المصدقة عليه تعترف بأهلية  



 150

 في  الشكاوى من األفراد أو الجماعات والنظر فيهاستالمال القضاء على التمييز ضد المرأة
 الدول  احترام جنة أیضًا بمراقبة  وتقوم الل .  إطار السلطة القضائية الخاصة بكل بلد على حدة   

 .تزاماتها في إطار االتفاقيةاللاألطراف 
تدریب  التام لصكوك الحقوق اإلنسانية للمرأة   التطبيقومن الخطوات الهامة المتخذة نحو     •

 وفي الوقت الحاضر ال یعلم إال   .المرأة في مجال الدعوة إلى استخدام آليات حقوق اإلنسان
 عددًا أقل منهن یدرآن الخطوات  بل إنلصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ر یسير من النساء بازن

 .المناسبة المتبعة لالحتكام إليها
حزیران   /دعم المؤتمر العالمي المعني بحقوق اإلنسان الذي عقد في فيينا في یونيو 

.  إنشاء آلية جدیدة تتمثل في تعيين مقررة خاصة معنية بالعنف ضد المرأة 1993
تقوم و. 1994ها منذ عام  متمه بة رادهيكا آومارازوامي من سري النكا  السيد ضطلعوت

  للبلدان وبدراسة مستوى العنف  ات أدائها لمهمتها، بزیار، في إطارالسيدة رادهيكا آومارازوامي 
 توصيات لجعل ممارسات هذه البلدان متوافقة مع المعایير   آذلك تضعلكنهاضد المرأة فيها، 
 . مجال الحقوق اإلنسانية للمرأةالقانونية الدولية في

وبالرغم مما طرأ من تحسينات آبيرة في مجال الحقوق اإلنسانية للمرأة في السنوات الثالثين   
في آثير من المجتمعات هو   المغالية والتزمت  األفكار الرجعيةانتشار عنيه زیادة یالماضية، فإن ما  

ة ولذلك فمن األهمية القصوى بمكان المحافظة       انتكاسة هائلة بالنسبة إلى الحقوق اإلنسانية للمرأ    
 .مروق اإلنسانية للمرأة مهما آلف األعلى طلب التأآيد المستمر على التنفيذ التام للحق

 معلومات مفيدة
 ممارسات جيدة -1

 الحكومات والمنظمات غير الحكومية في السنوات األخيرة بالعملية الصعبة الخاصة بوضع     تكفلت
 لبلوغ   على حد سواء ذات قيمة عملية عاليةمشروعاتنًا لضمان حقوق المرأة ومعایير ملزمة قانو

 .األهداف الخاصة بالمعایير الموضوعة
  یتضمن مزیدًا من المراعاة  عملية تفسير الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان على نحو    اسُتهلت فعًال  و

 التابعة لألمم المتحدة  إلنسانلجنة حقوق اوأحد أفضل األمثلة عن ذلك هو اعتماد . لقضایا الجنسين
 من العهد الدولي الخاص   3المادة وبفضل تفسير . 2000آذار / في مارس28رقم لتعليق العام  ا

 بجميع الحقوق المدنية  تساوي الرجال والنساء في حق التمتع"بالحقوق المدنية والسياسية بشأن  
 .قضایا الجنسين راعيمنظور یمن ، استعرضت اللجنة جميع مواد العهد "والسياسية

،  بدأت اللجنة المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة ألمریكا الالتينية ومنطقة      1992وفي عام  
 منظمات من جميع أنحاء العالم أسفرت عن صوغ اإلعالن    تضمحملة ) CLADEM(الكاریبي

ویستخدم هذا اإلعالن في الوقت الحاضر  . العالمي لحقوق اإلنسان من منظور قضایا الجنسين 
والهدف من ذلك هو تشجيع المرأة ليس على االطالع على  .  لتعليم األهداف " صوري"آإعالن 

حقوق اإلنسان فحسب وإنما أیضًا على أن تدرج في هذا اإلطار خبراتها الخاصة واحتياجاتها         
 . وأمنياتها والمعبر عنها بلغتها الخاصة

 في  واستئصالهمعاقبه عليهال المرأة ومنع العنف ضدلمریكية اتفاقية البلدان األویشكل اعتماد 
 األحداث التاریخية الخاصة بتوجيه االهتمام إلى   همليم دو بارا في البرازیل أي في ب1995عام 

بلدان األمریكية في    لل اللجنة النسائية وقد أعدت هذه االتفاقية .  نظام حقوق اإلنسانفي إطارالمرأة 
، االتفاقية بالفعل جميع البلدان في المنطقة تقریباً   على هذه توقد صدق. عملية دامت خمس سنوات 

إطارًا سياسيًا وقانونيًا من أجل استراتيجية متماسكة لحل مشكلة العنف وإلزام الدول   االتفاقية  تقدم و
 .بتنفيذ استراتيجيات عامة لمنع العنف ومساعدة الضحایا

 وآخطوة إیجابية نحو    وفي إطار اللجنة األفریقية المعنية بالحقوق اإلنسانية للشعوب
بروتوآول إضافي بشأن " لقضایا الجنسين، وضع  أآثر مراعاةقراءة الميثاق قراءة  

 .لم یعتمده بعد) AU(االتحاد األفریقيبيد أن ". حقوق المرأة
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 مساهمة هامة في دفع حقوق المرأة قدمًا    (PDHRE) تعليم حقوق اإلنسانبية لحرآة الشعالوقدمت 
 تسندالمرأة " المعنونة سلسلة أشرطة الفيدیو و " إلى الكرامة سفرجواز" د الكتيب الرائ  من خالل
 یضمه من استقصاء عالمي لمجاالت    بما ،"جواز سفر إلى الكرامة"وقد عمل آتيب  . "السماء

 على ربط االلتزامات القانونية بالواقع    ، مجاًال من منهاج عمل بيجين 12االهتمام الرئيسية البالغة 
النساء    من مصدرها األولة لدان على أساس تقاریر الخبراء فضًال عن تقاریر مستقا في آثير من الب
 بدعم من معهد التنمية  "ما بين حكایاتهن وحقائقنا" عنوانهوطبع آتيب آخر . المتضررات

 1999والتعاون في فيينا وإدارة وزارة الشؤون الخارجية النمساویة للتعاون اإلنمائي في عام       
 وهو   ،ىالسنویة العشرین التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لالحتفال بالذآر 

قدمت و. " السماءتسندالمرأة " المذآورة آنفًا أشرطة الفيدیویشكل جزءًا ال یتجزأ من سلسلة 
 ثمينة من أجل تدریب  مواد ، بفضل هذه المساهمة القيمة، حقوق اإلنسانتعليمبية لحرآة الشعال

 .ين وناشطات في مجال حقوق المرأة في المستقبلأجيال من ناشط
 ضد االتجار بالمرأة  2002حملة في عام " أرض النساء" ونظمت المنظمة غير الحكومية األلمانية  

 الذي یعلم وینذر المرأة بخطر  ، في بيالروسيا،وقدمت الدعم إلى مشروع مالينوفكا في مينسك  
 للزواجوترآز آخر حملة على وضع حد .  القسري الجنسي والبغاءاالعتداء االتجار بها من أجل 

 .كافحة العنف ضد المرأةعلى مبالقوة و
العدالة للجنسين الالتي قمن  تحقيق في هذا الظرف أود أن أشيد بنساء الجبهة النسائية المعنية ب " 

 وتغلبن على   ،بأخذ تجارب المرأة في الحرب وبتحدید استراتيجيات للتعامل مع االنتهاآات   
ضة المكثفة من آثير من الممثلين في مفاوضات المحكمة الجنائية الدولية واستطعن ضمان   المعار

أن یدرج االغتصاب واالستعباد الجنسي والحمل القسري وغير ذلك من أشكال العنف القائم على  
 . "أساس الجنس والعنف الجنسي في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 حقوق اإلنسانل السامية ألمم المتحدة ا، مفوضةري روبنسونيم

 

 اتجاهات - 2
 في عدد من قضایا القانون  بنشاط في العقد الماضي المنظمات غير الحكومية للمرأةشارآت 

 مجموعة من النساء في مؤتمر روما في صوغ   شارآت 1998وفي عام . اإلنساني وحقوق اإلنسان
 من أن الحقوق اإلنسانية للمرأة ستراعى بجدیة    النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية للتأآد   

ولن تعزز  على النحو  عنها   لن یدافع  أن مصالحها المرأةأدرآت  و. فيهوسيدرجها المحررون
 دخل حيز   الذينظام روما األساسيوالحكم على ذلك من خالل . المناسب من دون جبهة منظمة

 . یعني أنهن نجحن2002تموز /النفاذ في یوليو
 في عام للمحكمة الجنائية الدوليةقانون اإلنساني الدولي منعطفًا جدیدًا مع النظام األساسي  وبلغ ال
 وفي رواندا أن السابقةفقد أظهرت آذلك التطورات التي حدثت على أراضي یوغوسالفيا . 1998

في  و. المحكمة الجنائية الدولية تفویض  أن تدخل في إطار نبغيحمایة المرأة وحقوقها اإلنسانية ی 
 دولة أو انضمت إلى نظام روما األساسي في حين صدقت    139 وقعت 2003نيسان / أبریل10

 . دولة89عليه بالفعل 
ویشير نظام روما األساسي بصراحة للمرة األولى في التاریخ إلى مجموعة متنوعة من الجرائم   

 سبيل المثال   وعلى. النظام والتي ترتكب في معظمها ضد المرأةهذا التي یعاقب عليها بموجب  
 االغتصاب أواالستعباد   : األفعال التالية تمثل جرائم ضد اإلنسانيةأنعلى  1) 7( المادة نصت

أشكال   شكل آخر من التعقيم القسري أو أي الحمل القسري أو البغاء أواإلآراه على الجنسي أو 
صریح  وعالوة على ذلك یوجه اهتمام  .  على مثل هذه الدرجة من الخطورةالعنف الجنسي 

المجني عليهم والشهود وسالمتهم   أمان"  من النظام بأن 86وتصرح المادة . للضحایا والشهود 
أن تصدر أمرًا لدوائر المحكمة یجب أن تضمن ویمكن " البدنية والنفسية وآرامتهم وخصوصيتهم 

أو المحاآمة في جلسات سریة أو بالسماح بتقدیم األدلة بوسائل إلكترونية   بإجراء أي جزء من "
 في حالة ضحية العنف الجنسي أو الطفل الذي     ، ال سيماوتنفذ هذه التدابير . بوسائل خاصة أخرى 

 من خالل  آذلك محصلة للتجارب المكتسبة وتعد تدابير الحمایة هذه. "یكون مجنيًا عليه أو شاهداً 
محكمة الجنائية     والالسابقةالمحاآمات التي جرت في المحكمة الجنائية الدولية المعنية بيوغوسالفيا   

 .الدولية المعنية برواندا
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 http://www.iccnow.org :المصدر
وفي . وإضافة إلى ذلك نجحت الحرآات النسائية في تعزیز حقوق اإلنسان على المستوى الوطني

 یمكن المرأة  للملكيةمارس المشرعون فيما یخص المرأة ضغوطًا من أجل سن قانون جدیدأوغندا 
  هذه الحرآاتتوأفلح . وقد منعت العادات ذلك لفترة طویلة . من أن ترث ملكًا عن آخر زوج لها

 في الوقت الحاضر على علم بأن لهن حقًا في الملك الذي   نساء آثيرات أخيرًا في ذلك وباتت 
تعلقة بالمرأة وهامة   قضایا إضافية  م تناول هذا النجاح على  وشجع. یحتجن إليه إلعالة أنفسهن 

 الذي یرمي إلى تحریم بعض الممارسات مثل تعدد المنزلية بالنسبة إليها مثل قانون العالقات   
 .الزوجات وضرب الزوجة

 http://www.oneworld.org/ips2/sept98/17_03- 046.html :المصدر

 أهم التواریخ -3
  بشأن حقوق المرأة والمواطنة أوليمب دي غوج إعالن1789
  إنشاء المجلس الدولي للمرأة1888
  االتفاقية الدولية لحظر االتجار بالمرأة واألطفال وتعدیل البروتوآول1921
 قمع االتجار بالراشدات االتفاقية الدولية ل1933
 ل دعارة اآلخرین اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغال1950
  اتفاقية حقوق المرأة السياسية1953
  اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة1957
  اتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج1962
  إعالن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1967
 ) مدینة المكسيك(مرأة الالمعني ب العالمي األول ألمم المتحدة ا مؤتمر1975
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 )CEDAW( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1979
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 )بيجين (المعني بالمرأة مؤتمر األمم المتحدة العالمي الرابع 1995
  واستئصاله ة عليهمعاقبالليم دو بارا بشأن منع العنف ضد المرأة وي اتفاقية ب1995
 لجنائية الدولية نظام روما األساسي للمحكمة ا1998
  البروتوآول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1999
 المكمل  ،وبخاصة النساء واألطفال، بروتوآول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص  2000

 عبر الحدود الوطنية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة



153

المساواة بين  : 2000المرأة عام " الثالثة والعشرون للجمعية العامة بشأن   االستثنائية الدورة 2000
 "قرن الحادي والعشرینفي الالجنسين والتنمية والسالم 

 

 أنشطة مختارة
إعادة صياغة اتفاقية القضاء على جميع أشكال : النشاط األول 

 التمييز ضد المرأة
 مقدمة: القسم األول

 فهم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي أعد   زیادةإلى یرمي هذا النشاط 
 .المصطلحات القانونيةال یحيطون ب الذین حقوقيينغير اللخصيصًا 

  تمرین:نوع النشاط
 معلومات عامة بشأن النشاط: القسم الثاني

 :األهداف والغایات
  بحقوق المرأةالتوعية •
 اإللمام بالمصطلحات القانونية •
 استنباط وجهات نظر مختلفة بشأن حقوق المرأة •
 مناقشة صكوك قانونية تعالج حقوق المرأة •

  البالغون صغار السن والبالغون:الفئة المستهدفة
 شخصُا؛ العمل في مجموعات صغيرة والمناقشة في     25 إلى 20 من :ترآيبتها /حجم المجموعة

  بكاملهاالمجموعة
 .دقيقة60 حوالي :المدة الزمنية

  نسخ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وورق وأقالم:وازمالل
 والتعاون وتقييم  حادث قراءة وإعادة صياغة المصطلحات القانونية والت  :المهارات المستهدفة
 .مختلف وجهات النظر

 معلومات محددة عن النشاط: القسم الثالث
 تعليمات/ وصف النشاط

 ینبغي أن یطلب المرشد  ،اقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةبعد إعطاء مقدمة عن اتف
ویخصص لكل مجموعة من .  أشخاص5 أو 4من المشارآين أن ینقسموا إلى مجموعات مؤلفة من  

ویمكن أیضًا تخصيص  . غير قانونية لغة عادیة  إلى  المجموعات جزء معين من االتفاقية لترجمته     
تنوع   مما یضفي أهمية أآبر على المناقشات المستفيضة ألن   ل مجموعة لك المادة أو المواد نفسها   

 .ة مختلفبعينبعض الصياغات األشخاص یجعلهم یرون 
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 المجموعة إلى الوضع في بلدها   تنظرإلى الجميع ینبغي أن " الترجمات"وبعد أن تقدم نتيجة 
 :لتقييم ما یمكن تغييرهوسيكون من المفيد مناقشة جميع األسئلة التالية أو بعض منها . الموطن

عن طریق : هل یفصل مجتمعكم حقوق المرأة عن الحقوق اإلنسانية؟ وآيف یتم هذا الفصل  •
 ؟األعرافالقانون؟ أم عن طریق 

 و ال أحد في الحقيقة یتكلم عنه؟" واقع من الحياة"هل الفصل معلن بصراحة؟ أهو  •
 ن النساء األآثر تأثرًا؟ من ه،هل یؤثر هذا الفصل في جميع النساء؟ في حالة النفي •
 ؟صف أمثلة خاصة عن التمييز بين الجنسين •
 آيف ترد المرأة على هذا التمييز؟ •
هل توجد حقوق إنسان یتمتع بها الرجال آأمر مفروغ منه بينما على المرأة أن تبذل جهدًا     •

 خاصًا لالعتراف بحقوقها اإلنسانية؟
؟  تلجأ إلى وساطة الرجل لالنخراط فيهاأن هل هناك مجاالت من الحياة یتوقع من المرأة فيها   •

 ما هي العقبات التي تقف امام استقاللية المرأة؟
ما الذي یشير إليه الدستور في بلدآم بشأن حقوق المرأة؟ وهل هناك أوجه تباین بين الواقع    •

 والدستور؟
هل تعلمون بوجود أي دعوى قضائية جاریة مجراها في الوقت الراهن بخصوص الحقوق     •

 سانية للمرأة؟ ما هي القضية؟ وما هي الحقوق المتأثرة؟اإلن
 غيرها من الصكوك التي تعالج حقوق المرأة؟بالمحامون بوجه عام باالتفاقية ویعلم هل  •

 إرشادات عملية
 أشخاص إجراء مناقشات مستفيضة أآثر   5 أو 4یتيح العمل في مجموعات صغيرة مؤلفة من 

غير أن  .  یتكلمون أو الخجولين للمشارآة في المناقشات    ویسنح فرصة أآبر للمشارآين الذین ال
نتائج عمل المجموعة ینبغي دومًا  أن تقدم وتناقش أمام آل شخص لضمان حصول جميع         

 . المشارآين على المستوى نفسه من المعرفة
 اقتراحات للتنویع

 .لدورة على أي وثيقة قانونية بحسب اهتمامات المشارآين وموضوعات اتطبيق النشاطیمكن 
 المتابعة: القسم الرابع

 .یمكن أن تكون المتابعة المناسبة تنظيم حملة لحقوق اإلنسان
 مجاالت للمزید من البحث/ الحقوق ذات الصلة 

 حقوق اإلنسان وحقوق األقليات

 )لغة جسمانية(للمرأة والرجل التعبيریة لغة ال: النشاط الثاني 
 مقدمة: القسم األول

  الطریقة التي تنقل بها ما ، بينما تمثلهاترید إبالغلتي اي المائة من الرسالة  ف10 ما تقوله مثلی"
 آثير من الناس مدى تأثير اللغة التعبيریة في    كال یدر و". من هذه الرسالة  في المائة 90تقوله 

الرجل في ال یختلف عن تفاعل المرأة تفاعل بأن إنهم على درایة أقل المظاهر والتواصل بل 
 .ط وإنما أیضًا في الحرآات واإلیماءاتالكلمات فق
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 تمثيل أدوار/ تمرین فردي:نوع النشاط
 معلومات عامة عن النشاط: القسم الثاني

 األهداف والغایات
 التوعية بالتواصل  •
 التشجيع على تقمص دور اآلخر •
 فهم أدوار الجنسين •

  عامًا12من سن داء ابت البالغون صغار السن والبالغون والصبيان والبنات : الفئة المستهدفة
أو ثنائية،   شخصًا؛ العمل في مجموعات صغيرة 25 إلى20 من :ترآيبتها /حجم المجموعة

 باإلضافة إلى عمل الجميع معًا
 . دقيقة60 حوالي :المدة الزمنية
 . التأآد من وجود مساحة آافية للمشارآين للتحرك بحریة:التحضيرات

 :المهارات المستهدفة
  والتمثيلبتكاریةاالمهارات ال

 معلومات محددة عن النشاط: القسم الثالث
 تعليمات/ وصف النشاط

اللغة  المشارآون الذآور یستعرض التعبيریة األنثویة المعتادة و اللغة   المشارآاتستعرضأوًال ت
 في أثناء المشي أو الجلوس أو التحدث إلى  مألوفةویشمل ذلك  أوضاعًا . التعبيریة المعتادة للذآور

وإنما      فقطالتعبيریة اللغة  المشارآون عن یتكلموینبغي أال . رین في حاالت مختلفةأشخاص آخ
 .یجربوا إیماءات وأوضاع مختلفةأن  هم أیضًاتعين عليی

التعبيریة في شتى  واللغة  للمشارآين السلوك المحدد للجنسين  رشدالموینبغي بعد ذلك أن یبين 
وینبغي أن یحاول  ). فية على سبيل المثال الفوتوغرا أو الصورالرسوم من خالل(األوضاع 

 .المشارآون تقليد األوضاع المبينة والتفكير في ما ینتابهم من مشاعر في وضع معين
أن  ومن المفضل المشارآون إلى مجموعات ثنائية،نقسم ی، ینبغي أن التمهيديوبعد هذا التمرین ا

ى أحد المشاهد التالية آمسرحية  بالتدرب عل یقوم آل اثنين وأن  مختلطة  هذه المجموعاتتكون
 :ة المجموعباقيصغيرة تقدم إلى 

 .أب غاضب على ابنته ألنها عادت إلى المنزل في ساعة متأخرة •
 .شاب یحاول التحدث إلى امرأة في الشارع •
 .أن یساعدها ألنها ال تعرف الشرآة آثيرًا زميلمن  زميلة جدیدة تطلب •
 .یغادران المطعم الحساب وثم یسددان .زوجان یتناوالن طعام الغداء في المطعم •

 تأثير  ،ومن نقاط المناقشة المحتملة فيما بعد. مام الحاضرینأ المسرحيات الصغيرة تمثيلینبغي 
 مثل  صرف ردة فعل المجتمع عندما یبدأ رجل بالتالقيام مثًال باستعراضو،  الملتبسةالتعبيریةاللغة 

 .امرأة والعكس بالعكس
 إرشادات عملية
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قد   ها مهمة للغایة بالنسبة إلى المشارآين لكن ،الذآر و  األنثى،ن تجربة تغيير أدوار الجنسين  تكوقد
 بصرامة أدوار الجنسين فيها  تحدد ثقافات ینتمون إلى على مشارآين تكون أیضًا بالتأآيد صعبة

 ما الذي یتوقعه دون أن یتعرض  حدد أن یالمرشدولذا یتوقف على . تختلف جداًً وشدیدة
 . المشارآين"عصيان"لخطر

 المتابعة: القسم الرابع
 في   على سبيل المثال ،تحليل التفاعل بين المرأة والرجل   هي  یمكن أن تكون المتابعة المناسبة    

 .مناقشة أو في فيلم سينمائي
 :مجاالت للمزید من البحث/ الحقوق ذات الصلة 

 .حقوق اإلنسان بوجه عام وحقوق األقليات
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سيادة القانون و 
 المحاآمة العادلة

 

 سيادة القانون في ظل المجتمعات الدیمقراطية
 سي لكفالة سيادة القانونعنصر أسا -المحاآمة العادلة

 مقومات المحاآمة العادلة
إن مفهوم سيادة القانون ال ُیقصد به "

العمل رسميًا بالصكوك القانونية 
فحسب، وإنما یعني آذلك سيادة 

الة حمایة آافة أفراد العدل، وآف
المجتمع من التعرض لبطش السلطة 
."الحكومية  

 

  لجنة الحقوقيين الدولية
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 حكایة وأمثولة
في منزله بموجب القسم   . ، اعُتقل السيد أ1988آانون األول / دیسمبر16في الصباح الباآر من یوم 

طار التحقيق في محاولة     الخاص بمنع اإلرهاب، وذلك في إ 1984 من القانون البریطاني لعام  12
. إلى قسم شرطة آاسلریغ. وقد اصُطحب السيد أ. لالعتداء بالقنابل على أفراد من العسكریين 

. أنه طلب االلتقاء بمحاميه فور وصوله إلى القسم، إال أن طلبه قوبل بالتسویف. ویدَّعي السيد أ
ومن باب عدم إلمامه   . 1988عام بموجب القانون الخاص بإثبات الجرائم الجنائية ل     . وُحبس السيد أ 

وفي اليوم ذاته،  . مجددًا استشارة محاٍم، ولكن طلبه باء بالرفض. بهذا القانون الجدید، طلب السيد أ 
لالستجواب خمس مرات على ید فریقين تألف آل منهما من مخبَرین سرَیين، علمًا     . خضع السيد أ

إلى  . ، شكى السيد أ1988آانون األول  / دیسمبر17وفي . بأن آخر استجواب تم في منتصف الليل 
أحد األطباء من سوء المعاملة التي القاها خالل جولتين من جوالت االستجواب التي خضع لها في    

ادعى أنه تعرض للصفع المتكرر، وتكبد . وسجل الطبيب في مالحظاته أن السيد أ . اليوم السابق 
انية والثالثة، آما ادعى أنه تلقى عدة    بضع لكمات في مؤخرة رأسه خالل جولتي االستجواب الث

 .ضربات في بطنه
وخالل جولة   . للمرة السادسة والسابعة والثامنة . وبعدها، وفي نفس اليوم، جرى استجواب السيد أ  

حاجز صمته ورد بالتفصيل على عدد من األسئلة، معترفًا  . االستجواب السادسة آسر السيد أ
على بيان مطول  . وخالل الجولة السابعة، وقَّع السيد أ . رسهابمشارآته في تجميع أجزاء القنبلة وغ

 .یصف بالتفصيل الدقيق دوره في التآمر على غرس القنبلة وتفجيرها
باستشارة محاميه الذي سجل ما ادعاه موآله    . ، ُسمح للسيد أ1988آانون األول / دیسبمبر18وفي 

 .لة هذه الشكاوى إلى الشرطةولكن المحامي ارتأى عدم إحا. من التعرض لسوء المعاملة
مع غيره أمام محكمة قضاة بلفاست بالتآمر    . ، اُتهم السيد أ1988آانون األول / دیسمبر19وفي 

على إحداث التفجيرات، وبامتالك المتفجرات عمدًا، وبالتآمر على القتل، والعضویة في الجيش   
 .الجمهوري اإلیرلندي

والمتهمين معه في محكمة بلفاست الملكية    .  السيد أ، بدأت محاآمة1990أیلول / سبتمبر17وفي 
لكن النيابة   . أنه بريء من التهم الموجهة إليه  . وادعى أ. أمام قاٍض یحكم بانفراد دون محلفين  

أثناء االستجواب، والسيما اإلقرارات الخطية التي   . استندت إلى االعترافات التي أدلى بها السيد أ
إال أن القاضي حكم عليه بالسجن     . بأیة شهادات أخرى أثناء المحاآمة . أولم ُیدِل السيد .  وّقع عليها

 .لمدة عشرین عامًا
، 2000حزیران / یونيو6وقد نظرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في هذه القضية یوم   

 من 6وخلصت إلى أنه قد تم انتهاك حق المتهم في محاآمة عادلة وفقًا لما تنص عليه المادة     
 .ة األوروبية لحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسيةاالتفاقي

 6مقتبس من قضية ماجي ضد المملكة المتحدة، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،       : المصدر 
 .2000حزیران /یونيو

 :یمكن الحصول على المزید من المعلومات على العنوان التالي 
http://hudoc.echr.coe.int/hudoc2doc2/hejud/200207/magee.batj.doc 

  :أسئلة للمناقشة
 على النحو المذآور ؟ وما هي الحقوق التي انُتهكت ؟. ما هي في رأیك أسباب معاملة السيد أ -1
 في رأیك، ما العمل لمنع وقوع مثل هذه األفعال ؟ -2
 هل تعلم بوجود نظم قائمة بالفعل لحمایة األفراد ؟ -3
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 معرفته ما ینبغي 
 مقدمة -1
وتزداد  . خيل نفسك جالسًا في قاعة محكمة دون أن یكون لدیك أدنى فكرة عن سبب وجودك فيها   لتت

األمور اختالطًا عليك عندما یبدأ القاضي بقراءة التهمة، السيما أن الجرم المنسوب إليك لم ُیعتبر     
ى  وال یرد عل . عمًال غير شرعي من ذي قبل، إذ ال یوجد أي نص بذلك في التشریعات الساریة

. وتشعر أنك عاجز آليًا عن الدفاع عن نفسك، غير أنه ال یوجد معك محاٍم لتستشيره . أسئلتك أحد
بل ویزداد الطين بلة عندما یبدأ االستماع إلى الشهود، إذ تكتشف أن واحدًا منهم أو أآثر یتكلم لغة      

سة الثانية ، وأن   وأثناء المحاآمة، ُیخبرك القاضي بأن تكلم الجل     . ال تفهمها، وال یوجد ترجمان  
ومع مرور الوقت أثناء المحاآمة، یتضح لك أآثر فأآثر أن الجميع    . األولى قد انعقدت في غيابك

 ...مقتنعون أنك مذنب، وأنه لم یبق في واقع األمر إال تحدید ماهية العقوبة التي ستفرض عليك

 

 

 

 
علمًا بأن الحق . ،محاآمة عادلة یبين هذا المثال ما یحدث عند انتهاك الضمانات التي تكفل إجراء   

، یعتبر من الدعائم   "اإلنصاف في إقامة العدل"في محاآمة عادلة، الذي یشار إليه آذلك بعبارة 
 ".سيادة القانون"األساسية التي یقوم عليها أي مجتمع دیمقراطي یؤمن بمبدأ 

 سيادة القانون
جاالت، وتندرج في إطاره قضایا تتصل  یؤثر مفهوم سيادة القانون على السياسات العامة في عدة م

فأي مجتمع دیمقراطي یسعى إلى تعزیز . بالسياسة والدستور والقانون وآذلك بحقوق اإلنسان 
 .حقوق اإلنسان والترویج لها، عليه أن ُیقر، آمبدأ أساسي، بسمّو القانون

 انظر الوحدة التعليمية عن الدیمقراطية  
 المجتمع الدیمقراطي، إال أن اآلراء ال تتوافق تمامًا بشأن آافة   وإن آانت سيادة القانون من دعائم

لكن ما ال یدع مجاًال للجدل على ما یبدو هو أنه ال یمكن  . العناصر التي ینطوي عليها ذلك المفهوم 
حمایة المواطنين من األعمال التعسفية التي ترتكبها السلطات العامة في حقهم، إال إذا آانت حقوقهم   

ویجب أن تكون هذه القوانين معروفة للجمهور، وینبغي أن تنطبق على   . وجب القانون  مكفولة بم
وعليه، یتضح أنه یتعين على الدولة، لدى قيامها بإنفاذ  . الجميع بالتساوي، وأن تنفَّذ على نحو فّعال 

سلطاتها، أن تستند إلى قوانين تم سنها بموجب الدستور وبغرض حفظ الحریة والعدالة واليقين    
 .لقانونيا

الغرض من هذه الجلسة هو
الحكم عليك باإلعدام إثر 

محاآمة عادلة
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 بإعادة التأآيد  المنعقد في فيينا مؤتمر األمم المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان ، قام 1993وفي عام 
وأقر  . على العالقة الوثيقة التي تربط بين مبدأ سيادة القانون وبين حمایة حقوق اإلنسان وتعزیزها  

ذلك  . ون إحقاق حقوق اإلنسان المؤتمر بأن انعدام سيادة القانون یعد من أهم العوائق التي تحول د 
أن مفهوم سيادة القانون ُیرسي أسس اإلدارة العادلة للعالقات بين الناس، مما یعزز أوجه التنوع     

 الحكام وإخضاعهم   مساءلةآما یشكل هذا المبدأ ِعماد العملية الدیمقراطية، إذ یكفل آذلك  . بينهم
 .لمراقبة القانون

ع رئيسي في عملي الشخصي یرجع إلى عدة إن اختياري لسيادة القانون آموضو "
 ."عوامل من أهمها طابعه العالمي، فضًال عن أنه یمثل أیضًا أرسخ دعائم األمن

 .2003، مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، يو فييرا دي ميلوجسير
 

 التطور التاریخي لمفهوم سيادة القانون
الوسطى بانجلترا، حيث أسس ویليام الفاتح إدارة  تعود نشأة مبدأ سيادة القانون إلى العصور  

وإن آانت السلطات المرآزیة الحكومية والتشریعية والقانونية مجّسدة  . 1066مرآزیة منذ عام 
وعلى هذا . آنذاك في شخص الملك، إال أنه لم یعُل على القانون، فالقانون هو الذي جعله ملكاً   

ا البرلمان وطبقة األشراف، أن تعزز نفوذها في إطار األساس، تسنى لمحاآم القانون العام، ومعه 
وقد مّثل صكان حجر الزاویة . النظام الوطني، و بذلك تأسس أول نظام ملكي برلماني في أوروبا 

، الذي یمنح 1215لعام ) ماغنا آارتا(الميثاق األعظم  لتطویر مفهوم سيادة القانون، أال وهما 
، 1679لعام ) هابياس آوربوس(وقانون أمر اإلحضار ية، األشراف بعض الحقوق المدنية والسياس

. الذي یمنح المعتقلين الحق في معرفة سبب تقييد حریتهم، باعتبار ذلك حقًا ال یمكن أن یحرموا منه   
أما في القارة األوروبية، فقد تزایدت أهمية مفهوم سيادة القانون في سياق الثورات المدنية التي 

واليوم، أصبح مفهوم سيادة القانون مبدًأ   . قرنين السابع عشر والثامن عشرشهدتها القارة على مر ال
 .أساسيًا تعمل به المؤسسات الوطنية واإلقليمية في آافة أنحاء العالم تقریبًا

 المحاآمة العادلة آعنصر أساسي لكفالة سيادة القانون
لى صعيد الجمهور وال تنطوي ُیقصد بمفهوم سيادة القانون في المقام األول وجود قوانين معروفة ع

ولذا، یتعين    . إال أن وجود القوانين وحده ال طائل منه ما لم تنفذ هذه القوانين فعالً  . على أي تمييز
على الدولة إنشاء المؤسسات الالزمة لصون النظام القانوني، بما في ذلك المحاآم والنيابة           

م ضمانات حقوق اإلنسان، وفقًا لما تنص      والشرطة، علمًا بأن هذه المؤسسات عينها ُملزمة باحترا   
عليه المعاهدات العالمية واإلقليمية المعنية بحمایة حقوق اإلنسان، مثل العهد الدولي الخاص         
بالحقوق المدنية والسياسية، واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، واالتفاقية األمریكية لحقوق     

 .الشعوباإلنسان، والميثاق األفریقي لحقوق اإلنسان و
 وتجدر اإلشارة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ترد فيه إشارة خاصة إلى  

في حالة األحداث، ُیراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية    "، إذ ینص على أنه األحداث
صة تتناول  أي أن الدول یتعين عليها أن تضع تشریعات خا". لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم 

المسائل ذات الصلة باألحداث، مثل السن األدنى لجواز اتهام األحداث بارتكاب جریمة، والسن  
األقصى العتبار شخص ما من األحداث، ووجود محاآم وإجراءات مخصصة لهم، وسن القوانين         
 الالزمة لتنظيم اإلجراءات المتخذة ضدهم، والتأآد من أن آل هذه الترتيبات الخاصة لصالح  

 ."ضرورة العمل على إعادة تأهيلهم"األحداث تراعي 
، بعثت سلسلة من االغتياالت الرعب في قلوب سكان واشنطن   2002في صيف وخریف عام 

فقد لقي عشرة أشخاص مصرعهم برصاص قناص ظل یسفك الدماء طوال شهر آامل،  . العاصمة
ول، ألقت الشرطة القبض على تشرین األ/ أآتوبر24وفي . آما ُأصيب ثالثة آخرون بجراح خطيرة

.  سنة17 سنة، ورفيقه جون لي مالفو، وعمره  42رجلين هما جون آالن محمد، البالغ من العمر   
وتجري محاآمة األخير في والیة فيرجينيا، ، على الرغم من أنه ما زال قاصرًا، علمًا بأنه قد ُیحكم 

الرأي العام في الوالیات المتحدة   وقد آانت هذه القضية مثار جدل على صعيد . عليه باإلعدام
 .استنكارًا لجواز فرض عقوبة اإلعدام على شاب لم یتجاوز السابعة عشرة
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 العالقة بين سيادة القانون والمحاآمة العادلة واألمن البشري
ذلك أن  . ال یمكن تحقيق األمن البشري إال بإرساء سيادة القانون واستيفاء شروط المحاآمة العادلة    

ادة القانون والمحاآمة العادلة یسهمان في إضفاء األمان على الحياة الشخصية، إذ یكفالن          مبدأّي سي
عدم تعرض أي شخص تعسفًا للمالحقة أو االعتقال، ویضمنان تمتع آل إنسان بالحق في أن ُتنظر    

 فمن شأن اإلنصاف في تنفيذ. قضيته في المحكمة نظرًا منصفًا وعلنيًا على ید قاٍض مستقل ومحاید
إجراءات المحكمة أن ُیفضي إلى إقامة العدل وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين من باب ثقتهم في           

 .وضوح النظام القضائي
وفضًال عن ذلك، فإن رسوخ النظام القضائي یساعد على خفض معدالت اإلجرام والفساد، مما  

، آما هو الحال في  وعليه، ففي أوضاع ما بعد النزاع. یسهم في جعل الناس بمنأى عن الخوف
البوسنة والهرسك مثًال، تكتسي إعادة إستتباب سيادة القانون وإحقاق الحق في محاآمة عادلة أهمية     
خاصة من أجل تعزیز األمن البشري من خالل آفالة األمان القانوني، وإقامة العدل، واتباع أساليب      

مواطنين، وتجدید ثقتهم في الدولة و      فتلكم هي سبل إعادة الطمأنينة إلى نفوس ال . اإلدارة السليمة
 .السلطات التابعة لها

وفي باب الطمأنينة االقتصادیة والتنمية، یتضح أیضًا أن أمان االستثمارات یعتمد إلى حد آبير على     
وبالتالي، فإن تحقيق النمو االقتصادي وبلوغ الرفاه    . حسن سير النظام اإلداري والقضائي 

سان في أن یكون بمنأى عن العوز، أو بمعنى آخر ضمان األمان     االجتماعي، أي آفالة حق اإلن  
 .االجتماعي واالقتصادي، مرهون آذلك بتطبيق مبدأي سيادة القانون والمحاآمة العادلة

 تعریف مفهوم المحاآمة العادلة وبيان مقوماتها -2
امة  ما هي مقومات المحاآمة العادلة ؟ إن الحق في الخضوع لمحاآمة عادلة یرتبط بإق         

لكن بادئ ذي بدء، یجب أن یعي المرء أن شروط . العدل في السياقين المدني والجنائي 
مثل (إقامة العدل على النحو الواجب تندرج في فئتين، فبعضها ذات طابع مؤسسي   

مثل ضمان اإلنصاف أثناء   (، وبعضها من نوع إجرائي  ) شرط استقالل المحكمة وحيادها 
 أن مبدأ المحاآمة العادلة ترتبط به سلسلة من الحقوق الفردیة التي  وتجدر اإلشارة إلى). المحاآمة

 .تكفل إقامة العدل على النحو الواجب منذ لحظة االشتباه وحتى تنفيذ العقوبة

 المعایير الدنيا لحقوق المتهمين
الناس جميعًا سواسية أمام القضاء، ومن حقهم أن یتمتعوا بحد أدنى من الضمانات التي تكفل   -1
 م النظر في قضيتهم نظرًا منصفًا، وعلى قدم المساواة التامة مع اآلخرین ؛له
 لكل فرد الحق في اللجوء مجانًا إلى سبل التقاضي الفعالة والمنصفة ؛ -2
 یجب أن تكون المحكمة مختصة ومستقلة وحيادیة ومنشأة بحكم القانون ؛ -3
ال یجوز منع الجمهور من   من حق آل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني، ف -4

 حضور المحاآمة إال في حاالت محددة ؛
 من حق آل متهم بارتكاب جریمة أن ُیعتبر بریئًا إلى أن یثبت عليه الجرم قانونًا ؛ -5
 من حق آل فرد أن ُیحاآم دون تأخير ال مبرر له؛ -6
صه أو بواسطة  ومن حق المتهم أن یدافع عن نفسه بشخ  . من حق آل فرد أن ُیحاآم حضوریاً  -7

محاٍم من اختياره، وأن ُیخطر بحقه في وجود من یدافع عنه إذا لم یكن له من یدافع عنه، وأن           
تزوده المحكمة حكمًا، آلما آانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحاٍم یدافع عنه، دون تحميله أجرًا 

 على ذلك إذا آان ال یملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر؛
المتهم أن یناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن ُیرخص له باستدعاء     ومن حق  -8

 ومن حق المتهم أال ُیكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب؛. شهود النفي ومناقشتهم
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ومن حق المتهم أن یزود مجانًا بترجمان إذا آان ال یفهم أو ال یتكلم اللغة المستخدمة في          -9
 ؛المحكمة

وال ُیدان أي فرد بأیة جریمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم یكن وقت ارتكابه یشكل جریمة         -10
آما ال یجوز فرض عقوبة تكون أشد من تلك التي آانت ساریة   . بمقتضى القانون الوطني أو الدولي 

 .المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجریمة
 

 ة العادلةاألحكام القانونية ذات الصلة بالمحاآم
 1948 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 11المادة  �
 1950 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لعام 6المادة  �
 1966 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 14المادة  �
 1969 من االتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان لعام 8المادة  �
 1985لمتحدة األساسية الستقالل السلطة القضائية لعام مبادئ األمم ا �
 1985قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث لعام  �
 1986 من الميثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام 7المادة  �
 1990مبادئ األمم المتحدة األساسية المتعلقة بدور المحامين لعام  �
 1990م المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة لعام مبادئ األم �

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،   14إن األحكام القانونية الدولية مثل المادة  
التي تتناول الحق في التمتع بمحاآمة عادلة، تنطبق على آافة المحاآم ودور القضاء، بغض النظر     

 تحاآم   محاآم عسكریة أو خاصةفالعدید من البلدان فيها . یة أو متخصصةعما إذا آانت عاد
وفي آثير من األحيان ُتنشأ مثل هذه المحاآم للسماح بتطبيق إجراءات استثنائية ال      . المدنيين

والعهد ال یحظر إقامة هذا النوع من المحاآم، إال أنه یحدد       .  تستوفي المعایير القضائية العادیة 
شأنها، إذ ینص على أن محاآمة المدنيين أمام هذه المحاآم ینبغي أن تتم على         شروطًا واضحة ب

 .14أساس استثنائي فقط، وفي ظل ظروف تكفل الوفاء الكامل بأحكام المادة 

 المساواة أمام القانون وأمام القضاء 
وهو مبدأ  . یأتي ضمان المساواة في عداد المبادئ العامة التي تندرج في إطار مفهوم سيادة القانون    

یحظر اعتماد القوانين التي تقوم على التمييز، ویشمل ضمن عناصره الحق في اللجوء إلى المحاآم   
 .على قدم المساواة، والتمتع بمعاملة سویة فيها

مما یعنى ضمن أمور أخرى  تكافؤ الوسائل، وتتمثل أهم الجوانب العملية لمبدأ المساواة في      
آما یعني عدم منح . فة األطراف في قضية ما للدفاع عن أنفسهم  ضرورة تكافؤ الفرص المتاحة لكا

 .أي طرف أیة مزایا جوهریة على حساب خصمه
ویتمثل الجانب اآلخر لمبدأ المعاملة السویة في المحاآم في حق آل متهم في أن یعامل مثل        

ه ینبغي  إال أن. المتهمين اآلخرین ذوي األوضاع المشابهة لوضعه، دون أي تمييز ألي سبب آان 
أي أنه . اإلشارة في هذا الصدد إلى أن المعاملة على قدم المساواة ال تعني المعاملة بالمثل تماماً 

عندما تتشابه الوقائع الموضوعية، یجب أن تتساوى المعاملة التي یحظى بها المتهمون في آنف   
ي بالتفریق في المعاملة    النظام اإلداري والقضائي؛ أما إذا تباینت الوقائع، فإن مبدأ المساواة یقض      

 .تبعًا لهذا االختالف
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 فرص اللجوء إلى سبل التقاضي الفعالة والمنصفة
وإلى حد  . إن مبدأ المحاآمة العادلة یقتضي استيفاء عدد من المعایير منها اإلنصاف في إقامة العدل 
ا المؤسسات ما، یمكن اعتبار هذه المعایير بمثابة وصف للخصائص العامة التي ینبغي أن تتسم به

القضائية، وتحدید معالم األبعاد العامة التي من شأنها أن تسمح في نهایة األمر بقياس مدى إنصاف      
ولكن قبل أن یتسنى القيام بمثل هذه التقدیرات، ینبغي التأآد     . اإلجراءات المتبعة للنظر في قضية ما  

 .أوًال من أن الفرد المعني قد أتيحت له الفرصة للدفاع عن نفسه
فعند التظلم من انتهاك الحق في اللجوء إلى القضاء، یتم االستناد إلى مبدأ مهم مفاده أن الدولة ال              
یجوز لها أن تقيد أو أن تلغي إمكانية إعادة النظر القضائية في مجاالت معينة أو لفئة معينة من         

 .األفراد
ب، فال یقل هذا الحق  وال یقتصر ضمان فرص اللجوء إلى المحاآم على المنازعات المدنية فحس  

أهمية في ما یخص ضمان حسن سير إجراءات النظر في القضایا الجنائية، إذ یتيح حمایة المتهم     
 .من فرض عقوبة عليه من جانب هيئة قضائية ال تستوفي شروط المحاآمة العادلة

 االستقالل والحياد 
 القانون، هو الدور المنوط  من العناصر األساسية التي تكفل حسن سير أي نظام یقوم على سيادة

فمبدأ التفریق بين السلطات یقضي بفصل  . بالمحاآم المستقلة والمحایدة في إطار النظام القانوني 
 .السلطة القضائية تمامًا عن السلطتبن التشریعية والتنفيذیة

ات  أما إذا جاز للحكومة أو غيرها من السلط. ویشكل استقالل القضاة أحد رآائز استقالل القضاء
وإذا خضعت المحاآم، أو القضاة  . إقالة القضاة في أي وقت، فإن ذلك یقوض استقاللهم المؤسسي  

.  أنفسهم، لنفوذ هيئات غير قضائية أو تحكمها، فإن ذلك لن یسمح بضمان إجراء المحاآمات العادلة    
المجال   تحدید شروط دفع أجور القضاة، وفتح : ومن أمثلة سبل التحكم في القضاء ُیذآر ما یلي 

أمام العناصر الحكومية األخرى لتوجيه التعليمات إلى المحاآم أو لتهدید القضاة بنقلهم إلى مناصب         
 .أخرى ما لم ُیصدروا قراراتهم بما یتماشى مع التوقعات أو التعليمات

وال یجوز ألیة سلطة غير قضائية تغيير قرارات المحكمة، إال في حاالت العفو الذي ُیقره الدستور  
 .منحه عادًة رئيس الدولةوی

والتقتضي معایير المحاآمة العادلة االلتزام بأیة تشكيلة محددة لهيئة المحكمة، فيجوز أن تتألف من       
القضاة المحترفين فقط، أو من فریق مختلط من القضاة المحترفين وغير المحترفين، أو أیة تشكيلة    

. تشتمل أیضًا على شروط لتعيين القضاة إال أن ثمة معایير دولية بشأن استقالل القضاء  . أخرى
والینص أي من الصكوك المعنية بحقوق اإلنسان على ضرورة إجراء المحاآمة على ید هيئة من    

غير أنه في البلدان التي أنشأت نظامًا قائمًا على المحلفين تنسحب متطلبات االستقالل        . المحّلفين
 .والحياد على هؤالء المحلفين مثلهم مثل القضاة

 لمحاآمة العلنيةا
من أجل توطيد الثقة في إقامة العدل، وآفالة االستماع المنصف إلى األطراف، ینبغي أن تكون  

فثمة مقولة مفادها أنه ال یجب إقامة العدل  . إجراءات المحاآمة مفتوحة لحضور عامة الجمهور   
ى آيفية إقامة العدل وعليه، یحق للجمهور التعرف عل. فحسب، بل ینبغي إظهار آيفية إقامته للعيان

ویتطلب الوفاء بمبدأ المحاآمة العلنية االستماع إلى بيانات شفهية  . ومعرفة ما یصدر من أحكام
.  تتعلق بمضمون القضية ویتم اإلدالء بها في جلسة علنية مفتوحة لحضور الجمهور والصحافة

ویجب احترام . نعقادها ولذا، یتعين على المحاآم إعالم الجمهور بموعد جلسات االستماع ومكان ا 
 .مبدأ العلنية بالكامل، إال إذا توافرت األسباب التي تسمح بمنع الجمهور من الحضور

 حق حضور المحاآمة في نص الصكوك الدولية ذاته، أال وهي  تقييدوترد األسباب التي تبرر 
والسيما في  (لعام  ، أو النظام ا)عندما تنطوي القضية على جرائم جنسية مثًال(دواعي اآلداب العامة 

، أو األمن القومي في مجتمع دیمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة     )قاعة المحكمة 
ألطراف الدعوى، أو في ظل بعض الظروف الخاصة التي قد تحول فيها العلنية دون إصدار حكم    

 .عادل ومناسب
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، إال   اإلعالن عن الحكمیجبولكن حتى في الحاالت التي یمنع فيها الجمهور من حضور المحاآمة 
في بعض الحاالت االستثنائية المحددة بصرامة مثل الحاالت التي تمس بمصلحة األحداث أو تتعلق        

 .بالشؤون العائلية
 من المدنيين الذین جرت   94، أصدرت منظمة العفو الدولية تقریرًا عن حالة  2001في عام 

ویفيد  . بمجموعات إسالمية مسلحةمحاآمتهم أمام محكمة عسكریة في مصر بدعوى عالقتهم  
وفضًال عن ذلك، انُتقص حقهم في التمتع  . التقریر بأنهم تعرضوا للتعذیب والحبس االنفرادي 

بمحاآمة عادلة نظرًا لعدم استيفاء المحاآم العسكریة لشرطّي الحياد واالستقالل عن السلطة  
 .التنفيذیة

 حق آل متهم أن ُیعتبر بریئًا
آل متهم بارتكاب جریمة أن ُیعتبر بریئًا، وأن یعامل على أنه بريء، ما لم یعني ذلك أن من حق 

وینطبق هذا المبدأ على الشخص المعني  . یثبت عليه الجرم قانونًا، وإلى أن یدان إثر محاآمة عادلة
وعليه، یتعين على   . منذ لحظة االشتباه في أمره وحتى تأآيد إدانته بقرار نهائي بعد االستئناف  

 أن تثبت ذنب المتهم في الحاالت الجنائية، وإن ترآت مجاًال معقوًال للشك یجب أال ُیدان         النيابة
 .المتهم

.  ویقتضي حق المتهم في أن ُیعتبر بریئًا امتناع القضاة والمحلفين عن الحكم سبقيًا على أیة قضية       
إال أنه . اآمةوینسحب هذا الشرط آذلك على آافة الموظفين اآلخرین المشارآين في إجراءات المح   

تجدر اإلشارة إلى أن قيام السلطات بإعالم الجمهور بعمليات التحقيق الجنائية الجاریة وذآرهم      
السم أحد المشتبه فيهم في هذا السياق، ال یمثل انتهاآًا للحق المذآور، إال إذا ما أصدرت السلطات       

 . بيانًا یؤآد ذنب المشبه فيه قبل محاآمته
صمت، وحق آل فرد في أال ُیكره على الشهادة ضد نفسه أو االعتراف بذنب،    إن الحق في التزام ال 

وإلحقاق الحق في التزام     .یندرجان آذلك في إطار المبدأ القاضي بحق آل متهم في أن ُیعتبر بریئاً 
الصمت، ینبغي أال یتم تأویل الصمت على أنه دليل على الذنب أو البراءة قبل قيام النيابة   

 حق آل متهم في أال ُیكره على الشهادة ضد نفسه أو االعتراف بذنب، فينبعي تفسيره أما . بتحقيقاتها
 .ضمنًا آحظر لممارسة أي شكل من أشكال الضغط على المتهم

 حق آل متهم في أن ُیحاآم دون تأخير ال مبرر له
تشمل فقط  إن الفترة التي تؤخذ بعين االعتبار في المواد القانونية الخاصة بالتأخير دون مبرر ال    

الوقت المنصرم قبل بدایة المحاآمة، بل ُیحتسب فيها آذلك آامل المدة التي تستغرقها اإلجراءات،     
بما في ذلك الزمن الالزم للنظر في ما قد یرفع من طلبات االستئناف إلى محاآم أعلى انتهاءًا    

 . بمحكمة النقض أو أیة هيئة قضائية نهائية أخرى
وعليه، فإن تقدیر المهلة   . تبر معقولة بحسب اختالف طبيعة القضية وقد تختلف المدة التي ُتع  

الزمنية التي یمثل تجاوزها تأخيرًا دون مبرر یتوقف على ظروف القضية، مثل درجة تعقيدها،  
 .وسلوك األطراف فيها، ومصلحة المدعي المرهونة بها، وطریقة تعامل السلطات معها

في مجال القانون الجنائي، ُیراعى أیضًا حق الضحایا في  وفضًال عن ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه 
وتستند هذه القاعدة إلى المبدأ القائل بأن تأخير القضاء هو  . أن تتم المحاآمة دون تأخير ال مبرر له

 .بمثابة االمتناع عن إقامة العدل

حق آل متهم في أن یدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محاٍم، وحق آل فرد في أن 
 . حضوریًاُیحاآم

وإن الحق في  . من حق آل متهم بارتكاب جریمة أن یدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محاٍم
استشارة محاٍم في المراحل التي تسبق المحاآمات الجنائية یرتبط ارتباطًا واضحًا بحق المتهم في    

وجيه أي تهمة  وتنص األحكام القانونية عامًة على أنه عند ت . وجود من یدافع عنه أثناء المحاآمة   
ُیحاآم حضوریًا، وأن یدافع عن نفسه بشخصه أو   "ضد شخص ما، یحق للشخص المعني أن 

بواسطة محاٍم من اختياره، وأن ُیخطر بحقه في وجود من یدافع عنه إذا لم یكن له من یدافع عنه؛ 
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ون تحميله  وأن تزوده المحكمة حكمًا، آلما آانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحاٍم یدافع عنه، د
 من  14من المادة  ) د(3الفقرة  -."أجرًا على ذلك إذا آان ال یملك الوسائل الكافية لدفع ذلك األجر     

 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

مقومات حق المتهم في أن یدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محاٍم، وحقه في أن 
 :ُیحاآم حضوریًا 

 حضوریًاالحق في أن ُیحاآم  
 وأن یدافع عن نفسه بشخصه 
 وأن یختار بنفسه من یدافع عنه 
 وأن ُیخطر بحقه في وجود من یدافع عنه 
 وأن یحصل مجانًا على مساعدة محاٍم 

ویتوقف إلزام الدولة بتزوید المتهم بمحاٍم على مدى جسامة العقوبة التي قد ُتفرض عليه في آل      
دة المعنية بحقوق اإلنسان مثًال أن أي شخص متهم بارتكاب جریمة فقد رأت لجنة األمم المتح. حالة

أما الشخص المتهم بتجاوز سرعة المرور فال یحق له  . عقوبتها اإلعدام، یجب أن یزود ُحكمًا بمحامٍ  
ووفقًا لمحكمة البلدان األمریكية لحقوق     .  بالضرورة أن یحظى بخدمات محاٍم على حساب الدولة  

 .لمتهم بمحاٍم إذا آان ذلك ضروریًا لكفالة محاآمة عادلةاإلنسان، یجب تزوید ا
وفي الحاالت التي تستوجب تزوید المتهم بمحاٍم، ینبغي مراعاة حق المتهم في أن یحظى بخدمات            

آما یحق للمتهم أن تكتنف السریة اتصاالته مع  . محامي دفاع من ذوي الخبرة والكفاءة والفعالية 
 .محاميه

هم أن ُیحاآم حضوریًا، یمكن إجراء المحاآمات غيابيًا بصورة استثنائية    وحتى إن آان یحق للمت 
إال أن هذه الحاالت تتطلب أآثر من غيرها االلتزام الصارم    . وشریطة توافر المبررات لذلك

 .باحترام حقوق الدفاع

 حق المتهم في أن یستدعي الشهود ویناقشهم بنفسه أو من قبل غيره
ل المتهم الصالحيات القانونية ذاتها التي تتمتع بها جهة االدعاء في     یستهدف هذا النص ضمان تخوی

ویكفل ذلك إتاحة الفرصة  . ما یخص استدعاء الشهود ومناقشة شهود االتهام أو مراجعة أقوالهم 
 .لمحامي الدفاع الستجواب شهود االتهام أو النفي، ودحض أي شهادة ضد المتهم

و قد تقيد هذه اإلمكانية بسبب  .  إمكانية مناقشة شهود االتهامإال أن هنالك بعض القيود التي تحد من
سلوك المتهم، أي عند توافر أسباب معقولة تجعل الشاهد یخشى من االنتقام، أو بسبب تعذر       

 .حضور الشاهد

 حق المتهم في أن یزود مجانًا بترجمان
 له أن ُیزود مجانًا بترجمان    إذا آان المتهم ال یفهم أو ال یتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، یحق       

وُیمنح الحق في الحصول على ترجمان على قدم المساواة لحاملي   . وأن ُتترجم له الوثائق أیضًا
ویجوز للمشتبه فيه أو المتهم أن    . الجنسية أو األجانب الذین ال یجيدون لغة المحكمة بالقدر الكافي 

نب الشرطة أو قاضي التحقيق، أو أثناء   یطالب بحقه في أن ُیزود بترجمان عند استجوابه من جا  
 .وخالل إجراءات المحاآمة، یترجم الترجمان شفهيًا ما یقال للمتهم وللمحكمة. المحاآمة
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 "ال عقوبة بال نص"مبدأ 

بكل بساطة أنه ال یجوز إدانة أي  ) باللغة الالتينية " nulla poena sine lege("یقصد بهذا المبدأ 
.  ورة بمقتضى القانون وقت ارتكابها، حتى وإن تغير القانون مّذاك   شخص بسبب أفعال لم تكن محظ 

وبالتالي، الیجوز فرض أیة عقوبة تكون أشد من تلك التي آانت ساریة المفعول في الوقت الذي          
، استحالة تطبيق القوانين الجدیدة بأثر رجعيوهذه الخاصية المتمثلة في   . ارتكبت فيه الجریمة

حترام القوانين من خطر التعرض فجأة للعقوبة بسبب أفعال آانت   تحمي آل من یعيش في ظل ا
ولذا یعتبر تطبيق مبدأ استحالة األثر الرجعي أمرًا ضروریًا لكفالة   . تعتبر في األصل شرعية

 .األمان القانوني

 وقضایا مثيرة للجدل آفاق للتفاعل بين الثقافات -3
لكن عند مقارنة تأویل مقومات مفهوم سيادة   . عامةیمثل مفهوم سيادة القانون مبدًأ معترفًا به بصفة   

 القانون في مختلف البلدان،
وتظهر أبرز أوجه التباین بين الرؤیتين األمریكية   .   تتجلى بعض االختالفات الثقافية الملحوظة   

إذ یميل المحامون األمریكيون إلى ربط بعض الخصائص التي یتميز بها نظامهم    . واآلسيویة
 سيادة القانون، مثل المحاآمة على ید المحلفين، وحقوق الدفاع الواسعة النطاق،   القانوني بمفهوم 

أما المحامون اآلسيویون، فيشددون على أهمية التطبيق   . والفصل بين السلطات فصًال واضحًا
وحرّي أن یوصف هذا   . المنتظم والفعال للقانون دون إخضاع السلطات الحكومية له بالضرورة   

،  للقانون  أآثر من آونه سيادة   بالقانونطاقًا لمفهوم سيادة القانون على أنه سيادة   التفسير األضيق ن
 ".الدیمقراطية على الطریقة اآلسيویة"علمًا بأن هذا التفسير یرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم 

 من حقوق المرأة في ما یخص المحاآمة العادلة، إذ ال  الشریعة اإلسالميةوفي بعض البلدان، تحد 
إال أن المادتين الثانية والثالثة من   .  للنساء اللجوء إلى المحاآم على قدم المساواة مع الرجال  یحق

 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحظران التمييز بسبب الجنس
 انظر الوحدة التعليمية الخاصة بالحریات الدینية  

ي تمر بمرحلة االنتقال إلى الدیمقراطية ال یمكن  غير أن بعض المشكالت التي تواجهها البلدان الت 
فكثيرًا ما ال یكّن المواطنون احترامًا آبيرًا للنظم الحكومية    . أن ُتعزى إلى االختالفات الثقافية 

والقانونية القائمة على عالقات المواالة والفساد، مما یؤدي إلى زیادة معدالت الجرائم المرتكبة في      
وخالصة القول هي أن إرساء نظام یقوم على سيادة    . ت العنف المدنيالشوارع وارتفاع مستویا

أضف . القانون، وضمان حسن سيره، أمران یحتاجان إلى الوقت ویتطلبان توافر الموارد المالية      
إلى ذلك أنه یصعب تحقيق االستقالل القضائي في البلدان التي ال یحترم فيها القادة السياسيون القيم        

ولكن في عالم تسوده ظاهرة العولمة االقتصادیة، تتزاید باستمرار       . ریات المدنية الدیمقراطية والح
الحاجة الدولية لالستقرار والمساءلة والشفافية، وآلها عناصر ال یمكن آفالتها إال بموجب نظام   

 .یحترم مبدأ سيادة القانون

 التنفيذ والرصد -4
 التنفيذ

وعليه، فإن تطبيق مفهوم سيادة القانون یعتمد على     .  يتبدأ حمایة حقوق اإلنسان على الصعيد المحل  
.  مدى استعداد الدولة إلرساء نظام یكفل سيادة القانون وإنصاف اإلجراءات المتبعة في المحاآم     

 الالزمة إلقامة العدل على البنى التحتية المؤسسيةفعلى الدول أن تقوم في آن معًا بإنشاء وصيانة 
 بإصدار وتنفيذ القوانين واللوائح التي تكفل إنصاف اإلجراءات     النحو الواجب، وأن تقوم آذلك   

 .وعدلها
ونظرًا ألن مفهوم سيادة القانون یرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة الدیمقراطية، بما یشمله من الحریات  
المدنية والسياسية، و نظرًا ألهميته الضروریة لتنمية اقتصادات السوق، فإن تطبيقه یعتمد على  
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وقد اتضح من خالل عدة دراسات تناولت حاالت البلدان التي تمر  . بالقيم المشار إليهااإلقرار 
بمرحلة انتقالية أن محاوالت إرساء سيادة القانون تبوء بالفشل عندما ال یكون القادة السياسيون        

ظيمية   مستعدین لالمتثال للمبادئ الدیمقراطية األساسية، تارآين المجال لتفشي الفساد والهياآل التن   
 .اإلجرامية
 حالة ألبانيا

إن االنتقال المضطرب للدولة من نظام التخطيط المرآزي إلى اقتصاد السوق المفتوح قد أدى إلى     
فعلى الرغم من أن المرحلة األولى من التغيير السياسي واالقتصادي    . ظهور مشكالت خطيرة

 المحلية والدولية بسبب ضعف  آانت تبعث على التفاؤل، تزاید بعدها نفوذ المنظمات اإلجرامية 
فقد أنشأت هذه التنظيمات مشروعًا ماليًا هرميًا سلب مدخرات أآثر من  . النظام التنفيذي والقضائي  

 .1997من السكان، مما آاد أن یتسبب في االنهيار الكامل للبلد في عام % 75
الفساد، ولمنع القادة    آقاعدة عامة، یتضح أن تعزیز سيادة القانون یمثل السبيل الوحيد لمكافحة        

المنتخبين الجدد من الوقوع في فخ العادات االستبدادیة، ولتوطيد احترام حقوق اإلنسان من خالل     
ولكن آيف یمكن تطبيق آل ذلك على أرض الواقع ؟ . اعتماد نظام فعال من الضوابط والموازین 

انين القائمة وتدوینها ما لم یتم  أوًال، یتعين تنقيح القو . آل ما یتطلبه األمر هو اتخاذ ثالث خطوات
ثانيًا، ینبغي تعزیز المؤسسات التي تكفل إقامة العدل على النحو الواجب، وذلك من  . ذلك من قبل

وأخيرًا، تأتي أصعب الخطوات تنفيذًا على األرجح، أال وهي النهوض   . خالل تدریب القضاة مثًال
 .مان االستقالل القضائيبامتثال الجهات الحكومية للقانون والسيما من أجل ض

وثمة هيئات استشاریة متخصصة مثل لجنة فينيسيا التابعة لمجلس أوروبا، والتي ُأنشئت لتعزیز 
 .سيادة القانون، أو الرابطات المهنية للقضاة التي تساعد الحكومات أو ترصد أداءها

 اإلشراف
. األساسية مكرسًة في الدستورفي أغلب البلدان ترد األحكام القانونية المتعلقة بحقوق اإلنسان     

وعادًة، یتيح الدستور آذلك إمكانية االستناد إلى األحكام القانونية الخاصة بحقوق اإلنسان للترافع   
وعلى الصعيد الدولي، یتم إبرام   . أمام المحاآم المحلية في حال االدعاء بانتهاك تلك الحقوق         

ففور االنضمام إلى مثل هذه المعاهدات،    . المعاهدات الخاصة بحقوق اإلنسان لحمایة هذه الحقوق 
غير أن . تصبح الدول ملزمة بكفالة احترام األحكام الواردة فيها وتنفيذها على الصعيد المحلي     

فالتنفيذ یتوقف على طریقة  . القانون الدولي ال ُیملي على الدول آيفية تطبيق األحكام المذآورة   
 .تنظيم القوانين على المستوى المحلي

رصد تنفيذ األحكام القانونية الخاصة بحقوق اإلنسان وآفالة احترامها، تشتمل بعض      وبغية 
معاهدات حقوق اإلنسان على آلية لإلشراف، مثلما هو الحال بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق   

 یفرض على الدول األطراف رفع نظام لتقدیم التقاریروتتألف هذه اآللية من . المدنية والسياسية
وتقوم لجنة األمم    . ریر دوریة إلى هيئة إشراف دولية، إلفادتها بكيفية القيام بتنفيذ أحكام المعاهدة تقا

المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان مثًال بالتعليق على طریقة وفاء الدول بالتزاماتها بموجب  
تزامات الخاصة   المعاهدات، آما تقدم أحيانًا االقتراحات والتوصيات الرامية إلى تحسين تنفيذ االل     

 على تفسير نصوص العهد الدولي  تعليقات عامةوفضًال عن ذلك، تصدر اللجنة . بحقوق اإلنسان 
 14 بشأن المادة  1984 الصادر سنة 13الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثل التعليق العام رقم     

 .من العهد
فبعد استنفاد سبل . للتظلمآليات آما تشتمل بعض المعاهدات الخاصة بحقوق اإلنسان آذلك على   

عن أي انتهاآات مدعى بها تخص حقوق اإلنسان التي    " بالغ"الطعن الداخلية، یجوز للفرد تقدیم  
تتاح هذه اإلمكانية مثًال في إطار البروتوآول االختياري التابع لعهد األمم   . تكفلها المعاهدة المعنية 

وفي إطار االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان   المتحدة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،       
، والميثاق األفریقي لحقوق اإلنسان  )44المادة (، واالتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان )34المادة (

فبموجب هذه المعاهدات، یمكن لألفراد أن یرفعوا شكواهم إلى لجنة األمم      ). 55المادة  (والشعوب 
و المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، أو لجنة البلدان األمریكية  المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان، أ 

ویجوز لهذه الهيئات المنبثقة عن     . لحقوق اإلنسان، أو اللجنة األفریقية لحقوق اإلنسان والشعوب    
المعاهدات أن تنظر في الشكوى، وإذا ما خلصت إلى وقوع انتهاك بالفعل، فإنها توصي الدولة   

 .ر الالزمة لتغيير ممارساتها أو قوانينها، وتوفير التعویض للضحيةالمعنية باتخاذ التدابي
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المقرر وفي إطار اإلجراءات الموضوعية، عينت لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان   
والمقرر ، 1982 في عام الخاص لألمم المتحدة المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو تعسفًا

، آما تم تشكيل الفریق العامل المعني   1994 في عام ضاء والمحامينالخاص المعني باستقالل الق 
 .1991 في عام االحتجاز التعسفيبمسألة 

 إرساء ثقافة قائمة على احترام سيادة القانون في آوسوفو
بعد انتهاء سنوات من الحرب والنزاع المسلح، تدل األوضاع في آوسوفو بوضوح على التقدم       

منظمة األمن والتعاون في    وتضطلع .  دیمقراطي یمتثل لسيادة القانونالمحرز باتجاه بناء مجتمع
.  بدور هام في إطار هذه العملية، إذ تساعد في إعادة إنشاء البنى األساسية للنظام القضائي   أوروبا

ومما یزید هذه المهمة صعوبة هو أن عملية البناء المؤسسي وحدها لن تكفي نظرًا النعدام الثقة في  
رورة القيام من جدید بإرساء ثقافة قوامها احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان بصفة  القضاء، وض

وفضًال عن الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية للمحامين وما شابهها      . عامة
 :من المؤسسات، قامت منظمة األمن والتعاون في أوروبا بتيسير إنشاء المؤسسات التالية 

تم تأسيس المعهد من أجل تعزیز التثقيف القانوني للقضاة وأعضاء  : وسوفو القضائي معهد آ
وتستهدف أغلب الدورات التدریبية إنعاش المعارف القانونية واستيفاءها في ما یخص      . النيابة

وتندرج آذلك في إطار  . جوانب القانون الجنائي والمدني التي تتصل بمعایير حقوق اإلنسان الدولية  
ج التثقيف القانوني زیارات دراسية لبلدان المنطقة، من أجل توطيد وتعزیز النقاشات بشأن       برنام

التحدیات التي تواجهها النظم القضائية في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، وبهدف إیجاد         
 ویتم الترآيز بشكل متواصل . الحلول المناسبة لتحسين الممارسات القضائية الساریة في آوسوفو   

ولهذا الغرض، تم تعيين عدد من أعضاء الهيئات القضائية في       . على تدریب المدربين المحليين 
 .آوسوفو آمدربين قضائيين في المعهد
یمثل المرآز أحدث المؤسسات التي أنشأتها منظمة األمن  : مرآز الموارد لمحامي الدفاع الجنائي

 الدفاع ليمثلوا المتهمين تمثيًال مناسبًا،      والتعاون في أوروبا، وهو یرآز على تحسين قدرات محامي  
ویوازن . وذلك من خالل تقدیم خدمات المساعدة والبحوث والتدریب المتصلة مباشرة بالقضایا    

 .المرآز ما ُیقدم من دعم وموارد ودرایة للهيئات القضائية وأعضاء النيابة
طویر المهارات المهنية لدى إن المرآز بمثابة معين لألفكار یصبو إلى ت: مرآز آوسوفو للقانون

وقد آان للمرآز دور فعال في مساعدة آلية الحقوق   . ذوي الموهبة القانونية على الصعيد المحلى  
التابعة لجامعة بریستينا في مختلف المجاالت، بما في ذلك إصالح المناهج، ونتظيم المنح وبرامج      

ویتمثل أهم  . ادات العملية للطب الشرعي  التبادل الجامعي، وتحسين المكتبة القانونية، وتوفير العي  
المشروعات التي قام بها المرآز في تجميع القوانين الساریة في آوسوفو لوضعها في متناول أهل  

وقد تم حتى اآلن نشر ثالث مدونات عن القانون الجنائي وقانون الشؤون العائلية وقانون    . القانون
 .الملكية

 :المصدر 

 http://www.osce.org/kosovo/lawانظر الموقع بعنوان 

 معلومات مفيدة 
 ممارسات جيدة -1 

 تخصيص المساعدة اإلنمائية إلقامة نظم قضائية فعالة
إن أغلب البلدان الغربية تقوم في إطار سياساتها المعنية بالمساعدة اإلنمائية بدعم اإلصالحات         

ي شكل قرض من البنك الدولي  فروسيا مثًال قد حظيت بدعم ف. الرامية إلى إرساء سيادة القانون
 مليون دوالر أمریكي، وتم تمویل مشروعات مساعدة أخرى فيها تحت رعایة الوالیات  58بمبلغ 

المتحدة، وألمانيا، وهولندا، والدانمرك، واالتحاد األوروبي، والمصرف األوروبي لإلنشاء    
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التي تلقت مبالغ ضخمة من  وآذلك الحال بالنسبة لبعض بلدان آسيا وأمریكا الالتينية  . والتعمير
آما تم  . المساعدات المالية، على نقيض بلدان الشرق األوسط وأفریقيا األقل حظًا في هذا الشأن      

تقدیم الدعم للمشروعات الرامية إلى تعزیز سيادة القانون في إطار عمليات إعادة بناء المجتمعات     
 .آوسوفوبعد انتهاء النزاعات، مثلما حدث في الوسنة والهرسك أوفي 

 اللجنة القضائية المستقلة في البوسنة والهرسك
وتشمل  . 2001أسس الممثل السامي لألمم المتحدة لجنة قضائية للبوسنة والهرسك في عام  

صالحيات هذه اللجنة تعزیز سيادة القانون وإصالح النظام القضائي من خالل تقييم مؤسسات     
ح، ومساندة هيئات التدریب القضائي المحلية،   القضاء والنيابة والحكومة، وتنسيق جهود اإلصال  

 .وإسداء المشورة لكافة األطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والممثل السامي نفسه

 )في أفریقيا(القرار الخاص باحترام استقالل القضاء وتعزیزه 
، وهو ُیقر 1996 هذا القرار في عام اللجنة األفریقية لحقوق اإلنسان والشعوبلقد أصدرت 

بأهمية استقالل القضاء ليس فقط لضمان التوازن االجتماعي، ولكن أیضًا لتحقيق التنمية  
ویدعو القرار البلدان األفریقية إلى اتخاذ التدابير التشریعية الالزمة لكفالة استقالل      . االقتصادیة

من األهمية البالغة بمكان  ف. القضاء، وتزوید الهيئات القضائية بالموارد الكافية لالضطالع بوظيفتها
مثًال أن تتوافر للقضاة مقومات الحياة الكریمة، وأن یتمتعوا بظروف عمل مقبولة، للتأآد من         

وفضًال عن ذلك، یدعو القرار الدول إلى االمتناع عن اتخاذ أیة إجراءات   . حفاظهم على استقاللهم 
 .قضاةیكون من شأنها أن تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر استقالل ال

 اتجاهات -2
 المحاآم الدولية

إثر الفظائع المرتكبة في رواندا ویوغوسالفيا السابقة، لم یسع المجتمع الدولي إال أن یأتي برد فعل     
تمثل في إنشاء محكمتين خاصتين للشروع في إجراءات محاآمة مرتكبي أبشع جرائم الحرب      

اضطلعتا بعملهما بنجاح إلى اآلن، فقد تم    وحتى إن آانت هاتان المحكمتان قد   . والنزاعات المسلحة 
انتقادهما لعدة أسباب منها االدعاءات بعدم شرعية المحكمتين، وأوجه عدم اليقين التي تشوب    

، وغياب اآلليات الالزمة   )إذ یجوز للقضاة تغيير القواعد وفقًا الحتياجاتهم    (نظاميهما الداخليين  
تجسيدًا للشر عينه الذي  "متهمين فيهما بصفة عامة     لتعویض األشخاص المتهمين زورًا، واعتبار ال  

وعلى ضوء الدروس المستفادة من تلك العيوب، اعتمد المجتمع الدولي نهجًا مختلفًا   ". تتم محاآمته
لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بإسناد المزید من المسؤوليات إلى الدول األطراف في     

 .زیز سيادة القانوننظام روما األساسي، والسعي إلى تع

 الوساطة والتحكيم
بغية ) الوساطة والتحكيم(صارت الدول تلجأ بشكل متزاید إلى اإلجراءات البدیلة لفض النزاعات 

التخفيف من األعباء الواقعة على عاتق المحاآم، وتقصير المدة التي تستغرقها اإلجراءات المتبعة    
 بإیجاد الحلول التي من   "رضاء جميع األطرافإ"وتستهدف هذه اإلجراءات البدیلة آذلك . فيها

ذلك أن المحاآم األمریكية على وجه الخصوص أصبحت عاجزة       . شأنها أن تحظى بقبول الجميع  
أآثر فأآثر عن النظر، في غضون مهلة معقولة، في سيل الدعاوى التي نتهال عليها، خالفًا لما      

 .ام اآلجال الزمنيةیحدث في القارة األوروبية حيث یتم الترآيز على احتر
أما الوساطة فتراعي . وتستهدف اإلجراءات المتبعة في المحكمة تقصي الدعاوى القانونية فحسب 

آذلك احياجات األفراد ومصالحهم، وبالتالي تكون نتائجها أفضل لحل القضایا المتعلقة باألعمال أو    
 .الشؤون العائلية أو عالقات الجوار

 األطراف بتسویة النزاع فيما بينهم بفضل جهود اإلرشاد والتيسير التي   أسلوبًا لقيامالوساطةوتمثل 
، فهو أسلوب لتسویة المنازعات من خالل قيام هيئة التحكيم بإصدار التحكيمأما . یبذلها طرف ثالث

 .قرار یكون تطبيقه ُملزمًا لجميع األطراف
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ویصبح  . مرحلة التي تسبق المحاآمة وفي العدید من البلدان یكون اللجوء إلى الوساطة إلزاميًا في ال       
ففي الوالیات المتحدة   . اللجوء إلى المحكمة ضروریًا فقط عند الفشل في إیجاد حل للنزاع بالوساطة

، ویتم خاللها محاولة حل     "بأسابيع التسویة"وأستراليا مثًال، یجري بشكل دوري تنظيم ما یسمى  
وبالفعل، تتم تسویة أعداد آبيرة من  . اطةآافة القضایا المعروضة على المحاآم عن طریق الوس 

إال أنه یمكن أن ُیعاب ذلك النهج   ). من الحاالت في والیة أوهایو مثًال% 70نحو (الحاالت بنجاح  
على أنه یحرم األطراف من اللجوء إلى المحاآم إذ یشعرون بنوع من الضغط عليهم للتوصل إلى  

ى الخوض في إجراءات المحاآم التي تستنفد آثيرًا  حل بالوساطة لتفادي االضطرار بدًال من ذلك إل
 .من الوقت والمال

 زیادة علنية المحاآمات ورواج متابعتها
 فأصبح آل شيء تقریبًا   ".بتلفزة الواقع"على مر السنوات القليلة الماضية، ازداد رواج ما یسمى  

رطة، أو مغامرات یذاع على شاشة التلفاز، سواء أآان األمر یتعلق بالمطاردات بسيارات الش 
. النجاة بالحياة، أو حتى الحياة اليومية لمجموعة من األشخاص الذین یعيشون معًا في شقة واحدة     

وفي خضم هذه البرامج البالغة التنوع استأثرت البرامج المصورة في قاعات المحاآم بإعجاب   
ته یحتسي المرطبات فبإمكان المرء اآلن، وهو متمدد على أریك  .طائفة ال بأس بها من المشاهدین  

ویتناول المأآوالت، أن یتابع مسلسل العدالة من خالل وقائع المحاآمات المنقولة على الشاشة أو   
.  وبطبيعة الحال تثير هذه الظاهرة بعض القضایا األخالقية الحساسة . قصص األفالم التليفزیونية

لة، إال أن هذه البرامج تكاد  فصحيح أن مبدأ علنية المحاآمة هو عماد آفالة الحق في محاآمة عاد   
فهذه العروض  . أال تمط بأیة صلة لمساعي إبراز صورة العدالة لعيان الجمهور بشكل الئق 

باألحرى ال تستهدف إال إشفاء الشغف باإلثارة والتالعب بعواطف فانية تحرآها في قلوب   
بطات القضاة أو   ولعل أنسب استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة تتمثل في قيام را. المشاهدین

 .المحامين بوضع خطوط توجيهية أخالقية في هذا الشأن

 أهم التواریخ -3
  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 -
  االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 1950 -
  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 -
  االتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان 1969 -
  المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو تعسفًا 1982 -
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية14 بشأن المادة 13التعليق العام رقم  1984 -
  مبادئ األمم المتحدة األساسية الستقالل السلطة القضائية 1985 -
 ة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث  قواعد األمم المتحد1985 -
  الميثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 1986 -
  مبادئ األمم المتحدة األساسية المتعلقة بدور المحامين 1990 -
  مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة 1990 -
 عني بمسألة االحتجاز التعسفي  فریق األمم المتحدة العامل الم1991 -
  المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باستقالل القضاء والمحامين1994 -
  نظام روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية1998 -
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 أنشطة مختارة
 هل یحق لكل فرد إسماع رأیه ؟: النشاط األول  
  : مقدمة :القسم األول

 .مرین محاآاة یستهدف بيان القواعد واإلجراءات المتبعة أثناء المحاآمةإن هذا النشاط بمثابة ت
  تمرین محاآاة:نوع النشاط 
 معلومات عامة عن النشاط : القسم الثاني

 الغایات واألهداف
 االطالع على الظروف السائدة في قاعات المحاآم -
 التعرف على مفهوم المحاآمة العادلة والعلنية -
 التحليليةتطویر المهارات  -

  الشباب البالغون والكبار:الفئات المستهدفة 
  فردًا20 -15 : ترآيبتها/حجم المجموعة

  دقيقة90 نحو :الزمن 
 :االستعدادات 

انقل طاولة واحدة للقاضي إلى األمام، ثم ضع طاولتين  . نظم قاعة الدرس بحيث تشبه قاعة محكمة 
هما تخصص للمتهم ومحامي الدفاع، والثانية    متقابلتين في وضع عامودي بالنسبة لألولى، إحدا 

 .لفریق االدعاء
 :المهارات المعنية 

 التفكير النقدي والمهارات التحليلية، واالتصال، وتكوین الرأي، ومهارات التقمص العاطفي
 معلومات محددة عن تمرین المحاآاة : القسم الثالث

  مقدمة
دة في قاعة محكمة في حالتين مختلفتين،    اشرح للمشارآين أنهم بصدد محاآاة األوضاع السائ
اشرح األدوار ودع المشارآين یختارون   . أوالهما دون دفاع، والثانية في وجود آليات للدفاع    

 :أدوارهم من بين ما یلي 
 شخص متهم زورًا بارتكاب جریمة مثل السرقة أو النهب -
 مجموعة مؤلفة من شخصين أو ثالثة تقود فریق االدعاء -
 لوح أوراق/مؤلفة من ثالثة أو أربعة أشخاص لتوجيه االتهامات وتسجيلها على سبورةمجموعة  -
 القاضي -

 .أمهل فریق االدعاء وموجهي االتهامات عشر دقائق لتحضير الئحة االتهام
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 :أداء تمرین المحاآاة 
ية ویمثل بق. في الحالة األولى ال یوجد محامون للدفاع، وال یستطيع المتهم الدفاع عن نفسه 

. وال یجوز ألي من الحاضرین في القاعة اإلعراب عن رأیه  . المشارآين الجمهور في المحكمة
اطلب من فریق االتهام عرض دعواهم أمام القاضي، واطلب من القاضي أن یتخذ قرارًا على      

 .أساس الدعوى المقدمة فقط
.  ي الذي یثبت الذنب أو البراءة   وبعد ذلك، في الحالة الثانية، عين قاضيًا جدیدًا إلصدار الحكم النهائ   

واسمح للمتهم بالكالم، ولفریق . وعين آذلك فریقًا للدفاع عن المتهم یتألف من شخصين أو ثالثة 
و فقط بعد االستماع إلى الجميع، یقوم  . آما یجوز للجمهور أیضًا أن یدلي برأیه. الدفاع بالترافع

 .القاضي الجدید باتخاذ قراره
 لاستطالع ردود األفعا

ابدأ بطرح األسئلة على المشارآين في آل من تمریني المحاآاة أوًال   . اجمع المشارآين من جدید
 :آاآلتي 

 إلى أي مدى استطعتم التأثير على قرار القاضي ؟ �
 إلى أي حد آانت المحاآاة شبيهة بالواقع ؟ �

رینين، وذلك واآلن شجع المجموعة آلها على التفكير في ما جرى وفي الغرض من أداء هذین التم  
 :بطرح األسئلة التالية 

 ما هي أوجه االختالف بين الحالتين ولماذا ؟ �
 هل شعر المشارآون بعدم االرتياح إزاء الحالة األولى ؟ �
 هل تعتقدون أن حاالت آاألولى تحدث فعًال على أرض الواقع ؟ �

 : إرشادات عملية
 ذلك أن عنصر المفاجأة قد یكون له    .حاول أال تشرح الهدف اإلجمالي من التمرینين قبل بدایتهما
وانتبه لدى األداء، والسيما في الحالة  . تأثير آبير على المشارآين دون أن یعيق األداء في حد ذاته

والیعني . األولى، إلى ضرورة إیقاف التمرین في حال ظهور عالمات القلق أو الخوف على المتهم
 .محاآاة للواقعذلك فشل التمرین، وإنما یدل على مدى مشابهة ال

 :اقتراحات للتنویع 
ولدى   . في الحالة الثانية، یمكنك تعيين فریق مكون من ثالثة أو أربعة محلفين محل القاضي

 .استطالع ردود األفعال، ناقش الفرق بين المحلفين والقاضي
 :المتابعة  : القسم الرابع

إنسان، على قدم المساواة التامة     لكل ":   من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   10اقرأ نص المادة  
مع اآلخرین، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحایدة، نظرًا منصفًا وعلنيًا، للفصل في        

 ."حقوقه والتزاماته وفي أیة تهمة جزائية توجه إليه
وُیقصد بالمحاآمة العلنية   . اشرح أن ذلك یعني بعبارة أخرى أن أي محاآمة یجب أن تكون علنية

آمة یحضرها المتهم ویتم فيها االستماع إلى شهود االتهام في وجوده ووجود أفراد أسرته    محا
 .وجماعته

وعلى ضوء التمرینين، ناقش حق   . وینبغي لمن یحاآمون المتهم أال یسمحوا لآلخرین بالتأثير عليهم 
الجنائية   آل فرد في أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه، مع بيان أن ذلك ینسحب على القضایا  

 .وآذلك على المنازعات المدنية التي یرفع فيها شخص ما دعوى على غيره
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ُیقصد  : ثم اقرأ على المشارآين تعریف األمم المتحدة للمقصود بالمحكمة المستقلة والمحایدة آاآلتي        
أن المحكمة یتعين عليها أن تنظر في آل قضية بعين اإلنصاف    " محایدة"و" مستقلة"بعبارتي 
 إلى األدلة، ومع احترام مبدأ سيادة القانون، بمعنى أنه ال ینبغي تفضيل أي من طرفي قضية  استنادًا

 .ما على اآلخر العتبارات سياسية
 مجاالت للمزید من البحث/ الحقوق ذات الصلة 

مبدأ البراءة حتى إثبات الذنب، واالعتراف بالفرد آشخصية قانونية، والحق في الحصول على 
 .اع من ذوي الكفاءة، ومقومات الدیمقراطيةخدمات محامي دف

 .الحافلة المدرسية السيبرنية لألمم المتحدة:  مقتبس بتصرف من :المصدر 
 :ویمكن الحصول على المزید من المعلومات على الموقع بعنوان 

http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/declaration/10.asp,february2003 

 "آيف لك أن تدافع عن هؤالء األشخاص ؟: "ي النشاط الثان 
  :مقدمة : القسم األول

إن هذا النشاط عبارة عن مناقشة إنطالقًا من حاالت واقعية للتعرف على األحكام المسبقة وعالقتها          
 .بمفهوم المحاآمة العادلة

  مناقشة:نوع النشاط 
 معلومات عامة عن المناقشة : القسم الثاني

 الغایات واألهداف
 التعرف على األحكام المسبقة وحدود المراقبة المحایدة -
 تطویر المهارات التحليلية -

  الشباب البالغون والكبار:الفئات المستهدفة 
  فردًا20 -15 :ترآيبتها /حجم المجموعة

  دقيقة60 نحو :الزمن 
 )انظر أدناه( بيانات للتوزیع :المواد المستخدمة 

 :االستعدادات 
 .لتوزیعه على المشارآين) انظر أدناه(ان محامي الدفاع السيد جيري سبينس قم باستنساخ بي

 التفكير النقدي والمهارات التحليلية، وتكوین الرأي، ومهارات االتصال،    :المهارات المعنية 
 .والتعبير عن مختلف اآلراء ووجهات النظر بشأن قضية ما

 :معلومات محددة عن المناقشة  : القسم الثالث
أو اجعلهم  (لمناقشة الموضوع بجعل المشارآين یستحضرون في خيالهم مجرمين یعرفونهم مهِّد 

وبإمكانك إن شئت، أن تسجل قائمة بأسماء ). یشاهدون شریط فيدیو عن أحد المجرمين المشهورین
 .لوح أوراق/المجرمين على سبورة
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هؤالء المتهمين بارتكاب   واآلن دع المشارآين یتخيلون أنفسهم محل المحامي المكلف بالدفاع عن  
ثم وزع بيان محامي الدفاع السيد جيري سبينس ردًا على السؤال الذي آثيرًا ما  . جرائم شهيرة

 "آيف لك أن تدافع عن هؤالء األشخاص ؟"یطرح عليه، أال وهو 
واآلن استهل المناقشة بشأن حقوق المجرمين على ضوء ما ورد في البيان الموزع بطرح األسئلة   

 :ة التالي
 هل ینبغي اعتبار آل فرد بریئًا حتى یثبت ذنبه ؟ �
 إذا اُتهمت بارتكاب جریمة هل ینبغي أن یحق لك في آل الحاالت أن تدافع عن نفسك ؟ �
یتوافر له  هل ینبغي أن یجوز لكل فرد طلب المساعدة القانونية والحصول عليها مجانًا إن لم   �

 ؟ما یلزم لدفع تكاليفها
 س جميعًا سواسية أمام القانون ؟هل ینبغي أن یكون النا �

 .بإمكانك إن شئت أن تسجل بعض الحجج على لوح األوراق لتلخيص المناقشة
 :استطالع ردود األفعال 

. في جولة الستطالع ردود األفعال اطلب من المشارآين القيام فقط بتلخيص المناقشة بإیجاز 
 :واطرح عليهم السؤالين التاليين 

 ل المحامين یدافعون عن المجرمين ؟في رأیكم، ما الذي یجع �
هل تعتقدون أن الرأي العام ینظر إلى هؤالء المحامين نظرته إلى المجرمين الذین یدافعون          �

 عنهم ؟
  :إرشادات عملية

بإمكانك التمهيد لهذا النشاط باستعراض شریط فيدیو أو قراءة مقال صحفي عن مشاهير  
مانيا وأعضاء جماعة آوآلوآس آالن في الوالیات       المجرمين، مثل مجرمي الحقبة النازیة في أل   

 .المتحدة األمریكية، أو دیكتاتورات أمریكا الالتينية أو آسيا
بإمكانك آذلك االستناد إلى حاالت محلية ومعاصرة والتحدث عن أشخاص أدانهم الرأي العام بعد   

واطف التي قد یثيرها مثل لكن إذا فعلت ذلك، فلتنتبه إلى الع . مناقشة ما ارتكبوه من جرائم خطيرة
وال تحكم على آراء المشارآين، بل بيِّن لهم بوضوح أن من حق الجميع التمتع    . هذا الموضوع

 .بحقوق اإلنسان، وأنه ال یجوز أبدًا االنتقاص من هذه الحقوق تعسفًا
 اقتراحات للتنویع

ى لوح األوراق، واشرح  اآتب نص المادة عل .  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  11ناقش المادة  
وبيِّن أنه ینبغي اعتبار آل شخص بریئًا إلى أن یثبت ذنبه، وأنه إذا اُتهم شخص      . معناه والقصد منه 

بارتكاب جریمة، ینبغي دائمًا أن یحق له الدفاع عن نفسه، وأنه ال یحق ألحد أن ُیدین أي شخص    
ًا حتى ثبوت التهمة، وحقه في الدفاع عن       ثم وضِّح أن اعتبار المتهم بریئ  .  ویعاقبه على ما لم یفعله 

وبإمكانك الربط بين هذه   . نفسه، یمثالن المبدأین الرئيسيين اللذین تنص عليهما المادة المذآورة  
 "هل یحق لكل فرد إسماع رأیه ؟"المناقشة ومتابعة النشاط األول بعنوان 

 :المتابعة  : القسم الرابع
 .المي لحقوق اإلنسان من اإلعالن الع8و6اقرأ نص المادتين 

 اشرح أن ذلك  ." لكل إنسان، في آل مكان، الحق في أن ُیعترف له بالشخصية القانونية   " : 6المادة 
یعني أنه ینبغي أن یتمتع آل شخص بحمایة القانون أینما آان و بنفس الشروط التي تنطبق على       

لشخص المعني مشمول  ُیقصد باالعتراف بالشخصية القانونية اإلقرار بأن ا: تعریف . غيره
 .بالحمایة التي یكفلها النظام القانوني وُملزم باحترام المسؤوليات التي یقتضيها هذا النظام
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لكل شخص حق اللجوء إلى المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أیة أعمال    " : 8المادة 
نه ینبغي السماح لكل فرد بطلب    أي أ. "تنتهك الحقوق األساسية التي یمنحها إیاه الدستور أو القانون      

 .المساعدة القانونية عندما ال ُتحترم حقوقه آإنسان

، آلية آارلتون، منيسوتا، الوالیات  "االنحياز في الحياة اليومية : " مقتبس بتصرف من :المصدر 
 /http://carleton.edu/curricularالمتحدة األمریكية، انظر الموقع بعنوان  

 نص البيان المخصص للتوزیع
 "آيف لك أن تدافع عن هؤالء األشخاص ؟"

 :یقول جيري سبينس، محامي الدفاع 
هل تعتقدون أنه ینبغي محاآمة المتهم قبل شنقه ؟ وإن آان األمر آذلك، فهل ینبغي أن        ...حسنًا"

لة، هل یجب تزوید المتهم بمحاٍم ؟ وإن تم تزوید    تكون المحاآمة عادلة ؟ ولكي تكون المحاآمة عاد     
المتهم بمحاٍم، هل ینبغي أن یكون من ذوي الكفاءة ؟ حسنًا، واآلن، إذا ما آان محامي الدفاع یعرف  
أن المتهم مذنب، هل یتعين عليه أن یحاول أن یخسر القضية ؟ وإن آانت اإلجابة بالنفي، فهل یجب   

 جهده لدفع أعضاء النيابة إلى إثبات التهمة على المتهم بما ال  على المحامي إذن أن یبذل قصارى 
یدع أي مجال معقول للشك ؟ وإذا ما عمل محامي الدفاع ما في وسعه، ولم تنجح النيابة في إثبات            
التهمة بما ال یدع مجاًال معقوًال للشك، وقام المحلفون بتبرئة المتهم المذنب، فعلى من یقع اللوم ؟    

 ي الدفاع الذي أدى واجبه، أم المدعي الذي لم یقم بعمله ؟هل ُیالم محام

 .1997تموز / مقتبس بتصرف من مجلة هاربرز، یوليو:المصدر 
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 الحریات الدینية
 

 حریة الفكر والوجدان والدین
 حریة الفرد في تغيير دینه أو معتقده

 حریة إظهار هذه الحقوق
 
 

لكل شخص الحق في حریة الفكر       "
والوجدان والدین، ویشمل هذا الحق     
حریته في تغيير دینه أو معتقده،          
  وحریته في إظهار دینه أو معتقده          

رسة  بالتعبد وإقامة الشعائر والمما       
والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام          
"المأل أو على حدة  

 

اإلعالن العالمي لحقوق  من 18المادة 
 اإلنسان
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 حكایة وأمثولة
 سنة، زوجته ارتيغول  38وّدع السجين الترآماني المسيحي شاغيدولي أتاآوف، البالغ من العمر 

ي ترآمنستان، قائال لها إنه ال یتوقع  عندما سمح لها بزیارته في سجن سيدي الواقع في شمال شرق
 .البقاء على قيد الحياة جراء المعاملة الجسدیة العنيفة التي یعاني منها في السجن

وآان موجوع الجسد حين زارته زوجته بعد أن تعرض للضرب، وآان یتألم من آليتيه وآبده      
 .د وعيهوآان بالكاد یقوى على المشي وغالبا ما یفق. ویعاني من مرض الصفراء

وقد تعرض أتاآوف لتهدید المسؤولين الحكوميين مرتين من أجل حمله على االمتناع عن الوعظ       
في آنيسته، وهي أبرشية إنجيلية معمدانية مسيحية غير مسجلة، قبل أن یلقى القبض عليه في بيته        

 .1998أآانون األول / دیسمبر18في 
من ذلك وقبل أسبوع من إلقاء القبض عليه أحد      فقد هدده مسؤول في جهاز األمن ثم جاءه بعد شهر   

القادة المسلمين البارزین ومعه ممثل عن لجنة الشؤون الدینية المحلية ليكرر ما سبق أن قيل له    
 .إذا أصر على موقفه" تهم قانونية"وهو أنه من المحتمل أن توجه إليه 

ولكن المدعي العام  . مدة سنتينوبعد ثالثة أشهر من إلقاء القبض على أتاآوف، حكم عليه بالسجن ل   
 ".مخففًا جدا" باعتباره آان 1999آذار /استأنف الحكم في مارس

وقد أعيدت محاآمته بعد عدة أشهر وتعرض حينها إلى ضرب مبرح حتى أنه طلب من أوالده أال    
 .یلمسوه لشدة ألمه

ى منفى داخل   وقد رّحلت زوجة أتاآوف وأوالده الخمسة ترحيال قسریا من دارهم قي ماري إل  
 ".إقامة جبریة في قریة"البالد في آاخكا حيث فرضت عليهم 

وقد أمرت الشرطة السریة بهذا المنفى بعد أن رفضت زوجة أتاآوف أن تسمح ألبنائها باالنحناء   
 .أمام صورة الرئيس آتقليد یومي یجري في المدارس عادة

إلى تعزیز الدیمقراطية وحكم القانون  بّلغت هذه الحادثة إلى منظمة أوروبية غير حكومية تهدف (
 ).ولم تتواصل بعد التقاریر بشأن هذا الموضوع. وحقوق اإلنسان في آافة أنحاء العالم

اقتبست هذه الحكایة من تقریر لمنظمة حقوق االنسان بال حدود، ویمكن االطالع عليه على الموقع       
 :الشبكي

http://www.hrwf.net/newhrwf/html/turkey2001.html, October 2002 

 للمناقشةأسئلة  
ما هي برأیك األسباب التي دعت إلى معاملة أتاآوف على هذا النحو؟ ما هو شعورك وأنت       - 1

 تقرأ الحكایة؟
 ما الذي ینبغي عمله برأیك لمنع حدوث وقائع مشابهة؟ - 2
 هل سمعت بأحداث مشابهة في بلدك؟ - 3
اعتناق دین أو مذهب مت، ولكن المرء ینضم  ال یمكن لإلنسان أن یجبر بطبيعته على "

إن األمل  . طواعية إلى المجموعة التي یجد فيها مأربه ودیانته التي ترضي اهللا حقا 
بالخالص هو الدافع الوحيد وراء اختياره هذا وهو أیضا السبب الوحيد الذي یجعله  

وا طواعية من الدین إذا هو عبارة عن مجموعة من األفراد اتحد ... یتمسك بهذا الخيار  
 "أجل هذا الغرض
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JOHN LOCKE, LETTER CONCERNING TOLERATION, 1689  

 معرفتهما ینبغي  
 طریق طویل إلى األمام :الحریات الدینية -1

إن الذي تؤمن به قد تجبر على    . یؤمن مالیين البشر بوجود شيء یتسامى فوق البشر یقودنا روحيا  
 . وتسجن أو حتى تقتل من أجلهنكرانه، وعلى ترك عائلتك، وقد تضطهد

