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  مقدمة  -أوالً  

، إىل مفوضة األمم املتحدة الـسامية  ١٢/٢١طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره    -١
، حلقة عمل بشأن الطريقة اليت ميكن أن يسهم هبا          ٢٠١٠ حلقوق اإلنسان أن تعقد، يف عام     

لبشرية اليت تقوم عليها القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف        حتسني فهم القيم التقليدية ل    
موجزاً للمناقشات   إىل اجمللس    ، وأن تقدم  تهاومحاي تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    

  .اليت ُتجرى يف حلقة العمل
املذكورة أعاله  بعقد حلقة العمل    ،  ١٦/٣يف قراره   ،  ورحب جملس حقوق اإلنسان     -٢

املناقشات الـيت    مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الذي يتضمن موجز           وبتقرير
إىل اللجنة االستشارية أن ُتعـد      ،  ١٦/٣يف قراره   اجمللس أيضاً    وطلب .دارت يف حلقة العمل   

دراسة عن الكيفية اليت ميكن أن يساهم هبا حتسني فهم وتقدير القيم التقليديـة املتمثلـة يف                 
  . ية واملسؤولية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاالكرامة واحلر

والـيت   بتوافق اآلراء،    ٧/١واعتمدت اللجنة االستشارية يف دورهتا السابعة التوصية          -٣
السيد أمحر بالل الـصويف     : يتألف من األعضاء التالية أمساؤهم    فريق صياغة   مبوجبها  أنشأت  

الـسيدة  ، و أوكافورلسيد أوبيورا تشينيدو    ، وا )مقرراً(والسيد فالدميري كارتاشكني    ) رئيساً(
لورانس السيدة  وسيتولسينغ،  ذيرو جالل   السيد   و السيدة ذو الفقار،   و رييس برادو، أنانطونيا  

الـسيدة  ، و كـاروكورا يندوغورو  تشيكيو تشناند ألفريد ني   السيد  وبواسون دي شازورن،    
أن الدراسة السالفة الذكر و   أيضاً إىل فريق الصياغة أن يعد       اللجنة   وطلبت   ؛تشونغتشينسونغ  

  . يقدمها إىل اللجنة لتنظر فيها يف دورهتا التاسعة
 والـيت    بتوافق اآلراء،  ٨/٦ التوصية   الثامنةواعتمدت اللجنة االستشارية يف دورهتا        -٤

املقدمة خالل املناقشات املتعلقة بالدراسة األولية      االقتراحات  علماً بالتعليقات و  أحاطت فيها   
إىل فريق الصياغة أن يقدم إىل اللجنـة يف دورهتـا           ، وطلبت   لسيد كارتاشكني اليت أعدها ا  

  .مواصلة النظر فيهامن أجل التاسعة دراسة أولية منقحة 
، الـذي   ٦/٣٠ويسترشد فريق الصياغة يف أداء واليته بقرار جملس حقوق اإلنسان             -٥

هجي مبنظور جنساين يف    أن تأخذ على حنو منتظم ومن     طلب فيه اجمللس إىل اللجنة االستشارية       
تمييز ضد املـرأة، وأن     تقاطع بني األشكال املتعددة لل    تنفيذ واليتها، مبا يف ذلك عند دراسة ال       

وحتليالً نوعياً هلذه   لنساء والبنات،   تدرج يف تقاريرها معلومات عن حقوق اإلنسان اخلاصة با        
  .احلقوق

قة بني القيم التقليدية وحقـوق      تدرك اللجنة االستشارية أن املناقشات املتعلقة بالعال        -٦
اإلنسان قد كشفت عن وجود انقسام يف اآلراء يثبت احلاجة إىل التفكري يف التأثريين السليب               

.  اللذين ميكن أن تتركهما القيم التقليدية على إعمال حقوق اإلنسان بصورة فعالة             واإلجيايب
القيم يف تعزيز حقوق اإلنـسان      هذه   "حتسني فهم "الكيفية اليت ميكن أن يسهم هبا       وإن تقييم   
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، يتطلب حتليل منشورات األمـم      ١٦/٣ومحايتها، كما ذكر جملس حقوق اإلنسان يف قراره         
 مجيع املناظري، مبا يف ذلك       من املتحدة وغريها من املنشورات اليت تركّز على حقوق اإلنسان        

ق اإلنسان، والـسبل    القيم التقليدية يف تعزيز احترام حقو     تؤديه  دراسة الدور الذي ميكن أن      
  . اليت ميكن بواسطتها معاجلة أوجه القلق املشروعة

  التعاريف  -ثانياً  

  القيم التقليدية للبشرية  -ألف  
ومل تـسفر   ". القيم التقليدية للبـشرية   "ملصطلح  ال يوجد بعد تعريف متفق عليها         -٧

أي تعريف مـن  االستشارية عن يف اللجنة املناقشات اليت جرت يف جملس حقوق اإلنسان أو        
البشرية برمتها تتشاطر جمموعة مشتركة مـن القـيم،   وبقدر ما ميكن القول بأن   . هذا النوع 

أسهمت مسامهة جليلة يف تطـوير معـايري حقـوق اإلنـسان            "  اليتهي  القيم  تكون هذه   
عـن   تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان       يف  لوحظ  وكما  . )١("ومقاييسها

درجت هذه القيم يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق        قد أُ ف ،القيم التقليدية ملتعلقة ب اعمل  الحلقة  
بوصـفه  "مد بتوافق اآلراء    اإلنسان الذي تضمن تقاليد ومنظورات ثقافية وسياسية شىت واعتُ        

  .)٢("معيار اإلجناز املشترك لكافة الشعوب واألمم
مماثالً ، فهماً   وأسبابه وعواقبه  املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة،      أبدت  و  -٨

هبا حقوق اإلنسان، مبا فيهـا الكرامـة        حتميها وتنهض    القيم األساسية اليت     حني أفادت بأن  
ول طائفـة مـن األدبيـات واألديـان         قد ظلت تدور ح   واملساواة ومفهوم احلقوق ذاته،     

الدويل من خالل   وأخذت شكالً رمسياً يف القانون      ،  واملمارسات الثقافية للشعوب حول العامل    
قرارات اعتمدها بتوافق اآلراء ممثلو الدول األعضاء يف األمم املتحـدة خـالل املفاوضـات        

  .)٣( مناصرة منظمات اجملتمع املديناملتعددة األطراف ومن خالل
عاملية أخالقية، نظراً إىل أن هلا قوق اإلنسان األكادميي جاك دونيللي بأن ح    وقد أكد     -٩

عامليـة  هلا  ، و "الفرد كائن بشري  ببساطة ألن   "هبا على مستوى العامل      يتمسكونمجيع الناس   

__________ 

 .١٦/٣ديباجة قرار جملس حقوق اإلنسان  )١(
 ).ب(٦٥، الفقرة A/HRC/16/37الوثيقة  )٢(
 .٢٣، الفقرة A/HRC/4/34الوثيقة  )٣(
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ل احلكومات  َبمعيارية دولية، مبعىن أن حقوق اإلنسان مقبولة على مستوى العامل بأسره من قِ            
  .)٤(حقوق اإلنسان الدويلمن خالل االلتزامات والواجبات اليت تترتب عليها مبوجب قانون 

ن بعضها يتوافق مع معايري     إبقدر كبري من التنوع والتعقيد، إذ       بيد أن التقاليد تتسم       -١٠
كما أشـار إىل    و. حقوق اإلنسان، بينما يتعارض بعضها اآلخر مع هذه احلقوق أو يقوضها          

تنـاول مـسائل    ب   يف بيان مشترك، جي    سبعة من املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة     ذلك  
  : إلنسانحقوق اقائم على ليد ضمن إطار االثقافة والتق

أن يزدهر إال يف بيئة حتمي احلريات األساسية        ...  ال يستطيع التنوع الثقايف     
.  ومترابطـة  عاملية وغري قابلة للتجزئة ومتـشابكة     وحقوق اإلنسان اليت هي حقوق      

النتهاك حقوق اإلنسان اليت يكفلها     كمربر   أن حيتج بالتنوع الثقايف      جيوز ألحد  وال
نطاق هذه احلقوق، كما أنه ال ينبغي اسـتخدام التنـوع           القانون الدويل أو لتقييد     

 الثقافة، إىل   تتسعى، حت واملمارسات التقليدية الضارة    العزل العنصري   الثقايف لدعم   
حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئـة      تقديس االختالفات اليت تتعارض مع عاملية       

  .)٥(وترابطها
احلكومات إىل االمتناع عـن     ) أ(١٢٤ودعا إعالن ومنهاج عمل بيجني يف الفقرة          -١١

لقضاء على العنف ضـد     باالتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبار ديين جتنباً للوفاء بالتزاماهتا            
ويف إعالن وبرنامج عمل فيينا، شدد املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان على أمهية العمـل              . املرأة

 العرفية، واألفكار املـسبقة الثقافيـة       على إزالة اآلثار الضارة لبعض املمارسات التقليدية أو       
اخلـصوصيات  أنه يف حني جيب أن توضع يف االعتبار أمهيـة            على   كدأو"والتطرف الديين،   

، فإن مـن واجـب       املختلفة اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية   الوطنية واإلقليمية وكذلك    
 تعزيز ومحاية مجيع حقـوق  الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية،    

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        وتشري ديباجة    .)٦("اإلنسان واحلريات األساسية  
أن حتقيق املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة يتطلب إحـداث تغـيري يف الـدور               " إىلاملرأة،  

لس حقوق اإلنسان يف    وكان جم ". التقليدي للرجل وكذلك يف دور املرأة يف اجملتمع واألسرة        
ال جيوز التذرع بالتقاليد لتربير املمارسات الضارة الـيت         على أنه   باملثل   قد شدد    ١٦/٣ قراره

  .تنتهك املعايري واملقاييس العاملية حلقوق اإلنسان

__________ 

)٤( Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 2nd ed. (Ithaca and London, 

Cornell University Press, 2003), p. 1. 
، بيان أدلت به جمموعة من خرباء األمـم         "حقوق اإلنسان أدوات أساسية إلجراء حوار فعال بني الثقافات        " )٥(

 . ٢٠١٠مايو / أيار٢١املتحدة يف اليوم العاملي للتنوع الثقايف من أجل احلوار والتنمية، 
 . ٥، واجلزء األول، الفقرة ٣٨، اجلزء الثاين، الفقرة A/CONF.157/23الوثيقة  )٦(
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  الكرامة  -باء  
 .كل كائن بـشري   من جوانب   يعترب قانون حقوق اإلنسان الكرامة جانباً متأصالً          -١٢

  . بشكل مباشر مبفهوم املساواة وحق كل كائن بشري يف االحترامبط فالكرامة ترت
حنن شـعوب   " :حيث نقرأ ،  ويرد مفهوم الكرامة أوالً يف بداية ميثاق األمم املتحدة          -١٣

وأن نؤكد من جديد إمياننا باحلقوق األساسية لإلنـسان          األمم املتحدة وقد آلينا على أنفسنا     
...".   والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساويةوبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال    

ملّا كان اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة  "هوتشري ديباجة اإلعالن الدويل حلقوق اإلنسان إىل أن
البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وغري قابلة للتصرف، يـشكل أسـاس            

يولد مجيع الناس أحـراراً     : " من اإلعالن  ١قاً للمادة   ووف". احلرية والعدل والسالم يف العامل    
  ".ومتساوين يف الكرامة واحلقوق

الصكوك الالحقة، مبا فيها العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            كذلك فإن   و  -١٤
والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القـضاء           

إىل هـذه   تـشري   املرأة واتفاقية حقوق الطفل وإعالن وبرنامج عمل فيينا،         على التمييز ضد    
ويرد يف ديباجيت العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل             . املعاين

هذه احلقوق تنبثق عن كرامة اإلنسان      "اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن       
، باملساواة، وتشكل ذه اللجنةهل يف هذه االستخدامات" الكرامة"مفهوم ويرتبط ". األصيلة فيه

  .)٧(مجيع احلقوق فكرة كرامة اإلنسان، اليت ميلكها اجلميع بالتساوي، مصدر
أيضاً جانب مـن حمتـوى بعـض        والكرامة ليست جمرد أساس للحقوق، بل هي          -١٥

 ٢٢قوق اإلنـسان، كاملـادتني      يف مواد حمددة من اإلعالن العاملي حل      فالكرامة ترد   . احلقوق
، حيث تقترن باحلقوق االقتصادية، مبا يف ذلك حق االستفادة من الضمان االجتمـاعي    ٢٣و

 من العهد الـدويل   ١٠االحتجاز يف املادة    أوضاع   كما ترتبط الكرامة ب    .عادلواحلق يف أجر    
حملـرومني مـن    ل مجيع ا  يعاَم"أن   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على ضرورة       

اتفاقية حقـوق    ويف   .)٨("حريتهم معاملة إنسانية حتترم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين        
هيئات معاهـدات األمـم      وتشري   .)٩(يةالكرامة باالستقالل ترتبط   ،األشخاص ذوي اإلعاقة  

__________ 

)٧( Jeremy Waldron, “Dignity, Rank, and Rights: The 2009 Tanner Lectures at UC Berkeley”, 2009, 
pp. 5-6. 

