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كان

املؤتم�ر العامل�ي لحقوق اإلنس�ان لعام  1993املعق�ود يف فيينا عالمة ب�ارزة يف تاريخ األمم
املتح�دة .وأدّى اعتم�اد إعالن وبرنامج عمل فيينا إىل تعزيز الجهود التي بذلناها دعما ً ملبادئ ميثاق األمم
املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنس�ان .وقد تغلَّب املش�اركون يف املؤتمر البالغ عددهم  7 000شخص
عىل أوجه االختالف الرئيس�ية للخروج بنتيجة قوية أكدت أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
واملدنية والسياسية غري قابلة للتجزئة ومرتابطة ،و ُيسهم كل منها يف التمتع بالحقوق األخرى.
وع ّزز إعالن وبرنامج عمل فيينا مبادئ مهمة ،تشمل عاملية حقوق اإلنسان وواجب الدول يف دعمها .وأعلن
حق�وق املرأة بطريقة قاطعة ،كما َّ
أكد رضورة مكافحة اإلفالت من العقاب ،بما يف ذلك من خالل إنش�اء
محكمة جنائية دولية دائمة.
وتأكدت أهمية تعزيز الحقوق وحمايتها لهوية األمم املتحدة ومقاصدها .وأدّى هذا إىل اتخاذ قرار حاسم
بإنش�اء وظيفة املفوض الس�امي لحقوق اإلنس�ان .فكلّما وحيثما ان ُتهكت أو هُ دّدت حقوق اإلنسان كان
صوت املفوض السامي متّسقا ً وجليّا ً ومد ّوياً ،يف دفاعه عن الكرامة واملساءلة.
لقد كان مؤتمـر فيينـا معلمـا ً مهما ً يف س�عي البرشية من أجل حقوق اإلنسان العاملية .بيد أن الطريـق
ً
طويلا أمامنا لرتجمة املبدأ إىل ممارس�ة .ففي الكثري جدا ً من األماكن ،وبالنس�بة للكثري جدا ً من
م�ا زال
الناس ،ليس�ت حقوق اإلنسان أو س�يادة القانون سوى حلم بعيد املنال .وعندما ُتحرتم بالكامل الحقوق
األصيل�ة يف الكرامة واملس�اواة يف الحقوق لجمي�ع أفراد األرسة البرشية يمكننا عندئ�ذ فقط أن نتوقع أن
تسود الحرية ،والعدالة والسالم هذا العالم.
وبينما نحتفل بالذكرى السنوية العرشين إلعالن وبرنامج عمل فيينا ،علينا أن نكثِّف الجهود التي نبذلها
للوفاء بمسؤوليتنا من أجل تعزيز وحماية حقوق جميع األشخاص وكرامتهم يف كل مكان.

بان كي  -مون
األمني العام لألمم املتحدة
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مقدمــة
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منذ

 20سنة َخلَت ويف حزيران/يونيه  1993اجتمع ما يزيد عىل  7 000مشارك يف فيينا يف املؤتمر
العاملي لحقوق اإلنس�انُ .
وكنت واحدة من بني من حرضوا هذا املؤتمر مندوبة عن جماعة من الناشطات
م�ن جنوب أفريقيا .والكثريات منّا س�اوره ّن القلق الش�ديد من خطر انهي�ار املؤتمر حيث كان كثري من
البل�دان يحبذ إيلاء أولوية للحقوق املدنية والسياس�ية أو االقتصار عليها؛ ودعت بل�دان أخرى إىل إيالء
أولوية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وكانت هناك مجاالت نزاع كثرية؛ بدت عميقة وال يمكن التوفيق بينها .وفوق ذلك ،كانت البيئة الجغرافية
السياس�ية العاملية تتغري برسعة .وق�د أدَّى انتهاء الحرب الباردة إىل إيجاد من�اخ من األمل ،كان من بني
العوام�ل الرئيس�ية التي أدَّت إىل عق�د املؤتمر .لكن يف الوق�ت ذاته ،كانت هناك نزاعات يف يوغوسلافيا
السابقة عىل ُبعد أقل من مسافة يوم بالسيارة من مركز فيينا الدويل حيث عُقد املؤتمر.