و ابتداء  .   ؟ اضُطهد البوذیون في الهند ألنهم آمنوا بتعاليم بوذا   .C.Eفي القرن الثالث قبل الميالد    
 بات المسلمون وأصحاب  –في أوروبا " العصور المظلمة"أي فترة  -من القرن التاسع للميالد 

ثم تال ذلك التوسع العثماني في    ". م اهللاباس"الدیانات األخرى غير المسيحية یتعرضون لالضطهاد  
، )الغيتو (وعزل المسيحيون اليهود في حارات محددة   . اتجاه أوروبا التي بات یرعبها اإلسالم  

 .وجرت إبادة الهنود في أمریكا الالتينية في سياق عملية التنصير. وهكذا فعل المسلمون قبلهم
ير المتدینين للتهدید بسبب ما یؤمنون به أو   في الماضي وفي الحاضر، تعرض الناس المتدینون وغ 

إن القابلية على اإلیمان بشيء وإظهاره هو ما یعرف بالحریة الدینية وهو حق      . ما ال یؤمنون به 
وتتداخل المعتقدات الدینية بقوة في   . محفوظ ال یشكل فقط قضية قانونية وإنما قضية أخالقية أیضا

 . ات الشخصية وطریقة فهم العالم الذي نعيش فيهحياة اإلنسان الخاصة ألنها تمس القناع
إن اإلیمان هو عنصر أساسي من عناصر التعبير عن الذاتية الثقافية، وهو ما یجعل معالجة    
موضوع الحریات الدینية یكتسب هذا القدر من الحساسية ویثير صعتوبات أآثر من أي قضية   

 . أخرى من قضایا حقوق اإلنسان
لت تنظيم الحریات الدینية في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وهي أن  وهناك مشكلة أخرى عرق

فالمعتقدات  . الدین والعقيدة باتا یشكالن عنصرا أساسيا في السياسة وأهلها في العالم أجمع      
والحریات الدینية غالبا ما تستغل ألغراض سياسية وسلطویة، وآثيرا ما یؤدي هذا الربط بين الدین    

 .ء مضللةوالسياسة إلى آرا
وقد باتت حمایة الحریات الدینية قضية ملحة في السنوات األخيرة نظرا ألن السبب الرئيسي للكثير       
من النزاعات المأساویة في أنحاء متفرقة من العالم یعود إلى عدم التسامح واالضطهاد الدیني وما  

مسألة وتتجلى . یتصل بذلك من تعصب عرقي وعنصریة وآراهية فئات محددة من الناس
االضطهاد الدیني في النزاعات الحالية بين من یؤمن بالدین ومن ال یؤمن به، وبين الدیانات      

في الدول المتعددة الدیانات، أو بين دول ذات دین رسمي أو مفضل      " الجدیدة "التقليدیة والدیانات   
 .وأفراد وجماعات ال ینتمون إلى هذا الدین

وم وتأخذ أشكاال مختلفة في مناطق مختلفة مثل قمع مختلف وتتنوع انتهاآات الحریات الدینية الي 
في البوسنة وآوسوفو بضحایاه من المسلمين والمسيحيين،    " التطهير العرقي"العقائد في الصين و 

وحالة التوتر في إیرلندا الشمالية والشقاق الدیني على حدود منطقة أفریقيا من جنوب أثيوبيا وحتى      
ونالحظ على صعيد آخر األهمية المتزایدة للدین في   . تل بدوافع دینيةنيجيریا وما ینجم عنه من ق

النزاعات بين الهند وباآستان، وبين الهندوس والمسلمين والتي قد تنحو منحى خطيرا بسبب تسلح    
الفریقين بأسلحة نوویة، آما نالحظ تزاید التطرف الدیني في اإلسالم وتزاید المشاعر المعادیة   

 . األخيرة في الوالیات المتحدة وأوروبالإلسالم في اآلونة
وهناك مع األسف الكثير من الحاالت األخرى التي تبرهن على الحاجة الماسة إلى معالجة قضية     

 .وینبغي تناول هذه الظاهرة على حدة.الحریات الدینية وباألخص عندما ترتبط بالتطرف
 "ما ینبغي معرفته"انظر قسم   
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 بشريالحریات الدینية واألمن ال
ولكن تتعرض هذه الرآيزة إلى  . هي الرآيزة األساسية لألمن البشري حریة العيش بال خوف إن 

فإذا آان المرء ال یستطيع اختيار عقيدته أو تصوره   . تهدید آبير جراء انتهاك الحریات الدینية 
والمعتقد  إن تهدید حریة الفكر والوجدان . للكون فإن حریته الشخصية وأمنه سيظالن بعيدي المنال 

فعندما یصبح  . والدین یؤثر تأثيرا مباشرا على سالمة ودیمومة الكيان الذاتي لألفراد والجماعات 
التمييز أو االضطهاد الدیني أمرا منهجيا ومؤسساتيا فإنه قد یؤدي إلى توتر بين المجتمعات المحلية     

 قد یكونون من األفراد    والمسؤولون عن انعدام األمن في هذه الحالة    . أو حتى حدوث أزمات دولية  
ویتطلب هذا التهدید الخطير ألمن اإلنسان القائم على أساس المعتقد       . أو الجماعات أو حتى الدول   

ویشكل التعليم والتعلم في مجال حقوق اإلنسان وسيلة أساسية  . والدین اتخاذ تدابير حمایة خاصة 
علم االحترام والتسامح ومراعاة الكرامة  وال یتم ت. لتأمين احترام أفكار اآلخرین ومعتقداتهم الدینية 

وإنما هي عملية طویلة األمد تلتزم فيها جميع األطراف المعنية بالعمل سویة    . اإلنسانية باإلآراه 
 .لتعزیز أمن اإلنسان على الصعيدین الفردي والعالمي

 تحدید المسألة ووصفها -2

 ما هو الدین
ولكن هناك عدة عوامل مشترآة في  . أو االجتماعي للدین في الوسط الفلسفي تعریف موحدال یوجد 

 .التعریفات المقترحة

قد تشخص في التصور أو  " مطلقة "فأحد تعریفات الدین هو العقيدة التي تربط من یؤمن بها بماهية       
ویشتمل الدین عادة على مجموعة من الشعائر والطقوس واألحكام والقواعد تمّكن  . ال تشخص

Milton J. Yingerوقد یكون الدین وفقا ل ". آلهة"أو " إله" ربط وجودهم بـاألفراد أو المجتمعات من
منظومة من المعتقدات والممارسات یمكن لمجموعة من الناس أن تواجه بها مشاآل   "، عبارة عن 
 ".الحياة الكبرى

 :  فيعّرف الدین على النحو التاليBlack's Law Dictionaryأما قاموس 

قدس األقداس، وبالقدسية والعبادة والطاعة والخضوع لفروض وأحكام      ب] اإلنسان[إنه عالقة  "
بمعناه الواسع على آافة أشكال االعتقاد بكائنات سامية   ] الدین[ویشتمل . آيانات خارقة أو سامية

تمارس سطوتها على البشر غصبًا، وتفرض عليهم قواعد سلوآية مشفوعة بالترغيب في ثواب    
 ."ا في اآلخرةوالترهيب بعقاب یأتي حسابهم

وهذه التعریفات وغيرها تشترك جميعًا في االعتراف بوجود ماهية عليا، مقدسة، ومطلقة،  
ولهذه الماهية العليا أو المطلقة دور تقنيني، ویفترض   . ومتسامية، قد تشخص حسيا أو ال تشخص

یفترض بالمؤمنين آما . بالمؤمنين أن یتبعوا تعليمات وقواعد دینهم للتقرب من هذه الماهية المطلقة     
وعموما، ولكن ليس دائما،    .  أن یعبروا عن معتقداتهم الدینية بأشكال مختلفة من العبادات والطقوس     

 .یتم إنشاء مكان للعبادة تمارس فيه الجماعة شعائرها

 ما هو المعتقد؟
 "كبال " ویعرف قاموس. فهو یشمل الدین ویتجاوز معناه التقليدي     . المعتقد مفهوم أوسع من الدین   

االعتقاد بحقيقة مقترح موجودة في ذهن اإلنسان بصورة ذاتية،     "العقيدة من وجهة القانونية بأنها   
 ." ویعززه المنطق أو اإلقناع أو البرهان مخاطبا بصيرته

وبخالف هذا المفهوم األوروباني للعقيدة بوصفها فعال تأمليًا، تعني العقيدة اإلیمان بالعظيم األعظم           
في الوثائف الدولية لتغطي  " العقيدة"وقد استخدمت مفردة . لمطلق أو المتسامي أو المقدس أو ا

أو عدم   " إله"غير المتيقنين من وجود ( آالملحدین والغنوصيين  األشخاص غير المتدینينحقوق 



183

 إن آانت سياسية أو ثقافية أو علمية أو   –أما العقائد ذات الطبيعة األخرى    . والعقالنيين ) وجوده
 .فال تندرج في إطار حمایة حریة المعتقد هذا وإنما تعالج في إطار آخر على حدة -اقتصادیة

 تعليمية عن حریة التعبير وحریة وسائل اإلعالمال انظر الوحدة   
وال سالم بين األدیان بدون حوار بين     . ال سالم بين األمم بدون سالم بين األدیان       "

 ."األسس التي تنهض عليها األدیانوال حوار بين األدیان بدون البحث في . األدیان
 Foundation for A Global Ethic رئيس مؤسسة إرساء أخالقيات عالمية ،هانز آونغ

 

 ما هي الحریات الدینية؟
 .حریة الفكر والوجدان والدینتندرج حمایة الحریات الدینية في القانون الدولي في باب حمایة 

القناعات اإللحادیة أو الدینية على حد سواء وتشمل     وتنطبق هذه الحریات األساسية الثالث على  
 .آافة المعتقدات ذات الرؤیة العلویة للكون وقواعد تقنينية للسلوك

وتشمل حریة الدین والمعتقد تحدیدا حریة ممارسة الدین واالعتقاد به، وحریة عدم ممارسته     
 .وعدم قبولهاواالعتقاد به، أي أنها الحق في قبول األعراف والممارسات الدینية 

وهي تشمل  . وتحمى حریة الفكر والوجدان بنفس الطریقة التي تحمى بها حریة الدین والمعتقد  
حریة الفكر في آافة األمور، والقناعات الذاتية، وحریة التمسك بدین أو عقيدة وإظهارها فردیا أو  

 .مع جماعة
سجناء "ن األعداد الكبيرة من أما حریة الوجدان فلهي غالبا ما تتعرض إلى االنتهاك مثلما تبي 

وینتمي معظم هؤالء السجناء إلى األقليات الدینية ویسجنون بسبب     . في آافة أنحاء العالم " الضمير
 .وما حكایة السيد أتاآوف إال مثل واحد من شواهد ال تحصى. عقائدهم الدینية

وال .  حمایة مطلقةعتقدوتحمى حریة الفكر والوجدان وحریة الفرد في اختيار أو تغيير الدین والم     
 .یجوز إآراه شخص على الكشف عن أفكاره أو إجباره على اعتناق أي دین أو عقيدة

 المعایير الدولية
مجموعة  یتجنب قانون حقوق اإلنسان الدخول في جدل تعریف الدین والمعتقد وإنما یشتمل على       

 فهم أفضل للحریات الدینية    ومن أجل.   لحمایة حریة الفكر والوجدان والدین والمعتقد من الحقوق
 :المتنوعة نورد فيما یلي تصنيف لهذه الحریات على ثالثة مستویات

 حریات الممارسات الفردیة المحددة - 1

 حریات الممارسات الجماعية - 2

 حریات هيئات محددة - 3

 حریات الممارسات الفردیة 
 

لكل "لحریات الدینية هي حق ا من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن   18تنص المادة  
ال یمكن التنازل عنه  وهو حق . هذا یعني أنها حق األطفال والكبار وأبناء البلد والغرباء. " شخص

 6 وفيما یلي قائمة بالحریات الدینية الفردیة الواردة في المادة  . حتى في حاالت الطوارئ أو الحرب
لتمييز القائمة على أساس الدین والمعتقد     من اإلعالن بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب وا  
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وهي تمثل الحد األدنى من المعيار المقبول     . وفي غيرها من مواد القانون الدولي لحقوق اإلنسان    
 .دوليًا

حریة ممارسة العبادة أو عقد االجتماعات المتصلة بدین أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماآن     �
 لهذه األغراض؛

ال القدر الكافي من المواد واألشياء الضروریة المتصلة بطقوس أو  حریة صنع واقتناء واستعم  •
 عادات دین أو معتقد ما؛

 حریة التماس وتلقي مساهمات طوعية، مالية وغير مالية، من األفراد والمؤسسات؛ •
حریة تكوین أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذین تقضي الحاجة بهم لتلبية  •

 ير أي دین أو معتقد؛متطلبات ومعای
حریة مراعاة أیام الراحة واالحتفال باألعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دین الشخص أو   •

 معتقده؛
الحریات الدینية في العمل، بما في ذلك حق ممارسة الصالة، واتخاذ الزي المناسب وفقا   •

 للمعتقد واختيار أصناف ونظام معين لألآل؛
 معيات للعبادة وأمور الدین؛حریة االجتماع وإقامة الج •
 حریة إعالن الشخص عن عقيدته؛ •
 حریة تغيير الشخص لدینه أو رفضه؛ •

 "على أن یكون لمصلحة الطفل االعتبار األول"حق الطفل في التربية الدینية  �

 حریة الممارسات الجماعية 
 بشكل جماعي في  إن الحقوق الدینية ليست حكرا على األفراد فقط، فالدین والمعتقد یتجليان عادة   

ویستتبع ذلك منح المؤمنين آجماعة الحق في االجتماع وإقامة   . مجتمع ما وغالبا في األماآن العامة 
 .الجمعيات

 حریات المؤسسات الخاصة 
إن المؤسسات الخاصة القائمة على الدین تتمتع هي أیضا بحمایة آاملة یكفلها لها حقها في حریة   

 دور عبادة أو مؤسسات تعليمية تهتم بالشؤون الدینية، أو حتى  وقد تكون هذه المؤسسات. الدین
 .منظمات منظمات غير حكومية

 :وتتضمن حقوق هذه المؤسسات ما یلي
 ؛"حریة إقامة وصيانة المؤسسات الخيریة أو اإلنسانية المناسبة" �
 ؛"حریة آتابة وإصدار وتوزیع منشورات حول هذه المجاالت" •

 .د في أماآن مناسبة لهذه األغراضحریة تعليم الدین أو المعتق �

 مبدأ عدم التمييز
یحظر التمييز والتعصب القائمان على أساس الدین؛ ویشمل هذا الحظر أي شكل من أشكال التمييز 

وال یقتصر حظر التمييز وعدم   . واإلقصاء والقيود والمحاباة القائمة على أساس الدین والعقيدة     
مل أیضا حياة األفراد الخاصة التي تتجذر فليها المعتقدات ذات   التسامح على الحياة العامة وإنما یش

وهذا یعني أنه ال یسمح للدولة وال لرب العمل وال ألي فرد آخر أن . الطابع الدیني وغير الدیني 
 . یقوم بأعمال تمييزیة ضدك
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 التعليم
 االعتبار  على أن یكون لمصلحة الطفل   "من حق والدي الطفل تربيته وفلقا لدینهم أو معتقدهم      

والغرض من العبارة األخيرة هو تقييد حریة األبوین فقط في حالة أن تؤدي الممارسة ". األول
الدینية إلى اإلضرار بصحة الطفل الجسدیة أو العقلية مثل رفض األبوین إخضاع طفلهما للعالج 

وه مع العالج فعلى سبيل المثال تتعارض معتقدات شهود یه. الطبي أو حرمانه من التعليم المدرسي
 .الطبي ومنه نقل الدم مما قد یؤدي إلى موت أطفالهم

والدول ملزمة في القطاع العام بتوفير التعليم الذي یحمي الطفل من عدم التسامح والتمييز الدیني      
 .والذي یعّلم في إطار المنهج الدراسي حریة الفكر والوجدان والدین

 أسئلة للمناقشة 

  في بلدك؟آيف یجري التعليم الدیني �
هل یتناول المنهج الدراسي والكتب المدرسية في بلدك حریة الدین والمعتقد بما في ذلك حریة     •

 عدم االعتقاد؟
 هل هناك ضوابط في بلدك تكفل استقالل التعليم الدیني؟ •

 إظهار اإلیمان
م بشعائر تشمل حریة إظهار العقيدة حمایة الحق في الكالم والتعاليم والممارسة والعبادة وااللتزا    

فمن حقك أن تتكلم عن عقيدتك وتعّلمها لآلخرین وتمارسها لوحدك أو مع غير ك        .  هذه العقيدة
وتراعي قضایا المأآل والملبس حسب ما تقتضيه عقيدتك، ولك أیضا أن تستعمل لغة خاصة وآا ما       

نب أي   ویعني إظهار دینك وعقيدتك أیضا أن لك الحق في أن تتج  . یتصل بهذه العقيدة من شعائر 
عمل یتعارض مع تعاليم عقيدتك مثل رفض القسم، والخدمة العسكریة، والمشارآة في االحتفاالت   

 . الدینية، واإلعتراف، والعالج الطبي القسري

 حدود الحریات الدینية
إذا آان لك أن تعتقد بما تشاء، فإن إظهار هذا االعتقاد قد یصل إلى حد یتعارض مع مصالح       

 .اآلخرین
ي أن تكون القيود المفروضة على حق إظهار المعتقدات الدینية متناسبة وقائمة على         ولكن ینبغ
وال یجوز فرض هذه القيود إال عند الضرورة لحمایة األمن العام أو النظام العام أو الصحة       . القانون

فعلى سبيل المثال یسمح بفرض   . العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرین وحریاتهم األساسية    
القيود على هذه الحریة في حالة التضحية البشریة، والتضحية بالذات، وختان اإلناث، والعبودیة،     

 .والبغاء، واألنشطة الهدامة وغيرها من الممارسات التي تهدد صحة اإلنسان وسالمة جسده

 وقضایا مثيرة للجدل آفاق للتفاعل بين الثقافات - 3 
 الدولة والدین

 نقطة خالف رئيسية على النطاق العالمي في مجال ل واألدیان والعقائدالعالقة بين الدوتشكل 
فهنالك أدیان . وتوجد عدة أنماط رئيسية عن آيفية تفاعل الدول مع العقائد. حمایة الحریات الدینية

دولة، ومؤسسات دینية راسخة ومعترف بها، ودول تقف موقفا محایدا من األدیان ومؤسساتها،    
 . وفصل الدین عن الدولة، وحمایة الطوائف الدینية المعترف بها قانونياودول بال دین رسمي،
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وهذا یعني أنه ال یوجد وفق هذه المعایير    . إن المعایير الدولية ال تقتضي فصل الدین عن الدولة   
وهي ال تقتضي تحدیدا تصميم نموذج للمجتمعات   . نموذج مفضل بعينه للعالقة بين الدولة والدین

 .  تبعد الدین عن الشؤون العامةالعلمانية التي
إن المطلب الدولي الوحيد هو أنه ال ینبغي أن ینجم عن هذه العالقة بين الدین والدولة تمييز ضد  

فقط  واحد ولكن حين یكرس دین . الذین ینتمون إلى دین الدولة الرسمي أو إلى األدیان المعترف بها 
 أن تضمن معاملة األدیان األخرى أو أدیان  آعنصر مكون للهویة الوطنية، یصبح من المشكوك به

 .األقليات على حد سواء مع الدین الرسمي
ووفقا لوجهات النظر الغربية، فإن العالقة الحيادیة بين الدین والدولة أوفر حظا من غيرها في            

 في المقابل تربط الشریعة اإلسالمية، على سبيل المقال،  . تأمين حمایة تامة لحریات الفرد الدینية   
ولكن یمكن   . الدولة بالدین على اعتبار أن هذا النظام یوفر للمجتمع حمایة أفضل للحریات الدینية       

المحاججة أنه عندما ترتبط الدولة بدین محدد فإنه من غير المرجح أن تحظى حقوق أفراد األقليات        
 .الدینية برعایة متساویة مع الرعایة التي تحظى بها حقوق أفراد األغلبية الدینية

 أسئلة للمناقشة 

 ما هو موقف بلدك إزاء المعتقدات؟ �
 هل یعترف بلدك بمؤسسات األدیان األخرى؟ •
هل تعتقد أنه من الممكن إقامة نظام مساواة بين األدیان آافة وبنفس الوقت تفضيل أحدهما على    •

 األخرى؟
 هل تعتقد أنه من الشرعي السماح بوجود أحزاب مذهبية أو دینية سياسية؟ �

  حریة اختيار الدین وتغييره–د عن الدین االرتدا
 .ما تزال مسألة االرتداد قضية خالفية بالرغم من المعایير الدولية الواضحة

وعلى امتداد التاریخ، آان    . ویعد الشخص مرتدا إذا ترك دینا آلخر أو تبّني العلمانية آأسلوب حياة   
.  الذي آانت عقوبته غالبا هي اإلعدام لإلسالم والمسيحية ودیانات أخرى موقف متشدد إزاء المرتد 

.  وما زال المرتد اليوم في بعض المجتمعات اإلسالمية القائمة على الشریعة یعاقب عقابا شدیدا  
 . ویعني هذا عمليا في أغلب األحيان انعدام جریة اختيار الدین أو العقيدة أو تغييرهما

إذ من حق آل إنسان أن یختار  .  هذهوالقانون الدولي لحقوق اإلنسان یعارض بوضوح وجهة النظر    
والجدل في هذه القضية ما یزال على قدر آبير من االنفعالية  . معتقداته بحریة وبدون قسر 

.  والحساسية إذ أنه یمس قناعات راسخة وتختلف فيه وجهات النظر بشأن مفهوم الحریات الدینية 
لدینية وغيرها من الحریات والتي یبدو    وتتجلى في هذا األمر االختالفات الثقافية في فهم الحریات ا      

 .عن بقية العالم" الغرب"أنها تفصل 

 أسئلة للمناقشة 
هل تعتقد أن الناس یمكنهم في الواقع المعاش أن یختاروا عقائدهم ویغيروها بحریة؟ هل یمكن أن           

 یؤدي هذا بالتالي إلى تعارض مع حقوق اإلنسان األخرى؟

  الحق في نشر العقيدة–التبشير 
لك الحق في نشر معتقداتك وتشجيع الناس على التحول من دین آلخر شریطة أال تلجأ إلى القسر       

 .ویطلق على هذا النشاط اسم التبشير. والقوة
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وقد ثارت نزاعات في أوروبا الوسطى والشرقية وأفریقيا بين األدیان المحلية واألدیان الوافدة التي        
ویتطلب   . ، قامت حكومات بمنع مثل هذه األنشطة وفي بعض الحاالت. تروج لبرامج تبشيریة

قانون حقوق اإلنسان أن تقوم الحكومات بحمایة الحق في حریة التعبير وأن یتمتع المؤمنون بحریة   
التبشير غير القسري لدینهم عن طریق مناشدة وجدان الناس وضميرهم أو عرض الفتات أو     

 .إعالنات
 یمثل انتهاآا واضحا لحقوق اإلنسان، ولكن لم تحسم بعد    إن إآراه إنسان على التحول إلى دین آخر   

لكي یتم وضع حد   " ظرف قسري"فال بد أن ینشأ . في القانون الدولي مسألة حدود المسموح به 
للتبشير مثل اللجوء إلى المال والهدایا أو االمتيازات لحمل شخص على اعتناق دین جدید، أو   

مثل الصفوف المدرسية، والمؤسسات العسكریة  (كم القانون  التبشير في أماآن یتواجد فيها الناس بح  
 ).والسجون وما شابه ذلك

 رفض الخدمة العسكریة بوازع الضمير
. ما یزال الجدل مستمرا بشأن ما یطلق عليه رفض الخدمة العسكریة اإللزامية بوازع من الضمير     

المدمرة یتعارض بقوة مع  ویمكن إعفاء شخص من الخدمة العسكریة إذا آان واجب استعمال القوة    
وإذا لم ینجم عن ذلك تمييز ضار إزاء األشخاص الذین یعتنقون مبادئ أو معتقدات   ، ضميره
  .أخرى

ویالحظ وجود توجه من جانب التشریعات المحلية لالعتراف بهذا الحق في بعض البلدان التي     
ا وفرنسا وآندا والوالیات   مثل النمس(تطرح خيار الخدمة االجتماعية آبدیل عن الخدمة العسكریة   

أما البلدان األخرى التي ال تعترف برفض الخدمة العسكریة بوازع من الضمير  )المتحدة األمریكية 
 .فإن هذا الرفض قد یؤدي إلى السجن

 أسئلة للمناقشة 

 هل یوجد سجناء ضمير في بلدك؟ �
 دم القتل؟هل ترى ضرورة العتراف المعایير الدولية بشكل واضح بحق اإلنسان في ع •

 التنفيذ والرصد - 4
وقد  . إن المشكلة األساسية في تطبيق الحریات الدینية هي عدم وجود وثيقة تقنينية دولية ملزمة

إعالن بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز   1981صدر عن األمم المتحدة عام 
 اعتبار أنه یضع قواعد عرفية في     له بعض التأثير القانوني على   القائمين على أساس الدین والمعتقد  

. ولكن یبقى اإلعالن إعالنا وليس اتفاقية ولذلك فهو ليس ملزما من الناحية القانونية        . القانون الدولي  
وبالرغم من وجود اتفاق دولي على ضرورة صياغة اتفاقية بهذا الشأن إال أن اآلراء ال تتوافق   

 .بخصوص ما الذي ینبغي الترآيز عليه
 لإلشراف على تنفيذ  المقرر الخاص بشأن التعصب الدیني وظيفة 1986ثت في عام وقد استحد

وتتمثل المهمة األساسية لهذا المقرر في تحدید الحوادث واإلجراءات الحكومية    . 1981إعالن عام  
التي تخالف األحكام الواردة في اإلعالن وصياغة توصيات بخصوص التدابير العالجية التي 

وتنتشر ظاهرة االضطهاد والتمييز بدوافع دینية في آافة أنحاء العالم      . الدول ینبغي أن تتخذها  
وتتنوع أشكال االضطهاد والتمييز في هذه الظاهرة . وتشمل األفراد والجماعات واألدیان آافة 

ابتداء من انتهاآات مبدأ عدم التمييز والتعصب على أساس الدین والمعتقد وانتهاء باالعتداءات        
 .  الحياة والسالمة الجسدیة للفرد وأمنهعلى الحق في

فعلى سبيل المثال، فإن اللجنة . وهناك أیضا وثائق تقنينية إقليمية تدعو إلى تطبيق الحریات الدینية
االفریقية المعنية بحقوق اإلنسان نظرت في قضایا جرت مؤخرا في السودان وقررت أن تطبيق    

 .ليةالشریعة ینبغي أن یتم وفقا لاللتزامات الدو
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 التدابير الوقائية واالستراتيجيات المقبلة
قبل مواصلة العمل على إعداد اتفاقية ملزمة قانونيا، ینبغي الترویج إلعالن األمم المتحدة لعام   

وینبغي الترآيز على دور . ثقافة العيش معا بأدیان مختلفة على نحو أفضل من أجل تنمية 1981
وعلى الدول التزامات    . ب والتمييز القائمين على أساس الدین  التعليم آوسيلة أساسية لمحاربة التعص 

وللمنظمات غير . واضحة بموجب القانون الدولي في التصدي للعنف والتمييز في أمور العقيدة 
الحكومية والمنظمات الدینية والعلمانية دور ال یقل وضوحا في تسليط الضوء على انتهاآات تقوم     

عن المضطهدین وتعزیز التسامح عن طریق الحمالت اإلعالمية بها الدول وغيرها، وفي الدفاع 
 . والتوعية والبرامج التعليمية والتعليم

 ما العمل؟
ویعني التسامح   . یمكننا البدء بمحاربة التمييز واالضطهاد الدیني من خالل احترام حقوق اآلخرین

.  و عدم صحة عقيدتهم  احترام أتباع الدیانات األخرى بغض النظر عن اعتقادنا بصحة أالدیني
نرفض التمييز بحق المؤمن بدیانة أخرى والحط من  وتتطلب ثقافة التسامح واالحترام هذه أن  

وتعني هذه الثقافة    . قدره أو إذالله، وأن نحترم الحق األساسي لآلخر في أن یكون مختلفا عنا
االنتفاع بالخدمات   أیضا رفض التمييز بحق اآلخرین على أساس المعتقد في مجال العمل والسكن و 

وهناك ضرورة للحوار بين  .آما نحتاج إلى هذا االحترام لبدء التغيير في المواقف   .  االجتماعية
 .األدیان والتقاء المؤمنين وغير المؤمنين على أرضيةة مشترآة ليتعلموا فن االحترام المتبادل
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 معلومات مفيدة
 ممارسات جيدة - 1

 یة الدینيةالحوار بين األدیان من أجل التعدد
في العقود القليلة الماضية أثارت قضایا التعددیة الدینية والثقافية االهتمام مجددا بالدیانات           

ومع   . فهناك حاجة ملحة لبناء عالقات إیجابية بين الناس من دیانات مختلفة  . والجماعات الدینية 
من فهم بعضها البعض تزاید االهتمام بالحوار تعززت ممارسته مما مكن مختلف الطوائف الدینية 

. على نحو أفضل والعمل سویة بشكل أوثق في مجال التعليم وحل النزاعات ومشاآل الحياة اليومية     
ومن بين المنظمات الدولية غير الحكومية الكثيرة التي تعزز الحوار الدیني والسالم نذآر      

 :المنظمات التالية
 مجلس الكنائس العالمي؛ �
 ، وفریق عمله الدائم المعني بالدین وحقوق اإلنسان؛لسالمالمؤتمر العالمي للدیانات وا •
 البرلمان العالمي للدیانات؛ •
 المؤسسة العالمية لألخالقيات؛ •
 .الزمالة العالمية للمجالس المشترآة بين الدیانات •

في العالم أجمع   مبادرات عدیدة على الصعيدین المحلي واإلقليمي وإلى جانب هذه المنظمات توجد   
 : جيع حل النزاعات ودرئها عن طریق الحوارتعمل على تش

 حاخامات ورهبان وقسس وأئمة في  رجال الدین من أجل السالمفي الشرق األوسط، تجمع هيئة 
 إسرائيل والضفة الغربية للقيام بعمل مشترك من أجل السالم والعدالة في المنطقة؛ 

مين والبوذیين واليانيين     الهندوس والمسيحيين والمسل  مجلس النعمةوفي جنوب الهند، یجمع  
 . والزرادشتيين واليهود والسيخ من أجل السعي إلى معالجة المشاآل بين الطوائف

ممثلين عن أدیان آثيرة في فيجي من   Interfaith Searchوفي منطقة المحيط الهادي، تجمع منظمة  
 . المتبادلأجل مكافحة األفكار المسبقة وتعزیز االحترام المتبادل والتقدیر

أول مشروع من نوعه یدعو السياسيين    " أوروبا المتعددة األدیان : مشروع"وفي أوروبا، یمثل  
 .وممثلي مختلف األدیان من آل أنحاء أوروبا لالجتماع في مدینتي غراز وسرایيفو

 أسئلة للمناقشة 
لصعيد  آيف یمكن تحقيق ذلك على ا". في الحوار ینبغي الموازنة بين القناعة الشخصية واالنفتاح"

 الفردي وعلى مستوى الجماعة؟

 عن طریق التعليم "األدیان من أجل السالم"
یشجع التعليم المشترك بين األدیان على احترام أصحاب الدیانات األخرى ویعد الطالب إلى      

 . التخلص من األفكار المسبقة والتعصب
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 ومسيحيين لدراسة  یهود ومسلمين " مصادر مختلفة/قيم مشترآة"في إسرائيل، جمع مشروع یسمى 
وتمخض المشروع عن . الكتب المقدسة سویة للبحث عن قيم مشترآة یمارسونها في الحياة اليومية  

 آتاب مدرسي؛
ضمت ممثلين شباب  " مخيمات شبابية ألخالقيات القيادة "في تایالند واليابان نظمت مؤخرا  

ة القيادیة، واألخالقيات، والخدمة    للطوائف الدینية في هاذین البلدین لتلقي برامج تدریبية في الرؤی 
 المجتمعية، وعززت المصالحة؛

وفي ألمانيا وانجلترا وبلدان أخرى، یعكف المربون على تحليل آيفية معالجة الكتب المدرسية  
 .لموضوع التقاليد الدینية الغریبة عن الجمهور المستهدف بهذه الكتب

 اتجاهات -2
 ةالفرق والنحل والحرآات الدینية الجدید

جاآارتا، :  تدمير عشرات المباني في هجوم الغوغاء من األندونيسيين على طائفة مسلمة
أعلنت الشرطة اليوم أن الغوغاء قامت بتدمير ونهب نحو أربعة وعشرین     : آانون األول/دیسمبر

 وتقول وآالة جانا  . منزال ومسجدین للفرقة األحمدیة المسلمة في مقاطعة جاوا الغربية في اندونيسيا
بيان لوآالة األنباء الفرنسية، الساعة   . (أن التحقيق جار ولكن لم یلق القبض على أحد حتى اآلن  

10.00( 
 :المصدر

httpM//www.dawn.com/2002/12/24/welcome.htm, january 2003 
فالحق في الحمایة  . یجب أال نفسر حریة الدین تفسيرا ضيقا یقصد به فقط دیانات العالم التقليدیة 

وهذا المبدأ یتسم بأهمية خاصة على ضوء  .  أیضا الحرآات الدینية الجدیدة أو دیانات األقلياتیشمل
ما یجري في الوقت الراهن حيث آثيرا ما تستهدف الحرآات الدینية الجدیدة بأعمال التمييز أو     

ستخدم في. وتعرف مثل هذه الحرآات بأسماء آثيرة مختلفة ویجدر تناولها بمزید من اإلمعان . القمع
للداللة على مجموعات دینية تختلف في معتقداتها وممارساتها عن      " النحلة"و" الفرقة "مصطلحا 

ویلف المصطلحين التباس آبير، ولكن الفرقة تدل عموما على جماعة دینية   . الدیانات الرئيسية
مة من   منشقة تفرعت عن إحدى الدیانات الرئيسية، في حين ینظر إلى النحلة عادة على أنها منظو     

 .المعتقدات الدینية المبتدعة أو الزائفة تصحبها في الغالب طقوس فریدة من نوعها
ونظرا ألن آال المصطلحين یشيران إلى ما هو مخالف للمألوف، فإن وجهات النظر في ما یشكل   

فالبوذیون والهندوس سيستخدمون      .  فرقة أو نحلة تختلف باختالف المعتقدات الدینية السائدة  
.  بشكل حيادي في حين أن للفرقة أو النحلة في العالم الغربي دالالت سلبية في الغالبالمصطلح

 هذه الجماعات عن العرف السائد، ولكن ألنها آثيرا  خروجوهذه الدالالت السلبية ال تستند فقط إلى 
والجماعات التي یتبين أنها باألحرى     . ما ترتبط في األذهان بانقياد آامل أو بفضائح مالية 

ومن األمثلة الشهيرة  . شروعات تجاریة وليست جماعات دینية ال تحميها الحریات الدینية م
والخالفية على ذلك الكنيسة السيانتولوجية التي ال تقع تحت حمایة الحریات الدینية في بعض    

 .البلدان، مثل ألمانيا، ألنها تعتبر مشروعا تجاریا

 أسئلة للمناقشة 
 مشمولة بالحمایة؟ وآيف؟ دكهل معتقدات األقليات في بل

 هل تتمتع بنفس الحقوق والدعم الذي تتمتع به المعتقدات السائدة؟
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 النساء والدین
ولم تصبح حریاتهن الدینية  .  إن جميع األدیان تقریبا مارست التمييز ضد النساء على مدى التاریخ

 یحق لهن إعالن إیمانهن،     فال : والتمييز ضد النساء في األدیان ذو شقين . موضع اهتمام إال مؤخرا  
وباإلضافة إلى ذلك قد یقعن    . وال یستطعن ارتياد أماآن العبادة أو الوعظ أو تقلد الزعامة الدینية  

ضحایا لبعض األدیان عندما تكون القوانين والممارسات واألعراف الدینية مجحفة بحقهن أو حتى         
 :تهدد حياتهن

  تقليد  وختان البنات .  في المائة95فية بمصر تبلغ إن نسبة الفتيات المختونات في المناطق الری     �
دیني وثقافي سائد في بلدان آثيرة، وهو مرفوض بشدة في المعایير الدولية لحمایة حقوق     

 .فقد تنشأ عنه مشكالت صحية خطيرة ربما تؤدي إلى الموت. اإلنسان
يع في بعض أنحاء     الذي آثيرا ما یؤدي إلى استعباد المرأة أمر یحظى بالتشجالزواج القسري •

وأحيانا ال   . فال حاجة للحصول على موافقة المرأة   . نيجيریا والسودان وباآستان وغيرها  
 .التسع سنوات" الزوجات"تتجاوز أعمار 

 آان االنتماء الدیني للضحایا في حاالت    ":التطهير العرقي"االغتصاب آشكل من أشكال  •
 یوغسالفيا السابقة وجورجيا والسودان  آثيرة مبررا لعمليات االغتصاب الواسعة النطاق في

والحمل القسري الذي یحصل بالنتيجة هو دليل علني على العار الذي لحق  . ورواندا والشيشان
بالمرأة التي اغتصبت، ومن ثم أذلت وأهينت في شرفها باإلضافة إلى األذى الجسدي الذي    

 بين السابعة والرابعة  وآان من بين الضحایا فتيات صغيرات تتراوح أعمارهن   .  ألحق بها
 . عشرة

 التطرف الدیني واآلثار المترتبة عليه
 یبدو أن الجماعات اإلرهابية باتت تستعمل     2001أیلول /بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر  

ویعتقد الكثيرون أن هذا الحدث المفجع ليس سوى قمة جبل الثلج  في    . الدین على نحو غير مسبوق 
فخطف الطائرات، وتفجير السفارات الغربية في البلدان ذات األغلبية   : بالربط بين الدین واإلرها

في مختلف   " األقل حدة "والنزاعات األخرى  " القضية الفلسطينية "المسلمة، هذا إذا ما ترآنا جانبا 
 .أنحاء العالم، آل ذلك یسهم في تعبئة الدین ألسباب سياسية

ویميز بين الناس " الشر"وأهل " الخير"م إلى أهل فهو یقسم العال. بيد أن هذا الربط خطير للغایة
. ولكن ليس آل إرهابي أو متطرف متدینا آما أن ليس آل مؤمن إرهابي. وفقا النتمائهم الدیني 

، فإنهم   "باسم اهللا"وعندما تربط الهجمات اإلرهابية بالدین ویعلن اإلرهابيون أنهم اقترفوا جریمتهم    
 ویستغلونها آقناع یسترون خلفه الدوافع السياسية ألفعالهم أو  یستخدمون الدین والحریات الدینية

 .مطالبهم
مثلما یمكن أن یستخدم الدین استخداما مغرضا لتبریر اإلرهاب، آذلك یمكن استخدام     "

التي تقوم بها الحكومات استخداما مغرضا لتبریر أفعال  " المضادة لإلرهاب" األنشطة 
 "معتقدالوتقوض حقوق اإلنسان وحریة الدین  

OSCE- BAKU CONFERENCE ON RELIOGIOUS FREEDOM AND COMBATING 
TERRORISM, OCTOBER 2002 

 
إن استعمال اإلرهاب باسم اهللا ال یعني قيام الصدام بين مختلف الثقافات على أساس المعتقدات    

 صدام   الدینية، فاإلرهاب یشكل خطرا عالميا ال ینحصر في أي مجتمع محدد أو دین معين، بل هو
 . قائم على الجهل والتعصب

والطریقة الوحيدة لمكافحة مختلف أشكال التطرف بفعالية هي البحث عن السبل الكفيلة بكسر   
 .الحلقة المفرغة المتمثلة في العنف المتولد من العنف
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 أسئلة للمناقشة 

نقدیم أمثلة   ما هي أهم أسباب قيام النزاعات داخل الجماعات الدینية وفيما بينها؟ هل یمكنك   •
 مستمدة من خبرتك الشخصية؟

 ما رأیك في دور األدیان في السعي إلرساء السالم وحل النزاعات؟ سق أمثلة قامت فيها     •
 .الدیانات بدور في المصالحة

 أهم التواریخ - 3
 :بعض المحطات الرئيسية على طریق إقرار الحریات الدینية

  األولقانون فيرجينيا الخاص بالحقوق، التعدیل  1776
 )18 و 2المادتان (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  1948
 )2المادة (ا عليه اتفاقية منع جریمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة 1948
 )9المادة (االتفاقية األوروبية لحمایة حقوق اإلنسان وحریاته األساسية  1950
 ))و(26 و24 و20 و 18د الموا(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  1966
 )23و) و(16 و13 و12المواد (االتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان  1969
 )12 و8 و2المواد (الميثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب  1981
والتمييز القائمين   اإلعالن المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب  إعالن األمم المتحدة   1981

 د المعتقعلى أساس الدین أو
 )10المادة (إعالن القاهرة بشأن حقوق اإلنسان في اإلسالم  1990
أو إثنية وإلى أقليات دینية  حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية  األمم المتحدة ل إعالن 1992
 )2المادة  (ولغویة
 )6المادة (الميثاق األسيوي لحقوق اإلنسان  1998

 

 أنشطة مختارة
 الكلمات التي تجرح: النشاط  األول 
 مقدمة: القسم األول 

یهدف هذا النشاط إلى تبيان حدود حریة التعبير عندما یتعارض ما نفعله أو ما نقوله مع المعتقدات     
 .والمشاعر الدینية لآلخرین

 مناقشة: نوع النشاط 
 معلومات عامة عن النشاط: القسم الثاني
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 :األغراض والمقاصد
  لآلخرین وقبولهاالتعرف على المشاعر الدینية
 معرفة حدود حریة التعبير

 اليافعون والراشدون: الفئة المستهدفة 
 25 -8: ترآيبتها/حجم المجموعة

  ساعة على األقل: مدة الحصة
 أقالم مناسبة  معلوح من الصفائح الورقية: اللوازم

  واألقالم المناسبةلوح الصفائح الورقيةإعداد :  التحضير للحصة
 : هدفةالمهارات المست

 االستماع إلى اآلخرین، والحساسية، وقبول اآلراء األخرى
 معلومات محددة عن النشاط: القسم الثالث
 تعليمات/ وصف النشاط

دع المشارآين یفكرون بمجموعة من التعليقات والكليشيهات الجارحة ذات الصلة بوجدان شخص    
اختر أآثرها إیالما واآتبها على  . وتؤلمهما أو معتقداته الدینية و التي یعلمون أنها یمكن أن تؤذیه  

 .اللوح
یتولى فرد من آل فریق قراءة  . قسم المشارآين إلى أفرقة مؤلفة من أربعة إلى ستة أشخاص

وليس  . وینبغي أن یقبل أعضاء الفریق فقط أن هذا التعليق قد أساء إلى شخص ما   . التعليق األول 
 . التعليق ینطوي أو ال ینطوي على إساءةأن هذایعتقدون لهم أن ینقاشوا ما إذا آانوا 

اطلب منهم أن یناقشوا سبب شعور الشخص المعني باإلساءة ؛ وهل ینبغي السماح للناس بالتلفظ   
 . بمثل هذه األقوال دون اعتبار لتأثيرها على اآلخرین؛ وما العمل عندما یحصل ذلك

 . آرر ذلك بالنسبة لكل تعليق
 استطالع ردود الفعل

 المناقشة
ماذا آان شعور المشارآين بعد انتهاء النشاط؟ هل آان من الصعب اإلقرار بإساءة التعليقات إلى  

 آخرین واللواذ بالصمت؟
ما هي الحدود التي ینبغي أن نضعها لما یمكن أن نقوله فيما یتعلق بأفكارنا ومعتقداتنا؟ هل ینبغي 

 أن نقول دائما ما یحلو لنا؟
 إرشادات منهجية
 .قاء محایدا أثناء القيام بهذا النشاط وامتنع عن الحكم على التعليقاتاحرص على الب
 اقتراحات للتنویع

اآتب أسماء المشارآين على أوراق صغيرة واطلب من آل   . رسالة إلى آل فرد:  نشاط ختامي
 وهي خاتمة   –مشارك أن یسحب ورقة ویكتب عليها رسالة رقيقة إلى الشخص الذي سحب اسمه 

 . من األنشطة التي تتناول موضوعات جدلية ومثيرة للمشاعرمناسبة للكثير
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 المتابعة: القسم الرابع 
إذا استمر المشارآون في العمل معا فقد یكون من المفيد حمل الفریق على وضع قواعد للنقاش   

 .والتخاطب تعلق على الحائط مما یتيح لكل منهم اإلشارة إليها عندما یرى ذلك مناسبا
 حریة التعبير: ةالحقوق ذات الصل

 : المصدر
. أنشطة عملية للمدارس االبتدائية والثانویة . تعليم حقوق اإلنسان : 1989منشورات األمم المتحدة،  

 .مرآز حقوق اإلنسان، جنيف

 اريجدیني ودین : النشاط الثاني 
 المقدمة: القسم األول

 .لنشاطإن مبدأ عدم التمييز ومنع التعصب على أسس دینية یشكل موضوع هذا ا
 األهداف والغایات

 مناقشة مبدأ التسامح وفهمه

 تنمية ملكة الخيال ومهارات التفكير المبدع

 وثقافات مختلفة/االطالع على تقاليد
 .یافعون وراشدون: الفئةالمستهدفة 

 .ویمكن أیضا تنفيذ هذا النشاط مع طلبة من آل األعمار بعد إدخال بعض التعدیالت الطفيفة
 30 -5:آيبتها تر/حجم المجموعة

  ساعات4 -2 :مدة الحصة
  وما یلزمه من أوراق وأقالم إلبراز النصلوح من الصفائح الورقيةإعداد : التحضير 

االستماع إلى اآلخرین، التحليل، التعبير؛ مهارات التفكير : مهارات اجتماعية: المهارات المطلوبة
ابتكار صور مجازیة، : ات الخالقةالتعبير عن رأي شخصي، التفكير التأملي؛ المهار  : النقدي

 .التصویر اإلیضاحي للرموز
 معلومات خاصة عن النشاط: القسم الثالث
 تعليمات/وصف النشاط
 القسم األول
". التعصب"وفي الثاني " التسامح"ارسم جدوال بعمودین واآتب في العمود األول : نشاط جماعي

 .واطلب من المشارآين تقدیم أمثلة تكتب تحت آل آلمة

آثيرا ما یحدث أن تكون جميع   : مالحظة. (ثم اطلب منهم أن یدرسوا القائمتين ویقارنوا بينهما  •
إذا آان الحال   ". إیجابي"وليس " سلبي"التعاریف واألمثلة الواردة في عمود التسامح ذات طابع 

 ).آذلك، استرع االنتباه إلى األمر
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 حادثة تنم عن التعصب آانوا   اطلب من المشارآين أن یصفوا : تجارب شخصية عن التعصب
آيف آان یمكن احتواؤها أو تجنبها؟ وهل یعتقد المشارآون بأن هناك طریقة لتعليم     . شاهدین عليها

 الناس على التسامح؟
 ستطالع ردود الفعلا

عندما یقارن المشارآون بين العمودین، ماذا یالحظون؟ ماذا ینبغي أن یشمل أي     : مفهوم التسامح
ثم اتل عليهم الجملة   . التعصب؟ اسأل المشارآين وسجل وجهات نظرهم /محتعریف عام للتسا

إن :" األولى من تعریف التسامح آما ورد في إعالن األمم المتحدة للمبادئ المتعلقة بالتسامح 
بما في ذلك التعددیة  (التسامح موقف إیجابي ومسؤولية تشكل عماد حقوق اإلنسان والتعددیة 

 ".حكم القانونوالدیمقرطية و) الثقافية
 :يالقسم الثان

فریق صغير من المشارآين أن یمثل دور فرد /اطلب من آل مشارك. نظم تجمعا متعدد الثقافات* 
 .ینتمي إلى جماعة دینية أو روحية مختلفة

اطلب منهم أن یمثلوا في رسم، أو حرآات إیمائية، أو أغنية، أو قصة مصورة، أو لعبة أدوار  * 
 .ت ومعتقدات المنطقةصغيرة، شيئا من عادا

 . دقيقة لالستعداد20اعط المشارآين * 
 .اطلب منهم تقدیم عرض عن مختلف العادات المرتبطة بكل من الدیانات التي یعبرون عنها* 
 ستطالع ردود الفعلا

 ماذا یمكن أن یتعلم المشارآون من العروض؟ هل یوجد شيء مشترك بين مختلف العروض؟
 الدیانات بعد أن عرفوا شيئا عنها؟/لمشارآين تقبل المعتقداتهل أصبح من األسهل على ا

إن التسامح یلزم الدول : إعالن األمم المتحدة للمبادئ المتعلقة بالتسامح   اعط اقتباس آخر من  
تنشئة مواطنين یقظين مسؤولين ومنفتحين على ثقافات اآلخرین یقدرون الحریة حق      "األعضاء بـ 

 والفروق بين البشر، وقادرین على درء النزاعات أو على حلها   قدرها ویحترمون آرامة اإلنسان
 ."بوسائل غير عنيفة
 إرشادات منهجية

لذلك ینبغي عدم  . في هذا القسم الثاني من النشاط، تأآد أن الفریق یحترم معتقدات المشارآين
لفة ما  وتأآد من عدم شمول العروض الخاصة بالعادات المخت". للتعارف"تحویل النشاط إلى نشاط  

وعند تقدیم النشاط نبه المشارآين    . یجرح مشاعر أصحاب المعتقدات األخرى من خالل تمييزهم 
إلى أنهم یجب أن یرآزوا في عروضهم على العبادات أو الطقوس ال على البرهان على أنها     

ة  وقبل بدء النشاط یجدر أن یتفق جميع المشارآين على إشارة معين  ". الصالحة"أو " الحقة "وحدها 
إلیقاف العرض إذا تبين أنه مسيء  ) مثل بطاقة حمراء تذآر بالضوء األحمر المستخدم في السير(

 .أو أنه مبني على سوء تفاهم أو معلومات خاطئة
وإذا وجد المشارآون، على الرغم من إرشاداتك، أن في العرض اجحافا بحقهم،  أوقف العرض  

 .بينواجر مناقشة عن أسباب سوء الفهم من آال الجان
 اقتراحات للتنویع

إذا آان الفریق مؤلفا من األطفال فإنه یمكنك تنفيذ قسمي النشاط مع إغفال التعریفين الواردین في        
وإذا آنت تعمل في مدرسة، فإنه یمكنك أن تتعاون  . إعالن األمم المتحدة للمبادئ المتعلقة بالتسامح
 .ا صنع العروض من اللدائن ومواد أخرىویمكن أیض. مع مدرسي الفن في القسم الثاني من النشاط

 المتابعة: القسم الرابع 



 196

بعد هذا النشاط القائم على التجربة واإلبداع، یمكنك مواصلته ببعض القراءات عن  
 .التعصب/التسامح

 مجاالت للمزید من البحث/ الحقوق ذات الصلة 
 . واالنتماء القوميالحقوق االجتماعية، التمييز على أسس أخرى مثل العرق واللون والجنس

:  ویمكن االطالع عليه على الموقع الشبكي   ، UN CYBERSCHOOLBUS: اقتباس من: المصدر
http://www.un.otg/cyberschoolbus/humanrights/declaration/18.ASP،2002ول آانون األ/ دیسمبر. 

 

 مراجع
Amor, Abdelfattah. Report of the Special Rapporteur on Religious Intolerance, U.N. ESCOR 54th 
Sess., Agenda Item 18, U.N. Doc. E/CN.4/1998/6.  

http://www.hri.ca/fortherecord1998/documentation/co mmission/e-cn4-1998-6.htm  

Black’s Law Dictionary, 6th ed. 1990. West Group. 

Boyle, Kevin and Juliet Sheen. 1997. Freedom of Religion and Belief- A World Report. Pointing- 
Green Publishing Services, London and New York. 

Evans, Malcolm D. and Rachel Murray, eds. 2002. The African Charter on Human and Peoples’ 
Rights. The System in Practice, 1986- 2000. Cambridge University Press. 

Krishnaswami, Arcot. Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practices, 
U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1, U.N. Sales No. 60.XIV.2 (1960), reprinted in 11 N.Y.U.J. Int’l. 
L. & Pol. 227 (1978) Publication, Sales No. 60.XIV.2. 

General Comment on Art 18 of the ICCPR by the Human Rights Committee, CRP.2/Rev.1.20 
July, 1993. 

Küng, Hans, and Karl-Josef Kuschel, eds. 1993. A Global Ethic. The Declaration of the 
Parliament of World’s Religions. Continuum, London. 

Marshall, Paul. 2000. Religious Freedom in the World: A Global Report of Freedom and 
Persecution. Broadman &Holman, Nashville, Tenn. Lerner, Natan, 2000. Religion, Beliefs, and 
International Human Rights. Orbis Books, New York. 

Odio Benito, Elisabeth. Study of the Current Dimensions of the Problem of Intolerance and 
Discrimination Based on Religion and Belief, U.N. ESCOR 39th Sess., Agenda Item 13, U.N. Doc. 
E/CN.4/Sub.2/1987/26. 

Witte, John J. Jr., and Johan van der Vyver. Eds. 1996. Religious Human Rights in Global 
Perspective: Legal Perspectives. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/ London/Boston. 

Yinger, J. Milton. 1970. The Scientific Study of Religion. McMillan, New York. World Council of 
Churches- Inter-religious Relations & Dialogue http://www.wcc-
coe.org/wcc/what/interreligious/indexe.html  



197

World Conference on Religion and Peace (WCRP): http://www.wcrp.org/ International 
Consultative Conference on School Education in Relation with Freedom of Religion and 
Belief, Tolerance and Non-Discrimination in Madrid, November 2001. available online at: 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/main.htm 

 معلومات إضافية
Afhkami, Mahnaz. ed. 1995. Faith and Freedom: Womens’ Human Rights in the Muslim World. 
(Gender, Culture and Politics in the Middle East). Syracuse University Press, Syracuse. 

Diouf, Sylviane A. 1998. Servants of Allah: African Muslims Enslaved in the Americas. New York 
University Press, New York. 

Gahrana, Kanan. 2001. Right to Freedom of Religion: A Study in Indian Secularism. International 
Academic Publishing. 

Lipton, Edward P and Bob P. Temple, eds. 2002. Religious Freedom in the Near East, Northern 
Africa and the Former Soviet States. Nova Science Publishers. 

Surush, Abd Al- Karim et al. 2000. Reason, Freedom and Democracy in Islam: Essential 
Writings of Abdolkarim Souroush. Oxford University Press. 

Annual (United States) Department Report on International Religious Freedom: 
http://www.uscirf.gov/dos01Pages/irf_exec.php3?mode =print  

Anti-Defamation League (ADL): http://www.adl.org/  

Centre for Religious Freedom -A Division of Freedom House: 
http://www.freedomhouse.org/religion  

Council for a Parliament of the World’s Religions: http://www.cpwr.org/  

European Court of Human Rights. Case of Kokkinakis v.Greece from 25 May, 1993, available 
online at: http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot.asp?Item=2 
&Action=Html&X=604114335&Notice=0&N oticemode=&RelatedMode=0  

Global Ethic Foundation: http://www.weltethos.org  

Human Rights Watch: http://www.hrw.org/religion/  

Human Rights without Frontiers: http://www.hrwf.net/newhrwf/  

International Association for Religious Freedom: http://www.iarf-religiousfreedom.net/ 

International Journal of Philosophy of Religion, Department of Philosophy, University of South 
Carolina: USA. http://www.kluweronline.com/issn/0020-7047/contents  

Journal of Religion and Society, Center for the Study of Religion & Society, Creighton 
University, http://www.creighton.edu/JRS  

Marburg Journal of Religion, available online at: http:// www.uni-
marburg.de/religionswissenschaft/ journal/mjr  



 198

Ontario Consultants on Religious Freedoms http://www.religioustolerance.org  

Soka Gakkai International (SGI) Worldwide Buddhist Association: http://www.sgi.org./ 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on Freedom of Religion or Belief: 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/mrei.htm    



199

 الحق في التعليم
 

 توافر التعليم واالنتفاع به
 التمكين من خالل التعليم

 
یجب أن یستهدف التعليم التنمية     "

الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزیز        
احترام حقوق اإلنسان والحریات    

 ...."األساسية

 

اإلعالن العالمي    ، )2 (26المادة 
 لحقوق اإلنسان
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 حكایة وأمثولة
 حكایة مایا

ولما آان لدیهم بالفعل أبناء آثيرون   . ُولدت منذ أربعة عشر عاما في أسرة ریفية فقيرة. ایاإسمي م"
 .لم یعتد أي إنسان بمولدي

. وإذ آنت ال أزال صغيرة جدا تعلمت آيف أساعد أمي وشقيقاتي الكبار في األعمال المنزلية  
یلعبون في الخارج  وآان بعض أترابي . فأمسح األرض وأغسل المالبس وأحمل الماء والحطب

وهناك   . وسعدت جدا عندما صرح لي بالذهاب إلى المدرسة  . ولكن لم یكن بوسعي أن ألحق بهم  
ولكن عندما بلغت السنة الرابعة  توقف والدّي عن    .  عقدت صداقات جدیدة وتعلمت القراءة والكتابة 

ي في البيت لمساعدة    وأیضا آانوا یحتاجونن . فأبي قال إنه ال یوجد مال لدفع المصروفات. تعليمي
 .أمي واآلخرین

 ."لو خيروني أن أولد مرة ثانية الخترت أن أآون صبيا
 :المصدر

  2000تقریر األلفية، األمم المتحدة، 
 "عش آأنك تموت غدا وتعّلم آأنك تعيش أبدا"
 )قول مأثور(

 

 للمناقشةأسئلة  
ف مع المشكالت التي توضحها هذه الحالة؟ هل تشعر بالتعاط ما هي أهم 

مایا وهل ترى أن هناك أي سبيل أمامها للخروج من الفقر والعثور على وسيلة للحصول على   
 التعليم؟ وإذا آان األمر آذلك فما هو هذا السبيل؟

 هل یمكنك أن تفكر في مسببات وجود هذه النسبة الكبيرة من األميات بين النساء؟
آان األمر آذلك فما هي المعارف التي لها  هل تعتقد أن هناك أنواعا مختلفة من المعارف؟ وإذا 

 أهمية؟ وما هي المعارف التي ال فائدة منها؟
 هل تعتقد أن الحق في التعليم یشكل في الوقت الراهن أولویة لدى المجتمع الدولي؟

 على من تقع مسؤولية القضاء على الجهل واألمية؟
 ما هي التدابير التي یمكن اتخاذها للقضاء على األمية؟

 هل التعليم مهم للتمتع بغيره من حقوق اإلنسان؟ وإذا آان األمر آذلك فلماذا؟

 هل تعتقد أن التعليم یمكن أن یسهم في األمن البشري؟ وإذا آان األمر آذلك فكيف؟
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  ما ینبغي معرفته
 مقدمة -1

 لماذا التعليم حق من حقوق اإلنسان؟  
حادي والعشرین غير قادرین على قراءة آتاب أو    ثمة ما یناهز بليون من البشر دخلوا القرن ال

یعادل هذا الرقم  ُسدس مجموع سكان العالم أو مجموع سكان الهند، وهو رقم في  . التوقيع بأسمائهم 
 .ازدیاد

إن هذا الحق یوفر للفرد مزیدا من التحكم  . " حق في التمكين"یمكن توصيف الحق في التعليم بأنه 
فبعبارة أخرى إن ممارسة حق تمكيني  .  تأثير أفعال الدولة على الفرد في حياته والسيما التحكم في  

 .یؤهل الشخص للتمتع بمزایا الحقوق األخرى

 وحریة التعبير وحریة  إن التمتع بالكثير من الحقوق المدنية والسياسية آحریة استقاء المعلومات   
ل تقدیر على الحد األدنى   التصویت والترشيح والكثير من الحقوق األخرى، آل ذلك یتوقف على اق    

وبالمثل ثمة عدد من الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  آالحق في اختيار العمل       . من التعليم
والحصول على أجر متساو إذا تساوى العمل والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي والحصول          

ا بطریقة مجدیة إال بعد الحصول أدنى    على التعليم العالي على أساس القدرة، ال یمكن ممارسته   
 .مستوى من التعليم

وفيما یتعلق باألقليات العرقية    .  وهذا ینسحب أیضا على الحق في المشارآة في الحياة الثقافية
 .واللغویة یشكل الحق في التعليم وسيلة أساسية لصون هویتها الثقافية وتعزیزها

 یعزز التفاهم والتسامح واالحترام  والصداقة بين   أن) وإن آان ال یضمن(إن التعليم یمكن أیضا  
 .األمم والجماعات العرقية أو الدینية ویمكن أن یساعد على إنشاء ثقافة حقوق إنسان آونية

 التعليم واألمن البشري
إن إنكار حق األشخاص في التعليم وانتهاآاته یضر بقدرتهم على تطویر شخصياتهم ورعایة   

. لمشارآة على نحو مالئم في الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادیة     وحمایة أنفسهم وأسرهم وا 
وعلى صعيد المجتمع برمته إن الحرمان من التعليم یسئ إلى قضية الدیمقراطية والتقدم االجتماعي    

إن حق آل فرد في معرفة حقوقه اإلنسانية من خالل  . وبالتالي إلى السالم العالمي واألمن البشري 
وعن   . إلنسان وتعّلمها من شأنه أن یسهم إسهاما جوهریا في استتباب األمن البشريتعليم حقوق ا

طریق تعليم وتعّلم حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني یمكن منع حدوث انتهاآات حقوق اإلنسان   
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ونشوب النزاعات المسلحة أو إدارتها ، آما یمكن تيسير إعادة بناء المجتمعات بعد انتهاء   
 .النزاعات

إن أصل الكلمة في اللغات المنحدرة من   . التعليم ليس مجرد تعّلم القراءة والكتابة والحساب  إن 
إن الحق في التعليم یشمل فرص االلتحاق بالتعليم      ". یقود شخصا إلى الخارج "الالتينية معناه  

هذه ومع اإلقرار بأن الحق في التعليم  أوسع نطاقا ترآز .  االبتدائي والثانوي وما بعد الثانوي  
الوحدة التعليمية من الكتاب على التعليم االبتدائي أو األساسي بما أن أعدادا آبيرة من الناس          

 .محرومون حتى من أسس رحلة التعلم مدى الحياة
إن الحق اإلنساني في التعليم آما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان الصادرة عن األمم   

غير أن الدول تفسر هذا  ."االبتدائية واألساسية "في مرحلتيه المتحدة یشير إلى التعليم المجاني  
 .الشرط تفسيرا متفاوتا

للتعليم  " االبتدائية واألساسية "معظم الدول تلتزم بضرورة توفير التعليم المجاني في مرحلتيه 
في أوروبا وأمریكا الشمالية وأستراليا وبعض  ).  المرحلة األولى من التعليم الرسمي(االبتدائي 

 بلدا 22ليشمل التعليم الثانوي الكامل؛ غير أن هناك   " االبتدائي "أجزاء من جنوب آسيا یمتد التعليم 
 .في العالم على األقل ليس لدیها سّن معينة للتعليم اإلجباري

 التطور التاریخي
م  ول. قبل عصر التنویر في أوروبا آان التعليم في األساس مسؤولية تقع على عاتق اآلباء والكنيسة

یبدأ النظر إلى التعليم باعتباره قضية عامة ومسؤولية تقع على عاتق الدولة إال مع ظهور الدولة        
في بدایة القرنين السادس عشر والسابع عشر أشار الفيلسوفان المرموقان جون     .  العلمانية الحدیثة  

 .لوك وجان جاك روسو في آتاباتهما إلى المفهوم الحدیث لحق الفرد في التعليم
 أو  1689لى العكس من ذلك فإن المواثيق المدنية التقليدیة، مثل ميثاق الحقوق البریطاني لعام    وع

 أو إعالن حقوق   1776 أو إعالن االستقالل األمریكي لعام  1776إعالن حقوق فرجينيا لعام  
 .اإلنسان الفرنسي، لم یتضمن أي منها أیة حقوق تتعلق بالتحدید الحق في التعليم

.  صف الثاني من القرن التاسع عشر  ظهر االعتراف الصریح بالحقوق التعليمية في نهایة الن 
الحقوق األساسية للشعب   "  قسما بعنوان 1871فتضمن دستور اإلمبراطوریة األلمانية لعام  

التعليم  "  تضمن قسما بشأن 1919 وآذلك الدستور األلماني لجمهوریة فيمار لعام " األلماني
لذي یعترف صراحة بواجب الدولة أن تضمن التعليم عن طریق االنتظام     ا"  وااللتحاق بالمدارس  

 .في المدارس مجانا وإجباریا
 أدى  1924إن عقد مختلف المعاهدات على اثر الحرب العالمية األولى وإصدار إعالن جنيف لعام    

 .إلى االعتراف الدولي بالحق في التعليم
لتعليم  في الدساتير الوطنية وفي مواثيق    وخالل القرن العشرین أدرجت جوانب من الحق في ا 

وتنص . الحقوق الدولية، أو جرى اإلقرار بها في التشریعات الوطنية غير الدستوریة والعادیة     
 بلدا على الحق في التعليم، مثال ذلك نيكاراغوا وقبرص وأسبانيا وایرلندا ومصر 52دساتير زهاء 

 .واليابان وباراغواي وبولندا
رو فتعترفان بالحق في التعليم في تشریعاتهما غير الدستوریة في حين تقر بهذا أما إنجلترا وبي

 .الحق في دستورها وفي قوانينها العادیة آل من آوریا الجنوبية والمغرب واليابان
على  –غير أن المحاآم األمریكية  . ال یرد ذآر للحق في التعليم في دستور الوالیات المتحدة   

طّورت عددا من الحقوق التعليمية تتعلق خاصة بتكافؤ    -مستوى الوالیات المستوى الفيدرالي وعلى 
 .الفرص في التعليم
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 تحدید المسألة ووصفها -2
 مضمون الحق في التعليم والتزامات الدولة

فهو منصوص عليه في . إن الحق في التعليم له أساس متين في القانون الدولي لحقوق اإلنسان
ومن األمثلة على ذلك اإلعالن العالمي لحقوق     . ن العالمية واإلقليمية  العدید من وثائق حقوق اإلنسا  

، العهد الدولي الخاص بالحقوق  االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، اتفاقية       )26المادة (اإلنسان 
29 و28المادتان (، اتفاقية حقوق الطفل )10المادة (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

يد اإلقليمي نذآر االتفاقية األوروبية الخاصة بحقوق اإلنسان وحریاته األساسية   وعلى الصع). 
 ل  من البروتوآو13المادة (، االتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان  ) من البروتوآول األول2المادة (

 ) اإلضافي لالتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية       
 ).17المادة ( والميثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

ینطوي الحق األساسي في التعليم على حق جميع األفراد  في عدد من التصرفات من قبل     
 . فالدول عليها أن  تحترم الحق في التعليم وحمایته وإعماله. حكوماتهم

 الحقوق والحریات المعترف بما    إن اإللزام باالحترام یمنع الدولة ذاتها من  التصرف بمخالفة 
فالدول عليها فيما عليها من واجبات احترام حریة     . یعرقل أو یقيد ممارسة هذه الحقوق والحریات 

اآلباء في اختيار المدارس الخاصة أو العامة ألبنائهم وتأمين التربية الدینية واألخالقية ألبنائهم   
يم الصبيان والبنات على حد سواء واحترام جميع    وینبغي أیضا احترام ضرورة تعل. طبقا لمعتقداتهم 

 .الفئات الدینية والعرقية واللغویة
إن واجب الحمایة یقتضي من الدول اتخاذ التدابير الالزمة عن طریق التشریعات أو وسائل أخرى   

على الدول السهر على أال . لمنع وحظر انتهاك حقوق الفرد وحریاته األساسية من قبل طرف ثالث
 . لمدارس الخاصة ممارسات تمييزیة أو تفرض عقوبات بدنية على التالميذتطبق ا

إن ضمان الممارسة التامة آما ینص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق  االقتصادیة واالجتماعية       
فيمكن التمييز بين  اإللزام بالتنفيذ   . والثقافية یمكن اعتباره إلزاما بالممارسة التدریجية لهذا الحق  

 . لزام بتحقيق النتائجواإل
وأفضل مثل على   . إن اإللزام بالتنفيذ یشير إلى األعمال أو التدابير التي یتعين على الدولة اتخاذها

  من العهد  التي تنص على أن الدول األطراف الجدیدة التي لم تتمكن بعد من  14ذلك  هو المادة 
، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة   في غضون سنتين"آفالة إلزامية ومجانية التعليم أن تقوم 

 ...".للتنفيذ الفعلي والتدریجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خالل عدد معقول من السنين
لشخصية اإلنسانية والحس  لوجوب توجيه التربية والتعليم إلى اإلنماء الكامل   " ... 

وهي متفقة آذلك   . ةبكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسي 
على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين آل شخص من اإلسهام بدور نافع في        
مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم  والتسامح والصداقة بين جميع األمم ومختلف  
الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدینية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم المتحدة  من     

 ."لسلمأجل صيانة ا
 )1(13العهد الدولي الخاص بالحقوق  االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، المادة 

 
 :المعایير الواجب إنجازها

 التعليم االبتدائي المجاني واإللزامي؛ �
 التعليم الثانوي المتاح للجميع؛ �
 التعليم العالي المتاح للجميع على أساس الكفاءة؛ �
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التعاون الدولي مع مراعاة حاجات البلدان النامية بوجه         القضاء على األمية والجهل من خالل     �
 .الخصوص

یعني ذلك أن تحسين سبل إتاحة التعليم للجميع على أساس مبدأ المساواة والالتمييز وحریة اختيار        
 .نوع المدرسة ومضمونها أمر یشكل روح الحق في التعليم وجوهره

لدولي الخاص بالحقوق  االقتصادیة واالجتماعية     للجنة المعنية  بالعهد ا13إن التعليق العام رقم 
التوافر واإلتاحة   : والثقافية یحدد أربعة عناصر لواجبات الدولة فيما یتعلق بالحق في التعليم وهي  

 .والقبول والتكييف

 التوافر 
الشك أن واجب توفير التعليم االبتدائي اإللزامي والمجاني هو شرط  الممارسة التامة للحق في      

 . مالتعلي
إن   . إن ضمان توافر المدارس االبتدائية لجميع األطفال یتطلب التزامات سياسية ومالية ضخمة

الدولة وإن لم تكن وحدها التي توفر التعليم فإن القانون الدولي لحقوق اإلنسان یلزمها أن تكون هي        
.   ال في سن المدرسة الموفر  في المقام األخير من أجل تأمين توافر المدارس االبتدائية لجميع األطف 

وإذا آانت القدرة االستيعابية للمدارس االبتدائية دون عدد األطفال في سن المدرسة یعتبر اإللزام  
القانوني للدولة فيما یتعلق بالتعليم اإلجباري غير مترجم إلى الواقع ویظل االلتحاق بالتعليم حاجة         

 .ینبغي أن تمارس آحق
إن   . د الثانوي هو أیضا عنصر هام من عناصر الحق في التعليم إن توفير التعليم الثانوي وما بع 

ال یعني أنه یجوز للدولة أن تعتبر نفسها في حّل من   " التنفيذ التدریجي لمجانية التعليم"متطلبات 
 .التزاماتها

 "إن تعليم امرأة  هو تعليم أسرة ومجتمع وأّمة «
 مثل أفریقي

 

 اإلتاحة
ر بكفالة االستمتاع بالحق في التعليم من خالل ضمان االلتحاق      إن الحكومات ملزمة على أقل تقدی   

بالمؤسسات التعليمية القائمة للجميع من البنات والبنين والنساء والرجال على السواء على أساس   
 .وعدم التمييز المساواة

إن اإللزام اإلیجابي لضمان تكافؤ فرص االلتحاق بالمؤسسات التعليمية یشمل الجانبين العملي    
وأما الجانب البّناء فيعني     . أما الجانب العملي فيخص بوجه التحدید المسنين والمعوقين      . والبّناء

ضرورة رفع الحواجز االستئثاریة مثال عن طریق حذف المفاهيم النمطية بشأن أدوار الرجال    
القضاء    من اتفاقية 10والنساء من الكتب المدرسية والبني التعليمية، طبقا لما تنص عليه المادة   

 .على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 القبول
"  تصرح في أحد تقاریرها بأن آاترینا توماشيفسكي إن المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم 

على الدولة أن تكفل التزام جميع المدارس بالمعایير الدنيا التي تضعها و تكفل مقبولية المدارس من  
نطوي هذا العنصر على اختيار نوع التعليم  الذي ُیسدى والحق في وی". لجانب اآلباء واألطفا 

إن التالميذ وآباءهم من حقهم أال یخضعوا    . إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة وإدارتها ومراقبتها
للتلقين وبالتالي فالدراسة اإلجباریة للمواد  التي تتعارض مع معتقدات التلميذ الدینية أو غيرها من   

 .لحق في التعليمشأنها أن تنتهك ا
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فال یوجد حق إنساني عام  في تعلم اللغة األصلية في    . آثيرا من الجدللغة التعليم لقد أثارت قضية 
 من العهد الدولي للحقوق المدنية  27فالمادة .  المدرسة  لمن ینتمي إلى أقلية لغویة في بلد ما

لغتهم ولكنها ال تتطرق إلى   م  استخداوالسياسية تنص فقط على أنه ال یجوز أن یحرم األشخاص من   
اتفاقيته اإلطاریة المتعلقة بحمایة األقليات    إن مجلس أوروبا ، في . مسألة التعليم باللغة األصلية

یعترف بالحق  في تعّلم الشخص للغته األصلية ولكنه ال یعترف صراحة  بالحق في القومية، 
فقد  بي للغات اإلقليمية أو لغات األقليات    الميثاق األوروأما . الحصول على التعليم باللغة األصلية  

خطا خطوة إضافية إذ یعزز الحق في التعليم باللغة األصلية آاختيار للدول التي وقعت على الميثاق  
غير أن ثمة .  وصدقت عليه، وذلك استهدافا لحمل الدول على االعتراف  بالثنائية اللغویة لألقليات       

 تتمتع حتى بحق تعلم لغتها األصلية في المدرسة آطوائف      أقليات غير محمية على هذا النحو وال   
 .الروما في أوروبا والسكان األصليين في أستراليا

 التكّيف
مما یعني . من الطبيعي أن تحدد ما یتعلمه الطفل في المدرسة حاجاته في المستقبل آشخص راشد

 الطفل ونمائه االجتماعي  أن النظام التعليمي یجب أن یظل قابال للتكّيف مع مراعاة أفضل مصالح 
 .وفرص التقدم المتاحة له على الصعيدین الوطني والدولي

إن مسؤولية توفير التعليم من أجل المساعدة على ممارسة الحق في األمن ینبغي أن تكون مرآزیة       
إن الحكومات عليها أن تكفل احترام الحق في التعليم وحمایته   .  في تفهم متطلبات األمن البشري

 والتعهدات ال تقع على عاتق الدولة     ت إال أن  مسؤولية االضطالع بهذه االلتزاما  . ستهوممار
 .فهي أیضا مهمة المجتمع المدني أن یعزز ویساعد على التطبيق الكامل للحق في التعليم. وحدها

 وقضایا مثيرة للجدل آفاق للتفاعل بين الثقافات -3
 الزمنية التي یعّول عليها أآثر الطرق فعالية    تعد اليوم دراسة تقاریر الدول والمؤشرات عبر 

وتبين لنا هذه المؤشرات مدى التباین في تطبيق الحق في التعليم في شتى     . لمراقبة هذه القضية
 . أنحاء العالم

 أفریقيا جنوبي الصحراء
مي  قفز معدل القيد بالمرحلة االبتدائية على المستوى اإلقلي 1960فقط عام % 25من : معدالت القيد

%. 60وبعد االنخفاض في الثمانينيات تقارب هذه النسبة اآلن     . 1980بحلول عام  % 60إلى 
 . مليون طفل في سن المرحلة االبتدائية غير ملتحقين بالمدرسة40وهناك ما یزید على 

% 57ضاقت إلى حد آبير الفجوة بين نسبة التحاق البنات بالمدارس البالغ قدرها        : قضایا الجنسين
 بالمرحلة    قإال أن مثل بنين یعطي أآبر قدر من التباین في االلتحا   %( 61البنين التي تبلغ   ونسبة  

 %).30االبتدائية حيث تقل معدالت قيد البنات  عن معدالت قيد البنين بنسبة 
 الملتحقين بالمرحلة االبتدائية قبل بلوغ الصف  لفي هذه المنطقة یتسرب ثلث األطفا: الفعالية
 .الخامس
إن النزاعات المسلحة والضغوط االقتصادیة الناجمة عن المدیونية واإلصالح الهيكلي آان        : القيود

 بلدا مثقال بالدیون، وتقوم الحكومات باإلنفاق   30فالمنطقة تضم أآثر من . لها أثر وخيم على التعليم
 .على سداد الدیون بما یعادل ما تنفقه على الصحة والتعليم األساسي مجتمعين

%  90من بين البلدان التي تحقق معدل قيد بالمرحلة االبتدائية یبلغ     : لتقدم وإحداث التجدیدإحراز ا
 .أو یزید نذآر بوتسوانا والرأس األخضر ومالوي وموریشيوس وجنوب أفریقيا وزمبابوي

 أمریكا الالتينية والكاریبي 
 %.90وز معدل القيد ُیعتبر االلتحاق بالتعليم االبتدائي شبه عاما حيث یتجا: معدالت القيد
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مع أن التمييز ضد الفتيات والنساء یشكل مشكلة في المنطقة فإن تعادل معدالت     : قضایا الجنسين
 .قيد البنات البنين بالمرحلة االبتدائية تحقق منذ عشرات السنين

إن ارتفاع معدالت التسرب من المدارس االبتدائية وإعادة الصفوف یشكالن مشكلة    : درجة الفعالية
 .طيرةخ

إن التباین بين األغنياء والفقراء في هذه المنطقة تباین آبير والسكان األصليين والفقراء   : القيود
 .یواجهون صعوبات في الحصول على تعليم جيد

1969في %  60ارتفع معدل القيد بالمدارس االبتدائية من أقل من :إحراز التقدم وإحداث التجدید
 %.90إلى 

 منولث الدول المستقلة ودول البلطيقوسط وشرق أوروبا وآو 
 .تحقق تعميم  االلتحاق بالتعليم األساسي المجاني في بدایة عقد الثمانينات: معدالت القيد

 .ثمة مساواة بين البنات والبنين في معدالت القيد بالمرحلة االبتدائية واستكمالها: قضایا الجنسين
%  90ل المرحلة االبتدائية تتجاوز جميعها نسبة  مع أن المعدالت المتاحة الستكما : مدى الفعالية

وفقا للبيانات المتاحة، فإن ثلث بلدان المنطقة تقریبا ليس لدیها بيانات عن استكمال المرحلة           
 .االبتدائية
 :القيود

اإلنفاق العام الفعلي على التعليم انخفض في بلدان عدة، بنسبة الثلث في االتحاد الروسي والثالثة   
وهناك الكثير من المباني المدرسية  . د في اذربيجان وبلغاریا وجورجيا وآرغستانأرباع أو یزی

 . التي تحتاج إلى اإلصالح باإلضافة إلى أن التدفئة هي مشكلة في العدید من البلدان
 .إن إصالح التعليم یرد في جدول أعمال عدة بلدان: إحراز التقدم وإحداث التجدید

 البلدان الصناعية
 .في البلدان الصناعية% 100یناهز معدل القيد بالمرحلة االبتدائية نسبة :دمعدالت القي

 .تتساوى معدالت التحاق البنات والبنين بالمرحلتين االبتدائية والثانویة: قضایا الجنسين
في الستينات لم یكن سوى نصف السكان في البلدان الصناعية  قد استكملوا المرحلة    : مدى الفعالية
.  وبحلول الثمانينات ارتفعت هذه النسبة إلى الثلثين واستمرت في االزدیاد    . تعليم الثانوي   الثانية من ال 

في المتوسط من البالغين في اثني عشر بلدا صناعيا یعدون من األميين      % 15غير أن هناك 
 %.20الوظيفيين، وفي ایرلندا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة تتجاوز هذه المعدالت نسبة 

 .ال غرابة في أنه یبدو أن الفقر یؤدي إلى إنجازات مدرسية أدنى ومعدالت تسرب أعلى:ودالقي
 في أوروبا الغربي ملتحقون ل إن أآثر من ثالثة أرباع صغار األطفا:إحراز التقدم وإحداث التجدید
 .ببرامج التعليم قبل االبتدائي

 :المصدر
 1999اليونيسيف،

جهود المبذولة من أجل تمكين األطفال من التمتع بحقهم في   على الرغم من التقدم الهائل في ال 
فالكثير من القضایا لم  .  التعليم  ما زالت هناك الحاجة إلى مزید من العمل من أجل تحقيق األهداف  

تجد لها حال بعد فيما یتعلق بالتمييز والالمساواة واإلهمال واالستغالل الذي یحل بالفتيات والنساء  
م ینبغي للمجتمعات أن تضاعف جهودها لمعالجة الممارسات االجتماعية والثقافية      ومن ث. واألقليات 

 .التي تحول دون تمتع هذه الفئات تمتعا آامال بحقوقها مما یسهم  مباشرة في افتقادها لألمن
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 التنفيذ والرصد -4
لحل التعاون الدولي   " أقرت منظمة األمم المتحدة بضرورة اللجوء إلى   1945منذ إنشائها في 

 ".المشكالت الدولية ذات الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو اإلنساني
إن التعاون الدولي عن طریق نقل المعلومات والمعارف والتكنولوجيا ال غنى عنه للمارسة الفعلية         

رة فقد لوحظ أن الحق في التعليم ضرو.  للحق في التعليم والسيما لألطفال في البلدان األقل نموا
وینبغي أن تعتبر جميع الدول توفير التعليم استثمارا طویل     . اقتصادیة تعتمد عليها تنمية تلك البلدان    

األجل وذا أولویة عالية  ألنه ینمي الموارد البشریة الفردیة آأصل من أصول عملية التنمية  
 .الوطنية

 تؤآد على أهمية التعليم إن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي   
وعلى الرغم من ذلك هذه المؤسسات بالتحدید هي .  باعتباره استثمارا في تنمية رأس المال البشري

التي تجبر الحكومات على الحد من اإلنفاق العام بما فيه اإلنفاق على التعليم، نتيجة للشروط   
 .الصارمة التي ترتبط ببرامجها للتكيف الهيكلي

 المنعقد في تایالند بأن توفير التعليم     المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع صرح 1990في 
األساسي بالفعل یعتمد على االلتزام السياسي واإلرادة السياسية التي تساندها سياسات مالئمة في 

وفي دراسة تشمل تسعة بلدان أجرتها  .  مجال المال واالقتصاد والتجارة والعمل والعمالة والصحة    
 حددت ستة موضوعات عامة إلنجاز نتائج أفضل فيما یتعلق بكفالة الحق في التعليم     ونيسيفالي

 والمالي، والدور المرآزي للقطاع العام، واإلنصاف في ياالبتدائي العام، وهي االلتزام السياس 
م القطاع العام، وخفض تكلفة التعليم بالنسبة لألسر وإدماج إصالحات التعليم في استراتيجيات أع    

 .للتنمية البشریة
إن اإلرادة  . إن التطبيق الفعلي لحق الطفل في التعليم هو أول ذي بدء مسألة إرادة "

السياسية للحكومات والمجتمع الدولي هي وحدها الكفيلة بتعزیز هذا الحق األساسي    
 ."بما یسهم  في تحقيق ازدهار آل فرد وفي تقدم المجتمع بأسره

 ام السابق لليونسكوالدیر الع، أحمد مختار امبو
 

 بمثابة أآبر  2000نيسان /  أبریل 28 إلى 26المنعقد في داآار من  المنتدى العالمي للتربية آان
 مجموعة من المجتمع   150 بلدا إلى جانب 164وقد مثل فيه . عملية تقييم أجریت في ميدان التربية 

وجرى تجميع .  على نطاق شاملوقد جرى اإلعداد للمنتدى. المدني بما فيها منظمات غير حكومية 
آمية عظيمة من المعلومات أظهرت أوضاعا شّد متباینة من بلد إلى آخر، فعدد من البلدان أحرزت   

وآان اإلنجاز  . تقدما ملموسا في حين بلدان أخرى تواجه صعوبات متزایدة في شتى ميادین التربية
 .الهام الذي أسفر عنه المنتدى هو اعتماد إطار عمل داآار

 اتجاهات  
 ذاتها    اليونسكووتضطلع .  للتطبيق الشامل للحق في التعليم   الدعم المؤسسيمن الضروري تقدیم 

. بدور ریادي في هذا المجال بالنظر إلى أن التربية هي أهم مجال من مجاالت نشاطها وتخصصها
ز التطبيق  وقد أسهمت اليونسكو إسهاما آبيرا في العمل على إدخال اإلصالحات التعليمية وتعزی 

الكامل للحق في التعليم مما یدل عليه ما أصدرته من  رصيد واسع من الوثائق التقنينية والوثائق    
المختلفة والتقاریر إلى جانب ما نظمته  من ندوات واجتماعات وأفرقة عمل وأنشطة تنسيقية         

يونسكو هي الوآالة   وبالتالي فال. وتعاونية مع الدول  والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  
 .الرائدة للتعاون الدولي في ميدان التربية

طورت اليونسكو مجموعة من اآلليات الهدف منها  إتاحة التطبيق الفعلي لألحكام المعتمدة وضمان      
فالتقاریر الدوریة التي یطلب من الدول تقدیمها     . تطبيق االلتزامات فيما یتعلق بالحق في التعليم    

نظمة على  التدابير التي تتخذها داخليا من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب   تفضي إلى إطالع الم
فالدول األطراف في االتفاقية الخاصة بالتمييز في مجال التعليم   . االتفاقيات التي هي أطراف فيها 

  معلومات بشأن التدابير   و العام لليونسكرعليها أن تقدم في التقاریر الدوریة التي ترفعها إلى المؤتم
ومن أجل تأمين سالسة العمليات أنشأت . واإلجراءات التي قامت باتخاذها بغية تطبيق االتفاقية 
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اليونسكو هيئات فرعية مسؤولة عن دراسة تقاریر الدول األعضاء، منها على سبيل المثال اللجنة   
 .المختصة باالتفاقيات والتوصيات

باعتبارها هيئة إشراف، مسؤولية رصد  ة ،لجنة الحقوق  االقتصادیة واالجتماعية والثقافيتتولى 
.  أوجه تطبيق  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في الدول األطراف  

وتقوم بدراسة التقاریر الوطنية التي ترفعها هذه الدول بانتظام وتبقي على حوار معها من أجل 
 . العهد الدوليضمان التطبيق الفعلي للحقوق التي ینص عليها

 .إنه طریقة لمحاربته. إن التعليم ليس طریقة للتخلص من الفقر في البلد
 جوليوس نيریري

 
إن الوجه األآمل لتطبيق الحق في التعليم یمكن بلوغه من خالل إدخال التحسينات على عمليات         

تها الخاصة بتقدیم   وضع التقاریر ومراقبتها واتخاذ الدول مواقف أآثر تصميما بغية الوفاء بالتزاما
وفيما یتعلق بسائر الحقوق  . التقاریر بموجب الوثائق المتعلقة بهذا الشأن بإخالص ونزاهة    

االقتصادیة واالجتماعية والثقافية إن اعتماد واستخدام المؤشرات الموثوقة واستخدام المقارنات بين       
ية متابعة تطبيق الحق في التعليم   البلدان والترتيب  بين البلدان أمور من شأنها أن تكون مفيدة لعمل 

التي ُیعّول عليها لمقارنة التطورات  المؤشرات  وفي قطاع التعليم تشمل   . على أساس تدریجي
الزمنية معدالت األمية ومعدالت القيد بالتعليم ومعدالت استكمال الدراسة والتسرب ونسب     

تعليم من مجموع اإلنفاق العام أو       المعلمين إلى التالميذ والنسبة المئویة لإلنفاق العام على ال      
 .بالمقارنة بغيرها من القطاعات مثل القوات المسلحة

 مشكالت التطبيق
وفقا لما الحظه بحق أحد المعلقين ال یكفي اإلعالن عن مبادئ نبيلة إذا آان مصيرها أال ترى       

 .التجسيد ألن الطرق المستخدمة لتطبيقها غير متاحة أو سيئة
قوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية إنفاق مبالغ رأسمالية آبيرة بالتدریج عبر       آثيرا ما تتطلب الح

وبالفعل في تجربة  الكثير من البلدان یشكل التعليم أحد البنود       .  الزمن إذا ما أرید لها التطبيق الفعال   
 .الرئيسية لإلنفاق الحكومي

عقبة الرئيسية التي تحول دون ممارسة  في البلدان النامية هو الالفقرفي آثير من األحيان یظل 
 . الطفل لحقه في التعليم

 .الوحدة التعليمية الخاصة بالتحرر من الفقرانظر   
من % 90فالواقع أن ما یزید على  . ليست المشكلة هي أن األطفال ليس لدیهم مدارس یلتحقون بها 

 الحقيقية تتمثل في  االرتفاع الشدید  وإنما المشكلة. أطفال العالم النامي یلتحقون بالمرحلة االبتدائية   
 .لمعدالت التسرب من المدرسة أو إعادة السنة الدراسية

والنقص في الموارد یمنع السلطات من بناء وصيانة المدارس وتشغيل آليات إعداد المعلمين وحشد  
فير  الموظفين المؤهلين من معلمين وإداریين وتوفير المواد التعليمية وغيرها من اللوازم وتو    

. آل هذه األمور تعتمد مباشرة على الموارد االقتصادیة المتوافرة للدولة. وسائل نقل آافية للتالميذ 
إن الفقر یجعل من الصعب على األسر دفع المصروفات المدرسية وتحمل تكاليف الكتب واألدوات  

ن عمله یسهم في  المدرسية، أو عندما یكون التعليم مجانيا یصعب إرسال الطفل إلى المدرسة إذا آا   
أنه نتيجة لعبء الدین  " صندوق إنقاذ الطفولة"آشفت دراسة أجراها . الميزانية الضئيلة لألسرة

اضطرت الدول األفریقية في بعض الحاالت إلى فرض أو زیادة المصروفات المدرسية مما أدى   
 بالمدرسة أو لم   وبالنتيجة مالیين األطفال إما لم یلتحقوا . إلى رفع تكاليف التعليم لدى األسر

 .یستطيعوا أن یستكملوا تعليمهم األساسي
 .عمل األطفالوثمة عامل آخر في العدید من البلدان أال وهو 

  التعليمية الخاصة بالعملانظر الوحدة 



209

إن قلة  . من المؤسف أن الكثير من األسر تحتاج إلى هذا الدخل اإلضافي من أجل إقامة أودها
ر أیضا من شأنهما أن یحوال دون مشارآة األطفال في الفرص التعليمية الموارد االقتصادیة والفق

إن الفقر ینجم عنه الجوع وسوء التغذیة مما قد یصيب المخ النامي للطفل بضرر  . واالنتفاع بها
 . نهائي

إن التلميذ المتوسط في زامبيا یقطع مسافة سبعة آيلومترات یوميا ليصل إلى المدرسة حيث یكون 
ویجلس في الصف مع . كون متعبا ویعاني من سوء التغذیة ویشكو من دیدان األمعاء  لم یأآل وی

. وتكون قابليتهم لالستيعاب من الدرجة الدنيا  .  تلميذا آخرین أوضاعهم مثل أوضاعه 50حوالي 
 .والسمعيات غير جيدة وال یوجد طباشير وعدد الكراسات قليل جدا

  
 "عرمرمإن التعليم حمایة للحریة أفضل من جيش "

 ادوارد ایفيریت
 

 .  بوجه خاص تعليم البنات إن الفقر عمل األطفال یشكالن عقبة آأداء في سبيل
 وحدة حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة

فمن المتوقع   . الكثير من البنات عليهن تحمل أعباء ثقيلة من العمل في سن مبكرة من أجل البقاء     
ال آادة، ليس هذا فحسب فهن  یواجهن أیضا ترقب    منهن تلبية حاجات األسرة واالضطالع بأعم 

إن هذه الرؤى التقليدیة المتعلقة     . المجتمع فيما یتعلق باألمومة المبكرة وأنماط السلوك المحافظ    
بتعليم البنات وإن آانت قصيرة النظر وأحادیة الجانب فهي ال تزال سائدة وتؤدي في النهایة إلى   

وهناك فئات معينة من البنات تعاني من   . سال البنات إلى المدرسة  انعدام الدافع لدى األبوین إلى إر   
معيقات معّينة منها البنات الالتي ینتمين إلى السكان األصليين والرحل واألقليات العرقية وآذلك         

ومن ثم غدا  االهتمام یزداد على الصعيد الدولي بتكافؤ فرص التحاق البنات   . اللقيطات والمعوقات  
 .يح لهن ممارسة جميع إمكانياتهن آبشربالتعليم بما یت

  التعليمية لحقوق اإلنسان في النزاعات المسلحةانظر الوحدة  
الدولية والداخلية والحروب األهلية من شأنها أن تحدث اضطرابا في النماذج    النزاعات المسلحة 

رس واقعة بالقرب    فيصبح انتظام التالميذ في المدارس مستحيال عندما تكون المدا    .  العادیة  ةالحياتي
وعلى الرغم من أن المدارس یحميها القانون اإلنساني الدولي فهي آثيرا ما    . من مناطق النزاع
 .تتعرض للهجوم

اثيوبيا،باآستان،بوروندي،الجزائر،رواندا،سييراليون،    :البلدان موضع نزاعات في التسعينات  
يا، نيجيریا، هایيتي، یوغسالفيا     غامبيا، غينيا بيساو، آوت دیفوار، الكونغو، ليتوان    الصومال،
 سابقا، الخ 

 :  هل تعرف أن
 -7تحقيق التعليم االبتدائي العام خالل عقد من الزمن في جميع البلدان النامية تبلغ تكلفته        

قيمة سبعة أیام من النفقات العسكریة، قيمة سبعة أیام    : بليون دوالر سنویا مما یعادل8
ق الدولية، أقل من نصف ما ینفقه اآلباء سنویا في    من المضاربات المالية في األسوا

 .أمریكا الشمالية في شراء لعب ألطفالهم
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 معلومات مفيدة
 ممارسات جيدة - 1
تقوم الحكومة بإدراج المفهوم الناجح للمدارس المحلية المالئمة للبنات في التعليم           مصر في  �

إلى إیجاد مدارس صحية  النظامي، آما بدأت في إدخال مجموعة من اإلصالحات الهادفة      
 .ومعززة للصحة

تكاليف المدارس بالنسبة لآلباء عن طریق إلغاء المصروفات وإلغاء الزي  مالوي خفضت  �
 .الموحد اإلجباري

، وهو برنامج  مشترك بين منظمة غير حكومية في  باآستان یستهدف برنامج بوستي في  �
ا یؤهلهم لاللتحاق فيما بعد بالمدارس   آراتشي واليونيسيف،  توفير التعليم األساسي لألطفال بم

 سنوات، والتالميذ ثالثة أرباعهم من     10 إلى 5ویشمل البرنامج الفئة العمریة من    . النظامية
وقد نجحت المبادرة في إبطال التحيز الشائع ضد المرأة عن طریق توفير التعليم في   . البنات
 من التالميذ  بتكلفة 600ا أآثر من   مدرسة منزلية التحق به200فقد أنشأت أآثر من  . البيوت

 . دوالرات للوحدة وهو مبلغ أدنى بكثير من متوسط التكلفة في المدارس الحكومية6مقدارها 
تشریعات لحظر الزواج المبكر وجعل التعليم األساسي إجباریا ورفعت   موریتانيا اعتمدت  �

 أجل تعزیز تطبيق اتفاقية  وأنشأت مجلسا للطفولة من.  سنة16 إلى لالحد األدنى لعمل األطفا 
 .حقوق الطفل آما عملت على إنشاء محاآم لألحداث في جميع المدن الرئيسية

تعطى القرى واألسر التي تتخذ تدابير فعلية إلرسال البنات إلى   الصين بمقاطعة ماشان في  �
 .المدرسة أولویة الحصول على القروض وعلى أموال التنمية

 الشعبية في تنفيذ نموذج یراعي المساواة بين الجنسين  الدیمقراطيةالو نجحت جمهوریة   �
والهدف طویل األجل لهذا  . یضمن التحاق البنات من مناطق األقليات بالتعليم االبتدائي الجيد   

المشروع هو زیادة أعداد النساء الملتحقات بعملية التنمية االجتماعية االقتصادیة الشاملة من      
 .یجياخالل تحسين مستواهن التعليمي تدر

إن مبادرة براتام مومباي التعليمية، وهي شراآة الهند في ) بومباي سابقا(في مدینةمومباي  �
بين عدد من المربين والجماعات األهلية والمؤسسات الراعية والمسؤولين الحكوميين، قامت    

 . مدرسة ابتدائية1600بتأسيس 
قدمت اليونيسيف على خطوة  ، حيث آانت البنات مبعدات من نظام التعليم، أأفغانستان في  �

، وبحلول نهایة  1999جریئة تتمثل في دعم المدارس المنزلية للبنات والبنين ابتداء من عام 
 . طفل58000 آانت هذه المدارس تعلم 2001

في تایالند الذي بدأ بمنح من الحواسيب المستعملة، یشرف على الصالت " الطفل"إن مشروع  �
 .صحتهم ولالتي تربط بين تعّلم األطفا

من  % 75برنامج هدفه األساسي تحقيق نسبة ) PRODEC(إن البرنامج العشري لتنمية التعليم �
 . 2008بحلول عام مالي القيد في المدارس االبتدائية في 

 سنة 15إن المراآز اإلنمائية التعليمية مؤسسات تعليمية في مالي یلتحق بها األطفال البالغين       �
وینتظم   . فيتعلمون مبادئ لغتهم ویتلقون مبادئ حرفة ما    . دارسممن ال سبيل لهم اللتحاق بالم 

 . من اإلناث15 من الذآور و15 تلميذا منهم 30في آل صف 
 :في مجال التعليم حول ثالثة أهداف استراتيجية نشاط اليونسكو یتمحور  �
 النهوض بالتعليم باعتباره حقا أساسيا؛ -
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 تحسين نوعية التعليم؛ -
تجدید ونشر وتشاطر المعلومات وأفضل الممارسات وأیضا تطبيق سياسة    تعزیز التجریب وال -

 .الحوار في مجال التعليم
 ُیكلف بإعداد 1997عينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان مقررا خاصا معنيا بالحق في التعليم عام        

م االبتدائي   تقریر عالمي بشأن أوضاع التطبيق التدریجي للحق في التعليم بما فيه االلتحاق بالتعلي
 .وآذلك الصعوبات التي تعترض تطبيق هذا الحق

 اتجاهات -2
داآار، السنغال، من (الذي اعتمد  في المنتدى العالمي للتربية    التعليم للجميع –إطار عمل  داآار 

یعرب عن  التزام المجتمع الدولي بأسره باإلعمال الكامل    ) 2000أبریل 28نيسان إلى / أبریل26
ویحدد إطار عمل داآار ستة أهداف من أجل تحقيق التعليم األساسي للجميع    . يمللحق في التعل 

 :2015بحلول عام 
توسيع وتحسين الرعایة والتربية على نحو شامل في مرحلة الطفولة المبكرة، وخاصة لصالح    -1

 أآثر األطفال تأثرا وأشدهم حرمانا؛
ال من الحصول على تعليم ابتدائي جيد   تمكين جميع األطف2015العمل على أن یتم بحلول عام  -2

، وإآمال هذا التعليم مع الترآيز بوجه خاص على البنات واألطفال الذین یعيشون في ظروف  
 صعبة وأطفال  األقليات العرقية 

ضمان تلبية حاجات التعّلم لكافة الصغار والراشدین من خالل االنتفاع المتكافئ ببرامج مالئمة       -3
 لمهارات الالزمة للحياةللتعّلم واآتساب ا

،والسيما لصالح  2015في مستویات محو أمية الكبار بحلول عام % 50تحقيق تحسين بنسبة  -4
 النساء، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم األساسي والتعليم المستمر لجميع الكبار

 ، 2005إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم االبتدائي والثانوي بحلول عام            -5
  ، مع الترآيز على تأمين 2015وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم بحلول عام   

 فرص آاملة ومتكاملة للفتيات لالنتفاع والتحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد؛
تحسين آافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان االمتياز للجميع بحيث یحقق جميع الدارسين نتائج           -6

 .حة وملموسة في التعّلم، والسيما في القراءة والكتابة والحساب والمهارات األساسية للحياةواض
أیلول /الذي أعلنت عنه قمة األلفية في سبتمبر   2015تحقيق تعميم التعليم االبتدائي بحلول عام  إن 

 . هدف من األهداف اإلنمائية لأللفية2000

 : يعليم االبتدائالوضع الراهن فيما یتعلق بتحقيق تعميم الت
من مجموع سكان العالم في طریقها إلى إنجاز تعميم التعليم االبتدائي  % 40 بلدا تضم 51إن 

 93 و– بلدا تتقهقر عن الهدف أو تبعد عنه آثيرا  24ولكن .   أو أنجزته بالفعل2015بحلول عام  
. ما في هذا الشأنمن مجموع سكان العالم ال تمتلك بيانات تتيح إصدار حك    % 40بلدا تضم زهاء 

 .فعلى مستوى العالم آل طفل من بين ستة أطفال في سن المدرسة االبتدائية غير ملتحق بالمدرسة
 دوالرا في طریقها إلى قيد جميع    990إن بنين التي ال یبلغ فيها إجمالي الناتج المحلي للفرد سوى     

 ضعفا 20التي یبلغ دخلها   أطفالها البالغين سن المدرسة في المدارس االبتدائية في حين قطر     
 .متخلفة تماما عن هذا المستوى

 إن دخل الفرد في مصر یبلغ ثلث ما هو عليه في المجر ولكن في حين مصر في طریقها إلى 
 .تحقيق تعميم القيد في المرحلة االبتدائية غدت المجر متخلفة عن هذا الهدف

 :المصدر
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Human Development Report 2002, UNDP 
 )، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2002لتنمية البشریة، تقریر ا(
 

 المعدالت التقدیریة لألمية في العالم
 مصنفة حسب المناطق واالنتماء إلى فئة الذآور أو اإلناث

 

 البلدان
 المتقدمة

أمریكا 
 /الالتينية
 الكاریبي

شرق 
 /آسيا
 *أوقيانيا

 أفریقيا
جنوب 
 الصحراء

 الدول
 العربية

 جنوب
 آسيا

 معهد اليونسكو لإلحصاء: لمصدرا
 ال یشمل ذلك اليابان وأستراليا ونيوزیالندا* 
 

% 80 إلى 1970عام % 50ارتفعت معدالت القيد في المرحلة االبتدائية في البلدان النامية من      -
% 43آذلك ارتفعت معدالت محو األمية في البلدان النامية من       .  1998عام % 84 و1990عام 
غير أنه على العكس من هذه  . 1995عام % 70 وأآثر من 1990عام % 65 إلى 1970عام 

 .الصورة یمكن مشاهدة أدلة تثبت في المقابل رآود معدالت القيد في عدد من البلدان األخرى
 . مليون544 مليون في العالم، تشكل النساء 854من بين الراشدین األميين البالغ عددهم  -
 . في المدارس االبتدائية في العالم هم من البناتمن األطفال غير المقيدین% 60 -
ومع ذلك ثمة قلق   . تحسنت معدالت قيد  البنات في المدارس االبتدائية بمثل ما هو الحال للبنين      -

 .بشأن اتساع الفجوة بين الجنسين
منهم في البلدان % 97ویوجد .  مليون طفل في سن المدرسة محرومون من حقهم في التعليم113
 .ة النامي

من مجموع سكان العالم ليس لدیها بيانات بشأن معدالت القيد في المرحلة     % 39 بلدا تضم 93 -
 .االبتدائية

 أهم التواریخ -3
 .ینص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على التعليم حق أساسي لكل شخص: 1948
 .تعليم حقا لكل طفلوُأعلن ال. اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة إعالن حقوق الطفل: 1959
 المؤتمرات اإلقليمية بشأن التربية التي تنظمها اليونسكو في جميع أنحاء العالم: 1966 -1960
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تدخل حّيز التنفيذ معلنة حق      : 1969

 .التعليم للناس جميعا  دون تمييز بسبب العرق أو الجنس



213

هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية یدخل حّيز التنفيذ ویضمن         الع: 1976
 .الحق في التعليم للجميع

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تدخل حّيز التنفيذ داعية إلى تساوي     : 1981
 .الحقوق في التعليم

 .أن التعليم أساس تحسين وضع النساءمؤتمر العالم الثالث بشأن النساء یعلن : 1985
إن هذا المؤتمر  . اإلعالن العالمي لتوفير التعليم للجميع الصادر في جومتيين، تایالند   : 1990

المنعقد برعایة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي و فيما بعد         
مي في الرأي بشأن رؤیة موسعة للتعليم     صندوق األمم المتحدة للسكان أسفر عن اتفاق عال  

 .األساسي
تعهد ممثلو حكومات البلدان     . قمة البلدان التسعة بشأن التعليم المنعقدة في نيودلهي، الهند     : 1993

اندونيسيا، باآستان،  (التسعة  ذات األعداد الضخمة من السكان في العالم النامي    
بتحقيق هدف توفير التعليم ) ریا، هایيتيالبرازیل،بنغالدیش، الصين، مصر، المكسيك، نيجي

 .2000االبتدائي للجميع بحلول عام 
الوصول والجودة، المنعقد في   : المؤتمر العالمي المعني باالحتياجات التعليمية الخاصة   : 1994

صرح المشارآون في المؤتمر بأنه ینبغي لجميع البلدان إدراج االحتياجات التعليمية   . سالمانكا
 . تيجياتها التعليمية المحليةالخاصة استرا

تتعهد الدول المشارآة بتحقيق الحصول المنصف للجميع .  المؤتمر الدولي للسكان والتنمية:1994
على التعليم الجيد، من أجل المساعدة على القضاء على الفقر وتعزیز العمالة والنهوض باالندماج       

 .االجتماعي مع إیالء اهتمام خاص لتعليم البنات
 .بيان عّمان في االجتماع نصف العشري للمنتدى االستشاري الدولي لتوفير التعليم للجميع: 1996
 .إطار عمل داآار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم المنعقد في السنغال: 2000

 أنشطة مختارة
 !هّيا نمثل :النشاط األول  
 مقدمة: القسم األول

ایا المعروضة في الوحدة التعليمية الخاصة بالحق في   یهدف هذا النشاط إلى تعميق الفهم بالقض
 .التعليم

 تمثيل أدوار: نوع النشاط 
 معلومات عامة عن تمثيل األدوار: القسم الثاني

 الغایات واألهداف
فغایتها جعل المشارآين ُیجربون موقفا غير     . إن تقنية تمثيل األدوار یمكنها أن تعزز عملية التعّلم  

 . ف والتقدیر إزاء وجهات نظر مختلفةمألوف وتطویر التعاط
 ناشئة وراشدون: الفئة المستهدفة
 20حوالي :ترآيبتها/حجم المجموعة
  دقيقة60: الفترة الزمنية
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 قراءة متأنية للوحدة التعليمية الخاصة بالتعليم: التحضير
 ورقة آبيرة؛ أقالم تأشيریة: المواد

 .ارات تقمصية ومهارات  إبداعيةمهارات تمثيلية ولغویة ومه: المهارات المستهدفة
 معلومات محددة عن تمثيل األدوار: القسم الثالث

 مقدمة
 .اشرح أن الهدف من التمرین هو الوصول إلى عرض مسرحي لمضمون وحدة التعليم �
أعط آل مجموعة ورقة آبيرة  ) 6 -4(اطلب من المشارآين التوزع في مجموعات صغيرة     �

 .وأقالم تأشيریة
 دقائق لتبادل أفكارهم بشأن الوحدة التعليمية ثم تحدید فكرتين أو     10وال  أعط المجموعات أ  �

 .ثالث یودون إبرازها بشدة في دور تمثيلي
اشرح للمشارآين  .  دقيقة لتصميم المسرحية واالستعداد لتمثيلها 30بعد ذلك أعط المجموعات    �

 . دورأنه ینبغي أن یكون هذا جهدا مشترآا یضطلع  فيه آل عضو في المجموعة ب
 .ثم اجمع آل المجموعات معا آي یشاهد آل منها عمل اآلخرین �
 .وعند انتهاء آل تمثيلية أعط بضع دقائق للتعليق والمناقشة �
 .اطلب من المشاهدین ومن الممثلين اإلدالء بآرائهم �

 أداء المسرحية
 .شكل دائرة مع الحرص على ترك مساحة آافية في وسطها لألداء المسرحي �
 .ة تعرض مسرحيتها الصغيرةاجعل آل مجموع �
 :إرشادات تنظيمية �

o  في لحظة من التمثيل في شدة االنفعال واطلب من الممثلين أن یصفوا " توقف"اصرخ
 .مشاعرهم أو ادع اآلخرین إلى تحليل ما یحدث

o بدون سابق إنذار أوقف الحرآة واطلب من الممثلين تبادل األدوار ومواصلة التمثيل. 
o أوقف التمثيل في منتصف العرض واطلب من  .  ممثلاجعل شخصا یقف وراء آل

 .أن یعرب عن تصوره لما تشعر به الشخصية وفيما تفكر وماذا" الظل"
 :استطالع ردود الفعل

 استعراض المسرحية ذاتها
آيف تلقى المشترآون هذا النشاط؟ ماذا بدا أنه أصعب أو أسهل مما آانوا یتصورون؟ ماذا    �

 اء المطلوب عرضها؟آانت أصعب الجوانب أو األشي
 هل تعلم الحاضرون شيئا جدیدا؟ �
 هل آانت هناك أوجه تشابه أو اختالف بين المجموعات وإذا آان األمر آذلك فلماذا؟ �

 :إرشادات منهجية
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یمكن أن یتخذ تمثيل األدوار أشكاال عّدة ولكن في جميع الحاالت یمثل المشارآون آما یمثلون   �
لذلك  . ما تثير مشاعر قویة لدى الممثلين  ولدى الجمهورفي المسرحيات الصغيرة التي عادة 

 .على قائد المجموعة أن  یشجع إجراء تقييم لما حدث ثم تحليله فيما یتعلق بحقوق اإلنسان
 قبل أن تبدأ آل مجموعة أداءها أعط تعليمات واضحة ووقتا آافيا للعمل الكامل والمناقشة �
 ین عن شعورهموّفر وقتا آافيا لسؤال الممثلين والمشاهد �
 .شّجع  إجراء تقييم لما حدث وتحليله فيما یتعلق بالوحدة التعليمية وبحقوق اإلنسان بصفة عامة �

 :اقتراحات للتنویع
 .اجعل المجموعات تقدم ملصقا تعبر فيه عن أفكارها: اضطلع بهذا النشاط آتمرین رسم

 المتابعة: القسم الرابع
أدبية ذات موضوع یتعلق بحقوق اإلنسان ونّظم      ابحث عن مسرحيات أو مقتطفات من أعمال    
 .عرضا مسرحيا من أجل أعضاء جماعتك المحلية

 جميع حقوق اإلنسان األخرى: الحقوق المجاورة
 : المصدر

Compass: A Manual on Human rights Education with Young People. 2002.Strasbourg  cedex: 
Council of Europe Publishing. 