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية      ) التعليم) (١(١٣للمزيد من اإلشارات إىل الكرامة، انظر املادة         )٨(
اجات اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفـل واتفاقيـة             واالجتماعية والثقافية، وديب  

 . مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على التمييز العنصري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 Christopherانظـر كـذلك   . ٢٥ و٢٤ و١٦ و٣انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املـواد   )٩(

McCrudden, “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, European Journal of 
International Law, vol. 19, no. 4, 2008, pp. 655, 691 and 706. 
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بـة  ظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقو       فيما يتصل حب  املتحدة بانتظام إىل الكرامة     
احلق يف مستوى    و ،)١٢(االحتجازأوضاع   و ،)١١( والتمييز ،)١٠(الالإنسانية أو املهينة   القاسية أو 

  .)١٣(معيشي الئق
وعلى سـبيل املثـال،     . من الصكوك اإلقليمية  كثري  ويرد مفهوم الكرامة كذلك يف        -١٦

ملـساواة  احلرية وا "على أن   ) هو اآلن االحتاد األفريقي   (ينص ميثاق منظمة الوحدة األفريقية      
وتـربط  ".  أهداف أساسية لتحقق التطلعات املشروعة للشعوب األفريقية       الكرامةوالعدالة و 

 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، احترام الكرامة حبظـر االسـترقاق             ٥املادة  
 ٥ة  ويرد ربط مماثل يف املاد    . والتعذيب والعقوبات واملعاملة الوحشية أو الالإنسانية أو املذلة       

وتعترب حمكمـة   . االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان   من  ) العمل اجلربي  (٧واملادة  ) التعذيب(
ال ميكن فصله عن الكرامـة األساسـية        "البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن مبدأ املساواة        

  .)١٤("للفرد
ق خمتلفة،  طالوطنية وأحكام القضاء الوطين يف منا     والكرامة مبدأ أساسي يف الدساتري        -١٧

وتربط احملاكم، يف كنـدا وجنـوب       . ندا واهلند وبولندا وجنوب أفريقيا وأوغندا     من بينها ك  
 وعلى سبيل املثـال، كتـب       .)١٥( على وجه اخلصوص، بني الكرامة وفكرة املساواة       ،أفريقيا

محاية التنوع هي السمة اليت متيز      " أن   امن احملكمة الدستورية جلنوب أفريقي    " وبوينغ"القاضي  
واحلرية مكـون   .  يف مجيع أفراد البشر    كرامة األصيلة الإهنا االعتراف ب  . اجملتمع احلر واملنفتح  

__________ 

فيما خيص حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، انظر الوثائق                  )١٠(
ــة ، CRC/C/JOR/CO/3، وCRC/C/SLE/CO/2، وCAT/C/CHE/CO/6، وCAT/C/LIE/CO/3: التاليــ

: وفيمـا خيــص العقوبــات البدنيـة، انظــر الوثــائق  . CCPR/CO/71/UZB، وCCPR/CO/80/UGAو
CRC/C/15/Add.168 و ،CRC/C/15/Add.259 و ،CRC/C/15/Add.135 و ،CRC/C/ETH/CO/3 و ،CRC/C/15/Add.121 ،

 . CRC/C/THA/CO/2، وCRC/C/15/Add.139و
، CCPR/CO/82/MAR، و CCPR/CO/83/UZB، و CCPR/C/JPN/CO/5، و CRPD/C/TUN/CO/1: انظر الوثائق  ) ١١(

، CEDAW/C/AZE/CO/3، و CEDAW/C/IND/CO/3، و CCPR/C/KWT/CO/2، و CCPR/C/PRY/CO/2و
 .CRC/C/CMR/CO/2، وCERD/C/BOL/CO/17-20، وCAT/C/AUT/CO/4-5و

، CRC/C/CHN/CO/2 و ،CCPR/C/JAM/CO/3، و CCPR/C/UKR/CO/6 و ،CCPR/CO/82/ALB: انظر الوثائق  )١٢(
 .CAT/C/RUS/CO/4، وCAT/C/GUY/CO/1، وCRC/C/DJI/CO/2و

 اليت  ٤، الفقرة   E/C.12/1999/5انظر أيضاً الوثيقة    . E/C.12/1/Add.60 و E/C.12/COD/CO/4انظر الوثيقتني    )١٣(
احلق يف الغذاء الكـايف يـرتبط       " إىل أن    ة والثقافية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعي    تشري فيها   

 ".بشكل ال انفصام فيه بالكرامة املتأصلة يف اإلنسان
)١٤( Inter-American Court of Human Rights, Atala v. Chile, para. 79. 
 Egan v. Canada, 1995 (Supreme Court of Canada); Vriend v. Alberta, 1998 (Supreme Court انظر )١٥(

of Canada); Nat’l Coal. For Gay & Lesbian Equal. v. Minister of Justice, 1998 (Constitutional 
Court of South Africa); and Minister of Home Affairs v. Fourie, 2006 (Constitutional Court of 

South Africa). 
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القوانني : " على أنيوينص الدستور األوغند  . )١٦("غىن عنه من مكونات الكرامة اإلنسانية      ال
الـيت  أو  أو الثقافات أو األعراف أو التقاليد اليت متس بكرامة املرأة أو سالمتها أو مصاحلها،               

ويف اهلند ُتربط الكرامة بـاحلق يف مـستوى         ". حمظورة مبوجب الدستور  تنال من مركزها،    
  .)١٧(معيشي مالئم

  ةاحلري  -جيم  
ويكفل . )١٨(اليت تكفلها " احلقوق واحلريات "إىل  عادةً  صكوك حقوق اإلنسان    تشري    -١٨

 - ق يف احليـاة   كحق الفرد يف احلرية واألمان على شخصه، واحل        -" حقوقاً"القانون الدويل   
أو احلـق يف أن     ) التنقل مـثالً  (احلق بالقيام بعمل ما     أساساً  اليت تعين   " احلريات"كما يكفل   

، كما تـشري إليهـا      "رية احل أما. "فيه الدولة ال تتدخل   ) كاملعتقد مثالً (ما  يكون للفرد شيء    
ـ  فهي تدل على حالة وضع أو صفة         الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،     ة الفـرد   حري
   .وعدم تدخل الدولة يف ممارسة احلقوق

يولـدون  " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن مجيع الناس           ١وتنص املادة     -١٩
هنا إإذ  . هبذا املعىن تكون احلرية هي الوضع األصلي      و. يف الكرامة واحلقوق  " أحراراً ومتساوين 

  .)١٩( بالتزامن مع الكرامة واحلقوقملك جلميع أفراد البشر منذ الوالدة، ويتمتعون هبا
وتعين احلرية مبعناها األوسع أن ممارسة هذه احلقوق ال ختضع ألية قيود أو حتديدات                -٢٠

وهكـذا ميكـن    وهي تدلّ على غياب اإلكراه أو التـدخل؛          .)٢٠(غري مربرة تفرضها الدولة   
حرية "و" ي والتعبري حرية الرأ "و" حرية الفكر والوجدان والدين   "و" حرية التنقل "احلديث عن   

غري خاضعة للرقابـة    " والصحافة احلرة هي صحافة      .)٢١("لتّجمع السلمي وتكوين اجلمعيات   ا
 بذل أي جهد يف أي شكل لإلكراه على حظر" وتعين حرية التعبري .)٢٢("وتعمل بدون عراقيل 

__________ 

)١٦( Prince v. President of the Law Society of the Cape of Good Hope, 2002, para. 49.  
)١٧( Mullin v. The Administrator, Union Territory of Delhi, 1981 (Supreme Court of India). 
. ، وديباجة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية        ٢انظر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة        )١٨(

 .نسان واحلريات األساسيةانظر كذلك االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإل
االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الـشبيهة          ‘  الفهم تنصُ  امتشياً مع هذ   )١٩(

 ".أن احلرية حق لكل كائن بشري، يكتسبه لدى مولده" يف ديباجتها على ‘بالرق
، )١(٢٠و، ١٩و، ١٨و، )٢(١٦و،  ١٣و،  ٤و،  ٢و،  ١انظر اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان، املـواد           )٢٠(

، ١٨و،  ١٢و،  ١؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املـواد          )١(٢٧و) ١(٢٣و،  )١(٢١و
 .٦ و١دتان ا؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، امل٢٢ و١٩و

 .٢٠ و١٩، ١٨، ١٣اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املواد  )٢١(
 .١٣، الفقرة ٣٤اإلنسان، التعليق العام رقم للجنة املعنية حبقوق ا )٢٢(
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" حريـات "أهنا  على   وبشكل عام، ميكن تصنيف احلقوق       .)٢٣("اعتناق رأي أو عدم اعتناقه    
ضـمان  مثل  االمتناع عن التدخل واختاذ إجراءات إجيابية       "      بااللتزام  ض على الدولة    فرِِتني  ح

  .)٢٤(احلقوقهذه ملمارسة املؤاتية  توافر الشروط املسبقة
 يف بعض حظر التعذيب، مطلقة، فقد ُتفرض مثل  بعض احلقوق واحلريات،    رغم أن   و  -٢١

جيوز للدولة   احلقوق واحلريات اليت     خيصوفيما  . أخرىحقوق وحريات   الظروف قيود على    
 بّدقة القيود اليت تكون مشروعة، وأكدت على وجوب  اتأن تقيدها، شرحت هيئات املعاهد    

 .)٢٥("ال جيوز أن تعّرض هذه القيود احلق نفسه للخطـر         "لكن  و. احملافظة على جوهر احلق املعين    
 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وكانت اللجنة املعنية. فاحلق هو القاعدة والقيد هو االستثناء

، قد ُوضـع    ٤البند املتعلق بالقيود يف العهد، والوارد يف املادة          "ية قد أكدت على أن    والثقاف
   .)٢٦("أساساً حلماية حقوق األفراد وليس للسماح للدول بفرض قيود

قـانون  ك القيود حقوقاً أخرى يكفلـها ال      نتهٍباإلضافة إىل ذلك، ال جيوز بتاتاً أن تً         -٢٢
، ١٨وفيما يتعلق باملادة    .  السبب الدويل، مبا يف ذلك احلق يف املساواة وعدم التمييز أياً كان          

عنـد  قوق اإلنسان أنه ينبغي للدول األطـراف،        املعنية حب لجنة  العلى سبيل املثال، شرحت     
جب ، أن تنطلق من ضرورة محاية احلقوق املكفولة مبوالتقييد املسموح هباتفسري نطاق أحكام 

تنشأ مبوجـب   والقيود املفروضة جيب أن     . العهد، مبا يف ذلك احلق يف املساواة وعدم التمييز        
وأضافت اللجنة أنه ال جيوز تطبيق القيود       . تطبق على حنو ُيبطل احلقوق املكفولة     أالَّ  القانون و 