غير أنن�ا اختتمنا املؤتمر بوثيقة قوية ُتع ّد معلم�ا ً بارزا ً وهي :إعالن وبرنامج عم�ل فيينا ،التي ُتع ّد أهم
وثيقة بش�أن حقوق اإلنس�ان تصدر يف الربع األخري من القرن العرشين .فقد أوضحت أن حقوق اإلنسان
عاملي�ة ،وغير قابلة للتجزئة ومرتابطة ومتش�ابكة ،وألزمت الدول “برصف النظر عن ُنظمها السياس�ية
واالقتصادية والثقافية” بتعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان لكل األشخاص.
وم�ن خالل التصدّي للتسلس�ل الهرمي املصطن�ع الذي ينظر البعض بمقتض�اه إىل الحقوق االجتماعية
واالقتصادي�ة والثقافية ،باعتبارها أقل أهمية من الحقوق املدنية والسياس�ية ،أفلح املؤتمر يف إزالة جدار
ثان أدى إىل تقسيم الدول.
ٍ
وكان مؤتم�ر فيين�ا بداية للعملية التي كفل�ت يف نهاية املطاف ،اعتماد الربوتوك�ول االختياري لالتفاقية
الدولية بش�أن الحقوق االقتصادي�ة واالجتماعية والثقافية .وقد دخل حيِّز النف�اذ يف أيار/مايو ،2013
وأتاح لألفراد يف نهاية األمر التقدّم بش�كاوى بش�أن انتهاكات مزعومة للحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية عىل الصعيد الدويل .وقد أصبح هذا ممكنا ً بالفعل بالنسبة لالنتهاكات املزعومة للحقوق املدنية
والسياسية ألكثر من ثالثة عقود ،منذ دخل الربوتوكول االختياري لالتفاقية الدولية بشأن الحقوق املدنية
والسياسية حيِّز النفاذ يف آذار/مارس .1976
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وأفضى مؤتمر فيينا إىل حاالت تقدّم أخرى .فقد حظيت حقوق املرأة عىل االعرتاف كحقوق إنس�ان دون
منازع وبشكل نهائي .وأُحرز تقدّم بالغ األهمية يف مكافحة اإلفالت من العقاب ،وعُزز زخم إنشاء محكمة
سام لحقوق اإلنسان ،تلك التوصية التي وافقت
جنائية دولية .وقد أوىص املؤتمر بإنشاء وظيفـة مفوض ٍ
عليها الجمعية العامة بعد أقل من س�تة ش�هور من انعقـاد املؤتمر .وأدّى هذا إىل إنش�اء مفوضية األمم
املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،التي افتخر بتويل قيادتها يف الوقت الراهن.
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وقد أدان إعالن فيينا االنتهاكات الجس�يمة واملنهجية لحقوق اإلنس�ان التي اس�تمرت يف أنحاء كثرية من
العال�م .وأبرز اإلعالن انتهاكات من قبيل التعذيب واملعاملة القاس�ية أو الالإنس�انية أو املهينة واملعاقبة
التعس�في؛ واسترعى
وتعس�فاً ،وحاالت االختفاء ،واالحتجاز
عليه�ا ،وح�االت اإلعدام بإجراءات موجزة
ّ
ّ
االهتمام لكافة أش�كال العنرصية ،والتمييز العنرصي والفصل العنرصي ،واالحتالل األجنبي والس�يطرة
والتعصب الديني ،واإلره�اب ،واإلخفاق يف
األجنبي�ة وكراهي�ة األجانب .وأبرز اإلعلان الفقر ،والج�وع،
ُّ
املحافظة عىل سيادة القانون.
وكان م�ن أكث�ر النتائج امللموس�ة االعتراف عىل الصعي�د العاملي بمؤسس�ات حقوق اإلنس�ان الوطنية
باعتبارها عوامل مع ّززة مستقلة لحقوق اإلنسان .وقد كان هناك أقل من  10من تلك املؤسسات يف مستهل
التسعينيات :واليوم هناك  101من تلك املؤسسات املعرتف بها عىل الصعيد الدويل .وكان الدور املحوري
ال�ذي قامت به املنظمات غري الحكومية الس�مة املميزة للمؤتمر .ومنذ ذل�ك الوقت ،تطور املجتمع املدني
واتس�ع نطاقه وأصبح هناك كثري جدا ً من منظمات حقوق اإلنس�ان الوطنية النش�طة .وهؤالء املدافعون
ع�ن حقوق اإلنس�ان ه�م األبطال يف زمننا ه�ذا ،ويجب أن نس�تمر يف تقديم الدعم له�م إزاء التهديدات،
واملضايقات ،واملقاومة التي يواجهونها من كثري من األوساط.