 نموذج الدیناري :ط الثانيالنشا
 :مقدمة: القسم األول

یهدف هذا النشاط إلى تعزیز فهم مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل وربطها بالحق في التعليم   
 .بوجه خاص
 عمل جماعي: نوع النشاط
 معلومات عامة عن التمرین: القسم الثاني

 :الغایات واألهداف
ة حقوق الطفل ویجري تقييما لها بغية تفهم حق آل طفل في  یتناول هذا النشاط عددا من مواد اتفاقي 

 .التعليم
 الشباب: الفئة المستهدفة
 20حوالي : ترآيبتها/حجم المجموعة
  دقيقة على األقل60 : الفترة الزمنية

 :التحضير
  من اتفاقية حقوق الطفل على 32 و29 و28 و27 و18 و17 و14 و13 و12سّجل  المواد 

 يقها على الحائطورقة آبيرة یمكن تعل
 أعّد مجموعة بطاقات لكل مادة بعدد المجموعات الصغيرة من المشارآين 
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 مجموعات من بطاقات المواد في مظاریف: المواد
 مهارات لغویة وتعاونية ومهارات المحاجاة والنقد ومهارات فكریة تأملية: المهارات المستهدفة

 معلومات محددة عن التمرین: القسم الثالث
 :تعليمات/ شاطوصف الن

أشر إلى  . اسأل المشارآين ماذا یعرفون عنها.  ابدأ باستعراض مختصر التفاقية حقوق الطفل0
 .الورقة الكبيرة المعلقة على الحائط واستعرض المواد الرئيسية

وّزع المظاریف التي تحتوي على بطاقات اتفاقية حقوق  .  قّسم المجموعة إلى مجموعات صغيرة 0
 .الطفل

آل مجموعة من المجموعات الصغيرة بمناقشة المواد التسع والنظر في عالقتها بحياتهم          ُتكلف 0
 دقيقة  لمجموع 25 یتاح لهم  –وبعد ذلك عليهم أن یرتبوها في شكل معّين بحسب أهميتها    . اليومية

 .النشاط فيناقشوا ویرتبوا البطاقات ویعيدوا ترتيبها عند اللزوم في شكل معّين
افة المجموعات من عملها یتنقل الجميع داخل الغرفة ليشاهدوا آيف رتبت آل   عندما تنتهي آ0

 .مجموعة المواد
 . ثم اجمع الجميع إلجراء مناقشة0

 :التقييم/استطالع ردود الفعل
ثم استعرض مدى استمتاع المشارآين بهذا النشاط .  إبدأ بدعوة آل مجموعة إلى تقدیم نتائجها0

 .وماذا تعلموا منه
أوجه الشبه والتباین بين المجموعات؛ لماذا لدینا أولویات مختلفة؛      : ددا من األسئلة مثل اطرح ع0

أیها آانت أآثر الحجج إقناعا، هل هناك حقوق  لم ترد في اتفاقية حقوق الطفل؛ ما هو الوضع في        
 مجتمعك المحلي؟
 :إرشادات منهجية

إن العمل في   . شارآة والتعاون إن توزیع المشارآين إلى مجموعات أصغر یوفر فرصا أآبر للم
مجموعات صغيرة من شأنه أن یوّلد أفكارا بسرعة ویشجع على ربط التجربة الذاتية بالمفاهيم    

 .المجردة
 . أشر إلى أنه ليس هناك طرق  سليمة أو خاطئة لترتيب البطاقات �
 .شّجع المشارآين على مناقشة مختلف اآلراء والمواقف �
 . داخل المجموعةابرز أهمية الوصول إلى اتفاق �
 

 :لتنویعلاقتراحات  
اختر مادة من بين المواد ومن خالل الفن والقص والشعر والتمثيل وما إلى ذلك أدي مشهدا          �

 مسرحيا یماثل لها
 اجعل آل مشارك من المشارآين یختار مادة یتحدث عنها لمدة دقيقة واحدة �

 المتابعة: القسم الرابع
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المدرسية  لمعرفة إلى أي مدى تضطلع المدرسة بواجباتها   استعرض سياسات اإلدارة والمناهج 
 .ومسؤولياتها فيما یتعلق باتفاقية حقوق الطفل

 .الحقوق االجتماعية واالقتصادیة وجميع حقوق اإلنسان األخرى: الحقوق المتصلة بالموضوع
 مقتبس من:المصادر

Compass: A Manual on Human rights Education with Young People. 2002.Strasbourg  cedex: 
Council of Europe Publishing. 
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 الحقوق اإلنسانية للطفل
 

 تمكين الطفل وحمایته
 المشارآة وتوفير الحقوق
 عدم التمييز بين األطفال
 مصالح الطفل الفضلى

في جميع اإلجراءات التي تتعلق        "
باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات         
الرعایة االجتماعية العامة أو       

ت الخاصة، أو المحاآم أو السلطا    
اإلداریة أو الهيئات التشریعية، یولى        
االعتبار األول لمصالح الطفل      

 ..."الفضلى

 

إتفاقية األمم المتحدة لحقوق      ،  3المادة  
  الطفل
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 حكایة وأمثولة
 األطفال المتأثرون بالنزاعات المسلحة

ولت وحا...بينما آنت ذاهبة إلى الحقل مع أمي   ] من قبل جيش الرّب للمقاومة   [جرى اختطافي " 
وقال لنا المتمردون إنها حاولت    . بنت أخرى من البنات المختطفات أن تهرب ولكنهم أدرآوها  

وقالوا لنا إننا إذا حاولنا الهروب    . وجعلوا األطفال الوافدین حدیثا یقتلونها   . الهروب ولذا ستقتل
 .سيقتلون أسرنا

ألطفال مواصلة السير وقطع  فلم یستطع عدد من صغار ا... جعلونا نسير على األقدام لمدة أسبوع
شعرُت أنني بال حياة   . بعض األطفال ماتوا من الجوع... هذه المسافة الطویلة بدون راحة، فُقتلوا

 ."آنت أعتقد أني سُأقتل. عندما رأیت آل هؤالء األطفال یموتون وُیقتلون
 :المصدر

‘The Scars of Death: Children Abducted by the Lord s Resistance Army in Uganda”, Human rights 
Watch, September 1997. 

شارون طفلة في الثالثة عشرة اختطفها جيش الرّب للمقاومة، وهي مجموعة متمردة تتمرآز في     
شمال أوغندا وتقاتل الحكومة ولكنها أیضا ترهب السكان، والسيما عن طریق خطف األطفال    

 .إللحاقهم بصفوف المتمردین

 ةأسئلة للمناقش 
 سنة في الجيوش الوطنية أو في جماعات      18 بلدا في العالم ُیجند األطفال حتى   85في أآثر من 

یا ترى .  طفل یشارآون مشارآة فاعلة في النزاعات المسلحة300.000المعارضة المسّلحة، وثمة 
 ما هي األسباب وراء استخدام األطفال للمشارآة في حروب الكبار؟

  لألطفالاالستغالل الجنسي التجاري
حدث مؤخرا ذات مساء في فندق دیل راي القذر أن روى نادل المقصف، وهو من آاليفورنيا "

وقال  . واسمه دیفيد ویبلغ الثالثة والثالثين، أنه قام برحلتين إلى آوستا ریكا في غضون عامين   
ها الجنس، قام   بدون حياء أنه في المرة الثانية بينما آان یبحث عن فتاة  بال خبرة سابقة یمارس مع    

ودیفيد هذا رجل  قصير . بنقل عدة صفحات من الویب تعلن عن فتيات داعرات في آوستا ریكا      
ممتلئ الجسم مهمل الهندام أصر على أال ُیذآر سوى اسمه األول، أخذ یتفاخر بكيفية ترتيبه مع أحد   

 سنة من منزل  13ا قائدي سيارات األجرة المتصلين بتجارة الجنس ليجلب له في فندقه طفلة عمره   
 دوالر مقابل  400وقد طلب آل من أم الفتاة وأبيها     . خوسيهأهلها في ضاحية فقيرة قریبة من سان   

 ."استخدام ابنتهما، قال دیفيد إنه دفع المبلغ عن طيب خاطر
 :المصدر

“ The Sexual Exploitation of Girls and Boys, largely by American Men, has reached alarming 
proportions in Central America”, Washington Post, 2 January 2000. 

 أسئلة للمناقشة 
 هل تعتقد أن األطفال لهم حق الحمایة من األذى؟ -1
 آيف یمكن حمایتهم من هذه األشكال من االستغالل؟ -2
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م الوطنية في  هل حدث لك أن سمعت عن حاالت في بلدك  حوآم فيها سّواح الجنس أمام المحاآ -3
 بلدك ألنهم قاموا في بلدان أخرى باإلیذاء واالستغالل الجنسي لألطفال؟

 ما ینبغي معرفته 
 معرآة حمایة حقوق الطفل -1

ففي البدایة یوافق الجميع على   . إن مناقشة الحقوق اإلنسانية لألطفال تشكل أحيانا تجربة غریبة   
ع األهل واألصدقاء وأن یكون لدیهم فرص   حقوق الصغار في أن یكون لهم بيت وأن یعيشوا م

ومع ذلك تجد تحت السطح   . لتنمية شخصيتهم ومواهبهم وأن ُیحترموا وُیؤخذوا على محمل الجد 
فمتى طرحت المسائل المتصلة بمسؤولية تحقيق    . األملس لحقوق األطفال الكثير من المياه العكرة   

 . ا تلوح الخالفاتهذه األهداف وصياغتها آحقوق للطفل واجبة اإلعمال هن
إن هذه المعاهدة الدولية التي اعتمدتها الجمعية    . فلتنظر إلى اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل  

وهي ُتعتبر .  تشكل أساس الحمایة الدولية للحقوق اإلنسانية لألطفال  1989العامة لألمم المتحدة عام   
 دولة بمن فيها 192 -ط على اعتمادها  عاما فق14 بعد مرور –نموذجا ناجحا إذ مهرتها بتوقيعها  

هكذا ترسي ). الصومال والوالیات المتحدة     (جميع الدول األعضاء باألمم المتحدة فيما عدا اثنتان       
غير أن الجانب المشرق من   . بالفعل إتفاقية حقوق الطفل معایير عالمية للحقوق اإلنسانية لألطفال  

 .  في الحالة الكارثية للتطبيقحيث المعایير یقابله الجانب المظلم المتمثل
 ."إن المولود هو رأي اإلله بأن العالم ینبغي أن یستمر في الوجود"

 آارل ساندبرغ
اليونيسيف والمقدم إلى دورة الجمعية  / إن استعراض نهایة العقد األخير الصادر عن األمم المتحدة

 البقاء في أفریقيا جنوبي  العامة االستثنائية المعنية بالطفل یكشف مثال أن فرص الطفل في 
 مليون 100 مليون من األطفال في العالم یعانون من سوء التغذیة و  149الصحراء تدهورت وأن 

 . طفل ال یحصلون على التعليم النظامي
 .حقائق وأرقام فيما یليانظر   

ت   ممثال للجمعيا 1.732 مندوبا حكوميا و 3.355لذلك آانت درجة التوقعات عالية عندما اجتمع  
/ في غضون شهر مایو)  سنة18 إلى 7من  ( من الصغار واليافعين 600غير الحكومية وأآثر من  

وقد اعتمد   .  المعنية بالطفلة في نيویورك، أثناء انعقاد  دورة الجمعية العامة االستثنائي 2002أیار 
ضات   استدعت  قرابة سنتين من المفاو") عالم صالح لألطفال("هذا المؤتمر  خطة عمل جدیدة 

بين الحكومات واليونيسيف وغيرها من المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ولم تكلل      
إتفاقية حقوق الطفل في    والمدهش أن من أشد القضایا جداال في النقاش آان وضع     . بنجاح آبير

 اعتماد    الوثيقة الختامية إذ قام عدد من الدول مثل الوالیات المتحدة باالعتراض إجماال على مبدأ       
 . وثيقة ختامية تستند إلى حقوق الطفل

 أمن الطفل/ حقوق الطفل واألمن البشري
إن مفهوم األمن البشري ُیعّرف بأنه تعزیز لتحرر اإلنسان  من الخوف والعوز مع توفير تكافؤ    

ومن ثم یرآز على حاالت غياب األمن نتيجة    .  الفرص له لتنمية إمكانياته البشریة تنمية آاملة 
إن ضرورة ترتيب األولویات وعنصر   .  نف وللفقر وتفاقمها بفعل التمييز والنبذ االجتماعي   للع

اإللحاح من أجل مواجهة المخاطر المباشرة التي تهدد أمن الشخص إنما تتفق مع مفهوم حقوق       
ومع ذلك تظل هناك بعض    .  الطفل، وال سيما مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى في المقام األول   

 .تالمعضال
أوال یوجد إطار قانوني للحقوق اإلنسانية للطفل بصفته جزء من النظام العام لحقوق اإلنسان مما       

 في حين یفتقر األمن البشري   – من جانب الدول   تیوفر حقوقا شاملة وما یترتب عليها من التزاما 
فل تنزع أحيانا أمن الط / ثانيا إن طریقة تناول األمن البشري. حتى اآلن إلى هذا األساس التقنيني 
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الحمایة مما یؤآد على الجانب الضعيف والتابع للطفل و یهمل القدرات الذاتية       ) اإلفراط في (إلى 
ومن ثم تندرج التحدیات المفاهيمية ألمن الطفل في آيفية تحقيق التكامل على    . للطفل وإمكانياته 

 .ر حوله حدیث حقوق اإلنسانخير وجه بين جانبي التمكين والقدرة الذاتية وهو األمر الذي یتمحو
وبناء على ذلك ینبغي تعزیز التكامل بين نهجي حقوق الطفل وأمن الطفل آما هو الحال في سياق   

 .النقاش الجاري حول مشارآة األطفال في عمليات إرساء السالم وإعادة البناء عقب النزاعات
خاصة فيما یتعلق بالنزاعات   لقد أولت شبكة األمن البشري منذ البدایة اهتمامها ألمن الطفل و 

ویتجلى أیضا هذا االهتمام في   ). بما في ذلك قضایا األسلحة الصغيرة و األلغام األرضية(المسلحة 
األطفال : لشبكة األمن البشري) 2003 -2002(األولویات التي حددتها الرئاسة النمساویة  

 .المتأثرون بالنزاعات المسلحة، وتعليم حقوق اإلنسان

 المسألة ووصفهاتحدید  -2

 طبيعة ومضمون الحقوق اإلنسانية للطفل
انبثق مفهوم حقوق الطفل من تطور الحرآة العامة لحقوق اإلنسان ومن التطورات األخرى في         

وقد شملت تأثير التعليم   . الميادین االجتماعية والتربویة والنفسية عبر القرون الثالثة األخيرة     
مثال استغالل األطفال  (آلثار السلبية للتصنيع على األطفال   المدرسي اإلجباري بإشراف الدولة وا

آذلك تطور الفهم الجدید  لنمو الطفل من المفاهيم التعليمية    . وآثار الحروب) في المصانع والمناجم
فساعدت على نقل الترآيز من . في السبعينيات" حرآات تحریر الطفل"ونماذج التنشئة الجدیدة إلى  
 الحمایة، إلى حدیث جدید عن االستقالل الذاتي للطفل ومهارته وتحقيق      ضعف الطفل وحاجته إلى 

إرادته ومشارآته، یرفض اآلراء األبویة التقليدیة التي ترى في األطفال مجرد مواضع إلعمال   
وفي نهایة المطاف تضافرت جميع هذه العناصر إلحداث تأثير شدید على   . الكبار/رقابة اآلباء

صياغة أول وثيقة ملزمة قانونا بشأن : 1979بدأت في األمم المتحدة سنة العملية السياسية التي 
تشرین  / نوفمبر20–وأصبح یوم اعتمادها   . الحقوق اإلنسانية للطفل أال وهي اتفاقية حقوق الطفل    

 . الذي ُیحتفل به سنویااليوم الدولي لحقوق الطفل -1989الثاني 
حقوق أي فئة أخرى من فال، أو  األط حقوقأي مجتمع یرغب في إنكاریتعين على  "

أن یبرر فعله ببيان واضح ومقنع    – وهي حقوق تعتبر ملكًا لفئات أخرى    –البشر  
فإن واجب تقدیم الدليل یقع على عاتق الذین یرغبون في استبعاد    . لألسباب الموجبة 

؛ وینبغي أال یكون األطفال مجبرین على تقدیم الحجج للدفاع عن     غيرهم من المشارآة
 ."هم المتمثلة في تمتعهم بنفس الحقوق التي یتمتع بها أي إنسان آخرقضيت

 ) 1995(بوب فرانكلين 

 المفاهيم الرئيسية التفاقية حقوق الطفل

 تمكين الطفل، الجوانب المتعلقة باألجيال وبالجنسين
الحافظ    إن اتفاقية حقوق الطفل التي تستند إلى احترام آرامة جميع البشر تعترف بكل طفل باعتباره  

. هذه الحقوق  ال تشتق من أو تعتمد على حقوق الوالدین أو أي إنسان راشد آخر        : لحقوقه اإلنسانية 
هذا هو أساس مفهوم تمكين الطفل باعتباره شخصا محترما ومواطنا في المجتمع، من أجل تحدي    

 .وتغيير المدارك والتطلعات المحدودة والتمييزیة للشباب
نظرا لنموهم البدني والعاطفي، والنقص في  (ابعين للكبار الراشدین في الواقع یظل األطفال ت 

)  البطالة، الطالق  (وللتغيير في الوضع االقتصادي واالجتماعي للوالدین  ) الدخل/ الموارد المادیة 
إذا منح حقوق إنسانية لألطفال ال ینشئ فئة    . الذي له تأثير مباشر على مستوى معيشة الطفل 

ل على العكس من ذلك إنه الشرط الالزم لرفع وضعهم في المجتمع إلى      ب". متميزة" اجتماعية 
وآنذاك فقط سيجري  .  مستوى یستطيعون فيه الدفاع عن مصالحهم على قدم المساواة مع الراشدین

اإلصغاء للطفل أمام محكمة تبت في حاالت الحضانة، وتشعر فتاة بما یكفي من األمان حتى تفصح 
وذلك یلقي الضوء أیضا على جانب الوقایة والتوعية في    . ء الجنسيعما یلحق بها من االعتدا 

 .تمكين األطفال
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 وهو تحد خطير –وعندئذ فقط  تؤخذ على محمل الجد مصالح األطفال باعتبارهم فئة اجتماعية    
وأیضا في النصف الجنوبي من  " الشائخة"بالنظر إلى الترآيبة السكانية في مجتمعات الغرب   

 .من مجموع السكان% 50 ما تصل نسبة الشباب إلى القارة حيث آثيرا
وإلى جانب هذه الظاهرة المتصلة بالعالقة بين األجيال یكتسي البعد المتعلق بالعالقة بين الجنسين     

فاالتجار بالبنات ألغراض االستغالل الجنسي، وقتل البنات     . أهمية رئيسية إزاء تمكين األطفال
والتقليل من فرصهن في التعليم والعمل، وآذلك تصویرهن في    ، واستبعادهن   "شرف العائلة"باسم 

قوالب مشينة في وسائل اإلعالم والصناعة الترفيهية، آل ذلك یبين بوضوح تعرضهن لتمييز    
 .مزدوج باعتبارهن بنات وباعتبارهن أطفاال

ليسوا أشخاصا بالقوة ،وليسوا أشخاص الغد      -مائة طفل، مائة فرد هم  أشخاص  "
 ". منذ اليوم–أشخاص في التّو واآلنوإنما هم 

 )1919" (آيف تحب طفال"یانوش آورزاك، 
 

 رؤیة شاملة للطفل
تتسم اتفاقية حقوق الطفل بطابع فرید إذ أنها أول معاهدة لحقوق اإلنسان تجمع بين الحقوق   

الطفل تتبع   إن اتفاقية حقوق   . االقتصادیة واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية في وثيقة واحدة     
، فهي تتجاوز  إعالنات حقوق األطفال السابقة التي رآزت   لنهجا شامال في تناول أوضاع األطفا 

على حاجة الطفل إلى الحمایة أثناء نشأته آما تتضمن أحكاما تضمن احترام هویة الطفل وتقریره  
 .لمصيره ومشارآته

 العالقة بين الطفل واألبوین والدولة
حقوق الحمایة وحقوق     - التأآيد على أن هذین البعدین المزدوجين     وفي الوقت ذاته ینبغي  

فاالتفاقية ال تفضل مثال الحقوق     . ال ینفي أیهما اآلخر بل یدعم أحدهما اآلخر  -االستقالل الذاتي
وتخشى " ضد األسرة"االستقاللية على حقوق الحمایة آما  ادعت أصوات تنتقد االتفاقية باعتبارها       

" إن  اتفاقية حقوق الطفل تعترف صراحة بـ . ة لمنح األطفال حقوقا إنسانية تهدم األسر نتيج
"  التوجيه واإلرشاد المالئمين"في أن یوفروا !) آليهما(الوالدین " مسؤوليات وحقوق وواجبات  

أي أن هذه المسؤولية ال  " تتفق مع قدرات الطفل المتطورة " غير أن مسؤولية الوالدین هذه. للطفل
وعالوة على ذلك تقر الدولة بأن   .  طة مطلقة على الطفل ولكنها تظل دینامية ونسبية تكفل أي سل

المسؤولية األولى عن تربية الطفل تقع على عاتق الوالدین، ولكن إذا لم یتيسر لهما الوفاء         
 .المجتمع/بالتزاماتهما أو یرفضانه یغدو من المشروع تدخل الدولة

 عدم التمييز بين األطفال
اقية على حظر واضح ألي نوع من أنواع التمييز بين األطفال وتورد قائمة طویلة     تنص االتف

 الطفل أو   عرقبغض النظر عن :" باألسس التي ال یجوز التمييز بناء عليها على النحو التالي  
والدیه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دینهم أو رأیهم السياسي أو غيره أو   

"  القومي أو االثني أو االجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم ، أو مولدهم،أو أي وضع آخر    أصلهم
 ). 2المادة (

لدي حلم بأن أبنائي األربعة الصغار سيعيشون یوما في أّمة ال ُیحكم فيها عليهم وفقا          " 
 ." للون بشرتهم ولكن وفقا لمكنون طباعهم

 مارتن لوثر آنغ الصغير
 

التمييز القائم على  ( في عالقتهم بالراشدین    لن عدم التمييز بين األطفا ال یوجد حكم صریح بشأ 
غير أنه بالنظر إلى قائمة الحقوق العریضة الواردة في اتفاقية حقوق الطفل إن أیة تدابير   ). السن
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1(3 و 1تحد من هذه الضمانات على أساس السن فحسب من الصعب تأیيدها على ضوء المادتين 
.( 

 ضلىمصالح الطفل الف
 ."إن وعد المستقبل ألمة ما یمكن قياسه مباشرة  باألفق المتاح  حاضرا لشبابها"

 آنيدي. جون ف
 

مصالح الطفل  "على المبدأ الشامل الذي یوجه االتفاقية بأسرها أال وهو مبدأ  ) 1(3تنص المادة  
 یقتصر وال. وتنص المادة على ضرورة إیالء االعتبار األول لمصالح الطفل الفضلى". الفضلى

وإنما     ) مثل التعليم أو حاالت وصایة المحاآم،الخ  (لاألمر على التدابير الموجهة مباشرة إلى األطفا
سياسات  (یتعلق بجميع األعمال التي من شأنها أن تؤثر على نحو مباشر أو غير مباشر على الطفل     

)  حكومي أو خاص  (ل وبالتالي یقتضي ذلك  من أي طرف فاع ).  العمالة، االعتمادات المالية، الخ   
، ودراسة النتائج المترتبة على اإلجراءات والبدائل    "تقييما للتأثير على الطفل  "أن یجري أوال 

مصالح الطفل   "وباإلضافة إلى ذلك ُیعتبر مبدأ .  الممكنة، ثم رصد طریقة تنفيذ تلك اإلجراءات
التناقض بين الحقوق     بمثابة النص التوجيهي الشامل الواجب الرجوع إليه في حاالت       " الفضلى

 .الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، أو في حالة تعذر تطبيق حكم صریح في االتفاقية

 "الطفل"تعریف اتفاقية حقوق الطفل لمن هو 
في الواقع طبقا التفاقية حقوق الطفل؟ إن   " طفال"من ُیعتبر : یظل في النهایة سؤال مرآزي

ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك  ( عشرة ةلم یتجاوز الثامنآل إنسان " الطفل"االتفاقية تنص على أن  
، ومن ثم تختار نهجا تبسيطيا یفصل الراشدین عن غير )1بموجب القانون المنطبق عليه، المادة  

إن لجنة حقوق  ). 38فيما عدا المادة  (وال توجد إشارة أخرى لحدود السن في االتفاقية    . الراشدین
شددت  -ية التابعة لألمم المتحدة المعنية بمتابعة تطبيق االتفاقية  وهي هيئة الخبراء الدول -الطفل 

تكرارا على أن نهج اتفاقية حقوق الطفل ُیلزم الدول بمراجعة تشریعاتها الخاصة بالحدود العمریة     
 .من حيث مالءمتها ومن حيث استمرار مسوغاتها

لق بإعمال اتفاقية حقوق      أیضا على عدد من المآزق  فيما یتع   1وفضال عن ذلك تنطوي المادة   
الطفل، إذ أن فئة من لم یبلغوا الثامنة عشرة تشكل فئة اجتماعية متنوعة غير متجانسة، مما یقتضي  

 .الوضوح لدى استهداف فئة ما بتدابير معينة

  توفير الحقوق–المشارآة ـ الحمایة : الحقوق التي تنص عليها االتفاقية
يم الوارد بيانها أعاله ثمة بنية ثالثية تستعمل لوصف مضمون      إلى جانب المبادئ التوجيهية والمفاه   

 .المشارآة ، الحمایة، توفير الحقوق: االتفاقية على النحو التالي
یتمثل أوال وقبل آل شئ في االعتراف الصریح بحق الطفل في المشارآة   المشارآة إن جانب  �

آلراء الطفل یشكل العنصر " االعتبار الواجب"إن إیالء ). 1(12وفقا لما تنص عليه المادة 
األساسي في هذا البند؛ مما یتطلب مشارآة األطفال في مستوى یتيح لهم التأثير الفعلي في   

وعالوة على ذلك  تكّيف اتفاقية حقوق الطفل غير ذلك من الحقوق      . العمليات وفي صنع القرار  
ق ، مثال ذلك حریة األساسية السياسية والمدنية باعتبارها من حقوق الطفل في هذا السيا 

الوجدان  والدین  وحریة تكوین الجمعيات وحریة االجتماع واحترام الحياة الخاصة والحق في            
،  )بما في ذلك الحظر الصریح لفرض عقوبة اإلعدام على الُقّصر من مرتكبي الجرائم   (الحياة 

 .ومنع تعریض أي طفل للتعذیب أو االعتقال التعسفي ، وضمان المحاآمة العادلة
تتضمن الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل الحمایة    الحمایة فيما یتعلق بمسائل  �

آافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة العقلية أو البدنية، واإلهمال أو المعاملة المنطویة         " من 
ة الوالد   على إهمال، وإساءة المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية، وهو في رعای     

عليه، أو أي شخص آخر یتعهد الطفل   )  القانونيين ءاألوصيا(أو الوصي القانوني  ) الوالدین(
ومما یعزز حمایة الطفل    ). یتعلق هذا البند أیضا باإلجراءات التأدیبية في المدارس    " (برعایته
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شغيل  ت(أیضا األحكام  التي تنص على التدابير الواجب اتخاذها ضد  االستغالل االقتصادي 
واالستغالل الجنسي  لألطفال واالتجار بهم، ووقایتهم من استخدام المواد المخدرة،     ) األطفال

 .واحترام قواعد القانون ذات الصلة بالطفل والنزاعات المسلحة
 

 ."إذا أردنا أن ننشء سالما دائما علينا أن نبدأ باألطفال" 
 المهاتما غاندي

 
فاقية حقوق الطفل تشمل الحق في الصحة والتعليم واألمن    الحقوق المكفولة بموجب ات   توفير إن  �

 .االجتماعي ومستوى معيشي مالئم
إذ تنص على حق الطفل في الحفاظ معایير جدیدة  وعالوة على ذلك تطور اتفاقية حقوق الطفل  

، )بما فيها جمع شمل األسرة (على هویته وأواصره العائلية وغيرها من األواصر االجتماعية   
دا دولية لتبني األطفال، وتنص على حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة        وتضع حدو

األلعاب والنشاط الثقافي، وإلزام الدولة بضمان  تأهيل وإعادة اندماج  الطفل الذي یقع ضحية أي  
 .شكل من أشكال  العنف أو االستغالل

 لماذا انتهاج أسلوب یستند إلى حقوق الطفل؟: التلخيص
 . احترام الكرامة اإلنسانية بصرف النظر عن السن–ألطفال حقوق إنسان إن حقوق ا �
 باعتبارهم فئة من فئات     ل إلى الطفل باعتباره فردا وإلى األطفا  –تسترعي حقوق الطفل االنتباه    �

 .المجتمع
ال حریة تعبير دون حظر للعنف، الحق في التعليم دون   –إن حقوق األطفال شاملة ومتداخلة    �

 .الئممستوى معيشي م
 . تصاحبها التزامات الدولة لحمایتها وإنفاذها–إن حقوق األطفال حقوق شرعية  �
 تتطلب ثقافة جدیدة من التفاعل مع األطفال تقوم على    –إن حقوق األطفال تمكن األطفال   �

 .االعتراف بهم آأشخاص وأصحاب حقوق

 آفاق مشترآة بين الثقافات وقضایا جدلية -3
قي الضوء على وضع الطفل في المجتمع، والمفاهيم السائدة عن      إن حمایة حقوق األطفال تل  

الطفولة، والنماذج السلوآية التي ُتعزى لألطفال، والظروف المعيشية والبني األساسية الخاصة   
 .آما أنها تكشف الكثير عن وضع األسرة ووضع النساء في هذا المجتمع. بهم

ففي حين یعتبر   .  بالتأدیب البدني لألطفال   ثمة مثال نموذجي عن اآلراء المتضاربة وهو یتعلق   
بوضوح أي قانون جنائي في العالم إنزال ضرر متعمد على اآلخرین فعال إجراميا بين الراشدین،      

من الضربات   " المعقول"بل یمكنك أن تجد مناقشات حول العدد   . ال یطبق المبدأ ذاته على األطفال 
ومن المدهش .   وجود طبيب أثناء تنفيذ العقوبة  والقواعد الخاصة بحجم ومادة العصا، أو ضرورة    

وقد رّآزت لجنة  . أن عدد البلدان التي ألغت تماما العقوبة البدنية ال یزید على عشرة بلدان في العالم   
حقوق الطفل على العنف الممارس ضد األطفال من جانب الدولة وفي محيط األسرة والمدرسة   

وبناء على توصية اللجنة بدأ في  . 2001 و2000امي خالل حلقتي نقاش موضوعيتين نظمتا في ع 
 إعداد دراسة آبرى بإشراف األمم المتحدة بشأن العنف الممارس ضد األطفال بغية 2002

 .استرعاء االنتباه إلى هذه المشكلة على الصعيد العالمي
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سرة، في األ" تفضيل اإلبن"مثال ( هناك قضية جدالية أخرى تثير القلق وهي تخص وضع البنات 
التعليم، العمل، التفسير الحصري للشرائع الدینية، الممارسات التقليدیة آختان اإلناث، االنتفاع    

 )بخدمات الصحة اإلنجابية
 الوحدة التعليمية الخاصة بالحقوق اإلنسانية للنساء  انظر  

 االقتصاد أو مشكلة عمل األطفال التي ترتبط بعناصر وظروف مختلفة في آل بلد بما في ذلك بنية
 .ومستوى البطالة والفقر، وجودة النظام التعليمي، ووضع األسر والنساء

 .الوحدة التعليمية الخاصة بالعملانظر   
هل لدینا واجب أقدس من التزامنا بحمایة حقوق الطفل بقدر ما نسهر على حمایة "

ت  حقوق أي شخص آخر؟ هل یوجد اختبار للقيادة أعظم من مهمة ضمان تلك الحریا
 "لكل طفل في آل بلد بدون استثناء؟

  األمين العام لألمم المتحدةآوفي عنان،
 

 التنفيذ والرصد -4
عادة ما توجد في مجال حقوق اإلنسان فجوة بين المبادئ والتطبيق، بين االلتزامات وتنفيذها    

 المسببات  وتتنوع. الفعلي، ولكن هذه الفجوة تتسع أیما اتساع عندما یتعلق األمر بحقوق األطفال 
/  التقاليد الدینية  "/ قيم األسرة" آثيرا ما ترتبط قضایا حقوق الطفل بالجدل حول ( وراء هذا الوضع 

الثقافية، النقص في البني األساسية المخصصة لألطفال، وقلة الدعم للمبادرات الرامية إلى تمكين      
 یسهم في ذلك أال وهو   ، ولكن هناك عامل إضافي    )الطفل أو المبادرات السياسية في هذا الشأن   

 .ضعف نظام اإلشراف على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
إن تنفيذ االتفاقية ليس عمال اختياریا أو اجتماعيا أو خيریا وإنما هو وفاء بالتزامات        "

 ."قانونية
 مؤتمر حقوق الطفل

ية العامة المعنية    البرنامج الدولي للمنظمات غير الحكومية المعني بمتابعة الدورة االستثنائية للجمع      (
  2002، )بالطفل

 إلى  تقاریر الدولتنص االتفاقية على آلية واحدة فقط لمتابعة االلتزام بنصوصها عن طریق رفع    
وبموجب هذا اإلجراء تتعهد الدول بأن ترفع إلى   . لجنة حقوق الطفلهيئتها اإلشرافية أال وهي 

وتقوم اللجنة   ). والبروتوآولين االختياریين   (اللجنة تقاریر عن التقدم المحرز في تطبيق االتفاقية 
مع الحكومات یؤدي إلى إصدار تصریح نقدي    " حوار بّناء"باستعراض هذه التقاریر، في إطار 

 .وتوصيات
شكوى فردیة أو من  (وال توجد آلية إشرافية أخرى على غرار سائر معاهدات حقوق اإلنسان  

غير الحكومية بادرت بالسعي بحمالت الضغط إلى   ، غير أن المنظمات  )الدولة أو إجراءات تحقيق 
 –إیجاد آلية للشكوى الفردیة بما یتيح للجنة تطویر قانون خاص بها للنظر في الحاالت الفردیة  

 .وفي ذلك دفعة قویة نحو نص قانوني فعال بشأن حقوق األطفال
 فأوال اتخذت موقفا   .غير أن اللجنة اتخذت تدابير تجدیدیة لتعویض النقص في اآلليات التقليدیة

منفتحا إزاء المنظمات غير الحكومية داعية إیاها إلى تقدیم تقاریرها بشأن األوضاع القطریة    
وثانيا نظمت اللجنة منتدیات  . لحقوق الطفل حتى تستكمل  الصورة فيما یخص القضایا المطروحة 

قضاء "، "األسرةالطفل و"مثل( بشأن موضوعات بعينها ") أیام النقاش العام("عامة سنویة 
من أجل استرعاء االنتباه على الصعيد الدولي إلى هذه   ") مرض اإلیدز/فيروس"، "األحداث
 .القضایا
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ومع ذلك إن تزاید عدد المعایير والصكوك والمؤسسات تتزاید معه التحدیات الجدیدة للمتابعة         
 .ية الفاعلة المعنفواإلشراف مما یستدعي تنسيقا أوثق فيما بين جميع األطرا

على الصعيد الوطني تشكل العملية التي تلت الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة          
وتناشد الوثيقة الختامية .   ، مهمة ضخمة من حيث التطبيق والمراقبة2002المعنية بالطفل لعام   

في " إن أمكن"جميع الدول بوضع خطط عمل وطنية آأساس لسياسات وتدابير ترآز على الطفل  
  .2003نهایة 

نجدد العهد على أنفسنا بموجب هذا اإلعالن بأال ندخر جهدا من أجل مواصلة بناء     "
عالم صالح لألطفال، باالستفادة من اإلنجازات التي تحققت في العقد الماضي 

 ."ومسترشدین بمبادئ األولویة لألطفال
الجمعية العامة في دورتها   اإلعالن وخطة العمل اللذین اعتمدتهما     ،"عالم صالح لألطفال"

 .2002أیار / مایو10االستثنائية المعنية بالطفل، 
 

على التزام الدول بإنشاء وتعزیز هيئات وطنية للرصد  للقمة تنطوي أیضا هذه الوثيقة الختامية 
إن أمناء المظالم یمكنهم  . والدعم ترآز على الطفل، منها مثال تعيين أمناء مظالم مستقلين لألطفال

وفروا آليات لتقدیم الشكاوى والبت فيها، وتقدیم المشورة لألطفال واآلباء،وتزویدهم         أن ی
 فيعملون بشكل عام    –بالمعلومات ووسائل الضغط لتعبئة الرأي، وآذلك القيام بوظائف الرصد   

وعالوة على ذلك ما زالت مناصرة حقوق   . لآمجموعة ضغط  مؤسسية مستقلة لصالح األطفا 
 . الكبار، لذلك ینبغي استكشاف سبل جدیدة لدعم مبادرات األطفال واليافعينالطفل حرآة یقودها

ومن جانب آخر بدأت تعبئة الرأي في عدة بلدان من أجل إدراج مبادئ اتفاقية حقوق الطفل  في         
وفي بلدان أخرى مثل   . األطفالالدساتير الوطنية من أجل توفير إطار قانوني داخلي أقوى لحقوق     

 .جرى فعال تطبيق أحكام اتفاقية حقوق الطفل في عدد من الدعاوى القضائيةفرنسا وبلجيكا 
في نهایة األمر ینبغي أن یستند أي جهد ترویجي إلى معلومات فعلية وموثوقة، واستراتيجيات   

.  والشبابلتعليمية وتدریبية، مع إیصال تعليم حقوق الطفل وحقوق اإلنسان مباشرة إلى األطفا
الصادر عن لجنة   ) 29المادة  ("غایات التعليم"التعليق العام األول بشأن  في وذلك طبقا لما یرد 
هو بمثابة أداة   ) 1(29إن تعليما مضمونه یضرب بجذوره  في قيم المادة   :"  اتفاقية حقوق الطفل  

ضروریة لكل طفل فيما یبذله من جهود طوال حياته ليواجه على نحو متوازن یتالءم مع حقوق   
المصاحبة للتغيير الجذري الناجم عن العولمة والتكنولوجيات الجدیدة والظواهر           اإلنسان التحدیات  

 ."المرتبطة بها

 معلومات مفيدة
 ممارسات جيدة -1

 فيما یلي أمثلة لمبادرات ومشروعات نجحت في تعزیز تطبيق اتفاقية حقوق الطفل
 "مراجع ومعلومات إضافية"  انظر قسم 

ل بالرعایة معني بشباب الالجئين في النمسا، تنظمه     مشروع مشمو –" الربط بين البشر"
Asylkoordination Osterreich )   منظمة نمساویة غير حكومية معنية بالتنسيق بين المنظمات التي
 .، بدعم من اللجنة النمساویة لليونيسيف)ترعى الالجئين والمهاجرین

جئين غير المصطحبين      لهذا المشروع على الجمع بين صغار الالةتنطوي الفكرة األساسي 
وأشخاص بالغين یعيشون في النمسا وعلى استعداد لمشاطرتهم بعض الوقت وتزویدهم بالدعم       
العملي مثل التعليم ودروس اللغة واألعمال والتعامل مع السلطات واألنشطة الریاضية وما إلى      

في بيئته ویزود  فتنشأ عالقة ثقة بين الطفل والراعي مما یساعد الالجئ على االستقرار    . ذلك
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وُیختار جميع الرعاة بعنایة ویتلقون تدریبا أوليا في مجال المواد       . الراعي بتجربة شخصية غنية 
ومنذ بدأ المشروع یجري سنویا    . القانونية والمسائل النفسية االجتماعية والتعامل مع السلطات الخ     

آين ومن الجمهور والسلطات   تشكيل فریق من الرعاة، وقد وتلقوا ردود أفعال إیجابية من المشتر 
 .ووسائل اإلعالم

“Recht hat jede/r- Trainings zum alltaglichen Umgang miteinander” ]  التدریب  –لكل واحد حقوق 
حلقات العمل  " مجموعة من الحلقات التدریبية ینظمها آل من مؤسسة   –]  على الحياة اليومية معا 

)   وهي مبادرة فضاء مفتوح لألنشطة الثقافية لألطفال  (  WUK KinderKultur -" والدور الثقافية 
وتستهدف حلقات  . ومرآز خدمات تعليم حقوق اإلنسان التابع لمعهد بولتزمان لحقوق اإلنسان

الشباب، وترآز على   /في المدارس وفي مجموعات األطفال  ) 15 إلى 7من  (العمل هذه  األطفال  
 المناقشات وأداء األدوار واألنشطة الجماعية؛ الحل السلمي للنزاعات والتسامح  واالتصال عبر

وسطاء (وآل حلقة مدتها ساعتان ونصف ویشرف عليها فریق مكّون من خبيرین اثنين      
 جرى 2001ومنذ  ). مدربين،منشطين ألوقات الفراغ، أخصائيين نفسيين، ممثلين، معلمين، الخ    

في أآثر من  " االحترام" و"حل النزاعات" و" ةالمسؤولي"تطویر وعرض  وحدات تعليمية عن  
 . طفل1600 حلقة عمل ضمت ما یزید على 80

بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل    "االئتالفات الوطنية   " و غير الحكومية  " تقاریر الظل "
 .محليا

الدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفل ملزمة بتقدیم تقاریر منتظمة عما أحرز من تقدم بشأن تنفيذ  
ومن أجل تيسير االستعراض الشامل لهذه  . جنة األمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل االتفاقية إلى ل 

التي تعدها المنظمات غير الحكومية أو شبكات المنظمات    " بتقاریر الظل"التقاریر ترحب اللجنة 
بشأن تقييمها الذاتي ألوضاع األطفال والمراهقين في البلد ")  الوطنية تاالئتالفا("غير الحكومية 

 بلدا حيث تضطلع  90وقد أنشئت مثل هذه االئتالفات الوطنية فيما یجاوز       .  االستعراضمحل
وباإلضافة إلى ذلك تقوم مجموعة دولية من    . بتعزیز  ورصد مدى تطبيق اتفاقية حقوق الطفل 

المنظمات غير الحكومية معنية باالتفاقية بتوفير الدعم  للمنظمات غير الحكومية واالئتالفات في    
 . وضع التقاریر والرصدعمليات

الشباب في الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية بالطفل،   /مشارآة األطفال �
   2002أیار  /مایو

المنعقد في نيویورك هو المشارآة     مؤتمر القمة العالمي المعني بالطفل  إن أبرز ما تميز به 
 7000من مجموع % 10حوالي (صغار الشباب  من األطفال و600المباشرة في أحداثه  لزهاء 

أیار انعقد على حدة منتدى لألطفال؛   / مایو7 إلى 5وفي الفترة من .  بلدا150من أآثر من ) مشارك
وقام ممثلون من بين صفوفهم بتقدیم الرسالة الختامية للمنتدى إلى الدورة االستثنائية للجمعية العامة    

وعلى الرغم من !). ن الجمعية العامة بإعطائهم الكلمة  مطالبين بقرار م) (أیار/ مایو10 -8(
على المفاوضات السياسية في مثل هذا السياق    "   سنة18األقل من "المحدودیة الواضحة لتأثير   

عكست  ) بما فيها إصدار نسخ من أهم الوثائق ميسرة لألطفال (باألمم المتحدة فإن الجهود المبذولة    
الطفل بشأن الحق في المشارآة ووضع معایير لعمليات األمم     ما تنطوي عليه روح اتفاقية حقوق   

 .المتحدة في المستقبل

 اتجاهات -2
وإنما    " جامدة"إن اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها اإلطار الخاص بحمایة حقوق الطفل ليست وثيقة   

ل  من ومما یعزز هذه العملية مثال ما تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الطف  . هي في تطور مستمر
التفاقية حقوق   ) 2000 (آالبروتوآولين االختياریين تفسير لالتفاقية أو ما تعتمده من معایير جدیدة 

 في البغاء وفي   م واستغاللهلالطفل بشأن إشتراك األطفال في النزاعات المسلحة، وبشأن بيع األطفا
 ).2002تاریخ إنفاذهما عام (إنتاج المواد اإلباحية 

 ."ة أن تمنحه خير ما لدیهاللطفل على اإلنساني"
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 1959إعالن حقوق الطفل الصادر عن األمم المتحدة ،
 

 :هناك عدد آخر من االتجاهات الحدیثة في ميدان حقوق األطفال تتضمن ما یلي
الشباب، إقامة مكاتب أمناء   /المنظمات والمبادرات التي یقودها األطفال : الجوانب الهيكلية �

 .رآز على األطفال، ورصد حقوق الطفلمظالم لألطفال والشباب وبني ت
مثال ذلك   )  على آل من الصعيد المحلي والوطني والدولي(: مشارآة األطفال والشباب �

 .حق التصویت/ المشارآة السياسية
عدم التمييز ضد األطفال باعتبارهم غير بالغين؛ توزیع الثروة  : الجوانب المتعلقة باألجيال �

 .ح األطفال والشباب؛ التغيير في الترآيبة السكانيةواالنتفاع بالموارد؛ تمثيل مصال
الثقافية، / الخلفيات الدینية   / تحيز وسائل اإلعالم / نماذج الدور االجتماعي(: حقوق الطفلة �

 ). الصحة اإلنجابية
حمایة البيانات؛ المضامين العنيفة في وسائل  / النفاذ إلى اإلنترنت: الحق في المعلومات �

ب الحاسوب،الخ؛ استغالل األطفال في إنتاج المواد اإلباحية على شبكة  ألعا/التلفزة  /اإلعالم
 .اإلنترنت

الحظر العالمي للعقوبة البدنية؛ المساندة   : االستغالل الجنسي لألطفالو العنف ضد األطفال  �
 .النفسية االجتماعية

 ).بما في ذلك التعليم والتدریب المهني(: الطفل المعوقحقوق  �
القضاء / إدراج قضایا حقوق الطفل في برامج الحد من الفقر؛ عمل األطفال : األطفال واالقتصاد �

الصحة، التعليم، االتفاق   (على أسوأ أشكاله؛ تأثير العولمة االقتصادیة وتحریر الخدمات العامة 
؛ تأثير الصناعة الترفيهية والریاضية والدعایة ووسائل اإلعالم   )العام المتعلق بتجارة الخدمات 

 .ثقافة الشبابعلى الجماهيریة 
 .مرض اإلیدز/ تأثير فيروسالخدمات االجتماعية األساسية، �
إعادة دمج المحاربين األطفال؛ مسؤولية األطراف الفاعلة غير  األطفال في النزاعات المسلحة،  �

الشرآات الخاصة؛دور مجلس األمن؛ دور المحكمة الجنائية الدولية؛ التدریب في        /الحكومية
 .دونات سلوك للعاملين في ميدان حفظ السالممجال حقوق الطفل وم

  معلومات إحصائية عن حقوق الطفل–حقائق وأرقام 
منهم في أفریقيا جنوب   % 75( مليون مولود سنویا غير مسجلين  50یظل : تسجيل المواليد �

 ).الصحراء الكبرى
ب قابلة السنة یموتون من جراء أسبا / مليون طفل11زهاء : معدل وفيات األطفال دون الخامسة �

اإلسهال،التهابات الجهاز التنفسي الحادة،الدفتریا، السل،      :الرئيسية" األمراض القاتلة ("لالتقاء 
 . بلدا خاليا من شلل األطفال175؛ أصبح أآثر من )السعال الدیكي، الحصبة،التيتانوس

يد    من الموال100.000 وفاة لكل 400: المتوسط العالمي:معدل وفيات األمهات أثناء النفاس �
؛ الشرق األوسط وشمال  430: ؛ جنوب آسيا1.100:األحياء؛ أفریقيا جنوب الصحراء الكبرى   

؛االتحاد  140:  المحيط الهادئ /؛ شرق آسيا190: الكاریبي / ؛ أمریكا الالتينية360: أفریقي
 .12:؛ البلدان الصناعية55:دول البلطيق/آومنولث الدول المستقلة/األوروبي
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 سنة؛ تبلغ نسبة النساء 18 مليون مولود ألمهات تحت 15یا یولد سنو: حمل المراهقات �
الالتي یستعملن موانع الحمل في أفریقيا جنوب الصحراء الكبرى     ) المتزوجات أو المتحدات  (

 .فقط% 23
 مليون طفل فقدوا أمهاتهم أو والدیهم معا   13ُیقدر أن  2000بحلول عام : مرض اإلیدز/فيروس �

 .منهم في أفریقيا جنوب الصحراء الكبرى% 95عيش إثر اإلصابة بهذا الوباء، وی
 . مليون طفل ما زالوا یعانون من نقص التغذیة150ُیقدر أن : التغذیة �
منهم من  % 50( بليون 1.2 بالیين من البشر بأقل من دوالرین في اليوم و3 یعيش: الفقر �

 یعيش واحد من آل    بأقل من دوالر واحد في اليوم؛ ولكن أیضا في أغنى بالد العالم    !) األطفال
 . أطفال تحت خط الفقر الوطني6

 سنة؛ وفي البلدان  14 و5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين   250یعمل حوالي  : عمل األطفال �
 .منهم یعملون في الزراعة والقطاع غير النظامي% 70النامية یقدر أن 

عملون في   یعيشون وی)  سنوات فصاعدا4من ( مليون طفل 100یقدر أن : أطفال الشوارع �
 .الشوارع

 مليون طفل   100على الصعيد العالمي ولكن % 82: معدل القيد في المرحلة االبتدائية: التعليم �
 .من البنات% 53یظلون خارج المدرسة من بينهم 

في المتوسط تنفق البلدان النامية على الدفاع أآثر  : الخدمات االجتماعية واألولویات السياسية �
ألساسي أو الرعایة الصحية األساسية؛ أما البلدان الصناعية فيبلغ ما تنفقه     تنفق على التعليم ا  مما

 . أضعاف ما تنفقه على المعونة الدولية10على الدفاع 
 6 مليون طفل حتفهم في نزاعات مسلحة، وُجرح وُعوق 2لقي : التسعينات: النزاعات المسلحة �

 . اشترآوا مباشرة آأطفال جنود300.000مالیين؛ 
 . مليون طفل الجئ في العالم11:لالجئون واألطفال المشردوناألطفال ا �
 . مليون طفل یعيشون بإعاقات150 و 120یقدر أن ما بين : اإلعاقات �
 سنة ضحية االعتداءات أو اإلهمال في محيط 15 مليون طفل دون 40یقع سنویا : العنف �

 تشویه األعضاء  مليون بنت یتعرضن سنویا لخطر 2األسرة  بما یستدعي العنایة الطبية؛  
 .التناسلية

 من البنات والبنين عرضة له   400.000في أفریقيا وجنوب شرق آسيا : االتجار باألطفال �
 . مليون2عدد األطفال والنساء موضع االتجار یبلغ : سنویا؛ على الصعيد العالمي

في السنة یحاولون االنتحار في العالم ویموت منهم     / مالیين مراهق4زهاء : االنتحار �
 . على أقل تقدیر100.000

 . بلدا على األقل40یوجدون حتى اآلن في : أمناء مظالم لألطفال �
أعّد ما  : 1990والمنعقد عام   مؤتمر القمة العالمي المعني بالطفل   عقب: خطط العمل الوطنية �

 . بلدا خطط عمل وطنية155یقرب من 
 :المصدر

للدورة االستثنائية المعنية بالطفل،   تقریر األمين العام لألمم المتحدة، نحن األطفال، أعد  
 :، راجع موقع2001أیلول /سبتمبر

www.unicef.org/special session 
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 أهم التواریخ -3
 )عصبة األمم/ إغالنتين جيب(إعالن بشأن حقوق الطفل    1923/24
 إعالن األمم المتحدة لحقوق الطفل   1959
؛ تاریخ   1989تشرین الثاني / نوفمبر20: دتاعتم(  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل  1989
 )1990أیلول / سبتمبر2: إنفاذها
المعنية بحقوق اإلنسان مقررا خاصا بشأن بيع األطفال وعملهم    تعين لجنة األمم المتحدة  1990

 في البغاء واستغاللهم في المطبوعات اإلباحية
؛ اعتماد  )أیلول/ سبتمبر30 -29( مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل المنعقد في نيویورك 1990

 إعالن عالمي وخطة عمل لبقاء الطفل وحمایته ونمائه
تشرین الثاني  / نوفمبر29: اإلنفاذ ( الميثاق األفریقي لحقوق الطفل األفریقي ورفاهه اعتمد    1990
1999( 
جمعية   إلى ال" تأثير النزاعات المسلحة على األطفال  "غراثا ماشيل تقدم دراستها الرائدة   1996

 العامة لألمم المتحدة
"  اإلتالف الهادف إلى وقف استخدام الجنود األطفال "  ست جمعيات غير حكومية تشكل   1998

 من أجل شن حملة ضغط لحظر استخدام األطفال في الحروب والنزاعات المسلحة
ى وضع   شبكة األمن البشري تنشأ من مجموعة من البلدان ذات الفكر الواحد مع التشدید عل       1999
  المتأثرین بالنزاعات المسلحةلاألطفا
 التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية     ل بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفا 182  االتفاقية  1999

 )2000تشرین الثاني / نوفمبر19: اإلنفاذ(
بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة  :   اعتماد بروتوآولين اختياریين لالتفاقية  2000

وبشأن بيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي إنتاج المواد      ) 2002شباط / فبرایر12: اإلنفاذ(
 2002آانون الثاني / ینایر18: اإلنفاذ(اإلباحية
 ل لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان تطلب دراسة هامة عن العنف ضد األطفا 2002
 10 -8( الجمعية العامة االستثنائية المعنية بالطفل   ودورة) أیار / مایو7 -5( منتدى األطفال  2002
 )عالم صالح لألطفال(؛ اعتماد إعالن  وخطة عمل جدیدین )أیار/مایو

 أنشطة مختارة 
 مائدة مستدیرة بشأن الحد من عمل األطفال. النشاط األول

 مقدمة :القسم األول
 تمثيل دور عن عمل األطفال: نوع النشاط
 ت عامة عن تمثيل األدوارمعلوما: القسم الثاني
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تحسين فهم مختلف المصالح والدوافع المتصلة بعمل األطفال ونتائجه فيما       : الغایات واألهداف
یتعلق بإعداد استراتيجيات وبدائل ممكنة، ینبغي أن یسبق تمثيل هذا الدور مناقشة حول قضایا     

 .عمل األطفال حتى یألف المشترآون خلفية الموضوع
 الناشئة ، الراشدون: الفئة المستهدفة
  مشارآا20 -15: حجم المجموعة
 ")خطة العمل"بحسب نطاق ( ساعة 2 -1: الفترة الزمنية

الفصل، بطاقات بأسماء ووظائف المشارآين، فيما یخص المعلومات   /ترتيب الغرفة:التحضير
األساسية بشأن مختلف األدوار والمواقف، استعمل قصاصات جرائد حدیثة وتقاریر    

 المنظمات غير الحكومية بشأن عمل األطفال،الخ/اآلیلو/سيفاليوني
 معلومات إضافية

 ."للطفل على اإلنسانية أن تمنحه خير ما لدیها"
 1959إعالن حقوق الطفل الصادر عن األمم المتحدة ،

 ورق،أفرخ ورق آبيرة، الخ، لعرض الوثائق: المواد
 مهارات اتصالية وتحليلية: المهارات المستهدفة

 معلومات محددة عن تمثيل األدوار:  الثالثالقسم
صرح بأن مشكلة عمل األطفال في البلد س تعرضت النتقادات متزایدة من قبل المنظمات       : مقدمة

المحلية لحقوق الطفل ومن اآلیلو على الصعيد الدولي؛ وقررت الحكومة الدعوة إلى عقد مائدة    
، یمثل المشارآون مختلف األطراف الفاعلة  لمستدیرة من أجل مناقشة تدابير لمناهضة عمل األطفا 

 ل من األطفا) ليس من الضروري إشراآهم جميعا(،معظمهم )یمكن أن تكون مجموعات  (المعنية 
العاملين،أطفال المدارس، اآلباء، المعلمين، منظمة ربة عمل، نقابة،موظفين حكوميين، منظمة        

الهدف النهائي من المناقشة هو ووضع إن . اآلیلو/غير حكومية معنية بحقوق الطفل، اليونيسيف
 ).أو إعداد خطة عمل( استراتيجية أساسية إلجراء عملية متابعة 

 دقيقة على األآثر إلعداد 20اختر المشارآين في المائدة المستدیرة، أعطهم  : تمثيل األدوار
أن یؤدي   ؛یمكن )یمكن أن یكون البدیل إعطاءهم مسبقا مواد للقراءة  (استراتيجية للمناقشة  /موقف

اآلیلو  أو المنظمة غير الحكومية، فيقدم المشارآين و      /دور رئيس االجتماع ممثل اليونيسيف  
 في الوقت الراهن مثال  لویمكن أن تبدأ المناقشة بعرض قصير لوضع األطفا . المختلفة" وظائفهم"
ض آل یعر. لأو آباء قلقون یشكون من سوء معاملة األطفا  " أطفال یعملون في مصنع للمالبس  "

ویترتب على ذلك وضع استراتيجية أو . من المشارآين موقفه في إطار النقاش الذي یدیره الرئيس
 .خطة عمل تعدها مجموعات دراسة منفصلة
اسأل المشارآين عن مشاعرهم وأفكارهم وردود أفعالهم  :استطالع ردود الفعل، إرشادات منهجية

 .أثناء المناقشة" لاألطفا" طلع به أثناء اللعبة، ورآز بوجه خاص على الدور الذي اض
 المتابعة: القسم الرابع

 :مجاالت أخرى لالستكشاف/ الحقوق المتصلة بالموضوع
24، )االستغالل االقتصادي (32، )بقاء الطفل ونموه (6، )مصالح الطفل الفضلى (3المواد 

أنشطة  (31، )التعليم (29 -28، )الضمان االجتماعي، مستوى معيشي مالئم ( 27 -26، )الصحة(
من اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية اآلیلو الخاصة بأسوأ أشكال  ) أوقات الفراغ ومزاولة األلعاب  

البرنامج الدولي للقضاء   "مبادرة ( ناقش العمل الذي تضطلع به اآلیلو . 1999عمل األطفال لعام  
إلى الذهاب إلى   الذین یعملون بدال من أو باإلضافة لانتبه إلى األطفا"). على عمل األطفال

 .المدرسة في مجتمعك المحلي
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 اإلهمال وإساءة المعاملة من جانب الوالدین. النشاط الثاني
 مقدمة: القسم األول
 إساءة المعاملة/اإلهمال/دراسة حالة بشأن الحق في الحمایة من العنف: نوع النشاط
 معلومات عامة عن دراسة الحالة: القسم الثاني

 العالقة بين مسؤولية الدولة ومسؤولية الوالدین فيما یتعلق بحمایة حقوق        فهم:الغایات واألهداف
 .الطفل

 الراشدون، الناشئة: الفئة المستهدفة
 20 -10: حجم المجموعة
  ساعة2 -1: الفترة الزمنية

 نص دراسة حالة: التحضير
 .ورق، نصوص من معایير حقوق اإلنسان المتصلة بالموضوع: المواد

 مهارات تحليلية: فةالمهارات المستهد
 معلومات محددة عن دراسة الحالة: القسم الثالث

 :تقدیم الحالة؛ تحدید المسائل الرئيسية
آان ثالثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات یعيشون مع والدیهم في ضاحية من 

لوالدین    أخذ الجيران یشكون للشرطة المحلية وسلطات الرعایة االجتماعية من أن ا . الضواحي
وفي األشهر التالية   . آثيرا ما یتشاجران وأن األطفال یبدو عليهم نقص العنایة وأنهم آثيرا ما یبكون   

تزایدت الشهادات بأن األطفال یسرقون المأآوالت ولم یعودوا قادرین على االستحمام والحفاظ         
 من أشكال سوء  على نظافتهم في المدرسة، وأن هناك ما یشير إلى أنهم یتعرضون للضرب وغيره  

فنظمت جهات الرعایة االجتماعية اجتماعا الستطالع الوضع فاآتشفت أن ظروف     .  المعاملة
، ولكنها لم تقدم المعونة إال للوالدین   )حالة اإلصحاح سيئة واألسّرة مهشمة ،الخ(اإلیواء سيئة جدا 

لنفسي بدأت تظهر غير أن مظاهر االضطراب ا. ولم تتخذ أي إجراء مباشر فيما یتعلق باألطفال
 وأصبحوا غير اجتماعيين مع اآلخرین،ومن ثم عقدت اجتماعات بين السلطات    لعلى األطفا

واستمر الوضع على ما هو عليه لمدة  . والوالدین واألخصائيين النفسيين والعاملين االجتماعيين    
.  بوین بدیلين أربع سنوات إلى أن ُنقل األطفال من المنزل بصفة مؤقتة ليعيشوا لبضعة أشهر مع أ    

وبعد عودتهم بقليل تم طالق الوالدین وقالت األم للسلطات المختصة أنه یستحسن أن تقوم السلطات         
وفي النهایة وبعد  .  إذ أنها غير قادرة على ذلك وأنها سوف تضربهم إذا ظلوا معها لبرعایة األطفا

 لرها ونقل األطفا خمس سنوات من الشهادات األولى أصدرت سلطات الرعایة االجتماعية أوام   
بصراحة  "وقد وصفت إحدى األخصائيات االجتماعيات تجربة األطفال بأنها  . إلى أسر بدیلة

 .وأضافت إنها أسوأ حالة إهمال وإساءة عاطفية رأتها طوال حياتها المهنية" فظيعة
وفي نهایة األمر وبمساعدة المحامين أقام األطفال دعوى على السلطات المحلية للحصول على      
تعویض عن األذى الذي أصابهم، على أساس أن السلطات  آانت على علم بما تعرضوا له من   

ولكن    .  إهمال شدید وإیذاء وإساءة المعاملة من جانب والدیهم ولم تتدخل في الوقت المناسب       
المحكمة صرحت بأنها ال تمتلك الصالحية القانونية لدفع تعویض في هذا الشأن ورفضت النظر  

 . وینظر األطفال اآلن في رفع شكوى إلى هيئة دولية من هيئات حقوق اإلنسان.في الدعوى
ما هي مشورتك إليهم؟ ما هي الحقوق التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل التي تم انتهاآها؟ ما        
هي سائر معاهدات حقوق اإلنسان التي تتصل بهذه الحالة و تنطبق عليها ؟ ما هي اآلليات التي       

 ها إلقامة الدعوى؟یمكن استخدام
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 لحقوق  ةإن آال من اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية األوروبي   :  الحقوق المتصلة بها/ تحليل الحالة
 3المادة :  تشمل مواد اتفاقية حقوق الطفل ذات الصلة –اإلنسان یمكن استخدامها للتحليل هنا 

يات الوالدین، حمایة  مسؤول (18 و9 و5، المواد )مصالح الطفل الفضلى ومسؤولية الدولة(
، والمادة     )الحمایة من العنف، المعاملة الالإنسانية والمهينة(37 و19، والمادتين )العالقات السریة 

:   لحقوق اإلنسان فتشمل ةأما المواد ذات الصلة من االتفاقية األوروبي ). مستوى معيشي مالئم (27
 13والمادة ) النفاذ إلى القضاء ( 6دة والما) حمایة الحياة الخاصة والسالمة الشخصية (8المادة 

 لحقوق   ة؛ آلية إقامة الدعوى الفردیة التي توفرها فقط االتفاقية األوروبي    ) استرداد الحق الفعلي(
 .اإلنسان

 –مقيمو الدعوى     :ثالثة مجموعات: یمكن أیضا استعمال هذه الحالة لتمثيل أدوار    : اقتراحات للتنویع 
 .ثم اجعلهم یناقشون الحالة حتى یجدوا حال. ة القضا–الناطقون باسم الحكومة 

 المتابعة :القسم الرابع
 ة  دراسة حالة تستند إلى حالة ي وغيرهم ضد المملكة المتحدة، حكم المحكمة األوروبي  :المصادر

؛ انظر أیضا على سبيل  29392/95، الدعوى رقم2001أیار / مایو10لحقوق اإلنسان بتاریخ  
، الدعوى رقم  2003آانون الثاني  / ینایر14دا، الحكم الصادر في ضد فنلن. أ. المثال حالة ك 

 انتهاك    –فصل أطفال عن والدیهم بناء على ادعاء باإلیذاء الجنسي من قبل الوالدین    (27751/95
 لحقوق اإلنسان، لم تتخذ السلطات التدابير الالزمة لجمع شمل  ة من االتفاقية األوروبي8المادة 
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حقوق اإلنسان في 
 النزاعات المسلحة

 

 :الدوليالقانون اإلنساني 
 حتى الحروب لها حدود

 
تحظر األفعال التالية وتبقى محظورة في جميع األوقات ... 

:واألماآن  
االعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل  -

 بجميع أشكاله، والتشویه، و المعاملة القاسية، والتعذیب؛
 أخذ الرهائن -
املة االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص المع -

 المهينة والحاطة بالكرامة؛
إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاآمة سابقة  -

أمام محكمة مشكلة تشكيال قانونيا وتكفل جميع الضمانات 
[...]القانونية   

.یجمع الجرحى والمرضى ویعتني بهم -  

 

المشترآة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام ) 2(و) 1( 3المادة 
1949  
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 ة وأمثولةحكای
.   عاما حين ذهبت إلى فيتنام بصفة جندي رام متخصص من الفئة الرابعة19آنت أبلغ من العمر 
ولكن قتل إنسان بالفعل أمر یختلف عن عالم التدریب ومجرد الضغط على       . لقد دربت لكي أقتل

 .الزناد
ولكنني لم أآن أعلم   آنت أعلم أنه سيكون هناك نساء وأطفال . لم أآن أعرف أنني سأقوم بهذا الفعل

لم أآن أرید أن أقتل أي . لم أآن أعلم أنني سأقتل أي أحد. أنني سأقوم بقتلهم حتى حدث ما حدث
 .لم أرّبى لكي أقتل. أحد

.  ألم أآن أدري إذا آان سالحا أو شيئا آخر. آانت ترآض بموازاة صف من الشجر تحمل شيئًا
.  لنار على امرأة، ولكنن أمرت بأن أفعل؛ ففعلت   آنت أعرف أنها امرأة، ولم أآن أرید أن أطلق ا   

لقد أطلقت عليها النار نحو أربع مرات واخترقتها الر    . عندما قلبتها وجدت أنها آانت تحمل طفال    
لقد دربت  . ارتعبت. وقلبتها ورأیت أن نصف وجه الطفل قد اختفى .  صاصات وقتلت ابنها

 .وبرمجت لكي أقتل وها قد بدأت بالقتل
 .1968 سمبسون، جندي أمریكي شارك في حرب فيتنام یروي حوادث جرت عام فارناردو -

 :المصدر

 :مقتبس من

DAVID DONOVAN, ONCE A WARRIOR KING: MEMORIES OF AN OFFICER IN VIETNAM, 
IN EXPLORING HUMANITARIAN LAW, EDUCATION MODULES FOR YOUNG PEOPLE, 
ICRC 2001. 

 أسئلة للمناقشة 
ا قرر هذا الجندي أن یطلق النار على الرغم من علمه بأن األطفال والنساء ليسوا مستهدفين لماذ -1

 شرعا في الحرب؟
 لماذا تعتقد أن النساء واألطفال هم من األشخاص المحميين أثناء النزاعات المسلحة؟ -2
  دوما؟هل تعتقد أن طاعة األوامر أمر الزم في الحرب؟ هل ینبغي للجنود إطاعة األوامر -3
 من الذي یقرر السلوك القانوني وغير القانوني في الحرب؟ -4
ما مدى أهمية أن یعلم الجنود ما هو السلوك غير القانوني؟ ما الغرض من وجود القواعد         -5

 والقوانين؟

 آيف یمكن منع وقوع مأساة آتلك الموصوفة أعاله؟ -6

 ...بالنظر إلى 
 تسعى إليه الدول أثناء الحرب هو إضعاف أن الغرض الشرعي الوحيد الذي ینبغي أن 

 القوات العسكریة للعدو؛
 وأنه یكفى لتحقيق ذلك إصابة أآبر عدد ممكن من الرجال؛ 

وأن هذا الغرض یتم تجاوزه باستعمال أسلحة تزید بال مبرر معاناة الرجال المصابين، 
 .أو تجعل موتهم محتما
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 1868دیباجة إعالن سان بيترسبورغ، 
  

  معرفتهما ینبغي
 حتى الحروب لها حدود - 1

ال یوجد سوى حاالت قليلة یمكن أن تضاهي حالة الحرب أو تفوقها في تعریض أمن البشریة 
وتواجه الحكومات في ظروف النزاع المسلح القصوى اختيارات صعبة بين حاجة     . لتهدید خطير 

انت الظروف ولكن إن حقوق اإلنسان تظل مشروعة وال تلغى مهما آ. المجتمع وحاجة الفرد 
اندالع العنف المنهجي والمنظم، وهو السمة الحقيقية للنزاع المسلح، یشكل تحدیا للمبادئ نفسها 

وتتطلب حاالت النزاع المسلح مجموعة من القواعد المكملة لحقوق  . التي تقوم عليها هذه الحقوق
وهذه . حروب لها حدودحتى الاإلنسان، ولكنها مستقلة عنها، ترتكز إلى فكرة بسيطة وهي أنه 

".  قوانين النزاع المسلح"أو " القانون اإلنساني الدولي"القواعد هي التي یشار إليها عادة بمصطلح 
ویمكن تعریف القانون اإلنساني الدولي بمجموعة من المبادئ والقواعد التي تقيد استخدام العنف     

 :أثناء النزاعات المسلحة سعيا إلى تحقيق اآلتي
 .الذین ليست لهم عالقة مباشرة بالنزاعات") المدنيين"أي حياة (الناس إنقاذ حياة 

 .إلى المستوى الضروري لتحقيق الغرض من الحرب) حتى بالنسبة للمقاتلين(الحد من تأثير العنف 

 القانون اإلنساني الدولي واألمن البشري
ي أثناء النزاعات   هناك الكثير ممن یشكك وینكر أن بمقدور القانون أن یضبط السلوك البشر    

فيتساءل هؤالء آيف یمكن تحدید  . المسلحة باعتبار أن الحرب حالة استثنائية وفوضویة وعنيفة    
السلوك البشري أثناء الحرب العتبارات قانونية حين یكون مصير الفرد أو المجتمع في آفة 

في اللواقع الكثير من  الميزان؟  ولكن على الرغم من أن األمر قد یبدو مدهشا للوهلة األولى، فهناك 
األسباب القاهرة التي تلزم المعتدین والمدافعين على حد سواء بمراعاة قواعد السلوك التي حددها         

إذ على الرغم من أن اندالع العنف ینقض مفهوم األمن في الجوهر، إال     . القانون اإلنساني الدولي  
المحافظة على األم البشري من خالل   أن من المهم أن نعلم أن القانون اإلنساني الدولي یساهم في 

ویعترف القانون اإلنساني الدولي بواقع النزاعات    . دفاعه عن فكرة أن حتى الحروب لها حدود 
وال . المسلحة ویتعامل معه على نحو براغماتي من خالل قواعد مفصلة وعملية تستهدف األفراد

لة أو تلك المجموعة من المتمردین تملك       یحاول هذا الفرع في القانون أن یقرر ما إذا آانت هذه الدو  
وإنما یهدف أوال وقبل آل شيء إلى تضييق نطاق المعاناة   .  أو ال تملك الحق في اللجوء إلى القوة

ویمكن القول أیضا أن هذا القانون، في إطار سعيه إلى صون الكرامة      . التي تسببها الحرالب
 .الل زیادة إمكانيات المصالحةاإلنسانية، یسهم في بناء السالم بعد النزاع من خ

 .إن الحرب ینبغي أن تخاض دوما من أجل السالم
 )غروشيوس(هوغو دي غروت 

 

 أصول وخلفية القانون اإلنساني الدولي
 عندما اعتمدت   1864یتفق الباحثون عموما على أن ميالد القانون اإلنساني الدولي آان في عام  

أن القواعد التي اشتملت عليها هذه االتفاقية لم تكن جدیدة    اتفاقية جنيف األولى، إال أن من الواضح  
وطانت هناك قواعد تحمي   . في الواقع أن جزءا آبيرا منها مستقى من القانون العرفي الدولي . تماما

فئات معينة من الناس أثناء النزاعات المسلحة، وأعراف تتعلق بالوسائل والطرق التي تحدد ما هو   
 . سنة قبل الميالد1000ب القتال أثناء اندالع المعارك تعود إلى مسموح أو ممنوع من ضرو
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وحتى منتصف القرن التاسع عشر آانت القواعد واألعراف التي شكلت القانون اإلنساني الدولي     
وآان لرجل أعمال سویسري یدعى هنري دونان دول . محددة جغرافيا وال تعبر عن توافق عالمي

فقد آان هذا الشخص شاهدا على   . قية عالمية عن القانون اإلنساني    آبير في إعطاء الزخم ألول اتفا
 بين القوات الفرنسية والنمساویة في شمال    1859المجزرة التي حدثت في معرآة سولفيرینو عام   

إیطاليا، مما دفعه إلى تأليف آتاب وصف فيه فظائع المعرآة وحاول أن یقترح ویدعو إلى      
 .یا الحربإجراءات محتملة لتحسين مصير ضحا

 الخاصة بتحسين وضع الجرحى في الجيوش في الميدان أدى  1864إن اعتماد اتفاقية جنيف عام 
إلى اتفاقية دولية مفتوحة للتصدیق على الصعيد العالمي اتفقت فيها الدول طوعا على الحد من        

 .نوهكذا وللمرة األولى صار النزاع المسلح یخضع لقانون عام مدّو. قوتها لصالح األفراد

 القانون اإلنساني الدولي بوصفه قانونا دوليا
إن قواعد ومبادئ القانون اإلنساني الدولي هي قواعد قانونية معترف بها على الصعيد العالمي     

وترتكز الطبيعة القانونية لهذه   . وليست مجرد ضوابط أخالقية أو فلسفية أو أعراف اجتماعية 
لحقوق والواجبات یطبق على آافة األطراف  القواعد بطبيعة الحال على نظام مفصل من ا 

 .ویحال األفراد الذین ال یحترمون هذه القواعد إلى القضاء. المشترآة في النزاع المسلح
ینبغي أن یفهم القانون اإلنساني الدولي ویحلل باعتباره جزءا متميزا ضمن إطار قانوني أآثر        

 والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي، أي     شمولية ونعني به القواعد والمبادئ التي تضبط التنسيق  
 .القانون الدولي العام

 عن أبشع  1859حزیران /أشرقت الشمس في صبيحة الخامس والعشرین من یونيو  
. أجساد الرجال والخيل آانت تغطي أرض المعرآة  . مشهد یمكن للمرء أن یتصوره  

 والغابات آانت الجثث منتشرة في آل مكان، في الطرقات والخنادق واألخادید 
وآان الجرحى الذین تواصل نقلهم طوال اليوم شاحبي الوجوه آالموتى   . والحقول
وآانت ترتسم على وجوه المصابين إصابات خطيرة عالمات الذهول آما . . ومنهكين

وآان آخرون مهمومين متوترین تعتریهم    . لو آانوا غير قادرین على فهم ما یقال لهم
بية، ومنهم من فغرت جراحهم وتسرب إليها العفن     بين الفينة واألخرى رجفات عص 

فكادوا یجنون من األلم، وتراهم یتوسلون باآلخرین لكي یضعوا حدا لمعاناتهم بوجوه   
 .شاهها العذاب وهم في قبضة الموت ینازعون النزع األخير

 A MEMORY OF SOLFERINO, ICRCهنري دونان، ذآریات سولفيرینو 
 

 وحقوق اإلنسانالقانون اإلنساني الدولي 
رآز القانون اإلنساني الدولي في سعيه للحد من المعاناة واألضرار التي یسببها النزاع المسلح على   
حمایة النواة الصلبة من حقوق اإلنسان التي تتضمن الحق في الحياة ومنع العبودیة ومنع التعذیب    

 الحقوق بخالف الحقوق  وهذه. والمعاملة غير اإلنسانية ومنع أي تطبيق للقانون بأثر رجعي  
ال ) آحریة التعبير والتنقل وإقامة الجمعيات (األخرى التي قد تلغى في حاالت الطوارئ الوطنية 

وحيث أن القانون اإلنساني یطبق تحدیدا في الحاالت االستثنائية المتمثلة         . یمكن أن یعّلق تنفيذها أبداً   
قوق اإلنسان ینحو إلى التطابق مع لح" النواة الصلبة "في النزاعات المسلحة، فإن محتوى 

وفيما یلي بعض أحكام القانون اإلنساني   . الضمانات األساسية والقانونية التي یوفرها هذا القانون
 :الرامية إلى حمایة حقوق اإلنسان األساسية في وقت النزاعات

 خالية من أي تمييز؛إن الحمایة التي توفر لضحایا الحرب ینبغي أن تكون  �

، السيما حياة المدنيين واألشخاص      لحمایة الحياةمخصص  بيرا من القانون الدولي  إن جزءا آ •
  یضع قيودا على فرض عقوبة اإلعدام؛اإلنساني الذین ال یشترآون في النزاع؛ آما أن القانون
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بحمایة الوسائل  وال یكتفي القانون اإلنساني بحمایة حق المدنيين في الحياة وإنما یقوم   •
وهو حق یدخل في باب الحقوق االقتصادیة واالجتماعية في ظل قانون         الضروریة للحياة 

 حقوق اإلنسان؛

 ؛ والمعاملة غير اإلنسانية التعذیب یحظر حظرا تاماإن القانون اإلنساني الدولي  •

؛ فأسرى الحرب ليسوا ملكا آلسریهم وال حظر العبودیةإن القانون اإلنساني ینص تحدیدا على   •
 وهم على هذا األساس؛ینبغي لهؤالء أن یعامل

  مكفولة وفقا التفاقيات جنيف والبروتوآولين اإلضافيين؛الضمانات القانونيةإن  •

، ومن األمثلة على ذلك   حمایة حياة األطفال والعائلةإن القانون اإلنساني یؤآد بوضوح على   •
 ئلة؛األحكام الخاصة بظروف اعتقال األطفال واألحككام التي تحظر التفریق بين أفراد العا

 . أخذ بالحسبان في األحكام الخاصة بأسرى الحرب، وآذلك في تقاليد الدفنإن احترام الدین •

 متى یطبق القانون اإلنساني الدولي؟
أي أنه یوفر نظامين للحمایة، یطبق األول في حالة    . یطبق القانون اإلنساني الدولي في حالتين 

ولكن . النزاع المسلح الذي ليس له طابع دوليالنزاع المسلح ذي الطابع الدولي، واآلخر في حالة 
 ليحل 1949قد استحدث عام   " النزاع المسلح "قبل تعریف هاتين الحالتين یجدر التنویه بأن مفهوم     

 .محل المفهوم التقليدي للحرب
النزاع المسلح ذو الطابع الدولي هو النزاع الذي یحدث بين دولتين أو أآثر ویستخدم فيه السالح،    

ضا النزاع المسلح المتمثل في انتفاضة الشعب ضد قوة  استعماریة أو احتالل أجنبي أو    ویشمل أی
وتطبق في هذه الحالة  . جرائم عنصریة، والذي یطلق عليه عادة مصطلح حرب التحریر الوطنية

قوانين حقوق اإلنسان باإلضافة إلى أحكام القانون اإلنساني الدولي المنصوص عليها في اتفاقيات       
 .البروتوآول اإلضافي األولجنيف و

وتطبق في حالة النزاعات المسلحة الداخلية أحكام على نطاق أضيق، وهي األحكام المنصوص    
.   الواردة في اتفاقيات جنيف األربع والبروتوآول اإلضافي الثاني 3عليها بصفة خاصة في المادة 

ق في حاالت النزاع المسلح إلى   احد األدنى من األحكام اإلنسانية لذلك فإنها تطب 3وتمثل المادة  
 .جانب أحكام القانون حقوق اإلنسان التي یستمر تطبيقها في حاالت الطوارئ

وال ینطبق القانون اإلنساني الدولي في حاالت العنف التي ال تبلغ حدتها النزاع المسلح وإنما أحكام 
 .قانون حقوق اإلنسان والقوانين المحلية ذات العالقة
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 تعریف الحقوق المحمية ووصفها - 2
 ما هي األحكام األساسية للقانون اإلنساني الدولي في النزاع المسلح

عدم االعتداء على األشخاص الذین أخرجوا من المعرآة واألشخاص الذین ال یشترآون       -1
  في جميع األحوال  وینبغي . مباشرة في النزاع، وصون آرامتهم الشخصية وسالمتهم البدنية 

 .مایتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية بدون أي تمييز ضارح

 یحظر قتل أو جرح عدو استسلم أو أخرج من المعرآة -2

وتشمل  . جمع الجرحى والمرضى واالعتناء بهم من قبل الطرف الذي یقع هؤالء تحت سلطته  -3
. لخاصة بها ومعداتها الحمایة أیضا العاملين في الخدمات الطبية ومؤسساتها ووسائط النقل ا    

 .ویكون شعار الصليب األحمر أو الهالل األحمر الشارة المميزة للحمایة ویجب احترامها

یتحمل الطرف الخصم مسؤولية حمایة أرواح المقاتلين األسرى الذین یقعون تحت سلطته        -4
آما ینبغي حمایتهم ضد آافة أعمال العنف    . وصون آرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم  

 .ولهم الحق بالتراسل مع عائالتهم وتلقي اإلغاثة. واالنتقام

وال یمكن أن یحاسب شخص على  . لكل فرد الحق في التمتع بالضمانات القانونية األساسية  -5
وال ینبغي تعریض أي شخص للتعذیب الجسدي أو العقلي، أو العقاب الجسدي . عمل لم یقترفه

 .أو أیة معاملة قاسية ومهينة

نزاع وأفراد قواتها المسلحة ال یتمتعون بخيار غير محدود في استخدام الطرائق    إن أطراف ال -6
فيحظر استخدام األسلحة أو األساليب الحربية التي من شأنها إلحاق   . واألساليب الحربية

 .خسائر غير ضروریة أو تسبب معاناة مفرطة

لمقاتلين من أجل الحفاظ       على أطراف النزاع التمييز في جميع األحوال بين السكان المدنيين وا    -7
وال ینبغي أن یكون السكان وال األفراد المدنيون عرضة ألي . على أرواح المدنيين وممتلكاتهم 

 .فالهجمات ینبغي أال تستهدف غير األهداف العسكریة. هجوم
 :مالحظة

تمثل هذه القواعد التي وضعتها لجنة الصليب األحمر الدولية خالصة لجوهر القانون اإلنساني      
 .الدولي

إال أنها ال تملك قوة اإللزام التي تتمتع بها وثيقة تقنينية وال تهدف بأي حال من األحوال إلى أن   
 .وإنما صيغت بهدف تعزیز القانون اإلنساني الدولي. تحل محل االتفاقيات النافذة

ليست الحرب أبدا عالقة بين رجل وآخر وإنما هي عالقة بين دول صار أفرادها    
دفة فقط، ولكن ليس بوصفهم رجاال وال حتى آمواطنين وإنما بوصفهم  أعداء بالص

وحيث أن هدف الحرب هو تدمير دولة العدو، بات من الشرعي قتل (...). جنودا 
الذین یدافعون عن هذه الدولة ما داموا یحملون سالحا، ولكن عندما یلقون بسالحهم     

إنما مجرد رجال، وال یعود  ویستسلمون، فإنهم ال یعودون أعداء أو عمالء للعدو و  
 .قتلهم جائزا شرعا
 جان جاك روسو
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 ما الذي یحميه القانون اإلنساني الدولي وآيف؟

 اإلنسانية
إن القانون اإلنساني الدولي، إذ یحتفظ بحيز لصالح اإلنسانية في صميم النزاع المسلح، فإنه یفتح  

 أطراف النزاع ولكنه یعزز أیضا  الطریق أمام المصالحة ویسهم ليس فقط في تعميم السالم بين    
 .التواؤم بين البشر

 1993أیلول /المؤتمر التسعون، سبتمبراالتحاد البرلماني الدولي، 
یحمي القانون اإلنساني الدولي األشخاص الذین ال یشترآون أو آفوا عن االشتراك في القتال    

فراد العاملين في    آالمدنيين والجرحى والمرضى وأسرى الحرب، والذین غرقت سفنهم، واأل  
وتكفل الحمایة عن طریق إلزام أطراف النزاع بتوفير   . الخدمات الطبية أو في المؤسسات الدینية  

 .المساعدة المادیة لهؤالء األشخاص ومعاملتهم في جميع األحوال معاملة إنسانية بدون تمييز ضار
 التي   –ت اإلسعاف  مثل المستشفيات وسيارا–وتشمل الحمایة أیضا بعض األماآن والمعدات  

 –ویحدد القانون اإلنساني الدولي عددا من العالمات والشارات المميزة بوضوح        . تحظر مهاجمتها 
 التي یمكن استخدامها للداللة على شمول أشخاص  –وال سيما الصليب األحمر والهالل األحمر 

ویمنع منعا   . ماآن العبادة آما تشمل الحمایة اآلثار التاریخية واألعمال الفنية وأ . وأماآن بالحمایة  
ویفي القانون اإلنساني أیضا   . باتا استخدام هذه اآلثار واألعمال واألماآن لدعم المجهود الحربي  

 حيث یحظر الطرائق واألساليب الحربية التي ترمي، أو قد تؤدي، إلى إلحاق ضرر آبير   بالبيئة
 واسع النطاق وبعيد المدى بالبيئة الطبيعية

بين المحاربين والمدنيين أثناء النزاع، وآذلك بين األهداف المدنية واألهداف  وینبغي التمييز  
وهذا یعني أن الحمایة ال تشمل المدنيين فقط وإنما السلع والخدمات الضروریة لوجودهم    . العسكریة

 )آالمواد لغذائية والثروة الحيوانية والمياه الصالحة للشرب وما یدخل في معنى ذلك(
 وذلك بحظر استخدام األسلحة التي  المعاناة غير الضروریةاإلنساني الدولي من   ویحمي القانون  

یكون تأثيرها مفرطا بالقياس إلى الفائدة المتوخاة منها آالرصاص المتفجر الذي یهدف إلى إلحاق       
تشكل عامال حاسما في   والضرورة العسكریة، والتناسب، ، اإلنسانيةإن مبادئ  . جروح ال تعالج
 حمایة المدنيين ضد تأثيرات الحرب غير المقصودة أو العرضية وآذلك حمایة   تحقيق أهداف