ستند تتعلق مباشرة بالغرض احملدد الذي ت     ا جيب أن    ضعت من أجلها، وأهن   لألغراض اليت وُ   إال
فرض القيود ألغراض متييزيـة أو تطبيقهـا بطريقـة          جيوز  وال  . إليه وأن تكون متناسبة معه    

  .)٢٧(متييزية
اإلنسان يف تعليقهـا العـام      قوق  املعنية حب لجنة  الما يتعلق حبرية التنقل، أفادت      وفي  -٢٣
ـ              ٢٧ رقم بة  بأن التدابري التقييدية جيب أن تتمشى مع مبدأ التناسب؛ وجيب أن تكون مناس

قارنة بغريها من الوسـائل    باملأن تكون أقل الوسائل تدخالً      جيب  لتحقيق وظيفتها احلمائية؛ و   
  . تكون متناسبة مع املصلحة اليت ستحميهاالنتيجة املنشودة؛ وجيب أن اليت ميكن أن حتقق 

__________ 

 .١٠املرجع نفسه، الفقرة  )٢٣(
 . ٦، الفقرة ٢١، التعليق العام رقم ماعية والثقافيةتاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالج )٢٤(
. ٦، الفقـرة    ٣١ام رقم   ؛ والتعليق الع  ٢١، الفقرة   ٣٤انظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم          )٢٥(

 . E/CN.4/1984/4انظر أيضاً مرفق الوثيقة 
 .٢٨، الفقرة ١٤التعليق العام رقم  )٢٦(
 .٨، الفقرة ٢٢التعليق العام رقم  )٢٧(
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وثيقة االرتباط بالكرامة واملساواة؛ وهي صفة أساسية يف سعي كل          ولذلك فاحلرية     -٢٤
قيق تطلعاته وحتقيق ذاته، يف ظل الكرامة واحلقوق ومن دون أي تدخل غري مربر من               فرد لتح 
  . الدول أو غريها من اجلهاتجانب 

  املسؤولية  -دال  
باعتباره صـاحب   املسؤولية، كمعيار من معايري القانون الدويل، إىل الفرد         تشري  ال    -٢٥

ولة عن تعزيز حقـوق اإلنـسان   فالدولة مسؤ. للواجبتحملة املاجلهة حقوق بل إىل الدولة   
علـى  وعلى سبيل املثال، يؤكد إعالن وبرنامج عمـل فيينـا           . األشخاص ومحايتها جلميع  

مسؤوليات مجيع الدول، وفقاً مليثاق األمم املتحدة، عن تنمية وتـشجيع احتـرام حقـوق         "
  مسؤولية الدولة الطرف   جلنة حقوق الطفل  ووصفت  ". اإلنسان واحلريات األساسية للجميع   

 ويف .)٢٨("اجلهة الرئيسية اليت تتحمَّل واجب إعمال احلقوق املكفولة مبوجب االتفاقيـة       "بأهنا  
اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحايـة            أن  حني  

حبـق ومـسؤولية األفـراد       يعتـرف    حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً      
اعات والرابطات يف تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وزيادة التعريف           واجلم

املسؤولية والواجب الرئيسيني   "أن  يشدد كذلك على    هبا على الصعيدين الوطين والدويل، فهو       
   .)٢٩("يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يقعان على عاتق الدولة

ثالثة مـستويات مـن     تفرض  ؤولية ضمان حقوق اإلنسان     مسفإن  وبشكل عام،     -٢٦
اللجنـة   وعلى سبيل املثال، ذكّـرت     .)٣٠(م احلقوق ومحايتها وإنفاذها   اااللتزامات، هي احتر  

أن تكفـل متامـاً مـساءلة        مبسؤوليتها عن    اًطرف دولةًاملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       
  .)٣١(أة مبوجب االتفاقية وأن تكفل متتعها هبااحلكومة عن احترام ومحاية حقوق اإلنسان للمر

ضمان أال تعيق اجلهات الفاعلـة اخلاصـة إعمـال          عن  سؤولية   امل وتتحمل الدول   -٢٧
القـانون  مبوجب  ه   إىل أن  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      أشارت  قد  و. احلقوق

كن أن تتحمل الدول أيـضاً  دولية حمددة يف جمال حقوق اإلنسان، مي       وعهود   الدويل العمومي 
املسؤولية عن أفعال األفراد إذا مل تبذل العناية الواجبة ملنع انتهاك احلقـوق أو للتحقيـق يف                 

رأت اللجنة  ،  ضد هنغاريا . ت.قضية أ  ويف   .)٣٢(أعمال العنف واملعاقبة عليها وتقدمي التعويض     
دية متكررة من قبـل     عتداءات جس الحقوق امرأة تعرضت لإليذاء و    أن هنغاريا قد انتهكت     

__________ 

 . ٢٣، الفقرة CRC/C/NGA/CO/3-4الوثيقة  )٢٨(
 .، املرفق والديباجة٥٣/١٤٤قرار اجلمعية العامة،  )٢٩(
 .١٧، الفقرة ١٦، التعليق العام رقم  والثقافيةماعيةتاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالج )٣٠(
 . ٩، الفقرة ٢٨انظر كذلك التعليق العام للجنة رقم . ١٦، الفقرة CEDAW/C/CUB/CO/6الوثيقة  )٣١(
 . ٩، الفقرة ١٩التوصية العامة رقم  )٣٢(
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فية اللجنة على وجه اخلصوص أن الدولة مل توفر هلا محاية كاورأت . زوجها املتزوج هبا مدنياً 
 .)٣٣(فرد خاصه من العنف املرتيل الذي ارتكب

. حددت جلنة مناهضة التعذيب نطـاق التزامـات الدولـة ومـسؤوليتها           باملثل،  و  -٢٨
 ، األطراف  االتفاقية تفرض التزامات على الدول      أن ٢وأوضحت اللجنة يف تعليقها العام رقم       

وتتحمل الدول املسؤولية الدولية عن األفعال اليت يقوم هبا أو ميتنع عن القيام             . ال على األفراد  
واألشـخاص اآلخـرون   وغريهم، مبن فيهم الوكالء، واملتعاقدون اخلاصـون،  موظفوها هبا  

توجيهاهتـا أو حتـت     معها، أو مبوجـب     يتصرفون بصفة رمسية باسم الدولة، أو باالقتران        
أوضحت أنه إذا كانت قد وأضافت اللجنة أهنا . سيطرهتا، أو بصفة أخرى حتت مظلة القانون

 ،أخرى تتصرف بصفة رمسية أو حتت مظلة القانون       فاعلة   أو جهات    ،عرفت سلطات الدولة  
سـاءة  بوجود موظفني غري حكوميني أو أطراف خاصة فاعلة ترتكب أعمال تعـذيب أو إ             

بأنه معاملة أو كان لدى هذه السلطات أو اجلهات من األسباب املعقولة ما يدفع إىل االعتقاد          
العناية الواجبة ملنعهم والتحقيق معهم ومقاضاهتم ومعاقبتهم       جيري ارتكاهبا، ومل تقم مبمارسة      

ظفيهـا  ذلك وينبغي اعتبـار مو    عن  سؤولية  املمبا يتفق وأحكام االتفاقية، فإن الدولة تتحمل        
على حنو آخر مبوجب أو متواطئني يف ارتكاهبا أو مسؤولني   اجلائزة  األعمال غري   مرتكبني هلذه   

   .)٣٤(االتفاقية عن املوافقة عليها أو السكوت عنها
يكون أيضاً للجهات الفاعلة غري احلكوميـة، مـسؤوليات         قد  يف ظروف معينة،    و  -٢٩

تصرفون نيابة عن الدولة أو حني يؤدون خاصة حني يو،  الدويلقانون حقوق اإلنسانمبوجب 
أكد املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب           قد   و .)٣٥(مهامها

  الوطنية وغريها 
األعمال املتعلقة ب املبادئ التوجيهية   من مؤسسات األعمال، يف التقرير الذي أعده عن مسألة          

لية احترام حقوق اإلنسان متثل معياراً عاملياً لقواعد        ، أن مسؤو  )٣٦(التجارية وحقوق اإلنسان  
وهذه املسؤولية موجودة   . السلوك املتوقع من مجيع املؤسسات التجارية أياً كان مكان عملها         

فيما خيص الوفاء بالتزاماهتـا املتعلقـة حبقـوق         أو رغبتها   /بغض النظر عن قدرات الدول و     
ه املسؤولية موجودة باإلضـافة إىل االمتثـال    وهذ. تقلص تلك االلتزامات   اإلنسان، وهي ال  

__________ 

 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٦، آراء اعتمدت يف ٢/٢٠٠٣البالغ رقم  )٣٣(
 .  للجنة املعنية حبقوق اإلنسان٣١انظر أيضاً التعليق العام رقم . ١٨ و١٥ ، الفقرتان٢التعليق العام رقم  )٣٤(
ــر  )٣٥(  Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors (Oxford, Oxfordانظ

University Press, 2006), and Philip Alston (ed.), Non-State Actors and Human Rights (New York, 
Oxford University Press, 2005).  

 .١٧/٤وافق عليها جملس حقوق اإلنسان يف قراره  )٣٦(
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املسؤولية عن  وأضاف املمثل اخلاص أن .)٣٧(للقوانني واألنظمة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان
  : احترام حقوق اإلنسان تتطلب أن تقوم املؤسسات التجارية مبا يلي

 مـن   أن تتجنب التسبب يف اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان أو املسامهة فيها            )أ(  
  خالل األنشطة اليت تضطلع هبا، وأن تعاجل هذه اآلثار عند وقوعها؛ 

أن تسعى إىل منع اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان اليت ترتبط ارتباطاً مباشـراً            )ب(  
تكون قد أسهمت    بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا يف إطار عالقاهتا التجارية، حىت عندما ال           

  . )٣٨(هي يف تلك اآلثار
ويشري كذلك امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب إىل واجبات األفراد، اليت             -٣٠

تتخطى، كما أشار إىل ذلك شتاينر وألستون وغودمان، املفهوم التقليـدي القائـل بـأن               
التقاليد الكونفوشيوسية اآلسيوية علـى مـسؤولية       وتؤكد  . )٣٩(الواجبات مرتبطة باحلقوق  

العهد الدويل اخلـاص    تسلّم كذلك، ديباجتا    .  رعاية اآلخرين  األفراد واألسر واجلماعات يف   
باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          

 ."العهـد هـذا   املعترف هبا يف     على الفرد مسؤولية السعي إىل تعزيز ومراعاة احلقوق       "أن  ب
ى أن حقوق اإلنسان غري قابلة للتصرف ومتأصلة يف الكائن          وعليه، ومع أنه ينبغي التأكيد عل     

، ميكن اعتبار األفراد هلم مسؤولية عن       "تصرف مسؤول "البشري، وليست مشروطة بوجود     
 يف وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان متـس        بتعزيز احترام حقوق اإلنسان وعن عدم التسب      

  .أفراداً آخرين
ملسؤولية الفردية يف قانون حقوق اإلنسان قد يـثري         غري أن التأكيد املغاىل فيه على ا        -٣١

حاجة إىل معايري جديدة،     اجمللس الدويل لسياسة حقوق اإلنسان إىل أنه ال       فقد أشار   . اجلدل
نظراً إىل أن قانون حقوق اإلنسان الدويل يشري بالفعل إىل أنه جيوز أن ُتفرض علـى بعـض             

كون ضرورية ألغراض حمددة مسموح هبـا،   مجيعها، قيود ينص عليها القانون وت      احلقوق، ال 
وقد اعتـرض اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف          . )٤٠(مثل محاية حقوق اآلخرين مثالً    

، بسبب إعـراب    "مسؤوليات اإلنسان " على مقترح يدعو إىل إعداد نص بشأن         ٢٠٠٥ عام