ومن�ذ مؤتمر فيينا ،أفلحنا يف وضع حقوق اإلنس�ان يف صميم املناقش�ة العاملية بش�أن السلام ،واألمن،
والتنمية .وقد دافعنا عن حقوق اإلنس�ان للمرأة ،والطفل ،واألش�خاص ذوي اإلعاقة؛ والشعوب األصلية؛
واألفراد من الس�حاقيات؛ واملثلي�ون واملثليات؛ وذوي امليل الجنيس املزدوج؛ ومغايري الهوية الجنس�ية؛
ومزدوجي الجنس؛ واملهاجرين؛ واألقليات؛ وغريهم .وقمنا بتعزيز السلام والتنمية املستدامني يف البلدان
الت�ي تتعاىف من النزاع أو الحكم االس�تبدادي ،بأن جعلنا عمليات العدالة االنتقالية ش�املة ،وتش�اركية
وش�فافة قدر اإلمكان ،وبمكافحة اإلفالت من العقاب عىل ح ّد س�واء .وأنشأنا إطارا ً قانونيا ً دوليا ً لحقوق
اإلنسان إىل جانب اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك مجلس حقوق اإلنسان ،وإجراءاته الخاصة
واستعراض دوري عاملي رائد ،وهيئات حقوق اإلنسان العرش املنشأة بمعاهدات.
ولق�د ش�هدنا الكثري من التقدم يف العقدي�ن املاضيني  -إالّ أن�ه ال يزال هناك الكثري مم�ا يتعينَّ إنجازه.
فلا يزال الوعد باحترام حقوق وكرامة جميع األش�خاص مطمحاً .وال يزال الكثري م�ن الفئات واألفراد
املهمشني والضعفاء يتع ّرضون للقهر واإلقصاء ،و ُتقمع أصواتهم و ُتنكر حقوقهم.
إن عملنا س�وف يس�تمر ،مس�تلهما ً إعالن وبرنامج عمل فيينا إىل أن يصبح الوعد ال�ذي تضمنه حقيقة
بالنسبة للجميع.

نايف بيالي
املفوضة السامية لحقوق اإلنسان
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إعلان
وبرنام�ج عم�ل فيين�ا
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إن املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان،
إذ يرى أن تعزيز وحماية حقوق اإلنس�ان مس�ألة ذات أولوية بالنس�بة إىل املجتمع الدويل ،وأن املؤتمر
يتيح فرصة فريدة إلجراء تحليل ش�امل لنظام حقوق اإلنسان الدويل وآللية حماية حقوق اإلنسان ،بغية
زيادة مراعاة تلك الحقوق عىل وجه أكمل وبالتايل تعزيزها ،عىل نحو منصف ومتوازن،

ّ
ويؤكد أن جميع حقوق اإلنسان نابعة من كرامة اإلنسان وقدره املتأصلني فيه ،وأن اإلنسان
وإذ يدرك
هو املوضوع الرئييس لحقوق اإلنس�ان والحريات األساس�ية ،وينبغي بالتايل أن يكون املس�تفيد الرئييس
وأن يشارك بنشاط يف إعمال هذه الحقوق والحريات،
وإذ يعي�د تأكيد التزام�ه باملقاصد واملبادئ ال�واردة يف ميثاق األمم املتحدة واإلعلان العاملي لحقوق
اإلنسان،
وإذ يعيد تأكيد االلتزام الوارد يف املادة  56من ميثاق األمم املتحدة بالعمل بصورة مشتركة ومنفردة،
مع الرتكيز املناس�ب عىل تنمية التعاون الدويل الف ّعال ،من أجل تحقيق املقاصد املنصوص عليها يف املادة
 ،55ومنها االحرتام العاملي لحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع ومراعاتها،