وتعرف الضرورة العسكریة بوصفها األنشطة الضروریة . المحاربين من المعاناة غير الضروریة
ونتيجة لذلك فإن . للتغلب على الخصم، وقد سن القانون ليضع هذا األمر في حسبانه على نحو تام 

جدا في أعين المدافعين عن حقوق اإلنسان، إال أنه      " إنسانيا"إلنساني ال یبدو   جزءا من القانون ا 
 .یتميز على األقل بالدقة والواقعية

 التمييز
إن ضحایا النزاعات المسلحة اليوم ليسوا فقط مجهولين وإنما ال یحصون عددا بالفعل  

وقعوا  "أشخاص  والحقيقة الرهيبة هي أن الضحایا المدنيين اليوم ليسوا مجرد    (...). 
حسبما یقول  " األضرار الجانبية"فهم ليسوا ضحایا عرضيين أو ضحایا   ". بين نارین

 .المصطلح الدارج، فكثيرا جدا ما یستهدفون عن عمد
  آوفي عنان

  األمين العام لألمم المتحدة
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 من الذي ینبغي عليه احترام القانون اإلنساني الدولي؟
صبح طرفا في االتفاقيات الدولية، وبالتالي في اتفاقيات جنيف      إن الدول وحدها لها الحق في أن ت   

بيد أن القانون اإلنساني الدولي یلزم آافة     . 1977 وبروتوآوليها اإلضافيين لعام 1949لعام 
أطراف النزاع المسلح، بغض النظر عما إذا آانت هذه قوات مسلحة عائدة لدول أو قوات مسلحة    

 طرفا في اتفاقيات  – دولة تحدیدا 189–ت آافة دول العالم تقریبا   بات2003وفي بدایة عام . منشقة
أما عدد   . ، األمر الذي یدل على الطابع الشمولي والعالمي لهذه االتفاقيات 1949جنيف األربع لعام 

الدول األطراف في البروتوآول اإلضافي األول المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولية،   
 دولة فيما یبلغ عدد الدول األطراف في البروتوآول اإلضافي الثاني المتعلق   166فيبلغ حاليا  

 . دولة153بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غير الدولية 

ولمعرفة إذا ما آانت دولتك طرفا في اتفاقية ما، اتصل بلجنة الصليب األحمر الدولية أو استشر      
 . http://www.icrc.orgموقعها الشبكي 

 وقضایا مثيرة للجدل للتفاعل بين الثقافاتآفاق  - 3
 أهمية الوعي الثقافي

فقد سعت الكثير  . إن جهود اإلنسان في الحد من عنف الحرب هي جهود ذات طابع شمولي وعالمي     
من الحضارات عبر التاریخ إلى آبح استخدام العنف من أجل التقليل من المعاناة الزائدة غير  

تى لو لم تكن اتفاقيات جنيغ أو الهي األولية ذات طابع عالمي عند         وح. الضروریة والحد من الدمار  
نشأتها، إذ صاغها واعتمدها رجال قانون ودبلوماسيون ینتمون إلى الثقافة األوروبية المسيحية، إال     

وینبغي أال تقلل أبدا من أهمية هذا البعد العالمي للقانون  . أن القيم التي تنطوي عليها هي قيم عالمية
وفي أغلب األحيان یعتمد احترام أحكام هذا القانون   . اني الدولي وأال یغيب عن البال مطلقااإلنس

واضحة بين االتفاقيات القابلة للتطبيق والتقاليد والعادات     ) أو توافق؟(وتنفيذها على إقامة صلة  
 .المحلية

 وجهات نظر مختلفة بشأن تطبيق القانون اإلنساني الدولي
دئ القانون اإلنساني الدولي قد حظيت بموافقة شبه مطلقة على الصعيد   على الرغم من أن مبا

العالمي، إال أنه قد تثار مشاآل على صعيد التطبيق بسبب اختالف وجهات النظر بشأن متى 
وهذا األمر هو في غایة األهمية بالنسبة للقانون    . توصف أحداث العنف وتجلياته بالنزاع المسلح 

فالدول التي  .  یمكن تطبيقه إال في حالة وصف نزاع ما بأنه نزاع مسلح  اإلنساني الدولي الذي ال 
تواجه أعمال عنف في داخل أراضيها، تفضل غالبا التعامل معها آشؤون داخلية حتى وإن         

فالقبول بوجود نزاع مسلح یعني  . اشترآت دولة أخرى في هذه األحداث بصورة غير مباشرة
عمال العنف بحمایة القانون اإلنساني الدولي وأحكامه   القبول بشمول أولئك الذین یقومون بأ 

لذلك ليس من المستغرب أن . باإلضافة إلى الحمایة األساسية التي یوفرها لهم قانون حقوق اإلنسان
تنحو السلطات الحكومية إلى وصف مسببي أعمال العنف بالمجرمين والعصابات واإلرهابيين بدال   

 .هم بأحكام القانون اإلنساني الدوليمن وصفهم بالمحاربين تجنبا لشمول
وفي هذه الحالة یلجأ القانون اإلنساني الدولي إلى طرق عدة لكي تتقبله الدول المعنية، منها تقدیم   
ضمانات على أن تطبيق أحكامه سوف لن یضفي أي شرعية على المجموعات القائمة بأعمال    

ي یتلخص في حمایة ضحایا النزاع بغض إن النهج الواقعي والبراغماتي للقانون اإلنسان  . العنف
فمن المهم أال ننسى أن القانون اإلنساني الدولي هو موازنة     . النظر عن انتمائهم لهذا الطرف أو ذاك 

 .بيم مبدأین متصارعين هما الضرورة العسكریة واالعتبارات اإلنسانية

 التنفيذ والرصد -4
ح، تعين على ممثلي الدول الذین صاغوا  نظرا إلى صعوبة تطبيق القانون أثناء النزاع المسل

االتفاقيات الخاصة بالقانون اإلنساني الدولي، استنباط آليات خاصة لتنفيذ القانون وتطویع اآلليات     
ولكن لألسف، فإن اآلليات الخاصة    . العامة للقانون الدولي تلبية الحتياجات ضحایا النزاع المسلح     
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 الحد األدنى من االحترام الواجب لألفراد أثناء النزاع  والعامة مجتمعة غير قادرة على ضمان حتى 
 أن العدو في     التدریب والتثقيفویمكن تحقيق ذلك فقط عندما یعي الجميع من خالل      . المسلح

 .النزاعات المسلحة یظل إنسانا یستحق االحترام
 :يق أحكامه هيویستخدم القانون اإلنساني الدولي عموما ثالثة أنواع من االستراتيجيات لتأمين تطب

 اتخاذ تدابير وقائية
 اتخاذ تدابير لتأمين االمتثال ألحكام القانون أثناء النزاعات المسلحة؛

 .اتخاذ تدابير قمعية
نعلم مدى السهولة التي یمكن بها ألي شخص، أیا آانت جنسيته، أن یقع في الشرك        " 

 وهذه الوحشية تنبع  .السيكولوجي الذي یدفعه إلى القيام بأفعال وحشية في وقت الحرب 
والقضية . في الغالب من آراهية اآلخرین، آما یتضح ذلك في األفعال العنصریة     

األساسية والجوهریة التي یجب بحثها عند التصدى  لجرائم الحرب بشتى أشكالها إنما          
ویتحایلون عادة على هذا .  هي الخوف الهائل من الموت الذي یشعر به المقاتلون 

 ".لعنف، وهذا بدوره یحطم معنویاتهم  ویتجلى في فورانات همجيةالرعب باستعمال ا
 ، باحث یابانيیوآي تناآا 
 

 التدابير الوقائية
 بالتعریف بالقانون   ملزمة –أي آل الدول في العالم تقریبا   –إن الدول األطراف في اتفاقيات جنيف    
یس القانون اإلنساني الدولي فال یكفي أن تقوم الدول بتدر. اإلنساني الدولي على أوسع نطاق ممكن

لقواتها المسلحة وإنما ینبغي أن تعمد أیضا إلى توعية المجتمع المدني والشباب بهذا األمر وبعدم    
وإذا آان القانون اإلنساني یعنى أوال بحمایة   . تغييب المنظور اإلنساني في خضم النزاع المسلح 

عنى في نهایة المطاف بحمایة مثل هذه     الحياة وصون الكرامة اإلنسانية في وقت الحرب، فإنه ی   
وبهذا المعنى یسهعم هذا القانون، إلى جانب التثقيف في . القيم في آل ضروب حياتنا وتجاربنا

مجال حقوق اإلنسان، إسهاما فریدا في التثقيف في مجال المواطنة على الصعيد المحلي والقطري      
سلم من أجل خلق استعداد أفضل لتقبل الرؤیة  وینبغي البدء بالتثقيف والتدریب في وقت ال  . والدولي

 .اإلنسانية والتجاوب معها في الواقع بشكل حقيقي

 تدابير اإلشراف على تطبيق القانون اإلنساني الدولي
تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بدور أساسي في تذآير الدول بتعهدها بترویج أحكام القانون   

 .ات الالزمة لضمان تطبيق هذه األحكام واحترامهااإلنساني وبأن عليها اتخاذ الخطو

 التدابير القمعية
یلزم القانون اإلنساني الدولي الدول األطراف بوضع حد لكافة االنتهاآات التي یتعرض لها  

ویجرم القانون اإلنساني بعض االنتهاآات الجسيمة لحقوق اإلنسان والتي یطلق عليها         . وقمعها
 اإلنساني یلزم الدول األطراف بسن تشریعات محلية لمعاقبة     فالقانون . مصطلح جرائم حرب 

مقترفي جرائم الحرب وبمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه الجرائم وبتقدیمهم إلى المحاآمة أو     
وتصلح هذه التدابير القمعية آرادع وتمنع تكرار انتهاآات   . بتسليمهم إلى دولة أخرى لمحاآمتهم

 .حقوق اإلنسان
جتمع الدولي مؤخرا المحكمة الجنائية الدولية التي سيكون من صالحياتها النظر في     وقد أنشأ الم 

وبخالف المحاآم الخاصة التي  .  جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية  
أنشئت للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبت في یوغسالفيا ورواندا، ستكون المحكمة الجنائية        

 .ات صالحية عالمية وشاملةالدولية ذ
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 معلومات مفيدة
تتكون حرآة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية من اللجنة الدولية للصليب األحمر،       

 بلدا، واالتحاد الدولي   180وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية المنتشرة في   
الوطنية للصليب األحمر والهالل     وتقوم الجمعيات  . لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر   

األحمر في بلدانها بدور ساعد للسلطات العامة في المجال اإلنساني وتوفر طائفة متنوعة من        
ویقوم االتحاد بتعزیز  . الخدمات تشمل اإلغاثة في حاالت الطوارئ وبرامج صحية واجتماعية 

 .التعاون بين الجمعيات الوطنية ویدعم قدراتها
.   وتشردها أثناء الحرب یعرض النساء والفتيات بصفة خاصة للعنفإن تبعثر العوائل

 53 في المائة من المقتلعين من دیارهم بسبب الحرب والبالغ  عددهم  اليوم      80فنحو 
فعندما ُیقتاد اآلباء واألزواج واألخوة واألوالد . مليون نسمة هم من النساء والفتيات 

وتذآر  .  والمسنين وحدهم للدفاع عن أنفسهم    بعيدا إلى القتال یخلفون وراءهم الصغار 
أسر الالجئين االغتصاب أو الخوف من االغتصاب آعامل أساسي في حملها على   

 ".طلب اللجوء
THE STATE OF THE WORLD'S CHILDREN, 1996 

  

 ممارسات جيدة - 1
 حمایة المدنيين

بغي إطالقا، مهما آانت الظروف،  فال ین. یقوم القانون اإلنساني على مبدأ حصانة السكان المدنيين 
مهاجمة األشخاص الذین ال یشارآون في النشاط المسلح، بل یجب المحافظة على حياتهم    

بيد أن المدنيين غالبا ما یتعرضون في النزاعات المسلحة اليوم إلى عنف مخيف      . وحمایتهم
هم وأذاقتهم األهوال   فمن جملة الممارسات التي نشرت الرعب بين. ویستهدفون أحيانا بشكل مباشر

المذابح الجماعية، واستخدامهم آرهائن، واالعتداء الجنسي، والمضایقات المهينة، والطرد،        
 .والترحيل اإلجباري، والنصب، وحرمانهم المتعمد من الماء والطعام والرعایة الصحية

 فيها  وتحرص لجنة الصليب األحمر الدولية على تأمين حضور متواصل في لمناطق التي یتعرض 
وتولي عنایة متميزة للنساء واألطفال بسبب الحمایة الخاصة التي یوفرها القانون    . المدنيون للخطر  

 .اإلنساني الدولي لهذه الفئات من المدنيين
وتعيش النساء تجربة النزاع المسلح بأشكال متنوعة حدا، ابتداء من المشارآة فيه بصورة فعلية       

آما أن لهذه التجربة  . ء من السكان المدنيين أو بصفتهن نساءآمحاربات وانتهاء باستهدافهن آجز 
وجوه متعددة فهي تعني الفراق وفقدان أفراد من العائلة والحرمان من مصدر الرزق، وتزاید     

ولمواجهة هذا الواقع  . مخاطر التعرض لالعتداء الجنسي، واإلصابة بجروح، والحرمان، والموت
 :یتعين القيام بما یلي

 ي السالح بشأن حقوق المرأة؛تثقيف حامل �
تقدیم مساعدات طبية في مجال الطب النسائي والتوليد للمراآز الطبية والصحية التي تعنى         •

 بضحایا النزاعات المسلحة؛
تذآير السلطات الحاجزة بضرورة وضع السجينات تحت رقابة النساء مباشرة وأن تكون أماآن    •

 سب عن أماآن نوم الرجال ومرافقهم الصحية؛النوم والمرافق الصحية معزولة بالقدر المنا
 العمل على إعادة االتصال بين أفراد العائلة الذین تفرقوا جراء النزاع المسلح؛ •
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 .تقدیم عون لعائالت المفقودین •
وهم   . وغالبا ما یكون األطفال شهودا مباشرین للفظائع التي ترتكب بحق آبائهم وأفراد عائلتهم     

وحتى الذین ینجحون بالهرب    . یه والسجن أو یتم فصلهم عن عوائلهمیتعرضون أیضا للقتل والتشو
آما أنهم آثيرا    . ال یعرفون ما یخبئ لهم وألحبتهم القدر وقد فقدوا الصلة بالبيئة التي آانوا یألفونها      
باإلضافة إلى  . ما یجبرون على الهرب ویترآون ليواجهوا مصيرهم لوحدهم منبوذین وبال هویة   

الذین یعيشون مع عوائلهم أو یترآون لشأنهم في مناطق النزاعات یصبحون    ذلك فإن األطفال 
وینشأ هؤالء األطفال الجنود وهم محرومون من العائلة فال   . مرشحين محتملين للتعبئة آجنود 

واالنضمام إلى مجموعة مسلحة في    . یعرفون غير الحرب وال یمكن أن یتصوروا الحياة بدونها    
ویتطلب مواجهة هذا الواقع القيام بما     . تأمين البقاء على قيد الحياة  مثل هذه الظروف هو مخرج ل

 :یلي
 .تعزیز االحترام لحقوق األطفال لدى حاملي السالح �

 .حظر تعبئة األطفال ومشارآتهم في النزاعات المسلحة •
 .توفير الرعایة الطبية والنفسية واالجتماعية المناسبة لضحایا الحرب من األطفال •
ة اللحمة العائلية عن طریق توفير الحمنایة لألطفال المشردین والبحث عن         العمل على إعاد  •

 .األشخاص المفقودین
مراقبة ظروف سجن األطفال والتأآد من عزلهم عن محل إقامة الكبار، إال إذا آان هؤالء من     •

 ..أفراد األسرة، والعمل على إطالق سراح األطفال
 

ولكني  ". األسباب اإلرادیة "ليها اسم  یطلق ع ألسباب الجيش یلتحقون بهناك أطفال 
 إرادي،   التحاقتوخي الحذر الشدید واالعتراف بأنه ال یوجد أعتقد أنه من الواجب 

 الذین یلتحقون بالجيش بملء إرادتهم یفعلون     بمعنى أن األغلبية العظمى من األطفال
طفال  فاأل . أو للتخلص من األذى أو الخوف أو انعدام األمن     ذلك للخروج من العوز  

المنفردون الذین ليس لدیهم آباء یدافعون عنهم، واألطفال الذین یخشون الموت جوعًا    
 .قد یسعون إلى القيام بأنشطة عسكریةأو یعانون من مشكالت صحية 

 مایك ویسيلز. د

 

 حمایة السجناء
. مسلحإن إلقاء القبض على أفراد واالحتفاظ بهم آسجناء هو إحدى النتائج المتوقعة في النزاع ال        

ولئن آان حرمان الفرد من حریته یجعله في موقف ضعيف حيال السلطات الحاجزة وبيئة السجن،   
فإن هذا األمر یتفاقم بشكل خاص في أوقات النزاع والعنف حيث یصبح االستخدام المفرط وغير     

 على  ویشتمل القانون اإلنساني . الشرعي للقوة أمرا عادیا وتتسع رقعة الخلل اإلداري والتنظيمي  
وفيما یلي بعض الطرق لضمان احترام حياة السجناء    . تدابير محددة موجهة لحمایة السجناء  

 .وآرامتهم
ضرورة تدریب المسؤولين عن السجون على معرفة القواعد وتطبيقها ومعاقبتهم في حالة عدم         �

 .اتباعها
 .التأآد من أن السلطات تقدم األموال والوسائل الالزمة للسجون •
مة إنسانية مستقلة مثل لجنة الصليب األحمر الدولية بزیارة السجناء واإلشراف  السماح لمنظ •

 .على آيفية معاملتهم
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 .إعادة الصالت العائلية المنقطعة •
دعم منظمات حقوق اإلنسان مثل منظمة العفو الدولية ومرصد حقوق اإلنسان أو منظمات        •

نتهاآات التي یتعرض لها السجناء   حقوق اإلنسان المحلية التي تتيح للجمهور العام معرفة اال
 .على ید ساجنيهم

 إعادة الصالت العائلية
 مثل النزاعات المسلحة ونزوح السكان الجماعي وغيرها من     –في آل حاالت الطوارئ تقریبا  

.  ینفصل األطفال عن أبویهم أو عوائلهم أو غيرهم من الكبار المسؤولين عنهم       –األوضاع الكارثية  
األطفال المنفصلين   "لذین یلف الغموض عادة وضعهم على المدى القریب بـ  ویشار إلى هؤالء ا

وقد یواجه آخرون آذلك، آاآبار في السن    ". اليتامى "بدال من وصفهم بـ " عن أهلهم أو الوحيدین   
والمعوقين، وضعا صعبا في ظروف النزاع المسلح، إذ قد یتخلفون طوعا أو آرها عن رآب    

ون أنفسهم في عزلة أو تنقطع صلتهم بأقربائهم وال یكون بمقدورهم  النازحين والهاربين، أو یجد 
وبسبب وضعم الهش هذا تقوم لجنة الصليب األحمر الدولية عند الضرورة باتخاذ  . العنایة بأنفسهم

 :وفيما یلي بعض من هذه التدابير. تدابير محددة لحمایتهم وجمع شملهم بأسرهم
األحمر والبث اإلذاعي والهاتف واالنترنيت، وعن    إخبار العائلة من خالل رسائل الصليب   �

 .طریق حرآة الصليب األحمر والهالل األحمر
 .تنظيم عمليات العودة وجمع شمل األسرة •
 .تسهيل أمر الزیارات العائلية للسجناء أو عبر الخطوط األمامية •
م أوراق توفير وثائق سفر من اللجنة الدولية للصليب األحمر لألشخاص الذین ال توجد لدیه      •

 .ثبوتية أو فقدوها جراء النزاع والذین تقرر إعادتهم إلى الوطن أو إیوائهم في بلد محاید
 .إعالم عوائل المفقودین ودعمها •

 نبذة عن الشارة  المميزة
تذآر اتفاقيات جنيف ثالث شارات مميزة هي الصليب األحمر والهالل األحمر واألسد األحمر  

ویحدد القانون اإلنساني الدولي   . مال اليوم على الشارتين األوليينوالشمس، وإن آان یقتصر االستع
طریقة استخدام الشارة المميزة وغرضها ومكان وضعها واألشخاص والممتلكات التي تحميها هذه   

 .الشارة، ومن الذي یستخدمها، وما یترتب على احترامها وما هي عقوبات إساءة استخدامها
 : الجهات التالية فقط الشارة المميزة آوسيلة للحمایةوفي وقت النزاع المسلح تستخدم

 الخدمات الطبية للقوات المسلحة؛ �
جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية المعترف بها رسميا والمخولة من طرف    •

 حكوماتها بتقدیم الخدمات الطبية للقوات المسلحة؛
 تعترف بها حكوماتها بهذه الصفة؛المستشفيات المدنية وغيرها من المرافق الطبية التي  •
 .وآاالت اإلغاثة الطوعية األخرى التي تخضع لنفس شروط الجمعيات الوطنية •

 أمثلة عن ثالثة أنواع من إساءة استخدام الشارة المميزة
منظمة إنسانية تستخدم صليب أحمر مشابه لشارة الصليب األحمر الدولي مما قد یدعو  : التقليد -1

 .تينإلى الخلط بين الشار

 .یروج صاحب صيدلية لعمله برفع رایة الصليب األحمر الدولي: االدعاء -2
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 . مقاتلون یستخدمون سيارة إسعاف تحمل شارة الصليب األحمر لنقل األسلحة: الخداع -3
.  وعلى الدول اتخاذ آافة التدابير للحيلولة دون إساءة استخدام الشارة المميزة ومعاقبة المخالفين       

 . البالغة الخطورة في استخدام الشارة المميزة آجرائم حربوتعتبر بعض اإلساءات

 مبادئ العمل اإلنساني الفاعلة
عليها األخذ  " منظمة إنسانية"لكي تحوز المنظمات التي تعمل في المجال اإلنساني على توصيف   

ویعني الحياد عدم  . الحياد واإلنصاف ومن أهم هذه المبادئ الفاعلة   . ببعض المبادئ األساسية 
ویمّكن هذا المبدأ العاملين في المجال اإلنساني من آسب احترام       . نحياز لهذا الطرف أو ذاك اال

أما اإلنصاف فيعني أن األولویات تحدد على أساس  . جميع أطراف النزاع والمحافظة عليه 
إذ یفترض بالعاملين في المجال اإلنساني عدم التمييز بين    . االحتياجات وليس العتبارات أخرى  

اد والجماعات على أساس القومية أو العرق أو المعتقدات الدینية أو الطبقة االجتماعية أو   األفر
فالمعيار الوحيد الذي یوجه عمل هذه المنظمات هو احتياجات األفراد مع إعطاء   . اآلراء السياسية

 .األولویة للحاالت المستعجلة جدا

 المبادئ األساسية لحرآة الصليب األحمر والهالل األحمر
 .حمایة الحياة والصحة وضمان احترام اإلنسان -اإلنسانية

ال یمارس أي تمييز على أساس القومية والعرق والعقائد الدینية واالنتماء الطبقي       -عدم التمييز
 .تلبية االحتياجات هو المعيار الوحيد الموجه للعمل: واآلراء السياسية

 .ععدم االنحياز إلى أي طرف من أطراف النزا -الحياد
 . استقالل تام عن آافة السلطات الخارجية–االستقالل 

 .منظمة غير ربحية –الخدمة الطوعية 
ال یمكن أن تكون هناك أآثر من جمعية واحدة للصليب األحمر أو الهالل األحمر في البلد      -الوحدة 
 .الواحد

 .منظمة تمتد على النطاق العالمي –العالمية 
 لعمل لجنة الصليب األحمر الدولية، مثل زیارة السجناء أو القيام بسبب الطبيعة السياسية الحساسة

بمهمة الوسيط المحاید بين األطراف المتنازعة، وبسبب حرسها على التواجد في مناطق النزاعات     
وعلى قبول آافة أطراف النزاع فيها، لكل هذه األسباب تكتسب السریة أهمية آبيرة في عمل  

 إلى مبدأي الحياد وعدم التحيز یضع العاملين في المجال اإلنساني أمام  المنظمة، وهذا المبدأ مضافا
معضلة أخالقية نظرا ألنهم ال یستطيعون إدانة االنتهاآات إذ یؤدي هذا األمر إلى تعریض حياة  

 .الضحایا للخطر أو یحد من قدرتهم على تقدیم المعونة لمن هو بحاجة إليها
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 اتجاهات -2

 
 

 :المصدر
"THE 20TH CENTURY, THE DEADLIEST OF ALL". THE PARLIAMENTARIAN 
HANDBOOK 

 حظر األلغام األرضية المضادة لألفراد

طوال فترة التسعينات، قامت حرآة الصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات الدولية وتحالف   
 األرضية واسع من المنظمات غير الحكومية ببذل جهود مضنية من أجل التوصل إلى حظر األلغام 

المضادة لألفراد، ومن أجل إغاثة ضحایا األلغام والمجتمعات المحلية التي تضررت من استعمال          
حظر استعمال وتكدیس   ل أوتوا   توج هذا الجهد باعتماد اتفاقية  1997وفي عام  . هذا النوع من األلغام 

ذة المفعول ابتداء من    ، التي أصبحت ناف األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام  وإنتاج ونقل 
وآانت هذه أول اتفاقية تقوم، في إطار القانون اإلنساني الدولي، بحظر سالح  . 1999آذار /مارس

یستخدم على نطاق واسع، وتحولت إلى قانون بسرعة سبقت فيها آافة االتفاقيات المتعددة األطراف      
 .السابقة بشأن السالح

التي التزمت  " شبكة األمن البشري"واعتمادها عن   وقد تمخضت عملية اإلعداد التفاقية أوتوا    
 .الدول األعضاء فيها بخفض إنتاج األسلحة الصغيرة وحظر األلغام األرضية

آانون   / دولة حتى دیسمبر130، 1997وبلغ عدد الدول التي صادقت على اتفاقية حظر األلغام لعام 
ين لهذه االتفاقية الدول األعضاء    وآان من أآثر المتحمس.  دولة إضافية16، ووقعتها 2002األول 

في شبكة األمن البشري التي أصبحت من أبرز التحالفات الدولية الداعية إلى تطبيق االتفاقية تطبيقا         
 .آامال وفي الوقت المطلوب

 2001بعض األرقام عن نشاط لجنة الصليب األحمر الدولية لعام 
 زیارات السجون

 بلدا، منهم 70ثر من سجنا في أآ 1988 في 346.807تم زیارة 
 . سجينا تم تسجيلهم وزیارتهم للمرة األولى24479
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 .شخصا أقر باءهم من السجناء بمساعدة لجنة الصليب األحمر الدولية 70164وقد زار 
  بطاقة اعتقال32.815تم إصدار 

شخصا بوثيقة سفر لكي یستطيعوا العودة إلى وطنهم أو االستقرار في أماآن     7.463وتم تزوید 
 .خرىأ

 المساعدة
 من المشردین 320.000 شخص مساعدة مباشرة، وقدمت مساعدة شهریة إلى 1000.000استلم 

 من المعتقلين 96.000آما استلم . من السكان المقيمين 260.000داخل بلدهم آمعدل، وإلى نحو 
 طن من المواد الغذائية والمالبس والبطانيات  135.000وقدم ما مجموعه . مساعدة منتظمة

 مليون فرنك سویسري، باإلضافة إلى ذلك تم    128والخيام، وغير ذلك من اللوازم وبما یعادل    
بلدا بما  60توزیع مواد طبية ومعدات لمياه الشرب والمرافق الصحية ومواد لتقویم األعضاء في  

 . مليون فرنك سویسري29قيمته 

 أهم التواریخ - 3
 .رة أو بأخرى على تطور القانون اإلنسانيآان لبعض النزاعات المسلحة تأثير مباشر بصو

ظهور أساليب حربية إن لم تكن جدیدة تماما فإنها   ) 1918 -1914(شهدت الحرب العالمية األولى  
على األقل استخدمت على نطاق واسع غير مسبوق مثل الغازات السامة والقصف الجوي وسقوط  

تحظر استخدام بعض األساليب الحربية    التي 1925فجاءت اتفاقية عام  . مئات اآلالف من األسرى 
 .  بشأن معاملة أسرى الحرب، آرد على ما شهدته هذه الحرب من تطورات1929واتفاقيات عام 

لتحصد المدنيين والعسكر بنسب متساویة بعد أن ) 1945 -1939(ثم قامت الحرب العالمية الثانية 
 رد فعل المجتمع الدولي   1949ي عام وجاء ف.  في الحرب العالمية األولى 10 إلى 1آانت النسبة  

على هذه األرقام المأساویة، والسيما فيما یتعلق بالتأثير الرهيب للحرب على المدنيين، وذلك  
بإعادة النظر في االتفاقيات الجاریة وباعتماد وثيقة تقنينية جدیدة هي اتفاقية جنيف الرابعة بشأن   

 .حمایة المدنيين في وقت الحرب
 فكانا جوابا على التحدیات الجدیدة التي باتت تواجهها       1977ن اإلضافيان لعام   أما البروتوآوال 

مسألة توفير الحمایة لضحایا الحرب في إطار حروب التحرر الوطنية من االستعمار والتكنولوجيا   
ویشمل البروتوآول الثاني باألخص القوات المسلحة المنشقة وغيرها من  . الحربية الجدیدة
 .لحة المنظمة التي تسيطر، تحت قيادة مسؤولة، على جزء من أراضي البلدالمجموعات المس

 الوثائق التقنينية األساسية للقانون اإلنساني الدولي وغيرها من الوثائق ذات الصلة
 بشأن تحسين حال الجرحى في القوات المسلحة في الميدان جنيف ةاتفاقي -1864
 )عض أنواع القذائف وقت الحربحظر استخدام ب(إعالن سانت بيترسبورغ  -1868
اتفاقيات الهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البریة وتطویع مبادئ اتفاقية         -1899

  لتالئم الحرب البحریة1864جنيف لعام 
 1864مراجعة وتطویر اتفاقية جنيف لعام  -1906
  واعتماد اتفاقيات جدیدة1899مراجعة اتفاقيات الهاي لعام  -1907

أو السامة أو   بروتوآول حظر االستعمال الحربي للغازات الخانقة بروتوآول جنيف بشأن  -1925
  ماشابهها وللوسائل البكتریولوجية

 :اتفاقيتا جنيف -1929
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 1906مراجعة وتطویر اتفاقية جنيف لعام   *
 )جدیدة( اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب  *

 :اتفاقيات جنيف -1949

اتفاقية جنيف   ; أفراد القوات المسلحة في الميدان     حالة الجرحى والمرضى من لتحسين  األولى
 األولى
 تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار  الثانية
 معاملة أسرى الحرب  الثالثة
 )جدیدة(المدنيين وقت الحرب  حمایة األشخاص  الرابعة

  مسلحنزاع ية الثقافية في حالة نشوباتفاقية حمایة الملك  1954
والتكسينية  ) البيولوجية  (اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزین األسلحة البكتریولوجية       1972

 وتدمير تلك األسلحة
بروتوآوالن إضافيان ملحقان باتفاقيات جنيف من أجل تعزیز حمایة ضحایا المنازعات       1977

 )البروتوآول الثاني(المنازعات المسلحة غير الدولية و) البروتوآول األول(المسلحة الدولية 

 اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدیة معينة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو   1980
 :، وتشتمل على ما یليعشوائية األثر

  المتعلق بالشظایا الخفية)األول (البروتوآول *

األلغام واألفخاخ المتفجرة واألجهزة      استعمال المتعلق بحظر أو تقييد  )الثاني (البروتوآول  *
 األخرى

 األسلحة المحرقة  المتعلق بحظر أو تقييد استعمال)الثالث (البروتوآول *

 األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكدیس واستخدام 1993
التفاقية عام    ) جدید(البروتوآول الرابع  ( البروتوآول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى    1995
1980( 

استعمال األلغام واألفخاخ المتفجرة واألجهزة   البروتوآـول المعدل المتعلق بحظر أو تقييد  1996
 )1980التفاقية عام ) المعدل(البروتوآول الثاني  (األخرى

 وتدمير تلك األلغاماأللغام المضادة لألفراد  حظر استعمال وتكدیس وإنتاج ونقلاتفاقية  1997
 نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية 1998
  بشأن الملكية الثقافية1954بروتوآول ملحق باتفاقية عام  1999
 بروتوآول اختياري ملحق باتفاقية حقوق الطفل، یتعلق بمشارك األطفال في النزاع المسلح 2000
   عمال أسلحة تقليدیة معينةحظر أو تقييد استاتفاقية  تعدیل المادة األولى من 2001
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 تطبيق نظام روما وقيام أول محكمة جنائية دولية دائمة 2002
تطبيق البروتوآول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، والمتعلق بمشارآة األطفال في   2002

 .النزاعات المسلحة
 : المصدر

EXPLORING HUMANITARIAN LAW, EDUCATION MODULES FOR YOUNG PEOPLE, 
ICRC 2002 

 أنشطة مختارة
 لماذا یراعى القانون اإلنساني الدولي؟: النشاط األول

 مقدمة: القسم األول 
قد تبدو فكرة وجود قواعد في الحرب مسألة سخيفة للكثير من الناس نظرا ألنهم یعتقدون أن مبدأ    

 في الواقع تقبل بأحكام     إال أن معظم الدول  .  الحرب ذاته یتناقض مع مفهوم القانون وحقوق اإلنسان      
ما هو السبب في ذلك؟ ستطرح على المشارآين في  . القانون اإلنساني الدولي وتعمل على تطبيقها 

النقاش المقترح بعض األسئلة التي ستساعدهم على فهم بعض األسباب الرئيسية التي تجعل الدول    
 .تمتثل لاللتزامات اإلنسانية أثناء النزاع المسلح

 قاشن: نوع النشاط

 :أسئلة للمناقشة 
 إذا آانت لي الغلبة في حرب ما، لماذا ینبغي علي أن ألتزم بأحكام تحد من نشاطي؟

 إذا آانت هذه األحكام تخرق على الدوام، فما فائدتها؟ -1

هل نحن فعال في حاجة إلى القانون اإلنساني الدولي مع وجود آافة الوثائق التقنينية        -2
ال تجعل الدول من األصعب عليها وقف العمل بالتزاماتها في مجال    الخاصة بحقوق اإلنسان؟ لماذا 
 حقوق اإلنسان وقت الحرب؟

وآيف یدعي القانون اإلنساني الدولي تحسين آفاق السالم واألمن الدولي إذا آان یقبل بواقع        
 الحرب؟

 معلومات عامة: القسم الثاني
 : األهداف

 لها إلى وجود قواعد وقت قيام نزاع مسلحةالتوصل إلى فهم بعض األسباب التي نحتاج من أج

 الوعي بالقضایا الصعبة التي تثيرها فكرة القانون اإلنساني الدولي •

 التآلف مع األسباب التي تحمل الدول إلى احترام القانون اإلنساني الدولي •

 فهم التكامل الموجود بين قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي •
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 .األساسية للقانون اإلنساني الدولي معرفة بعض المواد •
 اليافعون والراشدون: الفئة المستهدفة

  20 و12بين : التنظيم االجتماعي/حجم الفریق
  دقيقة90: الوقت المحدد

 التحضير واللوازم
وزع نسخ من القواعد األساسية للقانون اإلنساني الدولي مع رسوم بيانية توضح التكامل بين       

 ولي وقانون حقوق اإلنسانالقانون اإلنساني الد

ینبغي أن یكون في القاعة سبورة یراها الجميع تسجل عليها األفكار الرئيسية التي تظهر أثناء     
 النقاش

وزع األسئلة المعدة للمناقشة قبل بدء النشاط بنحو أسبوع لكي تتاح للمشارآين فرصة التفكير فيها         
 .فيما بينهم أو مع األصدقاء وأفراد األسرة

 : ات المطلوبةالمهار
 القدرة على إیضاح فكرة �

 القدرة على التفكير النقدي

 القدرة على إیصال األفكار إلى اآلخرین

 القدرة على التصرف عندما تتضارب اآلراء
 معلومات محددة: القسم الثالث

 مقدمة
ویجب تشجيع  . یتناول هذه المناقشة بعض األسئلة الصعبة التي ال توجد إجابات بسيطة لها

ومن   . الصحيح ارآين على التفكير المبتكر والنقدي دون صرف الوقت في البحث عن الجواب    المش
المهم أیضا عدم إغفال األجوبة التهكمية، إذ أن القصد من النشاط هو أیضا أن یكتشف المشارآون    

ة أو   أن الدول لدیها حوافز تدفعها إلى احترام القانون اإلنساني الدولي تتجاوز االعتبارات األخالقي 
ویمكن استخدام التعليقات التهكمية إلبراز هذه الدوافع والبرهان على الطابع البراغماتي    . القانونية

 .للقانون اإلنساني الدولي
 تنظيم المناقشة

یقّسم المشارآون إلى أربع أفرقة فرعية ویكلف آل فریق بمناقشة سؤال من األسئلة األربعة 
جماعية ثالثون دقيقة یمكن للمعلم خاللها التجوال بين   وتخصص للمناقشة ال. المطروحة للنقاش

وعلى آل فریق فرعي . المشارآين لتوجيه النقاش عن طریق طرح بعض األسئلة المبينة أدناه 
وتخصص الساعة المتبقية  .   لتقدیم تقریره إلى باقي الفریق عند انقضاء الدقائق الثالثينمقرر تعيين 

 .فيه الفریق بأآمله على ضوء ما یقوله المقررونلنقاش مفتوح بشأن آل سؤال یشارك 
 1السؤال 

 فّكروا في مصلحة البلد في المدى الطویل
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 ما رأیكم إذا بدا الطرف الذي تنتمون إليه في سبيله إلى أن یخسر الحرب؟

 ما هو دور الرأي العام؟
 2السؤال 

 هل االلتزام بالقواعد یشكل موضوعا یتناوله اإلعالم؟

 لقواعد تنتهك على الدوام؟وآيف نعلم أن ا

 ربما آان االلتزام غير الدقيق بالقواعد ال یزال یوفر الحمایة للبعض

 وما رأیكم في توخي مزید من الصرامة في تطبيق العقوبات لخرق القواعد؟
 3السؤال 

 فكروا في بعض األسباب الوجيهة لتعليق إعمال بعض الحقوق في وقت النزاعات المسلحة �

 ن اإلنساني الدولي حقوق اإلنسان؟هل یحمي القانو

 هل یمكنكم أن تطلبوا من المقاتلين احترام الحق في الحياة فيما هم منخرطون في الحرب؟

 هل توجد في صكوك حقوق اإلنسان أي أحكام تتعلق بوسائل وأساليب القتال؟
 4السؤال 

 أثناءه؟عندما ینتهي النزاع، هل تظنون أن أطراف النزاع یمكنها أن تنسى ما حصل 

 هل یمكن أن یسهم منع التدمير الواسع النطاق في استتباب السالم؟

آيف یمكن أن تسهم  . فكروا في اإلجراءات القمعية التي یمكن اللجوء إليها بعد النزاع إلقامة العدل 
 هذه اإلجراءات في تحقيق السلم؟ وهل هذا ممكن إطالقا؟ 

 الدروس المستفادة
هایة الحصة الستخالص آراء أعضاء الفریق بشأن المناقشة وما      ینبغي تخصيص عشر دقائق في ن

الذي أعجبهم أو لم یعجبهم فيها؟  وإذا ما أثيرت أسئلة أخرى أثناء النقاش وجب تسجيلها على   
 .السبورة لكي تعالج، ربما، في مناقشة مقبلة

 اقتراحات تتعلق بالمنهج
تطلعوا لماذا یكون من مصلحة الدولة  شّجع الطلبة على أن یتجاوزوا فكرة الحق والباطل ویس

 .احترام القانون اإلنساني الدولي
 اقتراحات إلدخال بعض التنویع

بعد المناقشة التي تجري في آل فریق فرعي، نظم لعبة أدوار یخصص فيها لكل فریق عشر دقائق      
التصدیق  یكون عليه أثناءها أن یستخدم اإلجابات التي توصل إليها ریق إلقناع حكومته بضرورة   

ویمكن أن یطلب من أحد المشارآين أن یلعب دور رئيس  . على اتفاقيات القانون اإلنساني الدولي  
 .الدولة المریب الذي ال یدرك أهمية القانون اإلنساني الدولي

 المتابعة -القسم الرابع
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استعرض األخبار العالمية في الصحف الصادرة مؤخرا واآشف عن خروقات حقوق اإلنسان التي   
هل ترى أن وسائل اإلعالم والحكومات واألمم المتحدة تعرضها   . ارتكبت في مختلف النزاعات

 آأحداث مقبولة آأمر واقع في حالة الحرب، أم تجد أن هناك إدانات لمثل هذه التصرفات؟
  للمزید من البحثمجاالت

 .التكامل بين حقوق اإلنسان القانون اإلنساني الدولي
 :المصدر

EXPLORING HUMANITARIAN LAW, EDUCATION MODULES FOR YOUNG PEOPLE, 
ICRC 2002, p. 93 

 أخالقيات العمل اإلنساني: النشاط الثاني 
 المقدمة: القسم األول 

یمكن تعریف المعضلة األخالقية بأنها الوضع الذي یتعارض فيه تحقيق هدف نبيل مع هدف نبيل      
وآثيرا ما یواجه العاملون في    . ير المرجو منهآخر، أو یؤدي إلى إیقاع أضرار ال تقل عن الخ 

المجال اإلنساني معضالت أخالقية في عملهم، ویؤدي ذلك إلى الكثير من النقد الذي یوجه للعمل   
فمن المهم معرفة أنواع المعضالت المرتبطة بتوفير المساعدة اإلنسانية والنظر      . اإلنساني عموما

ب من المشارآين في النشاط المقترح أن یحللوا بعض    والمطلو. فيما إذا آانت هنالك حلول لها
وعليهم أیضا في  . األوضاع التي تخلق معضلة أخالقية والبت في ما ینبغي اتخاذه من تدابير بشأنها

 .نفس الوقت أن یستنبطوا الحجج المضادة للنقد
 دراسة حالة: نوع النشاط
  معلومات عامة:القسم الثاني

 األهداف
 العمل اإلنساني، مثل مبدأي الحياد وعدم االنحيازي ترشد الت الوعي بالمبادئ �
 ن في المجال اإلنساني أثناء قيامهم بعملهمي العاملقد تعترضفهم بعض المعضالت التي  •
 وعدم :العاملين في المجال اإلنساني، حتى في الحاالت المستعصية، إلى االختيار    فهم اضطرار  •

 .محددل بعمالقيام بأي عمل هو خيار بقدر القيام 
 اليافعون والراشدون: الفئة المستهدفة

  مشارآا20 إلى 12من : التنظيم االجتماعي/حجم الفریق
  دقيقة60: الوقت المحدد

 التحضير واللوازم
 وزع نسخ من الحاالت األربع المبينة أدناه وضع أسئلة توضح آل حالة في مكان یراه الجميع

 :المهارات المطلوبة
  المشكلة من زوایا متعددةعلى النظر إلى القدرة �

 القدرة على تكوین رأي شخصي
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 القدرة على حل المشكالت

 القدرة على التعاطف
 معلومات خاصة: القسم الثالث

 عرض الموضوع
. اسأل المشارآين إذا آانوا على علم بقواعد سلوآية معينة تقيد تصرفات الناس في مزاولة مهنتهم 

ي یتعين على الطبيب أن یلتزم بها أو قواعد السلوك التي تمنع   ومن أمثلة ذلك القواعد والواجبات الت 
الصحفيين من الكشف عن أسماء األشخاص الذین زودوهم بالمعلومات إذا آان ذلك یعرض  

الوحدة   راجع في هذه . مخبریهم للخطر أو یتعارض مع رغبتهم في حمایة حياتهم الشخصية    
وتأآد أن المشارآين فهموا تماما  " ني الفاعلةمبادئ العمل اإلنسا"  القسم المعنون  التعليمية

اآتب على السبورة االعتبارات األساسية التي ترشد العامل . المقصود بمبدأي الحياد وعدم االنحياز 
المساعدة     مساعدة وحمایة األشخاص الذین یحتاجون  : في المجال اإلنساني عندما یقدم المساعدة  

 .والحمایة
 سير العمل في دراسة الحالة

وعلى المشارآين أن یتبينوا المعضلة   .  وزع الحاالت على المشارآين ویقرؤونها بصوت عال  ت
ثم ترآز المناقشة على معرفة ما إذا آان ینبغي أو ال ینبغي مواصلة    . األخالقية التي تنطوي عليها   

 . الجهد اإلنساني على ضوء المعضلة التي آشفوا عنها
ولما آانت الوآاالت  . مزقها الحروب إلغاثة المدنيين جاءت وآاالت المعونة إلى منطقة ت  -ألف

توفر مساعدة خارجية لضمان بقاء المدنيين، فإن الجماعات التي تقود الحرب آان بإمكانها تجاهل    
فمّكنت هذه المعونة الخارجية أسياد الحرب من استخدام آل موارد بلدهم للوفاء   . حاجات مدنييها 

 . ار الحرب وأجل نهایتهابحاجات الجند مما ساعد على استمر

 هل نحن نطيل أمد الحرب؟ 
الدائر " التطهير اإلثني"هرب المدنيون إلى منطقة محمية آانت بمثابة الجنة بالنسبة لضحایا  - باء

وفي هذه المنطقة ساعدهم العاملون في المجال اإلنساني على النزوح إلى مراآز    . في بلدهم
نساني أسهم إذن في التطهير العرقي عن طریق نقل الضحایا  فهذا العمل اإل. لالجئين خارج البلد 
 .إلى خارج وطنهم

 هل نحن نساعد سياسات الفصل اإلثني؟ 
 

فقامت أصوات في   .  نشبت الحرب بين بلدین وأوقعت خسائر هائلة بين السكان المدنيين   -جيم
 البالد األجنبية لم    البلدان األخرى تشجب سفك دماء المدنيين وتتعاطف مع مصابهم ولكن أحدا من    

ویشكو  . یكن مستعدا للتدخل سواء لحمل طرفي النزاع على إنهاء الصراع أو لحقن دماء المدنيين  
ما جدوى المساعي التي نبذلها لتقدیم المعونة      :" أحد العاملين في المجال اإلنساني همه فيقول     

ن الضغط السياسي الخارجي أو    ، وأنه بدو"قطرة في بحر"اإلنسانية، ونحن نعلم تماما أنها ال تعدو    
 ".التدخل العسكري، آل ما تستطيع المنظمات اإلنسانية عمله هو مجرد إرضاء ضمير العالم؟

 هل یوفر العمل اإلنساني للسياسيين ذریعة لعدم التدخل؟
لتعزیز السيطرة على قریة موجودة في منطقة القتال اتخذها المقاتلون المتمردون معقال لهم،   -دال

وطلب من وآاالت المساعدة  .  آيلومترا عن قریتهم30المدنيون على النزوح إلى مخيم یبعد أرغم 
غير أن مثل هذه المساعدة یمكن أن تبدو . اإلنسانية بحمل المعونة الغذائية والطبية إلى المخيم

 .بمثابة الموافقة على التشرید القسري للمدنيين

 المدنيين؟هل نحن نوافق على التشرید القسري للسكان  
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ولكي یعين المعلم المشارآين على التفكير في هذه الحاالت األربع، یسألهم عما إذا آان االمتناع  

 .عن العمل یمكن أن یكون حال سليما
 استطالع ردود الفعل

ینبغي تخصيص عشر دقائق في نهایة الحصة الستخالص آراء أعضاء الفریق بشأن المناقشة وما      
بهم فيها؟  وإذا ما أثيرت أثناء النقاش أسئلة بشأن العمل الذي تقوم به        الذي أعجبهم أو لم یعج  

 .منظمات محددة، وجب تدوینها وربما اتخاذها أساسا لحصة أخرى
 إرشادات منهجية

فالمهم   . إن هذا النشاط یمكن أن یصيب المشارآين باإلحباط ألنه لن یتمخض عن ردود واضحة
 من وجهة نظر العاملين في المجال اإلنساني والعودة دوما    باألمر هو ترآيز النقاش على الموضوع

إلى االعتبارات المتعلقة بحمایة ومساعدة األشخاص الذین یحتاجون الحمایة والمساعدة وإلى   
وإذا حادت المناقشة عن هذه النقاط، فإن بإمكان الموجه استرعاء        . مبدأي الحياة وعدم االنحياز   

ات التي تتدخل لدى قيام نزاع مسلح و التي یمكن أن یكمل عملها   انتباه المشارآين إلى تعدد الجه
 .جهود العاملين في المجال اإلنساني

 اقتراحات للتنویع
یقف عامل في المجال اإلنساني   : یطلب من المشارآين بعد انتهاء المناقشة أن یمثلوا الوضع التالي    

لمخيم ولكنها تخشى من أعداء لها   وتقف قباله عائلة ترید الدخول إلى ا . إلى باب مخيم لالجئين 
وهذه .  یصر األب على االحتفاظ بسالحه لحمایة زوجته المریضة وطفله الرضيع. داخل المخيم 

 .  العائلة خائفة جدا من أن تتفرق
بعد تمثيل هذا السيناریو یناقش المشارآون المبادئ التي یتعين على العاملين في المجال اإلنساني  

 .آان بعض هذه المبادئ یتعارض مع بعضها اآلخر في هذه الحالةمراعاتها، وما إذا 
 المتابعة -القسم الرابع

 مجاالت للمزید من البحث
 هل یواجه نشطاء حقوق اإلنسان نفس المعضالت األخالقية في ممارستهم لعملهم؟

 :المصدر
EXPLORING HUMANITARIAN LAW, EDUCATION MODULES FOR YOUNG PEOPLE, 
ICRC 2002, p.359  
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 العمل
 

  دنيا العملحقوق اإلنسان في
 الحق في العمل وحقوق اإلنسان المرتبطة بالعمل

  

ال سبيل إلى إقامة سالم عالمي       .. "
ودائم إال إذا بني على أساس من        

 .."العدالة االجتماعية

 

  دستور منظمة العمل الدولية
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 حكایة وأمثولة
 ظروف عمل مریعة في مناطق التجارة الحرة

الصغيرة في وسط الصين تعيش فتاة اسمها زیاو شن في ظروف في قریة شونغویان الریفية 
آانت  . قوتها اليومي عبارة عن حفنة من األرز، إذا توفرت،  ةآمالها في المستقبل معدومة : قاسية

 . آل یوم  تغوص في الماء زاحفة على رآبتيها لمساعدة أبيها في محصول األرز 
 سمعت أن هناك أرضا أجنبية أفضل حاال تقع  فقد.  وقررت زیاو شن یوما أن ترحل عن قریتها

وفي فجر ذات یوم  قبل  شروق الشمس  شدت . بعيدا جدا في مكان ما خلف الجبال المحّرمة 
. الرحال بصحبة بعض األصدقاء الذین آانوا یشارآونها أحالمها  قاصدین تلك األرض البعيدة

والقلق والدموع وصلوا أخيرا إلى مدینة   وبعد رحلة ألفي آيلومتر استغرقت أیاما طویلة من المشقة 
تسمى تشنزن، وهي منطقة  تجاریة حرة  تقع جنوب الصين قرب حدود هونغ آونغ حيث آانوا       

وتعرفت زیاو شن على رجلي أعمال هما   . یأملون في إیجاد عمل وآسب المال وتحقيق أحالمهم     
حتاجان إلى تشغيل  أید عاملة   هوانغ غوغوانغ والو زاوآوان  یملكان  مؤسسة إلنتاج األلعاب وی 

 وانخرطت زاو شن في العمل في ذلك المصنع  ".مصنع زیلي للصناعات اليدویة"في مصنعهم  
ولكنها سرعان ما أدرآت أن حالها اليوم أسوأ مما آان عليه عندما   .  عامال472الذي آان یعمل فيه 

لقاء أجر ضئيل ال یكاد یسد فهي تكدح منذ شروق الشمس حتى مغيبها . آانت في قریتها الصغيرة
وآان صاحبا المصنع یخشون أن یسرقهم عمالهم  فحوال مكان       ).  یورو شهریا40 -26(الرمق 

العمل إلى ما یشبه السجن یعيش فيه العمال ليال نهارا بال انقطاع وراء نوافذ  مشبكة بالقضبان      
یتقاضون الرشاوى لكي یغضوا   الحدیدیة وقد سدت عليهم منافذ النجاة، وآان المفتشون الحكوميون      

 .النظر عن سوء ظروف العمل في المصنع
ومرت األیام وزیاو شن تعيش وراء هذه القضبان دون القدرة على الخروج والعيش حياة طبيعية      

 شب  1993تشرین الثاني / نوفمبر19وفي عصر یوم  . ودون أن یكون لها مكان خاص تأوي إليه   
ع وامتد اللهب إلى المواد الكيماویة سریعة االشتعال التي     حریق انتشر بسرعة خاطفة في المصن

وحاولت زیاو شن   .  النيران بشكل  مخيف تأجيجآانت مخزونة في آل أنحاء المبنى  مما زاد في    
بكل قواها اإلفالت مع العمال اآلخرین ولكن أین المفر والقضبان الحدیدیة تسد النوافذ وجميع    

 شاب وفتاة، آثير منهم دون السادسة عشرة، أنفسهم محاصرین  200فوجد اللهب . األبواب موصدة 
ونجحت زیاو شن في آسر قضبان إحدى النوافذ  وآان  . بألسنة اللهب وهم یصرخون ویستغيثون 

قررت القفز فكسرت آاحليها ولكنها    . أمامها حالن إما القفز من الدور الثاني أو  االحتراق حية     
 .نجت بحياتها

 . آخرون إصابات خطيرة47 شخصا حتفهم وأصيب 87لقي وفي عصر ذلك اليوم 
 المصدر

 Black Book on"هذه القصة التي حققها الصحفيان آالوس فرنير وهانس فایس اقتبست من آتابهما
Brand Companies" "   مناطق التجارة  "آمثال واقعي عن ظروف العمل السيئة السائدة في ما یسمى

 .یدا من قبل هيئات حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكوميةوالتي تجتذب اهتماما متزا" الحرة

 أسئلة للمناقشة 
 ما هي حقوق اإلنسان المنتهكة في ظروف العمل المفروضة على زیاو شن؟ -1

 ما هي القضایا الرئيسية المرتبطة بالحق في العمل؟ -2

ى األقل  ما هي التدابير التي یمكن اتخاذها على الصعيد الدولي لتوفير آفاق عمل، أو عل    -3
 ظروف عمل، أفضل للعاملين من أمثال زیاو شن؟
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 ما ینبغي معرفته  
 "عالم العمل في القرن الحادي والعشرین" -1

تملك التكنولوجيات الجدیدة والطرق العالمية السریعة للبيانات من القدرة على تحویل عالم العمل ما        
 .یفوق أیضا قدرة الثورة الصناعية

ع التي شهدها القرن العشرین إلى انحسار إضافي في القطاع الزراعي مع  وقد أدت ظاهرة التصني
"  الثورة السيبرنية"وآان من نتائج تحریر سوق العمل مقرونا بـ   . تصاعد في أهمية قطاع الخدمات 

 . أن ازدادت إلى حد آبير الفرص المتاحة في االقتصاد العالمي
ذات اختصاص رفيع وتدریب جيد وتتمتع    قوى عاملة االقتصاد العالمي الجدیدویتطلب هذا  

والعاملون اليوم مضطرون   . بالمرونة والحماس، وترغب في التكيف بسرعة لطلبات السوق 
لمواجهة ضغوط نفسية متزایدة وتقلبات سریعة في ظروف العمل لمسایرة التطورات التكنولوجية    

لوقت أو یعملون لحسابهم أو   ویتزاید عدد العاملين الذین یعملون لبعض ا . والبنيویة المتسارعة 
الفروق االجتماعية بين أولئك الذین       وتعمقت نتيجة للعولمة  . یخضعون لظروف عمل غير مستقرة 

یملكون التعليم والمهارات والقدرة على الحراك التي تتيح لهم االزدهار في عالم االقتصاد    
یدة مع ما یصاحبها من اوجه  وهذه الفوارق الجد. المتكامل، وأولئك الذین ال یملكون هذه الصفات

 .انعدام األمن تؤدي إلى خلق ضروب التوتر فيما بين مختلف الشرائح االجتماعية
آما أن اشتداد التنافس نتيجة لتحریر التجارة والنظم المالية یزید من حدة الضغط على الشرآات      

خفض أآثر عوامل ولكي تحقق هذه الشرآات أهدافها عليها إما أن ت . لكي تخفض تكاليف إنتاجها
، عن طریق األتمتة التي تغني عن العمال، أو أن تنقل     "العمالة"االنتاج استهالآا للتكاليف، أي    

فبإمكان هذه الشرآات  . اإلنتاج إلى البلدان المتدنية األجور التي تطبق معایير اجتماعية أدنى بكثير 
ك یسفر في معظم األحيان  بصفة عامة أن تقلل األجور وتفرض ظروف عمل أدنى مستوى ولكن ذل     

 .عن االستغالل والعمل القسري وعمل األطفال
وظاهرة العولمة تمس الناس في آافة أنحاء العالم ولكن نتائجها اإلیجابية موزعة بصورة غير          

غير أن السلطة التي تملكها الحكومات لتخفيف النتائج السلبية الناجمة المترتبة عن إزالة      . متكافئة
جدیدة هي " أطراف عالمية "اجز أمام التجارة تتراجع وتنحسر أمام ظهور  المزید من الحو

 .الشرآات المتعددة الجنسيات
فيبدو  من   . أحد الشواغل الرئيسية للسياسات العالمية البعد االجتماعي للعولمة ینبغي أن یصبح

سان على األهمية بمكان اليوم أآثر من أي وقت مضى تعزیز المعایير االجتماعية وحقوق اإلن 
المستوى العالمي، بغية ضمان االستقرار االجتماعي والسالم والتنمية، ومن أجل إعطاء وجه     

 .إنساني لالقتصاد العالمي

 العمل واألمن البشري
ویلعب الحق في العمل    . إن األمن االجتماعي واالقتصادي یمثالن جانبا هاما من األمن البشري     

فالمحرومون من العمل إما   .  األمن البشريتحقيق والحقوق في موقع العمل دورا حاسما في 
الحق في العمل آحق و. تكون اآلفاق مسدودة في وجههم تمامایعتمدون على المعونة االجتماعية أو   

مجرد الحق في البقاء، ألن تلبية االحتياجات األساسية ال یكفي  آثيرا من حقوق اإلنسان یتجاوز 
 من    أیضا تكفل لهم ظروف عمل الئقة، ولكنها تحميهم  وحقوق العاملين . لتعزیز األمن البشري

ه یكفل   لبقاء والرفاه، ولكنال یضمن العمل فقط  ا و.  لتمييز واالستغالل في موقع العملالتعرض ل
آما أنه عامل هام في تحكم المرء في مصيره وتقدیره  . أیضا التواصل والمشارآة في المجتمع

والعمل في ظروف خطرة أو غير  . بالكرامة اإلنسانيةلنفسه وتحقيقه لذاته، ومن ثم له عالقة 
صحية أو مجحفة، وآذلك البطالة ورفض النقابات العمالية، آلها ال تؤدي فقط إلى زعزعة أمان     

ولهذه األسباب فإن وضع معایير .   الفرد وإنما تخلق عدم االستقرار واالضطراب في المجتمع 
 .أساسي لتعزیز األمن البشريللعمل الالئق الخالي من االستغالل هو شرط 

 ولكي نفهم آيف نمت فكرة البعد اإلنساني للعمل، ال بد لنا من 
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 "االلتفات إلى التاریخ"
.  إن دور العدالة االجتماعية وظروف العمل المنصفة في تعزیز السالم والتنمية دور ال یستهان به   

االعتراف بأن ظروف و. فالعمل في ظروف من الظلم والضنك والحرمان یولد االضطرابات   
العمل الالئقة هي شرط مسبق لضمان الكرامة اإلنسانية آان في المقام األول ثمرة النضاالت التي        

وأدى ذلك إلى إدخال حقوق العمال في قوانين العمل الصادرة عن     . خاضها العمال من أجل حقوقهم 
ية الصادرة عن األمم    وتبنيها في إطار النصوص التقنين1919منظمة العمل الدولية منذ عام   
 .المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية

إن اعتبار العمل حقا أساسيا لجميع أفراد المجتمع آانت من المطالب األولى    :  القرن الثامن عشر
وآان شارل فورنيه، الفيلسوف االجتماعي الطوباوي أول من     . الثورة الفرنسيةالتي نادت بها  
وشدد على أهمية العمل ليس فقط للخير االجتماعي للفرد وإنما   " الحق في العمل"استعمل عبارة 

وأآد أنه یقع على الدول واجب إتاحة فرص متكافئة للمواطنين مستنتجا أن     . أیضا لراحته النفسية
 .إعمال هذا الحق یتطلب إعادة تنظيم آاملة للمجتمع

أن الحكومات الشيوعية نادت    ونجد فكرة الحق في العمل هذه أیضا في النظریات االشتراآية؛ آما   
 ".التقاليد االشتراآية"ومن ثم یمكن القول بأن الحق في العمل هو من نتاج . بها

  إلى ظهور الطبقة العاملة، أي تلك الفئة االجتماعية    الثورة الصناعيةأدت : القرن التاسع عشر
 فتعرض العمال لالستغالل   .التي تعتمد في عيشها على العمل المأجور ألنها ال تملك  وسائل اإلنتاج  

وخلقت حالة الفقر   . والعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر في المصانع ومعامل النسيج والمناجم    
یا "آارل مارآس في (التي یعيشها العمال مشاعر التضامن فيما بينهم فأخذوا ینظمون أنفسهم   

 ").!!عمال العالم اتحدوا
وبفضل الضغوط التي مارستها أولى  . یف بأوضاعهموارتفع صوت العمال شيئا فشيئا وازداد التعر

ولكن استمرار .  أصدر عدد من البلدان قوانين تتعلق بساعات وظروف العمل   نقابات العمال
 .االضطرابات العمالية حمل أهل الصناعة والحكومات إلى النظر في اتخاذ المزید من التدابير

ولية موحدة لكي ال تحصل الدول التي ال   اقترح بعض الصناعيين وضع معایير د : القرن العشرون
  1906 و1905تلتزم بمعایير العمل على مزایا بالنسبة لغيرها، وأدى ذلك في نهایة المطاف في   

وآان ثمة مبادرات أخرى إلعداد واعتماد    . إلى اعتماد أول اتفاقيتين دوليتين في مجال العمل     
 .  األولىاتفاقيات إضافية توقفت بسبب اندالع الحرب العالمية

 بين على المستوى الدولي  واعترفت معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية بالترابط والتشابك   
ظروف العمل والعدالة االجتماعية والسالم العالمي، وقررت إنشاء منظمة العمل الدولية آآلية   

 .لوضع المعایير الدولية في مجال العمل والعمالة
 . فهوم العمل آقيمة إنسانية وحاجة اجتماعية ووسيلة لتحقيق الذاتوفي هذا السياق نما وترعرع م

، أعدت منظمة العمل الدولية أربعين اتفاقية تناولت مجموعة  1933 وعام 1919وفيما بين عام 
 .واسعة من القضایا المتعلقة بالعمل

 انتكاس   ، آان بمثابة"یوم الجمعة األسود "، المعروف باسم 1929غير أن انهيار البورصة عام 
فقد نجم عنه همود اقتصادي خطير رافقه انتشار البطالة على نطاق واسع مما أسفر عن    . خطير

أما في ألمانيا  . خروج العاطلين عن العمل في مظاهرات هائلة وانتشار الفوضى وأعمال الشغب
فقد أفضت األزمة االقتصادیة العالمية إلى أزمة سياسية ساهمت في بروز أدولف هتلر على 

 .الساحة وأفضت في النهایة إلى قيام الحرب العالمية الثانية
 القضایا االقتصادیة واالجتماعية ضمن    منظمة األمم المتحدةوضعت : بعد الحرب العالمية الثانية

 .أهدافها وبرامجها الخاصة ببناء نظام عالمي جدید للحيلولة دون قيام أوضاع مماثلة من جدید
اإلعالن الخاص بأهداف ومقاصد    قة بين العمل والكرامة اإلنسانية في   وقد جرى التشدید على العال 

"  إعالن فيالدلفيا "المعروف اآلن باسم  (1944 المعتمد في فيالدلفيا عام منظمة العمل الدولية
العمل ليس  "والذي ینص على أن ) 1946والذي أدمج في دستور منظمة العمل الدولية في عام  
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الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادیة وتقدمهم الروحي في ... .لجميع البشر" وأن " بسلعة
 ".ظروف توفر لهم الحریة والكرامة، واألمن االقتصادي، وتكافؤ الفرص

 التي رفعت 1981لعام   (Laborem Exercens)" مزاولة العمل"وأعلن ذلك أیضا في الرسالة البابویة   
 .تبرة إیاهم عناصر فاعلة ال أدوات مفعول بهامن شأن العمال من وجهة نظر فلسفية ودینية مع

وقد تحقق الكثير لتحسين مصير العمال في مختلف أنحاء العالم سواء من خالل منظمة العمل   
ولكن ظهرت اليوم، في إطار العولمة االقتصادیة، أشكال جدیدة  .  الدولية أو منظمة األمم المتحدة

 .دة أآثر تعقيدامن التحدیات وانعدام األمن تتطلب حلوال جدی
باتت المطالبة بعمل الئق اليوم تحدیا عالميا مطروحا أمام القيادات السياسية          "

ومستقبلنا المشترك یرتهن إلى حد بعيد بكيفية ردنا على         .  والتجاریة في العالم أجمع  
 ".هذا التحدي

 1999، منظمة العمل الدولية
 

 تحدید المسألة ووصفها -2
حقوق اإلنسان في إطار العمل آثيرة بدءاًً من عمل األطفال في مناجم  إن األمثلة عن انتهاآات  

الفحم، واعتقال النقابيين وانتهاء بالرق الحدیث آعمل السخرة أو االستغالل الجنسي التجاري   
آما تشمل حقوق اإلنسان في هذا المنظور ظروف العمل السيئة آأن تكون بيئة العمل    . لألطفال

وتقع في إطار هذا الموضوع   . اإلفراط االستغاللي في ساعات العمل غير صحية أو خطرة، أو آ
ویجب أخيرا وليس آخرا مناقشة العالقة بين  . حمایة أآثر الفئات حرمانا آالنساء أو المهاجرین

 .الكرامة اإلنسانية واألمن البشري وظروف العمل الالئقة
حقوق العمال، وهما من جهة نظام   وسنعرض فما یلي أهم آليتين دوليتين لحمایة الحق في العمل و 

 .منظمة العمل الدولية، ومن جهة أخرى القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 النصوص التشریعية لمنظمة العمل الدولية

 منظمة العمل الدولية
 وآان الهدف األول من تأسيسها هو التعبير عن  1919أنشئت منظمة العمل الدولية في عام   

وقد بنيت على .  اإلصالح االجتماعي في أعقاب الحرب العالمية األولى االهتمام المتزاید بتحقيق 
االعتقاد الراسخ بأن الفقر یشكل خطرا على الرفاه واألمن في آل مكان وهي تهدف إلى تحسين   
 .ظروف العاملين في آل أنحاء العالم بدون تمييز قائم على العرق أو الجنس أو األصل االجتماعي

 1969 وآالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ومنحت في عام    1947م وأصبحت المنظمة في عا 
 .جائزة نوبل للسالم تقدیرا لعملها

 إذ أن  ببنية ثالثية ولمنظمة العمل الدولية سمة فریدة بين منظمات األمم المتحدة ألنها تتمتع   
 نظر ات إلى جانب وجهالعمال وأرباب العملالقرارات التي تصدر عن هيئاتها تمثل وجهات نظر 

 0الحكومات
 وتقوم المنظمة

بصياغة سياسات وبرامج ترمي إلى تعزیز حقوق اإلنسان األساسية وتحسين ظروف العيش   
 وتحسين فرص العمل؛

في هذه المجاالت وتتابع تطبيقها على الصعيد      ) االتفاقيات والتوصيات  (وتضع المعایير الدولية   
 الدولي؛
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 .ساعدة البلدان في إضفاء الفعالية على سياساتهاتدیر برنامجا موسعا للتعاون التقني لم
 اتفاقية تضع المعایير في مجاالت عدیدة مثل ظروف العمل، واألمن  180وقد أعدت المنظمة نحو 

المهني والصحة المهنية، والضمان االجتماعي، وسياسات العمل والتدریب المهني وتوفير الحمایة    
 .للنساء والمهاجرین والسكان األصليين

.  أساسية في مجال حقوق اإلنسان مرجعية آاتفاقياتكن ال یفيد إال عدد قليل من هذه االتفاقيات ول
ونورد أدناه قائمة بهذه االتفاقيات التي تعد أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مع بيان حالة  

 .التصدیق عليها

 أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 ة لمنظمة العمل الدوليةالتصدیق على االتفاقيات األساسي

 المبدأ االتفاقيات عدد الدول التي صدقت عليها
141 
152 

 )1948 (78االتفاقية 
 )1949 (98االتفاقية 

وحمایة   حریة تكوین الجمعيات 
حق التنظيم والمفاوضة  

 الجماعية
 العمر األدنى للعمل )1973(138االتفاقية  120
 حظر العمل القسري )1930 (29االتفاقية  161
  )1957 (105االتفاقية  158
160 
158 

 )1951 (100االتفاقية 
 )1958(111االتفاقية 

الحقوق في أجر متساو ومنع   
 التمييز في العمل واالستخدام

   
منظمة العمل الدولية،      : المصدر  

2003 
 

 18وآرد على التحدیات الجدیدة التي تطرحها العولمة اعتمدت منظمة العمل الدولية في  
ویحدد هذا  .  ومتابعتهوالحقوق األساسية في العمل إعالن بشأن المبادئ  1998حزیران /یونيو

اإلعالن بدقة أي معایير العمل أو حقوق العاملين تعتبر أساسية، وهي على وجه التحدید االتفاقيات     
و خطوة هامة  ویعتبر هذا اإلعالن أ . األساسية لمنظمة العمل الدولية المبينة في اإلطار الوارد أعاله   

وهو یعبر عن التزام الدول    . تهدف إلى توجيه الجهود الدولية بعنایة نحو مواجهة هذه التحدیات     
الحد األدنى  "بمجموعة من القيم المشترآة التي صيغت في عدد من القواعد التي تشكل      

 ".االجتماعي
ظر عما إذا آانت قد     الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية، بغض الن   جميع ویلزم هذا اإلعالن  

ویطلب من الدول التي لم تصدق على االتفاقيات    . صادقت أم لم تصادق على االتفاقيات المذآورة 
 .األساسية تقدیم تقاریر عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ المكرسة في اإلعالن

 جميعققته وتصدر منظمة العمل الدولية أیضا آل أربع سنوات تقریرا عالميا عن التقدم الذي ح  
الدول األعضاء في تنفيذ المبادئ األساسية، وهو تقریر یعتمد عليه في تقدیر فعالية التدابير المتخذة   

 .أثناء الفترة السابقة

 حقوق اإلنسان في مجال العمل المكرسة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
وهذه  .  سان طائفة واسعة من حقوق اإلنسان المرتبطة بالعمل  یتضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلن    

وفيما یلي اقتباس من    . الحقوق یتناولها تفصيال العهدان اللذان یجعالنها ملزمة للدول األطراف    
 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نورد فيه بيانا بهذه الحقوق التي سنعود إليها بالتفصيل فيما بعد
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 شخص الحق في حریة االشتراك في الجمعيات  لكل...صتعباد أي شخساسترقاق أو ا یجوز ال"
 شخص الحق في العمل، وله حریة اختياره بشروط عادلة مرضية آما لكل. ..والجماعات السلمية 

 فرد یقوم لكل.  فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمللكل... الحمایة من البطالة حقأن له 
 اإلنسان تضاف إليه، عند بكرامةیكفل له وألسرته عيشة الئقة بعمل الحق في أجر عادل مرض 

 وینضم إلى نقابات حمایة   ئ شخص الحق في أن ینشلكل. اللزوم، وسائل أخرى للحمایة االجتماعية 
 لساعات   شخص الحق في الراحة، أو في أوقات الفراغ، وال سيما في تحدید معقول   لكل. لمصلحته

 شخص الحق في مستوى من المعيشة آاف للمحافظة على لكل... العمل وفي عطالت دوریة بأجر
 وله الحق في تأمين معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز     ... وألسرته الصحة والرفاهية له 

  ".غير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادتهو...
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 25 و24 و23 و20 و4المواد 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 الحق في عدم الخضوع للعبودیة

 ال یجوز إخضاع أحد  :." من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  على أنه  8تنص المادة  
 ........" ال یجوز إآراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي،...للعبودیة

.  للرق والعمل القسري فإنهما ال یزاالن یمارسان بأشكال مختلفة  على الرغم من اإلدانة العالمية 
وهذه الممارسات آثيرا ما تكون مبنية على اعتبارات أیدیولوجية راسخة أو متجذرة في تقاليد     

. وتربطها، بحسب منظمة العمل الدولية، صلة واضحة بالبنى غير الدیمقراطية   . ثقافية مختلفة  
ولئن آان هذا  . لرجال والنساء واألطفال المجبرین على العيش آعبيد  فيوجد في العالم مالیين من ا  

 :والعبد هو الذي. االستغالل ال یسمى استعبادا فإن ظروفه ال تختلف عنه
 یرغم على العمل تحت التهدید النفسي أو الجسدي؛

 أو یتحكم فيه سواء عن طریق ممارسة العنف الذهني أو الجسدي أو التهدید "  رب عمل"یملكه 
 باستخدام العنف؛

 یجرد من إنسانيته ویعامل آسلعة تباع وتشترى؛
 .یكره جسدیا أو تفرض القيود على حریة حرآته

 ما هي أشكال الرق الموجودة اليوم؟
ویصبح العمال عمال سخرة   .  مليون إنسان في العالم 20یعاني منه ما ال یقل عن    –العمل المقّيد 

راض، مبلغ قد ال یتجاوز ثمن دواء لمعالجة طفل مریض،   عندما یقترضون، أو ُیحملون على اقت 
 یوما في  365ویرغمون لتسدید هذا الدین على العمل ساعات طویلة مدة سبعة أیام في األسبوع، و    

لقاء عملهم هذا، وقد ال یمكنهم أبدا تسدید   " أجر"السنة، لقاء الحد األدنى من القوت والمأوى بمثابة   
 .ه أبناؤهم عدة أجيالالقرض الذي یمكن أن یتوارث

ویعاني منه األشخاص الذین تستخدمهم بصورة غير مشروعة   -)العمل القسري(عمل السخرة 
 ویكون ذلك عادة تحت التهدید    –ویجبرون على العمل / الحكومات أو األحزاب السياسية أو األفراد 

 .باستعمال العنف أو بالعقاب
یوجد . طفال بشكل استغاللي وفي ظروف خطرةویقصد بذلك عمل األ -أبشع أشكال عمل األطفال

في العالم عشرات المالیين من األطفال الذین یعملون لوقت آامل، ویحرمون من التعليم والترفيه       
 .الضروریين الزدهارهم الشخصي واالجتماعي
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مجال   في  لقيمتهم  األطفالویشمل ذلك استغالل -االستغالل الجنسي لألطفال ألغراض تجاریة
وآثيرا ما یخطفون أو یشترون أو یكرهون على  . إنتاج المواد اإلباحية  تجارة الجنسية و الو البغاء 

 .دخول سوق الجنس
أو المتاجرة بهم، بهدف /أي نقل البشر، من النساء واألطفال في أآثر األحيان،  و -االتجار بالبشر

ویرغمن على الخدمة   وآثيرا ما یحتال على النساء   . الكسب المالي وباستخدام القوة أو الترهيب    
 .المنزلية أو البغاء

 تقع ضحيته النساء والفتيات الالئي یتم تزویجهن دون أن یكون لهن   –الزواج المبكر أو القسري 
 .حق االختيار ویرغمن على العيش حياة الرقيق مع التعرض غالبا للعنف الجسدي

فغالبا ما یخطف هؤالء   .  وتشترى ویعني التعامل بالناس آسلعة تباع   -الرق التقليدي أو االستمالآي
 .من دیارهم ویصبحون ملكا یتوارث ویقدم آهدایا

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية
 الحق في العمل

الذي یشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له ، على الحق في العمل  من العهد6المادة  تنص
لتأمين   ...ویجب أن تشمل التدابير التي تتخذ .....ره أو یقبله بحریة إمكانية آسب رزقه بعمل یختا

 .الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدریب التقنيين والمهنيين
 هل العمل حق أم هو واجب؟

لماذا نحن نحتاج إلى إعالن حق لإلنسان في العمل مع أن العمل هو واجب یقيدنا ویتطلب منا جهدا        
ا أو بدنيا؟ آثيرا ما تفضي هذه االعتبارات السلبية إلى إثارة االرتباك والبلبلة فيما یتعلق         عقلي

في حين أن للعمل صلة وثيقة بالكرامة اإلنسانية وبمشارآة الفرد في . بمفهوم الحق في العمل 
ن العمل    ویمكن أن یكو . المجتمع، بينما قد تؤدي البطالة إلى الشعور بالقنوط بل واإلصابة بالكآبة      

 .أیضا وسيلة لتحقيق الذات وعامال الزدهار شخصية الفرد
والحق في العمل یضمن عدم استبعاد أي فرد من عالم العمل، أي أنه یتعلق أوال بالحق في       

وهو ال یشكل ضمانا للعمل،  . الحصول على عمل، ولكنه یشمل أیضا الحمایة من الفصل التعسفي   
 یتعين على الحكومات أن تتخذ، بكل الوسائل الممكنة، ما یلزم       فالبطالة منتشرة في آل الدول ولكن   

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق   2المادة  (من خطوات لضمان التمتع التدریجي الكامل بهذا الحق  
 )االقتصادیة واالجتماعية والثقافية

 حق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية
تعترف الدول    –تصادیة واالجتماعية والثقافية  من العهد الدولي الخاص بالحقوق االق7المادة 

أجرا منصفا ...  بحق آل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل... األطراف 
وظروف عمل تكفل  ...وعيشا آریما...ومكافأة متساویة لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز     

ة وأوقات الفراغ، والتحدید    ؛ االستراح...السالمة والصحة؛ تساوي الجميع في فرص الترقية 
 ...المعقول لساعات العمل

تنص هذه المادة على الحق في تقاضي حد أدنى من األجر یكفل عيشة الئقة، وفي التمتع بشروط      
وهذه المادة وثيقة الصلة بعدد آبير من االتفاقيات التي اعتمدتها منظمة       . عمل عادلة ومرضية 

لمعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في تحدید        العمل الدولية، آما تستخدمها اللجنة ا    
 .االلتزامات التي تترتب على الدول بموجب هذا الحكم

 حق آل فرد في تكوین النقابات واالنضمام إليها
تكفل الدول   ...  من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية8المادة 

قصد تعزیز ...  تكوین النقابات وفي االنضمام إلى النقابة التي یختارها   األطراف حق آل شخص في
 ...؛ حق اإلضراب..مصالحه االقتصادیة واالجتماعية وحمایتها
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لجأ الناس دائما إلى التجمع في منظمات وجمعيات لتعزیز أمنهم سواء في موقع العمل أو في  
 .مجتمعهم وأمتهم

لي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية   من العهد الدو8المادة ترتبط أحكام 
 یفّعل الحق في    المفاوضة الجماعيةوالحق في  . ت  حریة تكوین الجمعياارتباطا وثيقا بالحق في  

ویعتبر هذان الحقان على درجة عالية من األهمية ألنهما     . حریة تكوین الجمعيات في عالم العمل  
ومع ذلك فإنهما ال  . حقوق أساسية أخرى في مجال العمل آثيرا ما یفتحان الطریق أمام تأمين  

یحظيان من السلطات العامة بنفس القدر من االلتزام أو االعتراف الذي تحظى به، مثال، مكافحة        
 .عمل األطفال

 حق المساواة في المعاملة وحق عدم التعرض للتمييز
لخاصة بمبدأي عدم التمييز والمساواة  عند مناقشة الحقوق المرتبطة بالعمل، علينا أال نغفل األحكام ا   

فاألحكام المتعلقة بعدم التمييز والمساواة في المعاملة تتخلل قانون الحقوق االجتماعية      . في المعاملة
 .ویجب إیالء عنایة خاصة لألحكام التي تضمن للنساء المساواة في المعاملة في سوق العمل. بأسره

 وق اإلنسانية للمرأةالحقانظر الوحدة التعليمية الخاصة ب 
آان اعتماد منظمة األمم المتحدة التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من المعالم    

وهذه االتفاقية   . األساسية على طریق االعتراف للمرأة بالمساواة في االنتفاع بالفرص االقتصادیة
 ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة،   فتوخيا لمنع التمييز . تتناول أیضا حقوق المرأة في اإلنجاب  

ولضمان حقها الفعلي في العمل، یتعين على الدول األطراف حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل    
ویتعين عليها باإلضافة إلى ذلك إدخال نظام     . أو إجازة األمومة والتمييز على أساس الحالة الزوجية   

ایا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة    إجازة األمومة المدفوعة األجر أو مع التمتع بمز  
 . التي تشغلها

 مستوى االلتزامات
إن فعالية الوثائق الدولية تتوقف دائما، في نهایة المطاف، على التدابير التي تتخذها الحكومات    

 .للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية
 :مذآورة أعاله ما یليوتشمل الواجبات المترتبة على الدول إلعمال الحقوق ال

 :واجب االحترام 
إن الواجب األساسي األهم الذي یقع على الدول هو احترام حریة الفرد في عدم الخضوع    

وثمة جانب آخر على جانب آبير من األهمية یتمثل في حریة الفرد   .لالسترقاق والعمل القسري
آثيرا ما تنتهك هذه الحقوق ألن من و. في تكوین الجمعيات وفي إنشاء النقابات واالنضمام إليها  

 .شأنها ممارسة الضغوط على الدولة لحملها على إعمال حقوق عمالية هامة أخرى
 :واجب الحمایة 

إن الدول األطراف ملزمة بوضع معایير دنيا یجب أال تقل عنها شروط العمل التي توفر ألي 
ل ظلما، وفي جميع األحوال یتعين   آما یفترض الحق في العمل الحمایة من الفصل من العم. عامل

 .على الدولة أن تكفل الحمایة ضد التمييز في االلتحاق بالعمل
 : واجب التشجيع 

في مجال العمل، یمكن فهم هذا الواجب بمعنى االلتزام بتسهيل االلتحاق بالعمل عن طریق توفير  
 .خدمات التوجيه المهني والتدریب

 :واجب الوفاء بالحاجات 
 یساء فهم الحق في العمل في هذا الصدد، فهو ال یلزم الدول بتأمين عمل لكل شخص        آثيرا ما

ولكنه یدعوها إلى انتهاج سياسات تكفل تحقيق تنمية اقتصادیة واجتماعية وثقافية مستمرة وعمالة      
 .آاملة ومنتجة
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 مثيرة للجدلقضایا  آفاق لتفاعل الثقافات و- 3
الدولي، ال بد من مراعاة التنوع اإلنمائي والمؤسسي للشعوب     في إطار تنفيذ هذا اإلطار القانوني  

" الصياد "وتقدم حكایة . التي تعيش بأشكال مختلفة تجربة التكافل المتزاید الذي یشهده عالم العمل    
له قيمة مختلفة في بيئات ثقافية مختلفة وأن التدابير     " العمل"المعروفة مثاال إیضاحيا جيدا لفكرة أن  

 .غيير أنماط العمل یجب أن تكون مدروسة بعنایةالرامية إلى ت
 أمثولة الصياد

في ظهيرة ذات یوم آان صياد مستلقيا على الشاطئ وقد انتشرت شباآه حوله في الرمال ینعم  
رآه سائح على  .  بأشعة الشمس الدافئة ویسترق النظر بين الفينة والفينة إلى زرقة األمواج المتأللئة  

ي نيته معرفة سبب تكاسل هذا الصياد بدال من الخروج إلى البحر لكسب  هذه الحال فاقترب منه وف  
 .قوته وقوت عائلته بعرق جبينه

فاألجدى بك أن تجّد     . إنك لن تصيد سمكا آثيرا وأنت على هذه الحال  : "بادر السائح الصياد قائال 
 "في العمل بدال من االسترخاء على الشاطئ

 " یفيدني ذلك؟وماذا"نظر إليه الصياد وابتسم قائال 
 "یمكنك أن تشتري شباآا أآبر وتصيد سمكا أآثر:" أجاب السائح

 "وعندئذ، ماذا سيفيدني ذلك"قال الصياد مبتسما 
 "إنك سوف تكسب ماال آثيرا فيمكنك شراء قارب وصيد المزید من السمك:" رد السائح قائال

 "وعندئذ ماذا سيفيدني ذلك؟: "عاود الصياد سؤاله
یمكنك إذاك أن تبتاع قاربا أآبر وتستأجر من   :"عر بالضيق من ردود الصياد، قال لهبدأ السائح یش

 "یساعدك في عملك
 "وعندئذ ماذا سيفيدني ذلك؟"

أال تفهم؟ یمكنك إذاك أن تمتلك أسطول صيد وتجوب بحار العالم       " تملك السائح الغضب وقال 
 "وتجعل عمالك یصطادون لك

 "اذا سيفيدني ذلك؟وعندئذ م"ومرة أخرى سأله الصياد 
أال تفهم أنه یمكنك أن تبلغ من الثراء ما یغنيك تماما     :"تميز السائح حنقا وصرخ في وجه الصياد 

 "عن العمل فتعيش بقية حياتك جالسا على الرمال ترقب غروب الشمس وال هم لك في هذه الدنيا

 "! اآلنوماذا تراني فاعال" فنظر إليه الصياد ولم تفارق االبتسامة وجهه وقال

 التنفيذ والرصد - 4
ولكن فعالية الصكوك الدولية تعتمد على إرادة . إن االتفاقيات ملزمة للدول التي تصادق عليها 

الدول الراغبة في وضعها موضع التنفيذ عن طریق سن القوانين الوطنية وااللتزام بآراء سلطات   
االلتزامات التي تترتب عليها إمكانيات  فإمكانيات توقيع الجزاءات على الدولة التي تنقض   . المتابعة

وقد أدى ضعف آليات التنفيذ في اقتصاد العولمة إلى   ". وصمها بالعار"ضئيلة وغالبا ما ال تتجاوز   
المطالبة بربط حقوق اإلنسان، وال سيما الحق في العمل، بالنشاط التجاري، األمر الذي من شأنه  

ولكن هذه القضية تثير  . ول التي تنتهك القواعد الدولية    إتاحة إمكانية توقيع جزاءات تجاریة على الد 
فالجزاءات التجاریة یمكن أن ترغم الدول على اتخاذ التدابير الالزمة،    . الكثير من الخالف والجدل  

 .مثل منع عمل األطفال، ولكن المشكالت المطروحة غالبا ما  تتطلب حلوال أعقد بكثير
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ضعت منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة مجموعة     وعمال على تطبيق المعایير الدولية، و 
 .اإلجراءات الخاصة بالمراقبة وتقدیم الشكاوىمن 

فيتعين على الدول األطراف في اتفاقيات منظمة العمل الدولية تقدیم تقاریر دوریة بهذا الشأن تقوم       
ثم ترفع هذه اللجنة   .  عليها بتحليلها والتعليق   لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات 
وقد أدى هذا اإلجراء، الذي قد یبدو عدیم . تقاریرها إلى مؤتمر العمل الدولي الذي ینعقد سنویًا

 تعدیل على التشریعات الوطنية في مجال العمل    2000الجدوى آأداة تنفيذیة، إلى إدخال نحو   
 ! 1967 بلدا منذ عام 130والشؤون االجتماعية في أآثر من 

 إجراءین یتعلقان بالشكاوى لى جانب آلية المراقبة المذآورة، فإن منظمة العمل الدولية توفر     وإ
أولهما یسمح ألرباب العمل أو لمنظمات العمال بتقدیم  . الخاصة بتطبيق المعایير في مجال العمل

والثاني  یسمح للدولة العضو بتقدیم شكوى ضد دولة عضو  . شكوى ضد إحدى الدول األعضاء 
وتتلقى الحكومات بانتظام النتائج التي تتوصل إليها    . وعلى أثر ذلك یمكن تعيين لجنة تحقيق. ىأخر

 .مثل هذه اللجان
المكلفة   اللجنة المختصة بحریة تكوین الجمعيات   وتجدر اإلشارة باإلضافة إلى ذلك إلى وجود  
ذا اإلطار ضد آل ویمكن تقدیم الشكاوى في ه. بفحص االنتهاآات المدعى بها للحقوق النقابية 

ومنذ إنشاء هذه اللجنة في عام  . حكومة سواء صادقت أم لم تصادق على االتفاقيات ذات الصلة
 حققت الكثير ابتداء من تعدیل القوانين ورد عمال مفصولين إلى وظائفهم، وحتى إطالق  1950

 .سراح نقابيين مسجونين
 المالئم للعهد الدولي الخاص بالحقوق    والهيئة المسؤولة في األمم المتحدة عن مراقبة التنفيذ  

.  اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية االقتصادیة واالجتماعية والثقافية هي  
وخالفا للهيئات األخرى المعنية بمعاهدات حقوق اإلنسان فإن هذه الهيئة لم تنشأ بمقتضى العهد     

.  بمراقبة تنفيذ العهد 1985صادي واالجتماعي في عام  الدولي المعني، وإنما آلفها المجلس االقت  
 .  خبيرا مستقال18وهي مؤلفة من 

تبين فيها ما اتخذته من    ویتعين على الدول األطراف في العهد أن تقدم تقاریر آل خمس سنوات 
وبعد تحليل هذه   . تدابير قضائية وسياسية وغيرها لضمان الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  

مالحظات  "التقاریر بواسطة اللجنة ومناقشتها مع مندوبي الدول األعضاء المعنية، تصدر اللجنة  
وقد تمكنت هذه اللجنة في عدة مناسبات من الكشف عن انتهاآات للعهد      . تضمنها آراءها" ختامية

 .وحثت الدول األعضاء بالتالي على أن تكف عن انتهاك الحقوق المعنية
ن لألفراد أو الجماعات أن یقدموا شكاوى رسمية إلى اللجنة بشأن تعرضهم      ولكن ال یمكن حتى اآل 

 .النتهاك حقوقهم

 معلومات مفيدة
 ممارسات جيدة -1
 األطفال برنامج الدولي للقضاء على عملال

وهي تعد، بالتعاون مع  . األطفال للقضاء على عمل وضعت منظمة العمل الدولية برنامجا دوليا 
ات غير الحكومية، برامج تأخذ بعين االعتبار تعقيد الموضوع وضرورة     الحكومات ومع المنظم   

وینبغي لها إیجاد بدائل لعمل األطفال، مثال عن   . اتباع أساليب مدروسة ومتسقة في معالجة المشكلة  
طریق تطویر برامج لسحب األطفال من عملهم على أن تتاح لهم فرص بدیلة للتعليم وتوفر      

وقد تمكن هذا البرنامج الدولي، خالل السنوات العشر التي  . ل واألمانألسرهم مصادر بدیلة للدخ
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 بلدان وباتت   6انقضت على وجوده، من توسيع نطاق أنشطته الميدانية التي آانت تشمل في البدایة 
 . بلدا82اليوم تشمل 

 2000 سنة في عام 17 إلى 5تقدیر عالمي لعدد األطفال العاملين الذین تتراوح أعمارهم من 
 

نسبة (نسبة عدد األطفال العاملين إلى إجمالي عدد السكان    
 )مئویة

 الفئة العمریة

12.2 5- 9 
23.0 10- 14 
 )14 -5(المجموع  17.6
42.4 15- 17 
 )17 -5(المجموع  23.0

 منظمة العمل الدولية: المصدر

قي لكرة القدم  ، بالتشارك مع االتحاد األفریاألطفال برنامج الدولي للقضاء على عملوشن ال
 في  2002ومنظمي آأس افریقيا، حملة آبرى للتوعية بقضایا عمل األطفال بمناسبة بطولة عام 

 یفهمه آل من لدیه معرفة بكرة القدم،   " بطاقة حمراء لعمل األطفال"وتحت شعار بسيط  . مالي
عة نشرت   أشرطة فيدیو، وموسيقى شعبية، ومواد مطبو –استخدمت الحملة وسائل إعالمية مختلفة 

 للوصول إلى   –عن طریق التلفزیون واإلذاعة وشرآتي طيران، وأثناء مباریات آرة القدم ذاتها 
 بلدا افریقيا آما روجت 21ونفذت أنشطة في إطار الحملة في . مالیين الناس في افریقيا وغيرها 

ملة وصلت   ویقدر أن رسالة الح .  وسائل اإلعالم الوطنية للحملة على نطاق واسع في عدة بلدان    
وآان حماس بعض  .  مالیين شخص في زامبيا وحدها5 مليون شخص في آينيا وإلى 12إلى 

البلدان، مثل مصر وغانا، للحملة آبيرا إلى حد أنها ستظل تشكل جزءا من الكثير من المباریات    
 .المقبلة الوطنية والمحلية لكرة القدم، وغير ذلك من األحداث العامة

 ....هل آنت تعلم 
 مليون طفل بين الخامسة والرابعة عشرة من العمر یعملون إما لكامل الوقت أو لبعض  250 أن ...

 . طفل في العالم یعملون لكسب عيشهم100 طفال من آل 16وهذا یعني أن . الوقت
 ... مليونا، یعملون لوقت آامل آل یوم وعلى مدار السنة120وأن نصف هؤالء تقریبا، أي نحو ... 
 ... المائة منهم یعملون في الزراعة في70وأن ... 
 .. في المائة منهم یعملون في ظروف خطرة70وأن ... 
 مليونا تتراوح أعمارهم 50 مليون طفل، نحو 250وأن من ضمن هؤالء األطفال البالغ عددهم ... 