__________ 

 .١١، الفقرة A/HRC/17/31انظر الوثيقة  )٣٧(
 .١٣املرجع نفسه، الفقرة  )٣٨(
)٣٩( Philip Alston, Ryan Goodman and Henry J. Steiner (ed.), International Human Rights in Context: 

Law, Politics, Morals (Oxford, Oxford University Press, 2008), p. 505. 
)٤٠( International Council on Human Rights Policy, “Taking Duties Seriously: Individual Duties in 

International Human Rights Law”, 1999, preface, pp. 40-42. 
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ـ                لة يف العديد من الدول عن آراء مفادها أن حقوق اإلنسان غري قابلة للتصرف وأهنـا متأص
  .)٤١(اإلنسان، وأن التركيز على املسؤوليات الفردية قد يقوض عاملية حقوق اإلنسان

  العالقة بني القيم التقليدية وحقوق اإلنسان  -ثالثاً  
 معقدة؛ إذ إن قيماً تقليدية متنوعة تشكل        العالقة بني القيم التقليدية وحقوق اإلنسان       -٣٢

 أدى دوراً يف تربير تبعية املرأة ومجاعات األقلية         جذور حقوق اإلنسان العاملية، ولكن بعضها     
وبذلت اجملتمعات الدولية جهوداً ترمي . يف العامل، يف البلدان الغربية كما يف غريها من البلدان         

إىل احترام القيم التقليدية وكذلك، يف الوقت عينه، إىل إلغاء القيم واملمارسات التقليدية اليت              
وطُبقت القيم التقليدية مـن     . ان، أو إىل تصحيحها أو تكييفها     تؤثر سلباً على حقوق اإلنس    

  . أجل دعم هذه اجلهود الرامية إىل إعمال أو تعزيز حقوق اإلنسان

  يف السياقات التقليدية والثقافية املختلفةاملمتدة جذور حقوق اإلنسان العاملية   -ألف  
ق اإلنسان، فإن القيم    كما أوضحت دول كثرية خالل اعتماد اإلعالن العاملي حلقو          -٣٣

فقد قالت إكوادور، على سـبيل  . اليت يقوم عليها اإلعالن تعكس ثقافات وجمتمعات متنوعة      
وأكـدت  ". ميكن اكتشاف تعددية منشأ حقوق اإلنسان عند قراءة مواد اإلعالن    "املثال، إنه   

 اعتـرف   قد"، املقتبسة من القرآن، فذكرت أن اإلسالم        ١٩باكستان تأييدها الكامل للمادة     
". إكراه يف الدين أو يف املمارسات الدينية دون أي لبس باحلق يف حرية الوجدان، معلناً أنه ال        

وشددت الصني على أن الفكر الصيين قد ترك أثره يف تطور أفكار حقوق اإلنسان يف العامل                
اإلعالن مل يعكس وجهة نظر أي شعب بعينه أو أي جمموعـة            "وذكرت الربازيل أن    . الغريب

. عوب بعينها، كما أنه ليس تعبرياً عن أي عقيدة سياسية بعينها أو أي نظام فلسفي بعينـه                ش
بل إن اإلعالن جاء مثرة للتعاون الفكري واألخالقي بني عدد كبري من األمم؛ وهذا ما يفسر                

  . )٤٢("قيم اإلعالن وأمهيته وما مينحه سلطة أخالقية كبرية
 من اإلعالن أن يكون استشرافياً، أي أنـه بـصورة           وبدا واضحاً أيضاً أنه كان ُيراد       -٣٤

مل تـذكر   "وحسبما أشار إليه مندوب اهلنـد       . جزئية يرفع لواء حقوق مل تكن حممية من قبل        

__________ 

:  علـى الـرابط الـشبكي   ، متاحEconomic and Social Council, press release ECOSOC/6174انظر  )٤١(
www.un.org/News/Press/docs/2005/ecosoc6174.doc.htm, and E/CN.4/2005/99. 

جمموعـة  " فـإن  وحسب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    . PV.183 و PV.182 و PV.181 و A/PV.180انظر   )٤٢(
لذي تضمن تقاليـد     يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ا      بني البشر هي تلك اليت أدرجت     " املشتركة القيم

إلجنـاز لكافـة الـشعوب    لعيار املشترك املبوصفه "مد بتوافق اآلراء ومنظورات ثقافية وسياسية شىت واعتُ 
 UNDP, “Doing Justice: How informal justice systems can contribute, Decemberانظـر  ". واألمم

2006, pp. 33-35. 
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اإلعالنات السابقة حقوقاً مثل احلق يف األجر املتساوٍي عن العمل املتساوي؛ وحق األمهـات              
د مولودين يف إطار الزواج أو خارجه؛ واحلق واألطفال يف احلماية االجتماعية، سواء كان األوال      

وتعّبر هذه احلقوق عن نظام اجتمـاعي       . يف التعليم؛ واملساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء       
 . )٤٣("جديد وعن دميقراطية حقه تقوم على العدالة االجتماعية

ن وأشار باحثون إىل أمثلة للقيم التقليدية اليت يعكـسها قـانون حقـوق اإلنـسا                -٣٥
، والقيمة اهلامة اليت توليها جمموعة      )٤٥(، كمفهوم املساواة لدى قبيلة أكامبا يف كينيا       )٤٤(الدويل

، وااللتزام باحملاكمة العادلة لدى جمموعة األمهرة       )٤٦(اآلكان اإلثنية يف غانا للكرامة اإلنسانية     
ـ   . )٤٧(يف إثيوبيا وجمموعة كوبا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية        ك، مفهـوم   ويضاف إىل ذل

، الذي يقيم فكرة الرفاه ليس علـى        ‘سوماك كاوساي ‘مفهوم  شعوب األنديز األصلية، أي     
، "أهيمسا"وكلمة  . )٤٨(الفرد مبعزل عن اآلخرين وإمنا على العالقة بني الفرد واجملتمع والطبيعة          

. العنفنبذ  تعين  والبوذية،   اهلنودسية واجلاينية وهي مبدأ من مبادئ بعض األديان اهلندية مثل         
من خالل تطبيقه علـى     " أهيمسا"وقد جنح املهندس كارامتشاند غاندي يف الترويج ملفهوم         

 وكان حلركة املقاومة السلمية اليت قادهـا        .)٤٩(مجيع جماالت احلياة، وال سيما على السياسة      
تأثري هائل يف اهلند، وهي أثارت إعجاب الرأي العام يف البلدان الغربية وأهلمت قادة حركات               

وتؤكد الديانة  . )٥٠(حقوق مدنية وسياسية شىت، مبن فيهم مارتني لوثر كينغ ونيلسون مانديال          
السيخية على مبدأ املساواة بني مجيع أفراد البشر وترفض التمييز على أساس الطبقة أو املعتقد               

   .)٥١(أو نوع اجلنس

__________ 

 .PV.183 وPV.182 وPV.181 وA/PV.180انظر  )٤٣(
 Makau Mutua, “The Banjul Charter and the African Cultural Fingerprint: an Evaluation of theانظر  )٤٤(

Language of Duties”, Virginia Journal of International Law, vol. 35, 1995, p. 346; Timothy 
Fernyhough, “Human Rights in Pre-colonial Africa” in Ronald Cohen, et al., eds., Human Rights and 
Governance in Africa (Florida, University Press of Florida, 1993); and Kwasi Wiredu, “An Akan 
Perspective on Human Rights”, in Abdullahi Ahmed An-Na’im and Francis M. Deng (eds.), Human 

Rights in Africa: Cross-Cultural Perspectives (Washington, D.C., Brookings Institution, 1990). 
)٤٥( Mutua, “The Banjul Charter” (see footnote 44), p. 350. 
)٤٦( Wiridu, cited in Mutua, ibid., pp. 348-354. 
)٤٧( Fernyhough, “Human Rights in Pre-colonial Africa” (see footnote 44), pp. 62. 
 .١٧رة ، الفقA/HRC/16/37الوثيقة  )٤٨(
)٤٩( Unto Tahtinen, Ahimsa: Non-Violence in Indian Tradition, London, Rider, 1976, pp. 116-124. 
 ”Placido P. D’Souza, (“Commemorating Martin Luther King Jr.: Gandhi’s influence on Kingانظر  )٥٠(

SF Gate (San Francisco Chronicle), 20 January 2003;  and Nelson Mandela, “The Sacred 
Warrior: The liberator of South Africa Looks at the Seminal Work of the Liberator of India”, 

Time, 31 December 1999. 
)٥١( Satvinder Singh Juss, “The Secular Tradition in Sikhism” in Rutgers Journal of Law and 

Religion, vol. 11, spring 2010, p. 270. 
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نني العرفية وإدارة   املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية حبوثاً يف القوا        وأجرى    -٣٦
وكتب املقرر اخلاص، يف تقرير قُدِّم إىل جلنة جملس         . العدل يف اجملتمعات األصلية حول العامل     

ليـد   يف التقا  ةمتأصـل ، أن القوانني العرفية للشعوب األصلية       ٢٠٠٤حقوق اإلنسان يف عام     
 يتعلق باحلفـاظ    ليب احتياجات جمتمعات السكان األصليني فيما     تواألعراف احمللية، وعادة ما     

لتعامـل مـع    اطريقـة    و ، وحسم الرتاعات بشىت أنواعها    ني،االجتماعيوالوفاق  على النظام   
لسكان األصليني يف   العريف ل قانون  ال البلدان اليت متكنت من دمج احترام        وأضاف أن . اجملرمني

 عنـد   أن العدالة حتققت بشكل أكثر فعالية، وال سيما       قد اكتشفت   نظمها القانونية الرمسية    
 أيضاً يف بعض جمـاالت القـانون        تحتققولكنها  التعامل مع القانون املدين وقانون األسرة،       

اجلنائي، وبالتايل يبدو أن إجياد نوع من التعددية القانونية يشكل وسيلة بناءة للتعامـل مـع                
  .)٥٢(القائمة على قيم ثقافية خمتلفةاملختلفة النظم القانونية 

للشعوب واجلماعات حق عام    "يكية لدراسات علم اإلنسان فإنه      ووفقاً للرابطة األمر    -٣٧
بشرط أال تؤدي أنشطتهم هذه إىل اإلقالل من القـدرات  ... يف حتقيق قدراهتم بشأن الثقافة    

وأشارت الرابطة كذلك،   . وهم بذلك يؤكدون أمهية التنوع اإلنساين     ". نفسها لدى اآلخرين  
أهنـا ومنـذ زمـن بعيـد     " وحقوق اإلنسان، إىل يف إعالهنا املتعلق بدراسات علم اإلنسان    

يساورها، وسيبقى يساورها القلق كلما اسُتخدمت االختالفات بني البشر كأساس إلنكـار            
  ". حقوق اإلنسان األساسية

وقد يساعد شرح مبادئ حقوق اإلنسان الدولية بطرق يكون هلا صدى يف الثقافات               -٣٨
 يفحلقـة نقـاش     وعلى سبيل املثال، وخالل     . حلقوقوالتقاليد املختلفة، تعزيز احترام هذه ا     

القوانني واملمارسات التمييزية وأعمال العنف املوجهة      "بشأن موضوع   جملس حقوق اإلنسان    
استـشهد سـفري جنـوب      ،  )٥٣("ضد أفراد استناداً إىل توجههم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية       

  :، فقال"أوبونتو"أفريقيا، بصفته مدير حلقة النقاش، بعقيدة 
وهي بـذلك   ". إنين موجود ألنك موجود   " هو   "أوبونتو"إن جوهر عقيدة      

تنقل فكرة أننا مجيعاً مرتبطون معاً حبكم إنسانيتنا املشتركة، وأننا نتحمل مـسؤولية    
محاية بعضنا بعضاً وفقاً للمبادئ األساسية اليت تقوم عليها يف الواقع مفاهيم حقوق             