وإذ ّ
يؤكد مسؤوليات جميع الدول ،وفقا ً مليثاق األمم املتحدة ،عن تنمية وتشجيع احرتام حقوق اإلنسان
والحريات األساسية للجميع ،بال تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ يشير إىل ديباجة ميثاق األمم املتحدة ،وخاصة التصميم عىل إعادة تأكيد اإليمان بحقوق اإلنس�ان
األساسية ،وبكرامة اإلنسان وقدره ،وبما للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية،
وإذ يشير أيضا ً إىل ما أُعرب عنه يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة من تصميم عىل إنقاذ األجيال املقبلة
م�ن ويالت الحرب ،وتهيئة األحوال الت�ي يمكن يف ظلها تحقيق العدالة واحرتام االلتزامات الناش�ئة عن
ّ
وامليض بال ُّرقي االجتماعي ُقدُماً ،ورفع مس�توى الحياة يف
املعاه�دات وغريها من مصادر القانون الدويل،
جو من الحرية أفس�ح ،وممارسة التسامح وحس�ن الجوار ،واستخدام اآللية الدولية يف النهوض بالتقدم
االقتصادي واالجتماعي للشعوب جميعها،
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وإذ يؤكد أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،الذي ّ
يشكل املثال املشرتك الذي ينبغي أن تحققه الشعوب
كافة واألمم كافة ،هو مصدر اإللهام ،وقد اتخذته األمم املتحدة أساسا ً إلحراز التقدّم يف وضع املعايري عىل
النحو الوارد يف الصكوك الدولية القائمة لحقوق اإلنسان ،وخاصة العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وإذ يضع يف اعتباره التغيريات الكبرية التي تحدث عىل الساحة الدولية وتطلّعات جميع الشعوب إىل
نظام دويل قائم عىل أس�اس املبادئ املك ّرس�ة يف ميثاق األمم املتحدة ،بما يف ذلك تعزيز وتش�جيع احرتام
حقوق اإلنس�ان والحريات األساسية للجميع واحرتام مبدأ املس�اواة يف الحقوق وتقرير املصري للشعوب،
والس�لم والديمقراطية والعدل واملساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسني مستويات املعيشة
والتضامن،
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وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء أشكال التمييز والعنف املختلفة التي ال تزال املرأة تتعرض لها يف جميع
أنحاء العالم،
وإذ يسلّم برضورة ترشيد وتعزيز أنشطة األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان بغية تقوية آلية األمم
املتحدة يف هذا املجال وتعزيز أهداف االحرتام العاملي ملراعاة املعايري الدولية لحقوق اإلنسان،
وق�د أخذ يف اعتباره اإلعالنات التي اعتمدتها االجتماعات اإلقليمية الثالثة يف تونس وس�ان خوس�يه
وبانكوك واملس�اهمات التي قدّمته�ا الحكومات ،وإذ يضع يف اعتباره االقرتاح�ات التي قدّمتها املنظمات
الحكومي�ة الدولي�ة واملنظمات غري الحكومي�ة ،فضالً عن الدراس�ات التي أعدّها خرباء مس�تقلون أثناء
العملية التحضريية التي أفضت إىل املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان،
وإذ يرحّ ب بالس�نة الدولية للس�كان األصليين يف العالم يف عام  1993باعتبارها إع�ادة تأكيد اللتزام
املجتم�ع ال�دويل بضمان تمتّعه�م بجميع حقوق اإلنس�ان والحريات األساس�ية وباحترام قيمة وتنوع
ثقافاتهم وهوياتهم،
وإذ يسلّم أيضا ً بأنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يستنبط سبالً ووسائل من أجل إزالة العقبات القائمة
حاليا ً ومواجهة التحدّيات القائمة يف طريق اإلعمال الكامل لجميع حقوق اإلنسان ومن أجل منع استمرار
انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن ذلك يف جميع أنحاء العالم،