بين الخامسة والحادیة عشرة، ویعملون، بطبيعة الحال، في ظروف خطيرة بالنظر إلى سنهم    
 .نتهموضعف حصا

ففي الوالیات المتحدة مثال یعمل أآثر من  . وأن عمل األطفال منتشر أیضا في البلدان المتقدمة... 
وهي مؤسسات صناعية صغيرة  ( في معامل الشقاء 13.000 طفل في الزراعة و230.000

 ).تستخدم العمال بأجور زهيدة وفي ظروف صحية سيئة للغایة
 منظمة األمم المتحدة: المصدر
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 ت قواعد سلوك الشرآات فيما یتعلق بالحق في العمل وحقوق اإلنسانمدونا
فالمستهلكون   . لم یعد یسع الشرآات عبر الوطنية بعد اآلن التهرب من المساءلة عن أنشطتها 

والمنظمات غير الحكومية تمارس عليها ضغوطا هائلة لدفعها إلى تحسين شروط العمل في       
ورة متزایدة عن اعتماد قواعد سلوك خاصة بالشرآات   وهذه الضغوط تسفر بص . مختلف شرآاتها

للحصول على مزید من األمثلة   . تشمل حقوق اإلنسان ومعایير العمل آما تشمل الشواغل البيئية   
 : راجع الموقع الشبكي

http://www1.umn.edu/humanrts/links/sicc.html 
"  ليفي ستراوس وشرآاؤه " ؤسسة التعهدات والمبادئ التوجيهية لم  وأبرز هذه األمثلة هو بال شك 

فيما یتعلق باختيار البلدان، وهي وموجهة إلى المتعاقدین والمزودین الذین تتعامل معهم، وتشمل   
بين أمور أخرى السالمة والصحة في مزاولة العمل، وحریة إنشاء الجمعيات واالنضمام إليها،        

  .قسري، وعدم التمييز عند التوظيفواألجور والمزایا، وساعات العمل، وعمل األطفال، والعمل ال
ولهذه الجهود بالتأآيد تأثير إیجابي على الظروف االجتماعية، ولكنها غالبا ما ال تسعى إلى  تحقيق     
معایير عالية جدا آتلك المكرسة في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، وإنما تكتفي بالمعایير     

ومن ثم یمكن القول بأنها ال تقدم في آثير من  .  لةآما أنها تفتقر إلى آليات مراقبة فّعا. الوطنية
ولكنها تشكل مع ذلك خطوة في االتجاه السليم نحو    . األحيان سوى خدمة وهمية للمعایير الدولية 

 .زیادة المساءلة االجتماعية
 وضع عالمة مميزة على المنتجات  

لة على أن انتاجها یتفق مع  ثمة اتجاه متزاید إلى الحث على وضع عالمة مميزة على المواد للدال
الممارسات االجتماعية الجيدة باعتبار ذلك یسهم في تحسين الممارسات االجتماعية وحمایة حقوق        

فهو یسمح للمستهلك بالتأثير على الممارسات في مجال اإلنتاج من خالل استخدام قدرته         . اإلنسان
 بلدا، في أوروبا  17ا المعنى في  واليوم توجد مبادرات بهذ .  الشرائية لدعم الممارسات الجيدة

وأمریكا الشمالية بصفة رئيسية، وتوجد مثل هذه العالمة المميزة اليوم على مجموعة من المواد    
مثل القهوة وشراب الشوآوالته، وألواح الشوآوالته، وعصير البرتقال، والشاي، والعسل،     

 .والسكر، والموز

منظمة ال تسعى إلى الربح تعمل  ، على سبيل المثال، هي (RUGMARK)وراغمارك  
وهي توفر فرص تعليمية . من أجل القضاء على عمل األطفال في معامل السجاد

 المميزة تضمن أن المعمل الذي  RUGMARKوعالمة . ألطفال الهند ونيبال وباآستان
 .أنتج البساط أو السجادة التي تشتریها لم یلجأ إلى عمل األطفال غير المشروع

  بهدف تحسين التعامل التجاري مع المنتجين    FAIRTRADE فيرترید  مؤسسةأنشئت 
وهي تمنح عالمة فيرترید للمنتجات التي    . المهمشين والمحرومين في العالم الثالث 

والمنتجات الموسومة بهذه  . تفي بالمعایير المعترف بها دوليا للتجارة المنصفة 
 .أوروباالعالمة تباع في معظم شبكات السوبرمارآت الكبرى في 

 مبادرة االتفاق العالمي 
 "دعونا نوحد قوى السوق تحت سلطة مبادئ عالمية"

 األمين العام لألمم المتحدةآوفي أنان، 
 

على فكرة أطلقها آوفي أنان، األمين العام لألمم المتحدة، في آلمة ألقاها         "  االتفاق العالمي "یقوم 
، دعا فيها أوساط األعمال    1999آانون الثاني  / ینایر30أمام المنتدى االقتصادي العالمي بتاریخ   

وآان االتجاه الناشئ إلى مساءلة الشرآات    . إلى االلتزام بالقيم المتفق عالميا على تأیيدها وإقرارها       
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یفتقر إذاك إلى إطار دولي لمساعدة الشرآات في تطویر وتعزیز أساليب عالمية مبنية على القيم 
لسد هذا العجز وقوبلت بالترحاب في أوساط  " اق العالمياالتف"فجاءت مبادرة  . في اإلدارة
 .األعمال

ویشتمل، فيما یتعلق بالعمل،   .  قيم أساسية تتعلق بحقوق اإلنسان وقضایا العمل والبيئة  9وهو یعلن 
 على عدد من االلتزامات تتعلق بالوفاء بمعایير العمل األساسية لمنظمة العمل الدولية، وهي

  واالعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية؛حریة تكوین الجمعيات �

 إلغاء آل أشكال عمل السخرة أو العمل القسري؛ 

 القضاء الفعلي على عمل األطفال؛ 

 .إلغاء التمييز فيما یتعلق بالعمالة والمهنة 
 .وتساعد منظمة العمل الدولية في صياغة التدابير العملية الرامية إلى النهوض الفعلي لهذه المعایير

  إمكانية الحصول بسهولة على معلومات  http://www.unglobalcompact.orgویوفر الموقع الشبكي  
فقد . عن المبادئ التي تقوم عليها هذه المبادرة، باإلضافة إلى قائمة بالشرآات المشارآة فيه    

 . انضمت مئات الشرآات والمنظمات إلى المبادرة منذ إنشائها
وعلى الرغم من االعتراف الواسع  . مجموعة اختياریة من المبادئ  واالتفاق العالمي عبارة عن  

بأهميته آخطوة إیجابية في تشجيع الشرآات على التصرف على نحو مسؤول، فهنالك من یشك في        
ویؤآد نقاد هذه المبادرة أن التحدیات التي یواجهها تنفيذها تتمثل في افتقارها         . إمكانية تنفيذه بفعالية 
ة واجبة التطبيق، وإلى آليات مستقلة للمراقبة والتنفيذ، والى وضوح معنى         إلى معایير قانوني

 .المعایير ذاتها

 اتجاهات -2
 )EPZs (طق تجهيز الصادراتامن �

تعمد البلدان أآثر فأآثر إلى اجتذاب المستثمرین عن طریق إنشاء مناطق تجهيز الصادرات، وهي    
ستثناءات ليس فقط في مجال اإلعفاء من   ما یسمى بمناطق التجارة الحرة، التي تمنح فيها ا 

وتستفيد الشرآات  . الضرائب الجمرآية، بل من االلتزام بالقوانين التي تحمي حقوق العاملين أیضا  
عبر الوطنية من تدّني تكاليف العمالة، ولكن هذه المناطق تجتذب مع ذلك أعدادا آبيرة من العمال        

وفي المقابل قد تكون     . دفع لقاء عمل مماثل خارجها  ألن األجور فيها تظل أعلى من األجور التي ت   
فإغفال قواعد الحمایة    . ظروف العمل فيها أقل مدعاة للرضا، على صعيد السالمة والصحة مثال

من الحریق، وعدم وجود مرافق لإلسعافات األولية، واآلليات غير المأمونة، تشكل بعضا من 
وقد تحسنت الظروف بال شك مع . ق التجارة الحرة المشكالت الكثيرة التي یمكن أن تواجه في مناط   
 .ازدیاد التوعية، ولكن المشكالت ال تزال قائمة

وتستخدم هذه .  بلدا70في ما ال یقل عن ) مناطق تجهيز الصادرات(وتوجد مناطق للتجارة الحرة  
 . مليون عامل27 منطقة في العالم 845المناطق البالغ عددها 

 :المصدر
 2000حدة اإلنمائي برنامج األمم المت

 انحسار نقابات العمال •
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  ج1997، منظمة العمل الدولية: المصدر
ففي .  تشهد نقابات العمال في بعض البلدان المتقدمة انخفاضا غير مسبوق في عدد أعضائها      

 في المائة فقط من عدد  15الوالیات المتحدة مثال تبلغ نسبة العمال المنضمين إلى نقابات نحو       
وفي معظم البلدان   .  ابات العمال اليوم أضعف بكثير مما آانت عليه في الماضي القریب      ونق. العمال

النامية یالحظ أن حریة تكوین الجمعيات شبه معدومة فيما یخص نقابات العمال؛ فتوضع مختلف  
أشكال العقبات للحيلولة دون تنظيم العمال، وتلجأ بعض البلدان بشكل عادي إلى استعمال العنف   

 .یب والقتل العشوائي واالعتقاالت التعسفية لمنع العاملين من االتحاد للمطالبة بحقوقهموالتعذ

 الهجرة العمالية: تزاید الحراك على الصعيد الدولي
. إن مأساة الفقر والعنف هي التي تدفع الناس اليوم إلى هجرة أوطانهم بحثا عن مستقبل أفضل    

ویعاني العمال   .  مستویات التنمية االقتصادیة وتتفاقم هذه الحالة بسبب اتساع الفوارق في   
 . المهاجرون في أغلب األحيان من التمييز واالستغالل بشتى أشكالهما

 في المائة من سكان  2 مليون شخص مما یعادل 150ویبلغ إجمالي عدد المهاجرین في العالم  
 100ل الدولية أآثر من  ووفقا لمنظمة العم .  مليون مهاجر50العالم، یوجد منهم في افریقيا وحدها  

وإضافة   . من النساء )  في المائة47.5(مليون من المهاجرین هم من العمال، مع نسبة آبيرة جدا     
 من (إلى هذه التقدیرات یوجد عدد متزاید من المهاجرین المتسللين سرا، أي بدون أوراق رسمية 

أوجه التفاوت السائدة في عالمنا     ومن المرجح أن تزداد هذه األعداد ما لمتعالج ).  مليون40 إلى 30
 .المعولم معالجة سليمة
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 97االتفاقية رقم (ومما یؤسف له أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال المهاجرین       
لم یصدق عليها إال عدد قليل نسبيا من الدول ألن الدول تخشى من وضع قيود  ) 143واالتفاقية رقم 

وطرأ تطور إیجابي في هذا الصدد یتمثل في دخول   . لتي تتبعهاإضافية على سياسات الهجرة ا
حيز النفاذ في   " المهاجرین وأفراد أسرهم  الدولية لحمایة حقوق جميع العمال     األمم المتحدة  اتفاقية "

إذ تسنى بفضل تصدیق تيمور الشرقية عليها تخطي عتبة التوقيعات    (2002آانون األول /دیسمبر
 . ، فاتحة بذلك آفاقا أفضل أمام العمال المهاجرین في آل أنحاء العالم)العشرین الالزمة لنفاذها

.   في المائة من مجموع  العاطلين في العالم  40یشكل الشباب العاطلون عن العمل    "
 أي بزیادة قدرها – مليون شخص  66ویقدر عدد الشباب العاطلين اليوم في العالم بـ 

. الناقصة هي أیضا في تزاید مستمر آما أن البطالة . 1965 مالیين منذ عام  10
ویلتفت الشباب   .  وغالبية الوظائف الجدیدة هي وظائف منخفضة األجر وغير آمنة

أآثر فأآثر لتأمين رزقهم إلى القطاع غير الرسمي في أعمال ال توفر لهم سوى القليل    
 ."من الحمایة أو المزایا أو اآلفاق ، أو ال توفر لهم شيء من ذلك على اإلطالق 

 آوفي أنان
 األمين العام لألمم المتحدة

 
 بطالة الشباب �

تتمثل إحدى المشاآل الهائلة التي تواجه البلدان المتقدمة والنامية على السواء في وجود عدد ضخم   
 . ومتزاید من الشباب العاطلين عن العمل

، وأوروبا  )يااليونان وإیطاليا واسبان(وأآثر المناطق معاناة من هذه المشكلة هي جنوب أوروبا 
ومنطقة الكاریبي  ) ال سيما بلغاریا والتفيا وجمهوریة مقدونيا اليوغسالفية السابقة وبولندا (الشرقية 

ولكن نسبة البطالة بين الشباب ليست مرتفعة في آل  ). بما في ذلك جمایكا وترینيداد وتوباغو (
ة وجمهوریة تنزانيا المتحدة،  ففي النمسا واليابان والمكسيك وسنغافورة وآوریا الجنوبي  . البلدان

 شابا بال عمل والفارق بين نسبة الشباب العاطلين والكبار   12یوجد أقل من شاب واحد من آل  
 ). أو ما قبله، منظمة العمل الدولية1997البيانات القطریة خاصة بعام . (العاطلين قليلة نسبيا

 مليون   540 مالیين فتاة و510يوم نحو وفقا لتقدیرات منظمة األمم المتحدة یعيش في العالم ال... 
 .شاب
 سنة، أو أن  24 إلى 15وهذا یعني أن من بين آل خمسة أفراد یوجد فرد یتراوح عمره من ... 

 . في المائة من سكان العالم 18الشباب یشكلون نحو 
وفي المتوسط ، وفي آل مكان تقریبا، یوجد شابان بال عمل مقابل آل عاطل عن العمل من ... 
 .راشدینال

 مليون عاطل عن العمل من الشباب في    70ویوجد وفقا لتقدیرات منظمة العمل الدولية نحو  ... 
 .العالم

وفي بلدان شتى مثل آولومبيا ومصر وإیطاليا وجامایكا، فإن أآثر من شاب واحد من آل ثالثة    ... 
ال عمل، أو یبحثون  أي الذین إما یعلنون أنفسهم ب–" العاطلين عن العمل "شبان  یصنف في فئة 

 .  أو أنهم على استعداد للعمل/عن عمل و
  
 البطالة طویلة األمد محنة اجتماعية، ویمكن أن تؤدي عندما تتفشى بين الشباب إلى عواقب     خلقوت

فكثيرا ما تقترن بطالة الشباب بمشكالت اجتماعية خطيرة آالعنف والجریمة واالنتحار     . وخيمة
وإذا أرید . وتؤدى من ثم إلى الدوران بال نهایة في حلقة مفرغة وتعاطي المخدرات والكحول،  



 280

للسياسات والبرامج الخاصة بالشباب أن تكون فعالة ال بد من تحدید أغراضها بدقة بحيث تأخذ في  
 .الحسبان قدرات وحاجات واختالفات محددة
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 أنشطة مختارة
  العمل–األطفال  -النساء: النشاط  األول 

 ةمقدم: القسم األول
تتناول القضایا المتعلقة بالحقوق اإلنجابية للمرأة في إطار    " لعبة األدوار "هذا النشاط عبارة عن 

والحقوق اإلنجابية تشمل حق المرأة في اختيار ما إذا آانت ترغب أو ال ترغب في      . العمل
 .اإلنجاب

 لعبة أدوار: نوع النشاط
 معلومات عامة عن لعبة األدوار: القسم الثاني

 :ف والغایاتاألهدا
إلى التعریف على نحو أفضل بالحقوق اإلنجابية للمرأة، وتحاول وضع  تهدف لعبة األدوار هذه 

المشارآين في مكان ضحية التمييز لكي یشعروا بما تشعره فعال، وتشجع مواقف المساواة والعدالة      
 . والمسؤولية

 اليافعون والراشدون: الفئة المستهدفة
 25 -15 :ترآيبتها /حجم المجموعة

 زهاء ساعة ونصف: المدة
 .التفكير النقدي، وتكوین الرأي، ومهارات في مجال التعبير والتعاطف: المهارات المطلوبة

 معلومات خاصة بلعبة األدوار: القسم الثالث
 عرض الموضوع

 اقرأ السيناریو األساسي للعبة األدوار
ومنذ عشرة أیام أجرت . عن عمل جدیدماریا عاطلة عن العمل منذ سنة تقریبا وتجّد في البحث " 

وجرت األمور على أحسن ما یرام وعرضت . مقابلة للحصول على العمل الذي طالما حلمت به  
. الشرآة عليها الوظيفة المنشودة، وطلبت منها مقابلة المسؤول عن شؤون الموظفين لتوقيع العقد     

ید، آانت على وشك التوقيع على وبعد أن ناقشت معه واجبات وظيفتها وآل ما یتصل بعملها الجد 
العقد عندما أخبرها بأن من شروط العقد التوقيع على بيان تلتزم فيه بعدم اإلنجاب خالل السنتين     

 ".المقبلتين
 توزیع األدوار

 ) أشخاص6إلى 4یتألف آل منها من (قّسم الفریق إلى أفرقة أصغر حجما 

على نهایة لهذه القصة ویضعها في شكل تمثيلية   اقرأ السيناریو ودع للفریق عشرین دقيقة لكي یتفق 
وینبغي أن تبدأ اللعبة بالمقابلة بين ماریا والمسؤول عن شؤون الموظفين، وأال  ). لعبة أدوار ( 

 .تستغرق أآثر من خمس دقائق

 : ویسعك أیضا استعمال األساليب التالية–ادُع آل فریق صغير إلى عرض تمثيليته 
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ر مسبق، تأمر بإیقاف التمثيل وتطلب من الممثلين تبدیل أدوارهم  دون إنذا: تبدیل األدوار 
 .ثم تناقش ما جرى مناقشة معمقة.ومواصلتها من النقطة التي توقفت عندها

ماریا غير قادرة على الحمل، أو ماریا  (بعد االنتهاء من أداء اللعبة، غّير الموقف    : التمثيل  معاودة 
لب من الممثلين إعادة تمثيل نفس اللوحة مع مراعاة هذا       واط)  على سبيل المثال.. حبلى بالفعل  

 .التغيير

 .سجل مالحظاتك لمناقشة اللعبة بعد أدائها
 استطالع ردود الفعل

، ثم   )آيف أعدوا لعبة األدوار؛ هل آان ذلك صعبا؟(ابدأ باستخالص النتائج من آل فریق صغير 
 .متهتحدث عن آثار هذا الشكل التمييز، وما یمكن عمله لمقاو

 هل استغرب أحد منهم هذا الوضع؟ -

 نقاط –نهایة واقعية؟  ما هي نقاط القوة (وما هي النتائج التي خلصت  إليها األفرقة؟  -
 )الضعف؟ هل من األفضل اتخاذ موقف جازم، أو عدائي، أو مذعن؟

 ؟)وباألخص في حالة الحمل(ما هي الحقوق التي تتمتع بها المرأة في بلدآم  -

  هل آان رد فعلها سليما؟–شرآة على هذا النحو لماذا تصرفت ال -

هل  جرى انتهاك حقوق اإلنسان في هذه القضية؟ وفي حال اإلیجاب ما هي الحقوق       -
 المنتهكة؟

 ولو آانت ماریا رجال، هل آانت ستتعرض لمثل هذا الموقف؟ -

 وآيف ینظر الرجال إلى هذه القضية؛ هل تختلف نظرتهم عن النساء؟ -

  لتعزیز وحمایة حقوق المرأة في اإلنجاب؟ما الذي یمكن عمله -
 إرشادات منهجية

 .اشرح للفریق ما هي الحقوق اإلنجابية

، فربما آانت النهایات  )من اإلناث أو من الذآور  (یمكنك أن تشكل أفرقة مكونة من جنس واحد    
 .التي یبتكرونها للقصة أآثر إثارة

، األمر الذي یقتضي من المشارآين  ضع في اعتبارك أنه یمكن أن تدور مناقشة حول اإلجهاض •
 .نبذ بعض الصور الجامدة واألفكار المسبقة

 اقتراحات للتنویع
اطلب في البدایة من شخصين متطوعين أن یؤدیا لعبة األدوار، على أن یكتفي الباقون         �

 .بالمشاهدة
 .أوقف األداء من وقت آلخر واطلب من المشارآين أن یعلقوا على المشهد -
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 حلون محل الممثلين في أداء الدوردع المشاهدین ی -

 ).زوج ماریا، ممثل نقابة عمالية(ضف شخصيات أخرى إلى التمثيلية  -
مقابالت، االشتراك في تمثيل (اطلب من الفریق القيام ببحوث في  مجال الحقوق اإلنجابية في بلدك  

 ). ادع بعض المراقبين للحضور–لوحات مسرحية عن حقوق اإلنسان في األماآن العامة 
 المتابعة: القسم الرابع 

 مجاالت للمزید من البحث/ الحقوق ذات الصلة 
 .الحقوق االجتماعية، المساواة بين الجنسين، التمييز، آراهية األجانب

 :اقتباس من المصدر التالي: المصدر

Compass: A Manual on Human Rights education with Young People. 2002. Strasbourg Cedex: 
Council of Europe Publishing. 

 االقتصاد المنصف: النشاط الثاني
 المقدمة: القسم األول 

إن توزیع الثروة والسلطة داخل المجتمع یؤثر عادة على فرص الناس في التمتع الكامل بحقوقهم  
ویتأملون   " اإلنصاف"ویتدارس المشارآون في إطار هذا النشاط مفهوم . اإلنسانية وفي حياة آریمة
 .ویربطون بين المالبس التي یرتدونها وبين الناس الذین صنعوها. في أوضاعهم الخاصة

 دراسة حالة: نوع النشاط
 معلومات خاصة بدراسة الحالة: القسم الثاني

 :األهداف والغایات
آما   . یربط المشارآون في دراسة الحالة بين المالبس التي یرتدونها وبين الناس الذین صنعوها  

 .سئلة بشأن مسؤوليتنایطرحون األ
 اليافعون والراشدون: الفئة المستهدفة

  شخصا25نحو : ترآيبتها/لمجموعةحجم ا
 ساعة ونصف الساعة: المدة

لوح من الورق القالب أو سبورة، أقالم مناسبة أو طباشير، مجموعة أسئلة : اللوازم المطلوبة 
 .للمناقشة

 مارآة ماث) تيشورت(وتوزیع قمصان قطنية 
 .التحليل والتأمل والتعبير والتفكير النقدي؛ ومهارات في الكتابة: ات المطلوبةالمهار

 معلومات خاصة بدراسة الحالة: القسم الثالث
 : عرض الحالة

 ):الموزعة(تيشورتات ماث 
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 دوالر في الوالیات المتحدة تنتجه شرآة دولية في أحد      20إن القميص القطني الذي یباع بسعر   
وهذا المعمل هو مثال لما یسمي بالماآيالدورا، أي مصنع تملكه شرآات    . ورمعاملها في السلفاد

 0.56والعامل السلفادوري الذي ینتج القميص یتقاضى  . أجنبية لتجميع السلع المعدة للتصدیر 
 .  قميص في الساعة4.7دوالرا في الساعة، وینتج في المتوسط 
 :بناء على هذه المعلومات، احسب ما یلي

 لعامل لقاء صنع القميص الواحد؟آم یتقاضى ا �
، حسبت الحكومة السلفادوریة أن األسرة تحتاج آحد أدنى لمجرد سد الرمق إلى   1994وفي عام 

 .أربعة أضعاف أجر العامل في الماآيالدورا
 إذا ما ضوعف أجر العامل أربع مرات، آم یكون أجره في الساعة؟ �
 آم سيتقاضى لقاء القميص الواحد؟ •
 الشرآة هذه الزیادة للمستهلك، آم سيصبح ثمن القميص؟وإذا ما حّملت  •

 وتخيل اآلن أن أجر العامل زید عشر مرات؟
 آم سيكون أجره في الساعة؟ �
 آم سيتقاضى لقاء القميص الواحد؟ •
 وإذا ما حّملت الشرآة هذه الزیادة في التكلفة للمستهلك، آم ستدفع ثمنا للقميص؟ •

 :تعليمات إلجراء دراسة الحالة
 الحالةتقييم 

أوضح للفریق أن المطلوب في دراسة الحالة تقييم صالحية ادعاء بائعي األلبسة بالتجزئة ردا على      
المطالبة بزیادة أجور العمال الذین یصنعون مالبسنا، حيث یؤآدون في أغلب األحيان أن األجور          

 . یجب أن تظل منخفضة حتى یتمكن المستهلكين من شراء السلع بأسعار منخفضة

 . الحالة على آل عضو من أعضاء الفریق واطلب من آل عضوین معا اإلجابة عن األسئلةاعرض

 :اطرح األسئلة التالية على الفریق
  بأي ثمن؟–هل أنتم مستعدون لشراء القميص بثمن أعلى؟ وفي حالة اإلیجاب 

العالمي    هل یجري في الحالة التي تعنينا انتهاك أي حق من حقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن      
 .لحقوق اإلنسان؟ اذآر نص مواد محددة من اإلعالن

 لماذا یبيع صانعو األلبسة منتجاتهم في بالد الغرب في حين ینتجونها في السلفادور؟

من المسؤول عن السهر على أن یتقاضى العمال السلفادوریون أجورا آافية إلعالة أنفسهم 
 وأسرهم؟

 .ناقش هذه األسئلة في الفریق
 ردود الفعلاستطالع 
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 :اطرح بعض األسئلة التلخيصية
 ما هي األمور الهامة التي ستتذّآرونها مما سمعتموه اليوم؟

 حاولوا التفكير في آلمة أو عبارة تلخص مشاعرآم؟
 .اطلب من المشارآين اإلجابة آال بدوره

 :إرشادات منهجية
 هذه الحالة بالذات من خلق    تستخدم عادة دراسات الحاالت للحفز على قيام نقاش مفيد، وال بد في 
ولهذا ینبغي أن یفكر آل  . مناخ من الثقة واالحترام لحمل المشارآين على المساهمة في النقاش

سجل آل  . أعضاء الفریق في بعض المبادئ التي یعتقدون أن على الجميع االلتزام بها في النقاش
 .اه الجميعاالقتراحات التي تقدم بهذا الصدد واعرضها في مكان یمكن أن یر

  اقتراحات للتنویع
ثم وزع بطاقات تحدد جنس شخص ما  ). أي عمل(اطلب من الفریق بأآمله بأن یقوم بعمل ما 

 من  2 من الحلوى لقاء خمس دقائق عمل؛   10مثال،  (وعمره واألجر الذي یتقاضاه لقاء عمله   
یتفق مع  ) من الحلوى(ثم ادفع لكل من أفراد الفریق أجرا ...) . الحلوى لقاء عشر دقائق عمل  

بصوت عال حتى یعرف آل   ) الحلوى" (= المال"واحسب . عمره أو جنسه آما جاءا على بطاقته
وزع . وناقش مشاعرهم. جميعهمالعمل الذي قام به بنفس فرد ما تقاضاه اآلخرون لقاء القيام  

 .قمصان ماث القطنية
 المتابعة: القسم الرابع

 :د من البحثمجاالت للمزی/ الحقوق ذات الصلة 
 .الحقوق االجتماعية والسياسية واالقتصادیة

 :المصادر

 :اقتباس من

DAVID A. SHIMAN. 1999. ECONOMIC AND SOCIAL JUSTICE. A HUMAN RIGHTS 
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 معلومات إضافية
Anti-Slavery International : http://www.antislavery.org  

Bread and Roses: http://www.bread-and-roses.com/ 

 China Labour Bulletin http://www.china-labour.org.hk  

Child Workers in Asia http://www.cwa.tnet.co.th  

Global March Against Child Labour: http://www.globalmarch.org/  

International Confederation of Free Trade Unions: http://www.icftu.org  

International Labour Organisation: http://www.ilo.org  

International Organization for Migration: www.iom.int  

The Anti-Slavery Portal: http://www.iabolish.com  

The Concerned for Working Children (CWC): http://www.workingchild.org/htm/cwc.htm 

The Fairtrade Foundation: http://www.fairtrade.org.uk/  

The Reference Centre on Corporate Social Responsibility: 
http://www.csreurope.org/home/default.asp  

UNICEF: http://www.unicef.org/crc/    
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حریة التعبير وحریة 
 وسائل اإلعالم

 
لكل شخص الحق في حریة الرأي      "

ویشمل هذا الحق حریة      .  والتعبير 
اعتناق اآلراء دون أّي تدخل، واستقاء        
األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأیة            

بالحدود     وسيلة آانت دون تقيد    
 ".الجغرافية

 

اإلعالن العالمي لحقوق من  19المادة 
.اإلنسان  
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 حكایة و أمثولة
لكل منا حق طبيعي في استخدام قلمنا ولساننا على مسؤوليتنا الشخصية         "

 "ومجازفًة بحياتنا
  )1764(، القاموس الفلسفي "حریة الصحافة"

 
لى طلب مقدم من رئيس اتحاد روسيا ـ قانونًا    اعتمد البرلمان الروسي على وجه السرعة ـ بناًء ع  

جدیدًا یجيز للحكومة الروسية تقييد اذاعة األخبار المتعلقة بالعمليات االرهابية التي تحدث في   
األحداث المأساویة التي جرت في مسرح موسكو في شهر  على روسيا، وذلك آرد فعل 

 ...2002تشرین األول سنة /اآتوبر
سارافاناموّتو هي والدة ریتشارد دي زویسا، الصحافي الذي ُاختطف وُقتل    إن الدآتورة مانوراني  

وقد قادت هذه السيدة حملة بغية القاء الضوء     . 1990شباط سنة /في سري النكا في شهر فبرایر
فقدمت معلومات إلى السلطات المختصة من أجل إجراء تحقيق في    . على مالبسات اغتيال نجلها 

فما عليك،    . ارتدي ثوب الحداد على موت ابنك  :"لم تتلق سوى رسالة فحواها  هذا االغتيال؛ بيد أنها  
فإن تصرفت على نحو آخر، فسوف تلقين حتفك   . باعتبارك أّمًا، إال التصرف على هذا النحو

جان بویر، ". (ليس أمامك إال سبيل واحد لحمایتك وهو التزام الصمت... المحالة من حيث التدرین
التزام الصمت، حریة التعبير ولغة   : مامكن إال سبيل واحد لحمایة أنفسكن أیتها النساء ليس أ"

 ).1996، المرآز الدولي لحقوق اإلنسان والتنمية الدیمقراطية، "حقوق االنسان

 
، أذاع مرآز قانون األعمال الخيریة في بلغراد على   2002تشرین الثاني سنة /وفي شهر نوفمبر

صحافي هو وأسرته " بقتل وتدمير"ام بتوجيه تهدیدات صریحة  الجمهور أن عمدة مدینة صربية ق  
وعند  . ألن هذا األخير آان قد نشر مقالة عن تورط العمدة في عمليات مشبوهة في مجال األعمال      

ثم أنه ُقدم إلى    . ظهور هذه المقالة، قامت الشرطة بتوقيف الصحافي واستجوابه دون توافر أیة أدلة   
 .ف العلنيين وطولب بدفع تعویضات إلى العمدةالمحاآمة بتهمة السب والقذ

 أسئلة للمناقشة 
 ـ ما هي حقوق اإلنسان التي اغتصبت ومن قام باغتصابها حسب ما جاء في الروایات المذآورة    1

 أعاله؟
  ـ ما هي األسباب التي یمكن أن تبرر فرض القيود على حریة التعبير وحریة وسائل اإلعالم؟2
 قيام به من أجل حمایة هذین النمطين من الحریات بأفضل الوسائل؟ ـ ما الذي ینبغي ال3
  ـ ما الذي یمكن أن یفعله من اغتصبت حقوقهم؟4

صحا
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  ـ ما هي االلتزامات التي تقع على عاتق الصحفيين الموثوق بأمانتهم؟5

 ما ینبغي معرفته 
 المسائل ذات الصلة في الماضي والحاضر - 1

حریة استقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة    "ا في ذلك تمثل حریة الرأي والتعبير، بم 
 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في 19المادة " (آانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

ـ حقًا من الحقوق المدنية والسياسية األساسية التي ُینص عليها في آل المستندات  ) 1948سنة 
ولقد نشأت هذه الحریة أول ما نشأت في الحرآات النضالية التي تفجرت   .  سانالخاصة بحقوق اإلن

من أجل الحصول على الحریات الشخصية إّبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وذلك عندما    
وقد سّمى الفيلسوف . ُنّص عليها في دساتير الوالیات المتحدة األمریكية والبلدان األوربية 

إن حریة الصحافة هي ضمانة من الضمانات  "ارت مل حریة الصحافة بقوله اإلنجليزي جون ستيو
وإلى جانب ). 1859، "عن الحریة("التي تكفل النضال ضد مظاهر الفساد والحكومات االستبدادیة    

ذلك، فإن هذه الحریة إنما تعّد حقًا من الحقوق التأسيسية التي ترمي إلى إقامة نظام دیمقراطي یكفل        
الدولة فحسب، وإنما أیضًا لكل فرد الحق في أن یقول ما یفكر فيه وأن ینتقد  ليس لمواطني  

، أن  1941آانون الثاني سنة  /وأعلن الرئيس األمریكي ثيودور روفلت، في شهر ینایر  . الحكومة
حریة الكالم والتعبير إنما هي إحدى الحریات األربع التي یستند عليها النظام العالمي المستقبلي بعد   

فاالنتفاع  بالمعلومات وضمان حریة تداولها عبر الحدود    .  الحرب العالمية الثانية أوزارها أن تضع
 .الجغرافية إنما یشكل عنصرًا من العناصر األساسية لمجتمع یتمتع باالنفتاح والتعددیة

 األمن البشري وحریة التعبير وحریة وسائل اإلعالم
ي التعبير عن آرائه، وآذلك حریة وسائل   أیضًا حریة آل فرد ف" التحرر من الخوف"ویشمل 
وطالما أن مفهوم األمن البشري یستند بدوره على حق الفرد في استقاء وتلقي األنباء        . اإلعالم

واألفكار من أي نوع آانت، بما في ذلك تلك التي تحوي انتقادًا للسلطات الحاآمة، فإن إرهاب    
وال تقترن ب . یتهددان األمن البشري  الصحافيين وفرض الرقابة على وسائل اإلعالم إنما   

 .تهدیدات جدیدة فحسب، بل أیضًا مناسبات جدیدة" التقنيات الجدیدة"
الجدیدة في األغراض التربویة، آما یمكن استخدامها في مجال      " التوصيلية "ویمكن استخدام  
ل إنشاء   وبات من األسهل القيام بحمالت دولية ضد األلغام األرضية ومن أج    . الجرائم المنظمة 

وبالنظر ". جرائم سيبرنية"غير أن ثمة مخاطر جدیدة تظهر على شكل .  محكمة الجنایات الدولية 
إلى تزاید اعتماد االقتصادیات والخدمات على التكنولوجيات الجدیدة، فإن أشكاًال جدیدة من الدمج      

ربا ـ ومقرها فعلى سبيل المثال، شكت منظمة وسائل اإلعالم لجنوب شرق أو  . واالستبعاد تتطور 
آانت تفرض قيودًا على خطوط االنترنيت المؤجرة،    " هيئة صربيا لالتصاالت"فيينا ـ من أن  

وذلك من أجل إجبار وسائل اإلعالم وغيرها من الوسائل على تغيير وضعها آهيئات تابعة للقطاع 
 .الخاص لتنضم بذلك إلى هيئة انترنيت صربيا لالتصاالت

اتي ثمنًا لحقك في التعبير  ءك، ولكني مستعد للمجازفة بحي سيدي، إني ال أشارآك آرا "
 ".عنها
 ).1778 ـ 1694 (فولتير

 
ـ الذي ینقل مباشرًة آل النزاعات إلى المشاهدین في حجرات  ." إن.إن. دور السي"لقد أدى 

وبالنظر إلى أهمية الرأي العام، فإن  . جلوسهم ـ إلى تغيير الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم
ائل اإلعالم صار لها دور متزاید األهمية فىالنزاعات، وهو األمر الذي شاهدناه بمناسبة النزاع    وس

االتجاه الذي   " المعلومات الترفيهية"و"   حروب المعلومات"وتمثل . الذي نشب في إقليم آوسوفو
 .یبين أن األنباء إنما تخضع ألغراض أخرى
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 التحدیات القدیمة والتحدیات الجدیدة
 بأهمية من نوع خاص، عندما آانت شعوب البلدان   الحرب الباردةریة اإلعالم أثناء  اتسمت ح

.  االشتراآية الواقعة في شرق أوربا محرومة من االنتفاع بالصحف والمجالت األجنبية أو المستقلة     
وفيما بعد، سعت حكومة الصين إلى تقييد استخدام األطباق القمریة، وذلك بغية منع الشعب الصيني  

واليوم، تعمل بعض البلدان على الحد من االنتفاع بمواقع   . مشاهدة قنوات التلفزیون الغربية من 
 .الویب التي تعتبرها هذه البلدان غير مرغوب فيها

 من حيث أنها تستفيد من حریة التعبير وتنتهكها في آٍن   بدور مزدوج القيام  لوسائل اإلعالمویمكن 
 عن المشاآل العالمية، األمر الذي من شأنه تعزیز التضامن   فقد یتمثل دورها في نشر أنباٍء. معًا

بيد أن هذا الدور قد یصير وسيلة من وسائل الدعایة السياسية للدولة أو     . على الصعيد العالمي 
ووفقًا للجنة الثقافة والتنمية التابعة لليونسكو،    . للمصالح االقتصادیة الخاصة أو غيرها من المصالح

 تصاالت الحدیثة ازدادت صعوبة فرض الرقابة على المعلومات، واقترن ذلك     فإن بفضل تقنيات اال 
أیضًا، السيما إذا ما آانت وسائل اإلعالم هدفًا لهجوم أو لرقابة    تهدیدات جدیدة  بل وبفرص جدیدة

وقد تنخفض جودة البرامج وتنوعها نتيجة العتبارات تسویقية ترمي إلى اجتذاب جمهور   . سياسية
دائم أو إلى التنافس من أجل آسب أآبر عدد من القراء والمشاهدین، وذلك عن   عریض على نحو 

 .طریق الترآيز على الجنس وقصص الجرائم
 الذي ُیمارس على الصعيد المحلي والصعيد العالمي آالهما، تهدیدًا  ترآيز وسائل اإلعالمیشكل 

تحاد األوربي أصدرت قوانين  ومن ثم فإن العدید من البلدان وآذلك دول اال   . خطيرًا لهذه الوسائل
 .ضد هذه الممارسات، وذلك بغية الحفاظ علي تعددیة وسائل اإلعالم

 التطورات التكنولوجيةوثمة تحدیات أخرى من نوع جدید أآثر اتقانًا، وهي التحدیات التي طرحتها   
بًا، فإن وغال. مثل نشر االتصاالت عن طریق األقمار الصناعية وزیادة فرص االنتفاع باالنترنيت

، وذلك خوفًا من إثارة اآلراء والمضامين   اإلعالم الجدیدةالدول تسعى إلى الحد من االنتفاع بوسائل
وبما أن هناك العدید    . المعارضة لسياساتها الوطنية، أي تلك التي تقوم على أسس دینية أو أخالقية   

و تستغل األطفال في  من مواقع الویب التي تروج لدعایات عنصریة وتحرض على آره األجانب أ 
ومع  . المنتجات اإلباحية، فإن مثل هذه الهموم التي تشغل بال الدول لها في الواقع ما یبررها دائماً 

آيف یمكن الحفاظ على التوازن الهش بين حریة التعبير والحمایة   : ذلك یثور هذا السؤال 
بة  تي ال حدود لها، فإن اإلجا المشروعة لمصالح دولة دیمقراطية؟ وبالنظر إلى طبيعة االنترنيت ال

وقد سبق لمنظمة التعاون والتنمية في     . ینبغي البحث عنها على المستوى الدولي بصفة أساسية     
الميدان االقتصادي أن أدانت في االتفاقية الخاصة بالجرائم السيبرنية عرض األفالم و استغالل      

سؤولية القانونية في مجال الجرائم  األطفال في المنتجات اإلباحية، آما أنها سعت إلى تعزیز الم   
هذا ویجري العمل في . المحلية، وآذلك تعزیز التعاون الدولي فيما یخص اقامة الدعاوى القضائية   

الوقت الراهن على صياغة بروتوآول تكميلي بهدف التصدي للدعایات العنصریة وتلك التي      
 .و لم تدخل االتفاقية حيز التنفيذ بعد. تحض على آره األجانب

 وسوف  2003وتعالج قمة األمم المتحدة الخاصة بمجتمع المعلومات التي انعقدت في جنيف سنة  ـ     
الدمج   :  ـ  قضية أخرى ذات أهمية حاسمة أال وهي  2005تنعقد من جدید في تونس سنة     

والهدف الرئيسي من هذه   ". العصر الرقمي"واالستبعاد في عصر االتصاالت الذي یسمى أیضًا   
و " من یستطيع"مثل في وضع خطة للعمل ترمي إلى تضييق الفجوة الرقمية والمعرفية بين القمة یت

وبالنظر إلى أن ما یطلق عليه    . االنتفاع بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت     " من ال یستطيع"
ولكن أیضًا  داخل بلدان الشمال حيث توجد مناطق أقل   ( الفجوة الرقمية بين بلدان الشمال والجنوب   

ما زالت تتسع على نحو یلفت األنظار، فقد آن األوان في الواقع    ) رخاًء بقت في حالة تخلٍف آبير 
فحریة التعبير إنما تتأثر تأثرًا آبيرًا إذا لم یتم االنتفاع بالبنى     .  للقيام بأنشطٍة على الصعيد العالمي 

 من المستحيل اآتشاف  األساسية للمعلومات، وذلك ألن األهمية المتزایدة لالنترنيت تكاد تجعل   
 . األفكار ونشرها في أي مكان آخر بمثل تلك السهولة

 وأن الحریات التي ال حدود لها  ما من حریة بدون مسؤوليةوعلى أیة حال، ینبغي اإلشارة إلى أنه   
قد تؤدي إلى انتهاآات ترتكب ضد حقوق اإلنسان مثل حق آل فرد في الحفاظ على حرمة حياته  
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 یتعين على الحكومات أن تقوم بتبریر القيود المفروضة على الحریات، وذلك غير أنه. الشخصية
باللجوء إلى أسباب مشروعة یمكن للرأي العام وللمؤسسات القضائية في نهایة األمر القيام    

 .بفحصها

 المضامين والتهدیدات - 2
ة الصحافة إن حریة التعبير إنما هي حق إطاري یشمل عناصر عدیدة، مثل حریة اإلعالم وحری   

. وتسند هذه الحریة على حریة الرأي وترتبط بها ارتباطًا وثيقاً .  ووسائل اإلعالم على وجه العموم  
ثم أن مظاهرها تتدرج من حریة األفراد في التعبير عن آرائهم إلى الحریة المؤسسية التي تتمتع بها   

قة، في حين أن حریة التعبير   أما حریة الرأي، فإنها حق من الحقوق المدنية المطل   . وسائل اإلعالم 
 .هي حق من الحقوق السياسية التي قد تخضع لبعض القيود

  وحریة التعبير إن هي إال حق مزدوج، بمعنى أنها حریة إذاعة اآلراء واألفكار أّیًا آان نوعها؛     
وهي أیضًا حریة استقاء المعلومات واألفكار من أي شكل آانت ـ وذلك عن طریق الوسائل       

أو المكتوبة أو المطبوعة أو على شكل أعمال فنية أو من خالل أیة وسيلة من وسائل         الصوتية 
وليس من الواجب استخدام الحدود الجغرافية للتدخل        . اإلعالم، بما في ذلك التكنولوجيات الجدیدة    

وتجري في ". حق التبليغ "وتبعًا لذلك، فإن حریة التعبير تمثل جزًا ال یتجزأ من . في هذا الحق 
قت الحاضر صياغة مشروع إعالن عن هذا الحق؛ بيد أنه نظرًا ألن هذا اإلعالن  ُیعد إعالنًا    الو

جامعًا لعدد من حقوق اإلنسان التي سبق اقرارها أآثر من آونه حق جدید في حد ذاته، فإن مفهوم 
 سبيل  باإلضافة إلى الحق في حریة التعبير، فإن هناك على ( اإلعالن لم یتضح بعد وضوحًا آامًال 

المثال الحق في حریة التفكير والضمير والدین، والحق في االشتراك في الحياة الثقافية والحق في     
 ).حمایة حرمة الحياة الشخصية

 العناصر األساسية لحریة التعبير
 )حریة الرأي( حریة اعتناق اآلراء دونما أي تدخل  �
 )لكالم وحریة اإلعالمحریة ا( حریة استقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها  �

 بالوسائل الصوتية أو المكتوبة أو المطبوعة على شكل أعمال فنية -
 )حریة وسائل اإلعالم( من خالل وسائل اإلعالم أّیًا آانت  -
 )حریة االتصاالت الدولية( دون التقيد بالحدود الجغرافية  -

 المصادر  
  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان19المادة 
 عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال19المادة 
 من اإلعالن األمریكي لحقوق  4 من االتفاقية األوربية لحمایة حقوق اإلنسان، المادة 10المادة 

 من اللجنة األفریقية   9 من االتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان، المادة 13وواجبات اإلنسان والمادة  
 .بشأن لحقوق اإلنسان والشعوب

 
 :، أي بغيرها من حقوق اإلنسان الحق في التعبير عناصر أیضًا بعض رتبطوت
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  18المادة ( الحق في حریة التفكير والضمير والدین  �

 والسياسية
 الوحدة التعليمية الخاصة بالحریات الدینية          انظر 
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لحهم المعنویة والمادیة الناجمة عن أي نمط من     حق المؤلفين في االستنفاع من حمایة مصا   �
من العهد الدولي   ) 2 (15المادة ( أنماط اإلبداع العلمي أو األدبي أو الفني، أي حقوق المؤلف      

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
)   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 13المادة ( فيما یخص الحق في التعليم   �

 واستقالل مؤسسات التعليم العالي من أجل حمایة   الحریات األآادیميةحریة التعليم إلى  تفضي 
 .هذه الحریات

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وصفًا شامًال لحریة التعبير    20تشمل المادة 
 مما  و الدینيةللكراهية القومية أو العنصریة أ أي ترویج الدعایات الحربية أوالتي تمنع نشر  

وعلي الدولة أن تعزز هذه الممنوعات   . یحرض على إثارة النزعات التمييزیة أو العدائية أو العنف
 .عن طریق وضع القوانين والتشریعات علي المستوى الوطني

 الوحدة التعليمية الخاصة بعدم التمييز

 التهدیدات و المخاطر. االنتهاآات التي ترتكب ضد حق التعبير
ي الواقع  انتهاآات واسعة النطاق ُترتكب ضد هذا الحق األساسي من حقوق اإلنسان،        نشاهد ف

وذلك من خالل القيود المفروضة على حریة التعبير ووسائل اإلعالم في العدید من بلدان العالم،  
"  أو" منظمة العفو الدولية "وهو األمر الذي یمكن مالحظته في التقاریر السنویة التي تصدرها    

 صحفيًا  31، فقد ُقتل "مراسلون بدون حدود" ووفقًا لمنظمة  ". مراقبة حقوق اإلنسانمنظمة 
ومن ثم فقد    . ، وذلك أثناء قيامهم بممارسة مهنتهم آصحفيين 2001 آخر خالل سنة 489وُسجن 

ميثاق من أجل أمن الصحفيين العاملين   "اقترحت هذه المنظمة توفير وسائل تشریعية خاصة مثل 
 ".وب أو في المناطق المعرضة للخطرفي مناطق الحر

، أن لجأ   2001أیلول سنة /بعد أحداث شهر سبتمبر" الحرب ضد االرهاب" وقد آان من جّراء 
فعلى سبيل المثال، ألحت رابطة الكتاب  على أن تتم   . العدید من الحكومات إلى تهدید حریة اإلعالم  

ك، فقد ُیساء استخدام حریة التعبير ومع ذل. مراجعة المرسوم الوطني األمریكي في هذا الصدد
ووسائل اإلعالم للتحریض على الكره واثارة النزاعات، وهو ما ثبت بالوثائق في النشرة المعنونة  

 .  اتحاد هلسنكي الدوليالتي أصدرها " البلقان خطاب الكره في"
 تفرضها الدولة  وثمة تهدیدات أخرى تلجأ إليها الرقابة، وهي تلك التي قد ُتمارس على شكل رقابة

و یعني هذا النمط من الرقابة أّال یتم نشر المقاالت في الصحف   . أو المصالح االقتصادیة أو غيرها  
إّال بعد موافقة السلطات المختصة عليها، آما آانت الحال في معظم البلدان االشتراآية في أوربا  

أن المصالح االقتصادیة تمنع    وقد یعني أیضًا . 1989الشرقية قبل نهایة الحرب الباردة في سنة   
نشر بعض اآلراء، وهو ما یحدث مثًال عندما تمنع قطاعات الصناعة الحربية نشر المقاالت التي   

 .تنتقد الحروب
، وهي تلك التي یفرضها  الرقابة الذاتيةوفضًال عن ذلك،  فقد ُتمارس الرقابة على شكل ما یسمى 

 اإلعالم الذین یراعون بالفعل المصالح السياسية على أنفسهم الصحفيون أو المسئولون عن وسائل    
وأخيرًا فإن األهمية اإلخباریة التي ُتعطى لحدث ما، أي بالنسبة إلى ما هو . أو غيرها من المصالح

، قد تستبعد أخبارًا ُتعتبر غير مناسبة، مثل آراء األقليات أو األخبار التي ال تلقى   "صالح للنشر"
 .رواجا

 واجبات"ومن الممكن أن تدل   . ت النشر إنما هي قرارات قابلة للمناقشة  وغالبًا، فإن قرارا  
تعددیة وسائل  وفيما عدا ذلك، فإن الغرض من   . على توجيهات في هذا الشأن " الممارسة السليمة

 إنما یتمثل في تأمين نشر اآلراء على اختالف أنواعها، وذلك بالوسائل المكتوبة والصوتية         اإلعالم
 .والمرئية

 د المشروعة على حق التعبيرالقيو
 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فإن الفرد یخضع في ممارسة حقوقه لتلك   29وفقًا للمادة  

...". لضمان االعتراف بحقوق الغير وحریاته واحترامها" القيود التي یقررها القانون فقط، السيما 
دنية والسياسية أن الحقوق التي سبق  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم) 3 (19وتذآر المادة 
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وهو األمر الذي یبين أن حریة التعبير ووسائل    . الواجبات والمسئوليات الخاصةسردها تتفق مع 
هذا ولم یتم النص في العهد   . اإلعالم إنما هي بالغة الحساسية، مما یوجب مراعاتها بعنایة خاصة    

ص عليها في قواعد األخالقيات المهنية أو في     غير أنه غالبًا ما ُین , على الواجبات والمسئوليات   
التشریعات التي تضعها الدولة، وهي التشریعات التي الینبغي لها مع ذلك أن تقّيد مضمون حقوق      

أما الواجبات والمسئوليات النمطية، فإنها تتعلق بوجوب توفير إعالم یتسم بالموضوعية،    . اإلنسان
 . على األقل إتاحة التعبير عن مختلف اآلراء، وغير ذلكأي إعالم یرمي إلى البحث عن الحقيقة أو

 على حریة التعبير، في حين   القيودوتتفق المسئوليات في جانب منها مع األسباب التي تبرر فرض   
 .ال تخضع لقيود مشروعةأن حریة الرأي 

، فمن الممكن فرض ثالثة أنماٍط من القيود، شریطة أن تنص عليها   )3 (19ووفقًا للمادة  
 :لتشریعات السائدة وأن تدعو الضرورة إلى فرضها، وذلكا

 الحترام حقوق الغير وسمعته �
 لحمایة األمن القومي أو النظام العام �
 لحمایة الصحة العامة أو األخالقيات   �

ووفقًا لقواعد التفسير القانونية، فإنه یتعين تفسير القيود المفروضة على الحقوق على نحو       
غي تقویض دعائم الحق الرئيسي، وأال یتسع نطاق التقييد بأآثر مما حصري، بمعنى أنه ال ینب

 .تسمح به ضرورة حمایة حقوق الغير وحمایة المصالح العامة األساسية التي سبق ذآرها
، فإن القائمة التي تشمل القيود التي    من االتفاقية األوربية لحمایة حقوق اإلنسان10المادة أما في 

. ق تفوق غيرها من القوائم طوًال، ومع ذلك تتميز بكونها أآثر تحدیدا یمكن أن تخضع لها الحقو
لشروط وقيود وعقوبات حسب ما تقضي به  "فهي تنص على أن ممارسة حریة التعبير قد تخضع 

ومن الممكن تبریر هذه القيود على " القوانين وما تدعو إليه الضرورة في المجتمعات الدیمقراطية 
 :النحو التالي 

  األمن القومي أو سالمة أراضي البالد أو األمن العام،لمصلحة"  �
 التخاذ التدابير الوقائية من حاالت الفوضى أو الجرائم، ولحمایة الصحة أو األخالقيات، �
 لحمایة سمعة الغير وحقوقه، �
 التخاذ التدابير الوقائية من افشاء المعلومات التي ال یجوز االفضاء بها إلى اآلخرین، �
 ".ذ الهيئات القضائية وضمان حيادهاللحفاظ على نفو �

وفيما یتعلق بأي حق من حقوق اإلنسان األخرى، ال توجد قائمة للمبررات واالستثناءات على هذا          
 ینبغي الوفاء بهما من أجل اضفاء صفة شرطان أساسيانومع ذلك، فثمة . النحو من التفصيل

 :ینبغي فاالستثناء . الشرعية على القيود التي یخضع لها هذا الحق
 أن یقضي به القانون �
 .وأن تدعو إليه الضرورة في مجتمع دیمقراطي �

أن القيود المفروضة على الحقوق ینبغي أن تستند على      " أن یقضي به القانون "وتعني مقولة  
أن تدعو  " أما مقولة  . قرارات تصدرها المجالس النيابية، ال على أوامر تنفيذیة تصدرها الحكومات  

فهي تربط حریة التعبير ووسائل اإلعالم بمفهوم مجتمع  . إنها تتسم بأهمية خاصة، ف"إليه الضرورة
وفي هذا الشأن آانت الشروط التي   . یتمتع باالنفتاح والتعددیة وتحكمه الممارسات الدیمقراطية

حالة وضعتها المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان صارمًة آل الصرامة، آما یتبين ذلك فيما یخص     
، أصدرت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان قرارًا یقضي بأن على رجل  1986 سنة ففي. لينجنس

السياسة أن یتقبل من االنتقادات ما یفوق ما یتقبله شخص عادي، وال یجوز له إسكات صحفي ألنه      
وتبعًا لذلك، فإن من الواجب التوصل إلى توازٍن بين حریة   . یرى من الضروري حمایة سمعته
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ة بالتشهيرالتي یتم بموجبها اضطهاد الصحفيين الذین ینتقدون      نين الخاص  الصحافة و القوا 
 .شخصيات عامة

 التنفيذ والرصد - 3
تكثر الوسائل واالجراءات المنوعة التي تستخدم لمراعاة حق اإلنسان في حریة التعبير وما یشمله   

ات في قوانينها السائدة   ففي المقام األول، ینبغي أن تلتزم الدول بإدماج بند الحری . من حقوق أخرى
وتبعًا لذلك، فإن من الممكن      . فيها وتوفير الحلول القانونية إذا ما ُافترض أن انتهاآات قد ُارتكبت      

النص على حق اإلنسان في حریة التعبير في معظم  الدساتير باعتباره جزءًا ال یتجزء من قائمة 
ایير من االلتزامات الدولية التي تتقرر   وُیشتق الحد األدنى من المع  . الحقوق والحریات األساسية  

 .على المستوى العالمي، وأیضًا على المستوى اإلقليمي، آلما آان ذلك ممكنا
فهي ترمي .  بأهمية حاسمة والقوانين الخاصة بوسائل اإلعالم واالتصالهذا وتتسم مختلف القواعد 

ليومية، وذلك وفقًا لاللتزامات    إلى تحدید حق التعبير والقيود التي قد یخضع لها في الممارسات ا     
هيئات  ومن الممكن في ضوء هذه القواعد والقوانين إنشاء     . الدولية والقوانين الدستوریة الوطنية    

.   ـ مثل مجالس الصحافة ووسائل اإلعالم ـ لتنظيم وسائل اإلعالم بصفة خاصةوطنية لإلشراف
ویمكن للدولة أن تصدر   . دنيأو ممثلين عن المجتمع الم   /وتتألف هذه الهيئات من خبراء و   

ترخيصات ینبغي أن تتوافر للكل على أسس غير تمييزیة، وذلك من أجل تنظيم قطاع وسائل 
 .اإلعالم وضمان معایير الجودة والحث على المنافسات

أما التزام الدولة بالقيام بعمليات اإلشراف، فإن ذلك یتم عن طریق مختلف آليات الرقابة أو        
يل المثال، تلتزم الدولة، وفقًا لعهد األمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية      فعلى سب. اإلشراف

عن التقدم المحرز في تنفيذ   )  سنوات5آل ( في فترات منتظمة تقاریر عن الحالةوالسياسية، بتقدیم 
وقد أعطت هذه اللجنة   . التزاماتها والتي تنظر فيها لجنة األمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية    

 آما أنه یجوز لهذه اللجنة استالم . 1983 لسنة 10 في معرض تعليقها العام رقم 19سيرًا للمادة تف
، أي الشكاوى التي یتقدم بها األفراد إذا آانت الدولة التي ینتمون إليها صدقت على   البالغات

 1966ة البروتوآول االختياري األول لعهد األمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسن    
 ).2002 دولة على هذا البروتوآول بحلول سنة 149 دولة من بين 104صدقت ( 

 آليات اإلشراف اإلقليمية
توفر آليات االشراف اإلقليمية، شأنها شأن النظم المعمول بها في إفریقيا وفيما بين البلدان   

 تتولى نشر نتائجها  األمریكية، تدابير فيما یخص البالغات المقدمة من األفراد إلى اللجان التي   
وفيما یخص األنظمة المعمول بها في إفریقيا وفيما بين البلدان األمریكية، فإن المحاآم    . وتوصياتها

وفضًال عن  . یجوز لها اصدار قرارات ملزمة للدول، آما أنها تضمن دفع التعویضات لمن یستحقها
تختص، من بين أمور  " زراءإجراءات االشراف التي تتخذها لجنة الو "ذلك، فهناك هيئة تسمى  

 .أخرى، بمجال حریة التعبير واإلعالم في الدول األعضاء
 .، غير أن ذلك نادرًا ما یحدث"شكاوى الدول"ووفقًا لكل االتفاقيات، فيجوز تلقى 

اإلجراءات القائمة على   "وباإلضافة إلى االجراءات المتواضع عليها، فهناك ما یطلق عليه       
مقرر مختص بتعزیز وحمایة حریة الرأي والتعبير، الذي یرفع تعيين مثل إجراءات " المواثيق

 إلى لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في جميع أرجاء   الرأي و التعبير تقاریره عن أوضاع حریة
 .العالم، ویدلي بمالحظاته وتوصياته وتعليقاته بشأن جوانب من حقوق اإلنسان

 اإلعالم عن الدول األعضاء ـ البالغ عددها       ریة وسائلتم تعيين ممثل مختص بح ، 1997وفي سنة 
وتتمثل مهمته في متابعة التطورات التي یشهدها . في أوربا منظمة األمن والتعاون دولة ـ في 55

قطاع وسائل اإلعالم في الدول المشارآة، وذلك من أجل تعزیز حریة واستقاللية وتعددیة وسائل      
النسبة لمجتمع حر ومنفتح ولنظام حكومي مسئول یقوم على  اإلعالم التي تتسم بأهمية حاسمة ب 

احترام االلتزامات الدولية ومعایير منظمة األمن والتعاون األوربي التي ُاعتمدت من خالل   
 .1975اجتماعات المتابعة ولقاءات الخبراء منذ اعتماد ميثاق هلسنكي النهائي لسنة 
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  الحكوميةدور الرابطات المهنية وغيرها من المنظمات غير
یتوافر لدى الرابطات المهنية ـ مثل اتحاد الصحفيين الدولي أو معهد الصحافة الدولي أو رابطات           
الناشرین الدولية ـ معلومات شاملة عن األوضاع الخاصة بحریة وسائل اإلعالم في مختلف بلدان     

آما   . د یخضعون لهاوتقدم هذه الرابطات الدعم ألعضائها لمواجهة القيود التي ق  . العالم ومناطقه 
أنها تلفت االنتباه إلى األوضاع التي ال ُتراعى فيها هذه الحریات أو تقوم بشجب القيود المفروضة    
عليها أو اطالق الحمالت أو الدعوات للقيام بأنشطة عاجلة واعداد التقاریر عن مشكالت معينة مثل 

وتتلقى . اعد حریة اإلعالم، أو عن الفساد   ترآيز وسائل اإلعالم، أو أسرار الدولة والشفافية وفقًا لقو  
هذه الرابطات، في مجال أنشطتها هذه،   دعمًا من المنظمات غير الحكومية المتخصصة في حمایة       

مراسلون "  أو أنشطة منظمة 19حریة الصحافة ووسائل اإلعالم حسب ما هو وارد في المادة 
وآذلك المنظمات غير  ")  اإلضافية المعلومات "انظر قائمة المؤسسات تحت بند  " (بدون حدود 

أو المجلس الدولي   " العفو الدولية"الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان بصفة عامة مثل منظمة  
وباإلضافة إلى ذلك، فإن هذه الرابطات تتعاون مع المنظمات الحكومية       . لسياسات حقوق اإلنسان 

الممثل المختص    "و "  التعبيرمقرر األمم المتحدة المختص بحریة "ومؤسساتها المتخصصة مثل 
 .في منظمة األمن والتعاون في أوربا" بحریة وسائل اإلعالم

وباإلضافة إلى ذلك، فإن هيئات اإلشراف المؤسسية أو الرابطات المهنية والمنظمات غير      
 من االنتهاآات التي ُترتكب ضد    إجراءات وقائيةالحكومية تميل في آل األحيان تقریبًا إلى اتخاذ      

 اإلنسان التي نحن بصددها، أي من القوانين والممارسات بالغة القسوة فيما یخص االتهامات          حقوق
 .بالطعن والتشهير التي قد تؤدي إلى اسكات الصحفيين المنتقدین

  وقضایا مثيرة للجدل آفاق للتفاعل بين الثقافات - 4

.  لى ممارسة هذا الحقإن من شأن الفوارق بين الثقافات أن تؤدي إلى إضفاء سمة التعددیة ع
وبالمقارنة مع الوالیات المتحدة األمریكية، فإن أوربا وغيرها من الدول تنهج نهجًا مختلفًا فيما      

فأوربا ال تجيز  . یتعلق بخطابات الكره التي تستهدف النيل من آرامة أي جماعة من الجماعات  
 السامية والدعایات النازیة أو     ترویج نزعات الكره القومي أو العنصري أو الدیني، السيما معاداة

انكار محرقة اليهود، وغير ذلك من اشكال التطرف اليميني، في حين أن بعضًا من هذه األمور     
التعدیل   ( على األقل تشملها حریة التعبير المنصوص عليها في دستور الوالیات المتحدة األمریكية  

 ).األول
دنمارك التي  . ر، فمن أمثلتها قضية جيرسيلد ف التي تمارس من حيٍن آلخالتمييزات الدقيقةأما 

نظرت فيها المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، فرأت أن العقوبة التي ُحكم بها على الصحفي ـ الذي 
نشر مقابلة مع شبان عنصریين آانوا یجاهرون بآرائهم العنصریة ـ ُتعد انتهاآًا لحریة اإلعالم وفقًا    

ألوربية الخاصة لحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسية، في حين      للمادة العاشرة من االتفاقية ا 
 .أن هذه المادة ذاتها ال توفر الحمایة ألولئك الذین جاهروا بآرائهم العنصریة

ووفقا لحد السلطة التقدیریة للمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، فإن الدول األوربية یختلف بعضها     
 بأهمية حاسمة بالنسبة  لحمایة األخالقيات بالنظر إلى المواد      ویتسم هذا األمر. عن بعضها اآلخر

أما فيما یخص مراعاة قواعد     . الخطابية أو األدبية أو اإلذاعية التي ُتعد  من المنتجات اإلباحية   
اآلداب وحمایة القّصر وفيما یخص ایضًا المضامين الضارة، فتلك أمور تقع على عاتق الدولة،    

 .لى هيئات مستقلة تتولى تقدیم المشورة لوسائل اإلعالم في هذا المضمارالتي غالبًا ما تلجا إ
وباإلضافة إلى ذلك، فثمة معایير مختلفة تتم مراعاتها فيما یتعلق بما یتعرض له السياسيون   

 قد یعتبره البعض   حریًة فنيةمثال ذلك أن ما یعتبره البعض . والمؤسسات الدینية من انتقادات علنية 
ومن ثم، فإن حریة التعبير ووسائل اإلعالم إنما هي حق بالغ      . تحقيرًا للمقدسات الدینية  اآلخر سبًا و

الحساسية یقتضي الوقوف عند حدود معينة ویحتاج مع ذلك إلى تأمينه ضد محاوالت الدولة أو  
 .ذوي النفوذ الرامية إلى اسكات من ینتقدهم

صارمة المفروضة على حریة التعبير ووسائل  ، ولفترة طویلة، آانت القيود الالبلدان األسيویةوفي 
نقل األخبار على نحو    "اإلعالم ُتبرر بحجة الحفاظ على استقرار أوضاع البالد التي آان یتهددها     

ومع ذلك، فقد رأت ندوة  . من خالل الصحافة، األمر الذي آان یثير نزاعات سياسية " غير مسؤول
 لبحث هذا الموضوع من خالل حوار 2000نة  االجتماع األسيوي األوربي ـ التي انعقدت في س

أوربي ـ أسيوي ـ أن الحكومات تنزع الى المبالغة في ردود أفعالها وإلى تقليص مجال حریة      
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وقد اتضح أن المشكالت المشترآة مثل ترآيز وسائل اإلعالم أو      . وسائل اإلعالم أآثر مما ینبغي 
ففي حاالت الخالف، فإن السلطات  . ة اإلقليميعدم استقالل الصحفيين آانت أآبر بكثير من الفوارق

القضائية هي التي ینبغي لها أن تميز على نحو دقيق بين حریة التعبير ووسائل اإلعالم وبين القيود        
المشروعة التي ُتفرض من أجل الحفاظ على استقرار أوضاع الدولة الدیمقراطية والسالمة      

 . م مبرر لها في وسائل اإلعالاألخالقية لألفراد التي باتت عرضًة لمزاعم ال
 نشرت ـ بعد انقضاء بالبوسنة والهرسكومثال ذلك أن إحدى الصحف الصادرة في بانجا لوآا   

خمس سنوات على انتهاء الحرب األهلية هناك ـ قوائم بأسماء أشخاٍص ُزعم أنهم ارتكبوا جرائم   
ث أن أولئك األشخاص ـ    غير أن السلطات منعت هذا النشر استنادًا لحجج مشروعة، حي    . حرب

 .توجيه االتهام إليهم ـ قد یتعرضون النتقام شخصي) بعد(الذین لم یكن قد تم 
مشروع الحقوق الدستوریة ومنظمة الحریات المدنية وأجندة حقوق وسائل    "وفيما یتعلق بقضية  

 بحثت في موضوع    اللجنة اإلفریقية لحقوق اإلنسان والشعوبضد نيجيریا، فإن " اإلعالم
ادرة الصحف بواسطة مراسيم تنفيذیة صادرة عن الحكومة العسكریة في نيجيریا، وهو إجراء  مص

 :وفي هذا الصدد، قررت اللجنة ما یلي . آان موجهًا ضد المعارضة
إن من شأن هذه المراسيم أن تطرح تهدیدًا خطيرًا لحق الجمهور في استقاء األنباء التي ال تتفق " 

 9المادة : فحق استقاء األنباء إنما هو حق مهم . لع عليه هذا الجمهور مع ما ترید الحكومة أن یط 
ال یبيح االستثناءات أّیًا آان مضمون األنباء أو  ) من اللجنة اإلفریقية لحقوق اإلنسان والشعوب(

وبناًء عليه، تقرر اللجنة أن مصادرة   .  اآلراء ومهما آانت األوضاع السياسية السائدة في البالد 
 ).1 (9 تمثل انتهاآًا للمادة الصحف إنما

5، الملحق 2000 ـ 1999تقریر األنشطة الثالث عشر للجنة اإلفریقية لحقوق اإلنسان والشعوب، (
 ).38، فقرة 

 "من الصعب الكالم، ومن الخطر التزام الصمت"
 KALILU TERA, ABIDJAN : EDITION EDILS, 2002       :قول مأثور؛ المصدر

 
بير التي تم اتخاذها ضد الصحفيين بعد االنقالب الذي وقع في جامبيا، قررت      وفيما یتعلق بالتدا 

 :اللجنة اإلفریقية ما یلي 
إن تهدید الصحفيين أو القبض عليهم أو احتجازهم ـ بسبب ما ینشرونه من مقاالت أو ما  "

ا،  یطرحونه من تساؤالت ـ ال یجرد هؤالء فحسب من حقهم في التعبير بحریة عن آرائهم ونشره
 من  9ویعد هذا اإلجراء خرقًا بينًا لبند المادة . وإنما أیضًا یحرم الجمهور من حقه في استقاء األنباء

 ".الميثاق
5، الملحق 2000 ـ 1999تقریر األنشطة الثالث عشر للجنة اإلفریقية لحقوق اإلنسان والشعوب، (

 ).65، فقرة 

 أهم التواریخ
  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان1948
  عهد األمم المتحدة الخاص بالحقوق المدني والسياسية1966
 اعالن اليونسكو للمبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم في تقویة السالم والتفاهم      1978

 .  الدولي، وتعزیز حقوق اإلنسان ومكافحة العنصریة والفصل العنصري والتحریض على الحرب
 من العهد الدولي 19 المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان على المادة   التعليق العام للجنة األمم 1983

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  مقرراألمم المتحدة المختص بحمایة وتعزیز الحق في حریة الرأي والتعبير1993
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 )1999/36( قرار لجنة حقوق اإلنسان الخاص بحریة الرأي والتعبير 1999
  المعلومات، الجزء األول، جنيفالقمة العالمية لمجتمع 2003
 القمة العالمية لمجتمع المعلومات، الجزء الثاني، تونس 2005

 معلومات مفيدة
 دور وسائل اإلعالم الحرة من أجل مجتمع دیمقراطي - 1

إن لوسائل اإلعالم دور رئيسي في الدیمقراطية یتمثل في إعالم الجمهور ومراقبة "
 ".ن المقاضاة أو المحاآمة أو القمعسير األمور العامة دونما خوٍف م

 .2000، "القيود التي تخضع لها حریة التعبير: " ، في 19اشترك في وضع المادة  ،آيفين بویل
 

 ".إن اإلعالم إنما هو أوآسيجين الدیمقراطية"
 19المادة 

 )منظمة غير حكومية دولية مقرها لندن(
 

ن العناصر المكونة لنظام دیمقراطي یتسم   ُتعد تعددیة وسائل اإلعالم عنصرًا ال غنى عنه م
بجانب  " سلطة رابعة"آما أن أهمية الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم ـ باعتبارها   . بالتعددیة

السلطة التشریعية والسلطة التنفيذیة والسلطة القضائية ـ إنما توجب علي الصحفيين وأصحاب  
ـ مسؤولية الحرص بصفة خاصة على عدم   وسائل اإلعالم ـ عند ممارستهم لحریاتهم المهنية  

 .انتهاك حقوق الغير
 الوحدة التعليمية الخاصة بالدیمقراطيةانظر  

.  من الممكن أن تحدد بسهولة حریة مجتمع ما تبعًا لحریة الصحافة ووسائل اإلعالم المتوافرة فيه       
مة الدآتاتوریة إنما  وعادًة، فإن الخطوة األولى التي تقدم عليها الحكومات االستبدادیة أو األنظ  

 .تتمثل في تقليص حریة التعبير ووسائل اإلعالم أو القضاء عليها
وفيما یتعلق بإعادة بناء واصالح المجتمعات الدیمقراطية بعد انتهاء الحروب والنزاعات، فإن    
 تعددیة وسائل اإلعالم ـ التي تمارس عملها باالستناد على احترام آراء الغير وقبولها، واالمتناع      

 . على التحریض على الكره والعنف ـ إنما تتسم بأهمية حاسمة
ویقتضي هذا األمر وضع إطار قانوني مناسب من شأنه أن یضمن استقالل وسائل اإلعالم العامة  
والتعددیة في مجال وسائل اإلعالم التابعة للقطاع الخاص، وأن یشرف على أنشطة وسائل اإلعالم       

 .وعية واألمانة وآداب السلوكفيما یخص مراعاة معایير الموض

 وسائل اإلعالم واألقليات - 2
تواجه األقليات في غالب األحيان مشكالت تتعلق بسبل االنتفاع بوسائل اإلعالم واالطالع عليها        

 من العهد الدولي الخاص  19وثمة معایير محددة في أوربا تستند على المادة . بلغاتها األصلية 
 من االتفاقية األوربية لحمایة حقوق اإلنسان والحریات   10وعلي المادة بالحقوق المدنية والسياسية  

من اتفاقية اطار لحمایة األقليات الوطنية التي وضعها المجلس األوربي في   10األساسية، أي المادة 
وتبعًا لذلك، فإن األشخاص الذین ینتمون إلى أقليات إقليمية یتمتعون أیضًا بحریة   . 1995سنة 
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آما أن على السلطات العامة احترام حریة هذه األقليات في استقاء األنباء أو    . يرالرأي والتعب 
وینبغي للحكومات أن   . األفكار وتلقيها وإذاعتها بلغاتها األصلية دون التقيد بالحدود الجغرافية  

تضمن أال یتعرض األشخاص الذین ینتمون إلى أقليات قومية للتمييز في مجال االنتفاع بوسائل  
ومن الواجب أال تحرم هذه األقليات من       . م التي ینبغي باألحرى أن تكون سهلة المنال   اإلعال

امكانيات إنشاء وسائل إعالم  مطبوعة خاصة بها، وآذلك ـ في نطاق القانون ـ وسائل إعالم        
وغالباًً، فإن األوضاع  . وتوجد معایير أخرى في إطار منظمة األمن والتعاون في أوربا . الكترونية

الناشئة عن حرآات   " األقليات الجدیدة" مع ذلك المزید من االشكاليات فيما یتعلق بما یسمى تشهد
، فإن األقليات الجدیدة ال تتمتع بحقوق ـ      "القدیمة"ففي مقابل األقليات القومية أو األقليات    . الهجرة

ق بصفة خاصة، ویدعو هذا األمر إلى القل. یضمنها القانون ـ تؤمن لها االنتفاع بوسائل اإلعالم
وذلك إذا ما ُأخذ في االعتبار أن وسائل اإلعالم التقليدیة تقدم في بعض األحيان أوصافًا لتلك      

 .األقليات یغلب عليها طابع آره األجانب، في حين أن فرص الرد المتاحة لتلك األخيرة محدودة
الصادر عن المجلس       من الميثاق األوربي للغات اإلقليمية ولغات األقليات    11وتعهد المادة  ـ 
ـ إلى الدول المنضمة باتخاذ التدابير المناسبة آي تبث هيئات اإلذاعة برامج     1992األوربي سنة  

أو تسهل إنشاء محطة إذاعة وقناة    / باللغات اإلقليمية أو بلغات األقليات، وأن تضمن وتشجع و   
 .قلياتتلفزیون على األقل تبثان برامجهما باللغات اإلقليمية أو بلغات األ

 حریة وسائل اإلعالم والتنمية االقتصادیة - 3
ترتبط حریة وسائل اإلعالم بالتنمية االقتصادیة بقدر ارتباط التحرر من الخوف بالتحرر من   

وارتباط حقوق اإلنسان بعضها بعضا وعدم قابليتها لالنقسام ـ وهو ما یقتضي اتباع نهج . العوز
انما هما من األمور التي یمكن مالحظتها في األهمية التي   شامل فيما یخص حقوق اإلنسان عامًة ـ 

تتسم بها حریة التعبير وحریة وسائل اإلعالم بالنسبة للتنمية االقتصادیة واشتداد أوضاع الفقر      
وقد یجهل الناس مواطن الضعف في  . والوفاء بالحقوق االجتماعية واالقتصادیة األساسية للشعوب    

و إعادة توزیعها وأوضاع الفساد السائدة إذا لم تقم وسائل اإلعالم االنتفاع بالموارد المتاحة أ 
 .بدورها في نشر األنباء

لم تحدث أبدًا مجاعة آبيرة في بلد یحكمه نظام دیمقراطي وتتمتع فيه الصحافة    "... 
 ."بحریة إلى حد ما

 أمارتيا سن
 الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد

 
 ".يقة هي أولى ضحایاهاعندما ُتعلن الحرب، فإن الحق" 

 آرثر بونسونبي
 1946 ـ 1871سياسي انجليزي ـ 

 
 ".إن الكلمات هي التي تقتل أوًال، أما الرصاصات، ففيما بعد" 

 آدم ميهنيك
 آاتب بولندي
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 الدعایات الحربية وترویج الكره - 4
القانون بث أیة   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، یحرم   ) 1 (20وفقًا للمادة  
وتبعًا لذلك، فقد اعتبرت وسائل اإلعالم في یوغسالفيا السابقة مسؤولة إلى حد ما   . دعایة حربية

عن نشوب النزاعات هناك، وذلك بنشرها دعایات للحرب أو بتحریضها على الكره والتطهير        
 .العرقي

د بعيد عن إثارة أعمال    مسؤولة إلى ح " إذاعة األلف تل "وقد ُاعتبرت البرامج التي آانت تبثها    
التقتل تلك  " ـ .  التي راح ضحيتها أآثر من مليون شخص  1994العنف في رواندا سنة 

ـ  هذه المقولة هي أحد البيانات التي آانت    " الصراصير بالرصاص، بل قّطع أوصالها بالمناجل 
حطة  وقد أنشأ م. تحرض الهوتوس على قتل التوتسيس والهوتوس الموالين لقضية التوتسيس      

اإلذاعة هذه أفراد من أسرة الرئيس الهوتسي هابياریمانا الذي تسبب موته في حادث طائرة مدبر    
وبعد األزمة، القي القبض على معظم الصحفيين العاملين في     .  في نشوب اإلبادة الجماعية هناك   

 .بتهمة التحریض على الحرب" محطة إذاعة األلف تل"
ویج للكره القومي أو العنصري أو الدیني یكون من شأنه أن     ینبغي أن یمنع بقوة القانون آل تر "

 ".یحرض على التمييز أو على العداء
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 2 (20المادة 

 ممارسات جيدة - 5
، وأنشأت أیضًا جائزة عالمية   "یومًا عالميًا لحریة الصحافة  "أیار  / مایو3أعلنت اليونسكو یوم   

 .ریة الصحافةلح
یدعو مشروع جرائم الحرب صحفيين ورجال قانون وأآادیميين إلى االجتماع معًا من أجل      �

زیادة الوعي بقوانين الحرب بين وسائل اإلعالم والحكومات والمنظمات اإلنسانية غير          
 .الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان

(www.crimesofwar.org) 

نشاء  لجنة وسائل اإلعالم المستقلة  التي ُسميت فيما بعد     فيما یتعلق بالبوسنة والهرسك، تم ا   �
"  ـ وتتلخص مهمتها في االشراف على تنفيذ المعایير الواردة في  " وآالة تنظيم االتصاالت "

وتتولى هذه  .  ، وذلك عن طریق المجلس المعني بالتنفيذ التابع لها  "قانون االرسال اإلذاعي
فاد الوسطاء التابعون التحاد البوسنة والهرسك في سنة    وا .اللجنة أیضًا مهمة اصدار التراخيص

 أنهم آانوا یتابعون هذه العملية على نحو وثيق وانهم تدخلوا ـ فيما یخص العدید من     2001
. الحاالت ـ وذلك مراعاًة للشفافية ولضمان توفير الشروط العادلة لكل من آان یتقدم بااللتماسات      

ـ وهي التوصيات التي آان لها أثر  " الة تنظيم االتصاالت وآ"وقد القت توصياتهم قبوًال لدى   
 .ایجابي على الجمهور والصحفيين على حد سواء

أیار سنة  / مایو92وبناًء على توصية من جمهوریة النمسا، اتخذ مجلس االتحاد األوربي في      �
باحية    قرارًا بشأن التدابير الواجب اتخاذها لمكافحة استغالل األطفال في المنتجات اإل      2000

 .علي االنترنيت

 حریة وسائل اإلعالم وتعليم حقوق اإلنسان - 6
فكثير من  . تعاني أوساط الصحافة من نقص خطير فيما یتعلق بإدراك ماهية حقوق اإلنسان " 

الصحفيين ـ مثلهم مثل آثير من السياسيين وغيرهم من العاملين في المجتمع المدني ـ ليس لهم ُألفة  
وغالبًا،   . حقوق اإلنسان وال بالمعاهدات واآلليات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان    باإلعالن العالمي ل 

وتبعًا لذلك، فإن حقوق اإلنسان   . فإنهم ال یدرآون الفرق بين قانون حقوق اإلنسان وقوانين الحرب
 ".ُتعد ـ غالبًا وبطریق الخطأ ـ ذات أهمية فيما یتعلق بنقل أنباء النزاعات فحسب

 :المصدر 
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International Council on Human Rights Policy, journalism, Midia, And The Challenge of Human 
Rights Reporting, 2002. 

 بلدًا ـ فإنها ابرزت ، في معرض 65 مؤسسة في 78أما رابطة الناشرین الدولية ـ التي تمثل  
همية التي تتسم بها األنشطة الرامية    تعليقاتها على عقد األمم المتحدة بشأن تعليم حقوق اإلنسان، األ   

 .إلى زیادة الوعي بحریة التعبير وحریة النشر
 :المصدر 

التقریر المقدم من المفوض السامي المختص بحقوق اإلنسان عن تنفيذ عقد األمم المتحدة بشأن    
 .E/CN. 4/ 2003/100. تعليم حقوق اإلنسان

 اتجاهات - 7
 ميةوسائل اإلعالم وشبكة الویب العال 

، فإن االنترنت شهدت نموًا بالغ  2000وفقًا لتقریر األمم المتحدة الخاص بالتنمية البشریة لسنة 
 مليون شخص 16فقد تراوح عدد األشخاص الذین یستخدمونها من . األهمية في السنوات األخيرة 

ن ومن المتوقع أن یستخدم أآثر م . 2000 مليون شخص في سنة 400 إلى أآثر من 1995في سنة 
وقد آان لزیادة استخدام الویب في العالم أجمع تأثير   . 2005ألف مليون شخص االنترنت في سنة 

مهم على وسائل اإلعالم، وذلك بتوفير مجموعة متنوعة من الخيارات الجدیدة للصحفيين   
وحتى وسائل اإلعالم األقل حجمًا، فإن بمقدورها في الوقت الراهن أن       . والناشرین على حد سواء

ثم أنه بات من السهل أآثر من ذي قبل االلتفاف حول إجراءات     .   إلى الجمهور في العالم أجمع تصل
 .التحكم والرقابة التي تفرضها الدولة في هذا المجال

 نمو وسائل اإلعالم في البلدان النامية 
ي  فف. ازداد في السنوات األخيرة عدد النسخ المطبوعة من الصحف اليومية إلى أآثر من الضعف 

 شخص یشتري جریدته اليومية ـ بالمقارنة بسنة 1000 شخصًا من بين 69، آان 1996سنة 
وبالمقارنة بالبلدان المتقدمة  .  شخص1000 من بين 29 حيث آان عدد المشترین ال یتجاوز 1970

 شخص في سنة  1000 شخص من بين 292ـ حيث تضاءل قليًال عدد قراء الصحف اليومية من 
 ـ فإن هذا الرقم ال یدعو إلى االرتياح تمامًا ولكنه یظل   1996 في سنة  شخص226 إلى 1970

جدید یتسم  " سوق أفكار"هذا وقد أدى ازدیاد االنتفاع بوسائل اإلعالم إلى خلق   . جدیرًا بالمالحظة
.  بقدر أآبر من الفعالية وتتوافر فيه على نطاق أوسع اآلراء ووجهات النظر على مختلف أنواعها 

مكن نشر المعلومات وتجدیدها على نحو أآثر سهولة، األمر الذي من شأنه توفير      وبات من الم 
 .قاعدة مستقرة تستند عليها البني الدیمقراطية وإدارة الشؤون العامة على نحو جيد

 أنشطة مختارة
 الصفحة األولى  :النشاط األول

 مقدمة : القسم األول
جموعة من الخبراء یعدون الصفحة األولى من     تمثيل أدوار یقوم به م  ) لعبة (إن هذا النشاط هو  

ویناقش المشارآون في هذه اللعبة قضایا تخص الرقابة  . صحيفة تمهيدًا إلرسالها إلى المطبعة
 .وتكوین اآلراء النمطية واتباع الموضوعية في وسائل اإلعالم

 تمثيل أدوار) لعبة: (نمط النشاط 
 ل األدوارتمثي) لعبة(معلومات عامة عن  : القسم الثاني
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 :األهداف واألغراض
 التفكيرً  في وسائل اإلعالم وفي النهج التي تتبعها في معالجة القضایا الخاصة بحقوق اإلنسان �
التفكير في نزعات اإلثارة وتفحصها، وآذلك تكوین اآلراء النمطية وإتباع الموضوعية في        �

 وسائل اإلعالم
 تعبير ووسائل اإلعالمتحدید آليات الرقابة والمشكالت الخاصة بحریة ال �

 صغار البالغين والبالغون :المجموعة المستهدفة
  فردا25 إلى 8من : ترآيبتها/ حجم المجموعة

  دقيقة تقریبا90: الوقت 
 :التحضير

 .الصفحات األولى التي ُاختيرت من الصحف المحلية أو من الصحف الدولية
 .لنقدیةاالتصال والمهارات التحليلية وا: المهارات المستهدفة 

 تمثيل األدوار) لعبة(معلومات محددة عن  : القسم الثالث
 تمثيل األدوار) لعبة(أداء 

اشرح أن هذا النشاط هو محاآاة فریق عمل في مجال حریة الصحافة وحدودها وأن هذه المحاآاة       
 .سُتبث على قناة تلفزیون محلية

لتي جمعتها لتوضيح اآلراء  ُقل للمشارآين أن النقاش سيستند على بعض الصفحات األولى ا
 .ونشرها هنا وهناك على نحو أفضل

 :اختر مجموعة تتألف من أربعة أشخاص  لتمثيل أدوار الشخصيات التالية
هو یلفت النظر إلى الخاصية المزدوجة التي تتسم /هي : أحد النشطاء في مجال حقوق اإلنسان �

ًء عن االنتهاآات التي تتعرض لها   فمن جانب، تنقل وسائل اإلعالم أنبا . بها وسائل اإلعالم
حقوق اإلنسان؛  ولكنها، من جانب آخر، تقدم تلك الوسائل ذاتها علي انتهاك حقوق اإلنسان،    

النشطة   /وهنا یقوم النشط . وذلك بنشرها ادعاءات زائفة أو عندما تقوم بالتحریض على الكره 
 . األولى التي اخترتهاأقوالها من خالل األنباء المأخوذة من الصفحات/بتأآيد أقواله

هو یأخذ علي نفسه عهدًا بمراعاة حق آل إنسان في حریة التعبير وحریة  /هي : أحد الصحفيين �
هو یتحدث عن ضرورة أن تنقل وسائل اإلعالم األنباء بحریة، وتدعم      /هي. وسائل اإلعالم 

وما  . رتهایدعم رأیه من خالل بعض األخبار المأخوذة من الصفحات األولى التي اخت / رأیها
الذي یمكن عمله إذا لم یكن أحد قد اطلع على هذه الروایات؟ هنا یتعين على الصحفيين القيام        

 .بالتحقيقات الصحفية وإعالم قرائهم بنتائجها
هو یؤآد تأآيدًا قویًا على الحدود المقيدة    /هي : موظف حكومي مختص بتنظيم وسائل اإلعالم �

 وتتجلى هذه الحدود عندما تتعارض مع الحقوق األخرى  .لحریة التعبير وحریة وسائل اإلعالم
هو یذّآر بالمسؤوليات التي تقع على عاتق /هي. مثل الحق في حمایة حرمة الحياة الشخصية

الدولة باعتبارها حاميًة للحریات وبالدور الخاص الذى تقوم به السلطات المختصة التي یمثلها         
 .  أو الحزب الحاآم أو سلطات الشرطةرئيس الدولة أو رؤساء الجماعات  الدینية 

. هو یدیر النقاش حول حریة الصحافة ویطرح األسئلة على المشارآين/ هي : رئيس الجلسة �
 .هو یشير إلى الصفحات األولى التي اخترتها للحصول على إجابات محددة/ هي

ویتعين  . أ النقاشثم ادُع المشارآين في تمثيل األدوار إلى الجلوس واطلب من رئيس الجلسة أن یبد 
 . دقيقة30رئيس الجلسة أن یختم النقاش بعد مضي /على رئيسة
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 استطالع ردود الفعل
ثم واصل التفكير في مضمون لعبة تمثيل األدوار من خالل طرح . اجمع آل المشارآين من جدید

  :سئلة للمناقشةبعض األ
 یة وسائل اإلعالم؟ـ ما هي في نظرك المشكالت الرئيسية التي تخص حریة التعبير وحر

 ـ ما هي األشكال التي یمكن للرقابة اتخاذها سواء آانت رقابة عامة أم رقابة خاصة؟
ـ هل سبق لك في حياتك أنت شخصيًا أن آنت ضحية شكل من اشكال الرقابة أو هل سبق لك أن  

 فرضت على نفسك رقابة ذاتية؟
  بهذه الدرجة العالية من األهمية؟ـ لماذا تتسم حریة الرأي وحریة الصحافة ووسائل اإلعالم

 ـ  ما الذي یمكن عمله لحمایة هذه الحریات على نحو أفضل؟
 ـ هل هناك أشخاص أو مؤسسات ال ینبغي توجيه النقد اليهم؟

)  الدیمقراطي(ـ هل ینبغي ممارسة بعض من أشكال الرقابة من أجل الحفاظ على االستقرار  
 اعات العرقية، وغير ذلك؟والسالم الدیني والثقة فيما بين الجم

 ارشادات منهجية
آلما ازدادت عنایتك في اختيار الصفحات األولي من الصحف، قویت حيویة لعبة تمثيل األدوار   

وحاول أن تحصل على بعض  . فعليك أوًال أن تقرر اختيار صحٍف محلية أم صحٍف دولية  . والنقاش
 .جذب االنتباه آلما آان ذلك ممكناالصحف المصورة التي تتسم موادها التحریریة بأسلوب ی

 أفكار مفيدة للتغيير
ثم افصل الصور عن المقاالت ودع المشارآين یخمنون ما    . استعمل المقاالت الصحفية المصورة 

 .واشرآهم في النقاش. هي الصورة التي تخص هذه أو تلك من المقاالت
 المتابعة : القسم الرابع

فزیون المحلية فرصًا لجماعات سكانية في المجتمعات   یوفر العدید من محطات اإلذاعة والتل
ضع مشروع جماعي لتصميم وانتاج برنامج إذاعي یعالج   . المحلية النتاج برامج إذاعية خاصة بها 

فّكر على الصعيد العالمي، واعمل على الصعيد   "استخدم عناوین مثل  . مشكالت تهم تلك الجماعات 
 .، وما شابه ذلك من المقوالت"المحلي

 مجاالت للمزید من البحث/ لحقوق ذات الصلة ا
الحق في حریة التفكير والرأي والتعبير؛ الحق في التنمية والحياة والصحة وحمایة حرمة الحياة      

 . الشخصية

 تأثير االنترنيت : النشاط الثاني
 مقدمة : القسم األول

الجوانب اإلیجابية    یهدف هذا النشاط إلى إجراء نقاش بين مجموعة صغيرة ونقاش عام لتحليل 
والجوانب السلبية الستخدام االنترنيت، فضًال عن تأثير ذلك على حریة التعبير والتحدیات التي      

 .ستواجه مستقبل االنترنيت
 نقاش : نمط النشاط
 معلومات عامة عن النقاش : القسم الثاني
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 ألهداف واألغراضا
 ع باإلعالم في العالم أجمعزیادة الوعي بالتاثيرات الناجمة عن االنترنيت واالنتفا �
 تحدید تأثير االنترنيت على حقوق اإلنسان  �
 بحث الظواهر ذات الصلة باالنترنيت �

 صغار البالغين والبالغون : المجموعة المستهدفة
 أّیًا آان : ترآيبتها/ حجم المجموعة 

  دقيقة تقریبا45 : الوقت
 )انظر أدناه(نسخ من البيانات المعدة للتوزیع على الصحف  : التحضير
  :المواد

  نسخ من البيانات المعدة للتوزیع على الصحف، لوحات الكترونية
 :المهارات المستهدفة

المهارات التحليلية؛ التعبير عن وجهات النظر المختلفة فيما یخص موضوع النقاش؛ مهارات           
 .تنظيم المجموعات

 معلومات محددة عن النقاش: القسم الثالث
 مقدمة الموضوع

النشاط بإعطاء بعض المعلومات العامة، وعدد قليل من الخصائص األساسية لالنترنيت آما قّدم 
ورد تفصيلها في الوحدة التعليمية؛ ثم اطلب منهم أن یتحدث آل اثنين منهم معًا عن خبرتهم        

 .خصص لذلك عشر دقائق تقریبا. عدم استخدام االنترنيت/باالنترنيت وعن مزایا واضرار استخدام
 النقاشعملية 

وناقش باالستناد على هذه البيانات تأثير     . وّزع نسخًا من البيانات المعدة للتوزیع على الصحف    
 :االنترنيت واألضرار الناجمة عن استخدامها وآذلك مزایاها من خالل طرح األسئلة التالية 

هل یتوافر للمشارآين معلومات عن االنتهاآات التي ترتكب ضد حقوق اإلنسان عن طریق       �
 ؟ )مثل استغالل األطفال في المنتجات اإلباحية والجرائم السيبرنية(  االنترنيت

 لماذا یتزاید تأثير هذه االنتهاآات على المجتمع؟ �
 ما الذي یمكن النترنيت أن تفعله لمنع حدوث مثل هذه األمور؟ �

 .اطلب من مشارك أو من مشارآين تسجيل النقاط األساسية على اللوحة الكترونية
 ع ردود الفعلاستطال

 .ابدأ بما تعّلمه المشارآون عن االنترنيت
إلى أي درجة یتوافر للمشارآين بالفعل معلومات عن االنترنيت؟ وإلى أي حد یقومون     �

 باستخدامها؟ وألي غرض یستخدمونها؟
 . ثم الق نظرة على نوعية المزایا التي تم تسجيلها على اللوحة الكترونية
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 النترنيت على األضرار الناجمة عنه؟هل تترجح مزایا استخدام ا �
 ما الذي ینبغي القيام به لمواجهة األضرار الناجمة عن استخدام االنترنيت؟ �

 ارشادات منهجية
قّيم مدى خبرة المشارآين باالنترنيت قبل إجراء النشاط حتي یمكنك تحدید مستواهم والنهج الشامل       

 من الجيد الترآيز على المشكالت الخاصة  وعند استطالع ردود الفعل، فإن . الذي یتعين اتباعه
باالنتفاع بتكنولوجيات المعلومات الجدیدة وذلك على المستوى العالمي والمستوى المحلي، مع     
التأآد من أن الذین التتوافر لهم البتة فرص االنتفاع باالنترنيت أو یواجهون صعوبات في       

 .استخدامها إسماع صوتهم في هذا الشأن
 تغييرأفكار مفيدة لل

 "االنترنيت في خدمة حقوق اإلنسان"
اجمع معلومات عن مختلف    . من الممكن وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ آتغيير أو آمتابعٍة للنشاط   

. المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان سواء على المستوى الدولي أم على المستوى المحلي أم آالهما      
طبع عناوین مواقع الویب التابعة لها ووزع نسخًا       وإذا آان في مقدورك االنتفاع باالنترنيت، فا    

قارن أنشطتها والجهود    . اسأل المشارآين عما یتوافر لدیهم من معلومات بشأن هذه المنظمات     . منها
وباالستناد على النتائج التي تحصل عليها، ناقش مزایا أو  . الرامية إلى تعزیزها بواسطة االنترنيت 

 .ر أهمية بالنسبة لحقوق اإلنسانأوجه استخدام االنترنيت األآث
 المتابعة : القسم الرابع

فسوف یكون في   . شّجع المشارآين على زیارة مواقع الویب الخاصة بمنظمات حقوق اإلنسان   
 :مقدورهم التفكير في وضع مشروع یرمي إلى 

 استخدام موارد االنترنيت المتاحة لزیادة الوعي بقضایا حقوق اإلنسان في جوارهم. 
اء مواقع ویب خاصة بهم وربط تلك المواقع بالمنظمات الشبابية األخرى  للنضال من أجل   انش. 