  . )٥٤(اإلنسان لدينا

__________ 

 .٦٧، الفقرة E/CN.4/2004/80الوثيقة  )٥٢(
 .٢، الفقرة ١٧/١٩ عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان نقاشالحلقة ُعقدت  )٥٣(
ــشبكي )٥٤( ــرابط ال ــر ال -www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/03/panel-discussion-sexual: انظ

orientation-and-gender-identity.html. 
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 واجلهود الرامية   ،األقلياتمجاعات  لقيم التقليدية على النساء و    لالسليب  التأثري    -باء  
  التغلب عليهإىل 
أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة هم وهيئات املعاهدات ومفوضية         نشر    -٣٩

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان كثرياً من األعمال اليت تؤكد على أمهية ضمان عـدم               
وسلطت هذه اجلهات الضوء    . )٥٥(على املعايري العاملية حلقوق اإلنسان    " التقليديةالقيم  "إعالء  

على استخدام هذه العبارات لتربير هتميش مجاعات األقليات، واإلبقاء على أوجـه انعـدام              
املساواة بني اجلنسني، والتمييز والعنف، وعلى احلاجة املقابلة إىل وضع هـذه العبـارات يف               

  . نسانسياق قوامه حقوق اإل
املتعلقة  حلقة العملعن ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  يمفوض تقريروخلص    -٤٠

، مـن   ها متنافرة تعكس قيماً خمتلفة داخل     للمجتمعات تقاليد للبشرية، إىل أن    بالقيم التقليدية   
 األكثر هتميشاً، مبن فيهم   أولئك  أو أصحاب السلطة من جهة، و     /خالل عكس آراء األغلبية و    

وبالرغم من أن مفاهيم الكرامة اإلنسانية توجد يف كل جمتمع          . خرىاألهة  اجلاألقليات، من   
، فإنه من "الثقافة"وهي مرتبطة بالنظم القيمية وطرق العيش املشترك واملعتقدات اليت تلتقي يف   

بع الضروري أيضاً االعتراف بأن بعض املمارسات واملواقف املتضاربة مع الكرامة اإلنسانية تن           
وميكن أن تكون مواقف جمموعات ثقافية من أفراد بعينهم بسبب          . بدورها من القيم التقليدية   

بعض اخلصائص أو السمات املميزة اليت ميتلكوهنا سبب مشاكل كثرية جداً، حبيث ُيحرم من              
تراعي كرامتهم وقد حيرمون أحيانـاً        ال القيمة اإلنسانية هؤالء األفراد الذي يعاملون معاملة      

  .)٥٦( من احلياةحىت
هـي  " القـيم التقليديـة   "واسُترعى االنتباه يف التقرير إىل أن تصورات ما يشكل            -٤١

فكثرياً ما جيري التحجج  . تصورات ذاتية بدرجة مرتفعة وتتوقف على هياكل القوة يف اجملتمع         
يد والثقافات  بالتقاليد لتربير إبقاء األمور على حاهلا، وعدم مراعاة الواقع الذي يبّين أن التقال            

واملعايري االجتماعية قد ظلت دائماً تتطور وستواصل تطورها مع الزمن؛ أما النهج القائم على              
حقوق اإلنسان فهو على النقيض من ذلك يتطلب تغيري الوضع القائم لضمان االمتثال للمعايري              

ليد للمحافظة علـى    وأكرب املستفيدين من الوضع القائم هم أكثر قابلية للجوء إىل التقا          . الدولية
السلطة واالمتيازات، وأيضاً للتحدث باسم التقاليد، بينما يكون أكثر املهمشني واملتضررين هم            

لجنة وقد أشارت ال  . اخلاسر األكرب من النهج القائم على القيم التقليدية إلعمال حقوق اإلنسان          
__________ 

، A/HRC/4/34؛ والوثيقــة ٨٠ و٧٦، و٢٠، و٩، الفقــرات E/CN.4/2006/61/Add.5انظــر الوثيقــة  )٥٥(
القـضاء علـى    ؛ والتوصيات العامة للجنة املعنية ب     ٦٧، الفقرة   A/HRC/18/35/Add.5يقة  ؛ والوث ٤٧ الفقرة

؛ وإعـالن  ٢٢ و٢١، الفقرتـان  ١٦، املـادة  ٢١؛ ورقم ٢٣ و١١، الفقرتان ١٩رقم : التمييز ضد املرأة 
املمارسات التقليدية الضارة الـيت  "؛ واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان،    ١١٩هاج عمل بيجني، الفقرة     ومن
 ).١٩٩٥(٢٣، صحيفة وقائع حقوق اإلنسان رقم "يف صحة النساء واألطفال تؤثر

 .٦٨-٦٧ ن، الفقرتاA/HRC/16/37الوثيقة  )٥٦(
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ن املواقف التقليدية الـيت     أإىل   ١٩يف توصيتها العامة رقم     القضاء على التمييز ضد املرأة      املعنية ب 
املمارسات الشائعة اليت تنطـوي     هي مواقف تدمي     ةر منطي ادوأتعترب املرأة تابعة للرجل أو ذات       

على العنف أو اإلكراه، مثل العنف وإسـاءة التـصرف يف األسـرة، والـزواج بـاإلكراه،                 
وأوجه . وختان اإلناث بسبب املهر الذي تدفعه الزوجة، واهلجمات بإلقاء احلوامض،          والوفيات

التعصب واملمارسات هذه قد تربر العنف القائم على نوع اجلنس على أساس أنه شـكل مـن      
 .محاية املرأة أو التحكم فيهاأشكال 

املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسـبابه وعواقبـه إىل أن             وأشارت    -٤٢
تمييزية ضد املرأة   ي عن املمارسات الالإنسانية وال    كثرياً ما تكون ذريعة للتغاض    النسبية الثقافية   

 مـن آثـار     ااملشكالت النامجة عن النسبية الثقافية، وما ستترتب عليه       "، وإىل أن    يف اجملتمع 
 إحدى أهم القضايا يف جمـال حقـوق         ،املقبلالقرن  يف  ،  حقوق املرأة، ستكون  إىل  بالنسبة  

 اإلعـراب عـن     قضاء على التمييز ضد املرأة    املعنية بال  اللجنة    وكررت .)٥٧("اإلنسان الدولية 
والقوالب النمطية  األبوية  قلقها الستمرار املمارسات والتقاليد واملواقف القائمة على السلطة         

الـدول  وهي ما زالت تعرب عن قلقها إزاء عدم قيام          ،  التمييز ضد النساء  تدمي   اليتاملتجذرة  
قليدية الـسلبية   نمطية والقيم واملمارسات الت   ومنهجية لتغيري القوالب ال   فعالة   إجراءات   باختاذ
 من إعالن ومنهاج عمل بيجني، ويف       ١١٩ ويرد حتليل مماثل يف الفقرة       .)٥٨(القضاء عليها  أو

املمارسـات   اليت أعدهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بـشأن          ٢٣وقائع رقم   الصحيفة  
حق كل فرد يف أن يشارك       سياق   ويف. يف صحة النساء واألطفال    التقليدية الضارة اليت تؤثر   

علـى  للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         ، أكدت ا  يف احلياة الثقافية  
، "عن مكافحة املمارسات الضارة برفاه شخص أو جمموعة من األشخاص         "مسؤولية الدول   

   .)٥٩("مبا فيها تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ومزاعم ممارسة السحر
ومن املهم اإلشارة إىل أن من يعارضون حتديد أدوار اجلنسني الذي تعززه القيم اليت                -٤٣

ُيقال إهنا تقليدية أو ثقافية أو دينية يتعرضون بشكل خاص للعنـف والنتـهاكات حقـوق      
أعدتـه  تقرير   يف   املدافعني عن حقوق اإلنسان   باملقررة اخلاصة املعنية    فقد أشارت   . اإلنسان

أن النساء املدافعات أكثر    ن حقوق اإلنسان الذين يتناولون القضايا اجلنسانية،        املدافعني ع  عن
عرضة من نظرائهن الذكور لبعض أشكال العنف وغري ذلك من االنتـهاكات، والتحامـل              

ويعود السبب يف ذلك أحياناً إىل أنه يُنظَـر إىل النـساء املـدافعات              . والتكذيبواإلقصاء  

__________ 

 .١، الفقرة  E/CN.4/2002/83الوثيقة  )٥٧(
، CEDAW/C/ZAF/CO/4و ،CEDAW/C/USR/CO/7، وCEDAW/C/EGY/CO/7 وCEDAW/C/LSO/CO/1-4 الوثائق )٥٨(

 ، CEDAW/C/PNG/CO/3 و،CEDAW/C/LBR/CO/6، وCEDAW/C/UZB/CO/4، وCEDAW/C/LAO/CO/7و
، CEDAW/C/DJI/CO/1-3، وCEDAW/C/TZA/CO/6و، CEDAW/C/TUV/CO/2، وCEDAW/C/BFA/CO/6و
 .CEDAW/C/CIV/CO/1-3، وCEDAW/C/TCD/CO/1-4و

 .٦٤، الفقرة E/C.12/GC/21الوثيقة  )٥٩(
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الثقافية بشأن األنوثة    -االجتماعية  املقولبة  اليد واآلراء واألمناط    بوصفهن يتحدَّين السنن والتق   
  .)٦٠(اجملتمعومكانتها يف وامليل اجلنسي ودور املرأة 

وكثرياً ما توجَّه االنتهاكات اليت ُتربر بالقيم التقليدية أو الثقافية أو الدينيـة ضـد                 -٤٤
وضع يسمح هلا بالتأثري يف اخلطاب      تكون يف    مجاعات األقليات أو اجلماعات احملرومة اليت ال      

املقرر اخلاص املعين حبقـوق  ورأى . السائد الذي حيدد قيم اجملتمع املهيمن أو اجلماعة املهيمنة 
، أن عالقـات    ٢٠١١الشعوب األصلية، يف تقرير قّدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف عـام             

عدام املساواة اهليكلي الناجم عن تزال قائمة يف أحد البلدان تعكس ان  األرقاء اليت ال  -األسياد  
ويبدو وأن هذه املواقف قد ترسخت . املواقف التميزية املتجذرة بعمق حيال الشعوب األصلية    

يف نفوس قطاعات اجملتمع من الشعوب األصلية ومن غري الشعوب األصلية ترسخاً كبرياً أدى              
  . )٦١(لعناصر الضعيفة يف اجملتمعإىل تقبل ديناميات هذه القوة املدمِّرة بني العناصر القوية وا

القـيم  "، أشارت إحدى احلكومات إىل أن       االستعراض الدوري الشامل  ويف معرض     -٤٥
اإلنسان قوق  االعتراف حب  أمام   هي العائق األول   "الدينية والثقافية واألخالقية العميقة اجلذور    

  .)٦٢(يف بلدهاومزدوجي امليل اجلنسي  واملثليات لمثلينيل
ذ كثري من الدول خطوات إجيابية جلعل القوانني القائمة على القيم التقليدية            وقد اخت   -٤٦

ففي مصر، جنحت احلركة النسائية يف العمل على . تتماشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان     
 يعطي املرأة احلق يف إهناء عقد الزواج مـن طـرف واحـد،              ٢٠٠٠اعتماد قانون يف عام     

 الذي هو مفهوم من مفاهيم الشريعة، وهو ما حقق املساواة مـع             "اخللع"باالستناد إىل حق    
ولكـن هـذا    . الرجال الذي ينفرد حبق إهناء عقد الزواج من طرف واحد بواسطة الطالق           

القانون، الذي حيترم كرامة املرأة، قد تعرض لطعون قضائية ودستورية واسعة النطاق، كمـا              
لك ظل هذا القانون ساري املفعول وهو يساعد        ومع ذ . شهد مؤخراً حماوالت برملانية إللغائه    

   .)٦٣(يف تعزيز املساواة ألنه يف املقام األول يقوم على القيم التقليدية اليت تقبلها الشريعة
ما زالت هي إحدى العقبات الرئيسية أمـام        " التقليدية"وعلى الرغم من أن العقلية        -٤٧