 .حمایة حق من حقوق اإلنسان یتعرض لمخاطر في مجتمعهم المحلي
 مجاالت للمزید من البحث/ الحقوق ذات الصلة

 أي حٍق من حقوق اإلنسان األخرى
 المصدر

 :مأخوذ من 
COMPASS : A MANUAL ON HUMAN RIGHTS EDUCATION WITH YOUNG PEOPLE . 
COUNCIL OF EUROPE PUBLISHING / STRASBOURG 2002 

 التحریض على الكره عبر االتصاالت على الخط : افساد الویب 
شهدت االنترنيت، وال سيما شبكات الویب المنتشرة في العالم أجمع، نموًا الفت للنظر منذ إنشاء  

وهي أول موقع یحرض على الكره المتطرف، وليس ثمة ما ، 1995، في سنة "جبهة العاصفة "
ونظرًا ألن عددًا متزایدًا من الناس یستخدم شبكات االتصاالت    . یدل على أن ذلك النمو قد یتباطأ

على الخط، فمن المحتمل أن یتأثر الكثير منهم بدعایات التعصب األعمى التي یتزاید نشرها     
 المعتقد أن اتجاهات أولئك الناس وسلوآياتهم قد تتعرض     بسهولة عبر تلك الشبكات، آما أنه من

 .لخطر ما تنطوي عليه مثل تلك الدعایات من ضرر وخداع 
"  ، وموقع "هاعرق"لقد أفضى ظهور مجموعة من المواقع التي تحرض على الكره ـ مثل موقع   

ـ "الخالق العالمية   حدود النساء التابعات لكنيسة   " ، وموقع " اآلريعرقالنساء المناصرات لوحدة ال 
وعن طریق التكلم  . إلى تطور جدید فيما یتعلق بالتحریض على الكره عبر االتصاالت على الخط
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القائلة بتفوق الجنس األبيض، احتكرت أولئك النساء     " الحرآة"جهارًا وتحدید دورهن في  
 مسموع،  المتطرفات الدعوة إلى المساواة بين الجنسين التي ترمي إلى أن یكون للنساء صوت     

هذا وتقوم بعض النساء الحاقدات ـ على مواقع       . وذلك من أجل نشر دعایاتهن للتعصب الخسيس   
الویب ـ بتكرار المواقف التي یروج لها نظائرهن من الرجال مثل الحض على معارضة غير    

 .على وسائل اإلعالم" غير البيض"البيض، وآره األجانب واالحتجاج على سيطرة 
". هي أم الجميع: األرض: " ، ُتبث "جبهة العاصفة"، التابع لشبكة "هاعرق"ومن موقع الویب 

أن  البيض یواجهون خطر االنقراض، آلما ازداد تناسل غير البيض، وغزوا  "وهي تعلن 
 ".إن للبيض الحق في انجاب أطفال أآثر مما ینجبه غير القوقازیين:"وتقول أیضًا ". أراضينا

فقد . لعنصریون هم وحدهم الذین یحرضون على الكره عبر االنترنيت    ولم یكن المعادون للسامية وا   
انضمت إليهم على الخط مواقع الویب المعارضة للجنسين المثليين، و مواقع الویب المعارضة    
لالجهاض، و أنصار حضور الميليشيات المعارضون للحكومة، وحرآة محاآم القانون العام،    

 .رات التي تروج للتطرف العنيف على مختلف أنواعهوآذلك آتيبات لشرح طریقة صنع المتفج
هذا وتمثل مكافحة التحریض على التطرف عبر االتصاالت على الخط صعوبات آبيرة من    

وحتى إن آان من الممكن استبعاد مواقع من االنترنيت باللجوء إلي    . النواحي التكنولوجية والقانونية  
متع به هذه الوسائط االتصاالتية یجعل من المستحيل وسائل الكترونية، فإن الطابع الدولي التي تت  

 .عمليًا تنظيمها بالوسائل القانونية
 :المصدر

POISONING THE WEB : HATRED ON LINE ; AN ADL REPORT ON INTERNET BIGOTRY, 
EXTREMISM AND VIOLENCE, AN ADEL PUBLICATION, USA, 1999 
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 الدیمقراطية
 

 التمثيل والمشارآة
 التعددیة

 تحقيق الدیمقراطية
 

عامة لبالده      لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشئون ال       " 
.إما مباشرة و إما بواسطة ممثلين یختارون اختيارًا حرا  
لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة               
.في البالد  
إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ویعبر عن هذه           
اإلرادة بانتخابات نزیهة دوریة تجري على أساس االقتراع            

ن الجميع أو حسب أي إجراء      السري وعلى قدم المساواة بي   
".مماثل یضمن حریة التصویت  

 

   اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،21المادة 
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 حكایة وأمثولة 
 بناء الدیمقراطية في تيمور الشرقية

 سنة من الحكم األندونيسي، صّوت سكان   25 سنة من الحكم األجنبي، و 450، وبعد 1999في سنة 
وأدت المطالب    . ل من خالل استفتاء شعبي أشرفت عليه األمم المتحدة  تيمور الشرقية على االستقال

وآرد فعل، وبدعم  . الداعية إلى االستقالل عن أندونيسيا إلى أعمال عنف في المجتمع المحلي هناك    
 1000من القوات المسلحة األندونيسية، قامت الميلشيات الموالية ألندونيسيا بقتل ما الیقل عن 

وقامت الفرق المسلحة بأعمال  . األشخاص إلى إقليم تيمور الغربي األندونيسيشخص وإبعاد آالف 
 .هدم في المدن والقرى في تيمور الشرقية

ـ بنشر قواٍت 1999أیلول سنة . سبتمبر20ولمواجهة تلك األزمة، فإن األمم المتحدة قامت ـ في    
 . االنتقالية في تيمور الشرقية ـ اإلدارة1999تشرین األول سنة / أآتوبر26هناك ، ثم أنشأت ـ في  

، تم اإلعالن رسميًا ـ بمساعدة األمم المتحدة ـ عن قيام جمهوریة      2002آیار سنة / مایو20وفي 
، تم انتخاب جمعية تاسيسية تتألف  2001آب سنة . أغسطس20وفي . تيمور الشرقية الدیمقراطية

وأخذت   . م في تيمور الشرقية عضوًا، وذلك عن طریق أول انتخابات حرة دیمقراطية تقا 88من 
تلك الجمعية على عاتقها مهمة وضع دستور البالد، الذي آان من شأنه أن ینص على إقامة   

 .جمهوریة دیمقراطية، وانتخاب برلمان، و رئيس للحكومة ورئيس تشریفي للدولة
ائز هو  وآان الف. ، أجریت ألول مرة في البالد انتخابات رئاسية 2002نيسان سنة / أبریل14وفي 

وُیعد   . اآسانانا جوسماو، أحد قادة حرب العصابات السابقين أثناء النضال من أجل االستقالل 
وقد . جوسماو أسطورة بين شعبه؛ واألمل معقود في أن تسهم شعبيته في استقرار األوضاع بالبالد

ي تيمور الشرقية؛    حلت بعثة األمم المتحدة لتقدیم الدعم في تيمور الشرقية محل اإلدارة االنتقالية ف   
 5000وتتولى تلك البعثة ـ وقوامها   . 2003آیار سنة  /وستبقي تلك البعثة في البالد حتى شهر مایو   

 شرطي ـ مساعدة الحكومة لتوفير األمن لمواطنيها أثناء السنة األولى لتوليها إدارة   1250جندي و 
 .شؤون البالد

ة العضو الحادي والتسعين بعد المائة في  ، صارت تيمور الشرقي2002أیلول سنة / سبتمبر27وفي 
 .منظمة األمم المتحدة

 العدالة والمصالحة الوطنية
تعكر صفو المرحلة االنتقالية نحو تحقيق الدیمقراطية في تيمور الشرقية ألن معظم الذین تورطوا       

 التي    ـ لم تتم ُمساءلتهم عن الجرائم 1999في أعمال العنف الفظيعة ـ التي ارتكبت هناك في سنة   
 .اقترفوها

ویقيم معظم هؤالء في أندونيسيا التي ترفض حكومتها تسليم المشتبه فيهم إلى سلطات تيمور  
 .الشرقية

وقد شكلت حكومة أندونيسيا ـ بناًء على مبادرة وتوصيات المجتمع الدولي ـ محكمة لحقوق اإلنسان          
وأوآل إلى المحكمة محاآمة  . 1999في جاآارتا لمحاآمة من ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية في سنة  

 .مسؤولين حكوميين وأفراٍد من قوات األمن
غير أن آثيرًا من المراقبين انتقد فشل تلك المحكمة في توجيه االتهام إلى متهم رئيسي هو الجنرال    
ویرانتو، الذي آان یتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة األندونيسية في الفترة التي شهدت         

وفضًال عن ذلك، فقد صدرت بحق المسئولين الذین ُقدموا إلى المحاآمة إما   . قتل الجماعي أعمال ال
 .أحكام بالبراءة أو أحكام مخففة

وقد أّآدت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والجمعيات األخرى المعنية بحقوق اإلنسان ـ مثل           
ات قد شابتها، منذ البدایة، عيوب  ـ أن المحاآم" مراقبة حقوق اإلنسان"و" منظمة العفو الدولي"

 .خطيرة
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ویرى المناصرون لحقوق اإلنسان أن من الواجب إنشاء محكمة جنائية دولية تشرف عليها األمم      
المتحدة لتيمور الشرقية، وذلك مثل ما اتخذ من اجراءات قضائية فيما یتعلق بالفظائع التي ارتكبت    

 .في یوغسالفيا السابقة ورواندا
 قادة تيمور الشرقية منقسمون على أنفسهم بشأن مصير أفراد الميليشيات الذین  ومع ذلك، فإن

 .تورطوا في أعمال الفظائع
فقد أوصى الرئيس جوسماو ـ في محاولة منه لتعزیز روح الوحدة والمصالحة الوطنية ـ بضرورة    

، یرى أنه في حين أن رئيس الوزراء، ماري الكاتيري. العفو عن من اتهموا بارتكاب أعمال عنف
 .ینبغي للعدالة أن تأخذ مجراها

 مزید من التحدّیات في المستقبل
وفضًال عن ذلك، فإن الحكومة تواجه بالضرورة التحدّیات التي تطرحها عملية ترحيل آالٍف من       

 .الالجئين إلى مناطقهم األصلية
مهم تحت تهدید   من سكان تيمور الشرقية ـ معظ250000فقد فّر إلى تيمور الغربية ما یزید عن 

وعلى الرغم من أن معظم أولئك  . 1999القوة ـ ، وذلك على أثر التصویت على االستقالل في سنة 
 من أهالي تيمور الشرقية 30000رجعوا إلى تيمور الشرقية، فإن التقدیرات تفيد بأن ما یقرب من 

 .ما برحوا یقيمون في تيمور الغربية آالجئين في معسكرات بأندونيسيا
 ، 2002 قررت األمم المتحدة أن الالجئين الذین یبقون في تيمور الغربية حتى نهایة سنة  وقد

 .سُيعتبرون حينئٍذ مواطنين أندونيسيين
وتواجه هذه األمة الجدیدة تحدّیات عدیدة تشمل آيفية معاملة من تورطوا في ارتكاب الفظائع،     

ضرورة تعزیز البنى الدیمقراطية التي تم  ومشكلة آالف الالجئين، وأوضاع الفقر، وبطبيعة الحال،    
 .انجازها حدیثا

 :المصدر 
 :متاحة على . البرامج العالمية لهيئة اإلذاعة البریطانية: مأخوذ من 

http://www.BBC.CO.UK/WORLDSERVICE/PEOPLE/FEAT 
 

 أسئلة للمناقشة 
كالت  هل لدیك معلومات عن دول أخرى ناضلت من أجل الدیمقراطية؟ ما هي المش -1

 التي تواجه تلك الدول؟

 ما هي العناصر األساسية التي ینبغي ابرازها وتعزیزها في عملية تحقيق الدیمقراطية؟ -2

آيف یمكن التصدي على نحو دیمقراطي للتحدّیات التي تواجه اإلدارة الجدیدة في     -3
 تيمور الشرقية؟

 بالدهم؟ حاول آيف یمكن لمواطنين فاعلين اإلسهام في عملية تحقيق الدیمقراطية في  -4
 .أن تعطي مقترحات محددة
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 ما ینبغي معرفته
 االرتقاء بالدیمقراطية؟ - 1

إن حق االشتراك إنما یحتل مكان الصدارة بين حقوق اإلنسان األخرى، وُیعّد األساس الذي تستند  
 ـ وتعتمد قائمة السياسات المعينة . عليه المبادئ والرؤى والقيم التي تبرزها شبكة األمن البشري  

 .التي تسير على هدیها البلدان األعضاء في هذه الشبكة ـ على االشتراك والدیمقراطية آالهما
ومع ذلك، فإن من  . یعني سلطة الحكم التي یمارسها الشعب " الدیمقراطية"وعادًة، فإن مصطلح  

ضًا  الصعب بمكان إعطاء تعریٍف للدیمقراطية ـ فهي شكل من أشكال إدارة الشئون العامة، وهي أی   
عبارة عن فكرة تكّون أساس التنظيم االجتماعي ـ السياسي والقانوني للدولة، وقد یمكن اعتبارها  
ایدیولوجية من االیدیولوجيات، وهي تبدو في شكل من أشكال مختلف النماذج سواء في الواقع أم         

لفة ال حصر  في النظرّیات العلمية ـ وخالصة القول، فإن هذا االصطالح إنما یرمز إلى معاٍن مخت   
 .لها وال عد

وترتبط الدیمقراطية ارتباطًا وثيقًا بمبادئ حقوق اإلنسان والیمكن أن ُتمارس بدون تأمين  االحترام  
آما أن النظم غير الدیمقراطية ترتبط على نحو واضح  . الكامل لكرامة اإلنسان وحمایتها

مقراطية ـ بال شك ـ هي النظام   وحتى اآلن، فإن الدی. باالنتهاآات التي ترتكب ضد حقوق اإلنسان 
 .األآثر قدرًة على تأمين حمایة حقوق اإلنسان واألمن البشري

 
ميتقسيمات البلدان على الصعيد العال  

 
من بين النظم الدیمقراطية الجدیدة البالغ عددها   

 نظاما تسودها دیمقراطية 47 ، هناك 81
ومن الواضح أن بلدانًا آثيرة أخرى ال   . آاملة

تتقدم نحو الدیمقراطية أو تقع في أنظمة 
.استبدادیة ونزاعات  

 العملية الدیمقراطية على الصعيد العالمي
 

 بلدًا خطوات مهمة  81، اتخذت 1980منذ سنة 
نحو الدیمقراطية، فحلت حكومات مدنية محل  

. نظاما عسكریا31  
 

من سكان  % 75 بلدا فقط ـ تضم 82هناك 
.العالم ـ تتمتع بدیمقراطية آاملة  

 
 بلدا، 200من بين بلدان العالم البالغ عددها نحو  

ا انتخابات تعددیة   بلدا تجري فيه140هناك 
األحزاب، وذلك على نحو أآثر في أي فترة من  
.تاریخها  

من سكان العالم ـ   % 38 بلدا ـ تضم 61هناك 
.ال توجد فيها حتى اآلن صحافة حرة  

من سكان العالم ـ  % 62 بلدا ـ تضم 125هناك 
.تتوافر فيها صحافة حرة أو شبه حرة  

 بلدا تفرض قيودًا على الحرّیات 160التزال 
.المدنية والسياسية المهمة  

 
 
 
 

 ، ازداد على نحو الفت للنظر   1990منذ سنة 
عدد البلدان التي صّدقت على االتفاقيات والعهود       

آما ازداد عدد الدول . الخاصة بحقوق اإلنسان
التي صّدقت علي العهد الدولي الخاص بالحقوق  
االقتصادیة واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي      

 إلى 90 بالحقوق المدنية والسياسية من  الخاص
. دولة150نحو   

 % 14ال تمثل النساء ـ في العالم أجمع ـ سوى 
من أعضاء البرلمانات، وفي عشرة بلدان، 
.ینعدم تمامًا التمثيل النسائي  

 

 بلدا على العهد الدولي الخاص  38لم تصّدق 
بالحقوق المدنية والسياسية أو توقع عليه، ولم  

 بلدا أو توقع على العهد الدولي  41تصّدق 
قوق االقتصادیة واالجتماعية   الخاص بالح 

.والثقافية  
 
 

 % 30تمثل النساء ـ في عشرة بلدان ـ أآثر من 
.من أعضاء البرلمانات  
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 :المصدر 
 .نمائي عن التنمية البشریةتقریر برنامج األمم المتحدة اإل

ثم أن تلقي األنباء     . تعتمد الدیمقراطية على المصالح والمشارآة الفّعالة من قبل المستفيدین منها   
وال   . واالستفادة من المعارف هما شرطان ال غنى عنهما لمشارآة ملموسة في نظام دیمقراطي

 إذا توافرت لدیه القدرات األساسية  یمكن ألحٍد االسهام في مجتمع دیمقراطي واالستفادة منه إّال
إن نشر هذه الرسالة إنما ُیعد من  . علي آيفية سير النظام ومعرفة آليات ذلك المجتمع ومؤسساته

 .أجل مهام التعليم الدیمقراطي الذي یرمي إلى تكوین مواطنين مسئولين
 شأنها أن توضح أن  وتهدف هذه الوحدة التعليمية إلى رسم صورة للدیمقراطية وحقوق اإلنسان من 

 .الدیمقراطية ليست هي أمرًا یمكن انجازه نهائيًا، وإنما هي عملية تقتضي التزامًا وعمًال دءوبا

 الدیمقراطية واألمن البشري
ینصب االهتمام في أجندة األمن البشري على التحرر من التهدیدات المخّيمة على حياة الناس،  

ة أو اقتصادیة؛ آما أن هذه األجندة تؤآد في المقام األول  سواء أآانت تهدیدات سياسية أو اجتماعي
على فكرة أن احترام حقوق اإلنسان والحریات الدیمقراطية وتعزیز التنمية البشریة إنما هي أمور   

وفي واقع األمر، فإن االرتقاء بحقوق اإلنسان   . ال غنى عنها لحمایة األمن البشري وتعزیزه 
ري ـ وهي المفاهيم الثالثة التي تتشابك ویرتبط بعضها بعضا، وتمثل  والتنمية البشریة واألمن البش 

األساس الذي یستند عليه تصور نظام عالمي مجدد ـ ال یمكن له أن یتحقق إّال في المجتمعات التي        
 .ال تسود فيها قيم دیمقراطية فحسب، وإنما تعم فيها أیضًا ممارسة تلك القيم

طية التحرر من الخوف ومن التهدیدات التي یتعرض لها وجود   هذا ولن یتحقق إال في ظل الدیمقرا
المرء ذاته؛ وتتطلب التنمية البشریة توفير الوسائل والحریات التي یحتاج إليها المرء لكي ینمي   

ویقتضي األمن البشري التحرر من الجوع، والحرب، والكوارث   . قدراته اإلنسانية على نحو تام
العامة، وغير ذلك من العقبات التي تعترض سبيل حياة في ظل العدالة   البيئية، وفساد إدارة الشئون  

 .والتضامن وتكافؤ الفرص للجميع
 ـ التي تقوم على االنصاف والحریة والدیمقراطية في الحياة   المشارآة وخالصة القول، فإن  

ا أن السياسية واالجتماعية واالقتصادیة في دولة أو في مجتمع محلي ـ هي وحدها التي من شأنه 
آما أن السبيل الوحيد ـ  لتأمين أن یتحول األمن البشري من مجرد مثاٍل . تعزز األمن البشري

دبلوماسي جدید إلى قاعدة عریضة لتحقيق الدیمقراطية في مجال صنع القرارات والتعاون الدولي ـ       
ار سلطة   إنما یتمثل في ضمان حقوق اإلنسان علي نحو تام، وتشاطر إدارة الشئون العامة، واقر    

 .تفاع المنصف بالمواردالقانون، وتحقيق التنمية المستدامة، واتاحة االن

 تحدید المسألة ووصفها - 2
 ما هي الدیمقراطية وآيف تم وضعها؟

إن الدیمقراطية هي شكل من أشكال إدارة  الشئون العامة، وفي ظلها، ُتستمد سلطة الدولة من 
، "شعب"، وتعني "دیموس: "تين یونانيتين قدیمتين هما   من آلم" دیمقراطية"وُتشتق آلمة . الشعب

ولقد تطورت مبادئ الدیمقراطية الحدیثة بالتدریج ابتداًء من الحرآة  ". سلطة"، وتعني "آراتس"و
الدینية الكلفينية أثناء القرن السابع عشر، والسيما في اسكتنلندا وانجلترا وهولندا، حيث بدأت         

هذا  . اطر ليس فقط األفكار الدینية، ولكن أیضًا األفكار السياسيةالمجتمعات المحلية في دعم وتش 
وقد انبثقت فلسفة الحریة والمساواة للجميع، وتعززت أثناء عصر التنویر، وتم التسليم بها   

 .باعتبارها األساس الذي تستند عليه قيم الدیمقراطية
 في حين أن فرنسا آانت هي   وفي الوالیات المتحدة األمریكية، فقد بزغت أول دولة دیمقراطية،     

 . أول دولة أوربية تقوم على المبادئ الدیمقراطية بعد قيام الثورة الفرنسية
 ، انتشرت الدیمقراطية الغربية الليبرالية في أوربا وعبر العالم، وحّلت محل    1945وبعد سنة 

 من الواضح أن   وعلى اثر سقوط الحكومات الفاشية، بات . أشكال الحكومات االستبدادیة المتعاقبة  
ولقد آان لعملية انهاء   . األزمات التي مرت بها الدیمقراطية في القرن العشرین قد تم التغلب عليها 
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االستعمار ـ التي استمرت فترًة طویلة واآتنفتها المصاعب، وأدت بالبلدان إلى االعتراف بحق      
.   المستعمرات السابقة تقریر المصير ـ  أن تحققت الدیمقراطية ـ في نهایة المطاف ـ في معظم   

وخالل العقود القليلة الماضية، فإن الدآتاتوریات ـ في اسبانيا والبرتغال واليونان واألرجنتين   
 وانهيار النظم  1989وبعد سقوط حائط برلين في سنة . وأورجواي ـ تحّولت إلى دیمقراطيات

النجاح آان حليف الستالينية التي آانت سائدة في شرق ووسط أوربا، فقد بات واضحًا أن  
ومع ذلك، فإن البلدان ـ التي تلتزم التزاما نظریًا بالدیمقراطية باعتبارها شكًال من    . الدیمقراطية حقا

أشكال إدارة الشئون العامة ـ ال تحترم آلها المبادئ الدیمقراطية احترامًا تامًا وال تلتزم بها من         
على أنه من الضروري بمكان أن یدور حوار ویدل هذا التطور المتناقض حقًا . الناحية الواقعية  

 .نقدي حول الدیمقراطية وحول تحقيقها

 العناصر األساسية في الدیمقراطية الحدیثة
إن الدیمقراطية في نظري إنما تتمّثل في ضرورة أن تتساوى في ظلها الفرص          "

 ".ألضعف الناس وأقواهم 
 الماهاتما غاندي

ومع ذلك،   . یمكن القول بأن المجتمع یتمتع بالدیمقراطية     یصعب على المرء أن یقّدر إلى أي مدى  
ویقوم   . فهناك عدد من العناصر األساسية التي من شأنها أن تشكل أساس أي مجتمع دیمقراطي

 .التعليم والتربية بدور أساسي من أجل فهم تلك العناصر على نحٍو أفضل
ین، وأن لهم حق التمتع بفرص   یعني مبدأ المساواة أن آل الناس یولدون متساوالمساواة ـ �

متساویة، وحق االشتراك في حياة المجتمع السياسية، وآذلك الحق في معاملة متساویة أمام     
 .ویشمل هذا المبدأ أیضًا تحقيق المساواة االجتماعية واالقتصادیة بين النساء والرجال. القانون

 الوحدة التعليمية الخاصة بالحقوق اإلنسانية للمرأةانظر 
وذلك ألن االشتراك ـ في الشئون  .  ـ ال تعني الدیمقراطية شيئا إن لم تقترن باالشتراكشتراكاال �

 هي شكل الدیمقراطيةو. المجتمعية والسياسية ـ  إنما هو شرط ال بّد منه لقيام نظام دیمقراطي   
ومع ذلك، فإن االشتراك مفهوم ذو خصائص أوسع، فهو ال ینطوي على . من أشكال االشتراك

لكن االشتراك . امات سياسية قویة فحسب، وإنما یشمل أیضًا التزامات اجتماعية واقتصادیة     التز
 .الیمكن أن یشّكل وحده ضمانًا للدیمقراطية

 ـ   على الرغم من أن الدیمقراطية ـ على وجه التحدید ـ هي  سلطة األغلبية وحقوق األقلية �
ویعني  .  السلطة التي تمارسها األغلبيةالسلطة التي یمارسها الشعب، فإنها ـ في واقع األمر ـ

أما نطاق الوفاء      . ذلك أیضًا أن تلتزم األغلبية بمراعاة حقوق فئات األقليات ومطالبها المختلفة   
 .بهذا االلتزام، فُيعد المؤشر بالنسبة لزیادة تعزیز القيم الدیمقراطية في المجتمع

 .الوحدة التعليمية الخاصة بالتمييزانظر 
 ـ  ترمي الدیمقراطية إلى منع فرد أو مجموعة صغيرة من    ون وعدالة القضاءسلطة القان �

وتضمن سلطة القانون أن تتمتع الدولة بنظام  . األفراد من السيطرة على الناس سيطرًة تعسفية
قانوني مستقل بذاته یضمن تحقيق المساواة أمام القانون، ویحّد من قوة السلطات العامة، ویتيح             

 .ف بسلطات قضائية مستقلة وعادلةاالنتفاع المنص
 . التعليمية الخاصة بعدالة القضاء وسلطة القانونانظر الوحدة

إن جميع الناس یولدون أحرارا متساوین في  " ـ إن التسليم بمقولة احترام حقوق اإلنسان �
وتلتزم الدولة   . إنما ُیعد األساس الذي یستند عليه مجتمع دیمقراطي فّعال" الكرامة والحقوق

الدیمقراطية بتأمين احترام وحمایة حقوق اإلنسان والتمتع بها، وذلك من أجل أن یتمكن  
وفيما یتعلق بالدیمقراطية، فإن  . مواطنوها من العيش وهم متحررون من الخوف ومن العوز 

من الواجب أن ینصب الترآيز بصفة خاصة على تلك الحقوق التي ُتعد حاسمة بالنسبة     
 الحق في حریة االشتراك في الجمعيات، والحق في حریة الكالم      للمشارآة المدنية، مثل

وفي الوقت الراهن، فإن الحقوق المدنية والسياسية ال تضمن وحدها  . الضمير والدینوالتفكير و
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وليس من الممكن تهيئة مناخ مؤاٍت للدیمقراطية ما لم ُتؤخذ في  . السالم واألمن البشري
 .االجتماعية والثقافية األساسيةاالعتبار االحتياجات االقتصادیة و

 ـ  وفي العادة، فإن األحزاب السياسية هي التي تتولى مهمة دعم األفكار  التعددیة السياسية �
وليس هناك سوى التعددیة   . واآلراء على اختالف أنواعها، والتعبير عنها في المناقشات العامة   

لتكّيف مع االحتياجات المتغيرة، وتظل،    السياسية لتأمين قيام بنى تتمّيز بقدر آاٍف من المرونة ل 
ومع ذلك، فإن من . مع ذلك، أساسًا مستقرًا إلدارة الشئون العامة على نحو یتسم بالدیمقراطية 

الممكن إساءة ممارسة الحریة السياسية لنشر األفكار التي تحّرض على الكره وتثير العنف،   
ي الواقع، فإن من الصعب التعامل مع      وف. وتطرح بذلك تهدیدات للمجتمع الدیمقراطي والنظام  

لدیمقراطية دون المساس بحریة التعبير وبحمایة مصالح  مثل هذه االتجاهات على نحو یتسم با 
ن الدیمقراطيات بدورها تحتاج إلى حمایة أنفسها ضد    وإلى حد ما، فإ . المجتمع بوجٍه عام 

 . اإلرهاب على سبيل المثال
وال .  االنتخابات وحدها أآثر خصائص الدیمقراطية أهمية  ـ ُتعداالنتخابات الحرة والعادلة �

یوجد نمط آخر من األنظمة ـ غير النظام الدیمقراطي ـ یعطي حریة القرار إلى من یعنيهم األمر     
فالشعب یستطيع ـ   . في المقام األول ـ فيما یتعلق بالقيادة السياسية ونظام الحكم ـ أي إلى الشعب    

ابات ـ التعبير عن رغبته في التغيير، وعن موافقته على السياسات      في آل مرٍة ُتجرى فيها انتخ
ومع ذلك، فإن  . ة؛ ویمكن له أیضًا أن یشارك على نحٍو متواصل في عمليات التقييم   المتبع

ومثال ذلك، . التاریخ یعلمنا أنه ليس من البدیهي تحدید من یستطيع المشارآة ومن ال یستطيع    
ففي مقاطعة ابينزیل ـ  .  لة من المشارآة في هذه العمليات فإن النساء ُاستبعدن فترًة طوی  

اینرهودین بسویسرا ـ وهي منطقة تشتهر ببنى دیمقراطية تتميز بأعلى درجات التطور ـ لم 
هذا، ومن الضروري تأمين أن  . تحصل النساء على حق التصویت إال في مطلع التسعينات    

 .سرّیًا، ومباشرا، وحرًا، وعادًال، ویكون حق التصویت حقًا شامًال
 ـ إن مفهوم فصل السلطات الثالت آل واحدة عن األخرى ـ الذي وضعه   فصل السلطات �

، وأّیده المفكر  1690، "رسالتان في الحكومة المدنية  "الفيلسوف اإلنجليزي جون لوك في مؤلفه  
ا   ، لمعارضة أنصار الحكم المطلق ـ إنم  1748،  "روح القوانين"الفرنسي مونتسكيو في آتابه 

ووفقًا لهذا المبدأ، تتوزع سلطة  . ُیعد المبدأ األساسي الذي تستند عليه الدیمقراطيات الحدیثة  
الدولة بين سلطة تشریعية، وأخرى تنفيذیة، وثالثة قضائية،  وتستقل آل واحدة منها بممارسة     

 هذا   و یوفر نظام توازن السلطات. وظيفتها، وتبقى آل منها مسئولة تجاه األخرى وتجاه الشعب 
 .آليات رقابية مالئمة، فيمنع بذلك إساءة استخدام سلطة الدولة

 نظریات الدیمقراطية
أفضى الواقع الدیمقراطي ـ بما اتسم به من تعقيدات الفتٍة لألنظار ـ إلى استحداث مجموعة آبيرة  

 . من النظریات والنماذج
ليدي ورغم آونه غایة في   ومن الجدیرذآر أحد الفوارق بين تلك النظریات نظرًا لطابعه التق

ویتمثل هذا الفارق في المبدأ القائل بأن  . البساطة بالنسبة للمناقشات الدائرة حاليًا في هذا المضمار
ثمة تمييٍز بين النظریات التي تقول إن الدیمقراطية هي تماثل وتلك القائلة بأن الدیمقراطية هي    

افٍس إنما یؤدي إلى آراٍء تتسم بالشرعية  وباختصار، فإن اعتبار الدیمقراطية مجرد تن. تنافس
عادًة، فإن تنافس اآلراء بعضها بعضا یتفق مع نظام   ( والتنوع من شأنها أن تنافس بعضها بعضا   

أما نظریة الدیمقراطية القائلة بأن الدیمقراطية هي تماثل، فإنها ترمي إلى تحقيق  ). حكم األغلبية 
لفوارق المشروعة بينهم، ولكنها تسعى إلى تحقيق ما     التطابق بين الحكام والمحكومين، وتمنع ا   

 .التي یتعين الحقًا دمجها في التشریعات" اإلرادة العامة"أسماه جان جاك روسو 

 
أما التمييز   . واليوم، فإن الدیمقراطيات تختلف فيما بينها اختالفًا آبيرا، باختالف مراميها وهياآلها     

الية، فهو الذي یفصل بين نماذج الدیمقراطية المباشرة التقليدي فيما بين الدیمقراطيات الليبر 
 .والدیمقراطية التمثيلية

 
 أنماط الدیمقراطية



 316

 
 
 
 
 
 
 
 

 D@DALOS: المصدر 
 هي شكل من أشكال النظم الحكومية یتم من خالله ممارسة حق اتخاذ   الدیمقراطية المباشرة

ن هذا الحق وفقًا للتدابير التي القرارات السياسية مباشرًة من قبل مجموع المواطنين الذین یمارسو 
. وال یمكن ممارسة هذا الشكل إّال في المجتمعات السكانية الصغيرة الحجم . یقتضيها حكم األغلبية

ومن ثم، فال یوجد نظام دیمقراطي حدیث یستند استنادًا تامًا علي الدیمقراطية المباشرة، على الرغم       
أما المؤسسات التي تمارس  . لك الدیمقراطيةمن أن معظم تلك النظم تشمل بعضًا من عناصر ت  

نعقاد من   الدیمقراطية المباشرة، فهي الجمعيات الشعبية، والمبادرات الشعبية، ودعوة البرلمان لال 
 .جدید، واالستفتاءات، وغير ذلك

وهي شكل من أشكال . أما الشكل األساسي اآلخر من أشكال الدیمقراطية، فهو الدیمقراطية التمثيلية
 الحكومية یمارس المواطنون من خالله نفس الحق، ال بصفٍة شخصية، ولكن عن طریق       النظم

وثمة عنصران أساسيان یمّيزان   . ممثلين یختارهم هؤالء المواطنون، ویحق لهم مساءلتهم   
الدیمقراطية المباشرة، أال وهما الفصل بين الحكام والمحكومين، واجراء االنتخابات بصفة دوریة   

 .ومين ممارسة الرقابة إزاء حكامهمحتى یمكن للمحك
هذا وترتبط الدیمقراطية التمثيلية بنظاميين حكوميين أساسيين هما الدیمقراطية البرلمانية     

 .والدیمقراطية الرئاسية
في هذا الشكل من أشكال النظم الحكومية، فإن البرلمان یؤدي دورًا  : ـ الدیمقراطية البرلمانية 

طة التنفيذیة رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء، وتستمد هذه   ویتولى رئاسة السل. محوریًا
وعادًة، فإن رئيس الدولة إما أن یحق له  . السلطة شرعيتها من الثقة التي یمنحها لها البرلمان  

 .ممارسة بعٍض من السلطة التنفيذیة، أو ال یحق له ذلك، فيكتفي بأداء مهمة تمثيلية فقط
رئاسة السلطة التنفيذیة،   ) أو رئيسة الدولة نفسها (ى رئيس الدولة نفسه یتول: الدیمقراطية الرئاسية 

الذي ینتخبه الشعب عن طریق االقتراع المباشر، والذي ال یعتمد في أداء مهام منصبه على   
 .الحصول على ثقة البرلمان

 :وإذا ُقوبل أحد هذین النموذجين باآلخر، فسوف تبرز عدة فوارق 
تم انتخاب الحكومة والمجلس النيابي آل على حدة، بينما یتم انتخابهما دفعًة   ـ في النظام الرئاسي، ی

 ).ومن الممكن انتخاب رئيس الدولة على حدة( واحدة في الدیمقراطيات البرلمانية 
. ـ في النظم البرلمانية، فإن البرلمان یكلف الحكومة بأداء مهمتها، آما أنه یجوز له استدعائها أمامه 

 .وز في النظم الرئاسية ممارسة هذا الحق إال  عند اتخاذ اجراءات  توجيه االتهامغير أنه ال یج
ـ ومن جانب آخر، یجوز، عادًة، لرئيس الدولة في النظم البرلمانية أن یحّل  المجلس النيابي تحت  

 .شروط معينة

الدیمقراطية المباشرة   الدیمقراطية التمثيلية

الدیمقراطية البرلمانية الدیمقراطية الرئاسية

أشكال مختلطة من الدیمقراطية: الواقع   
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 النظم  ـ یمثل االنضمام إلى عضویة البرلمان شرطًا لالنضمام إلى عضویة الحكومة في آثير من     
 .البرلمانية، غير أن األمر ليس آذلك في معظم النظم الرئاسية

ـ وعادةًً، فإن االرتباط بين البرلمان والحكومة یزداد قوًة في الدیمقراطيات البرلمانية، في حين أن   
ومع ذلك، فإن السلطة  . النظم الرئاسية تفصل السلطات آل واحدٍة عن األخرى فصًال أآثر وضوحا

 .ذاتها غالبًا ما تنقسم بين رئيس الدولة من جانب، ورئيس الوزراء من جانب آخرالتنفيذیة 
ـ تقع على آاهل الحكومة إلى حد بعيد، في الدیمقراطيات البرلمانية، مهمة اتخاذ المبادرات     

 .التشریعية
 .ـ تقوم األحزاب ـ والسيما أحزاب المعارضة ـ بدوٍر أآثر قوًة في الدیمقراطيات التمثيلية

 وفي الوقت الراهن، فإن أآثر أشكال الدیمقراطية تعميمًا ـ  بين العدید من النماذج المختلطة ـ هو      ـ
 .النظام الدیمقراطي البرلماني الذي یتعزز في آنفه دور رئيس الدولة

 أشكال الدیمقراطية في الواقع
 عناصر مأخوذة من   تتألف معظم الدیمقراطيات في الوقت الحاضر من تلك األنماط المثالية ، وتمثل   

 .آافة األشكال
الدیمقراطية البرلمانية   : إن األمثلة الكالسيكية التي تصور النموذج المبين أعاله هي     : أمثلة

من جانب . آنموذج تستند عليه النظم التي تسود في بریطانيا العظمى ومعظم دول أوربا الغربية
. ية ُیعد أبلغ مثال على الدیمقراطية الرئاسيةآخر، فإن النظام السائد في الوالیات المتحدة األمریك 

التي تأخذ  ( سویسرا، وفرنسا : وحتى في أوربا الغربية، فإن النماذج الخاصة تتعدد إلى حد بعيد 
وفضال عن ذلك، فإن هذا التمييز قد ینطبق على آافة   . ، والبرتغال)بدیمقراطية شبه رئاسية

الضرورة ذات التقاليد المنبثقة   الدیمقراطيات ال تأخذ بالدیمقراطيات في العالم أجمع، برغم أن تلك  
 .عن الليبرالية

 وقضایا مثيرة للجدل آفاق للتفاعل بين الثقافات – 3
ففي . تتخذ الدیمقراطية أشكاال عدیدة، وتتنوع مظاهرها، ویختلف مفهومها من ثقافة إلى أخرى     

ل واحدة عن األخرى، وعلى   حين ینصب الترآيز في بعض الدیمقراطيات على فصل السلطات آ   
وتعزى تلك التمييزات أساسًا إلى  . سلطة القانون، فإن مفهوم المشارآة یغلب في بعضها اآلخر

 .تفاعل مختلف العناصر األساسية المكونة للدیمقراطية
التي ینطوي عليها   " نزعة المرآزیة األوربية"وفي هذا السياق، فإن محور النقد إنما یشير إلى  

 .من نظریات الفكر السياسي وتطبيقاته في مجال الدیمقراطيةجانب آبير 
وقد یجوز االتفاق على ". دیمقراطية تامة"وال یوجد في الشرق وال في الغرب ما یمكن اعتباره 

نحو شامل بشأن مختلف العناصر المكونة للدیمقراطية، غير أنه غالبًا ما تختلف الثقافات فيما بينها    
وعمومًا، فإن الفهم الغربي    .  يق هذه العناصر وباألهمية المعطاة لها  عندما یتعلق األمر بتحق 

للدیمقراطية یرتكز على فكرة الفرد الذي یحصل على الحد األقصى من الحریة والقدرة على إبداء  
ویطرح التأآيد الشدید على الحقوق المدنية والسياسية  . الرأي آلخرین أحرار في مجتمع دیمقراطي

 . هذا النموذج ـ مشكلة تواجه بعض البلدان األخرىـ الذي یستند عليه
 "القيم األسيویة"الحوار الذي یدور حول 

تستند بعض النماذج االجتماعية في آسيا على مفاهيم للمشارآة ال صلة لها بالفهم الغربي    
ها ذلك ألنها تقوم على مفاهيم مجتمعية تقليدیة للزعامة األوليغرآية،  بدال من قيام     . للدیمقراطية

وال یتعارض هذا النموذج بالضرورة مع   . على فكرة تحقيق الحد األقصى من الحریة لألفراد    
وینبثق هذا النموذج من التعاليم الكونفوشيوسية األساسية، ویقتضي   . المشارآة والدیمقراطية

 أما .مشارآًة فعالة من قبل نخبٍة حاآمة ـ  ذات نفوٍذ معنوي وعقالني ـ تعمل من اجل الصالح العام 
للدیمقراطية، فإنه ینبثق إساءة فهم للمشارآة " الغربية"و" األسيویة"الصدام بين القيم والمفاهيم  

الفيلسوف السينغافوري لي آوان وغيره النظام االجتماعي   / هذا وینتقد الزعيم. وللدیمقراطية 
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رى، أآثر من آونهم  والثقافي السائد في الوالیات المتحدة األمریكية وفي بعض البلدان الغربية األخ    
 .ینتقدون الدیمقراطية في حد ذاتها

 التحدیات التي تواجه الدیمقراطية في العالم اإلسالمي
أثار تحدید العالقة بين اإلسالم والدیمقراطية مجموعة من المشكالت واجهت المسلمين وغير     

م والدیمقراطية  واستدل المراقبون الغربيون ـ الذین أّآدوا أن اإلسال   . المسلمين على حد سواء 
یتعارضان ـ من الفهم اإلسالمي لملكوت اّلله، الذي هو المصدر األوحد للسلطة السياسية، والذي    

 .ینبثق من شریعته اإللهية بالضرورة آل القواعد التي تسير على هدیها أمة المؤمنين
ص طرق فهمهم  وباإلضافة إلى ذلك، فإن المسلمين انقسموا فيما بينهم انقسامًا شدیدًا فيما یخ

ففي حين یذهب زعماء الحرآات اإلسالمية الرئيسية والعدید من العلماء إلى أن    . للدیمقراطية
. اإلسالم والدیمقراطية ال یتعارضان، یرى المتأسلمون المتطرفون أو الرادیكاليون عكس ذلك  

 األساسية، أال   فألئك ینبذون الدیمقراطية بمقولة إن مفهوم السيادة الشعبية یرفض عقيدة اإلسالم   
وأن من یسير . وأن الّله خلق اإلطار التشریعي األساسي الذي ال یمكن تعدیله   . وهي ملكوت الّله 

ویتعارض هذا النهج الرادیكالي مع القيم   . على هدي الشرائع اإللهية هو وحده الذي یحق له تمثيلها 
 .لثالث آل واحدة عن األخرىالدیمقراطية األساسية مثل قيم االنفتاح والتعددیة وفصل السلطات ا

وتبرز الرؤیة اإلسالمية للدیمقراطية في الشورى، التي تشكل المفهوم اإلسالمي للتشاور في إدارة  
والتشاور ضروري في األمور المتبادلة التي تخص الحياة الجماعية، ومن خالله،       . الشؤون العامة 

ى محدودة بشریعة الّله، وهو ما یجعل هذه غير أن الشور. یتمتع الناس بحریة التعبير تمتعًا آامال 
 .الوسيلة من وسائل المشارآة اإلسالمية عقبة أخرى تعترض الدیمقراطية بالمعنى الغربي

 . التعليمية الخاصة بالحریات الدینيةانظر الوحدة          

 

 أسئلة للمناقشة 

  ثقافة إلى أخرى؟لماذا تتسم بعض عناصر الدیمقراطية بأهمية أآثر من بعضها اآلخر من �
 هل من المقبول أن تختلف مفاهيم الدیمقراطية باختالف الثقافات؟ �
إذا آان من المحتم والجائز التسليم باختالف معاني الدیمقراطية، فما هي الحدود؟ ما هي مثّال     �

العناصر األساسية التي یتعين اإلبقاء عليها تحت أي ظروف في دولة ما بحيث یمكن اعتبارها   
 ؟"یمقراطيةد"دولة 

 ماهو دور وسائل اإلعالم في تشكيل مفهوم الدیمقراطية في الثقافات المختلفة؟ �
 نقاط أخرى للمزید من التفكير

، وعلى وجه التحدید حمایة األقلية السياسية، هي قضية     إن العالقات بين األغلبية واألقلية �
ألغلبية مما یعطيها الحق   ویفضي المبدأ الدیمقراطي لالنتخابات ـ على أساس التصویت . حاسمة

في ممارسة السلطة ـ إلي تكوین أقلية یتم في الغالب استبعادها من عملية صنع القرارات        
ومن ثم، فإن األقليات   . وینبغي لهذه األقلية االلتزام بما تتخذه األغلبية من قرارات . السياسية

مراعاة إرادتها    تحتاج إلى حمایة من نوع خاص، وذلك من أجل تأمين احترام حقوقها و
 .السياسية بشيٍء من اإلنصاف

موضوعًا من الموضوعات األساسية في الحوار الدائر حول  المجتمع المدني أصبح �
وتحتاج الدیمقراطية إلى اناٍس أحرار ونشيطين قدر احتياجها إلى     . الدیمقراطية وممارستها

الحكومة إذا لم تكن راضيًة وقد قال بيرتولت برشت ـ على سبيل التهكم ـ إن . أفراٍد مسؤولين
فالمواطنون األحرار والنشيطون   . تمام الرضا عن شعبها، فما عليها إّال أن تنتخب شعبًا جدیدا
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هم وحدهم الذین بمقدورهم طرح التحدیات لحكوماتهم ومساءلتها فيما أعلنته من وعوٍد قبل      
 .االنتخابات

.  الرآائز التي تستند عليها آل دیمقراطيةمهمة من  رآيزةوسائل اإلعالم الحرة والمستقلة ُتعد  �
وفي الوقت الراهن، فإن الرقابة المفروضة على اإلعالم تماثل تقریبًا تلك التي ُتفرض على  

وتؤدي وسائل اإلعالم دورًا حاسمًا في الحياة اليومية      . عملية صنع القرارات في الدیمقراطية
 . أو محطات إذاعة أو ـ بالطبع ـ االنترنيتللدیمقراطيات، سواء أآانت صحفًا أو قنوات تلفزیون

آما ینبغي للناخبين ـ من . هذا ویتعين أن یكون بمقدور المجتمعات والدول أن یتصل بعضها بعضا 
ومن . أجل تسهيل اتخاذ قرارهم ـ معرفة أهداف وأغراض أولئك الذین یسعون إلى آسب أصواتهم

 . لتحقيق دیمقراطية فاعلةهنا، فإن حریة التعبير إنما هي حق أساسي وحاسم 
 .الوحدة التعليمية الخاصة بحریة التعبير وحریة وسائل اإلعالمانظر          

 ال ینفصالن؛ وتتراوح العالقة بينهما فتكون تارًة تفاعًال وتارًة    الدیمقراطية وحقوق اإلنسان �
 أجل الدیمقراطية  وبهذا المعنى، فإن آل حقوق اإلنسان تتسم بأهمية حاسمة من. تطابقًا آامال
وتفرق النظم التشریعية في بعض البلدان بين حقوق المواطنين وحقوق اإلنسان،      .  وفي نطاقها

السياسية، ال یخص إّال المواطنين، في   سيما الحقوق مما یعني أن ضمان بعض الحقوق، وال
 .حين أن ضمان بعضها اآلخر یخص اإلنسانية جمعاء

  التنفيذ والرصد– 4
وإلى حد ما، فإن  . قًا دیمقراطيات مثالية، ال في الماضي وال في الحاضرلم تتحقق مطل

الدیمقراطيات الحدیثة تدمج آل العناصر األساسية للدیمقراطية في حياتها اليومية آتدابير لتحقيق   
والدیمقراطية إن هي إال عملية تتواصل فيه عوامل   . المساواة وعدم التمييز والعدالة االجتماعية  

واالستكمال والتكييف بين احتياجات المجتمع األساسية  والبنى االجتماعية القائمة من أجل       التفاعل 
 .تلبية هذه االحتياجات

وخير مثال على ذلك هو . وتتوافرعلى المستوى اإلقليمي آليات متنوعة لصون مبدأ الدیمقراطية  
ن الدول المشترآة فيها إذا    االتفاقية األوربية لحمایة حقوق اإلنسان التي تجيز مقاضاة أي دولة م  

وحيث أن الدیمقراطية هي الشكل الوحيد إلدارة   . أقدمت على خرق أي بند من بنود هذه االتفاقية   
، 1967وفي سنة . شئون الحكم وفقًا لهذه االتفاقية، فإنها أیضًا الشكل الوحيد الذي یتفق مع مبادئها    

د اليونان بعد أن استولى على السلطة  قررت حكومات الدنمرك والنرویج والسوید تقدیم شكوى ض
وعلى أثر ذلك، تخلت حكومة اليونان عن التزاماتها تجاه     . في هذا البلد نظام عسكري اتسم بالقسوة

االتفاقية، غير أن اجراءات التقاضي مضت في طریقها، وانتهت بتعليق عضویة اليونان في  
 ـ  1974السلطة من جدید هناك ـ في سنة    وعندما تولت حكومة دیمقراطية مقاليد   . المجلس األوربي 

 .استردت اليونان عضویتها في االتفاقية، وتم دفع تعویضات لضحایا النظام العسكري
ومن الواضح أن اآلليات ال تبلغ آلها مبلغ تلك التي وضعها المجلس األوربي من حيث الفعالية،      

ففي سنة  . أجل الدیمقراطيةومع ذلك، فإن هناك منظمات أخرى متنوعة  تناضل هي أیضًا من   
، أنشأت منظمة األمن والتعاون في أوربا المكتب المعني بالمؤسسات الدیمقراطية وحقوق         1990

اإلنسان في وارسو الذي یضطلع ـ من بين أمور أخرى ـ بمساعدة الدول المشارآة في هذه المنظمة 
، فإن هذا المكتب یتولى    وفضًال عن ذلك . في إنشاء وتقویة المؤسسات الدیمقراطية وحمایتها 

 .اإلشراف على االنتخابات الوطنية، فيضمن بذلك مراعاة المبادئ الدیمقراطية
.  أما على المستوى الدولي، فإن اتحاد البرلمانات الدولي یؤدي في الوقت الحاضر دورًا مهما 

زیز الحوار  ویتألف هذا االتحاد من برلمانات الدول القومية ذات السيادة، آما أنه یسعى إلى تع     
وقد ُأنشأ هذا االتحاد في  . والتعاون بين الشعوب من أجل تقویة دعائم الدیمقراطية في العالم أجمع    

 وُیعد ـ حتى یومنا هذا ـ منظمة  تقوم بتسهيل الربط الشبكي فيما بين البرلمانات الوطنية   1889سنة 
 .وتعزیز الدیمقراطية

 من المؤشرات الموضوعية من أجل قياس التقدم المحرز  وّفر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عدداً   
وتشمل هذه المؤشرات . 2002في مجال الدیمقراطية، وذلك في تقریره عن التنمية البشریة لسنة 

 :ما یلي 
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 تاریخ إجراء أحدث انتخابات �
 اجتماعات الناخبين �
 السنة التي حصلت فيه النساء على حق التصویت �
 ساء في البرلمانعدد المقاعد التي تشغلها الن �
 عضویة النقابات العمالية �
 المنظمات غير الحكومية �
 التصدیق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية �
 .التصدیق على اتفاقية مكتب العمل الدولي الخاصة بحریة الترابط والتصافق الجماعي �

الحریات المدنية، والحقوق      وباإلضافة إلى ذلك، فإن عددًا من المؤشرات الشخصية ـ من بينها     
السياسية، وحریة الصحافة ومسؤولياتها، واالستقرار السياسي، ومنع العنف، وسلطة القانون،     

وتبين آل هذه  . ودليل مراقبة الفساد ـ تشكل وسائل ناجعة لتقييم إدارة شؤون الحكم إدارًة دیمقراطية  
آما  . ناصر األساسية المكّونة للدیمقراطية  المؤشرات إلى أي حٍد تتفاعل وتتنامى ـ عبر الزمان ـ الع 

أنها توّفر أساسًا تستند عليه مقارنة النظم الدیمقراطية بغيرها من النظم، وتقييم التقدم المحرز نحو 
تحقيق الدیمقراطية، فضًال عن آونها تشكل مقياسًا نوعيًا وآميًا لمدى التحسينات التي تم انجازها،     

 .لبالدأو التهدیدات التي تواجهها ا
وفي آل الدیمقراطيات الحقيقية، ُیعد التصویت الشعبي ـ سواء على المستوى القومي أم على     
المستوى المحلي ـ أقوى آلية لإلشراف، باقترانه بوسائل إعالٍم حرة ومستقلة وممارسته في مجتمع    

یراقب على  فقد یترتب على هذا التصویت الشعبي ـ الذي من شانه أن . مدني یتسم باليقظة والحذر 
نحٍو مستقل مدى تنفيذ االلتزامات التي قطعها على أنفسهم الممثلون الذین تم انتخابهم بطریقة   

 .دیمقراطية ـ  تغيير جداول أعمال الحكومات وهياآل سلطتها
ومع  . هذا وال یتوافر اتفاق على الصعيد العالمي بشأن المعایير التي ینبغي للدیمقراطية مراعاتها

عایير ـ التي یمكن أن یتم بشأنها اتفاق واسع النطاق ـ هي تلك التي تخص حقوق    ذلك، فإن الم 
 .وهكذا، فإن تأمين حقوق اإلنسان إنما  ُیعّد العامل الحاسم لتأمين الدیمقراطية. اإلنسان

إن تحقيق الدیمقراطية في العالم أجمع إنما یعتمد آل فرٍد من األفراد، وعلى مؤسسات الدولة 
دولية المنوط بها بعث الحياة في هذه الدیمقراطية ومساعدتها على الصمود أمام    والمؤسسات ال

ومن األهمية بمكان أن یتمتع آل فرد بحق التصویت والتعبير عن آرائه   . الممارسات االستبدادیة
فالمشارآة في مجتمع مدني نشط إنما  . والمشارآة بالتالي في الحياة السياسية وصنع القرارات  

وهنا یقوم التعليم بدور أساسي في هذه العملية،    . حقيق الدیمقراطية على وجه التمامتساعد على ت
حيث أنه یوفر المعارف التي من شأنها أن تجعل ـ بالفعل ـ  من هذه المشارآة أمرًا ممكنًا في المقام   

أن یتم    وهذه العناصر األساسية المكّونة للدیمقراطية هي التي ینبغي أن تحظى باالهتمام، و . األول
 .تعزیزها حتى تزدهر الدیمقراطية وتؤتي ثمارها لصالح آل الناس بالتساوي واإلنصاف

 معلومات مفيدة
  ممارسات جيدة– 1

 على طریق الدیمقراطية
، دعا فریدرك ویلم دي آليرك، في خطاب تاریخي، إلى وضع  1990شباط سنة /في شهر فبرایر

وحظيت سياسته بتأیيد من  . جنوب أفریقيایمقراطي في نهایة لنظام التمييز العنصري وإقامة نظام د
وفي  . من السكان البيض أّیدوا اإلصالحات التي نادى بها % 70خالل استفتاء أظهرت نتائجه أن 
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وفي . ، ُأجریت ألول  مرة انتخابات دیمقراطية في جنوب أفریقيا  1994نيسان سنة /شهر أبریل
ندیال رئيسًا لجنوب ألفریقيا وصار بذلك أول رجل ، ُانتخب نيلسون ما1994آیار سنة /شهر مایو

 .اریخ هذا البلدوهكذا، فقد بدأ فصل جدید في ت. من الجنس األسود یصل إلى هذا المنصب
، شهدت بلدان الكتلة الشيوعية السابقة  1989ابتداًء من سنة : وسط وشرق أوربا، آسيا الوسطى 

ة ودیمقراطية في بولندا وبلغاریا وجمهوریة   فقد ظهرت أحزاب جدیدة حر. موجة من الدیمقراطية 
.  التشيك وألمانيا الشرقية والمجر ورومانيا وسلوفاآيا ، وفي عدد من الجمهوریات السوفيتية السابقة 

وشهدت هذه البلدان تحوالت سلمية ودیمقراطية آان من شأنها أن تغّيرت ظروفها الوطنية  
ظمة ـ في هذه البلدان انتخابات برلمانية وأخرى   وبعد ذلك ُأجریت ـ على فترات منت. والسياسية

 .رئاسية وفقًا لنظام تعددیة األحزاب
 سنة،  تتميز شيلي ـ على خالف غيرها من بلدان أمریكا الجنوبية ـ   150منذ أآثر من  :شيلي

وقد آان من شان إعادة  . بكونها دیمقراطية دستوریة تحكمها حكومات یتم انتخابها دیمقراطّياً 
 سنة من الحكم العسكري تحت قيادة الجنرال أوجستو بينوشيه ـ  17اطية في هذا البلد ـ بعد الدیمقر

. أن أعطت زخمًا جدیدًا للحوار الدیمقراطي وللتعاون على المستوي اإلقليمي والمستوى الدولي  
وفي الوقت الحاضر، فإن شيلي تعمل على ترسيخ دعائم الدیمقراطية، آما أنها تقوم بتعزیز حقوق   

 .  اإلنسان واألمن البشري على نحٍو فعال في المنطقة بأسرها
. 1986 حتى سنة 1965دام النظام الدیكتاتوري في الفيليبين ـ تحت قيادة فردیناند مارآو ـ من سنة 

وفي هذه السنة، تم انتخاب السيدة آورزون أآينو رئيسًة للجمهوریة، فقامت على أثر انتخابها      
وهكذا، فإن  ) . حریة الكالم، وحریة االجتماع، وحریة الصحافة(  األساسية بإعادة الحریات المدنية 

 .الفيليبيين مضوا في طریقهم إلى  دیمقراطية حقيقية

 اتجاهات - 2
 المشارآة السياسية للنساء

مازالت مشارآة النساء في الحياة السياسية غير متكافئة تمامًا مع مشارآة الرجال بالرغم من أن    
ویدل هذا التفاوت الصریح إلى أن عدد المؤسسات      .  أآثر من نصف سكان العالمالنساء یمثلن 

 .الوطنية ـ التي ُتعد فيما عدا ذلك مؤسسات دیمقراطية ـ یتناقص إلى حد ما
وقد تم األخذ بنظام األنصبة من أجل تشجيع ودعم مشارآة النساء في الحياة السياسية باعتباره    

تميز بعدم تكافؤ التمثيل وبعدم المساواة  بين الرجال والنساء في      وسيلة لتحسين هذا الوضع الذي ی 
30وحتى اآلن، فإن عشرة بلدان فقط حققت تمثيًال نسائيًا في برلماناتها تجاوز . البرلمانات الوطنية

تم النص في التشریعات على دمج  (، وذلك عن طریق ادخال نظام األنصبة في معظم األحوال  %
هذا وإن سارت هذه التحسينات  على ). ن للنساء عضویتهن في البرلمانات نسٍب مئویة ثابتة تضم

 سنة لتحقيق التمثيل المتكافئ والمنصف للنساء على    50هذه المنوال، فسوف یستلزم األمر أآثر من  
 .نحٍو تام
هل یمكن لك أن تفكر في حوافز ووسائل أخرى من شأنها أن تضّيق الفجوة        :  للمناقشة سؤال

 ين الرجال والنساء في الحياة السياسية؟التمثيلية ب

 : 1995 ـ1945: عضویة النساء في البرلمانات 

  :1995 إلى سنة 1945 سنة، من سنة 50في فترة  �
 ؛سبعة أضعافازداد عدد الدول ـ ذات السيادة التي یوجد فيه برلمانات ـ   �
 ؛ف أربعة أضعاازدادت النسبة المئویة ألعضاء البرلمانات في العالم أجمع �
من عدد أعضاء  % 14.8، حيث مثلت النساء 1988تم بلوغ متوسط المستوى القياسي في سنة   �

 .البرلمانات
  التعليمية الخاصة بالحقوق اإلنسانية للمرأةانظر الوحدة 
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 باالتصال الشبكي المباشرالدیمقراطية 
ض أحالم العيش في  عندما بدأ استخدام االنترنيت في االنتشار في منتصف التسعينات، راودت البع

عالم أفضل ـ عالم یمكن لكل فرد فيه أن یشارك في عمليات صنع القرارات ـ وذلك بفضل   
االتصاالت المباشرة على الخط ـ  و یتفق أآثر من ذي قبل مع المثل العليا اليونانية الخاصة          

 .ف تتحقق یومًا ماومن المشكوك فيه حقًا أنها سو. غير أن هذه األحالم لم تتحقق بعد. بالدیمقراطية
 

 السنة   1945 1955 1965 1975 1985 1995
 عدد البرلمانات 26 61 94 115 136 176
 النسبة المئویة للنساء اعضاء  3.0 7.0 8.1 10.9 12.0 11.6

 البرلمان
9.4 
 

12.7 
 

10.5 
 

9.3 
 

7.7 
 

2.2 
 

 النسبة المئویة للنساء أعضاء 
 مجلس الشيوخ

 :المصدر
 www.IPU.ORG، 2003، ني الدولياالتحاد البرلما

     
  معًاالمجلسان

 
 

 المجلس األعلى
أو مجلس 
 الشيوخ
 

تشریعي ال مجلس ال
ديوحال  

 أو مجلس النواب
 
 
 

39.7 % %39.7 ـ    البلدان الشمالية 
17.4%  

 
14.8%  

 
18.1%  

 
 في منظمة أوربا ـ البلدان األعضاء

بما فيها  األمن والتعاون في أوربا
الشمالية البلدان  

16.5%  18.4%  16.2%  البلدان األمریكية 
15.5%  

 
 14.8%  

 
15.7 %  

 
أوربا ـ البلدان األعضاء في منظمة 

 باستثناء  في أوربااألمن والتعاون
 البلدان الشمالية

15.2%  13.0%  15.4%  آسيا 
13.6%  12.7%  13.7%  أفریقيا جنوب الصحراء 
15.2%  25.9%  13.7%  بلدان الباسيفيك 
5.7%  2.6%  6.1% عربيةالدول ال   

  :المصدر
 www.IPU.ORG، 2002آانون األول / دیسمبر23، بتاریخ االتحاد البرلماني الدوليموقع 

 

إن توافر االنتفاع باالنترنيت ال یحل محل البنى الدیمقراطية، وال یؤدي في حد ذاته إلى خلق وعي 
 البحث عن المعلومات واسترجاعها    فمن الممكن. سياسي ـ ومع ذلك، فإنه یحتفظ بما له من مزایا

واألهم من ذلك أن من الممكن تبادل هذه المعلومات      . في العالم أجمع في الوقت الحقيقي    
وقد جرى ذلك مرارًا وتكرارًا في السنوات   . واستخدامها من أجل خلق بنى تنظيمية غير رسمية 

 .األخيرة
للنظر بفضل االتصاالت على الخط لقد زادت أنشطة المنظمات غير  الحكومية على نحٍو الفت  

ویمكن للحمالت اإلعالمية أن تصل إلى عدد  . وإقامة صالت بين الحرآات في جميع أنحاء العالم
من الناس أآثر من ذي قبل، وتعبا بذلك أشكاال جدیدة من التعاون الموجه نحو القضایا عبر الحدود      

على الخط، " الثوریة"ة لمنع تبادل األفكار وال یتوافر للنظم الشمولية الوسائل الالزم. الجغرافية
ویمكن لألفراد التعبير عن آرائهم بسهولة أآثر   . وإن توافرت هذه الوسائل، فإنها تظل محدودة    

 .ونشرها على أوسع نطاق، فيحصلون بذلك على تأیيد من یشاطرهم نفس اآلراء واألفكار
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آما ینعكس على الخط نقص    . طر جدیدة  وتتوافر للدیمقراطية إمكانيات جدیدة تقترن مع ذلك بمخا  
 .الوعي السياسي والبنى الدیمقراطية في العالم خارج الخط

 مليون فرد في العالم على  استخدام االنترنيت، في حين    400وفي الوقت الحاضر، فقد تعّود نحو    
المتقدمة والبلدان   أما الفجوة الرقمية بين البلدان .  ألف مليون فرد ال تتوافر لهم هذه اإلمكانية5.8أن 

، فإنها تؤثر تأثيرًا   )وبين المناطق الحضریة والمناطق الریفية داخل البلدان المتقدمة    ( النامية 
خطيرًا على آل نموذج دیمقراطي ـ فإذا  آان معظم السكان على غير درایة بالحاسبات الكترونية،  

 .فلن یكون في مقدورهم المشارآة في األنشطة على الخط
مثال ذلك أن .  التحدیات بتأمين االنتفاع باالنترنيت فحسب، وإنما تتعلق أیضًا بمضامينها وال تتعلق

األمریكية، ذات النزعات العنصریة المتطرفة، تدعي أنه منذ أن     " آو ـ آلوآس ـ آالن  "جماعة 
توافرت لها وسائل االتصال على الخط، فإن عدد أعضائها ارتفع ارتفاعًا آبيرًا وازداد مستوى      

ألنها   " یاهو"وفي فرنسا، ُرفعت دعوى قضائية ضد بوابة االنترنيت  . ظيمها زیادة مضطردةتن
عرضت في موقعها ـ للبيع بالمزاد العلني ـ مواد تذآاریة تنتمي للجماعات النازیة الجدیدة ـ غير أن        

ذه  اإلعالن عن هذه المواد تم في الوالیات المتحدة األمریكية حيث ال ُیحّرم القانون مثل ه  
 .الممارسات

إن الدیمقراطية إنما هي عملية معقدة تقتضي ـ من جانبنا ـ التزامًا تامًا، وذلك من أجل أن تتم        
ومن الممكن أن تشكل االنترنيت وسيلة من الوسائل التي من شأنها . ممارستها على نحٍو سليم

 .زام في العالم خارج الخطتسهيل االتصاالت، غير أنها ليست بأي حال من األحوال بدیًال لعدم االلت
 .الوحدة التعليمية الخاصة بحریة التعبير وحریة وسائل اإلعالمانظر 

 العولمة والدیمقراطية
وفقًا للعادة، فإن المشارآة السياسية تتعين بالحدود الوطنية، ویتم اتخاذ القرارات التي تخص حياة    

 .الشعوب تبعًا لخصوصية آل إقليم من األقاليم
 العولمة، فإن الكثير من القرارات ـ  وما ینجم عنها من تداعيات ـ تتجاوز الحدود      أما في عصر

وفضًال عن ذلك، فإن أطرافًا عالمية جدیدة قویة ـ مثل الشرآات متعددة الجنسيات   . الوطنية
والمنظمات الدولية ـ هي المسئولة عن التغييرات االجتماعية ـ االقتصادیة بعيدة المدى التي جرت         

ومن شأن العولمة أیضًا أن تسهل نشر الدیمقراطية من خالل تعزیز االنتفاع  . لمنافي عا
 .بالتكنولوجيات والمعلومات الجدیدة

أن غياب الدیمقراطية في عالم العولمة هذا ـ حيث تبقى، في الغالب، عملية صنع القرار في أیدي    
د فعٍل من قبل إحدى الحرآات   القوى االقتصادیة أو المؤسسات القویة ـ آان من شأنه إثارة ردو     

ویسعى أنصار . االجتماعية الدولية األوسع نطاقًا في عصرنا هذا، أال وهي حرآة مكافحة العولمة 
هذه الحرآة إلى تحقيق أغراٍض مختلفة مثل حمایة البيئة، واإلعفاء من الدیون، وحقوق الحيوان،   

والقاسم المشترك بين أنصار هذه  . نسان وحمایة األطفال، ومكافحة الرأسمالية، والسالم، وحقوق اإل    
 .الحرآة إنما هو اعتقادهم بأن عالم العولمة تنقصه المنتدیات الدیمقراطية

ولفت هذا  . ویتمثل األسلوب الرئيسي لحمالت هذه الحرآة في تنظيم المظاهرات الجماهيریة 
خص أثناء   ش100.000، عندما تظاهر  1999األسلوب أنظار وسائل اإلعالم ألول مرة سنة  

وبعد ذلك، قامت مظاهرات . افتتاح االجتماع الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية في سيتل  
احتجاج أخرى بمناسبة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت في واشنطن   

 األوربي  العاصمة وفي براغ، واجتماعات المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس، وقمة االتحاد       
 ).ایطاليا(، وقمة مجموعة الثماني دول في جنوا )بالسوید(في جوتنبورج 

وعلى من أن معظم أنصار هذه الحرآة ال یحبذون العنف، فإن البعض اآلخر من الرادیكاليين      
یحرضون بالفعل على أعمال العنف أثناء المظاهرات، وذلك عن طریق اطالق القذائف وتحطيم 

رفاتهم تلك یغطون على أنشطة الحرآة ألنهم یشدون ُجل اهتمام وسائل   وهم بتص. الممتلكات
ولذلك، فقد نظم نشطاء من الحرآة،  . اإلعالم على ممارساتهم، وهو األمر الذي یأسف له الكثيرون

، اجتماعًا للمنتدى االجتماعي العالمي في بورتو اليغري      2002شباط سنة / في شهر فبرایر
وقد ناقش المشترآون في ذلك الحدث ـ والبالغ   . ات الجماهيریة العنيفةبالبرازیل آبدیٍل للمظاهر
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 شخص ـ الحلول البدیلة للرأسمالية العالمية، ومكافحة النزعات العسكریة، ودعم    60000عددهم 
 .الجهود الرامية إلى تحقيق السالم والعدالة االجتماعية

ع المدني إلى إجراء حوار بشأن إدارة      إن ممارسة أولئك النشطاء لحقهم في االجتماع أدت بالمجتم   
شؤون الحكم على نحٍو دیمقراطي في العالم، وتحقيق الدیمقراطية في مجال العالقات االقتصادیة،      

ولقد لفتت هذه الحرآة األنظار إلى المخاطر    . ومشارآة المجتمع المدني في المؤسسات الدولية  
عندما تقوض دعائم حریاتها المدنية والسياسية، إذا  الدائمة التي تطرحها اللبيرالية االقتصادیة ذاتها 

 .ما استهانت بأهمية الحقوق االقتصادیة واالجتماعية
ومع ذلك، فإن بدت التغييرات والسبل الجدیدة للمشارآة ـ في الظروف التي تتم في ظلها عمليات   

اف عالمية جدیدة   صنع القرارات على المستوى الدولي ـ وآأنها أحالم لن تتحقق، فيتعين على أطر
أن تبين بمزید من الوضوح  ما تقوم به من ممارسات، وذلك مراعاًة لتزاید اهتمام الجماهير، آما      

 .یتعين عليها أن تفكر في استحداث سبل جدیدة للتمثيل الدیمقراطي والشفافية والمسئولية
 .ة بالعملالوحدة التعليمية الخاصة بالتحرر من الفقر والوحدة التعليمية الخاصانظر 

غياب الدیمقراطية في المنظمات الدولية، والشرآات متعددة الجنسية، والمنظمات غير 
 الحكومية

فقد دخلت في مسرح . یتغير في الوقت الحاضر دور الدول على المستوى اإلقليمي والعالمي  
األحداث منظمات دولية وشرآات متعددة الجنسية ومنظمات غير حكومية آأطراف فاعلة مهمة   

وتؤّثر القرارات التي تتخذها هذه المنظمات على سياسات الدول وعلى    .  في السياسات العالمية
ومن ثم، فإن من بين األسئلة المهمة التي ینبغي اإلجابة عنها هو    . األوضاع المعيشية لمالیين البشر

 الدولة؟ إن  عدم دیمقراطية تلك األطراف الفاعلة المستقلة عن/ما مدى دیمقراطية: السؤال التالي  
اإلجابة عن هذا السؤال تقتضي فحص الممارسات والسياسات وعمليات صنع القرارات في آٍل من     
هذه المنظمات الدولية والشرآات متعددة الجنسية والمنظمات غير الحكومية، وآذلك البحث فيما إذا          

ل، والشفافية ـ تتم المسؤولية، والشرعية، والمشارآة، والتمثي: آانت  مبادئ الدیمقراطية ـ وهي 
ویدور حاليًا حوار على نطاق واسع بشأن التزام األطراف الفاعلة المستقلة عن الدولة        . مراعاتها

اصالح سير عمل مجلس األمن؛ وانشاء جمعية عالمية لشعوب  : ومن أمثلة ذلك . بالدیمقراطية
ية والفعالية ـ لمنظمة العالم؛ واستحداث نظام لصنع القرارات ـ  یتسم بقدر أآبر من الدیمقراط  

التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي؛ وإقامة برلمان لمنظمة التجارة العالمية؛ واستحداث قواعد   
 .للسلوك وقواعد لألخالقيات للمنظمات غير الحكومية والشرآات متعددة الجنسية

 أنشطة مختارة
 إدارة النشاط: النشاط األول
 مقدمة : القسم األول
النشاط القائم على المناقشة بالحقوق والمسئوليات المرتبطة بالدیمقراطية والحوار  ُیعنى هذا 
 .الدیمقراطي
 مناقشة  : نمط النشاط

 معلومات عامة عن المناقشة
 :األهداف واألغراض 

 ممارسة وتنمية المهارات الالزمة لالستماع والمناقشة واإلقناع �
 تشجيع التعاون والعمل الجماعي �
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 صغار البالغين والبالغون: هدفة المجموعة المست
 أّیًا آانت: ترآيبتها / حجم المجموعة 

  دقيقة60: الوقت 
أوراق وأقالم ملونة إلعداد العالمات وأشرطة للتسجيل وأوراق وأقالم لتسجيل  : المواد 

 المالحظات
 : التحضير

و على ، وقم بتسجيلهما في طرفي حائط طویل أ"غير موافق"و " موافق: "ارسم عالمتين  �
 .األرضية

 .ضع آرسيين في وسط الصالة واترك فراغًا حتى یمكن للمشارآين التحرك حولهما �
 :المهارات المستهدفة 

 .االتصال والتعاون والتعبير عن مختلف وجهات النظر بشأن قضية ما، واحترام آراء الغير
 معلومات محددة عن المناقشة : القسم الثالث

األرضية، وقل إنك ستقرأ بصوت مرتفع  / ن في طرفي الحائط اشر إلى العالمتين الموجودتي  -
 .  نصًا قد یوافق عليه المشارآون بدرجات متفاوتة

 .اختر نصًا من القائمة أدناه واقرأه على المشارآين بصوت مرتفع -
اطلب من المشارآين الوقوف في موازاة الحائط بين العالمتين تبعًا لمدى موافقتهم أو عدم           -

 .ما یقالموافقتهم على 
عندما یقف المشارآون آما طلبت منهم، عليك بدعوة اإلثنين اللذین في أقصى الطرفين    -

وعلى اآلخرین بعد ذلك أن یتخذوا مواقفهم حول الكرسين وخلف  . للجلوس على الكرسين 
الشخص الذي یوافقون على رأیه إلى ابعد حد؛ أو عليهم الوقوف في وسط الصالة إن ترددوا 

 .في االختيار
اعط المشارآين الجالسين على الكرسين دقيقة واحدة لشرح أسباب موافقتهم أو عدم موافقتهم       -

 .وعلى الجميع التزام الصمت. وال ینبغي ألحٍد مقاطعتهما أو مساعدتهما. على النص األصلي
ـ بعد ابداء األسباب، اطلب من المشارآين اآلخرین في المجموعة الوقوف خلف أي منهما       -

غير "ومجموعة  " موافقة "، بحيث تتكون مجموعة  )للمشارآين أن یظلوا مترددین وال یمكن ( 
اعط آل مجموعة عشر دقائق إلعداد الحجج التي تؤید مواقفها        . لما قاله اإلثنان   " موافقة

 .واختيار متحدث آخر یقدم هذه الحجج
، فإن     وبعد عرض الحجج. ـ اعط لكل واحد من المتحدثين الجدد ثالث دقائق لتقدیم حججه      -

المؤیدین لجانب أو آلخر قد یغيروا موقفهم ویتجهوا نحو المجموعة المقابلة إذا أقنعتهم الحجج        
 .التي قدمها الجانب المقابل

 استطالع ردود الفعل
وادعوهم إلى التفكير في الغرض من  . جّمع المشارآين من جدید الستطالع ردود الفعل �

.  من أجلها ُیعد المجتمع التعددي ذا قيمة علياالمناقشة من حيث الشكل، وفي األسباب التي 
 .وحاول أّال ُتستدرج إلى مناقشة المسألة نفسها

هل غّير أحد المشارآين رأیه أثناء المناقشة؟ فإن آان ذلك آذلك، فما هي الحجج التي         �
 أقنعتها؟/أقنعته
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لك التأثر   هل یظن المشارآون أن ألي عامل آخر غير الحجة تأثير عليهم؟ من األمثلة على ذ      �
 .بضغط األنداد، أو لغة العواطف، أو الشعور بالمنافسة

وفيما یخص الذین لم یغيروا رأیهم، هل ثمة غرض وراء ذلك أثناء الممارسة؟ هل في   �
 مقدورهم تخّيل أي دليل قد یقنعهم بتغيير رأیهم؟

 في هذا الشأن  لماذا یعبر الناس عن آراء مختلفة؟ هل ذلك أمر مقبول، أم ینبغي القيام بشيء ما �
 في مجتمع دیمقراطي؟

 هل ینبغي تقّبل آل اآلراء في مجتمع دیمقراطي؟ �
 ارشادات منهجية
.   من النشاط ـ بعد أن یتخذ المشارآون مواقفهم ـ أآثر من بضع دقائقالقسم األولالینبغي أن یدوم 

والغرض من  . ون المشارآين وتعيين أین یقف" مواقع انطالق "ویستهدف هذا النشاط التمریني تحدید  
هذا النشاط إنما یتمثل في ممارسة مهارات االتصال واالقناع بقدر ما یتمثل في التفكير من خالل 

وینبغي تشجيع المشارآين في التفكير ليس فقط في مضمون آرائهم . المشكالت المطروحة ذاتها
 .وتقدیمها، وإنما أبضًا في نمط وشكل الحجج األآثر اقناعا

 دقيقة لمناقشة بيان واحد یحوي بدقة مختلف دوائر     30تاج األمر إلى أآثر من سوف یح:  ملحوظة 
ومن المستحسن التحلي بالمرونة فيما یتعلق بالترتيب الصحيح لألحداث، مع االعتماد     . المناقشة

 .وبصفة عامة، فإن اضطراب نظام النشاط في المجموعة یسبق المناقشة. على المجموعة
 أفكار للتنویع
أو حریة التعبير " التعددیة"ن أن تطرح المشكلة المتعلقة بما إذا آان یتعين أن تكون من الممك

هل ینبغي عل سبيل المثال السماح بقيام مظاهرات تدعو    . عرضًة لتقييدات في مجتمع دیمقراطي
إلى العنصریة أو تروج للنزعات القومية؟ أین وآيف ینبغي لدیمقراطية أن تميز بين ما هو مقبول  

وآيف یفهم الناس " التسامح"هو غير مقبول؟ وفي هذا السياق، فإن من الممكن أن تناقش فكرة    وما 
 .هذه الفكرة

 :المتابعة  : القسم الرابع
تبين الصور المختارة من الصحف والمجالت أن القضایا المثيرة للجدل تتصدر النقاش الدائر في  

، الذي یقع ضحيته مجموعات معينة     حاول أن تعالج موضوعاٍت مثل التمييز   . الوقت الراهن 
، والتلوث والبطالة والفقر    )األطفال والنساء واألجانب والجماعات الدینية والعجزة، وغيرهم   ( 

ُقص الصور واعرضها على  . والقهر، الذي تمارسه الدولة، وانتهاآات حقوق اإلنسان بصفة عامة  
 یتقبلها والصورة التي ال یمكن أن    وادع آل واحد منهم إلى اختيار الصورة التي قد  . المشارآين

وینبغي للمشارآين إعطاء األسباب التي دعتهم إل اختيار هذه أو تلك الصور دون الدخول         . یتقبلها
 .اشرح لآلخرین أن عليهم احترام رأي آل مشارك في هذا النشاط. في مناقشة
 :المصدر 

 مجاالت للمزید من البحث/ الحقوق ذات الصلة
 ي حق من حقوق اإلنسان األخرىحریة التعبير، وأ

 :المصدر 
 :البيانات التي یمكن استخدامها من أجل المناقشة 
 .ـ إن علينا التزام أخالقي بالتصویت في االنتخابات

 .ـ علينا أن نطيع آل القوانين حتى الظالمة منها
 .ـ إن السياسيين هم وحدهم الذین یتمتعون بكل السلطات في الدیمقراطية
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 .اس القادة الذین یحكمونهمـ یستحق الن
 ).آریس باتن". (في الدیمقراطية، لكل شخص الحق في أن ُیمّثل، حتى الحمقى" ـ 

من عدد الناخبين قد یؤدي إلى إقامة نظام شمولي من شأنه أن یقهر  % 50ـ الحصول على نسبة 
 .األقليات، ومع ذلك یتسم بالدیمقراطية

 ).جونتر جراس، آاتب" (تعلي آل مواطن أن یفتح فمه طول الوق" ـ 
" إن أقوى حجة ضد الدیمقراطية إنما تتمثل في الحدیث لمدة خمس دقائق مع ناخب متوسط" ـ 
 ).ونستون تشرشل(

وینبغي صياغة  . من الممكن أن تقدم بيانات أخرى تتصل بأي حق من حقوق اإلنسان    : مالحظة 
 .البيانات على نحو من شأنه أن یثير آراء متعارضة

 مئذنة في مجتمعنا المحلي:الثانيالنشاط 
 القسم األول

یبرز هذا  . یحاآي هذا النشاط اجتماع مجلس مفتوح في مجتمعك المحلي أو في قریة صغيرة متخيلة     
النشاط مصالح واهتمامات مختلفة لحرآات اجتماعية وسياسية مختلفة یصطدم بعضها بعضا بشأن    

 .تسجيل االجتماع تسجيال وثائقياساخن، وذلك بحضور الصحافة التي تتولى " موضوع"
 لعبة محاآاة: نمط النشاط 
 معلومات عامة عن المحاآاة : القسم الثاني

 األهداف واألغراض
 مجتمع محلي فهم شيئا ما یحدث/اختبار العمليات التي تجرى عندما یحاول أناس �
 تحدید المضامين وآلليات األساسية وفهمها �
 هاصياغة وجهات النظر بالتفصيل وابراز �
 تعيين حدود السلوك الدیمقراطي الجدیر باالحترام �
 تشجيع التعاطف مع آافة األطراف المتعارضة �

 صغار البالغين والبالغون: المجموعة المستهدفة 
 30ـ 51: ترآيبتها /حجم الممجموعة

  ساعات3 إلى 2من : الوقت 
 صحائف من الورق لبطاقات األسماء ولوحة الكترونية وأوراق : التحضير

 :لمهارات المستهدفة ا
االتصال والتعاون والتعبير عن مختلف وجهات النظر بشأن المسألة المطروحة واحترام آراء  

 الغير
 معلومات محددة عن المحاآاة : القسم الثالث

 :مقدمة
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 .ابدأ بتقدیم النشاط بشرح الموقف المتخيل الذي سيشترك فيه أفراد المجموعة
ففي خالل فترة قصيرة، ستتم دعوة   .  مشاعر سكان مجتمعك المحلي إن إنشاء المئذنة  المقرر حّرك 

مجلس المجتمع المحلي إلى اجتماع مفتوح التخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدمت به الجالية    
 .اإلسالمية لبناء مئذنة مرتفعة ارتفاعًا آامال، والتي ستكون أعلى من برج جرس الكنيسة

ومن الممكن أن  . المختلفة التي ستوزعها على المشارآينسّجل على اللوحة الكترونية األدوار  
 : یشترك في هذا المجلس المفتوح هؤالء األشخاص 

 عمدة المجتمع المحلي آرئيس الجلسة �
 یمثلون مختلف األطراف)  أشخاص5 إلى 3من ( أعضاء من مجلس المدینة  �
"   آره األجانب من أجل عالم واحد ـ مكافحة  " أعضاء من مجموعة العمل المعنية بموضوع    �

 ) أشخاص6 إلى 3من ( 
 5 إلى 3من " (مرحبا في مجتمعنا المحلي الجميل   "أعضاء من لجنة أنشطة المواطنين     �

 )أشخاص
 ) أشخاص5 إلى 3من (أعضاء من الجالية اإلسالمية  �
 إلى 1من (صحفيون من صحيفتين محليتين ینتميان إلى تيارات سياسية متعارضة : الصحافة  �

 )حيفة صحفي من آل ص2
 )إذا توافر عدد آاٍف من المشارآين( المواطنون الذین سيشارآون في االجتماع  �

وإن شئت، فمن  . الحظ أنه آلما احسنت وصف الشخصيات المختلفة، ازدادت فعالية المحاآاة 
حاول أن  . الممكن ان تسجل على اللوحة الكترونية بعض ما یتميز به المشارآون من خصائص      

 من األدوار تشمل شخصيات متنوعة ومتعارضة، وذلك لتحسين سير  تضع مجموعة متكاملة
 .المناقشة

وقبل بدء المحاآاة بالفعل، یقوم المشارآون بوصف شخصياتهم وتسجيلها       : ثم حدد الوقت الالزم  
وعلى المشارآين أال یبتعدوا عن األدوار التي ُوّزعت ).  دقيقة15حوالي (في آلمات رئيسية 
 .ن حدة مواقفهمعليهم، وأن یخففوا م

 :المحاآاة
 عناصر لتشمل الفترة الزمنية المطلوبة على وجه التقریب

 ) دقيقة20 ( التحضير: المرحلة األولى 
وإذا آان ذلك ممكنا، فينبغي لكل   . اطلب من المشارآين أن یتجمعوا في المجموعات التي اختاروها 
ثم یبدأ الشخصيات في التعرف  . همالمشارآين ترك صالة الدرس والتوجه إلى مكان یكفي النفراد  
ویبدأ الصحفيون في إعداد مقاالتهم    . بعضها بعضا، وتقریر واعداد استراتيجياتها للمجلس المفتوح 

:  وأثناء هذه المرحلة، عليك بتحضير صالة االجتماع  . الصحفية وأخذ المقابالت الصحفية األولى  
وائد مختلفة على آل واحدة منها توضع    وعندئذ ینبغي أن تتخذ المجموعات مواقعها حول أربع م     

ومن الواجب أن یكون العمدة وفي موقع مرتفع وأن ُیوضع على       . بطاقة تحمل إسم آل مشارك 
اشرح قواعد سير النشاط على انفراد أثناء االجتماع للشخص الذي      . مائدتها جرس وساعة /مائدته

 .یقوم بدور العمدة
 اجتماع المجلس المفتوح : 2المرحلة 

 )دقيقة 45(
یتولى العمدة رئاسة الجلسة ویفتتح االجتماع بالقاء خطبة قصيرة لتقدیم الموضوع والترحيب   

وُیطلب من المجموعات بالتتابع   . دورها األساسي في رئاسة االجتماع/ ویتمثل دوره. بالمشارآين
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ا بمثابة   وینبغي أن تكون أوصاف األدوار التي ُوزعت عليه   . أن تدلي آل منها بآرائها وأهدافها   
ثم أن العمدة یدعو الحاضرین إلى التصویت ألخذ قرار بشأن التصریح للجالية   . ارشادات لهم

 .اإلسالمية ببناء مئذنة بالحجم الطبيعي
 ) دقيقة45(استطالع ردود الفعل : المرحلة الثالثة 

ترحيب بكل اجمع المشارآين في حلقة بحيث یمكن لهم المناقشة، ثم قم باستطالع ردود الفعل مع ال
ولهذا األسلوب أهمية خاصة إذ أنه یتيح للمشارآين الخروج من  . مشارك بذآر اسمه الحقيقي

 .أدوارهم التي قاموا بأدائها والتصرف على جري العادة
 :وعلى المستوى الشخصى، اطرح على المشارآين األسئلة التالية 

 هل تعكس نتيجة المحاآاة أهداف الدور الذي قمت به؟ �
 على نتيجة المحاآاة؟) أثناء قيامك بدورك(تأثيرك ما مدى  �
 هل من شان التفاعل مع اآلخرین أن یغّير استراتيجيتك؟ �

 .حاول تفادي متابعة المحاآاة واآتف بردود الفعل نفسها
ومن أجل تحليل المحاآاة بالمقارنة مع الحياة الواقعية لمن اشترك في المجلس المفتوح، اطرح          

 :األسئلة التالية 
  آان من السهل أو من الصعب االندماج في دورك؟هل �
 ما مدى قرب المحاآاة من األوضاع الحقيقية؟ �

 ارشادات منهجية
إذا آان ذلك ممكنا، ینبغي أن تمارس هذا النشاط مع مدرب آخر، وذلك من أجل أن تكون قادرًا          

وعند توزیع . على االجابة عن األسئلة وعلى تنسيق آل خطوٍة من خطوات النشاط في نفس الوقت  
األدوار، الحظ أن دور العمدة یحتل مكان الصدارة من حيث األهمية إذ یستند عليه مراحل سير 

والحظ أنك مازلت . ومن ثم فعليك التحقق من ذلك مع الشخص الذي یؤدي دور العمدة . المحاآاة
من بعض  تدیر النشاط، وأنه قد یكون من الضروري التدخل أثناء سير المحاآاة إذا ما بدا 

وعليك أیضا أن توقف النشاط إذا لم تتم السيطرة   . المشارآين ما یوحي بقلة االحترام لبعضهم بعضا
وإن لم یتوصل المجلس المفتوح ). مثل ادخال وقائع جدیدة أو تغيير الموضوع  (على سير المحاآاة 

 .ي أن النشاط قد فشلإى اتفاق، فبين أن ذلك من شانه أن یعكس تداعيات في الحياة الواقعية، والیعن
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 :أفكار للتنویع

وفقًا لسياق مجتمعك المحلي، ینبغي أن یكون في مقدورك تغيير الموضوع واختيار موضوع آخر   
 .ن بدال من مئذنة"معبد بوذي في مجتمعنا المحلي"أو " آنيسة في مجتمعنا المحلي"مثل 

 :المتابعة : القسم الرابع
في المحاآاة تسجيل أو تصویر  " الصحفيين"لذین یؤدون دور إذا ما اتيح ذلك، فيمكن لألشخاص ا 

 . اجتماع المجلس المفتوح واستخدام هذه المواد الوثائقية لتحليل المناقشة وقواعدها في اليوم التالي
وعند معالجة موضوع الدیمقراطية المحلية في مختلف البيئات، فإنه یمكن للمشارآين تفحص ما        

ومن الممكن نشر نتائج   . ت من الحياة الواقعية وجمعها في وثائقیجري في أوساطهم ووصف حاال
 .نشاطهم أو تقدیمها في معارض صغيرة

 :مجاالت للمزید من البحث/ الحقوق ذات الصلة
 التمييز، والحریات الدینية، وحریة التعبير، وحریة وسائل اإلعالم

 :مأخوذ بتصرف عن المصدر التالي :المصدر
SUSANNE ULRICH. 2000. ACHTUNG (+) TOLERANZ – WEGE DEMOKRATISCHER 
KONFLIKTLÖSUNG. VERLAG BERTELSMANN STIFTUNG. 
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 موارد إضافية -ثالثًا 

 

 مطبوعات 
 موارد 
 عناوین 

 

یمكن أن یسهم تعليم وتعلم حقوق       "
اإلنسان إسهاما حيویا في تحقيق األمن         
البشري من خالل التعبير عن أطراف    
األمن البشري في إطار حقوق    

وسيجري، في هذا الصدد،     .  سان اإلن
تطویر التعاون فيما بين أعضاء شبكة          

 ."األمن البشري

 

إعالن غراتس بشأن مبادئ حقوق   
 2003اإلنسان واألمن البشري، 
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 المستمر من أجل حقوق نضال ال–ألف 
 أهم التواریخ: اإلنسان

 
 المؤسسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤتمرات والوثائق 
 واإلعالنات

مينيس، : مدونات السلوك
وأسوآا، وحمورابي، ودراآو، 
وسيروس، وموسيس، وسولو،  

 ومانو
"  الميثاق العظيم" توقيع 1215

) Magna Carta ( یقر بأن  ، الذي
ال أحد فوق القانون، حتى ولو     

 . آان عاهال
نشوء القانون الدولي   1625

بفضل القانوني الهولندي هوغو   
 غروتيوس

یبتكر جون لوك فكرة   1690
الحقوق الطبيعية، في المعاهدة   

 الحكومية الثانية
 
 
 
 

 النضال واألحداث التاریخية
شدد العدید من النصوص  

ية المساواة   الدینية على أهم 
والكرامة والمسؤولية عن   

 مساعدة اآلخرین
:   سنة3000قبل أآثر من 

ظهور الكتب الهندوسية فيداس  
وأغاماس وأوبانيشادس؛ ونص   

 التوارة في اليهودیة 
ظهور آتابي :  سنة2500قبل 

البوذیة تریبيتاآا وغوتارانيكایا    
ألف، وآتاب حكم  
آونفوشيوس، وآتاب عقيدة  

 لعظيمالمغزى والتعلم ا
ظهور آتاب  :  سنة200قبل 

العهد الجدید في المسيحية،  
 عام آتاب 600وبعد ذلك بـ 

 القرآن في اإلسالم
 

   
القرنان الثامن عشر والتاسع   

 عشر
إنشاء مؤسسة  1809

 أومبوتسمان في السوید
تأليف اللجنة المعنية    1815

بتجارة الرقيق على الصعيد  
 الدولي، في إطار مؤتمر فيينا

تأسيس الجمعية   1839
المناهضة لالسترقاق في    
بریطانيا، وتبعها تأسيس اتحاد   

 یلإلغاء االسترقاق في البراز
لجنة الصليب  تأسيس  1863

 األحمر الدولية
تأسيس الرابطة الدولية   1864

 للرجال العاملين
تأسيس رابطة حقوق  1898

اإلنسان، وهي منظمة غير 
حكومية أنشئت ردًا على قضية 

 دریفوس
 
 
 
 
 

قيام ميري   1792
وولستونكرافت بالمطالبة    

 بحقوق المرأة
قيام  1869 -1860

ميرزا فتح علي أخوندزاد، في  
إیران، وتان سيتونغ، في  
الصين، بالمناداة بالمساواة بين  

 الجنسين
ال "ة مجل 1869 -1860
الدوریة التي تملكها  " آاميليا

روسا غيررا تدافع عن حق 
المرأة في المساواة مع الرجل،  
 في شتى أنحاء أمریكا الالتينية

ینشر  1869 -1860
توشيكو آيشيدا، في اليابان،  

إني أقول لكّن،  "مقاًال بعنوان  
 "یا أخواتي الزميالت

إبرام  1880 -1860
 معاهدة ثنائية 50أآثر من 

 إلغاء تجارة الرقيق، في بشأن
 شتى مناطق العالم

 
 

ة الفرنسية وإعالن   الثور1789
 حقوق اإلنسان والمواطن

 حرآات تمرد العبيد في 1815
 أمریكا الالتينية وفرنسا 

 حرآات  1839 -1830
المناداة بالحقوق االجتماعية     

حرآة : واالقتصادیة 
راماآریشنا في الهند، 
 والحرآات الدینية في الغرب

 الحرآة الميثاقية في 1840
ایرلندا تطالب بحق االقتراع  

 ام وحقوق العمال والفقراءالع
 الثورة الليبریة 1847
 السترقاقالتحرر من ا 1861

 في روسيا
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 القرن العشرون  

تأسيس التحالف الدولي  1902
 لالقتراع والمساواة في المواطنة

قيام اتحادات التجارة    1905
 بتشكيل االتحادات الدولية

تأسيس االتحاد الدولي   1910
 لعامالت غارمنت

تأسيس الرابطة النسائية  1919
 الم والحریةالدولية للس

المنظمات غير الحكومية    1919
المعنية بحقوق النساء تبدأ بتناول  
حقوق الطفل؛ وتأسيس رابطة 

المملكة  " (أنقذوا األطفال "
 )المتحدة
أربع عشرة رابطة  1922

لحقوق اإلنسان تؤسس االتحاد   
 الدولي لرابطات حقوق اإلنسان

 عقد المؤتمر  1929 -1920
الوطني لغرب أفریقيا  

طاني، في أآرا، لتعزیز البری
 تقریر المصير

قيام ممثلين عن ثمانية     1925
بلدان نامية بتأسيس الرابطة  
الدولية للملونين من أجل القضاء    

 على التمييز العنصري
اللجنة النسائية إنشاء  1928

 من أجل ضمان للبلدان األمریكية
االعتراف بالحقوق االجتماعية    

 والسياسية للمرأة
 
 
 
 

أول مؤتمر لعموم   1900
 أمریكا یعقد في لندن

المعاهدة الدولية لحظر    1906
عمل المرأة ليًال في المجال     

 الصناعي
مؤتمر السالم لوسط  1907

أمریكا یمنح األجانب حق   
 اللجوء إلى المحاآم في المنطقة    

 التي یقيمون فيها
معالجة مسألة حق   1916

:  تقریر المصير في آتاب لينين
اإلمبریالية، أعلى مراحل  

 الرأسمالية
معالجة مسألة حق   1918

البنود "تقریر المصير في 
للرئيس األمریكي " األربعين
 ویلسون
تشدد معاهدة فيرساي  1919

على الحق في تقریر المصير 
 وعلى حقوق األقليات

لب مؤتمر عموم یطا 1919
أمریكا بالحق في تقریر 
المصير في الممتلكات 

 االستعماریة
المؤتمر الخامس   1923

للجمهوریات األمریكية،  
المعقود في سانتياغو، الشيلي، 

 یعالج مسألة حقوق المرأة
إعالن جنيف لحقوق   1924
 الطفل
موافقة الكونغرس    1924

األمریكي على صك سنایدر 
ودین   الذي یضمن لجميع المول

في أمریكا آامل حقوق 
 المواطن

یعتمد مؤتمر جنيف   1926
 اتفاقية الرق

1900- 1929 
انتفاضة  1915 -1900

الشعوب المستعمرة ضد 
 سيا وأفریقيااإلمبریالية في آ

حرآات العمال في   1905
أوروبا والهند والوالیات    

 300 000المتحدة؛ وتظاهر  
 عامل في موسكو

تعبئة الفالحين في   1910
المكسيك من أجل الحقوق  

 المتعلقة باألراضي
 الحرب  1918 -1914

 العالمية األولى 
 تطور حرآات  1914

االستقالل وأعمال الشغب في 
 أوروبا وأفریقيا وآسيا

 مذابح األرمن على ید  1915
 األتراك  

  قيام الثورة الروسية 1917
 اتساع نطاق  1919

االحتجاجات على استبعاد   
المساواة العرقية من عهد  

  عصبة األمم
 قيام إیلين آي  1929 -1920

ومارغاریت سانجر وشيزو 
إیشيموتو بحمالت للدفاع عن  
حق المرأة في الحصول على 

 معلومات عن منع الحمل
إضرابات   1929 -1920

عامة ونزاع مسلح بين العمال   
وأرباب العمل في العالم   

 الصناعي
 
 

   
  1930- 1949 

 تأسيس منظمة الالجئين 1933
اللجنة   إنشاء 1936 -1935

واإلصالح،   الدولية للعقوبة 
لتعزیز الحقوق األساسية  

 للسجناء
 تأسيس األمم المتحدة 1945
إنشاء لجنة األمم المتحدة   1946
 إلنسانلحقوق ا
تأسيس منظمة الدول  1948

 األمریكية
 تأسيس مجلس أوروبا 1949

 
 

االتفاقية المتعلقة بالعمل    1930
، الصادرة اإللزامي الجبري أو

 منظمة العمل الدوليةعن 
االتفاقية الدولية لقمع    1933
 بالراشدات االتجار
قيام رئيس الوالیات   1941

المتحدة روزفلد بتحدید أربع 
حریة : ، وهيحریات أساسية

وحریة  الكالم، وحریة الدین، 
اإلرادة، وحریة العيش بال 

 خوف
اعتماد ميثاق األمم   1945

المتحدة، الذي یشدد على حقوق   
ا اإل

یقود غاندي في الهند   1930
مئات من المواطنين في مسيرة   
طویلة نحو داندي لالحتجاج    

 على ضریبة الملح
نظام هتلر   1945 -1939

النازي یقتل ستة مالیين  
یهودي، آما یحتجز ویقتل في  

الكثير من  مخيمات التجميع  
الغجر والشيوعيين والعمال    
النقابيين والبولندیين    

 واألآراد واألوآرانيين 
واألرمن والمعوقين وشهود   

 یهوا واللواطيين
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 اإلنسان
اعتماد اإلعالن العالمي    1948

 لحقوق اإلنسان
اعتماد منظمة العمل    1948

االتفاقية المتعلقة بحریة   الدولية 
وحمایة حق   تكوین الجمعيات  

 ظيمالتن
اعتماد منظمة العمل    1949

حق باالتفاقية المتعلقة   الدولية 
  والمفاوضة الجماعيةالتنظيم

 

یحث الفرنسي رونيه  1942
آاسان العالم على إنشاء   
محكمة دولية للمعاقبة على  

 جرائم الحرب
تحتجز حكومة   1942

الوالیات المتحدة األمریكية   
 أمریكي من 120 000نحو 

أصل یاباني خالل الحرب   
 العالمية الثانية

الفاشية   محاربة 1945 -1942
في العدید من البلدان األوروبية

 قيام الثورة الصينية 1949
 

   
  1950- 1959 

تعالج لجنة تقصي   1950
الحقائق التابعة لمنظمة العمل    
الدولية مسألة انتهاآات حقوق  

 نقابات العمال
قيام منظمة العمل الدولية    1951

بإنشاء اللجنة المعنية بحریة  
 تكوین الجمعيات

وبية إنشاء اللجنة األور  1954
 لحقوق اإلنسان

إنشاء المحكمة األوروبية  1959
 لحقوق اإلنسان

اعتماد االتفاقية     1950
 األوروبية لحقوق اإلنسان

اعتماد منظمة العمل    1951
الدولية اتفاقية المساواة في   

 األجور
اعتماد منظمة العمل    1957

الدولية االتفاقية المتعلقة بإلغاء   
 السخرة
 منظمة العمل   اعتماد 1958

االتفاقية المتعلقة    الدولية 
 والمهن بالتمييز في العمالة

 

 نشوب حروب  1959 -1950
وثورات التحرر الوطنية في 
آسيا؛ وحصول بعض البلدان  

 االفریقية على استقاللها
نشوء حرآة الحقوق    1955

السياسية والمدنية في الوالیات   
لقس مارتن  المتحدة؛ وقيام ا 

لوثر آينغ بقيادة حرآة مقاطعة  
(حافالت مدینة مونتغومري  

 ) یومًا381
 

   
  1960- 1969 

عقد الدورة األولى  1960
لرابطة البلدان األمریكية لحقوق    

 اإلنسان
تأسيس منظمة العفو  1961
 الدولية
تأسيس منظمة الوحدة   1963

 الفریقيةا
إنشاء اللجنة البابویة   1967

 للعدالة والسالم 
 
 
 
 

اعتماد األمم المتحدة    1965
االتفاقية الدولية للقضاء على   

 التمييز العنصري جميع أشكال
اعتماد األمم المتحدة    1966

العهد الدولي الخاص بالحقوق    
 والسياسية المدنية
 اعتماد األمم المتحدة   1966

العهد الدولي الخاص بالحقوق    
 االقتصادیة واالجتماعية  

 والثقافية
عقد المؤتمر العالمي   1968

األول لحقوق اإلنسان، في   
 طهران

 17 حصول 1969 -1960
بلدًا في أفریقيا على الحق في  
تقریر المصير، شأنها شأن  

 بلدان أخرى من العالم
تقوم الرابطة الوطنية   1962

عمال  (لعمال المزارع  
) المزارع المتحدون في أمریكا

مایة العمال   بتنظيم ح
المهاجرین في الوالیات    

 المتحدة
 تطالب  1979 -1960

الحرآات النسائية بالمساواة  
 بين الجنسين

 
 

   
  1970- 1979 

تشكيل أول لجنتين للسالم   1970
والعدالة في باراغواي والبرازیل

 هلسنكي تأسيس منظمة 1978
 حقوق  مراقبةمنظمة (للمراقبة 
 )اإلنسان
محكمة البلدان   إنشاء  1979

 اإلنسان األمریكية لحقوق
 
 

االتفاقية الدولية   اعتماد1973
 لقمع جریمة الفصل العنصري

 يهاوالمعاقبة عل
اعتماد منظمة العمل    1973

اتفاقية الحد األدنى لسن    الدولية 
 بالعمل االلتحاق

مؤتمر األغذیة  عقد  1974
  في روماالعالمي
اتفاقية القضاء  اعتماد1979

الت أشكال ل

 تسترعي 1979 -1970
حقوق اإلنسان اهتمامًا واسع   

الفصل العنصري في  : النطاق
جنوب أفریقيا، معاملة   
الفلسطينيين في األراضي  
المحتلة، وتعذیب المعارضين  

الحرب  "السياسيين في شيلي، و
رجنتين، واإلبادة   في األ" القذرة

 الجماعية في آمبودیا



337

 
 
 
 
 
 

 على جميع أشكال التمييز ضد
 المرأة

 
 
 
 
 

 احتجاج  1979 -1970
الشعوب على النزاع العربي  
اإلسرائيلي، وحرب فيتنام،   
والحرب األهلية بين نيجيریا   

 وبيافرا
تنال منظمة العفو   1976

 الدولية جائزة نوبل للسالم
   
  1980- 1989 

تأسيس المنظمة العربية  1983
 لحقوق اإلنسان

  األمم المتحدة لجنةإنشاء  1985
 لحقوق االقتصادیة واالجتماعية   ل

 والثقافية
األفریقية إنشاء اللجنة  1988

 لحقوق اإلنسان والشعوب
 
 
 

اعتماد الميثاق األفریقي    1981
 لحقوق اإلنسان والشعوب

اتفاقية مناهضة  اعتماد  1984
التعذیب وغيره من ضروب  

أو العقوبة القاسية أو    المعاملة 
 الالإنسانية أو المهينة

مم  األإعالن اعتماد  1986
  بشأن الحق في التنميةالمتحدة
 األمم  اتفاقيةاعتماد  1989

 حقوق الطفلالمتحدة ل

 سقوط  1989 -1980
الدیكتاتوریات في أمریكا   

في األرجنتين  :  الالتينية
وبوليفيا وباراغواي     

 وأورغواي
تطيح حرآة قوة الشعب   1988

 بحكم  السلمية في الفلبين  
 مارآوس الدیكتاتوري

أحداث ساحة تيانانمين     1989
 في الصين

 سقوط جدار برلين 1989
 

   
  1990- 2003 

قيام منظمة األمن    1992
والتعاون في أوروبا بتعيين أول     

 مفوض سام لألقليات القومية
قيام األمم المتحدة في   1993

مؤتمر فيينا بتعيين أول مفوض  
 سام لحقوق اإلنسان

 إنشاء محكمتين  1994 -1993
وليتين ليوغوسالفيا    د نجنائيتي

 السابقة ورواندا
  جنوب أفریقيا لجنةإنشاء  1995

 تقصي الحقائق والمصالحةل
 قيام عشرة بلدان  1999 -1995

باستهالل خطط عمل وطنية 
 لحمایة حقوق اإلنسان وتعزیزها

إنشاء شبكة األمن   1999
 البشري
نظام روما  دخول  2002

 األساسي للمحكمة الجنائية  
تموز / یوليو1(فاذ  حيز النالدولية
2002( 
تتسلم المحكمة الجنائية    2003

آانون / ینایر1الدولية مهامها في  
 2003الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قيام األمم  1990-1996
المتحدة بعقد مؤتمرات وقمم    
عالمية تتناول موضوعات  
متعلقة باألطفال، والتربية، 
والبيئة والتنمية، وحقوق     
اإلنسان، والسكان، والمرأة، 

عية،  والتنمية االجتما 
 والمستوطنات البشریة

نظام روما  اعتماد  1998
 األساسي للمحكمة الجنائية 

 الدولية
اعتماد البروتوآول   1999

االختياري للشكاوى الفردیة، 
اتفاقية القضاء على    الملحق ب

 المرأة جميع أشكال التمييز ضد
اعتماد منظمة العمل    1999

االتفاقية المتعلقة بحظر    الدولية 
 األطفال أسوأ أشكال عمل

: مؤتمر قمة األلفيةعقد  2000
دور األمم المتحدة في القرن "

نيویورك، " (الحادي والعشرین 
 )أیلول/ سبتمبر8 -6

5+ بكين "عقد مؤتمر  2000
 ، بشأن حقوق المرأة"

دخول البروتوآول   2000
تفاقية القضاء على   االختياري ال

 المرأة جميع أشكال التمييز ضد
) دیةإجراءات الشكاوى الفر(

 حيز النفاذ
المؤتمر العالمي  عقد  2001

 لمناهضة العنصریة والتمييز
العنصري وآراهية األجانب   

ت ذلك ل ت ا

 انتشار1999 -1990
الدیمقراطية في أفریقيا؛  
وإطالق سراح نيلسون ماندیال  
 وانتخابه رئيسًا لجنوب أفریقيا

 التطهير اإلثني  1999 -1990
في یوغوسالفيا السابقة،   
واإلبادة الجماعية واالنتهاآات      
الجماعية لحقوق اإلنسان في  

 رواندا
تستهل إسبانيا إجراءات   1998

ل بينوشيه إلى تسليم الجنرا 
 شيلي

أطباء بال "تنال منظمة  1999
 جائزة نوبل للسالم" حدود

توجه إحدى محاآم    2000
السنغال إلى الدآتاتور التشادي  
السابق حسين حبري تهمة  

 "التعذیب والبربریة"
تصاعد العنف بين  2000

اإلسرائيليين والفلسطينيين منذ  
)انتفاضة األقصى (2000عام 

لسالم  منح جائزة ا 2001
بصورة مشترآة إلى األمم  

 المتحدة وآوفي عنان
هجمات إرهابية على   2001

مرآز التجارة العالمي   
والبنتاغون، واستهالل الرئيس   

" الحرب ضد اإلرهاب"بوش 
البنى األساسية "باستهداف 

 في أفغانستان" اإلرهابية
 المحكمة الجنائية     تتولى 2002

الدولية ليوغوسالفيا السابقة
ا ل ة اآ
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 وما یتصل بذلك من تعصب  
 31دوربان، جنوب أفریقيا،  (

أیلول   / سبتمبر7 –آب /أغسطس
2001( 
بروتوآول  اعتماد ال 2002

ختياري التفاقية مناهضة اال
النظام العالمي  (التعذیب 
 )للزیارات

: 2002أیار  /مایو 2002
:   الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 دورة خاصة عن األطفال

(ICTY)حاآمة سلوبودان    م
 ميلوسيفيتش

 قيام 2003آذار  /مارس
الوالیات المتحدة بشن الحرب    

 على العراق
 
 
 
 
 
 
 

 :المصدر
 :اقتباس بتصّرف من

تقریر التنمية البشریة لعام  "
، الصادر عن برنامج "2000

 األمم المتحدة اإلنمائي
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في مجال  مؤلفات مقترحة للمطالعة –باء 
 حقوق اإلنسان

توفر الكتب التالية معلومات أساسية عن المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان وعن مصادرها، إذ إنها     
آما  . تمثل أرضية من المعلومات لكل من یهتم بحقوق اإلنسان، وال سيما لمدرسي حقوق اإلنسان   

 .أنها توفر معارف ومعلومات أساسية یعتمد عليها إلجراء بحوث الحقة
 

An Introduction to the International 
Protection of Human Rights  

المؤسسات . دليل لحقوق اإلنسان
 والمعایير واإلجراءات

 :العنوان

Janusz Symonides, Vladimir Volodin المحرر/المؤلف جانوز سيمونيدس وفالدیمير فولودین:
France مكان النشر فرنسا: 
UNESCO الناشر اليونسكو: 
 :سنة النشر 2001 

یقدم هذا الكتاب معلومات موجزة عن أهم صكوك حقوق اإلنسان؛ وإجراءات   
وآليات حمایة حقوق اإلنسان؛ وأهم األحداث في هذا المجال والمؤسسات     

وهو مصمم للمهتمين بهذه القضایا، وال سيما  . المعنية بقضایا حقوق اإلنسان 
ون في مجال حقوق اإلنسان ومهنيو وسائل    المربون والطالب والناشط  

 .اإلعالم

 :المضمون

 
An Introduction to the International 
Protection of Human Rights 

مقدمة لحمایة حقوق اإلنسان على 
 الصعيد الدولي

 :العنوان

Hanski Raija/Suksi المحرر/المؤلف سوآسي/ هانسكي رایجا:
Turku/Åbo مكان النشر آبو/ تورآو: 
Åbo Akademi University: Institute for 
Human Rights 
 

حقوق معهد :  جامعة أآادیمية آبو 
 اإلنسان

 :لناشرا

 :سنة النشر ، الطبعة الثانية1999 
 :ISBNرقم  5 -0247 -12 -952 

یرمي الكتاب إلى إعطاء صورة عامة وشاملة، في الوقت نفسه، عن حمایة  
وهو عبارة عن مقدمة تصف النظم  . د الدولي على الصعيحقوق اإلنسان

والمعایير الرئيسية في هذا المجال، ومن المزمع استكماله بدراسات أآثر  
وسيكون هذا الكتاب ذا فائدة خاصة لطالب المرحلة الدراسية دون     . تخصصًا

في الدورات المنفصلة المخصصة   -الجامعية، ولكن یمكن أن یستخدمه أیضًا    
العاملون الميدانيون والعاملون في المنظمات غير الحكومية       -لحقوق اإلنسان 

 .والناشطون وجميع المهتمين بحقوق اإلنسان

 :المضمون
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Economic, Social and Cultural Rights. A 
Textbook. Second revised Edition 

الحقوق االقتصادیة واالجتماعية 
طبعة ثانية . آتاب تعليمي. والثقافية
 منقحة

 :العنوان

Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan 
Rosas 

أسبجورن آیدي، وآاتارینا آراوسي،   
 وأالن روزاس

:المحرر/فالمؤل

Dordrecht; Boston; London مكان النشر دوردریخت؛ بوسطن؛ لندن: 
Martinus Nijhoff الناشر مارتينوس نيجهوف: 
 :سنة النشر 2001 
 :ISBNرقم  1 -1595 -411 -90 

الحقوق االقتصادیة واالجتماعية     یعد هذا العمل آتابًا دراسيًا شامًال عن 
وهو یرآز على هذه األنواع من  . والثقافية المعترف بها على الصعيد الدولي 

وتضم هذه . الحقوق، ولكنه یدرس آذلك عالقتها بالحقوق المدنية والسياسية   
واالجتماعية والثقافية  الطبعة الثانية فصوًال عن تطبيق الحقوق االقتصادیة   

 .على الصعيد المحلي

 :المضمون

 
Effective Strategies for Protecting 
Human Rights: Economic Sanctions, Use 
of National Courts and International 
Fora and Coercive Power 

االستراتيجيات الفعالة لحمایة حقوق 
العقوبات االقتصادیة، : اإلنسان

واستخدام المحاآم الوطنية والمنتدیات 
 الدولية والقوة القسریة

 :العنوان

David Barnhizer (ed.)  المحرر/المؤلف )محرر(دیفيد بارنهایزر:
Dartmouth مكان النشر دارتموث: 
Ashgate الناشر أشغات: 
 :سنة النشر 2001 

یجمع هذا النص تجارب مجموعة متنوعة من أهم دعاة وناشطي حقوق    
ویحدد الكتاب  . إلنسان بغية بيان استراتيجيات حمایة حقوق اإلنسانا

المشكالت والنهوج االستراتيجية، ویقدم مجموعة من االستراتيجيات لمعاقبة     
منتهكي حقوق اإلنسان وردع المخالفين المحتملين عن ارتكاب مثل هذه  

ومن بين المشارآين في هذا الكتاب، هناك نعوم تشومسكي،  . األعمال
ریتشارد غولدستون، رئيس المحكمة الدستوریة في جنوب أفریقيا، ودیفيد  و

روسون، سفير الوالیات المتحدة األمریكية في رواندا خالل أحداث اإلبادة       
 .الجماعية المأساویة

 :المضمون

 
Human Rights: Concept and Standards العنوان مفهومها ومعایيرها: حقوق اإلنسان: 
Janusz Symonides (ed.) المحرر/المؤلف )محرر(مونيدس جانوز سي:
Aldershot مكان النشر ألدرشوط: 
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Dartmouth Publishing Company Limited 
 

 :الناشر شرآة دارتموث المحدودة للنشر

 :سنة النشر 2000 
 :ISBNرقم  4 -103589 -3 -92 

فية لحقوق یعرض هذا المجلد تأمالت في األبعاد التاریخية واألسس الفلس   
ویقدم تحليًال مفصًال للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادیة  . اإلنسان

واالجتماعية والثقافية، وآذلك لحقوق األفراد المنتمين إلى الفئات الضعيفة     
آالنساء واألطفال واألقليات والسكان المحليين والعمال المهاجرین، وللعالقة     

 . اإلنسانالتفاعلية بين القانون اإلنساني وحقوق

 :المضمون

 
Human Rights: New Dimensions and 
Challenges. Manual on Human Rights 

األبعاد والتحدیات : حقوق اإلنسان
 حقوق اإلنساندليل عن . الجدیدة

 :العنوان

Janusz Symonides المحرر/المؤلف جانوز سيمونيدس:
Brookfield [ao] مكان النشر بروآفيلد: 
UNESCO, Ashgate  ،الناشر أشغاتاليونسكو: 
 :سنة النشر 1998 
 :ISBNرقم  2 426 84014 1 

 والسالم  حقوق اإلنسان یعرض هذا الكتاب عالقات التبادل والتكافل بين     
حقوق ویدرس العقبات والتهدیدات التي تواجه  . والدیمقراطية والتنمية والبيئة  

قبات، ویناقش ما تحدثه  ، ویقترح طرائق ووسائل لتجاوز هذه العاإلنسان
العولمة وثورة المعلومات والتقدم العلمي والتقني من آثار سلبية وإیجابية في      

 .حقوق اإلنسان

 :المضمون

 
Human Rights. Questions and Answers العنوان أسئلة وأجوبة. حقوق اإلنسان: 
Leah Levin المحرر/المؤلف لياه لوفان:
Paris مكان النشر باریس: 
UNESCO الناشر ليونسكوا: 
 :سنة النشر 1996 
 :ISBNرقم  5 -103261 -3 -92 

یقدم هذا الكتاب معلومات أساسية عن أهم صكوك حقوق اإلنسان وإجراءاتها  
وتطبيقاتها، وعن أنشطة المنظمات الدولية الرامية إلى تعزیز حقوق اإلنسان   

نيين أو المهتمين بتعزیز وهو مفيد للطالب والمدرسين ولجميع المع. وحمایتها
 . وحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسية

 :المضمون

 
Human Rights Protection: Methods and 
Effectiveness 

الطرائق:حمایة حقوق اإلنسان
والفعالية

 :العنوان
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Effectiveness والفعالية 
Frances Butler المحرر/المؤلف فرانسيس باتلر:
The Hague مكان النشر الهاي: 
Kluwer الناشر آلوور: 
 :سنة النشر 2002 
 :ISBNرقم  4 -1702 -411 -90 
یستكشف هذا الكتاب آليات حمایة حقوق اإلنسان ومدى تطبيقها في الممارسة      

وهناك أدلة آثيرة على أن حمایة حقوق اإلنسان هي اآلن أهم مما . الفعلية
طلوب  آانت عليه في أي وقت مضى، ویسعى هذا الكتاب إلى معرفة ما هو م    

 .لتحقيق هذه الحمایة على نحو فعال

 :المضمون

 
Human Rights Reference Handbook  العنوان آتاب تعليمي مرجعي لحقوق اإلنسان: 
Theo R. G. van Banning, Willem  J. M. van 
Genugten 

فان   . م. فان بانينغ، وویلم ج . ج. ثيو ر
 جينوغتن

:المحرر/المؤلف

Netherlands مكان النشر هولندا: 
Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 
Human Rights, Good Governance and 
Democratisation Department 

وزارة الخارجية الهولندیة، إدارة حقوق   
اإلنسان وأسلوب الحكم الجيد وتحقيق     

 الدیمقراطية
 :الناشر

 :سنة النشر 1999 
تمع الدولي على رسم سياسات أآثر تماسكًا یرمي هذا الكتاب إلى مساعدة المج

وترابطًا في مجال حقوق اإلنسان، بحيث تتاح في المستقبل زیادة اإلسهام في    
والكتاب متاح على عنوان    . احترام حقوق اإلنسان في شتى أنحاء العالم 

 http://www.minbuza.nl: االنترنيت التالي

 :المضمون

 
Human Rights Standards and the 
Responsibility of Transnational 
Corporations 

 ومسؤولية اإلنسان حقوق معایير
 الوطنية للحدود العابرة رآاتالش

 :العنوان

Michael K. Addo المحرر/المؤلف أدو. مایكل ك:
The Hague مكان النشر الهاي: 
Kluwer Law International الناشر آلوور لو إنترناشيونال: 
 :سنة النشر 1999 

ما هي طبيعة ونطاق مسؤولية الشرآات في :یتناول هذا الكتاب أسئلة آالتالية
ما یخص حقوق اإلنسان؟ وهل ینبغي أن تكون الشرآات نفسها مسؤولة عن  
انتهاآات حقوق اإلنسان التي ترتبط بها أو بأحد فروعها؟ وما هي المبادئ  

لتي من المعروف أنها التي ینبغي أن توجه األعمال التجاریة في البلدان ا 
تنتهك حقوق اإلنسان؟ وهل تعد اللوائح الخاصة بالشرآات آافية، أم أنه من       
األفضل االعتماد على قوانين وطنية أو دولية لتنظيم هذه الشرآات، وعلى أي      

؟ ا الق ذ ت أ أ

 :ضمونالم
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 أسس ینبغي أن تبنى هذه القوانين؟ 
 

Human Rights Today. UN Briefing 
Papers 

 نشرات إعالمية   .حقوق اإلنسان اليوم
  متحدةصادرة عن األمم ال

 :العنوان

United Nations المحرر/المؤلف األمم المتحدة:
New York مكان النشر نيویورك: 
United Nations Publication الناشر منشورات األمم المتحدة: 
 :سنة النشر 1998 
 :ISBNرقم  6 -100797 -1 -92 

ز الخطوات الملموسة التي تتخذها حاليًا األمم المتحدة   یعرض هذا البحث بإیجا 
على الصعيدین الدولي والوطني لتعزیز برامجها المتعلقة بحقوق اإلنسان  
والعمل بمزید من الفعالية مع شرآائها في  الحكومات والمجتمع المحلي من     

ویعرض البحث، باإلضافة إلى ذلك،   . أجل ضمان حقوق اإلنسان للجميع
 .رئيسية لعمل مختلف الهيئات الدولية الحكومية لحقوق اإلنسانالخطوط ال

 :المضمون

 
International Encyclopedia of Human 
Rights. Freedoms, Abuses, and Remedies 

. الموسوعة الدولية لحقوق اإلنسان
 الحریات واالنتهاآات والحلول

 :العنوان

Robert L. Maddex المحرر/المؤلف مادیكس. روبرت ل:
Washington D. C. ان النشرمك واشنطن العاصمة: 
CQ Press الناشر سي آيو بریس: 
 :سنة النشر 2000 
 :ISBNرقم  8 -490 -56802 -1 

المفاهيم والمصطلحات  (هذا الكتاب مرجع موضح بالصور یبّين العناصر  
 التي تسهم في ضمان حقوق اإلنسان في) واالتفاقات واألفراد والمنظمات 

 .آافة أرجاء العالم
 :المضمون

 
Manual on Human Rights Reporting  دليل عن إعداد وتقدیم التقاریر

 المتعلقة بحقوق اإلنسان
 :العنوان

United Nations المحرر/المؤلف األمم المتحدة:
Geneva مكان النشر جنيف: 
United Nations Publication الناشر منشورات األمم المتحدة: 
 :سنة النشر 1997 
 :ISBNرقم  6 -100752 -1 -92 
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یرمي هذا الدليل بصورة رئيسية إلى أن یكون أداة عملية یستخدمها  
المسؤولون الحكوميون لدى إعداد وتقدیم التقاریر المطلوبة في إطار       

 .المعاهدات الدولية التي اعتمدتها األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان
 :المضمون

 
International Human Rights in Context: 
Law, Politics, Morals 

نسان الدولية والظروف حقوق اإل
القوانين والسياسات : المحيطة بها
 واألخالقيات 

 :العنوان

Henry J. Steiner; Philipp Alston المحرر/المؤلف شتاینر؛ وفيليب ألستون. هنري ج:
Oxford مكان النشر أآسفورد: 
Oxford University Press  الناشر أآسفوردمطبعة جامعة: 
 :سنة النشر 2000 
 :ISBNرقم  8 -829849 -19 -0 

یقدم هذا الكتاب الدراسي مجموعة متنوعة من المواد التعليمية المحررة بعنایة   
لمرحلتي التعليم االبتدائية والثانویة، باإلضافة إلى نص مطّول، وتعليقات  

ویشمل مجموعة آبيرة من موضوعات حقوق   . تحریریة، وأسئلة دراسية
السمات األساسية للقانون الدولي، وتطور حرآة حقوق : اإلنسان، منها ما یلي

اإلنسان؛ والحقوق المدنية والسياسية واالقتصادیة واالجتماعية؛ والقانون      
اإلنساني الدولي؛ والعولمة؛ وتقریر المصير؛ وحقوق المرأة؛ وتطبيق القانون   

 .القسریةواإلجراءات 

 :المضمون

 
International Human Rights Regime العنوان النظام الدولي لحقوق اإلنسان: 
Manfred Nowak المحرر/المؤلف مانفرید نواك:
Kluwer Law Publishers الناشر آلوور للمنشورات القانونية: 
 :سنة النشر 2003 

ة، عن فكرة وعقيدة  یعرض هذا الكتاب الدراسي مقدمة قصيرة، ولكن شامل
حقوق اإلنسان، وعن بنية النظام الدولي لحمایة حقوق اإلنسان، وآليات هذا     

 .النظام وتحدیاته الحالية
 :المضمون

 
Textbook on International Human 
Rights 

آتاب تعليمي عن حقوق اإلنسان 
 الدولية

 :العنوان

Rhona K. M. Smith المحرر/المؤلف رونا سميث:
Oxford University Press  الناشر: 
 :سنة النشر 2003 

یعرض هذا الكتاب التعليمي مقدمة أساسية عن الخلفية التاریخية لحقوق   
اإلنسان، وعن المعایير واإلجراءات العالمية واإلقليمية الخاصة بحمایة حقوق         
اإلنسان، وآذلك عن عدد من الحقوق األساسية آالمساواة وعدم التمييز،  

ق اال األقل ق ق ا ال ف

 :المضمون
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 .في الحياة، وحقوق األقلياتوالحق 
 

UNDP Report 2000  تقریر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 2000لعام 

 :العنوان

United Nations المحرر/المؤلف األمم المتحدة:
New York, Oxford مكان النشر نيویورك، وأآسفورد: 
United Nations Publishing, Oxford 
University Press 

منشورات األمم المتحدة، ومطبعة   
 جامعة أآسفورد

 :الناشر

 :سنة النشر 2000 
تعد تقاریر التنمية البشریة، التي تصدر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي آل  
.  عام، مصدرًا ممتازًا یوفر معلومات عن مسائل التنمية على نطاق واسع

زأ من التنمية، آما یعتبر   حقوق اإلنسان جزءًا ال یتج2000ویعتبر تقریر عام 
 .التنمية وسيلة لتحقيق احترام حقوق اإلنسان

 :المضمون

 
Universal Human Rights in Theory and 
Practice 

حقوق اإلنسان العالمية بين النظریة 
 والتطبيق

 :العنوان

Jack Donnelly المحرر/المؤلف جاك دونيللي:
Ithaca, London مكان النشر إیثاآا، ولندن: 
Cornell University Press شرالنا مطبعة جامعة آورنيل: 
 :سنة النشر ، الطبعة الثانية2003 

یتطرق جاك دونيللي إلى نظریة حقوق اإلنسان، ویتناول الحجج المتعلقة  
. بالنسبية الثقافية، ویستكشف فعالية التدابير الدولية الثنائية والمتعددة األطراف 

مامًا في الكتاب، فتتناول أهم المسائل الخاصة بفترة ما     أما الفصول الجدیدة ت 
بعد الحرب الباردة، بما في ذلك التدخل اإلنساني، والدیمقراطية وحقوق      

، وحقوق الجماعات، والتمييز ضد األقليات     "القيم اآلسيویة"اإلنسان، و
 .الجنسية

 :المضمون
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  موارد عن تعليم حقوق اإلنسان–جيم 
 عن الكتب والمواد المتعلقة بتعليم حقوق اإلنسان، بدءًا المقدمات    یتضمن القسم التالي معلومات

 .المنهجية وانتهاًء بالكتب الدراسية الشاملة المخصصة لتعليم حقوق اإلنسان

 معلومات أساسية
Amnesty International Educators’ 
Network Human Rights Education 
Resource Notebooks 

آراسات موارد تعليم حقوق اإلنسان 
 لشبكة معلمي منظمة العفو الدولية

 :العنوان

Amnesty International المحرر/المؤلف منظمة العفو الدولية:
New York مكان النشر نيویورك: 
Amnesty International Educators’ 
Network 

 :الناشر شبكة معلمي منظمة العفو الدولية

 :سنة النشر 1997 
 :اللغات اإلنجليزیة 

مجموعة من المناهج الدراسية عن موضوعات محددة في مجال حقوق  
الحقوق اإلنسانية للمرأة؛ وحقوق الطفل؛ والدین والعرق  : اإلنسان، منها

واالنتماء اإلثني؛ والسكان األصليون؛ وعقوبة اإلعدام؛ وتعليم حقوق اإلنسان   
م حقوق اإلنسان من  لألطفال الصغار؛ وحل النزاعات وإحالل السالم؛ وتعلي    

 .خالل األدب

 :المضمون

 
Human Rights Education for the 
Twenty- First Century 

تعليم حقوق اإلنسان في القرن الحادي 
 والعشرین

 :العنوان

George J. Andreopoulos; Richard Pierre 
Claude (Ed.) 

 بيير شارأندیوبولوس؛ وری . جورج ج
 )محرران(آلود 

:المحرر/المؤلف

Philadelphia ن النشرمكا فيالدلفيا: 
University of Pennsylvania Press الناشر مطبعة جامعة بنسلفانيا: 
 :سنة النشر 1997 
 :اللغات اإلنجليزیة 

هذا الكتاب المؤلف من مقاالت غير منشورة سابقًا یعالج المشكالت والتحدیات    
و مصمم ليكون مفيدًا للعاملين وه. النظریة والعملية لتعليم حقوق اإلنسان 

إرشادات الميدانيين، إذ إنه ال یقدم توجيهًا نظریًا فحسب، بل یسدي أیضًا  
 بشأن تخطيط وتنفيذ البرامج المتعلقة بأنشطة التعليم النظامي وغير       عملية

 . النظامي لحقوق اإلنسان

 :المضمون
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Human Rights Here and Now: 
Celebrating the Universal Declaration of 
Human Rights 

حقوق اإلنسان في هذا المكان وهذا 
عالن العالمي االحتفال باإل: الزمان

 لحقوق اإلنسان
 :العنوان

Nancy Flowers المحرر/المؤلف نانسي فالورز:
University of Minnesota مكان النشر جامعة مينيسوتا: 
Human Rights Resource Center الناشر مرآز موارد حقوق اإلنسان: 
 :سنة النشر 1997 
 :اللغات اإلنجليزیة 

هذا آتاب أولي لتعليم حقوق اإلنسان، یتضمن معلومات أساسية،  
واستراتيجيات لتعليم حقوق اإلنسان، وأنشطة لفئات مختلفة من األعمار      

 .واألوضاع
 :والكتاب متاح باالتصال الشبكي المباشر على العنوان التالي

 http.//www.hrusa.org/hrh- and- n/default.htm 

 :المضمون

 
Methodologies for Human Rights 
Education 

 :العنوان منهجيات لتعليم حقوق اإلنسان

Richard Pierre Claude المحرر/المؤلف ریشار بيير آلود:
New York مكان النشر نيویورك: 
Peoples Decade for Human Rights الناشر عقد الشعوب لحقوق اإلنسان: 
 :سنة النشر 1995 
 :اللغات اإلنجليزیة 

مقدمة عملية لمنهجية تعليم حقوق اإلنسان، تشمل دراسة عن الحق في معرفة     
حقوق الفرد، ودليًال لتخطيط المناهج الدراسية، واقتراحات لتمكين واستهداف     

 .فئات محددة من المنتفعين، ومنهجيات للتقييم
 http://www.pdhre.org: نترنيتالعنوان على اال

 :المضمون

 
Tips for the classroom العنوان أفكار مفيدة في قاعة الدراسة: 
Felisa Tibbitts المحرر/المؤلف فيليسا تيبتس:
Cambridge, MA, Amsterdam مكان النشر آامبریدج، ماساشوستس، وأمستردام: 
HREA الناشر رابطة تعليم حقوق اإلنسان: 
 :سنة النشر 1996 
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 :اللغات اإلنجليزیة 

وتتضمن أفكارًا مفيدة . تمارین عملية یمكن أن تستخدم في تدریب المعلمين
إلدارة المناقشات، ووضع قواعد للمناقشة، وللتدریب على العمل الثنائي أو      

 .ضمن مجموعات صغيرة، وإلعداد الدروس وتقييمها
 http://www.hrea.org/pubs/tips.html: ليوالكتاب متاح على عنوان االنترنيت التا

 :المضمون

 

 آتب دراسية ومواد تعليمية
 األطفال

 
ABC of Teaching Human Rights: 
Practical Activities for Primary and 
Secondary Schools 

: المبادئ األولية لتعليم حقوق اإلنسان
أنشطة عملية للمدارس االبتدائية 

 والثانویة
 :العنوان

UN Publication لمحررا/المؤلف منشورات األمم المتحدة:
New York, Geneva مكان النشر نيویورك، وجنيف: 
UN Centre for Human Rights الناشر مرآز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان: 
 :سنة النشر 1989 
 :اللغات اإلنجليزیة 

مها من خالل توفير  یرمي هذا الكتاب إلى تعزیز الوعي بحقوق اإلنسان وفه   
معلومات أساسية عن الحقوق الذاتية وحقوق اآلخرین واحترام الذات     

ویعرض الكتاب . واآلخرین، في إطار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
بصورة موجزة أنشطة مخصصة لجميع األطفال على اختالف أعمارهم؛ 

لدیهم وأنشطة لألطفال األصغر سنًا ترآز على تغذیة حس تقدیر الذات 
 .واحترام اآلخرین

 :المضمون

 
All Human Beings . . . A manual for 
human rights education 

آتاب مدرسي في التربية ... آل البشر 
 على حقوق اإلنسان

 :العنوان

UNESCO المحرر/المؤلف اليونسكو:
Paris مكان النشر باریس: 
UNESCO Publishing الناشر منشورات اليونسكو: 
 :سنة النشر 1998 
 :اللغات اإلنجليزیة، والعربية 

نشر هذا الكتاب بمناسبة ذآرى مرور خمسين عامًا على اعتماد اإلعالن    
العالمي لحقوق اإلنسان، وهو یرمي إلى مساعدة الطالب والمدرسين، في   
ا اإل ق ق ل ة ال ال ا ال ف ل الثا ائ ت اال ل الت ت

 :المضمون
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.  مستویي التعليم االبتدائي والثانوي، على فهم المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان     
ر الكتاب وثائق أساسية، ومواد تعليمية وتمارین عملية خاصة بهذا     ویوف

 .المجال
 

Educating for Human Dignity: Learning 
about Rights and Responsibilities 

تعلم : التربية على الكرامة اإلنسانية
 الحقوق والمسؤوليات

 :العنوان

Betty A. Reardon المحرر/المؤلف ریردون. بيتي أ:
Philadelphia مكان النشر فيالدلفيا: 
Pennsylvania Studies in Human Rights   الدراسات البنسيلفانية في حقوق

 اإلنسان
 :الناشر

 :سنة النشر 1995 
 :اللغات اإلنجليزیة 

یعد هذا الكتاب واحدًا من الكتب الطليعية في مجال تعليم حقوق اإلنسان في   
.  وهو موجه للمعلمين ولمدربي المعلمين  .  بتدائي والثانوي مستویي التعليم اال

وهو مرجع یوفر للمعلمين مواد توجيهية وداعمة تفيدهم في إعداد برامج تعليم   
آما أنه یفتح  . حقوق اإلنسان من مستوى الروضة إلى مستوى الدراسة الثانویة

 .إمكانيات تناول تعليم حقوق اإلنسان من منظور شمولي

 :المضمون

 
First Steps: A Manual for Starting 
Human Rights Education 

آتاب دراسي للبدء : لخطوات األولىا
 بتعليم حقوق اإلنسان

 :العنوان

Amnesty International المحرر/المؤلف منظمة العفو الدولية:
London مكان النشر لندن: 
Amnesty International الناشر منظمة العفو الدولية: 
 :سنة النشر 1996 
 :اللغات اإلنجليزیة 

أعدت هذا الكتاب منظمة العفو الدولية لُيستخدم على وجه التحدید في أوروبا        
وآتاب  . الوسطى والشرقية، واسُتخدم في العدید من بلدان هذه المنطقة 

مصمم آأداة تعليمية یستخدمها المعلم، وآمرجع لتنظيم  " الخطوات األولى "
 درسًا لألطفال 27ویضم الكتاب بصورة إجمالية   . التعليمية األنشطة في األطر 

 . درسًا لمن تجاوزا هذه السن18و) حتى سن الثانية عشرة(الصغار 

 :المضمون

 
Human Rights for Children: A 
Curriculum for Teaching Human Rights 
to Children Ages 3 – 12 

: حقوق اإلنسان الموجهة لألطفال
منهاج دراسي لتعليم حقوق اإلنسان 
 3لألطفال الذین تتراوح أعمارهم بين 

  سنة12سنوات و

 :العنوان
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Virginia Hatch, Patsy Hegstad, Norman 
Heimgartner 

فرجينيا هاتش، وباتسي هيغستاد،  
 ونورمان هایمغارتنر

:المحرر/المؤلف

Alameda, CA مكان النشر أالميدا، آاليفورنيا: 
Hunter House, Inc. Publishers الناشر دار هنتر للنشر: 
 :سنة النشر 1992 
 :اللغات اإلنجليزیة 

یتناول هذا الكتاب المرجعي المخصص للمعلمين عشرة مبادئ أساسية مستقاة     
ویوفر الكتاب للمعلمين عددًا من   . من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل   

 .االستراتيجيات واألنشطة التعليمية
 :المضمون

 
Raising Children with Roots, Rights & 
Responsibilities. Celebrating the UN 
Convention on the Rights of the Child 

تنشئة األطفال على األصول والحقوق 
االحتفال باتفاقية األمم . والمسؤوليات

 المتحدة لحقوق الطفل
 :العنوان

Lori Dupont, Joanne Foley, Annette 
Gagliardi 

لوري دوبون، وجوان فولي، وآنيت    
 رديغاليا

:المحرر/المؤلف

University of Minnesota مكان النشر جامعة مينيسوتا: 
Human Rights Resource Center; Stanley 
Foundation 

مرآز موارد حقوق اإلنسان؛ ومؤسسة 
 ستانلي

 :الناشر

 :سنة النشر 1999 
 :اللغات اإلنجليزیة 

الكتاب إلى االضطالع بالمسؤولية المنصوص عليها في دیباجة    یسعى هذا 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، التي تحث آل فرد وهيئة في المجتمع على       

 ". احترام هذه الحقوق والحریات عن طریق التعليم والتربيةتوطيد"
 :المضمون

 
Siniko. Towards a Human Rights 
Culture in Africa 

نحو ثقافة لحقوق اإلنسان في . سينيكو
 أفریقيا

 :العنوان

Amnesty International - International 
Secretariat 

:المحرر/المؤلف  األمانة الدولية–منظمة العفو الدولية 

London مكان النشر لندن: 
Amnesty International الناشر منظمة العفو الدولية: 
 :سنة النشر 1999 
يةاإلنجليزیة والفرنس   :اللغات 

هذا الدليل موجه إلى المعلمين والمربين في أفریقيا، الذین یعملون مع الناشئة 
في أوساط التعليم النظامي وغير النظامي، والذین یرغبون في إدخال تعليم  

ة ل الت ات ا ف ا اإل ق ةق شف ة ا أ ة ق آ
 :المضمون
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وهو مصمم آمقدمة أساسية، مشفوعة  . حقوق اإلنسان في ممارساتهم التعليمية  
ة المخصصة لألطفال الكبار والصغار، بإرشادات تتعلق بالمنهجية واألنشط 

 .وبأفكار عملية
 

Tolerance – the Threshold of Peace. 
Primary School Resource Unit 

وحدة موارد . عتبة السالم: التسامح
 للمدرسة االبتدائية

 :العنوان

Betty A. Reardon المحرر/المؤلف بيتي ریردون:
Paris مكان النشر باریس: 
UNESCO Publishing الناشر منشورات اليونسكو: 
 :سنة النشر 1997 
 :اللغات اإلنجليزیة 

هذه المجلد هو واحد من ثالثة مجلدات أصدرتها اليونسكو آمشارآة في سنة     
عقد األمم المتحدة للتثقيف في    ، وفي استهالل 1995األمم المتحدة للتسامح،   
إطار العمل  أنه یندرج في آما). 2004 -1995 (مجال حقوق اإلنسان

 .المتكامل بشأن التربية من أجل السالم وحقوق اإلنسان والدیمقراطية

 :المضمون

 
One World, One Earth. Educating 
Children with Social Responsibility 

تربية . عالم واحد وأرض واحدة
 األطفال على المسؤولية االجتماعية

 :العنوان

Rob Collins and Merryl Hammond  المحرر/المؤلف وميریل هاموندروب آولينز:
Gabriola Island, British Columbia مكان النشر جزیرة غابریوال، آولومبيا البریطانية: 
New Society Publishers الناشر دار المجتمع الجدید للنشر: 
 :سنة النشر 1993 
 :اللغات اإلنجليزیة 

 هو عبارة عن آتيب للبالغين الذین یریدون العمل    "عالم واحد وأرض واحدة "
وهو یضم . مع األطفال الستكشاف قضایا السالم والبيئة والعدالة االجتماعية 

مناقشات حساسة عن مسألة التعلم المشترك والقيادة المشترآة مع الناشئة،     
ویقدم اقتراحات مفصلة آيفية تنظيم مجموعة داخل المؤسسات القائمة  

، وتكوین بيئة تعلم تعاونية، وتوسيع )وفرق الكشافة والكنائس آالمدارس (
 .نطاق مشارآة المجتمع المحلي، وتحقيق استدامة التحمس

 :المضمون

 

 الشباب

 
Compass – A Manual on Human Rights 
Education with Young People 

دليل لتعليم حقوق اإلنسان : البوصلة
 مع الشباب

 :العنوان
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Council of Europe المحرر/المؤلف وروبامجلس أ:
Strasbourg مكان النشر ستراسبورغ: 
Council of Europe الناشر مجلس أوروبا: 
 :سنة النشر 2002 
 :اللغات اإلنجليزیة والروسية 

یقدم هذا الدليل التعليمي مجموعة آبيرة من النهوج المتعلقة بموضوعات    
أي فرد مهتم بحقوق اإلنسان وطرائق التعليم، یمكن أن یسترشد بها  

 بطاقة 49ویوفر هذا الدليل أیضًا سلسة مؤلفة من  . والدیمقراطية والمواطنة  
تضم أنشطة عملية آاملة، وتقترح إطارًا تفصيليًا لألنشطة التطبيقية في    

 .المدرسة، والعدید من النصوص والوثائق المتصلة بذلك

 :المضمون

 
Economic and Social Justice. A Human 
Rights Perspective 

. العدالة االقتصادیة واالجتماعية
 منظور حقوق اإلنسان

 :العنوان

David A. Shiman المحرر/المؤلف شيمان. دیفيد أ:
University of Minnesota مكان النشر جامعة مينيسوتا: 
Human Rights Resource Center; Stanley 
Foundation 

مرآز موارد حقوق اإلنسان؛ ومؤسسة 
 ستانلي

 :الناشر

 :سنة النشر 1999 
 :اللغات اإلنجليزیة 

یوفر هذا الكتاب معلومات أساسية، وأفكارًا تفيد في العمل واالضطالع  
بأنشطة تفاعلية من أجل مساعدة الناس على التأمل في حقوق اإلنسان بطریقة 

عض القضایا،   ویسعى إلى مساعدتنا على تحدید معالم ب  . أآثر اتساعًا وشموًال
آمشكالت اجتماعية  "آالتشرد والفقر والجوع ونقص العنایة الصحية، ال    
 . واقتصادیة فحسب، بل آتحدیات لحقوق اإلنسان أیضًا

 :المضمون

 
Education Pack: Ideas, Resources, 
Methods and Activities for Informal 
Intercultural Education with Young 
People and Adults (All Different All 
Equal campaign) 

أفكار وموارد : مجموعة مواد تعليمية
وطرائق وأنشطة للتعليم غير النظامي 
القائم على التفاعل الثقافي مع الشباب 

الجميع مختلفون  "حملة(والبالغين 
 ")والجميع متساوون

 :العنوان

Mark Taylor, Pat Brander, Carmen 
Cardenas, Rui Gomes, and Juan de 
Vincente Abad 

مارك تایلور، وبات براندر، وآارمن  
 غوميس، وخوان  آاردیناس، وروي
 دي فينسينتي عباد

:المحرر/المؤلف

Strasbourg مكان النشر ستراسبورغ: 
Council of Europe الناشر مجلس أوروبا: 
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 :سنة النشر 1995 
 :اللغات والفرنسية اإلنجليزیة 

شباب في مجلس أوروبا بإعداد مجموعة المواد التعليمية    قامت إدارة ال 
في إطار حملة الشباب  " الجميع مختلفون والجميع متساوون     "المعنونة 

. األوروبية لمناهضة العنصریة وآراهية األجانب ومعاداة السامية والتعصب   
وهذه المجموعة التعليمية هي عبارة عن آتاب صمم لُيستخدم في إطار التعليم      

لنظامي، ولكن أنشطته یمكن أن تدرج أیضًا في مناهج الصفوف غير ا
ویضم الكتاب قسمين، یتناول أولهما أهم مفاهيم التعليم القائم على     . النظامية

 .التفاعل الثقافي، ویقترح الثاني أنشطة وطرائق وموارد تعليمية

 :المضمون

 
Human Rights for All العنوان حقوق اإلنسان للجميع: 
Edward O’Brien, Eleanor Greene, and 
David McQuoid- Mason 

إدوارد أوبراین، وإیليانور غرین، 
 ودیفيد ماآووید مایسون

:المحرر/المؤلف

Minneapolis مكان النشر مينيابوليس: 
National Institute for Citizenship Education 
in the Law (NICEL) 

المعهد الوطني للتربية على المواطنة  
 في القانون

 :الناشر

 :سنة النشر 1996 
English, Russian, Romanian, 
Hungarian, Spanish 

اإلنجليزیة والروسية والرومانية 
 والمجریة واإلسبانية

 :اللغات

هو آتاب تعليمي ُنشر لُيستخدم في منهاج السنة " حقوق اإلنسان للجميع  "
والكتاب  . یصحبه دليل للمعلم وهناك آتاب تعليمي للطالب، و   . الدراسية الكاملة

، ) عامًا18 إلى 12من  (التعليمي مخصص لمدارس التعليم المتوسط والثانوي   
وتتدرج الدروس منطقيًا من أصول   . ولكنه یمكن أن ُیستخدم أیضًا لتعليم الكبار   

حقوق اإلنسان وتصنيفها إلى مضمن الحقوق السياسية واالجتماعية  
 .ءات الخاصة بمعالجة انتهاآات حقوق اإلنسانواالقتصادیة، ثم تتناول اإلجرا

 :المضمون

 
It’s Only Right! A Practical guide to 
Learning About the Convention on the 
Rights of the Child 

 دليل عملي لإلحاطة !إنه مجرد حق
 باتفاقية حقوق الطفل

 :العنوان

Susan Fountain المحرر/المؤلف سوزان فاونتين:
New York مكان النشر نيویورك: 
UNICEF الناشر اليونيسيف: 
 :سنة النشر 1993 
 :اللغات عدة لغات 

هذا الكتاب صادر عن اليونيسيف وموجه للمعلمين الذین یتعاملون مع تالميذ     
وشارك في إعداد الكتاب أخصائيون    . تبلغ أعمارهم ثالثة عشر عامًا فما دون  

أفریقيا وأوروبا الغربية وأمریكا الشمالية، وهو    من أمریكا الالتينية وآسيا و   
وتكمن القوة الرئيسية لهذا الدليل  . مصمم لمختلف األوساط التعليمية الوطنية

الثقافا ت ال اف ف َّ ش ا ل ثلة أ ت ف

 :المضمون
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فهو یتضمن أمثلة من بلدان عدیدة، یشجَّع فيها . في نهجه المتعدد الثقافات 
إنه ویمتاز آتاب . الطالب على استخدام نهج مقارن في فهم أوضاع األطفال 

 بسمة أخرى تتمثل في قسمه المتعلق بالتدابير العملية، الذي  !جرد حقم
 .یوجه الطالب في عملية تحدید القضية، وإجراء البحث، وتخطيط المشروع

 
Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 
Rights: A Human Rights Perspective 

حقوق السحاقيات واللواطيين 
والمنجذبين إلى الجنسين وحاملي 

منظور حقوق : صفات الجنس اآلخر
 اإلنسان

 :العنوان

Dave Donahue المحرر/المؤلف دیف دوناهيو:
Minneapolis مكان النشر مينيسوتا: 
University of Minnesota Human Rights 
Resource Center 

مرآز موارد حقوق اإلنسان في جامعة   
 مينيسوتا

 :الناشر

 :سنة النشر 2000 
 :اللغات اإلنجليزیة 

السحاقيات واللواطيين والمنجذبين      یستهدف هذا المنهاج الدراسي تناول قضایا   
إلى الجنسين وحاملي صفات الجنس اآلخر بمزید من االنفتاح الفكري والعمل 

 .المسؤول، في أوساط طالب المدارس الثانویة
 :المضمون

 
Our World. Our Rights العنوان عالمنا وحقوقنا: 
Margot Brown المحرر/لفالمؤ مارغوت براون:
London مكان النشر لندن: 
Educators in Human Rights Network الناشر شبكة المربين في مجال حقوق اإلنسان: 
 :سنة النشر 1995 
 :اللغات اإلنجليزیة 

أصدرت شبكة المربين في مجال حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية 
 ليستخدم في الصفوف العليا من    عالمنا وحقوقنا  آتاب  ) ة المتحدة المملك(

ویرمي الكتاب إلى إطالع التالميذ على   ).  عامًا12 -8(المرحلة االبتدائية  
 درسًا یمكن أن تستخدم في  20اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ویتضمن     

مم وعلى الرغم من أن الكتاب ص . التعليم داخل المدرسة أو خارج إطارها 
أساسًا لُيستخدم في المملكة المتحدة، فيمكن للمربين العاملين في بلدان أخرى   
أن یستخلصوا منه بعض الدروس ویطوعوها بحيث تصبح قابلة لالستخدام   

 .في بيئتهم المحلية

 :المضمون

 
The Human Rights Education 
Handbook. Effective Practices for 
Learning, Action, and Change 

ممارسات . آتيب تعليم حقوق اإلنسان
 فعالة للتعلم والعمل والتغيير

 :العنوان
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Nancy Flowers a. o. المحرر/المؤلف نانسي فالورز وآخرون:
University of Minnesota مكان النشر جامعة مينيسوتا: 
Human Rights Resource Center, Stanley 
Foundation 

مرآز موارد حقوق اإلنسان، ومؤسسة 
 ستانلي

 :الناشر

 :سنة النشر 2000 
 :اللغات اإلنجليزیة 

وللنهوض بعملية  .  هذا الدليل مصمم لمساعدة مربي حقوق اإلنسان في عملهم  
تعليم حقوق اإلنسان في آافة أشكالها، یعتمد هذا الكتاب على خبرة العدید من  

 .همالمربين والمنظمات، فيبّين ممارساتهم الفعالة ونفاذ بصيرت
 :المضمون

 
Tolerance – the threshold of peace. 
Secondary School Resource Unit 

وحدة موارد . عتبة السالم: التسامح
 للمدرسة الثانویة

 :العنوان

Betty A. Reardon المحرر/المؤلف بيتي ریردون:
Paris مكان النشر باریس: 
UNESCO Publishing  الناشر: 
 :سنة النشر 1997 
 :اللغات اإلنجليزیة 

هذه المجلد هو واحد من ثالثة مجلدات أصدرتها اليونسكو آمشارآة في سنة     
عقد األمم المتحدة للتثقيف في    ، وفي استهالل 1995األمم المتحدة للتسامح،   
إطار العمل آما أنه یندرج في ). 2004 -1995 (مجال حقوق اإلنسان

 .وحقوق اإلنسان والدیمقراطيةالمتكامل بشأن التربية من أجل السالم 

 :المضمون

 
 الكبار

 
A Call for Justice العنوان نداء من أجل تحقيق العدالة: 
PDHRE المحرر/المؤلف الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان:
New York مكان النشر نيویورك: 
PDHRE الناشر الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان: 
 :سنة النشر 2000 
 :اللغات اإلنجليزیة 

التزامات الحكومات وواجبات احترام حقوق اإلنسان، التي تكّون إطار عمل        
لحقوق اإلنسان من شأنه أن یعزز نشاط المنظمات غير الحكومية، والعاملين    

ة التال ائل ال الفئا ال ل ال ت ال ف
 :المضمون



 356

 :في المجتمع المحلي وجميع المعنيين بالفئات والمسائل التالية
ابون بإعاقات مختلفة، والسكان   المسنون، واألطفال والشباب، والمص  : الفئات

األصليون، والعمال المهاجرون، واألقليات، والمجاعات اإلثنية، والالجئون،       
 .والنساء
التنمية، والتمييز، والبيئة التعليمية، والصحة، والسكن، وآسب : المسائل

الرزق، واألرض؛ والسالم ونزع السالح، والفقر، والعرق، والدین، والتوجيه  
 .عملالجنسي، وال

 
Learning, Reflecting and Acting: 149 
Activities Used in Learning Human 
Rights 

 نشاطًا 149: التعلم والتفكير والعمل
 مستخدمًا في تعلم حقوق اإلنسان

 :العنوان

:المحرر/المؤلف  
New York مكان النشر نيویورك: 
PDHRE الناشر الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان: 
 :سنة النشر  
 :اللغات اإلنجليزیة 

الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان مجموعة    یضم هذا الكتاب الصادر عن  
 .من البرامج التدریبية من شتى أنحاء العالم

 :المضمون

 
Passport to Dignity العنوان جواز للكرامة: 
PDHRE المحرر/المؤلف الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان:
New York مكان النشر نيویورك: 
PDHRE الناشر الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان: 
 :سنة النشر 2001 
 :اللغات اإلنجليزیة 

 صفحة یبّين الطبيعة الشمولية لحقوق  536هذا الدليل ودفتر العمل الذي یضم 
فاهية، والمشارآة اإلنسان آأداة قویة للعمل على تحقيق المساواة الكاملة، والر 

ومن أجل استكمال هذا  . في اتخاذ القرارات التي تحدد ظروف معيشة المرأة 
النساء یسندن "الدليل، إننا ننصح باستخدام سلسلة أشرطة الفيدیو المسماة   

 .، والتي تضم ثمانية أشرطة فيدیو تدریبية"السماء

 :المضمون

 
Popular Education for Human Rights. 24 
Participatory Exercises for Facilitators 
and Teachers 

تعليم حقوق اإلنسان على الصعيد 
نًا تشارآيًا للموجهين  تمری24. الشعبي

 والمعلمين
 :العنوان
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Richard Pierre Claude المحرر/المؤلف ریشار بيير آلود:
Amsterdam مكان النشر أمستردام: 
Human Rights Education Associates الناشر رابطة تعليم حقوق اإلنسان: 
 :سنة النشر 2000 
 :اللغات  

هذا الكتاب دليل تدریبي مدعم بالتمارین، وهو مصمم لالستخدام في مجال 
التعليم الشعبي غير النظامي الذي یرآز على جملة أمور، منها قضایا المرأة  

لكرامة والطفل، آما أنه متمحور حول بعض القيم المحددة، مثل احترام ا
والقوانين العادلة، والربط بين حقوق اإلنسان والمسؤوليات، وبناء المجتمع        

.  ، الخ"المعلومات من أجل التمكين  "المدني، ومجابهة اإلجحاف، وتوفير    
ویمكن تطویع نهوج الدليل، القائمة على مستوى عال من التشارك، بحيث    

مم للتعليم الشعبي،  وعلى الرغم من أنه مص. تالئم مختلف الظروف والثقافات  
 .فإنه استخدم أیضًا بنجاح في برامج التعليم النظامي

 :والنسخة اإلنجليزیة متاحة بنصها الكامل على عنوان االنترنيت التالي
http://www.hrea.org/pubs/claude00.htm 

 :المضمون

 
Self- Help Human Rights Education 
Handbook 

آتيب المساعدة الذاتية في مجال تعليم 
 حقوق اإلنسان

 :العنوان

J. Paul Martin المحرر/المؤلف جان بول مارتان:
New York مكان النشر نيویورك: 
Center for the Study of Human Rights, 
Columbia University 

مرآز دراسات حقوق اإلنسان، جامعة   
 آولومبيا

 :الناشر

 :سنة النشر 1996 
 :اللغات اإلنجليزیة 

 الكتيب المتاح على االنترنيت مصمم لدعم معلمي حقوق اإلنسان ذوي هذا
الخبرة والنظرة االستشرافية، ولتحدید أهداف تعليمية واضحة لبرامج حقوق   
اإلنسان، وذلك لتحسين قدرة هؤالء المعلمين على تخطيط البرامج وتقييمها،     

ة عند االقتضاء وإتاحة معظم الموارد المتوافرة لدیهم، وإنشاء مواردهم الخاص     
 .وعند اإلمكان

 :الكتيب متاح على عنوان االنترنيت التالي
http://www.hrea.org/erc/Library/curriculum_methodology/SELFHELP.html 

 

 :المضمون

 
Tolerance – the threshold of peace.  
Teacher- training resource unit 

وحدة موارد . عتبة السالم: التسامح
 لتدریب المعلمين

 :العنوان
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Betty A. Reardon المحرر/المؤلف ریردون. بيتي أ:
Paris مكان النشر باریس: 
UNESCO Publishing الناشر منشورات اليونسكو: 
 :سنة النشر 1997 
 :اللغات اإلنجليزیة 

هذه المجلد هو واحد من ثالثة مجلدات أصدرتها اليونسكو آمشارآة في سنة     
عقد األمم المتحدة للتثقيف في    ، وفي استهالل 1995دة للتسامح،   األمم المتح

إطار العمل آما أنه یندرج في ). 2004 -1995 (مجال حقوق اإلنسان
 .المتكامل بشأن التربية من أجل السالم وحقوق اإلنسان والدیمقراطية

 :المضمون

 
“We the peoples”. The role of the United 
Nations in the twenty- first century. 
Briefing papers for students 

دور األمم المتحدة ". نحن الشعوب"
ت نشرا. في القرن الحادي والعشرین

 إعالمية للطالب
 :العنوان

United Nations المحرر/المؤلف األمم المتحدة:
New York مكان النشر نيویورك: 
UN الناشر األمم المتحدة: 
 :سنة النشر 2001 
نجليزیةاإل   :اللغات 

یعد هذا اإلصدار موردًا للمعلمين عن التحدیات التي تواجه البشریة في یومنا       
هذا، وعن الطریقة التي یمكن أن تتصدى بها الحكومات والشعوب لهذه  

ویتضمن الكتاب معلومات أساسية وإحصاءات وحكایات وموارد،     . التحدیات
 .ي قاعة الدراسةوأنشطة مقترحة یمكن أن یقوم بها الطالب ف

 :المضمون

 

 تعليم حقوق اإلنسان على االنترنيت
 المواد التعليمية

فوضية األمم المتحدة ن، والتابعة لممجال حقوق اإلنسا البيانات المتعلقة بالتثقيف فيقاعدة 
 اإلنسان لحقوق

http://193.194.138.190/hredu.nsf 

، معلومات عن المنظمات    اإلنسان لحقوق فوضية األمم المتحدة هذه، التابعة لم البيانات توفر قاعدة 
عقد  وتمثل قاعدة البيانات إسهامًا في   . والمواد والبرامج الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق اإلنسان 

، وترمي إلى تيسير تشاطر )2004 -1995 (األمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان 
العدیدة المتوافرة للتثقيف والتدریب في  المعلومات، فيما بين الشرآاء المهتمين، بشأن الموارد   

 .مجال حقوق اإلنسان

 :أنظر أیضًا الموقع التالي
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http://193.194.138.190/education/main.htm 
ن، مجال حقوق اإلنسا البيانات المتعلقة بالتثقيف في  وهذه هي الصفحة الرئيسية المخصصة لقاعدة 

وهي توفر جملة أمور، منها مواد المفوضية   . ناإلنسا فوضية األمم المتحدة لحقوق  والتابعة لم
 .وأنشطتها والوصالت الشبكية المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق اإلنسان

 بوابة مجلس أوروبا على االنترنيت
http://www.coe.int/portalT.asp 

عنوان  : یعرض موقع مجلس أوروبا على االنترنيت، تحت عمود العالقات العامة، وصلتي ربط 
وتوفر ". صحائف وقائع عن حقوق اإلنسان"، وعنوان الثانية "التعليم صحائف وقائع عن "ى األول

هذه الصحائف معلومات عامة عن تاریخ المجلس، وتاریخ أوروبا وثقافتها ولغاتها، بل إنها توفر    
وتتناول صحائف وقائع حقوق اإلنسان موضوع    .  أیضًا معلومات عن حقوق اإلنسان وحمایتها   

الحقوق، وتعرض نسخة مبسطة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، آما أنها تضم   حمایة هذه 
 .آثيرًا من التمارین واأللعاب

 اليونيسيف
http://www.unicef.org 

، مجموعة   "التربية من أجل حقوق اإلنسان"توفر اليونيسيف، في إطار الوصلة الشبكية المعنونة 
ليم حقوق اإلنسان والوصالت الشبكية المتعلقة بالمواد       من الموضوعات التي تتناول مسألة تع   

فعلى سبيل المثال، یمكن أن یجد المرء وصلة شبكية تفضي إلى موقع فيه أفالم رسوم   . التعليمية
 .متحرآة ترمي إلى توضيح حقوق الطفل

 تينترنالموقع الحافلة المدرسية لألمم المتحدة على ا
http://www.cyberschoolbus.un.org/ 

 آعنصر تربوي متاح    1996 في عام تينترنالموقع الحافلة المدرسية لألمم المتحدة على ا أنشئ 
، الذي تتمثل مهمته في ترویج   والتعلم المشروع العالمي للتعليم باالتصال الشبكي المباشر، في إطار  

عليمية عالية   وینتج هذا المشروع مواد وأنشطة ت. التثقيف فيما یخص القضایا الدولية واألمم المتحدة  
وتدریب   ) االبتدائي والمتوسط والثانوي (الجودة، صممت لتستخدم في مجالي التعليم المدرسي 

ویحتوي هذا الموقع على عدد من األنشطة والمشروعات التي تعرف الطالب على     . المعلمين
 .القضایا العالمية بطریقة تفاعلية وحفازة ومرحة

 رابطة تعليم حقوق اإلنسان
www.erc.hrea.org 

تعلم حقوق :  منظمة دولية غير حكومية تقوم بدعم ما یلي(HREA)رابطة تعليم حقوق اإلنسان 
اإلنسان؛ وتدریب الناشطين والمهنيين؛ وإعداد مواد تعليمية وبرامج؛ وبناء قدرات المجتمع    

عليم  ویعد مرآز الموارد اإللكترونية لت. المحلي من خالل تكنولوجيات االتصال الشبكي المباشر
حقوق اإلنسان مخزنًا على االنترنيت یحتوي على مواد تعليمية وتدریبية في مجال حقوق  
اإلنسان، وعلى منتدیات تعقد باالتصال الشبكي المباشر، وقواعد بيانات ووصالت شبكية للربط 

ویمثل مرآز تعلم حقوق اإلنسان باالتصال الشبكي المباشر قسمًا جدیدًا . بمنظمات وموارد أخرى
 .في موقع االنترنيت الخاص برابطة تعليم حقوق اإلنسان

 الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان
www.pdhre.org 

موقع االنترنيت الخاص بهذه المنظمة المعنية بتعليم حقوق اإلنسان مكرس لتعلم حقوق اإلنسان من    
تيح الوصول إلى  ویضم الموقع وصالت شبكية ت. أجل تغيير األوضاع االجتماعية واالقتصادیة 

آما أنه یمثل موردًا مفيدًا   . مواقع توجد فيها منهجيات ومواد تعليمية خاصة بتعليم حقوق اإلنسان    
 .لجميع المهتمين بمبادرة مدن حقوق اإلنسان

 اإلنسان الشبكة الدولية لحقوق
www.hri.ca 

ل تبادل المعلومات    ، رائدة في مجا1976تعد الشبكة الدولية لحقوق اإلنسان، التي أسست في عام  
وهذه الشبكة مكرسة لتمكين ناشطي حقوق اإلنسان  . داخل المجتمع العالمي لحقوق اإلنسان  

والمنظمات المعنية بهذه الحقوق، وآذلك لتثقيف الوآاالت الحكومية والدولية الحكومية،          



 360

 ترمي وفضًال عن ذلك،. والمسؤولين وغيرهم من األطراف الفاعلة في القطاعين العام والخاص  
 .الشبكة إلى تعزیز دور المجتمع المدني في بث الوعي بقضایا حقوق اإلنسان

 المرآز الوطني لتعليم حقوق اإلنسان
http://www.nchre.org 

تقوم مهمة المرآز الوطني لتعليم حقوق اإلنسان على إقامة حرآة حقوق إنسان في الوالیات         
لناشطين الشباب على تطبيق معایير حقوق المتحدة عن طریق تدریب قادة المجتمع المحلي وا  

وتعكس برامج المرآز االعتقاد بأن النهج المتعدد الوجوه في التغيير      . اإلنسان على قضایا اإلجحاف  
 .االجتماعي ینمي حرآة قویة لحقوق اإلنسان

 برنامج تعليم حقوق اإلنسان
http://www.hrep.com.pk 

.  آمنظمة مستقلة ال تهدف إلى الربح1995آب /أنشئ برنامج تعليم حقوق اإلنسان في أغسطس
ویعمل هذا البرنامج بصورة رئيسية مع طالب ومعلمي المدارس، ویتخذ آامل طيف الحقوق قاعدة        

ویكمن هدفه الشامل في اإلسهام في إقامة مجتمع مدني وإنساني من خالل توفير تعليم   . لنشاطه
 .إلنسانلألطفال والشباب مالئم اجتماعيًا ومراع لحقوق ا

 مرآز موارد حقوق اإلنسان
یعد مرآز موارد حقوق اإلنسان جزءًا ال یتجزأ من مرآز حقوق اإلنسان التابع لجامعة مينيسوتا،  
وهو یعمل مع مكتبة حقوق اإلنسان في هذه الجامعة إلعداد وتوزیع موارد لتعليم حقوق اإلنسان  

ب الناشطين والمهنيين والطالب، وإنشاء  عن طریق وسائل اإلعالم اإللكترونية والمطبوعة، وتدری 
 ...شبكات الترویج من أجل تشجيع الممارسات الفعالة في تعليم حقوق اإلنسان ودعم عقد 

 منظمة دادالوس
تهدف منظمة دادالوس إلى اإلسهام في ثقافة السالم والدیمقراطية والمواطنة الفاعلة، من خالل         

عم المساعدة التقنية لمبادرات التربية المدنية االستيعابية      ، آما تد"برامج التثقيف في مجال السالم "
وتمارس عملها بالتعاون   . التشارآية في البوسنة والهرسك وغيرها من بلدان جنوب شرق أوروبا

الوثيق مع المدارس والمنظمات غير الحكومية والمنظمات القائمة على المجتمع المحلي، وترآز  
اب والعاملين مع الشباب واألطفال من أجل تنظيم نشاط      جهودها بوجه خاص على تمكين الشب   

 .اجتماعي مستدام یعزز قيم المساواة واإلنصاف والمسؤولية المدنية في المجتمع المحلي
 شبكة منظمة العفو الدولية لتعليم حقوق اإلنسان في الوالیات المتحدة األمریكية

http://www.amnesty- volunteer.org/usa/education/educate.html 

توفر هذه الصفحة على االنترنيت وصالت شبكية تفضي إلى مواقع فيها مواد وموارد للتعليم        
المدرسي، ودروس نموذجية، ومناهج لتعليم حقوق اإلنسان، ومعلومات عن المزید من الموارد،     

 ).مع دراسات حاالت(وعن حقوق األطفال 
 تعليم حقوق اإلنسان باالتصال الشبكي المباشر

http://www.oz.uc.edu/thro/index.html 
یسعى موقع تعليم حقوق اإلنسان باالتصال الشبكي المباشر إلى تحسين التفكير األخالقي واالتصال 
فيما بين الثقافات لدى طالب المستوى دون الجامعي وطالب الدراسات االجتماعية في المدارس  

قدي مخصصة للتعلم الفردي، ومكتبة للحاالت،    ویضم هذا الموقع تمارین على التفكير الن   . الثانویة
 .ودليًال للمعلم

 ...إنني أملك الحق في / مرفق محطة بي بي سي العالمية
http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/features/ihavearightto/index.shtml 

رفق محطة بي بي سي مشروعًا تعليميًا عالميًا، أعده اتحاد م  ..." إنني أملك الحق في "یعد مشروع 
ویرمي هذا المشروع إلى مساعدة الناس على القيام باختيارات مدروسة في المسائل    . العالمية
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ویضم المشروع  برامج إذاعية، ُتبث  . المتعلقة بحياتهم، والمشارآة في المناقشات والمجادالت   
ت على االنترنيت  بخمس وعشرین لغة، وأحداثًا دولية لبث الوعي، ومناقشات، وموقع ذائع الصي    

، بدور 2000تشرین األول /ویقوم الموقع، الذي افتتح في أآتوبر ..." إنني أملك الحق في "عنوانه 
 .حقوق اإلنسانملتقى عالمي لالستعالم عن 

 المكتبات المتاحة باالتصال الشبكي المباشر
 وفيه أسئلة  .، موقع االستعالم عن حقوق اإلنسان باالتصال الشبكي المباشرهانسن. ستيفن أ

 :وأجوبة شائعة عن استخدام االنترنيت في أنشطة حقوق اإلنسان
http://shr.aaas.org/online/cover.htm 

 الدليل المختصر لحقوق اإلنسان على االنترنيت
 )1998أیلول /منظمة دیریتشوس لحقوق اإلنسان، سبتمبر(

http://www.derechos.org/human- rights/ 
 ا لحقوق اإلنسان على االنترنيت محفوظات دیانمشروع

http://diana.law.yale.edu/ 
 مكتبة حقوق اإلنسان التابعة لجامعة مينيسوتا

http://www.umn.edu/humanrts 
 : من خالل مزّود دودلالقانون الدولي وحقوق اإلنسان،

http://doddel.cs.unimaas.nl 
 :ببليوغرافيا تعليم حقوق اإلنسان

http://soros.org/fmp2/html/bib_intro.html 

 :، یمكن االطالع على موقع االنترنيت التاليالمواد السمعية البصریةللحصول على معلومات عن 
http://www.hrea.org/pubs/HREresourcebook/2nd/ 
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  عناوین مفيدة–دال 
 وتعليم  ترد في ما یلي معلومات عن المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان 

ویقوم معظمها بإنتاج مواد متعلقة بحقوق اإلنسان، وعقد حلقات عمل، وتوفير        . حقوق اإلنسان
 .معلومات ومشورة في ما یخص حقوق اإلنسان

 المنظمات
 المنظمات الدولية

 
 األمم المتحدة

 UN Headquarters 
First Avenue at 46th Street 
New York, NY 10017; 
USA 

 :العنوان

www.un.org
حة الرئيسية  الصف
 :للموقع

inquiries@un.org  :البرید اإللكتروني
تضم الصفحة الرئيسية لموقع األمم المتحدة جميع المعلومات المتعلقة بمنظماتها المتخصصة    

إال أنه ليس من السهل غالبًا الوصول إلى مواقع هذه المنظمات من  . أو الفرعية الواردة أدناه
لذلك، فإننا نورد قائمة بأآثر المنظمات ارتباطًا بمجالي حقوق   . كيةخالل الوصالت الشب

 .اإلنسان وتعليم حقوق اإلنسان
 

 اإلنسان مفوضية األمم المتحدة لحقوق
 8–14 Avenue de la Paix 

1211 Geneva 10 
Switzerland, Europe 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 9000 917 22 41 +

http://www.unhchr.ch/ 
موقع 

 :االنترنيت

http://www.unhchr.ch/html/hchr/contact.htm
 الموقع  انظر
 :التالي

البرید 
 :اإللكتروني

 :لغات العمل اإلنجليزیة والفرنسية واإلسبانية
رسم خطط العمل الوطنية، ودعم المنظمات غير الحكومية، وتدریب      

اهدات وااللتزامات الدولية،   مختلف الفئات المهنية، تقدیم التقاریر عن المع
 .ووضع المناهج التعليمية، الخ

 :نوع البرامج
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المشرعون، والقضاة، والمحامون، والحقوقيون، والشرطة، ومسؤولو      
السجون، والمعلمون، والمسؤولون الحكوميون، ووسائل اإلعالم، وموظفو       

 .الخدمة المدنية
الفئات  

 :المستهدفة

ات والمواد والبرامج المتعلقة بتعليم حقوق      توفر قاعدة البيانات هذه معلومات عن المنظم    
 -1995 (عقد األمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق اإلنسانوتمثل إسهامًا في . اإلنسان
، آما تيّسر تشاطر المعلومات فيما یخص العدید من الموارد المتاحة في مجال التعليم     )2004

قسام الخمسة بحسب الترآيز ویمكن البحث في األ. والتدریب المتعلقين بحقوق اإلنسان
. المنطقة، والنوع، واللغة   /الجغرافي، والفئات المستهدفة، والترآيز الموضوعي، والبلد 

 والمعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات متاحة باإلنجليزیة والفرنسية واإلسبانية
 

 )اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 7 Place de Fontenoy 

75352 PARIS 07 SP 
France, Europe 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 00 10 68 45 1 33 +

www.unesco.org 
موقع 

 :االنترنيت

geneva@unesco.org 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة والفرنسية

 تعزیز رسم السياسات وإصدار المنشورات في مجال تعليم حقوق اإلنسان؛  
شبكات البحوث التي تعمل في مجالي حقوق اإلنسان وتعليم حقوق  
اإلنسان؛ وتعليم حقوق اإلنسان في المدارس الثانویة؛ وتدریب الفئات    

البرلمانيون، والسياسيون المحليون، وممثلو المنظمات غير      (المهنية 
 .؛ وتعليم حقوق اإلنسان في مستوى التعليم الجامعي)الحكومية

 :نوع البرامج

الفئات   .طالب المدارس الثانویة والجامعات؛ والفئات المهنية
 :المستهدفة

هدف اليونسكو الرئيسي هو اإلسهام في إحالل السالم واألمن في العالم عن طریق تعزیز  
التعاون فيما بين األمم من خالل التربية والعلم والثقافة واالتصال من أجل زیادة احترام  

 أجل سيادة القانون وحقوق اإلنسان والحریات األساسية،   العدالة على الصعيد العالمي، ومن
التي یقرها ميثاق األمم المتحدة لجميع شعوب العالم، بال أي تمييز قائم على العرق أو الجنس   

 .أو اللغة أو الدین
 

 (UNHCR)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
 P. O. Box 2500, 

1211 Geneva 2 Depot 2 
Switzerland, Europe 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 8111 739 22 41 +

www.unhcr.ch 
موقع 

 :االنترنيت
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towle@unhcr.ch 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة والفرنسية

 :نوع البرامج .التثقيف العام؛ وحمالت التوعية؛ وإعداد النصوص

الفئات   .الحكوميةالمعلمون؛ والالجئون؛ والوآاالت 
 :المستهدفة

لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين تفویض بقيادة وتنسيق النشاط الدولي الرامي إلى      
ویكمن هدفها األولي في صون حقوق      . حمایة الالجئين وحل مشكالتهم في مختلف بقاع العالم  

حقه آما تسعى المفوضية إلى ضمان تمكين آل فرد من ممارسته . الالجئين وتوفير الرفاه لهم 
في التماس اللجوء والحصول على ملجأ آمن في دولة غير دولته، مع االحتفاظ بإمكانية     

 . العودة إلى بلده األصلي بملء إرادته، أو االندماج محليًا، أو االستيطان في بلد ثالث
 

 )اليونيسيف (منظمة األمم المتحدة للطفولة
 UNICEF House (Mail address) 

3 United Nations Plaza 
New York, 10017 
New York, U. S. A. 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 7000 326 212 1 +

www.unicef.org 
موقع 

 :االنترنيت

info@unicef.org 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة والفرنسية واإلسبانية

 حقوق األطفال،   لدى اليونيسيف تفویض من الجمعية العامة لألمم المتحدة بترویج حمایة
.  ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم األساسية، وزیادة فرصهم في تحقيق آامل إمكاناتهم   

وتسترشد اليونيسيف باتفاقية حقوق الطفل، وتناضل من أجل ترسيخ هذه الحقوق بما یتالءم    
 .مع المبادئ األخالقية والمعایير الدولية للسلوك تجاه األطفال

 
 )ILO –اآلیلو (   منظمة العمل الدولية

 4 Route des Morillons 
CH- 1211 Geneva 22 , 
Switzerland, Europe 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 6111 799 22 41 +

www.ilo.org 
موقع 

 :االنترنيت

ilo@ilo.org 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة
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صصة التي تسعى إلى تعزیز العدالة منظمة العمل الدولية هي وآالة األمم المتحدة المتخ
وتقوم المنظمة بصياغة المعایير   . االجتماعية وحقوق اإلنسان والعمل المعترف بها دولياً   

الدولية المتعلقة بالعمل في شكل اتفاقيات وتوصيات تحدد المعایير الدنيا لحقوق العمل          
، وتوفر لهذه المنظمات  آما تروج تنمية المنظمات المستقلة للمستخدمين والعمال  . األساسية

 . خدمات التدریب والمشورة
 

 قليميةالمنظمات اإل

 أفریقيا
 

 (ACHPR)اللجنة األفریقية لحقوق اإلنسان والشعوب 
 90 Kairaba Avenue, P. O. 

Box 673 Banjul, The 
Gambia 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 372070 ;392962 220 +

 :رقم الفاآس 390764 220 +

www.achpr.org 
موقع 
 :نترنيتاال

achpr@achpr.org, idoc@achpr.org 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة والفرنسية، وآذلك اإلسبانية والعربية

تعد اللجنة األفریقية لحقوق اإلنسان والشعوب الهيئة الرئيسية في المنظومة األفریقية لحقوق     
لجنة المعلومات المتعلقة بالمنظومة األفریقية لحقوق   ففي مجال الترویج، تنشر ال. اإلنسان

أما في مجال الحمایة، فإنها تتلقى من األفراد أو . اإلنسان، وتنظم حلقات العمل والمؤتمرات 
ویقع مقر اللجنة في . المتعلقة بانتهاآات حقوق اإلنسان المدعى بها   " البالغات"الجماعات  

وبعد . التحاد األفریقي، منظمة الدول األفریقية سابقًاوتعد هيئة من هيئات ا. بانجول، بغامبيا 
أن یدخل حيز النفاذ البروتوآول اإلضافي للميثاق األفریقي، سُتنشأ محكمة أفریقية لحقوق  
اإلنسان والشعوب الستكمال عمل اللجنة األفریقية من خالل اتخاذ قرارات ملزمة، قد تشمل   

 .أیضًا تعویضات عن األضرار
 

 األمریكتان
 

 (IACHR) لجنة الدول األمریكية لحقوق اإلنسان
 1889 F Street, N. W. 

Washington D. C., 20006 
Washington, DC., USA 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 6002 – 458 202 1+

www.cidh.oas.org/DefaultE.htm 
موقع 

 :االنترنيت
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cidhoea@oas.org 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل یة والفرنسية والبرتغالية واإلسبانيةاإلنجليز

الرصد؛ وتنظيم دورات في مجال حقوق اإلنسان؛ وتوفير منح دراسية 
 .للدراسات العليا في مجال حقوق اإلنسان

 :نوع البرامج

الفئات   .طالب الجامعات؛ والسكان األصليون
 :المستهدفة

اللتين تنتميان إلى منظومة الدول     هي هيئة من الهيئتين    لجنة الدول األمریكية لحقوق اإلنسان   
أما الهيئة  . ویقع مقر اللجنة في واشنطن العاصمة. األمریكية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان

. ، الواقعة في سان خوسيه، بكوستا ریكا الدول األمریكية لحقوق اإلنسان  الثانية فهي محكمة  
وتتمثل مهمتها الرئيسية في  . (OAS) منظمة الدول األمریكية وتعد هذه اللجنة هيئة مستقلة في   

تعزیز رصد حقوق اإلنسان والدفاع عنها، ویشمل ذلك األوضاع العامة لحقوق اإلنسان  
ویجوز ألي فرد أو مجموعة أفراد أو منظمة غير حكومية     . والشكاوى الفردیة على حد سواء 

أو  /قية األمریكية و تقدیم عریضة إلى اللجنة ُیّدعى فيها بانتهاآات للحقوق التي تحميها االتفا 
 .اإلعالن األمریكي

 
 (IIDH) معهد الدول األمریكية لحقوق اإلنسان

 P. O. Box 10081- 1000 
San José, Costa Rica 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 04 04 234 506 +

www.iidh.ed.cr 
موقع 

 :االنترنيت

cre@iidh.ed.cr 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلسبانيةاإلنجليزیة و

الرصد؛ وإصدار المنشورات؛ وإعداد دورات دراسية وتدریبية متنوعة  
 والقانون الدولي؛   حقوق اإلنسان ضمن اآلليات اإلقليمية والدولية لحمایة  

  في المدارس الثانویةحقوق اإلنسانوتعليم 
 :نوع البرامج

ية، والمسؤولون  ناشطو المنظمات غير الحكومية، والجماعات المهن 
 .الحكوميون، والمعلمون

الفئات  
 :المستهدفة

  على تعزیز وإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في معهد الدول األمریكية لحقوق اإلنسان یعمل 
، والمساعدة على توطيد الدیمقراطية من خالل التربية، االتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان 

 التقنية في المسائل المتعلقة  والبحث، والوساطة السياسية، وبرامج التدریب، والمساعدة 
وتسترشد مشروعات . بحقوق اإلنسان، ونشر المعارف عن طریق المنشورات المتخصصة 

المعهد بمبادئ التمثيل الدیمقراطي، وسيادة القانون، والتعددیة اإلیدیولوجية، واحترام الحقوق           
ول األمریكية ویعمل المعهد مع محكمة الدول األمریكية ولجنة الد . والحریات األساسية 

لحقوق اإلنسان، وجميع قطاعات المجتمع المدني والدولة في البلدان الواقعة في النصف  
 .الغربي من الكرة األرضية، ومع المنظمات الدولية
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 أوروبا
 

 مجلس أوروبا
 F- 67075 Strasbourg Cedex 

Strasbourg, France 
 :العنوان

 :رقم الهاتف 000 412 88 3 33 +

www.coe.int 
موقع 
 :نترنيتاال

dhr@coe.fr 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة والفرنسية

 :نوع البرامج مراآز توثيق؛ ومنشورات؛ وتدریب معلمين

الفئات   التعليم المدرسي االبتدائي والثانوي، والجماعات المهنية
 :المستهدفة

لتي تواجه المجتمع األوروبي، ما عدا  یشمل نشاط مجلس أوروبا جميع المسائل الرئيسية ا 
، ووسائل اإلعالم،  حقوق اإلنسان  : ویضم برنامج عمله مجاالت النشاط التالية   . الدفاع

والتعاون القانوني، والتالحم االجتماعي، والصحة، والتربية، والثقافة، والتراث، والریاضة،     
وینبغي  .  بيئة، والتخطيط اإلقليمي  والشباب، والدیمقراطية المحلية والتعاون العابر للحدود، وال    

ومع . عدم الخلط بين مجلس أوروبا ومجلس االتحاد األوروبي، فالمنظمتان منفصلتان تماماً 
ذلك، فإن جميع دول االتحاد األوروبي الخمس عشرة أعضاء في مجلس أوروبا، الذي یضم       

 . عضوًا45
 
 

 (OSCE)منظمة األمن والتعاون في أوروبا 
 Kaerntner Ring 5–7, 4th floor,  

1010 Vienna, Austria 
 :العنوان

 :رقم الهاتف 180 36 514 1 -43 +

www.osce.org 
موقع 

 :االنترنيت

info@osce.org 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة

 55منظمة األمن والتعاون في أوروبا أآبر منظمة أمن إقليمية في العالم، إذ إنها تضم  تعد 
ویشمل نشاطها اإلنذار المبكر، . ولة مشارآة من أوروبا وآسيا الوسطى وأمریكا الشماليةد

ویعد نهج هذه . ودرء النزاعات، وإدارة األزمات، وإعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاعات 
المنظمة في معالجة األمن شموليًا، إذ إنه یتناول مجموعة آبيرة من المسائل المتعلقة باألمن، 

وحقوق اإلنسان، ل تحدید األسلحة، والدبلوماسية الوقائية، وتدابير الثقة وبناء األمن،  تشم
 .وتحقيق الدیمقراطية، ومراقبة االنتخابات، واألمن االقتصادي والبيئي
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، التابع لمنظمة األمن (ODIHR) المكتب المعني بالمؤسسات الدیمقراطية وحقوق اإلنسان

 والتعاون في أوروبا
 Al. Ujazdowskie 19 

00–557 Warsaw, Poland 
 :العنوان

 :رقم الهاتف 0600 520 22 48 +

www.osce.org/odihr 
موقع 

 :االنترنيت

office@odihr.pl 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة

 المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن   المكتب المعني بالمؤسسات الدیمقراطية وحقوق اإلنسان  یعد 
 . شؤون اإلنسانية في منظمة األمن والتعاون في أوروباال

ویروج هذا المكتب االنتخابات الدیمقراطية من خالل دورة مراقبة تفصيلية لالنتخابات    
الوطنية ومشروعات المساعدة الرامية إلى تعزیز الدیمقراطية وأسلوب الحكم الجيد، وتحسين      

عزیز المؤسسات الدیمقراطية واحترام حقوق    ویقدم دعمًا عمليًا فيما یتعلق بت   . االستقرار
آما أنه یقوم بدور مرآز اتصال لمنظمة األمن والتعاون  . اإلنسان، وتدعيم المجتمع المدني 

؛ وأخيرًا وليس آخرًا، إنه  ")السينتي"و" الروما("في أوروبا، في المسائل المتعلقة بالغجر   
بة تنفيذ التزامات المنظمة فيما یخص     یسهم في اإلنذار المبكر ودرء النزاعات من خالل مراق 

 .الشؤون اإلنسانية
 

 المنظمات غير الحكومية
 المنظمات الدولية غير الحكومية

 (ADL)رابطة مناهضة تشویه السمعة 
 823 United Nations Plaza, 

New York, NY 10017 
 :العنوان

 :رقم الهاتف 7805 885 212 +

 :رقم الفاآس 5860 885 212 +

www.adl.org 
 موقع

 :االنترنيت

webmaster@adl.org 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة

وضع موارد الرابطة تحت تصرف المدارس والمجتمع المحلي؛ وإتاحة  
التدریب في (فرص التدریب التفاعلي المتنوع لمهنيي إنفاذ القانون      

 مشورة؛ وإسداء ال)اربة التمييزمجاالت التطرف، وجرائم الكراهية، ومح 
.وشرائط فيدیو للطالب/فيما یخص التصدي لجرائم الكراهية؛ وإنتاج أفالم

 :نوع البرامج
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أطفال مرحلة ما قبل المدرسة، وأطفال المدارس االبتدائية، والمدارس  
المتوسطة، وطالب المدارس الثانویة، وطالب الجامعة، ومهنيو إنفاذ    

 ).مع المدني آكلالمجت(القانون 
الفئات  

 :المستهدفة

 
 (AI)منظمة العفو الدولية 

 1 Easton Street, London 
WC1 8DJ 
United Kingdom, Europe 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 00 355 741 20 44 +

www.amnesty.org 
موقع 

 :االنترنيت

jluck@amnesty.org; cthomas@amnesty.org 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل  والعربية والفرنسية واإلسبانيةاإلنجليزیة

 وتدریب المعلمين؛ وإقامة دورات تدریبية     حقوق اإلنسان  إنتاج مواد لتعليم   
 للشرطة والجيش وسائر الجماعات المهنية

 :نوع البرامج

الفئات   مستویا التعليم االبتدائي والثانوي؛ والجماعات المهنية
 :المستهدفة

حقوق  الحمالت على الصعيد العالمي، تعمل على تعزیز     منظمة العفو الدولية حرآة لتنظيم   
وتتمثل مهمتها في القيام ببحث ونشاط یرآزان    .  المعترف بها على الصعيد الدولي اإلنسان

على تفادي وإنهاء االنتهاآات البالغة للحق في السالمة الجسدیة والعقلية، والحق في التحرر   
ولدى منظمة    .  تعزیز جميع حقوق اإلنسان من التمييز، وذلك في إطار عملها الرامي إلى 

 .  بلدًا140العفو الدولية أآثر من مليون عضو ونصير في أآثر من 
 

 (HREA)رابطة تعليم حقوق اإلنسان 
 P. O. Box 382396, Cambridge 

MA 02238 – 2396, USA 
 :العنوان

 :رقم الهاتف 0278 625 617 1 +

www.hrea.org 
موقع 

 :االنترنيت

info@hrea.org 
رید الب

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة

حقوق  تعلم :  منظمة دولية غير حكومية تقوم بدعم ما یليحقوق اإلنسانرابطة تعليم 
؛ وتدریب الناشطين والمهنيين؛ وإنتاج المواد والبرامج التعليمية؛ وبناء قدرات       اإلنسان

وتكرس الرابطة نشاطها . لشبكي المباشرالمجتمع المحلي من خالل تكنولوجيات االتصال ا   
للتعليم والتدریب الجيدي النوعية من أجل تعزیز الفهم والمواقف واألفعال الرامية إلى حمایة   

 .، وللتشجيع على إقامة مجتمعات سلمية وحرة وعادلةحقوق اإلنسان
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 منظمة مراقبة حقوق اإلنسان
 350 Fifth Avenue, 34th Floor 

New York, NY 10118- 3299, 
USA 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 4700 290 212 1 +

www.hrw.org 
موقع 

 :االنترنيت

hrwnyc@hrw.org 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة

ویقوم  . لحقوق اإلنسان في الوالیات المتحدة   منظمة مراقبة حقوق اإلنسان هي أآبر منظمة  
ثم  .  في جميع مناطق العالم حقوق اإلنسان ق النتهاآات  باحثو المنظمة بعمليات تقصي حقائ   

تنشر المنظمة نتائج عملهم في عشرات الكتب والتقاریر في آل عام، مما یولد تغطية واسعة 
وبعد ذلك، تقابل المنظمة المسؤولين الحكوميين المعنيين    . في وسائل اإلعالم المحلية والدولية 

 .ي السياسات والممارساتلحثهم على إجراء التغييرات المطلوبة ف
 

 (ICRC) لجنة الصليب األحمر الدولية
 19 Avenue de la Paix 

1202 Geneva, Switzerland/ 
Europe 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 01 60 734 22 41 +

www.icrc.org 
موقع 

 :االنترنيت

webmaster.gva@icrc.org 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل رنسية واإلسبانيةاإلنجليزیة والف

 منظمة غير منحازة وحيادیة ومستقلة تقتصر مهمتها اإلنسانية     لجنة الصليب األحمر الدولية  
وتقوم . على حمایة حياة وآرامة ضحایا الحرب والنزاعات الدولية، وتقدیم المساعدة لهم   
. النزاعاللجنة بإدارة وتنسيق أنشطة اإلغاثة الدولية التي تضطلع بها الحرآات في حاالت 

آما أنها تسعى إلى تفادي المعاناة البشریة عن طریق ترویج وتعزیز مبادئ القانون اإلنساني   
 .وتطبيقه

 
 (PDHRE)الحرآة الشعبية لتعليم حقوق اإلنسان 

 526 West 111th Street, Suite 4E 
New York, NY 100025, USA 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 3156 – 749 212 1 +

http://www.pdhre.org 
موقع 
 :نترنيتاال
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pdhre@igc.apc.org 
البرید 

 :اإللكتروني
مرآز موارد للبحث والتطویر فيما یخص المواد التعليمة، وتدریب  

 .البالغين من السكان، وعقد المؤتمرات، وإقامة التحالفات
 :نوع البرامج

الفئات   قطاعا التعليم النظامي وغير النظامي
 :المستهدفة
ه الحرآة إلى حقوق اإلنسان آنظام للقيم قادر على تعزیز المجتمعات واألمم  تنظر هذ

الدیمقراطية من خالل الترآيز على المساءلة، ومبدأ التبادل، ومشارآة الشعب العادلة 
وآان دور الحرآة الشعبية لتعليم حقوق  . والمدروسة في القرارات التي تؤثر في حياتهم

المتحدة على إعالن عقد التثقيف في مجال حقوق اإلنسان وفي   اإلنسان أساسيًا في حث األمم 
 المؤتمر العالمي  :اعتمادهاإعداد مشروعات قرارات مختلفة وحث الجهات التالية على   

لحقوق اإلنسان،  ، والجمعية العامة لألمم المتحدة، ولجنة األمم المتحدة  لحقوق اإلنسان 
 . والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأةمعاهدات،المنشأة بموجب وهيئات األمم المتحدة 

 
 (EIP) للسلم الرابطة العالمية للمدرسة آأداة

 5, Rue de Simpion 
CH- 1207 Geneva, 
Switzerland, Europe 

 :العنوان

 :رقم الفاآس 7352422 22 41 +

http://www.eip- cifedhop.org/ 
موقع 

 :االنترنيت

cifedhop@mail- box.chT 
البرید 

 :اإللكتروني
؛ مع (CIFEDHOP) والسالم مرآز التدریب الدولي لتعليم حقوق اإلنسان 
 أقسام تعتمد اإلنجليزیة والفرنسية واإلسبانية

 :نوع البرامج

الفئات   المربون العاملون في مجال حقوق اإلنسان 
 :المستهدفة
تعليم حقوق اإلنسان    بأنشطتها في ميدان  للسلم الرابطة العالمية للمدرسة آأداة  تضطلع 

وأسهمت الرابطة عبر العالم في توعية األوساط التعليمة والسلطات    . والسالم والمواطنة 
لذلك . الحكومية والرأي العام بالحاجة إلى مثل هذا التعليم في المدارس وفي المجتمع المحلي  
ناهج  فإن الرابطة تقترح أنشطة تدریبية للمعلمين، واستراتيجيات ومضامين لوضع الم

التعليمية، وتدابير محددة تسهم في تحدید المواقف والمهارات والمعارف من أجل تعزیز  
 .حقوق اإلنسان والحریات األساسية وحل النزاعات بدون اللجوء إلى العنف

 

 المنظمات اإلقليمية غير الحكومية

 أفریقيا والشرق األوسط
 

 منظمة الحقوق األفریقية
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 :المدیرة رقية عمار 
 P.O. Box 18368 

London EC4 A 4JE 
England/U.K 

 :نوانالع

 :رقم الهاتف 3276 7947 20 (0) 44 +

 :رقم الفاآس 3253 7947 20 (0) 44 +
تكرس منظمة الحقوق األفریقية نشاطها لمعالجة مسائل االنتهاآات البالغة    

. مدنية في أفریقيا، والنزاعات، والمجاعات، وإعادة البناء ال  لحقوق اإلنسان
وتجري المنظمة تحقيقات وبحوث عن انتهاآات حقوق اإلنسان، ال سيما      

وتحاول تحدید البنى والمكونات الالزمة    في رواندا والصومال والسودان،
 .لتحقيق استدامة السالم ونظم حقوق اإلنسان

 :نوع البرامج

 
 )Afronet –أفرونيت (الشبكة األفریقية 

 P. O. Box 31145 
Lusaka, Zambia 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 3276 7947 20 (0) 44 +

 :رقم الفاآس 3253 7947 20 (0) 44 +

http://afronet.org.za 
موقع 

 :االنترنيت

info@afronet.org.zm 
البرید 

 :اإللكتروني
ترمي شبكة أفرونيت إلى تيسير الربط الشبكي، والتعاون، والتنسيق فيما  

وتنفذ برامج لتيسير التزام الدول . ر الحكومية في أفریقيابين المنظمات غي 
، وغيره من  والشعوب الميثاق األفریقي لحقوق اإلنساناألفریقية بتطبيق 

المعاهدات والصكوك اإلقليمية التي اعتمدتها الدول األفریقية من أجل رفع  
مستوى المعيشة في أفریقيا؛ آما تتصدى الشبكة للفساد من خالل تيسير 

امج التمكين والمشارآة الشعبية بغية ضمان المساءلة العامة على جميع    بر
 .مستویات المجتمع األفریقي

 :نوع البرامج

 
 (AIHR)المعهد العربي لحقوق اإلنسان 

 10, rue Ibn Masoud  
El Manzah, 1004 Tunis, 
Tunisia 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 003 889/767 767 1 216 +

www.aihr.org.tn 
موقع 

 :االنترنيت

aihr.infocenter@gnet.tn 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة والفرنسية والعربية
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برامج تدریبية متنوعة للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان؛  
 . لطالب الجامعات؛ وتوثيق؛ وبحثحقوق اإلنسانودورات في 

 :نوع البرامج

ت غير الحكومية؛ والجماعات المهنية؛ والمعلمون       أعضاء المنظما 
 .والطالب واألطفال؛ والنساء

الفئات  
 :المستهدفة

. 1989 منظمة عربية غير حكومية مستقلة أسست في عام لحقوق اإلنسانالمعهد العربي 
ویرمي هذا المعهد إلى التوعية بحقوق اإلنسان المدنية والسياسية والثقافية واالجتماعية         

 من خالل حلقات التدارس  حقوق اإلنسانى نشر وترویج تعليم آما یهدف إل. واالقتصادیة 
 .وحلقات العمل، والبحوث واالستقصاءات عن حقوق المرأة وحقوق الطفل، وما إلى ذلك

 
 (CIHRS)معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 

 P.O. Box 117 
Maglis El Shaab 
Cairo, Egypt 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 3715 – 354 202 +

http://www.cihrs.org/ 
موقع 

 :االنترنيت

cihrs@idsc.gov.eg 
البرید 

 :اإللكتروني
اتفاقية القضاء على جميع  البحث؛ وتدریب المدربين، والتدریب بشأن  

 واتفاقية حقوق الطفل؛ وتسيير النادي السينمائي    المرأة أشكال التمييز ضد 
وعقد دورة التدریب العربية  لحقوق اإلنسان؛ وإصدار المطبوعات؛  

 لطالب حقوق اإلنسان اإلقليمية السنویة، والدورة الصيفية السنویة لتعليم    
 .الجامعات

 :نوع البرامج

 :لغات العمل اإلنجليزیة والعربية
. معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان مرآز بحوث متخصص في مجال حقوق اإلنسان   یعد 

تواجه عملية تطبيق قوانين حقوق اإلنسان في     وتتمثل مهمته الرئيسية في تحليل وشرح التي   
 في البلدان العربية من خالل إعداد   حقوق اإلنسانوهو یناضل من أجل تعزیز . العالم العربي 

 .نهوج جدیدة متينة فكریًا لتخطي مشكالت التطبيق هذه
 

 معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفریقيا
 P.O. Box 1896 

Banjul 
The Gambia 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 496421 220 +

 :رقم الفاآس 178 494 220 +

www.AfricanInstitute.org 
موقع 

 :االنترنيت

info@AfricanInstitute.org 
البرید 

 :اإللكتروني
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یتمثل هدف المعهد في اإلسهام في تعزیز حقوق اإلنسان والتنمية في أفریقيا باستخدام       
اإلنسان، وال سيما الميثاق األفریقي لحقوق اإلنسان   المعاهدات األفریقية الخاصة بحقوق  

من خالل الدفاع    آما یقوم المعهد بدور المرشد لألفراد والمنظمات غير الحكومية،       . والشعوب
.عن قضایاهم في دعاوى ضد الدول األطراف، قبل عرض هذه القضایا على اللجنة األفریقية

 
 (LHR)المحامون المناصرون لحقوق اإلنسان 

 National Office, Kutlwanong 
Democracy Centre 
357 Visagie Street (cnr. 
Prinsloo Street) 
Pretoria 0002 , South Africa 

 :لعنوانا

 :رقم الفاآس 2943 320 12 27 +

http://www.lhr.org.za 
موقع 

 :االنترنيت

lhr@lhr.org.za 
البرید 

 :اإللكتروني
ن، وإسداء المشورة القانونية، والمقاضاة، والتدریب شبه   تثقيف الناخبي

القانوني، واإلصالح الجزائي، وإصالح القانون؛ وحقوق الالجئين    
 .واألطفال والنساء

 :نوع البرامج

الجماعات المهنية؛ ومستوى التعليم الثانوي؛ وموظفو القطاع العام؛ وبلدان      
فریقيا الجنوبية، ومنطقة جنوب    جنوب أفریقيا، وبلدان أ  : الجمهور العام 

 .الصحراء الكبرى
الفئات  

 :المستهدفة

منظمة غير حكومية ال تهدف إلى الربح، تتطلع إلى  " المحامون المناصرون لحقوق اإلنسان  "
، وحارسًا للدستور ومدافعًا عنه؛ وقوة حقوق اإلنسانأن تكون منظمة رائدة وفعالة في مجال 

رآيز رئيسي على أفریقيا، ومساهم ، مع تحقوق اإلنسان دولية في مجال تنمية وتطبيق 
رئيسي في رسم سياسات استراتيجية واضحة بشأن إنفاذ الحقوق االجتماعية االقتصادیة     

حقوق  انتهاك  القمع ووسرعان ما حقق المعهد إنجازات في محاربة . للفئات المحرومة 
لتحویل    آما أن المعهد قام مؤخرًا بدور مراقب لعملية ا   . الفصل العنصري في ظل  اإلنسان

 .الدیمقراطي من خالل تثقيف الناخبين واإلشراف على االنتخابات
 

 منطقة آسيا والمحيط الهادي
 

 (ARRCHR)مرآز الموارد اإلقليمي اآلسيوي لتعليم حقوق اإلنسان 
 2738 Ladprao, 128/3 

Klongchan, Bangkapi 
Bangkok 10240, Thailand 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 5641 377 2 66 +

www.arrc- hre.com/ 
موقع 

 :االنترنيت
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arrc@ksc.th.com 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة

 في منطقة آسيا  حقوق اإلنسانمرآز تبادل معلومات فيما یخص مواد تعليم  
؛  حقوق اإلنسان والمحيط الهادي؛ وتدریب المدربين في مجال تعليم  

 .والتعليم الشعبي
 :نوع البرامج

الفئات   .التعليم النظامي؛ والتعليم غير النظامي؛ والجماعات المهنية
 :المستهدفة

مرآز الموارد اإلقليمي اآلسيوي لتعليم حقوق اإلنسان إلى إضفاء الطابع الشعبي   یرمي 
ویعمل على تعبئة  . في منطقة آسيا والمحيط الهادي والمؤسسي على تعليم حقوق اإلنسان 

ل المجتمع إلى مجتمع یراعي حقوق اإلنسان، وفي بناء ثقافة السالم         الناس للمشارآة في تحوی 
 .والدیمقراطية والعدالة

ویضطلع المرآز بدور معهد وشبكة لتعليم حقوق اإلنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي، إذ   
، وحلقات تدریبية، ویقوم بإنتاج وتبادل مواد إرشادیة     حقوق اإلنسان یوفر تدریبًا في مجال  

 .ها من المواد المناسبة، ویضطلع ببحوث وحمالت في مجال تعليم حقوق اإلنسانوغير
 

 (AHRC) لحقوق اإلنساناللجنة اآلسيویة 
  والمرآز اآلسيوي للموارد القانونيةلحقوق اإلنساناللجنة اآلسيویة 

 Unit D, 7th Floor, Mongkok 
Commercial Centre, 
16- 16B Argyle Street, Kowloon 
Hong Kong, Republic of China 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 6339–2698 852 +

http://www.ahrchk.org 
موقع 

 :االنترنيت

ahrchk@ahrchk.org 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة والمجریة

؛ وتقدیم حقوق اإلنسانتعليم على الصعيد المحلي للتوعية في مجال  
 ر؛ والرصد؛ وإقامة دورات تدریبيةالتقاری

 :نوع البرامج

جماعات المجتمع المحلي، والمنظمات غير الحكومية، والمهنيون،   
 .والطالب

الفئات  
 :المستهدفة
 بجهود جماعة من الحقوقيين      1986لحقوق اإلنسان في عام   اللجنة اآلسيویة  أنشئت 