اهلند ونيبال وسري النكا قد اختـذت       ، فإن حكومات    )٦٤(طائفة الداليت حماربة التمييز ضد    
؛ وعلى سبيل املثال، يتضمن الدستور اهلنـدي أحكامـاً          "النبذ"عدة خطوات حلظر ممارسة     

__________ 

 .٢٣، الفقرة A/HRC/16/44الوثيقة  )٦٠(
 .٦٧، الفقرة A/HRC/18/35/Add.5الوثيقة  )٦١(
 .١٢٣، الفقرة A/HRC/WG/6/10/LCA/1الوثيقة  )٦٢(
 .٣٢٣، الفقرة )A/56/38 (،٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )٦٣(
 .CERD/C/452/Add.2الوثيقة  )٦٤(
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قـانون  خاصة تستهدف ممارسة التمييز بني الطبقات، وسّنت احلكومة عدة قوانني، مبا فيها             
  .)٦٥()مكافحة النبذ(محاية احلقوق املدنية 

فقـد  .  السليب للقيم التقليدية ليس فقط يف البلدان غري الغربية       وميكن استشعار التأثري    -٤٨
إعطاء الثقافات  "، من   وأسبابه وعواقبه  املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة،      حذرت  

وأشارت إىل أن القيم التقليدية والثقافية يف البلـدان الغربيـة ُتـِشيع            " والتقاليد طابعاً شرقياً  
  .)٦٦(ممارسات ضارة مثل العنف املرتيل

  تطبيق القيم التقليدية يف جمال إعمال حقوق اإلنسان  -جيم  
 على القيم التقليدية السلبية من      وقد انطوت االستراتيجيات الفعالة الرامية إىل التغلب        -٤٩

وعلـى  . وجهة نظر حقوق اإلنسان على استخالص عناصر إجيابية من هذه القيم وتطبيقها           
أن بعض تقاليد شرق آسيا ميكن أن تكـون         ‘ دانيال بيل ‘سبيل املثال، اعترب عامل االجتماع      

  . )٦٧(ذات فعالية يف تعزيز احترام حقوق اإلنسان على الصعيد اإلقليمي
 بأن هذا النهج املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأةويف هذا الصدد، سلّمت      -٥٠

يعيد االعتبار للعناصر اإلجيابية من الثقافة احمللية ويعززها، وذكرت أن احملافظة بنجاح علـى              
لعناصـر  ُيؤكِّد فيه على ا" تفاوض ثقايف"القيم املتفق عليها عاملياً يتطلب االخنراط املنهجي يف  

. وُيكشف فيه النقاب عن عناصر االضطهاد يف اخلطاب القائمة على الثقافة          الثقافية اإلجيابية   
ينال من الثقافـة احملليـة       الهذا االخنراط الثقايف    وخالفاً ملا قد يدعيه أو خيشاه البعض، فإن         

أن وأضـافت   . االضـطهادية  وأيعترض على جوانبها التمييزية     هو باألحرى   يشوهها بل    أو
تـسخري  يسهم أيضاً يف    التفاوض بشأن الثقافة مع وضع شواغل حقوق اإلنسان يف االعتبار           

، األمـر    إىل األمام  حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني    لدفع  العناصر اإلجيابية للثقافة احمللية     
  .)٦٨(للثقافة اعتبارهاأيضاً الذي يعيد 

  القائـل  طـاب ا يشدد على ذلك اخل    إىل أننا، كم  املقررة اخلاصة   ويف حني أشارت      -٥١
صراحة حبقوق اإلنسان العاملية والدفاع عن املبادئ الـيت         التذرع  النسبية الثقافية، حباجة إىل     ب

 ،)٦٩(االعتـزاز وهن يشعرن بقدر أكرب وليس أقل من        نساء حول العامل    الكافحت من أجلها    
أة إىل تعبئة تعابري ثقافة فنية      حقوق املر فإهنا قدمت عدداً من األمثلة ووفق فيها املدافعون عن          

__________ 

 ).أ(٢٢، الفقرة E/CN.4/Sub.2/2001/16الوثيقة  )٦٥(
 .٤٧، الفقرة A/HRC/4/34الوثيقة  )٦٦(
)٦٧( Daniel Bell, “The East Asian Challenge to Human Rights: Reflections on an East West 

Dialogue”, Human Rights Quarterly, vol. 18, August 1996. 
 .٥٣ و٥٢ ، الفقرتانA/HRC/4/34الوثيقة  )٦٨(
 .٥٦املرجع نفسه، الفقرة  )٦٩(
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 لغة حقـوق اإلنـسان      استخدمت  مشال املكسيك  يف حملية   ئيةحركات نسا مبا فيها   ورمزية،  
؛ والنـساء    اإلفالت من العقاب والعنف ضد املرأة      لثقافةللتصّدي  أعمال رمزية   يف  وأدجمتها  

 إىل العنف القائم    هنتبا، رمز حترير فرنسا، للفت اال     "ماريان"الفرنسيات اللوايت تنكرن بلباس     
على نوع اجلنس؛ واالجتماع الذي عقدته يف القاهرة جمموعة من علماء اإلسالم أصـدرت              

وتتعارض " يؤسى هلا  قدمية   عادة "لألنثىتشويه األعضاء التناسلية    عدة توصيات تعترف بأن     
  . )٧٠(مع تعاليم اإلسالم

لثقافة والتقاليد احمللية لتعزيز احتـرام      واألمثلة اإلجيابية الواردة أعاله بشأن استخدام ا        -٥٢
ُتربز الدور الذي ميكن أن تؤديه القيم التقليدية، حني تكون متسقة مع املعايري              حقوق اإلنسان 

  . الدولية، يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

  القيم التقليديةعن طريق تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   -رابعاً  

   القيم التقليديةعن طريقق اإلنسان حقوالتثقيف بشأن دور   -ألف  
أكدت هيئات املعاهدات مراراً على أمهية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان كوسيلة              -٥٣

وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، يف     . إلعمال هذه احلقوق  
خلطوات اليت يتعني علـى الـدول       ، إىل أن التدابري التثقيفية هي من بني ا        ٣تعليقها العام رقم    

وباملثل، ذكرت اللجنة املعنية حبقوق . اختاذها للوفاء بالتزامها بإعمال احلقوق الواردة يف العهد
، أن التدابري اليت تتخذها الدول لتحقيق املساواة يف احلقوق     ٢٨اإلنسان، يف تعليقها العام رقم      

  .بني الرجل واملرأة جيب أن تشمل تثقيف اجلمهور
 الذي أعلنت مبوجبه عقـد األمـم        ٤٩/١٨٤وأشارت اجلمعية العامة، يف قرراها        -٥٤

 ةاملتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، إىل أن التعليم من أجل حقوق اإلنسان والدميقراطي    
هو يف حد ذاته حق من حقوق اإلنسان، وشرط أساسي إلعمال حقوق اإلنسان وتطبيـق               

إعالن األمـم   باإلضافة إىل ذلك أعلنت اجلمعية العامة، يف        . اعيةالدميقراطية والعدالة االجتم  
لكل فرد حـق االطـالع علـى        ، أن   املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان      

املعلومات املتعلقة جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وطلب هذه املعلومات وتلقيهـا         
  .)٧١(ثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسانالتاالستفادة من وينبغي أن تتاح له فرصة 

 من اتفاقية حقوق الطفل على أن أهداف التعليم تـشمل احتـرام             ٢٩وتنص املادة     -٥٥
حقوق اإلنسان والسالم والتسامح واملساواة، فضالً عن احترام القيم الوطنية للبلـد الـذي              

__________ 

 .٥٥-٥٣املرجع نفسه، الفقرات  )٧٠(
 .١، املرفق، املادة ٦٦/١٣٧قرار اجلمعية العامة  )٧١(
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النظر إىل احلقـوق  جة إىل    على احلا  ١وأكدت اللجنة يف تعليقها العام رقم       . يعيش فيه الطفل  
وعلـى أن   األخالقي أو األديب أو الروحي أو الثقايف أو االجتماعي األوسـع،       إطارهاضمن  
قيم اجملتمعات احمللية وغري مفروضة من اخلـارج        داخلة يف صلب     معظم حقوق الطفل     تكون

  .على اإلطالق
أنه من الضروري   ، إىل   ١وأشارت جلنة حقوق الطفل كذلك، يف تعليقها العام رقم            -٥٦

هـذا  أن  وأن يؤدي التعليم يف جمال حقوق اإلنسان إىل تعريف الطفل بقيم حقوق اإلنسان              
احلياة اليومية  غمار  هذه احلقـوق يف    بالتفكري يف   تعليم عملية تستمر مدى احلياة وتبدأ       ال

وتنعكس مسؤولية ربط حقوق اإلنسان بالتجربة اخلاصة للـشخص يف          . للطفل وجتاربه 
خاصةً على الصعيد   و،  أساليب مبتكرة  اللجنة اليت تدعو إىل أن تستحدث الدول      توصية  
 ١وأشارت اللجنة يف تعليقها العام رقـم        . )٧٢(تعزيز التوعية حبقوق اإلنسان    ، عند احمللي

كذلك إىل أن من بني الطرق املالئمة اليت ميكن أن تعتمدها الدولة فيما خيص التعليم يف                
 إجيـايب   تأثريالتقنيات التعليمية اليت قد يكون هلا       ء حبوث بشأن    إجراجمال حقوق اإلنسان،    

  . هذه التقنياتواعتمادعلى إعمال احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية 
ويف سياق االلتزامات الواقعة على عاتق الدول، ميكن أن يؤدي مفهوم القيم التقليدية       -٥٧

األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان      إعالن   من   ٥ من املادة    ٣ففي الفقرة   . دوراً مفيداً 
ينبغي أن يشمل التثقيف والتـدريب يف ميـدان   "، ذكرت اجلمعية العامة أنه      حقوق اإلنسان 

 علـى   ،حقوق اإلنسان خمتلف احلضارات واألديان والثقافات والتقاليد اخلاصة بشىت البلدان         
 على إثرائها وأن يستمدا منها      الطابع العاملي حلقوق اإلنسان، وأن يعمال     يعكسه  النحو الذي   

السنة الدولية   ويف بيان أدىل به املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان بشأن             ."اإلهلام
للتقارب بني الثقافات، أشار املدير التنفيذي إىل أن أعمال منظمته يف جمال الثقافة تقوم على               

ن االعتراف هبا واستيعاهبا من خـالل       حقوق اإلنسان ميك  "مبادئ مفادها، يف مجلة أمور، أن       
هنج يراعي الثقافة ويوفّر األساس والدعم االجتماعيني للنهج القانوين ويبين على القيم الثقافية             

وذكرت أيضاً خطة العمل    . )٧٣("اإلجيابية والتفسريات الدينية اليت تعزز مبادئ حقوق اإلنسان       
 والدميقراطية أن أحد التحديات الرئيـسية يف        العاملية املتعلقة بالتعليم من أجل حقوق اإلنسان      

املستقبل هو تعزيز الطابع العاملي حلقوق اإلنسان عن طريق ترسيخ هذه احلقوق يف التقاليـد               
وعليه، فإن إجياد تفسري أفضل للسياقات الثقافية والتقليدية املختلفة ميكن          . )٧٤(الثقافية املختلفة 

سان؛ أما حني ال تتسق القيم التقليدية أو الثقافية مع          أن حيّسن فهم اإلطار الدويل حلقوق اإلن      
__________ 

 .٢٩، الفقرة CRC/C/GTM/CO/3-4الوثيقة  )٧٢(
)٧٣( UNFPA, “Promoting International Development Through a Cultural Lens” 21 April 2010. 