ئة مستقلة غير وتعد اللجنة هي .  في آسياحقوق اإلنسانالمرموقين والناشطين في مجال   
 في المنطقة اآلسيویة، وإلى  حقوق اإلنسان حكومية، تسعى إلى تعزیز الوعي وتطبيق مبادئ  

تعبئة الرأي العام اآلسيوي والدولي من أجل إغاثة ضحایا انتهاآات حقوق اإلنسان وإصالح      
وتقوم اللجنة بتعزیز الحقوق المدنية والسياسية، وآذلك الحقوق االقتصادیة     . أوضاعهم

وتسعى اللجنة إلى تحقيق األهداف المنصوص عليها في الميثاق  . واالجتماعية والثقافية 
 .اآلسيوي
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 أوروبا
 

 لحقوق اإلنسانالمرآز الدنمارآي 
 Grundtvigs Hus 

Studiestraede 38 
DK–1455 Copenhagen K, 
Denmark 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 68 88 30 33 45++

 :رقم الفاآس 00 88 30 33 45++

www.humanrights.dk/ 
موقع 

 :االنترنيت

DB@humanrights.dk 
البرید 

 :اإللكتروني
یكمن هدف المرآز في جمع وتطویر المعارف المتعلقة بحقوق اإلنسان على الصعيد الوطني     

ویشمل عمل المرآز البحث واإلعالم والنشر، والتعليم، والتوثيق،     . واإلقليمي والدولي 
ویمثل موظفوه مجموعة وآبيرة من التخصصات،   . رآة بين التخصصات والمشروعات المشت

ومنذ عام  . آالقانون واألنثروبولوجيا وعلم االجتماع والعلوم االقتصادیة والتاریخ والصحافة   
، هناك خبير استشاري رئيسي یبحث في موضوع الحقوق اإلنسانية للمرأة والحقوق   1999

ع المنظمات غير الحكومية والسلطات العامة على     ویتعاون المرآز م  . الجنسية واإلنجابية 
منظمة   وآما یتعاون مع مجلس دول الشمال، ومجلس أوروبا،   . الصعيدین الوطني والدولي  
 .، واالتحاد األوروبي، واألمم المتحدةاألمن والتعاون في أوروبا

 
 (HFHR) لحقوق اإلنسانمؤسسة هلسنكي 

 18 Bracka street apt. 62, 
00- 028 Warsaw, Poland 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 96 69 08/828 10 828 22 48+

www.hfhrpol.waw.pl/En/index.html 
موقع 

 :االنترنيت

hfhr@hfhrpol.waw.pl 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة

؛ ومدرسة حقوق اإلنسان تثقيف وتدریب الجماعات المهنية في مجال     
.؛ وحمالت التثقيف العامة؛ والرصد؛ والمبادرات التشریعيةنسانحقوق اإل

 :نوع البرامج

المحامون، والبرلمانيون، وقادة المنظمات غير الحكومية، والصحافيون،         
 .والقضاة، والشرطة، وموظفو السجون

الفئات  
 :المستهدفة

زاب  لحقوق اإلنسان هيئة ال تهدف إلى الربح، ومستقلة عن الدولة واألح تعد مؤسسة هلسنكي 
، وسيادة حقوق اإلنسانالسياسية، وتعنى، في إطار نشاطها الدولي، بالتثقيف في مجال 

القانون، والحمایة الدستوریة لألشخاص المرتبطين بالمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات   
 .آما تعّلم المؤسسة التدابير الفعالة لحمایة وتعزیز حقوق اإلنسان. الدولة، ووسائل اإلعالم
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 (IHF)لسنكي الدولي اتحاد ه

 Rummelhardtgasse 2/18 
A- 1090 Vienna, Austria 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 22 88 408–1 -43 +

www.ihf- hr.org 
موقع 

 :االنترنيت

office@ihf- hr.org 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة

 :نوع البرامج . اإلنسانحقوقتدریب الجماعات المهنية؛ ورصد أوضاع 
اتحاد هلسنكي الدولي؛ واألوساط القضائية، المنظمات األعضاء في  

 .حقوق اإلنسانوناشطو 
الفئات  

 :المستهدفة
 :البلدان .منظمة األمن والتعاون في أوروبا الدول األعضاء في

اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق اإلنسان مجموعة مستقلة من المنظمات غير الحكومية التي ال     
 في شتى أنحاء أوروبا، وأمریكا  حقوق اإلنسانإلى الربح، والتي تعمل على حمایة تهدف 

والهدف . الشمالية، وجمهوریات آسيا الوسطى التي تشكل أراضي االتحاد السوفييتي السابق
األساسي لالتحاد هو مراقبة مراعاة األحكام المتعلقة بحقوق اإلنسان في صك هلسنكي  

أما أمانة االتحاد القائمة في فيينا، فتوفر الدعم واالتصال فيما بين  . قالنهائي وما تبعه من وثائ
،  حقوق اإلنسان وما یرتبط بها من جماعات " لجان هلسنكي "الواحد واألربعين عضوًا في  

آما یعقد االتحاد صالت مباشرة مع األفراد . وتمثلهم على الصعيد السياسي الدولي 
 . في البلدان التي توجد فيها لجان هلسنكينحقوق اإلنساوالجماعات الذین یدعمون 

 
  والقانون اإلنسانيلحقوق اإلنسانمعهد رؤول والنبرغ 

 P. O. Box 1155 
S- 22105 Lund 
Sweden 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 08 12 222 46 46++

 :رقم الفاآس 22 12 222 46 46++

http://www.rwi.lu.se 
موقع 

 :االنترنيت

secretariat@rwi.lu.se 
البرید 
 :نياإللكترو

 1984 والقانون اإلنساني مؤسسة أآادیمية أسست عام  لحقوق اإلنسانمعهد رؤول والنبرغ 
ویتمثل هدف المعهد في تعزیز البحث والتدریب . في آلية اآلداب بجامعة لوند، في السوید   

 . والقانون اإلنسانيحقوق اإلنسانوالتعليم الجامعي في مجالي 
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 ناألمریكتا
 

 (CODEHUCA) الوسطى لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان في أمریكا
 189- 1002, San José, 

Costa Rica 
 :العنوان

 :رقم الهاتف 5970 224 506 +

www.codehuca.or.cr/ 
موقع 

 :االنترنيت

codehuca@codehuca.or.cr 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلسبانية واإلنجليزیة

 رابطة إقليمية مستقلة، غير حكومية،  الوسطى اع عن حقوق اإلنسان في أمریكا  لجنة الدف
، مؤسسة 1978وأصبحت اللجنة، منذ إنشائها في عام    . وغير دینية، وال تهدف إلى الربح

ویتمثل أهم هدف لها في زیادة احترام  . متأصلة الجذور في المجتمع المدني ألمریكا الوسطى 
ولتحقيق هذا الهدف، تقوم اللجنة بوضع وتطبيق مفهوم     . وسطىحقوق اإلنسان في أمریكا ال 

 في أمریكا الوسطى، والترآيز على  حقوق اإلنسان ، وتعميق مفهوم  لحقوق اإلنسان  متكامل 
 .، ودعم أآثر القطاعات ضعفًا في مجتمع أمریكا الوسطىحقوق اإلنسانتفادي انتهاآات 

 

 حقوق اإلنسانبرامج الماجستير في 
 

 جستير األوروبية في حقوق اإلنسان وتحقيق الدیمقراطيةدرجة الما
  لحقوق اإلنسان وتحقيق الدیمقراطية(EIUC)المرآز األوروبي المشترك بين الجامعات 

 European Inter- University 
Centre (EIUC) for Human 
Rights and Democratisation 
E.MA Secretariat: Monastery 
of San Nicolò, Riviera 
San Nicolò, 26, I- 30126 
Venice – The Lido 

 :العنوان

+ 39 041 2720 923 
: رقم الهاتف

 )مباشر(

+ 39 041 2720 923  
: رقم الهاتف

 )األمانة(

ema- info@venis.it, secretariat@emahumanrights.org البرید اإللكتروني: 

http://hrd- euromaster.venis.it موقع االنترنيت: 
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 الماجستير اإلقليمي األوروبي في الدیمقراطية وحقوق اإلنسان في جنوب شرق أوروبا
 مرآز الدراسات العليا المشترآة بين التخصصات

 Center for Interdisciplinary 
Postgraduate Studies 
University of Sarajewo, Obala 
Kulina bana 7/I, 
71 000 Sarajewo, Bosnia and 
Herzegovina 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 685 668 33 387 +

coordination@cps.edu.ba, law@cps.edu.ba 
البرید 

 :اإللكتروني

http:// www.eurobalk.net 
موقع 

 :االنترنيت
 

  وتحقيق الدیمقراطيةحقوق اإلنساندرجة الماجستير المتوسطية في 
 جامعة مالطا

 University of Malta 
Old University Building, St, 
Paul Street, Valletta 
VLT 07, Malta 

 :العنوان

(356) 242791, 234121 ext 242 رقم الهاتف: 

hrights@maltanet.net 
البرید 

 :اإللكتروني

http://home.um.edu.mt/laws/test/hrd/ 
موقع 

 :االنترنيت
 

 الماجستير األفریقي في حقوق اإلنسان وتحقيق الدیمقراطية
  في جامعة بریتوریاحقوق اإلنسانمرآز 

 Centre for Human Rights, 
University of Pretoria, 
PRETORIA 0002, South Africa 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 3228 420 12 27 +

chheyns@hakuna.up.ac.za 
البرید 

 :اإللكتروني

http://www.up.ac.za/chr/newmasters/masters.html 
موقع 

 :االنترنيت
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 حقوق اإلنسانالماجستير اآلسيوي في 
 مرآز القانون المقارن والعام

 Centre for Comparative and 
Public Law, 4th Floor K. K. 
Leung Building, Pokfulam Road, 
University of Hong Kong 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 2951 – 2859 (852)

awpgs@hkusua.hku.hk 
البرید 

 :اإللكتروني

http://www.hku.hk/ccpl/hr- programs/i 
موقع 

 :االنترنيت
 

 وحقوق اإلنسانبرنامج الدراسات العليا في القانون الدولي 
 جامعة السالم

 University for Peace, Apdo. 138 
– 6100 , Ciudad 
Colon, Costa Rica 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 9000 -205 -506 +

acadmin@upeace.org 
البرید 
 :ونياإللكتر

http://www.upeace.org/academic/masters/int_law.htm 
موقع 

 :االنترنيت
 

 برنامج الماجستير في قانون حقوق اإلنسان، في معهد رؤول والنبرغ
 آلية الحقوق، جامعة لوند

 Faculty of Law, University of 
Lund, 
Box 207, SE- 221 00 LUND, 
Sweden 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 1249 222 46 46 +

frida.ericmats@jur.lu.se  أو frida.nilsson@jur.lu.se 
البرید 

 :اإللكتروني

http://www.rwi.lu.se/ 
موقع 

 :االنترنيت
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 األعضاء في حقوق اإلنسان منظمات –هاء 
 شبكة األمن البشري

 شبكة األمن البشري، بما في ذلك    تجدون في هذا القسم معلومات مفيدة عن الدول األعضاء في   
معلومات عن مبادرات وبرامج هذه الدول على الصعيدین الوطني والدولي في مجاالت حقوق   

 .اإلنسان، وتعليم حقوق اإلنسان، واألمن البشري

 النمسا
 

المرآز األوروبي للتدریب والبحث في مجال حقوق اإلنسان والدیمقراطية  
(ETC) اسم المنظمة: 

 Schubertstraβe 29, A- 8010 Graz, 
Austria 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 8881 322 316(0) 43 +

 :رقم الفاآس 4 888 322 316(0) 43+

www.etc- graz.at 
موقع 

 :االنترنيت

office@etc- graz.at 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة واأللمانية

 في مجال حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي برامج التعليم والتدریب
واإلقليمي والدولي؛ والمدرسة الصيفية السنویة لحقوق اإلنسان؛ تصميم    
وتنسيق برامج تعليم حقوق اإلنسان في جنوب شرق أوروبا من خالل   
شبكة مراآز جامعة حقوق اإلنسان في جنوب شرق أوروبا؛ وعقد  

 .ت بحثمؤتمرات وحلقات عمل، واالضطالع بمشروعا

 :نوع البرامج

الطالب، ومعلمو الصفوف العليا من مرحلة الدراسة الثانویة، والباحثون      
الشباب، والكليات، والمدربون العاملون في مجال تعليم حقوق اإلنسان،    
وممثلو المنظمات غير الحكومية، والمسؤولون الحكوميون، والمؤسسات    

 . الشرطة، الخالوطنية المستقلة لحقوق اإلنسان، وضباط

الفئات  
 :المستهدفة

 
 :اسم المنظمة (BIM)معهد لودفيك بولتسمان لحقوق اإلنسان 

 Heβgasse 1, A- 1010 Wien, 
Austria 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 27420 4277 1(0) 43 +

 :رقم الفاآس 27429 4277 1(0) 43+
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www.univie.ac.at/bim 
موقع 

 :االنترنيت

bim.staatsrecht@univie.ac.at 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة واأللمانية

االضطالع ببرامج بحوث، واستضافة مرآز خدمة تعليم حقوق اإلنسان،  
 .وتنظيم دورات تدریبية وحلقات عمل وحلقات تدارس بصورة منتظمة

 :نوع البرامج

الفئات   .الطالب والمعلمون والمجتمع المدني، وغيرهم
 :المستهدفة

 
 :اسم المنظمة المعهد النمساوي لحقوق اإلنسان

 Mnِchsberg 2, Edmundsburg, A- 
5020 Salzburg, Austria 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 181 21 25 84 662 (0) 43 +

 :رقم الفاآس 182 21 25 84 662 (0) 43 +

www.sbg.ac.at/oim/home.htm 
موقع 

 :االنترنيت

human.rights@sbg.ac.at 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة واأللمانية

الفئات   .المحامون، واألوساط األآادیمية، واإلدارة
 :المستهدفة

إصدار نشرة إعالمية عن تطبيق االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، وعقد      
 .حلقات تدارس، وإجراء بحوث

 :نوع البرامج

 

 آندا
 

 :اسم المنظمة (CHRF)ان المؤسسة الكندیة لحقوق اإلنس
 1425 René- Lévesque Blvd. West, Suite 

407, Montréal, Québec, H3G 1T7, 
CANADA 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 0382 -954 514 1 +

 :رقم الفاآس 0659 -954 514 1 +
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www.chrf.ca 
موقع 

 :االنترنيت

chrf@chrf.ca 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل والروسية واإلندونيسيةاإلنجليزیة والفرنسية 

دورة تدریب  : (IHRTP)البرنامج الدولي للتدریب في مجال حقوق اإلنسان 
سنویة لتعزیز قدرة منظمات حقوق اإلنسان على بذل الجهود في مجال     
تعليم حقوق اإلنسان؛ وبرامج تعليم حقوق اإلنسان في آسيا وأفریقيا  

لوسطى؛ وعقد مؤتمرات وحلقات  وأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا ا 
 .عمل

 :نوع البرامج

المجتمع المدني، وال سيما المنظمات غير الحكومية المعنية بتعليم حقوق   
اإلنسان، والمسؤولون الحكوميون، والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق      

 .اإلنسان
الفئات  

 :المستهدفة

 
 :اسم المنظمة مرآز جون همفري

 Box/PC 11661, Edmonton, AB, 
T5J 3K8, CANADA 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 2638–453 780 1 +

 :رقم الفاآس 1519–482 780 1 +

www.johnhumphreycentre.org 
موقع 

 :االنترنيت

info@johnhumphreycentre.org 
البرید 

 :اإللكتروني
مخيمات صيفية وبرامج للشباب في مجال حقوق اإلنسان، وإصدار     تنظيم 

 .متعلقة بحقوق اإلنسانمنشورات 
 :نوع البرامج

الفئات   .األطفال والشباب بوجه خاص
 :المستهدفة

 

 شيلي
 

 :اسم المنظمة (PIIE)البرنامج المشترك بين التخصصات للبحوث في مجال التربية 
 Enrique Richard 3344, Ñuñoa, 

Santiago de Chile, CHILE 
 :العنوان

 :رقم الهاتف 44 66 209–2 -56 +

 :رقم الفاآس 60 74 2204–2 -56+
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www.piie.cl 
موقع 

 :االنترنيت

piie@academia.cl 
البرید 

 :اإللكتروني
دورات تعليمية ومشروعات عن تعليم حقوق اإلنسان، وحلقات تدارس،   

 .ومنشورات متعلقة بحقوق اإلنسان، وما إلى ذلك
 :نوع البرامج

 

 اليونان
 

 :اسم المنظمة مرآز الدفاع عن حقوق اإلنسان
 3, Lempessi Street, Makrygianni, 

Athens 117 42, GREECE 
 :العنوان

 :رقم الهاتف 977 10 92 -30210 +

 :رقم الفاآس 056 46 92 -30210+

www.kepad.gr 
موقع 

 :االنترنيت

info@kepad.gr 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة

 :نوع البرامج .تعليم حقوق اإلنسان
طالب ( عامًا 30 و20الشباب، واألفراد الذین تتراوح أعمارهم بين  

الجامعات، والخریجون، وممثلو المنظمات غير الحكومية، والصحافيون،      
وفي المستقبل  (من بلدان جنوب شرق أوروبا   ) وغيرهم من أفراد المجتمع 

 ). القریب، من الشرق األوسط وأوروبا الشرقية أیضًا

ت  الفئا
 :المستهدفة

 
 :المنظمةاسم  مؤسسة مارانغوبولوس لحقوق اإلنسان

 1, Lycavittou Street, Athens 106 
72, GREECE 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 3613527 010 – 3 + ,3637455 010 – 3 +

 :رقم الفاآس 3622454 010 – 3+

www.mfhr.gr 
موقع 

 :االنترنيت

info@mfhr.gr 
البرید 

 :اإللكتروني
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 :لغات العمل جليزیة والفرنسية واليونانية واإلیطاليةاإلن
دورات تعليمية وحلقات تدارس عن حقوق اإلنسان، ومنح دراسية للطالب    
المتخصصين في حقوق اإلنسان، ومنشورات ومحاضرات متعلقة بحقوق    

 .اإلنسان
 :نوع البرامج

 

 ایرلندا
 

 :المنظمة اسم المرآز االیرلندي لحقوق اإلنسان
 National University of Ireland 

Galway, 
Galway, IRELAND 

 :العنوان

 :الهاتف رقم 750464 91 353 +

 :الفاآس رقم 750575 91 353+

www.nuigalway.ie/human_rights 
 موقع

 :االنترنيت

humanrights@nuigalway.ie 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة

ان، ومدرسة صيفية، وبرامح تدریب، وبرامج مؤتمرات عن حقوق اإلنس
 .دراسية، ومنشورات ومشروعات متعلقة بموضوعات حقوق اإلنسان

 :نوع البرامج

الفئات   .الطالب والباحثون
 :المستهدفة

 

 األردن
 

 :اسم المنظمة (ACHRS)مرآز عّمان لدراسات حقوق اإلنسان 
 Amman- 1121, P. O. box 212524, 

JORDAN 
 :العنوان

 :رقم الهاتف 4655043 -6 -962 +

www.achrs.org 
موقع 

 :االنترنيت

achrs@joinnet.com.jo 
البرید 

 :اإللكتروني
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 :لغات العمل العربية
دورات تدریبية عن حقوق اإلنسان، وحقوق المرأة وحقوق الطفل، 
والشباب والعمل التطوعي، واإلصالحات القضائية والجزائية، وبرامج   

 .وق اإلنسان االجتماعية والتعليمية واالقتصادیةالتعریف بحق
 :نوع البرامج

النساء، واألطفال، والمراهقون، والمتطوعون، والصحافيون، ومعلمو    
 . المدارس، والمحامون، والقضاة، وغيرهم

الفئات  
 :المستهدفة

 
 

 مالي
 

 :اسم المنظمة (AMDH)الرابطة المالية لحقوق اإلنسان 
 Avenue Mamadou KONATE, 

Porte 400, Bamako- Coura, 
Bamako, B. P. 3129 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 62 -34 -222 -223 +

www.afrdh.org/amdh 
موقع 

 :االنترنيت

amdh@malinet.ml 
البرید 

 :اإللكتروني
حلقات تدارس، ومؤتمرات، وحلقات   (تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان 

 .، ووثائق، وتعليم حقوق اإلنسان)عمل
 :نوع البرامج

 
 (PDHRE/DPEDH- MALI)حرآة الشعب للتربية على حقوق اإلنسان 

والمعهد األفریقي لتعلم التربية على حقوق اإلنسان 
(INAFAEDH/ALIHRE) 

 :اسم المنظمة

 B. P. E 5168 Bamako Mali العنوان: 

 :رقم الهاتف 73 41 220 223 +

 :رقم الفاآس 74 41 220 223 +

pdhre@afribone.net.ml 
البرید 

 :اإللكتروني
 :نوع البرامج )آاتي(برامج تعليم حقوق اإلنسان، ومدینة حقوق اإلنسان 

 

 هولندا
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 :اسم المنظمة (SIM)المعهد الهولندي لحقوق اإلنسان 
 Utrecht University, Janskerkhof 3, 

3512 BK Utrecht,  
The NETHERLANDS 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 2538033 30 31 +

 :م الفاآسرق 2537168 30 31+

www2.law.uu.nl/english/sim 
موقع 

 :االنترنيت

sim@law.uu.nl 
البرید 

 :اإللكتروني
مشروعات بحوث ودراسات، ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق اإلنسان 
على الصعيدین الوطني والدولي، وإقامة دورات تعليمية، ومؤتمرات،     

 .وندوات، ومحاضرات
 :نوع البرامج

 

 النرویج
 

المعهد النرویجي : االسم السابق(المرآز النرویجي لحقوق اإلنسان 
 )لحقوق اإلنسان

 :اسم المنظمة

 University of Oslo – Faculty of Law, 
Norwegian Centre for Human Rights 
(NCHR), P. b. 6706 St. Olavs plass, 0130 
Oslo, NORWAY 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 22842001 – 47 +

 :رقم الفاآس 22842002 – 47+

http://www.humanrights.uio.no/english/ 
موقع 

 :االنترنيت

admin@nchr.uio.no 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل النرویجية واإلنجليزیة

برامج دراسية ودورات تعليمية في مجال حقوق اإلنسان، وغير ذلك من    
قة بتعليم حقوق اإلنسان، بما في ذلك مشروعات الكتب  األنشطة المتعل

 .التعليمية
 :نوع البرامج

الفئات   .طالب الجامعات، ومعلمو المدارس الثانویة، ومعلمو المدارس االبتدائية
 :المستهدفة

 
 :اسم المنظمة (NRC)مجلس الالجئين النرویجي 
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 P. O. Box 6758 St. Olavs Plass, N- 0130 
Oslo, NORWAY 

 :العنوان

 :قم الهاتفر 00 98 10 23 -47 +

 :رقم الفاآس 01 98 10 23 -47 +

www.nrc.no 
موقع 

 :االنترنيت

Eldrid.Midttun@nrc.no 
البرید 

 :اإللكتروني
في أرمينيا، (اإلنجليزیة والفرنسية والبرتغالية واللغات الرسمية المحلية 

 ).وأذربيجان، وجورجيا، وبوروندي
 :لغات العمل

دعم المجتمعات التي تعيش حاالت طوارئ شدیدة أو مزمنة، أو نمر  
 . بمرحلة انتقالية

 :نوع البرامج

تعليم حقوق اإلنسان، وعقد حلقات العمل، وإنتاج مواد تعليمية باللغات         
 .المحلية

األهداف 
 :الرئيسية

ن السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم؛ والمسؤولون اإلقليميو     
عن التعليم، وأصحاب القرار ومدیرو المدارس؛ والمعلمون ومدربو    

 .المعلمين؛ والتالميذ وآباؤهم
الفئات  

 :المستهدفة

 

 سلوفينيا
 

 :اسم المنظمة (ERI)معهد البحوث التربویة 
 Gerbizceva 62, 1000 Ljubljana, 

SLOVENIA 
 :العنوان

 :رقم الهاتف 40 12 420 1 386 +

 :رقم الفاآس 66 12 420 1 386+

www2.arnes.si/~uljpeins/ 
وقع م

 :االنترنيت

pedagoski.institut@guest.arnes.si 
البرید 

 :اإللكتروني
مشروعات التأسيس والبحث والتنمية والتطبيق في مجال التعليم وفي     
المجاالت المتعلقة به؛ وتوفير التدریب والدراسات العليا للباحثين؛ وتنظيم    

 .تماعات ومؤتمرات دولية مهنيةحلقات تدارس، واج
 :نوع البرامج

 
المرآز اإلقليمي لتوفير الرفاه النفسي االجتماعي ": معًا"مؤسسة 
 لألطفال

 :اسم المنظمة
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 Resljeva 30, 1000 Ljubljana, SLOVENIA العنوان: 

 :رقم الهاتف 99 12 430 1 386 +

 :رقم الفاآس 98 12 430 1 386+

www.together- foundation.si 
موقع 

 :االنترنيت

Eva.Marn@together- foundation.si 
البرید 

 :اإللكتروني
وضع برامج لتعزیز البنى المحلية في مجال رعایة الطفل، وإعداد نماذج    
لتوفير الحمایة النفسية االجتماعية والتمكين لألطفال المتأثرین بالحروب      

 .والنكبات االجتماعية في جنوب شرق أوروبا
 :نوع البرامج

المعلمون، وموظفو المدارس، والعاملون في مجال الرعایة الصحية،    
 .والمنظمات غير الحكومية، وما إلى ذلك

فئات  ال
 :المستهدفة

 
 :اسم المنظمة (IES)معهد الدراسات اإلثنية 

 Erjavzceva 26, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIA 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 70 18 200 1 386 +

 :رقم الفاآس 64 09 251 1 386 +

www.inv.si 
موقع 

 :االنترنيت

INV@inv.si 
البرید 

 :اإللكتروني
برامج ومشروعات البحث في مجال الدراسات اإلثنية، ودراسات الخبراء    
الموجهة بصورة خاصة إلى مؤسسات الدولة المعنية بالسياسات الخاصة   

 .باإلثنيات واألقليات والثقافات
 :نوع البرامج

 
 :اسم المنظمة معهد السالم: معهد ميروفني 

 Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIA 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 20 77 234 1 386 +

 :رقم الفاآس 22 77 234 1 386 +

www.mirovni- institut.si 
موقع 

 :االنترنيت

info@mirovni- institut.si 
البرید 

 :اإللكتروني
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ات، وحلقات تدارس، وإجراء دراسات ومشروعات بحث في  عقد مؤتمر
مجال حقوق اإلنسان، وتحقيق الدیمقراطية، والسالم والحرب،  
. والعنصریة، ودراسات قضایا الجنسين، والدراسات الثقافية، وما إلى ذلك

 :نوع البرامج

 
 :اسم المنظمة منظمة هيومانيتاس

 Gosposka 10, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIA 

 :العنوان

 : الهاتفرقم 343 00 43 1 386 +

www.humanitas- slovenia.org 
موقع 

 :االنترنيت

humanitas@siol.net 
البرید 

 :اإللكتروني
مشروعات تقدیم المساعدة والحمایة ألآثر أفراد المجتمع حرمانًا على  
صعيدي البلد والعالم؛ وتمثيل مصالح هؤالء، وال سيما مصالح األطفال؛ 

 .عزیز وتوفير التثقيف والمشورة فيما یخص أساسيات حقوق اإلنسانوت
 :نوع البرامج

 

 جنوب أفریقيا
 

 :اسم المنظمة مرآز حقوق اإلنسان، في جامعة بریتوریا
 University of Pretoria, 0002, Pretoria, 

SOUTH AFRICA 
 :العنوان

 :رقم الهاتف 4111–420 12 27 +

 :رقم الفاآس 5168–362 12 27 +

www.up.ac.za/chr 
موقع 

 :االنترنيت

scs@up.ac.za 
البرید 

 :اإللكتروني
عقد حلقات عمل، وحلقات تدارس، ومؤتمرات، ودورات تدریبية  
تخصصية، وإعداد برامج تعليمية، ومشروعات عن تعليم حقوق اإلنسان 

 . وقانون حقوق اإلنسان في أفریقيا
 :نوع البرامج

ميدان االجتماعي، والمعلمون، والمحامون، وموظفو      العاملون في ال  
 الشرطة، والمنظمات غير الحكومية

الفئات  
 :المستهدفة

 
 :اسم المنظمة لحقوق اإلنسان" أوليفر تامبو"آرسي اليونسكو الجامعي 

  جامعة فورت هاري 
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 University of Fort Hare, Private Bag 
X1314, Alice 5700, SOUTH AFRICA 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 2220 602 40–27 +

 :رقم الفاآس 2544 602 40–27+

http://www.ufh.ac.za (search under: departments/research) 
موقع 

 :االنترنيت

scs@up.ac.za 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة والفرنسية

، في  .الختعليم حقوق اإلنسان، والتدریب المهني، والبحث، والتوثيق،   
 .مجاالت حقوق اإلنسان والدیمقراطية والقيم والسالم والتسامح

 :نوع البرامج

الجماعات المهنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، والمنظمات غير    
الحكومية، والطالب والمعلمون من مستوى التعليم الثانوي إلى مستوى   

التغيير االجتماعي، وهيئات     التعليم الجامعي، واألطراف الفاعلة في مجال    
 .المجتمع المدني

الفئات  
 :المستهدفة

 سویسرا
 

األمانة الدولية لنظم المعلومات والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان  
(HURIDOCS) اسم المنظمة: 

 48, chemin du Grand- Montfleury, CH-  
1290 Versoix, SWITZERLAND 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 52 52 755 22 -41 +

 :رقم الفاآس 60 52 755 22 -41+

http://www.huridocs.org 
موقع 

 :االنترنيت

info@huridocs.org 
البرید 

 :اإللكتروني
باإلضافة إلى ترجمة بعض المنشورات (اإلنجليزیة والفرنسية واإلسبانية 

 )إلى العربية والروسية ولغات أخرى
 :لغات العمل

ات والدورات التدریبية اإلقليمية في   توفير المعلومات والوثائق لالجتماع  
 .مجال حقوق اإلنسان، وتنظيم دورات لتدریب المدربين

 :نوع البرامج

العاملون في مجال المعلومات والتوثيق في المنظمات المعنية بحقوق         
 .اإلنسان

الفئات  
 :المستهدفة

 
المرآز الدولي للتدریب في مجال تعليم حقوق اإلنسان والسالم  

(CIFEDHOP) اسم المنظمة: 

 5, rue du Simplon, 1207 Geneva, العنوان: 
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Switzerland 
 :رقم الهاتف 22 24 735 22 -41 +

 :رقم الفاآس 53 06 735 22 -41 +

www.eip- cifedhop.org 
موقع 

 :االنترنيت

cifedhop@mail- box.ch 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة والفرنسية

ولية عن تعليم حقوق اإلنسان؛ ودورات تدریبية إقليمية ووطنية    دورات د
في بلدان مختلفة؛ وإصدار وتوزیع مواد متعلقة بتعليم حقوق اإلنسان؛      

 .ودعم البحوث والدراسات وعمليات إعداد المواد التعليمية
 :نوع البرامج

لمين  معلمو المدارس االبتدائية والثانویة والمهنية ومعاهد إعداد المع  
 .المعنية بتعليم حقوق اإلنسان والسالم

الفئات  
 :المستهدفة

 
 :اسم المنظمة (Menschenrechte Schweiz MERS)المنظمة السویسریة لحقوق اإلنسان 

 Gesellschaftsstraβe 45, 3012 Bern, 
SWITZERLAND 

 :العنوان

 :رقم الهاتف 61 01 302 31 -41 +

 :رقم الفاآس 62 00 302 31 -41 +

www.humanrights.ch 
موقع 

 :االنترنيت

info@humanrights.ch 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل األلمانية

 :نوع البرامج .توفير المعلومات عن طریق االتصال الشبكي المباشر، وتدریب الكبار

الفئات   .اإلداریون، والعاملون في الحقل االجتماعي، والشرطة، وغيرهم
 :المستهدفة

 

 تایالند
 

 :نظمةاسم الم (ARRC)مرآز الموارد اإلقليمي اآلسيوي لتعليم حقوق اإلنسان 
 2738 Ladprao, 128/3 Klongchan, 

Bangkapi, Bangkok 10240, THAILAND 
 :العنوان

 :رقم الهاتف 5641 377 2 66 +
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 :رقم الفاآس 7278 642 1 66 +

www.arrc- hre.com 
موقع 

 :االنترنيت

arrc@ksc.th.com 
البرید 

 :اإللكتروني
 :لغات العمل اإلنجليزیة

تنظيم أنشطة تدریبية في مجال تعليم حقوق اإلنسان، على الصعيدین    
اإلقليمي والوطني، وتقدیم تقاریر وإصدار منشورات عن تعليم حقوق     

 .اإلنسان
 :نوع البرامج

الفئات   .المدربون العاملون في منظمات تعليم حقوق اإلنسان
 :المستهدفة

 
 :منظمةاسم ال .مكتب دراسات حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية، جامعة ماهيدول

 Faculty of Graduate Studies, Mahidol 
University, Salaya Campus, Nakhon 
Pathom 73170, THAILAND 

 :العنوان

(66 2) 441- 4125 ext. 400, 401 رقم الهاتف: 

 :رقم الفاآس 9427 -441 (2 66)

tencs@mahidol.ac.th 
البرید 

 :إللكترونيا
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 العالمي لحقوق اإلعالن
 �اإلنسان

 الدیباجة
 المتساویة الثابتة    وبحقوقهم آان االعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشریة    لّما

 . هو أساس الحریة والعدل والسالم في العالم
.   اإلنساني الضمير لى أعمال همجية آذت  آان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إ ولما

 القول والعقيدة ویتحرر من   بحریةوآان غایة ما یرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم یتمتع فيه الفرد    
 . الفزع والفاقة

 آخر األمر إلى  المرء آان من الضروري أن یتولى القانون حمایة حقوق اإلنسان لكيال یضطر       ولما
 . ظلمالتمرد على االستبداد وال

 األساسية اإلنسان  آانت شعوب األمم المتحدة قد أآدت في الميثاق من جدید إیمانها بحقوق           ولما
 على أن تدفع بالرقي  أمرهاوبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساویة وحزمت 

 . أفسحاالجتماعي قدًما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحریة 
 مراعاة حقوق  اطراد األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان   آانت الدول ولما

 . اإلنسان والحریات األساسية واحترامها
 .  بهذا التعهدالتام آان لإلدراك العام لهذه الحقوق والحریات األهمية الكبرى للوفاء ولما
  الجمعية العامة فإن

  بهذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنادي
 آل فرد وهيئة   یسعى أنه المستوى المشترك الذي ینبغي أن تستهدفه آافة الشعوب واألمم حتى      على

 احترام هذه الحقوق توطيدفي المجتمع، واضعين على الدوام هذا اإلعالن نصب أعينهم، إلى    
 االعتراف وعالمية، لضمان  قوميةوالحریات عن طریق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة،   

 .  وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانهاذاتهابها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول األعضاء 
 1 المادة
 وعليهم أن  وضميًراوقد وهبوا عقًال .  جميع الناس أحراًرا متساوین في الكرامة والحقوقیولد

 . یعامل بعضهم بعًضا بروح اإلخاء
 2 المادة
 تمييز، آالتمييز  أيق والحریات الواردة في هذا اإلعالن، دون   إنسان حق التمتع بكافة الحقولكل

 أو أي رأي آخر، أو األصل  السياسي أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي عرقبسبب ال
 .  آخر، دون أیة تفرقة بين الرجال والنساءوضع أو الثروة أو الميالد أو أي االجتماعيالوطني أو 

 أو الدولي لبلد أو  القانوني یكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو   عما تقدم فلن وفضًال
 البقعة مستقًال أو تحت الوصایة أو غير  تلكالبقعة التي ینتمي إليها الفرد سواء آان هذا البلد أو  

 .  ألي قيد من القيودخاضعةمتمتع بالحكم الذاتي أو آانت سيادته 
 3 المادة
 . والحریة وسالمة شخصه فرد الحق في الحياة لكل
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 4 المادة
 .  أوضاعهمابكافة وتجارة الرقيق االسترقاقویحظر .  أي شخصاستعباد أو استرقاق یجوز ال

 5 المادة
 .  الحاطة بالكرامةأو یعرض أي إنسان للتعذیب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية ال

 6 المادة
 . رف بشخصيته القانونية إنسان أینما وجد الحق في أن یعتلكل

 7 المادة
 أیة تفرقة، آما أن لهم   دون الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمایة متكافئة عنه        آل

 وضد أي تحریض على تمييز اإلعالنجميعًا الحق في حمایة متساویة ضد أي تمييز ُیخل بهذا  
 . آهذا
 8 المادة
 على الحقوق  اعتداءاآم الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها   شخص الحق في أن یلجأ إلى المحلكل

 . األساسية التي یمنحها له القانون
 9 المادة

 .  یجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًاال
 10 المادة
 محكمة مستقلة أمام إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع اآلخرین، في أن تنظر قضيته  لكل

 .  توجه لهجنائيةعادًال علنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وأیة تهمة نزیهة نظرًا 
 11 المادة
 تؤمن له فيها علنية  شخص متهم بجریمة یعتبر بریئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاآمة آل

 . الضمانات الضروریة للدفاع عنه
 یعتبر جرمًا وفقًا  ذلكذا آان  عن أداء عمل إّال إ االمتناع یدان أي شخص من جراء أداء عمل أو ال

 أشد من تلك التي آان یجوز  عقوبةآذلك ال توقع عليه  . للقانون الوطني أو الدولي وقت االرتكاب   
 . توقيعها وقت ارتكاب الجریمة

 12 المادة
 لحمالت على   أو یعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته   ال

 .  الحمالتتلكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل هذا التدخل أو ولك. شرفه وسمعته
 13 المادة
 .  فرد حریة النقل واختيار محل إقامته داخل حدود آل دولةلكل
 .  لكل فرد أن یغادر أیة بالد بما في ذلك بلده آما یحق له العودة إليهیحق
 14 المادة
 . االضطهادااللتجاء إليها هربا من  فرد الحق أن یلجأ إلى بالد أخرى أو یحاول لكل
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 أغراض األمم  تناقض ینتفع بهذا الحق من قدم للمحاآمة في جرائم غير سياسية أو ألعمال  ال
 . المتحدة ومبادئها

 15 المادة
 .  فرد حق التمتع بجنسية مالكل
 .  یجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرهاال

 16 المادة
.   الجنس أو الدینبسببرأة متا بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد  والمللرجل

 . ولهما حقوق متساویة عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله
 .  فيهإآراه یبرم عقد الزواج إال برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى آامال ال ال

 .  والدولةالمجتمعع ولها حق التمتع بحمایة  هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتماألسرة
 17 المادة
 .  شخص حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غيرهلكل
 .  یجوز تجرید أحد من ملكه تعسفاال

 18 المادة
 دیانته أو   تغييرویشمل هذا الحق حریة  .  شخص الحق في حریة التفكير والضمير والدین  لكل

 سواء أآان ذلك سرا  ومراعاتهاتعليم والممارسة وإقامة الشعائر   عقيدته، وحریة اإلعراب عنهما بال  
 . أم مع الجماعة

 19 المادة
 دون أي تدخل،   اآلراءویشمل هذا الحق حریة اعتناق .  شخص الحق في حریة الرأي والتعبيرلكل

 .  تقيد بالحدود الجغرافيةدونواستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأیة وسيلة آانت 
 20 المادة
 .  شخص الحق في حریة االشتراك في الجمعيات والجماعات السلميةلكل
 .  یجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ماال

 21 المادة
 ممثلين  بواسطة فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده ما مباشرة وإما    لكل

 . یختارون اختيارا حرا
 . لغيره في تقلد الوظائف العامة في البالد شخص نفس الحق الذي لكل
 دوریة تجري  نزیهة  إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ویعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات   إن

 مماثل یضمن  إجراءعلى أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي 
 . حریة التصویت

 22 المادة
 بوساطةجتمع الحق في الضمانة االجتماعية وفي أن تحقق    شخص بصفته عضوا في الملكل

 االقتصادیة  المجهود القومي والتعاون الدولي وبما یتفق ونظم آل دولة ومواردها الحقوق  
 . واالجتماعية والتربویة التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته
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 23 المادة
 الحمایة من   حق عادلة مرضية آما أن له  شخص الحق في العمل، وله حریة اختياره بشروطلكل

 . البطالة
 .  فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمللكل
 اإلنسان   بكرامة فرد یقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض یكفل له وألسرته عيشة الئقة لكل

 . تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحمایة االجتماعية
 . نضم إلى نقابات حمایة لمصلحته شخص الحق في أن ینشأ ویلكل

 24 المادة
 العمل وفي  لساعات أو في أوقات الفراغ، وال سيما في تحدید معقول راحة، شخص الحق في اللكل

 . عطالت دوریة بأجر
  25 المادة
.  وألسرته شخص الحق في مستوى من المعيشة آاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له    لكل

وله   .  الالزمةاالجتماعية ملبس والمسكن والعنایة الطبية وآذلك الخدمات     ویتضمن ذلك التغذیة وال 
 والشيخوخة وغير ذلك من   والترملالحق في تأمين معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز    

 . فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته
 االجتماعية    الحمایةطفال بنفس وینعم آل األ.  والطفولة الحق في مساعدة ورعایة خاصتين  لألمومة

 . سواء أآانت والدتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطریقة غير شرعية
 26 المادة
 على األقل  واألساسيةویجب أن یكون التعليم في مراحله األولى    .  شخص الحق في التعلم لكل

ني، وأن یيسر القبول     الفني والمهالتعليمبالمجان، وأن یكون التعليم األولي إلزاميا وینبغي أن یعمم  
 .  وعلى أساس الكفاءةللجميعللتعليم العالي على قدم المساواة التامة 

 اإلنسان احترام أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية اإلنسان إنماء آامال، وإلى تعزیز یجب
 والجماعات العنصریة   الشعوبوالحریات األساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع     

 . السالمو الدینية، وإلى زیادة مجهود األمم المتحدة لحفظ أ
 .  الحق األول في اختيار نوع تربية أوالدهملآلباء
 27 المادة
 بالفنون  االستمتاع فرد الحق في أن یشترك اشتراآا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي   لكل

 . والمساهمة في التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه
 .  أو األدبي أو الفنيالعلميلحق في حمایة المصالح األدبية والمادیة المترتبة على إنتاجه  فرد الكل

 28 المادة
 المنصوص  والحریات فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق    لكل

 . عليها في هذا اإلعالن تحققا تاما
 29 المادة
 .  آامالحراتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا  آل فرد واجبات نحو المجتمع الذي یعلى
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 االعتراف بحقوق  لضمان الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي یقررها القانون فقط،  یخضع
 والمصلحة العامة واألخالق في    العامالغير وحریاته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام   

 . مجتمع دیمقراطي
 المتحدة األممألحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض  یصح بحال من اال

 . ومبادئها
 30 المادة
 أو فرد أي حق في القيام     جماعة   في هذا اإلعالن نص یجوز تأویله على أنه یخول لدولة أو     ليس

 .  فيهالواردةبنشاط أو تأدیة عمل یهدف إلى هدم الحقوق والحریات 
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مالحظات عامة عن 
تعليم حقوق منهجية 
 اإلنسان

یقوم تعليم حقوق اإلنسان على التعلم الذي ینمي المعارف والمهارات والقيم المتعلقة بحقوق       
ویؤآد هذا التعليم على مسؤولية الدول واألفراد في احترام وحمایة وتعزیز حقوق جميع  . اإلنسان

اإلثني أو الخلفية الوطنية أو    البشر بال أي تمييز قائم على العرق أو الجنس أو العمر أو االنتماء   
 .العقيدة

وإن األنشطة الواردة في جميع وحدات الدليل التعليمية تساعد الدارسين على فهم المبادئ الرئيسية        
لحقوق اإلنسان، ومهارات االتصال، والتفكير النقدي ومهارات التحليل، ومهارات اإلبداع    

آما أنها تفتح آفاقًا متعددة الثقافات واجتماعية   . طيةواإلقناع، فكل هذه األمور أساسية لبناء الدیمقرا 
وترمي إلى شد القلوب والعقول   . اقتصادیة وتاریخية في النضال العالمي من أجل العدالة والكرامة

على حد سواء، وحث مختلف الدارسين على فهم ما تعنيه حقوق اإلنسان في نظر آل منهم بصفة      
وأخيرًا وليس آخرًا، تهدف . لى أفعال واعية وغير عنيفة  شخصية، وتشجيعهم على تحویل فهمهم إ

األنشطة إلى دراسة قضایا حقوق اإلنسان بتعقيداتها بال تحيز ومن وجهات نظر مختلفة، وذلك من  
لذلك فإن الغایة النهائية لجميع األنشطة تكمن في البرهنة       . خالل مجموعة من الممارسات التربویة  

تغييرات ویسهم في تطبيق حقوق اإلنسان وضمان العدالة   على أن آل فرد یمكن أن یحدث 
 .والكرامة للجميع

أما األنشطة المختارة في هذا الدليل، فتتمثل في المناقشات، ودراسات الحاالت، وتمثيل األدوار،       
وترد في ما یلي السمات الرئيسية لكل طریقة من هذه الطرائق،    . وأنشطة األعمال الحرة آحل بدیل 

 المفيدة المتعلقة بالطریقة، والرامية إلى مساعدة المرشدین على وضع   رشادات من اإلمشفوعة بعدد
 .نهج إبداعي وتجدیدي في معالجة المشكالت المعقدة المطروحة في آل نشاط

 استثارة األفكار
ویمكن أن تستخدم هذه  . تشجع استثارة األفكار على اإلبداع وعلى التوليد السریع للعدید من األفكار

ریقة لتحدید السبل البدیلة لحل مشكلة معينة، واإلجابة عن سؤال، وإدراج موضوع جدید، الط
 .وإثارة االهتمام، وإجراء استقصاء للمعارف والمواقف
 :ویمكن أن تتخذ جلسة استثارة األفكار األشكال التالية

 )أو آتابيًا/شفهيًا و(تقدیم مسألة أو مشكلة أو موضوع  •
ى تقدیم أآبر عدد ممكن من األفكار أو االقتراحات، والحالة  دعوة أعضاء المجموعة إل   •

 المثلى هي أن تقدم في شكل آلمات منفردة أو عبارات قصيرة
وتذّآر أن االقتراحات األآثر إبداعًا وغرابة (تسجيل اإلجابات على لوح الصفائح الورقية  •

 )هي، في أغلب األحيان، أآثرها فائدة وإثارة لالهتمام
 ج في سلم أولویات، وتحليلها ، وترتيب الحلول ضمن مجموعاتتصنيف النتائ •

وتعد جلسات استثارة األفكار مفيدة للخروج من جمود الدرس والدخول في موضوعات مختلفة،  
 .آما یمكن أن تستخدم آمحرض إلثارة حوار أو تنفيذ لعبة أو نشاط

 المناقشة
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 وتوفر جوًا تزول فيه فروق المراتب،    تشجع المناقشات على التأمل والتحليل والتفكير النقدي،    
ویسود فيه التعلم الدیمقراطي والتشارآي؛ آما أنها تساعد المشارآين على احترام وتقّبل مختلف   

ولكي تجعل المناقشة تتمحور حول موضوع محدد، یمكنك أن تطرح أوًال       . وجهات النظر واآلراء  
يرًا، ازدادت احتماالت أن یسيطر بعض  فكلما آان عدد الدارسين آب. عددًا من األسئلة الهامة

وللتأآد من إتاحة فرصة الكالم لكل فرد، یمكنك  . المشارآين على النقاش وأن یبقى غيرهم صامتاً 
وعند االنتهاء من المناقشة، لخص األفكار  . أن تقسم مجموع المشارآين إلى وحدات صغيرة

 ماثًال بوضوح في ذهن المرشدین؛ ویتعين     وینبغي أن یبقى هدف المناقشة .  الرئيسية شفهيًا وآتابيًا
 :على هؤالء أن یقدموا أسئلة تشجع على المشارآة والتحليل، وتعتمد على ما یلي

 "؟...ماذا آنت تفعل لو : "االفتراض •
 "آيف یمكننا أن نحل المشكلة؟: "والتأمل •
 "هل یمكنكم أن تقولوا لي آيف ترون السبيل إلى تطبيق هذه الفكرة؟: "والتحدید •
 "لماذا تعتقدون ذلك؟: "والتحقق •
 ..."هل أآون محقًا إن قلت أنكم تعتقدون أن : "التلخيص/والتوضيح •

وهناك طریقة واحدة للمساعدة على إنشاء جو من الثقة واالحترام المتبادل، وهو أن یقوم        
 ":قواعد المناقشة"المشارآون أنفسهم بوضع 

تي یعتقدون بأنه ینبغي لكل فرد أن      اطلب منهم أن یفكروا في بعض مبادئ المناقشة ال    •
 .یلتزم بها

ثم اآتب هذه االقتراحات حيث یمكن أن یراها الجميع، ویمكنك، عند االقتضاء، أن تقوم    •
وإن لم تتضمن االقتراحات القواعد الواردة أدناه، فأضف القواعد         . بعمليات دمج أو تبسيط 

 :التي ترى أنها ضروریة تمامًا للمناقشة
o لشخص الذي یتكلماإلصغاء إلى ا 
o ینبغي أن یتكلم شخص واحد في نفس الوقت 
o االتفاق على إشارة خاصة یومي بها من یرید أن یتكلم 
o تفادي مقاطعة الشخص الذي یتكلم 
o    عندما ال تتفق في الرأي مع شخص ما، تأآد من أنك تميز بين انتقاد الفكرة وانتقاد

 الشخص نفسه
o ال إذا آان یقصد إضحاك اآلخرینال تضحك عندما یتكلم أحد المشارآين، إ 
o شجع اآلخرین على المشارآة 

وأخيرًا وليس آخرًا، ینبغي لك أن تنسخ قائمة القواعد وأن تعلقها حيث یمكن أن یرجع إليها من  
 .یرید، وأن یضيف إليها بعض العناصر أو یعدل فيها عند االقتضاء

 دراسات الحاالت
لتفكير النقدي، وحل المشكالت، ومهارات التخطيط،      لعل دراسة الحاالت تشجع على التحليل، وا  

ویمكن أن تستخدم دراسات الحاالت لتنظيم  . باإلضافة إلى التعاون وترسيخ مبدأ العمل ضمن فریق  
آأن ُیطلب مثًال من بعض المجموعات أن تدافع عن مواقف معينة في مسألة من  (مناقشات فعالة 

). ول مختلفة لبعض المشكالت في الحالة المستهدفة آتقدیم تحليالت أو حل (ومقارنات ) المسائل
 :ویمكن أن تكون الحالة التي تختارونها

 .، مستقاة من األحداث التاریخية أو الحاليةحالة حقيقية •
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 الهدف منها هو معالجة بعض مسائل أو موضوعات حلقة   حالة خيالية أو افتراضية •
ناول بعض القضایا المحلية الحساسة ویمكن أن تستخدم الحاالت الخيالية غالبًا لت . العمل

بدون إثارة ردود تتعلق ببعض األفراد، أو المنظمات، أو الفئات االجتماعية، أو المناطق      
 .الجغرافية

 . من شأنها أن تدفع المشارآين إلى العمل والتفاعل داخل مجتمعهم المحليحالة ميدانية •
 تمثيل األدوار

ویمكن للمرشدین إما أن ینظموا  . ون في ظروف خياليةفي حاالت تمثيل األدوار، یوضع المشارآ 
لعبة أدوار بكل تفاصيلها أو أن یكتفي بإعطاء معلومات قليلة عن اللعبة، ویترك للمشارآين مهمة     

ویمكن للممثلين في لعبة األدوار إما أن یمثلوا دور شخص آخر، أو أن . إعداد تفاصيلها بأنفسهم
 من الضروري أن ُیذآر بوضوح، منذ البدایة، أنه ینبغي أال    ولكن . یمثلوا أنفسهم في وضع جدید  

تكون لعبة األدوار بالغة الطول أو مفصلة آتابيًا بصورة مفرطة، وذلك لكي یتمكن المشاهدون 
وغالبًا ما تكون لعبة األدوار ذات نهایة مفتوحة، لكي یتسنى تحقيق     . والممثلون من متابعتها بسهولة   

ولكن من المهم توزیع استبيان في النهایة لتمكين المشارآين من       . ة النقاشاألهداف التعليمية وإثار 
وینبغي أن   . إجراء مقارنات بين ما عاشوه في التجربة وما یجري على أرض الواقع في العالم   

یكون المرشدون متنبهين تمامًا إلى أن بعض األفراد قد یشعرون بالحرج أو عدم االرتياح، أو قد  
 .راتهم في األوضاع المفروضة عليهمیفقدون حتى آل قد

 إضفاء الحرارة على األجواء/ التمهيد
. للبدء بنشاط ما، اطلب من المشارآين أن یعّرفوا عن أنفسهم وحاول أن تجعلهم یشعرون بالترحاب       

، وهو نشاط یساعد المشارآين على  "آسر الجليد"واستخدم، عند االقتضاء، ما یطلق عليه اسم 
 .آلخرین، وعلى اآتساب طالقة التعبير عن أفكارهم ضمن المجموعةمعرفة المزید عن ا
 :أنشطة آسر الجليد

ُیحضر آل فرد شيئًا ذا معنى من منزله لكي یسهم في عرض : ال تزال المجموعة حية •
 .افتتاحي آوسيلة تمهيدیة للحدیث عن شيء هام یخصه

 لطولهم، أو عمرهم، أو    اطلب من المشارآين أن یصطّفوا في طابور وفقاً   : ترتيب الطابور •
 .الشهر الذي ولدوا فيه، أو حجم حذائهم، أو غير ذلك

ثم یقوم .  یكّون آل فرد فریقًا ثنائيًا مع شخص آخر ویطرح عليه أسئلة مختلفة:المقابالت •
 .آل منهما بتقدیم اآلخر لكامل المجموعة

ا یسمع شخص وحالم.  یذآر أحد األشخاص اسمه ثم یبدأ بالحدیث عن نفسه !وأنا أیضًا •
آخر شيئًا یشترك فيه مع المتحدث، یقاطعه ویعّرف عن اسمه، ثم یبدأ بالتحدث عن نفسه      

ویستمر الكالم بهذه الطریقة إلى أن تتاح لكل فرد في المجموعة فرصة    . هو اآلخر
 .التعریف عن نفسه على هذا النحو

ن بعض  رتب بعض الكراسي في شكل دائرة صغيرة واطلب م: الكراسي الموسيقية •
وقف في وسط الدائرة واذآر اسمك وبعض المعلومات    . المشارآين الجلوس عليها  

وعندما تفعل ذلك، یصغي إليك الجالسون، ومن یسمع منهم شيئًا  . األخرى عن نفسك
أنا فالن، وعندي ولدان؛ أو أنا     : مثًال(یشترك فيه معك، یتعين عليه أن یغير مكان جلوسه    

. فحاول أنت بالتالي أن تجد آرسيًا شاغرًا تجلس فيه  ..) .فالن، وإنني أآره الجرذان 
آما في المثال المذآور    (والشخص الذي یبقى بال آرسي یعّرف عن نفسه ویقول شيئًا  

 .قد یشترك فيه أیضًا مع أشخاص آخرین) أعاله
 اطلب من المشارآين أن یقف آل منهم بجانب اآلخر بحيث یلتصق آتفه بكتف     :العقد •

وعليهم اآلن أن یتماسكوا باألیدي عبر . ، وأن یمد ذراعيه إلى األمامالشخص المجاور
واطلب بعد ذلك من   . الدائرة بدون أن یمسك أي منهم بأیدي الشخصين المجاورین   

 .المشارآين أن یفكوا التشابك بدون أن یفلتوا أیدیهم
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ياء لجميع أفراد وبعد أن یتعارف المشارآون فيما بينهم، یتعين على المرشد أن یبين بعض األش
 :المجموعة لكي یستخلص من النشاط أآبر فائدة ممكنة

حدد اإلطار الزمني لهذا النشاط وبّين نيتك في احترام وقت المشارآين عن طریق    •
ویمكنك حتى أن تطلب من أحد المشارآين أن یقوم بدور . اإلسراع في البدایة وفي النهایة

 .عات الصغيرةمراقب التوقيت، ال سيما في أنشطة المجمو
اشرح الغایة المرجوة من النشاط واطلب من المشارآين أن یدلوا بتوقعاتهم؛ وسجل هذه    •

ثم استعرض القائمة وحدد بنزاهة إن آان من  . التوقعات على لوح الصفائح الورقية 
 .المرجح تحقيق هذه التوقعات في نهایة الدورة

فإن هذا   . ثبت ذلك في قائمة أیضًااسأل أفراد المجموعة عن األمور التي ال یریدونها و  •
 .األمر یتيح إرساء أسس متينة لتحدید القواعد األساسية للمجموعة

حدد مع المجموعة القواعد األساسية التي تساعدك على إقامة جو من الثقة وجعل التفاعل    •
 .محترمًا وحميميًا ومفيدًا

 بيان ردود الفعل
وهناك سبل متنوعة للحصول على ردود  . لنشاط آكلیعد استطالع ردود الفعل جزءًا أساسيًا من ا

 :الفعل ونقلها إلى المشارآين، فينبغي للمرشدین أن یطرحوا على أنفسهم األسئلة التالية
 ما هو شعور المشارآين تجاه هذا النشاط؟ •
 ما الذي آان أآثر أو أقل صعوبة مما آانوا یتصورونه في البدایة؟ •
 عب األشياء تمثًال؟ما آانت أصعب الجوانب فيه، أو أص •
 هل تعلم المشارآون شيئًا جدیدًا عن حقوق اإلنسان؟ •
 ؟)أو المجموعات(أین آانت تكمن أوجه الشبه واالختالف بين أفراد المجموعة  •
 هل آانت هناك خالفات أساسية على فكرة حقوق اإلنسان؟ ولماذا؟ •

ا یقولون أو یفعلون، وذآر   وعند بيان ردود الفعل، من المهم احترام اآلخرین، والترآيز على م 
 .األسباب التي تبرر وجهة نظرك

 :وإليكم بعض السبل التي تتيح بيان ردود الفعل
یبين آل مشارك رأیه في النشاط على قصاصة ورق ویضع هذه  : علبة القصاصات •

ثم یقوم آل شخص بسحب قصاصة من العلبة وقراءتها بصوت  . القصاصة في علبة
 .رآين الرأي الوارد في الورقةمرتفع، ویناقش جميع المشا

لدى آل مشارك خمس دقائق ليبين للمستمعين وجهة نظره     : هيا، إني أصغي إليك •
 .الشخصية عن النشاط

 یصطف جميع المشارآين في حلقة، ویمسك آل منهم بيد اآلخر، ویبدأ    :اآللة البشریة •
الرأي الذي ویكرر الشخص الذي بجانبه . أحدهم بالحدیث عن شيء یعجبه أو ال یعجبه 

أبداه األول، ویعرب عن اتفاقه عدم اتفاقه معه في هذا الرأي، ثم یبدي بدوره رأیه في أمر       
 .آخر

 . یعرب المشارآون عن آرائهم في النشاط باستخدام طریقة النشرة الجویة:النشرة الجویة •
 االختتام
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حدید إلى فرصة لتلخيص   فالمشارآون یحتاجون بالت . من المهم أن یختتم النشاط على النحو المناسب
وعلى وجه العموم، تعتمد طریقة االختتام   . ما تعلموه، على آال الصعيدین الفردي والجماعي

 :وفيما یلي بعض األفكار الممكنة. اعتمادًا آبيرًا على أهداف النشاط ومغزاه
ومن یمسك بالكرة یتحدث عن شيء  .  یتقاذف المشارآون آرة فيما بينهم:تقاذف الكرة •

 . من هذه الدورة، أو عن شيء یمكن االستفادة منهتعلمه
ما هي المالحظات التي سمعتموها اليوم والتي       ( اطرح سؤاًال تلخيصيًا  :ملخص جماعي •

حاولوا أن تفكروا في   (أو اذآر جملة ختامية مفتوحة   ) تتذآرونها آأمر محمل بالمعاني؟
وا عن السؤال آل  واطلب من المشارآين أن یجيب). آلمة أو عبارة تلخص مشاعرآم 

 .بدوره
 یعرض المرشد الصور التي یكون قد أخذها أثناء الدورة،     :عرض بالشرائح المصورة •

وبعد أن یتأمل آل مشارك في النشاط الذي تم   . والتي تتضمن صورًا لجميع المشارآين  
 .االضطالع به، یدلي بتعليق مختصر عن إسهامه ومشاعره قبل الدورة وأثناءها وبعدها

 منهجية تعليم حقوق اإلنسان -عليم حقوق اإلنسان؟ لماذا ت
فيحتاج  . یعد تعليم حقوق اإلنسان ضروریًا للمواَطنة الفاعلة في المجتمع الدیمقراطي والتعددي 

المواطنون ألن یكونوا قادرین على التفكير النقدي، وإجراء اختيارات أخالقية، واتخاذ مواقف   
واألفراد الذین یفهمون حقوق اإلنسان   . عمل دیمقراطيةمبدئية في بعض القضایا، ووضع مسارات 

. هم الوحيدون القادرون  على ضمان هذه الحقوق والدفاع عنها من أجل أنفسهم ومن أجل اآلخرین    
ویقوم . ولكن ال بد للمرء من الحصول على ما یلزم من معلومات لكي یستطيع أن یسلك هذا السبيل

 من أجل  حقوق اإلنسان والتعلم في مجال التعلم : هدفين أساسيينالتعليم الفعال لحقوق اإلنسان على    
ویعتبر التعلم األول معرفيًا إلى حد بعيد، إذ إنه یشمل تاریخ الحقوق ووثائقها    . حقوق اإلنسان
أما التعلم من أجل حقوق اإلنسان فيعني فهم مبدأي المساواة والكرامة البشریة    . وآليات تطبيقها 

وال ُیقصد هنا ما نعرفه بقدر ما یقصد . لتزام باحترام وحمایة حقوق جميع البشر   واإلیمان بهما، واال 
 .ما نفعله

وتتضمن حقوق اإلنسان جانبًا إیحائيًا عميقًا وجانبًا عمليًا أیضًا إلى حد بعيد، إذ إنها تنطوي على    
 اإلنسان  ویشتمل تعليم حقوق. آمال ومثل أغلبية البشر، وتمكنهم من تحقيق احترام هذه الحقوق 

.  فهو یضع المعایير، ولكنه یحدث تغييرات آذلك . أیضًا على هذین الجانبين اإلیحائي والعملي  
 :وبالتالي فإن تعليم حقوق اإلنسان قادر على تحقيق ما یلي

 إحداث تغييرات في القيم والمواقف •
 إحداث تغييرات في السلوك •
 إحداث ما یؤدي إلى تعزیز العدالة االجتماعية •
 على تكوین مواقف تضامن تجمع بين مختلف القضایا والمجتمعات المحلية    المساعدة •

 واألمم
 المساعدة على تطویر المعارف ومهارات التحليل •
 التشجيع على التعليم القائم على المشارآة •

وقد انبثق عن هذا الميدان الجدید العدید من األهداف، وثمة مناقشات متواصلة ومبدعة على وجه        
وفيما یلي بعض أآثر هذه األهداف إثارة . مضامين الالزمة لتحقيق هذه األهدافالعموم بشأن ال

 :للتحمس
 تطویر التحليل النقدي ألوضاع الحياة الخاصة بكل فرد •
 تغيير المواقف •
 تغيير السلوك •
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 تطویر التضامن •
 تحليل األوضاع المتعلقة بحقوق اإلنسان •
 تخطيط وتنفيذ الردود المناسبة على اإلجحاف •

إلى اإلسهام في المناقشات الحالية لتعليم حقوق اإلنسان، من " فهم حقوق اإلنسان"ليل ویرمي د
حيث المضمون والشكل على حد سواء، وآذلك في عملية تكوین ثقافة حقيقية لحقوق اإلنسان في     

وقصدنا هو مساعد الدارسين على اآتساب المعارف والمهارات التي تمكنهم من    . شتى أنحاء العالم
 وهو عملية یضطلع فيها تعليم حقوق     –وإننا نؤمن بأن فهم حقوق اإلنسان     .  ك بزمام حياتهماإلمسا

ولعل مجرد احترام  .  یعني تمكين العدید من البشر وتوفير حياة أفضل لهم  –اإلنسان بدور أساسي 
المرء لمبادئ حقوق اإلنسان في نطاق حياته الشخصية یرسي األسس الالزمة للتعایش فيما بين        

 .شر واحترام حقوق اآلخرینالب
 :المراجع

Flowers, Nancy. 2000. The Human Rights Education Handbook. Effective Practices for Learning, 
Action, and Change. Human Rights Education Series. Topic Book 4. University of Minnesota: 
Human Rights Resource Center and The Stanley Foundation. 
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 مسرد
 في هذه الدول هو مصدر السطلة الشرعي الوحيدیشير المصطلح إلى أن : دولة السلطة المطلقة

ویحاول حكام هذه الدول بوجه خاص تجرید جماعة النبالء والكنيسة من القدرة على منافسة        . الملك
 للملك رقابة فوریة ومباشرة على    أنوال یعني المصطلح.  هذه الغایة لهم ونادرًا ما تحققت. الملك

 . الحياة اليومية
 مجموعة من التدابير أو البرامج الصریحة المخصصة لزیادة الفرص التعليمية    :تدابير تعزیزیة

 من المشارآة التامة في هذین ة أو الجماعات المحروم  المحرومين وفرص العمالة السانحة لألفراد
 .المجالين والوصول إليهما

التمييز ممارسة  إبداء آراهية لليهود أو اليهودیة أو المساس بهم أو قمعهم أو:ميةمعاداة السا
 آان یشير في "السامي" حطل استعماًال مغلوطًا، فمص في الواقعالمصطلح  هذایستعملو. ضدهم

وفي الوقت    . في الشرق األوسط على السواء   التي تشمل اليهود والمسلمين  اماألصل إلى ساللة س
 .  بصورة رئيسيةل المصطلح لإلشارة إلى اليهودمعالحاضر یست

 وهو آلمة أفریقية یقصد بها التمييز المنظم والقانوني الذي ساد في  ، األبارتاید:الفصل العنصري
، 1950قانون قيد السكان لعام  وبموجب . 1994 إلى عام 1984جنوب أفریقيا في الفترة من عام 

فة وال یسمح بالتعليم والسكن والزواج إال داخل آل آان السكان یصنفون في فئات عنصریة مختل
 جرى تفكيك النظام    ،1994 في عام رئيسًا للدولةومع انتخاب نيلسن ماندیال     .  من هذه الفئات فئة

قانونًا بالرغم من أن بعض الممارسات الشبيهة بالفصل العنصري ال تزال مستمرة بصورة غير  
 . رسمية
 عن طریق  ، وبخاصة النزاع الصناعي ،نزاع وتحدیدهلعرض تماع جلسة اس  )القانونفي  (:التحكيم
اإلجراء المتبع )  القانون الدوليفي ( غير متحيز تختاره األطراف المعنية أو توافق عليه؛   َحَكم

 .لتسویة النزاعات الدولية
 وضع یدخل فيه فریقان منظمان أو أآثر في قتال مسلح سواء على المستوى الدولي   :نزاع مسلح

وآل خالف ینشأ بين دولتين ویؤدي إلى تدخل قوات مسلحة هو نزاع مسلح حتى وإن  . لداخليأو ا
 .آان أحد الطرفين ینفي وجود حالة حرب

 أخالقيات البيولوجيا هي دراسة للقضایا األخالقية الناشئة عن المبادئ   :أخالقيات البيولوجيا
یقوم مجال أخالقيات البيولوجيا بدمج      و.  والممارسات الخاصة بجملة واسعة من العلوم اإلنسانية 

دراسة القضایا األخالقية الناشئة عن الممارسات العلمية فضًال عن االستفسار الفلسفي في  مسائل    
 .قيم والتحریات في قضایا السياسة العامةال

 عمل األطفال هو العمل الذي یحرم األطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وآرامتهم وهو        :عمل األطفال
عام   في  مم المتحدة ألا ، التي اعتمدتهاالطفل حقوق وتدعو اتفاقية  .  بنموهم البدني والعقليمضر

أو أن  یرجح أنه یكون خطيرًاأداء أي عمل   من من االستغالل االقتصادي  و    "ته إلى حمای،1989
روحي،  یمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن یكون ضارًا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو ال  

 ).32المادة  (".أو المعنوي، أو االجتماعي
 أو یظهر -  لفرد دون سن الثامنة عشرةتصویر مرئي :استغالل األطفال في المنتجات اإلباحية

 التصویر   یتحولیمكن أن آما . مارسون أفعاًال جنسية صریحةی – آأنه دون سن الثامنة عشرة
 بطریقة عروضًاحية إذا آان معلنًا أو مروجًا له أو م     ألطفال في المنتجات اإلبا    لاستغالل إلى المرئي 

أفعاًال جنسية   مارسون یر ّصأن المواد تحتوي على تصویر مرئي لقُ  یدل على " توحي بانطباع"
وأفالم     ، فوتوغرافية وصور، أشرطة فيدیو في شكلالمنتجات اإلباحية تكون ویمكن أن . صریحة

 .ى صورحاسوبية تحتوي عل وملفات ،آاميرات لم تحمض
مشرد هو آل شخص دون سن الثامنة عشرة یسعى إلى الحصول   الالجئ أو  الطفل ال :طفل الجئ

 الجئًا وفقًا للقوانين واإلجراءات المحلية   تبر ویع،دولية الحمایة غير ذلك من العلى وضع الجئ أو 
أو أجبر  آان مصحوبًا أو غير مصحوب بوالدیه أو بأي شخص بالغ آخر أأو الدولية الساریة سواء 
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عنف  عمال   أو أل أهلية لحرب أو لحرب    نتيجةعلى سبيل المثال (على الهرب عبر حدود دولية 
 ).ةعام
 لم یتجاوز  إنسان آل "  الطفل بأنه1989ألمم المتحدة لعام ل  حقوق الطفل  تعرف اتفاقية:طفل

 ".بموجب القانون المنطبق عليه یبلغ سن الرشد قبل ذلك مالم ،الثامنة عشرة
 یشير المجتمع المدني إلى مجموعة من المؤسسات  والمنظمات وأنماط السلوك     :ع المدنيالمجتم

ویشمل ذلك على وجه التحدید المنظمات الطوعية   . القائمة ما بين الدولة وعالم األعمال واألسرة 
جتماعية   االحرآات النسانية واإلمؤسسات ال و،ربح بمختلف أنواعها الكثيرة هادفة إلى الوغير ال

 المصاحبة قافية سياسية وغيرها من أشكال المشارآة وااللتزام االجتماعيين والقيم واألنماط الث الو
 ).London school of Economics:المصدر(لهما 

 . ليس بهدف عسكري أي هدف :هدف مدني
 .بمحارب شخص ليس :مدني

ع   وقوع ضرر أو خسارة بصورة عرضية خالل هجوم شن بالرغم من جمي:أضرار جانبية
االحتياطات الالزمة المتخذة للحيلولة دون وقوعهما أو على أي حال لتقليص الخسارة في أرواح       

 .المدنيين وجرح المدنيين وإلحاق الضرر باألغراض المدنية
 شخص یشارك مباشرة في أعمال عدائية أو فرد من أفراد القوات المسلحة لدولة أو      :محارب

 .منظمة متورطة في نزاع مسلح
 أنشأها المجلس االقتصادي واالجتماعي في عام    :حقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافيةلجنة ال
الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق  تطبيق   وتكمن المهمة األساسية للجنة في مراقبة 1985

 وتسعى اللجنة جاهدة إلى إقامة حوار بناء مع هذه    ).ICESCR( االقتصادیة واالجتماعية والثقافية 
في العهد الواردة ل وتلتمس عن طریق  جملة متنوعة من السبل تحدید ما إذا آانت المعایير  الدو

العمل والغذاء والمسكن والرعایة الصحية والتعليم      -المتصلة بجميع ضرورات الحياة األساسية  و(
اذ   تطبق على النحو المالئم في هذه الدول، والطریقة التي یمكن بها تحسين تطبيق وإنف        ) والثقافة
 یتسنى لجميع الشعوب الذین تحق لهم الحقوق المودعة في العهد التمتع بها بالفعل تمتعًا   لكيالعهد 
 .تامًا
 انتهاك مزعوم لحقوق    شأن شكوى إفرادیة أو جماعية ترفع إلى هيئة منشأة بمعاهدة ب    :بالغ

 ".عریضة"أو" شكوى"أو" طلبًا"وتسمى أیضًا . اإلنسان
عي یقدم إلى هيئة منشأة بمعاهدة لتوجيه االهتمام إلى وجود انتهاك         بالغ إفرادي أو جما  :شكوى

 ."بالغ"مصطلح انظر أیضًا . مزعوم في حقوق اإلنسان

وقد اختارت لجنة الصليب األحمر الدولية السریة .  القدرة على االحتفاظ بأمر ما سرًا:السریة
)ICRC (مایتهم عن طریق إقامة    لتتمكن من الوصول إلى الضحایا ولح آأسلوب عمل معياري

 .حوار فعال مع السلطات
یطلق و.  معاهدة متعددة األطراف تكون ملزمة لجميع األطراف بموجب القانون الدولي:اتفاقية
لعهد   في حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وا ، آما "هدع"اسم  أیضًا  عليها

 .ة والثقافيةالدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعي
 القتل أواإلبادة أواالستعباد أوالترحيل أوالسجن     تتمثل هذه الجرائم في :جرائم ضد اإلنسانية

 . السكان المدنيين جماعة من موجه ضد أيهجي هجوم واسع النطاق أو منفي إطارأوالتعذیب 
اآًا  أو استهالل أو شن حرب عدوانية أو حرب ما انته إعداد  تخطيط أو :جرائم ضد السالم
 .للمعاهدات الدولية
 . حقوق الفرد في  صون هویته الثقافية وتطوره الثقافي والتمتع بهما:الحقوق الثقافية
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.    بيان رسمي تدلي به هيئة منشأة بمعاهدة یمكن أن یتضمن توصيات لكنه غير ملزم قانوناً    :إعالن
 .ر التزام ما الدول بشأن تفسي تدلي به إحدىویمكن آذلك أن یكون اإلعالن تصریحًا

ن من التعليم     أساليب التعذیب النفسي بما في ذلك الحرمان االجتماعي أو الحرما  :طرائق الحرمان
 ،والحرمان من العمالة وممارسة األنشطة الثقافية والسياسية والدینية  ، أو الحبس االنفرادي
وقایة الصحية    والحرمان من الحيز المكاني ومن النوم والمراسالت وال، والحرمان من الحواس

 .والتغذیة والرعایة الطبية وغير ذلك
 . تعليق التزام إزاء حق إنساني في ظروف محددة بوضوح مثل حالة الطوارئ العامة:استثناء
 . نزاع مسلح، یجري اعتقاله في أثناء مدني متهم بارتكاب جریمة:معتقل

 أقل محاباة من   یحدث عندما یتلقى شخص أو مجموعة من األشخاص معاملة:تمييز مباشر
بسبب عرقهم أو لونهم أو   أو مجموعة من األشخاص اآلخرین المعاملة التي قد یتلقاها شخص آخر  
 .نسبهم أوجنسيتهم أو أصلهم اإلثني

 الثانویة قبل إنهاء     أو ینقطعون عن المدرسة االبتدائية الذین للطالب  النسبة المئویة:معدل التسرب
 .دراستهم

ویقتضي .  القانون في مجراه اإلداري العادي عن طریق محاآم العدل      :يةمراعاة األصول القانون
 .ضمان مراعاة األصول القانونية أن یتمتع آل شخص بالحمایة لتلقي محاآمة عادلة

 عضوًا معنيين في الدرجة  54 مجلس لألمم المتحدة یتألف من :المجلس االقتصادي واالجتماعي
وهذه الهيئة الرفيعة    . تصادیة وحقوق اإلنسان والعدالة الجنائية    األولى بمجاالت السكان والتنمية االق   

ومختصره هو   .  في مجموعة متنوعة من الظروف  تعالجها  المستوى تتلقى تقاریر حقوق اإلنسان و  
)ECOSOC.( 
  

 حقوق اإلنسان التي تتعلق بإنتاج وتطویر وإدارة المواد الالزمة لضرورات     :الحقوق االقتصادیة
 .الحياة
 والتعلم في المدارس أو األوساط   عليم  بأساليب الت ، في هذا السياق، أساسًایعنى نظام :التعليم

مثل تعليم اآلباء     ( للتنشئة االجتماعية  نظاميةشتى الوسائل غير ال ب مقارنة ،الشبيهة بالمدرسة 
 ).ألوالدهم

 وتبدأ من سن مي،لنظا التعليم اإلى تقليدیًا نتميهو المرحلة األولى التي ت  :التعليم االبتدائي
 .الخامسة إلى السابعة تقریبًا وتنتهي في حوالي سن الحادیة عشرة إلى الثانية عشرة

 ویمكن أیضًا ، وجود مرض أو عامل معد باستمرار ضمن منطقة جغرافية معينة:مرض متوطن
 . تفشي مرض معين داخل هذه المنطقةتكرارأن یشير إلى 

 المرأة أآرهت على الحمل بهدف التأثير في الترآيبة   الوالدة غير المشروعة:الحمل القسري
 . العرقية ألي فئة من السكان أو ارتكاب انتهاآات جسيمة أخرى للقانون الدولي

 . إآراه شخص ما على البغاء وهو مستخدم آوسيلة في النزاع المسلح:البغاء القسري

نشأت جذورها من مذهب  السابع عشر، و  في القرنالترج حرآة ثقافية بدأت في إن:التنویر
النير مع الطابع المظلم  " التباین" وترمز إلى ،الشكوآية الثقافية في المعتقدات والعقائد التقليدیة  

ورآز التنویر منذ استهالله على قوة وخير   . والخرافي المفترض الذي تتسم به العصور الوسطى  
 .العقالنية اإلنسانية

 .أو غيرهاومدرسة أ راسية د رسميًا إلى دورةتساب فعل االن:القيد
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 . مرض  یصيب آثرة من الناس أو یؤثر فيهم في آن واحد في مجتمع أو منطقة ما:مرض وبائي
 . عدم تحيز أو معاملة منصفة تقتضي أن تعالج حاالت مماثلة  بطرق مماثلة:المساواة

غية التأآيد على    تشرید فئة عرقية من السكان من منطقة معينة عنوة أو إبادتها ب :التطهير العرقي
 .هویة وقوة فئة عرقية أخرى

) بوجه عام الغربية( بدرجة أآبر على النظریات واألفكار األوروبية رآيز عملية الت:األوروبانية
وینطوي هذا التعریف ضمنيًا على افتراض مفاده أن المفاهيم الغربية  . على حساب ثقافات أخرى

وثمة .  القائمة في ثقافات أو حضارات أخرىمختلفة بصورة أساسية عن غيرها من المفاهيم
هو االفتراض بأن المفاهيم الغربية   ، وتضمين متناقض نوعًا ما لكنه على القدر نفسه من األهمية  

ومعنى ذلك أنها تطورت إلى نوع من العملة الثقافية العالمية یمكن بيسر نسبيًا تحویل   . عالمية
 وهي دومًا في عملية     ،ئفة من هذه المفاهيم الغربية   وتوجد طا. عناصر من الثقافات األخرى إليها  

 ،  وحقوق اإلنسان، الفردیة تشملذات طابع غربيالتي تعتبر عادة األفكار و. تدفق مستمرة
 . والفصل بين الدین والدولةين،العلمانيوالقانون والسلطة 

 .عقيدة دینية دین أو أي طائفة من الطوائف المعترف باعتناقها :طائفة دینية/مذهب دیني/دین
یشمل جميع اإلجراءات التي تنطوي على بتر ، و أو تشویه األعضاء التناسلية لإلناث:ختان اإلناث

أو إلحاق األذى باألعضاء التناسلية األنثویة لسبب /جزئي أو آلي لألعضاء التناسلية البارزة و
 )1995تعریف منظمة الصحة العالمية عام  ( .ثقافي أو ألي سبب آخر غير عالجي

سمح فيها بلد ما لشرآات أجنبية باستيراد مواد إلنتاج سلع  ی منطقة صناعية :منطقة تجارة حرة
وبالتالي تخفض  ).  رسوم للحكومة(تامة الصنع وتصدیرها دون دفع ضرائب أو رسوم باهظة    
 .منطقة التجارة الحرة من تكاليف اإلنتاج التي تتحملها الشرآة

 من نظام روما  3  في الفقرة 7 تعرف المادة : قضایا الجنسينمراعاة/قضایا الجنسين/الجنسان
بأنه یشير إلى الجنسين، الذآر واألنثى في إطار  " "نوع الجنس"األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  

 األآثر أما التعاریف ". إلى أي معنى آخر یخالف ذلك " نسيننوع الج"تعبير " وال یشير  ." المجتمع
 .  االجتماعية الممنوحة للمرأة والرجلالمراآزفتشمل تحررًا 

 حذف أو تغيير أو نقل مورثات داخل آائن حي فضًال عن تحویل مورثات من آائن   :تعدیل وراثي
ویمكن أن یعني أیضًا تعدیل مورثات قائمة أو تكوین مورثات جدیدة وإدماجها في  . حي إلى آخر
 .أي آائن حي
 أو دینية أو ثقافية عن طریق القتل    إثنية أو رقيةوعة ع  تدمير متعمد أو منهجي لمجم :إبادة جماعية

 .أواإلیذاء أوجعل ظروف الحياة أسوأ أومنع الوالدة أو ترحيل األطفال
بين الذین أسروا أو جرحوا أو  یصف هذا التعبير المحار:المحاربون المخرجون من المعرآة

 .محاربة یمكنهم من ال الفي وضع، فأصبحوا  أو تحطمت بهم السفينةوامرض
 وضع مؤشر الفقر الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لقياس الفقر الذي یفوق      :مؤشر الفقر

 ،  األمية:وصفات الفقر الخمس في الحياة  الفعلية التي أخذت في الحسبان هي. مجرد توزیع الدخل
فر المياه الصالحة     وقلة توا ، والرعایة الصحية الردیئة ، والموت المبكر  ،وسوء التغذیة لدى األطفال  

 . للشرب
 آانوا وبغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو أیًا الطبيعة البشریة لجميع الناس :البشریة

 . الجماعية أو الفردیة هممعتقداتهم الدینية أو طبقتهم االجتماعية أو آرائهم السياسية أو سمات
 . عدم قابلية شخص ما للقراءة أو للكتابة:األمية

خدمة الناس أو اتخاذ قرارات بشأنهم ال تستند إال إلى احتياجاتهم دون أن تؤخذ في         :عدم التحيز
 .الحسبان جنسيتهم أوعرقهم أومعتقداتهم أو آرائهم السياسية
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لكنها تؤثر سلبًا " منصفة"أو " حيادیة" یشمل ممارسات أو سياسات تظهر آأنها :تمييز غير مباشر
ویمكن أن  . ون إلى فئة عرقية أو قومية أو إثنية واحدة      في نسبة عالية من األشخاص الذین ینتم   
 .یحدث ذلك حتى دون وجود نية في التمييز

 . شكل من أشكال التمييز العنصري ینبع من تحيز األفراد الواعي والشخصي:عنصریة فردیة

.   بينهم    فيماالتفاهم  محاولة لبدء الحوار بين أفراد من أدیان مختلفة والتعاون و    :الحوار بين األدیان
 .  المعنى نفسه« Inter- religious »ویحمل مصطلح 
 أشخاص غادروا مسكنهم خوفًا من االضطهاد ولم یرحلوا عن    :مشرد داخلي/مشرد داخل بلده

 ،  وذلك لتفادي عواقب نزاع مسلح أو أعمال عنف أو انتهاآات لحقوق اإلنسان أو آوارث  ،بلدهم
 .سواء آانت طبيعية أم من صنع اإلنسان

 معاهدة فرساي للسالم لتحسين ظروف العمل في إطار 1919 تأسس عام :تب العمل الدوليمك
وتعزیز العدالة االجتماعية؛ وأصبح مكتب العمل الدولي وآالة متخصصة من وآاالت األمم  

  .ILO ة هيمختصرتسميته ال و1946المتحدة في عام 
 ة وقائي ةأمنيفي إطار تدابير  جن  مدني أو محارب غير متهم بجریمة لكنه أودع في الس :محتجز

 .خالل نزاع مسلح
ویمنع التعصب   . أو احترام معتقدات وممارسات اآلخرین / عدم الرغبة في احتمال و:تعصب

العنصري أفرادًا من مجموعات عنصریة أخرى من تقاسم  الفرص المتاحة في مجتمع ما    
 المعتقدات  واحترام  الدیني قبول بينما  یمنع التعصب  ،واالستفادة التامة منها بصورة متساویة  

 .الدینية التي یؤمن بها اآلخرون
 الدرجة التي تكون فيها إجراءات الحكومة المتخذة لوضع القوانين وإنفاذها مقبولة لدى       :شرعية
أن یؤمن المواطنون بمدى     هو والنظام الشرعي هو نظام قانوني لكن أهم ما في األمر      . الناس

یفضي االمتثال  :  والشرعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحسن اإلدارة  . ه قواعد ایراعوأن  مالءمته و
 .للقوانين واألنظمة إلى فعالية أآبر من االعتماد على القسر والوالءات الشخصية

مصنع یملكه في آثير من األحيان أجانب ویعمل على تجميع   ): maquiladora( منطقة صناعية حرة
 .ية ماآيالدورا وتختصر بكلمة ماآيالوتلفظ الكلمة باإلسبان. سلع للتصدیر

نازعين    ت عملية تفاوض إلیجاد حل لمشكلة ما یعمل في إطارها طرف ثالث مع الم  :وساطة
 وال یتمتع الوسطاء بأي سلطة للبت في النزاع بين  ،لمساعدتهم على التوصل إلى تسویة تفاوضية

 على حل القضية فيما لطرفان الوسيط بسلطة مساعدتهماا وعوضًا عن ذلك یفوض ،الطرفين
 .بينهما

استخدام المتحارب لدرجة من القوة ضروریة لبلوغ     مفهوم یمكن به تبریر:الضرورة العسكریة
 إن هدف الحرب هو خضوع العدو التام بأسرع ما یمكن مع حد أدنى من الخسارة       ، إذهدف الحرب

 .في البشر وفي العتاد واألموال
موقعها أو غرضها أو استخدامها تقدم مساهمة فعالة في     أغراض بطبيعتها أو : أهداف عسكریة
 . ویتيح تدميرها منفعة عسكریة محددة،العمل العسكري

 . عدم التحيز في نزاع ما:الحياد

لربح وتنظم   ال تهدف إلى ا أي مجموعة من المواطنين المتطوعين   ):NGO( منظمة غير حكومية
 المنظمة غير الحكومية الموجهة إلنجاز  وتؤدي. على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي

 وتحمل  ، والتي یقودها أشخاص تجمعهم مصلحة مشترآة، شتى الخدمات والمهام اإلنسانية       ،المهام
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إلى سياسات عامة وتراقبها وتشجع المشارآة السياسية  شواغل المواطنين إلى الحكومات وتدعو   
 .عن طریق تقدیم المعلومات

يویة منادیة بالمذهب الطبيعي في عالم اإلنسان مع أنها مرتبطة   آراء وقناعات دن:غير دیني
 .بمعتقدات مطلقة ومبادئ الضمير التي یعيش األفراد بها حياتهم

 مؤسسة عادة ما تكون موظفًا حكوميًا تتعلق وظيفته بمعاینة :مكتب أمين المظالم/أمناء المظالم
لطات العامة واإلبالغ عن هذه     الشكاوى التي یقدمها أشخاص عادیون عن الحكومة أو الس    

 .الشكاوى

إلى جانب صندوق   ( استحدث البنك الدولي  ،1999 في عام :لحد من الفقرادراسات استراتيجية 
 وصف  الدراساتوالمقصود بهذه ). PRSP( لحد من الفقر ااستراتيجية دراسات مفهوم ) النقد الدولي 

الدراسات هي من  و هذه . جتماعية هيكلية واال حالة االقتصاد الكلي لبلد ما بما في ذلك السياسات ال  
 من األطراف  واسعطيفإشراك تتيح عمليات مشارآة جدیدة توفر  غير أنها الحكومات إعداد 
 .لمجتمع المدني في االفاعلة
المال والموارد اإلنتاجية الكافية لضمان الرزق   /االفتقار إلى الدخل:  یتسم الفقر باآلتي:الفقر

 وارتفاع نسبة  ،الجوع وسوء التغذیة وسوء الصحة، والمعاناة من  ر إلى الغذاء واالفتقا،المستدام
 والتمييز واالستبعاد ، والتشرد  ،التعليماالنتفاع ب  أو االفتقار إلى  ، والتعليم المحدود ،انتشار المرض

 .نااالجتماعي
.  إطار فكري یميل إلى الحكم على شخص أو مجموعة أشخاص في صورة سلبية:حكم مسبق

هذه بأن  عترفال یُ ، الغالبوفي  . لق هذه األحكام السلبية عادة دون وجود دليل آاف عليها   وتط
حس  " وباتت مفاهيم . المواقف السلبية افتراضات ال أساس لها من الصحة بسبب آثرة تكرارها

 .وهي مقبولة على نطاق واسع وتستخدم لتبریر أفعال التمييز" سليم 
والیحق التمتع بوضع األسير إال لمحاربين  . ي نزاع مسلح دولي محارب اعتقل ف:أسير حرب/أسير

 ).في الدرجة األولى أفراد القوات المسلحة(یستوفون شروطًا معينة 
 مبدأ یجب وفقًا له عدم اإلفراط في الخسارة في أرواح المدنيين وفي إلحاق الضرر  :التناسب

 .ة من هجوم ضد هدف عسكريباألهداف المدنية بالنسبة إلى المنفعة العسكریة المتوقع
ترآيب مصطنع استخدم لتصنيف األشخاص على أساس   " عنصر"  إن مصطلح:عرق/عنصر

وأظهرت العلوم الحدیثة أن فئة    . أوجه تشابة بدنية وثقافية مفترضة ناشئة عن نسبهم المشترك    
لوجية    ومن الناحية البيو. العرق البيولوجية ال معنى لها عندما تطبق على األصناف البشریة

تتشارك األصناف البشریة في مجموعة مورثات مشترآة، وتكون التغيرات الوراثية داخل آل فئة   
وتكون هذه اإلیدیولوجية في بعض    . یزعم بأنها عرقية، أآثر بكثير منها فيما بين هذه األصناف 

ملة تمييزیة  وآثيرًا ما تكون مسوغًا لمعا،األحيان قاعدة للعمل االجتماعي وأساسًا لسياسة حكومية  
 .بين فئة وأخرى

 مجموعة من االفتراضات الخاطئة واآلراء واألفعال الناجمة عن االعتقاد بأن إحدى    :عنصریة
وال تشير العنصریة إلى مواقف اجتماعية تجاه    .  بصورة متأصلةغيرهاالفئات متفوقة على  

أفرادًا ومجموعات من هذا     مجموعات أقلية إثنية ثقافية وإنما أیضًا إلى  هياآل اجتماعية تستبعد      
ویمكن أن توجد العنصریة في هياآل وبرامج تنظيمية ومؤسسية وآذلك في مواقف األفراد . القبيل

 .وسلوآهم
 إجراء تعلن دولة ما عن طریقه، أحيانًا بعد الحصول على موافقة البرلمان، بأنها ملزمة  :تصدیق

 .قانونًا بمعاهدة
بة التصدیق على معاهدة یستبعد أو یعدل اآلثار القانونية لبعض    بيان تدلي به دولة ما بمناس:تحفظ

 .األحكام في الدولة
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 تحكم سيادة القانون الحكومة وتحمي المواطنين من أفعال الدولة التعسفية وتحكم     :سيادة القانون
 تكفل أن یتساوى جميع  آما أنها. المجمتع بوجه عام وهي ناظمة للعالقات بين المصالح الخاصة    

وسيادة القانون    . اطنين في المعاملة وأن یخضعوا للقانون عوضًا عن خضوعهم ألهواء القوي  المو
وتتوقف . شرط مسبق أساسي للمساءلة ولقابلية التنبؤ في القطاعين العام والخاص على السواء        

إقامة واستمرار سيادة القانون على بيان واضح لألنظمة وتطبيقها تطبيقًا غير تمييزي واإلنفاذ  
 وعلى    ، وعلى أساليب یمكن التنبؤ بها وقابلة للنفاذ قانونًا من أجل تغيير محتوى القوانين  ،فعال لهاال

جماعة المواطنين الذین یرون في مجموعة األنظمة أنظمة منصفة أوعادلة أوشرعية ویرغبون في    
 .تطبيقها
.  الدین  شؤون  لتمييزها عن بشؤون الدنيا ما له عالقة أو موسوم بالدنيویة؛ ویتصل  :دنيوي

والدنيویة هي اعتقاد بأن الدین والقضایا الكنسية ینبغي أال تدخل في وظائف الدولة وبخاصة في         
 .التعليم العام
 . أو قتل شخص ماإیذاء سلوك عنيف قائم على الجنس المراد به :عنف جنسي

لحرآة وعدم تمتع   القسر وتقييد االتحكم فيها، وب  أو  اآلخرینملكية حياة تتسم العبودیة ب :عبودیة
وال یسهل دومًا تحدید العبودیة المعاصرة أو    . شخص ما بالحریة في أن یغادر أو یغير رب عمله
فعبودیة الدین تمارس في أصقاع آثيرة من    . استئصالها ألن آثيرًا منها مقبول في إطار ثقافة ما 

 .العالم
عيًا واقتصادیًا ویشار إليها في    أمنًا اجتمابشرلا حقوق تمنح :الحقوق االجتماعية واالقتصادیة

ومن األمثلة عن هذه الحقوق،     . بعض األحيان آحقوق موجهة نحو األمن أو حقوق من الجيل الثاني       
 .الحق في الغذاء والمأوى والرعایة الصحية

 حبس منعزل لسجين ال یتاح ألشخاص آخرین زیارته إال من حين آلخر أو  :حبس انفرادي
  ، ردة من آل شيء سوى الضرورات األساسية إلبقائه على قيد الحياة بصورة محدودة في بيئة مج

 .ویحدد فيها بوجه عام الضوء والصوت والطعام ومواد القراءة والتمارین وأحيانًا الحرارة
 شخص تعينه هيئة على المستوى العالمي أو اإلقليمي مثل لجنة حقوق اإلنسان لألمم        :مقرر خاص

دوریة بشأن وضع حقوق اإلنسان في بلد معين أو بشأن قضية معينة     المتحدة من أجل إعداد تقاریر   
"  فيسمى ،ألمم المتحدة  لعام  المين األوإن عينه  "). مقرر لموضوع محدد"(خاصة بحقوق اإلنسان  

 .مهمة مماثلة" خبير مستقل"وآل إلى تویمكن أن ".  الممثل الخاص
  انظر مقرر خاص:ممثل خاص

 تحدد    إنها إذخاضعة لشروط،روض صندوق النقد الدولي   معظم ق:برامج التكيف الهيكلي
ولما آانت هذه    .  في بها بلد ما للحصول على المال   یمجموعة متنوعة من الشروط التي یجب أن   

الشروط، المعروفة ببرامج التكيف الهيكلي، موجهة بشدة نحو خفض التكاليف في القطاع    
 . االجتماعي وتحریر السوق فإنها انتقدت آثيرًا

 أوجه عدم المساواة الناشئة عن عملية نظامية واسعة لمجتمع یستبعد عددًا        :لعنصریة البنيویةا
 .آبيرًا من أفراد فئات إثنية معينة من المشارآة على نحو آبير في مؤسساته االجتماعية الكبرى

جل   مصطلح یطلق على المنادیات بالمساواة بين المرأة والر   :مدافعة عن حق المرأة في التصویت
 .البریطانيات واألمریكيات الالتي آافحن من أجل حقوق المرأة وال سيما حق التصویت

 تنمية تلبي احتياجات الوقت الحاضر دون أن تعرض للخطر قدرة األجيال في  :التنمية المستدامة
 .المستقبل على الوفاء باحتياجاتهم الخاصة

یب من استعادة الطاقة والثقة والقدرة على      عملية تمكين ضحایا التعذ:إعادة تأهيل ضحایا التعذیب
وتقوم مراآز وبرامج التأهيل باعتماد وتنفيذ مجموعة منوعة   . استئناف الحياة التامة بقدر اإلمكان

من نهوج المعاملة المختلفة مع مراعاة االحتياجات المحددة البدنية والنفسية لفرادى ضحایا التعذیب           
 أي فعل یرتكب عمدًا ضد :التعذیب.  سياسية التي یعملون فيهاوالبيئة الثقافية واالجتماعية وال  

 سواء أآانت جسدیة   شدیدة،  ًاآالمتحمل معاناة و شخص ما في السجن أو في حكم المتهم؛ ویجعله ی   
 ناجمة فقط عن طبيعة عقوبات مباحة قانونًا أو        تضمن التعذیب إحداث معاناة أو آالم     عقلية؛ وال ی مأ

 .عرضية
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مة عمال أنشئت لحمایة ودفع مصالح أفرادها قدمًا عن طریق اتفاقات تفاوضية         منظ:نقابة عمال
ویمكن أن تسدي النقابات أیضًا مشورة قانونية   . مع أصحاب العمل بشأن األجر وظروف العمل

ونقابة العمال المستقلة هي التي ال . وتقدم مساعدات مالية وإعانات مرضية وتسهيالت تعليمية 
 .رة صاحب العمل وتكون مستقلة عنه ماليًاتخضع لهيمنة أو سيط

 . تجارة غير مشروعة باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال:االتجار بالبشر
 انتقال غير مشروع أو سري لألشخاص عبر حدود وطنية ودولية وبصورة عامة   :االتجار بالبشر

لرحلة هو إآراه النساء  من البلدان النامية وبعض البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، والهدف من ا    
قائمين  والبنات واألطفال على العيش في أوضاع استغاللية وجائرة جنسيًا أو اقتصادیًا لمصلحة ال     

 فضًال عن أنشطة غير مشروعة أخرى  ، والمهربين والعصابات المنظمة للجریمة على الحشد
 . مثل العمل المنزلي القسري،متصلة بالتهریب
فهو یعني آذلك   .  المعدة الخاویة والعينين الغائرتين  غير أخرى عان للفقر م:الفقراء العاملون

 على تلبية  درینالفقراء العاملين، أولئك الذین لدیهم أعمال لكنهم ال یزالون یجدون أنفسهم غير قا  
 .احتياجاتهم

وعندما یعبر عن هذین الشعورین تجاه أقلية   .  هي آره األجانب والخوف منهم:آراهية األجانب
ومن األفضل على األرجح النظر إلى   ". العنصریة"فإن التعبير المستخدم غالبًا هو ظاهرة 

على أنها حالة خاصة من حاالت آراهية األجانب عوضًا عن استخدامها استخدامًا     " العنصریة"
 .یفتقر آثيرًا إلى الدقة