Available from, www.unfpa.org/public/home/news/pid/5392. 
  : خطة العمل العاملية بشأن التعليم من أجل حقوق اإلنسان والدميقراطية، متوفرة على الرابط التايل )٧٤(

www/unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/342-353.HTM.  
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قانون حقوق اإلنسان الدويل فإن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ميكن أن يساعد الـدول               
على الوفاء مبسؤوليتها عن تغيري األفكار املسبقة أو القوالب النمطية الضارة أو عن القـضاء               

   )٧٥(عليها

  ل القيماملؤسسات االجتماعية ونق  -باء  
 دور األسرة واجلماعة    ، إىل أمهية  ١٦/٣أشار جملس حقوق اإلنسان، يف قراره رقم          -٥٨

واجملتمع واملؤسسات التربوية يف التمسك هبذه القيم ونقلها، وهو ما يسهم يف تعزيز احتـرام               
حقوق اإلنسان وزيادة قبوهلا على مستوى القواعد الشعبية، وناشد مجيع الدول أن تعزز هذا              

  .ور باختاذ تدابري إجيابية مناسبةالد
األسرة خيتلف شـكلها    "وجيب يف البداية التأكيد على أن األسر نفسها متنوعة وأن             -٥٩

وقـد  . ، كما الحظت اجلمعية العامـة     )٧٦("باختالف النظم الثقافية واالجتماعية والسياسية    
 يف الفقرة املعنونة    ٢١لعامة  سلَّمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف توصيتها ا          

بأن شكل األسرة ومفهومها قد خيتلف بني دولة وأخرى، بل بني           " األشكال املختلفة لألسرة  "
وأياً كان شكل األسرة، وأياً كان النظام القانوين أو الديانـة                   . "منطقة وأخرى داخل الدولة   

املرأة داخل األسرة سواء من حيث      أو العرف أو التقاليد داخل البلد، فيجب أن تتفق معاملة           
القانون أو يف احلياة اخلاصة مع مبدأي املساواة والعدل جلميع الناس، كما تتطلـب ذلـك                       

  ".  من االتفاقية٢املادة 
 ، باملعىن املقصود يف االتفاقية،    "األسرة"وكذلك، أشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن          -٦٠

 واحلنـو ات اليت ميكن أن تزود الطفل الصغري بالرعايـة          تشري إىل جمموعة متنوعة من الترتيب     
 واألسرة املمتدة والترتيبات التقليدية والعصرية األخـرى        النوويةوالنمو، مبا يف ذلك األسرة      

  .)٧٧(املرتكزة على جمتمع، شريطة اتفاق هذه الترتيبات مع حقوق الطفل ومصاحله الفضلى
يش فيه الفرد حياته جتعله يألف جمتمعـه        إن املؤسسات اليت تشكل السياق الذي يع        -٦١

ويف الوقت نفسه، لوحظ أن هذه املؤسسات ميكنها أن تنقل قيماً إجيابية تتسق        . وتصوغ قيمه 
وحقوق اإلنسان الدولية، ولكنها قد تكون كذلك مواقع لنقل قيم سلبية تقـّوض حقـوق               

، يف  حلقـوق اإلنـسان   مفوضة األمم املتحدة السامية     وعلى سبيل املثال، أشارت     . اإلنسان
القوانني واملمارسات التمييزية وأعمال العنف املوجهة ضد األفراد على أساس     تقريرها املتعلق ب  

         حقـوق اإلنـسان عمـالً       والذي قدمتـه إىل جملـس        ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية    
حيان مصدراً هاماً   بينما تكون األسر واجملتمعات احمللية يف غالب األ        إىل أنه    ،١٧/١٩بقراره  

__________ 

 .٥انظر مثالً اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املدة  )٧٥(
 . ٣١، الفقرة ٢٦/٢-دإ و٥٩/١٤٧انظر أيضاً قراري اجلمعية العامة . ٤٣، الفقرة ٦٥/٢٧٧قرار اجلمعية  )٧٦(
 . ١٥، الفقرة ٧التعليق العام رقم  )٧٧(
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لمواقف التمييزية داخل األسر واجملتمعات احمللية أن تعيق قدرة املثليـات           لللدعم، ميكن أيضاً    
واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية على التمتـع مبجموعـة             

فيها استبعاد األفراد يتجلى هذا التمييز بطرق خمتلفة، مبا " وأضافت أنه .حقوق اإلنسان كاملة 
من بيوت األسرة، وحرماهنم من اإلرث، ومنعهم من الذهاب إىل املدرسـة، وإيـداعهم يف               
مؤسسات األمراض النفسية، وإرغامهم على الزواج، وإرغامهم على التخلي عن األطفـال،            

  .)٧٨("نشطاء، وتعريضهم العتداءات على السمعة الشخصيةكعمل الومعاقبتهم على 
 إىل  ١٩يف تعليقها العام رقم     القضاء على التمييز ضد املرأة      املعنية ب لجنة   ال الحظتو  -٦٢
.  يسود يف مجيع اجملتمعـات     أنه و ، أشكال العنف ضد املرأة    سوأ أ أحدالعنف األسري هو    أن  

              تتعرض النساء من مجيع األعمـار للعنـف جبميـع أنواعـه،    ،ويف إطار العالقات األسرية  "
ضرب، واالغتصاب وغريه من أشكال االعتداء اجلنسي، والعنف النفسي وغريه          مبا يف ذلك ال   

  .)٧٩("من أشكال العنف اليت ترسخها املواقف التقليدية
، خالل  وأسبابه وعواقبه  املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة،      وقد وجدت     -٦٣

هبيكل األسرة وبالدين والتقاليد تشكل     زياراهتا القطرية، أن القيود االجتماعية الثقافية املرتبطة        
رادعاً كبرياً للنساء مينعهن من التبليغ عن العنف، وال سيما حني يقع داخل املرتل، وأن هـذا       

التـصورات  العنف املرتيل كثرياً ما ُيقبل كجزء عادي من احلياة األسرية، وخاصة بـسبب              
 اجتماعيـاً واقتـصادياً للـزوج              الراسخة املرتبطة باحلفاظ على شرف األسرة، وتبعية املرأة       

   .)٨٠(واألقرباء الذكور، واخلوف من نبذ العائلة واجملتمع يف حال التبليغ عن العنف
ولذلك فمن املهم بصورة خاصة أن تتخذ الدول خطوات لضمان أن تكون القـيم                -٦٤

اج عمـل   وُيسلم إعالن ومنه  . اليت تنشرها املؤسسات االجتماعية متسقة مع حقوق اإلنسان       
بيجني بسلطة هذه املؤسسات وبالدور الذي ميكن أن تؤديه يف تشكيل القيم، حيث يـرد يف    

  : ما يلي١٢٠الفقرة 
وميثل وضع هنج كلي ومتعدد التخصصات للمهمة اليت متثل حتدياً املتعلقـة              

بالعمل على جعل األسر واجملتمعات احمللية والدول خالية من أعمال العنف ضد املرأة            
وال بد أن تشيع املساواة واملشاركة بني الرجل واملرأة،         .  ضرورياً وميكن حتقيقه   أمراً

وينبغي أن تعزز نظـم     . واحترام كرامة اإلنسان، يف مجيع مراحل التنشئة االجتماعية       
  .التعليم احترام الذات واالحترام املتبادل والتعاون بني املرأة والرجل

__________ 

 . ٦٧ و٦٦، الفقرتان A/HRC/19/41الوثيقة  )٧٨(
، ٢٣ الفقـرة ) A/47/38 (،٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واألربعون، امللحـق          انظر   )٧٩(

 .   ٨، الفقرة E/CN/4/1997/47، والوثيقة ٣٧، الفقرة A/HRC/13/39/Add.3والوثيقة 
 . ٦٤، الفقرة A/HRC/17/26/Add.3الوثيقة  )٨٠(
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نسان الدويل املسؤولية ليس فقط عن اختاذ       وتتحمل الدول مبوجب قانون حقوق اإل       -٦٥
تدابري استباقية لتثقيف األفراد بشأن حقوق اإلنسان، بل أيضاً عن ضمان أن تنقل املؤسسات              

وحتقيقاً هلذه الغايـة،    . اليت تصوغ رؤية الفرد قيماً تتسق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان          
املرأة، إىل الدول، عند تطوير وتطبيق الـربامج        طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد        

مع منظمات اجملتمـع  ... تكثيف التعاون  " بالتثقيفية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان، القيام      
املدين واجملموعات النسائية وقادة اجملتمع احمللي والزعماء التقليديني والدينيني، فـضال عـن             

  .)٨١("املدرسني ووسائط اإلعالم

  ملمارسات اجليدةا  -جيم  
يف العامل أمثلة شىت لدول وهيئات أخرى تطّور برامج للتثقيف يف جمـال حقـوق                 -٦٦

اإلنسان تعترف بالدور الذي تضطلع به املؤسسات املبينة أعاله يف نقل القيم، وتسعى جاهدة              
لضمان أن تكون القيم املنقولة قيماً تعزز وحتمي حقوق اإلنسان وبالتايل تسهم يف تطبيـق                

  . معايري حقوق اإلنسان على أرض الواقع
مبهمة ‘ الفريق العامل الوطين لنشر حقوق اإلنسان وتعزيزها      ‘ففي إندونيسيا، كُلف      -٦٧

وإدراكاً من الفريق العامل    . إعداد إطار وطين للترويج الداخلي للنظام الدويل حلقوق اإلنسان        
ل القيم، عمل الفريق بتعاون وثيق مع       للدور اهلام الذي يؤديه قادة الرأي داخل اجملتمع يف نق         

هذه اجلهات الفاعلة بغية حتديد القيم العاملية املألوفة يف التقاليد الثقافية والدينية يف إندونيسيا              
اليت ميكن استخدامها أساساً إلدخال املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والترويج هلـا بطريقـة              

  .)٨٢(مهمتكون ذات صلة بتجارب السكان احملليني وفه
وحظي الفريق العامل بدعم أصحاب املصلحة املعنيني بفضل إشراكه هلم يف العملية،              -٦٨

. ونتيجة لذلك جرى تدريب هؤالء يف إطار الربنامج على استخدام املناهج الـيت أعـدت              
واهلدف هو مساعدة السكان على اكتساب فهم أفضل ملفاهيم حقوق اإلنسان عن طريـق              

فة لديهم بالفعل والترويج حلقوق اإلنسان انطالقاً من هذه القـيم مـن             استخدام القيم املألو  
ويأخذ الربنامج على حممل اجلـد أمهيـة   . جانب جهات فاعلة هامة متعددة داخل جمتمعاهتم 

األسر واجملتمعات واجلماعات واملؤسسات التعليمية يف نقل القيم، ويوجه طاقاته حنو ضمان            
  .نسان وحتميهاأن تعزز القيم املنقولة حقوق اإل

وقد اتسم هذا الربنامج باألمهية لتعاونه مع الزعماء الدينيني اإلسالميني، الذين يعتقد              -٦٩
بعضهم أن ال حاجة لتعليم حقوق اإلنسان بشكل حمدد بالنظر إىل التوافق الذي يرونه قائماً               

__________ 

 .CEDAW/C/NGA/CO/6الوثيقة  )٨١(
)٨٢( Mashadi Said, “Human Rights Advocacy Utilizing Religious Perspectives and Opinion Leaders: 

Promoting National Human Rights Education in Indonesia”, p. 24, Available from 
www.newtactics.org/sites/newtactics.org/files/Said_Advocacy_update2007.pdf. 
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ـ . بني حقوق اإلنسان والقيم اليت يتضمنها اإلسالم      شتركة، فـإن  وبينما توجد بالفعل قيم م
  .إدراجها بلغة حقوق اإلنسان يكفل احلماية العاملية جلميع األفراد

ويف كمبوديا، يقوم برنامج منهجية تعليم حقوق اإلنسان، الـذي أطلقـه املعهـد                -٧٠
الكمبودي حلقوق اإلنسان ووزارة التعليم والشباب والرياضة الكمبودية، باستخدام القـيم           

وجيـري تنفيـذ هـذا      . )٨٣(فسري املعايري الدولية حلقوق اإلنسان    املرتبطة بالبوذية كأدوات لت   
وسيتوىل . )٨٤(الربنامج يف املؤسسات التعليمية، وحتديداً يف املدارس االبتدائية واملدارس الثانوية         

املعهد تدريب مجيع معلمي املدارس االبتدائية واملدارس الثانوية يف البلـد، الـذين يفـوق                      
وهبـذه  . )٨٥( على تدريس حقوق اإلنسان وفقاً للمنهجية املوضوعة        معلم، ٧٠ ٠٠٠عددهم  

ويأمل املعهد كـذلك،  . الطريقة يهدف الربنامج إىل إنشاء مجاعة من معلّمي حقوق اإلنسان        
من خالل تركيزه على تالمذة املدارس، يف إيصال رسالة حقوق اإلنسان إىل األسر واجملتمع              

انة مركزية يف تطوير اجملتمع وأن املدارس، بفـضل         ويسلّم الربنامج بأن للمدارس مك    . ككل
  . )٨٦(تنميتها إلمكانات املتعلمني، ستسلّح األفراد مبا يلزمهم للعيش يف اجملتمع

ولألطفال الصغار إمكانية خاصة لتشّرب القيم مـن أسـرهم ومجاعـاهتم ومـن                -٧١
 جراءات اخلاصـة، يف   سبعة من املكلفني بواليات يف إطار اإل      وقد أدىل   . املؤسسات التعليمية 

  :  قالوا فيه،ببيان بشأن التنوع الثقايف من أجل احلوار والتنمية، ليوم العاملي للتنوع الثقايفا
على الدول أن تعتمد تدابري تؤدي إىل إجيـاد وحفـظ احليـز املفتـوح                 

والضروري ملمارسة احلريات الثقافية ولتمكني األفراد واجلماعات من التعامل مـع           
لثقافية وإدارهتا بطريقة تشاركية، واحلفاظ على تراثهم الثقايف وتطـويره          التغيريات ا 

أهنا ميكن أن  ويف هذا الصدد، متارس املؤسسات التعليمية دوراً حيوياً ألهنا إما       . ونقله
ولـذلك ينبغـي    . تغرس روح التسامح أو أن تعزز التوترات، حىت يف سن مبكرة          

__________ 

)٨٣( Viola B. Georgi and Michael Seberich (eds.), “International Perspectives in Human Rights 
Education” 2004. Available from  

www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_14994_14995_2.pdf.  
)٨٤( Human Rights Education in Asian Schools, vol. II, “Human Rights Teaching Methodology in 

Cambodian Primary and Secondary Schools”. Available from  
www.hurights.or.jp/archives/human_rights_education_in_asian_schools/section2/1999/03/human-

rights-teaching-methodology-in-cambodian-primary-and-secondary-schools.html.  
)٨٥( Human Rights Education in Asian Schools, vol. I, “Human Rights Education in Cambodian 

Schools: The Experience of the Last Three Years”. Available from 
http://www.hurights.or.jp/archives/human_rights_education_in_asian_schools/section2/1998/03/ 

human-rights-education-in-cambodian-schools---the-experience-of-the-last-three-years.html.  
)٨٦( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Guidelines on Intercultural 

Education, p. 10, Available from http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf. . 
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م األطفال االعتراف بالتنوع القـائم وتقـدير        التأكيد على التعليم املستنري الذي يعل     
  .)٨٧(قيمته

ومن شأن هذه الـربامج  . وينبغي تطوير برامج تعليمية تعزز حقوق اإلنسان وحتميها   -٧٢
أن متنح األطفال الثقة الالزمة للمطالبة حبقوقهم، فضالً عن املهارات والوسـائل الـضرورية              

 ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     مفوضوقد أعدت   . لتعزيز حقوق اآلخرين ومحايتها   
 توجيهية لتدريس األطفال تأخذ يف االعتبار تأكيد جلنة حقوق الطفل على أن جتربـة               مبادئ

 الطفل  عالطفل ينبغي أن تكون حموراً هلذا التعليم، من خالل ربط حقوق اإلنسان بقيم يستطي             
س حقوق اإلنسان هو حبث قيم      وتقترح املبادئ التوجيهية أن يكون أساس تدري      . )٨٨(فهمها

وميكن من خـالل    . احلياة واحلرية والعدالة واملساواة والطابع اهلدام للحرمان واملعاناة واألمل        
النقاش بشأن هذه القيم العاملية تقدمي حقوق اإلنسان إىل التالميذ بشكل تـدرجيي بطريقـة               

االت املناسبة نقل القيم عرب     وميكن يف احل  . ترسي هذه احلقوق على هذه القيم املفهومة عاملياً       
الثقافة والتقاليد احمللية من أجل توضيح القيم العاملية حلقوق اإلنسان حملياً وضمان تبينها على              

  .املستوى احمللي
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن دور نظم العدالة غـري          وُتعطي ورقة دراسة أعدها       -٧٣

عزيز احترام املعاير الدولية يف نظم العدالـة غـري          الرمسية أمثلة عديدة عن مبادرات صيغت لت      
  .)٨٩(الرمسية والتقليدية وذلك عن طريق جعل السياق احمللي هو إطار تعليم حقوق اإلنسان

وعند تطوير برامَج ُتدخل مفهوم حقوق اإلنسان عن طريق القيم التقليدية املألوفـة،     -٧٤
وكمـا  .  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهايكون من املهم أن ختدم هذه القيم اهلدف املتمثل يف       

هو مبني أعاله، قد يساء تطبيق القيم التقليدية لتربير التمييز أو إلخضاع مجاعات األقليـات                
وجيب إيالء احلرص على ضمان أن تبقى املعايري الدوليـة حلقـوق            . أو اجلماعات املهمشة  

وقد يكون اسـتخدام    . نساناإلنسان ذات مكانة عظمى عند إعداد برنامج لتعليم حقوق اإل         
القيم التقليدية اليت تكون موضع ألفة وقبول أكرب من جانب األفراد واجلماعات أداة إلدخال              
املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيذها، لكن جيب أال ُتقدم هذه القيم أبداً كبـديل عـن                

__________ 

، بيان أدىل به كل ٢٠١٠مايو / أيار ٢١،  "حقوق اإلنسان أدوات أساسية إلجراء حوار فعال بني الثقافات        " )٨٧(
، واملقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعـين           احلقوق الثقافية املعين ب اخلبري املستقل   من  

وما يتصل بذلك من تعصب، واملقرر اخلاص املعـين حبقـوق     بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب      
، واملقرر اخلاص املعـين     وأسبابه وعواقبه  مبسألة العنف ضد املرأة،   الشعوب األصلية، واملقررة اخلاصة املعنية      

 . باحلق يف التعليم، واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد
مبادئ تدريس حقوق اإلنسان، أنشطة عملية للمـدارس        "،  انمفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنس      )٨٨(

 : وثيقة متوفرة على الرابط الشبكي. ٢٠٠٤، "االبتدائية والثانوية
www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCChapter1en.pdf. 

)٨٩( UNDP, Doing Justice: How Informal Justice Systems can Contribute, 2006, pp. 33-35. 
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يتها وعـدم   املعايري الدولية، وذلك نظراً إىل غموض مضمون هذه القيم وعـدم موضـوع            
  .وضوحها بشكل عام باملقارنة حبقوق اإلنسان

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
العهد الدويل اخلاص يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و    املعلنة  احلقوق  إعمال  إن    -٧٥

باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            
عملية صعبة ومستمرة تتعاون الدول ما فتئ يشكل  من الصكوك الدولية     والثقافية وغريها 

لمعايري العاملية حلقوق   ويوجد فهم متزايد ل   . من خمتلف احلضارات على النهوض هبا عاملياً      
 أنشطة املنظمات اإلقليمية  سياسات و يف  كما تنعكس هذه املعايري على حنو متزايد        اإلنسان  

ليس جلاناً  هذه املنظمات   أنشأت  فقد   .اية حقوق اإلنسان  عاملية حلم اليت اعتمدت آليات    
فحسب، بل أيضاً حماكم، ليصبح بذلك من املمكن النظر يف التقارير املقدمة من الـدول               

 الـسمات مراعـاة   ، يف الوقت الذي تواصل فيه       الفردية الشكاوىاألطراف وكذلك يف    
  . الثقافيةاهوتقاليدلثقافات البلدان األعضاء فيها ودياناهتا املميزة 

أن لكل شخص، أياً كانـت  يف اآلراء مفاده   توصل اجملتمع الدويل إىل توافق      قد  و  -٧٦
االقتصادية والثقافية والشخصية، وأياً كان معتقده وآراؤه السياسية         -هويته االجتماعية   

اإلعـالن العـاملي    املعترف هبا يف    احلقوق واحلريات   جبميع  أو مكان تواجده، حق التمتع      
قع على مجيع الدول، بصرف النظـر عـن         تالقانون الدويل،   ومبوجب  .  اإلنسان حلقوق

تعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات      مسؤولية  نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية،     
وال ميكن فصلها عـن     يف شخص اإلنسان     والكرامة متأصلة    .األساسية للجميع ومحايتها  

 خيلو  على حنوٍ هي جمال عمل الفرد ومعتقداته وآرائه،       أما احلرية ف  . املساواة وعدم التمييز  
  . من تدخل الدولة

ويف قانون حقوق اإلنسان الدويل، تعين املسؤولية التزام الدولة بتعزيـز حقـوق      -٧٧
فالدول عليها مسؤولية اختاذ تدابري مطردة ومنهجية لتعـديل         . اإلنسان للجميع ومحايتها  

واملمارسات السلبية أو للقضاء عليها؛ كما أهنا ُتشجَّع        القوالب النمطية والقيم التقليدية     
على حتديد التقدم احملرز يف هذا اجملال عند تقدمي تقاريرها إىل اآلليات الدوليـة لرصـد                

وُيشجَّع األفراد كذلك، وال سيما من خالل التثقيف حبقوق اإلنـسان،           . حقوق اإلنسان 
  . اإلنسان واحترامهاعلى ممارسة مسؤوليتهم عن العمل على تعزيز حقوق

لقيم التقليدية اليت تدعم احلرية والكرامة اإلنسانية وغريها مـن القـيم            وميكن ل   -٧٨
أدوات مفيدة يف إعمـال حقـوق       أن تكون   املكرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       

ثقيف والتدريب يف جمـال  توميكن لل. اإلنسان الدولية يف سياقات اجتماعية وثقافية خمتلفة   
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تعزيـز  عملية  القيم التقليدية أن يسهما بفعالية يف حتقيق        هذه  قوق اإلنسان من خالل     ح
  . حقوق اإلنسان ومحايتها يف السياقات احمللية

 قيمـاً إجيابيـة أو      التعليميةوقد تنقل األسر واجلماعات واجملتمعات واملؤسسات         -٧٩
التثقيف والتدريب يف جمال    تؤديه يف القيام، من خالل      عليها أن   هي هلا دور هام     سلبية، و 

حقوق اإلنسان، بدعم ونقل القيم العاملية للبشرية املنصوص عليها يف اإلعـالن العـاملي              
ومن املهم تعزيز التعددية بغية االعتراف بالتنوع القائم يف اجلماعـات           . حلقوق اإلنسان 

االجتمـاعي  واجملتمعات، ومبسامهات مجيع الفئات، مبا فيها الفئات املهمشة، يف النسيج           
  .والثقايف للمجتمع

ومن أجل بناء التوافق يف اآلراء وضمان أن يسهم حتسني فهم وتقدير هذه القيم                -٨٠
التقليدية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ينبغي إيالء االحترام للـسمات الـيت متّيـز               

حلقـوق  الثقافات واألديان املختلفة بقدر ما تتسق هذه السمات مع املعـايري الدوليـة              
وحتقيقاً هلذه الغاية جيب إجياد حوار مستمر بني البلدان والـشعوب املختلفـة،             . اإلنسان

واحترام أعرافها ومساراهتا الفردية للتنمية، مع االعتراف مبسؤولية مجيع الدول عن تعزيز            
وهذا النهج هو خطوة هامة حلفظ التنـوع الثقـايف يف   . حقوق اإلنسان للجميع ومحايتها   

  .ومنع الرتاع، وكفالة اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسانعاملنا، 

        
  

 