وإذ يس�تلهم روح عرصن�ا وحقائ�ق زمننا التي تدعو ش�عوب العالم وجميع ال�دول األعضاء يف األمم
املتحدة إىل أن تكرس نفس�ها من جديد للمهمة الش�املة املتمثلة يف تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان
والحريات األساسية بغية تأمني التمتع الكامل والعاملي بهذه الحقوق،
وتصميما ً منه عىل اتخاذ خطوات جديدة إىل األمام يف التزام املجتمع الدويل بغية تحقيق تقدّم جوهري
يف املساعي الخاصة بحقوق اإلنسان بواسطة جهود التعاون والتضامن الدوليني املتزايدة واملتواصلة،
يعتمد رسميا ً إعالن وبرنامج عمل فيينا.
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أوال ً
ّ - 1
يؤك�د املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان م�ن جديد التزام جميع الدول رس�ميا ً بالوفاء بالتزاماتها
املتعلق�ة بتعزي�ز احرتام جميع حقوق اإلنس�ان والحريات األساس�ية للجميع ومراعاته�ا وحمايتها عىل
الصعي�د العاملي وفقا ً مليثاق األم�م املتحدة والصكوك األخرى املتعلقة بحقوق اإلنس�ان والقانون الدويل.
أي نقاش.
وال تقبل الطبيعة العاملية لهذه الحقوق والحريات ّ
ويف ه�ذا اإلط�ارُ ،يعترب تعزيز التعاون الدويل يف مجال حقوق اإلنس�ان أساس�يا ً لتحقي�ق مقاصد األمم
املتحدة تحقيقا ً كامالً.
وأن حقوق اإلنسان والحريات األساسية هي حقوق يكتسبها جميع البرش بالوالدة ،وأن حمايتها وتعزيزها
هما املسؤولية األوىل امللقاة عىل عاتق الحكومات.
 - 2لجميع الشعوب الحق يف تقرير املصري .وهي ،بمقتىض هذا الحق ،تحدّد مركزها السيايس بحرية
وتسعى بحرية إىل تحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وأن املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان ،إذ يأخذ يف اعتباره الحالة الخاصة للش�عوب الخاضعة للس�يطرة
االستعمارية أو غري ذلك من أشكال السيطرة األجنبية أو االحتالل األجنبي ،يسلّم بحق الشعوب يف اتخاذ
أي إج�راء مشروع ،وفقا ً مليث�اق األمم املتحدة ،إلعم�ال حقها ،الذي ال يقبل التصرف ،يف تقرير املصري.
ّ
ً
ويعترب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان إنكار الحق يف تقرير املصري انتهاكا لحقوق اإلنسان ويؤكد أهمية
اإلعمال الفعيل لهذا الحق.
ووفق�ا ً إلعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون فيما بني الدول وفقا ً مليثاق األمم
أي عمل من ش�أنه أن يم�زق أو أن يمس ،كليا ً
املتح�دة ،يجب عدم تفسير هذا بأنه ّ
يرخص أو
يش�ـجع ّ
ّ
أو جزئياً ،السلامة اإلقليمية أو الوحدة السياس�ية للدول ذات الس�يادة واملستقلة التي تترصف عىل نحو
يتمىش مع مبدأ املس�اواة يف الحقوق وتقرير املصري للشعوب ،وبالتايل ،لديها حكومة تمثل جميع السكان
أي نوع.
املنتمني إىل اإلقليم دون تمييز من ّ
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 - 3ينبغ�ي اتخ�اذ تدابير دولية ف ّعالة لضم�ان تنفيذ معايري حقوق اإلنس�ان ورص�ده فيما يتعلق
بالسكان الواقعني تحت االحتالل األجنبي ،وينبغي توفري حماية قانونية ف ّعالة ضد انتهاك حقوق اإلنسان
لهؤالء السكان ،وذلك طبقا ً لقواعد حقوق اإلنسان وللقانون الدويل ،وال سيما اتفاقية جنيف بشأن حماية
األشخاص املدنيني يف وقت الحرب املؤرخة  14آب/أغسطس  ،1949وغريها من قواعد القانون اإلنساني
الواجبة التطبيق.
 - 4يجب اعتبار تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية هدفا ً ذا أولوية من أهداف
األمم املتحدة وفقا ً ملقاصدها ومبادئها ،وال سيما مقصد التعاون الدويل .ويف إطار هذه املقاصد واملبادئ،
يعتبر تعزي�ز وحماية جميع حقوق اإلنس�ان ش�اغالً مرشوعا ً للمجتم�ع الدويل ولذل�ك ينبغي لألجهزة
والوكاالت املتخصصة املعنية بحقوق اإلنس�ان أن تعزز تنس�يق أنش�طتها اس�تنادا ً إىل التطبيق املتس�ق
واملوضوعي لصكوك حقوق اإلنسان الدولية.
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 - 5جميع حقوق اإلنس�ان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومتشابكة .ويجب عىل املجتمع الدويل
أن يعامل حقوق اإلنس�ان عىل نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة ،وعىل قدم املساواة ،وبنفس القدر
م�ن الرتكي�ز .ويف حني أن�ه يجب أن توض�ع يف االعتبار أهمي�ة الخاصيات الوطني�ة واإلقليمية ومختلف
الخلفي�ات التاريخي�ة والثقافية والديني�ة ،فإن من واجب ال�دول ،برصف النظر عن ُنظمها السياس�ية
واالقتصادية والثقافية ،تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
 - 6إن الجهود التي تبذلها منظومة األمم املتحدة يف س�بيل احرتام ومراعاة حقوق اإلنسان والحريات
األساسية للجميع عىل املستوى العاملي تساهم يف االستقرار والرفاه الالزمني إلقامة عالقات سلمية وودية
فيما بني األمم ،ويف تحسني األوضاع إلحالل السلم واألمن ولتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وفقا ً
مليثاق األمم املتحدة.
 - 7ينبغي أن تجري عملية تعزيز وحماية حقوق اإلنس�ان وفقا ً ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة
والقانون الدويل.
 - 8إن الديمقراطي�ة والتنمية واحرتام حقوق اإلنس�ان والحريات األساس�ية أم�ور مرتابطة ويعزز
بعضه�ا بعض�اً .وتق�وم الديمقراطية عىل إرادة الش�عب املعرب عنه�ا بحرية يف تقرير ُنظمه السياس�ية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ومش�اركته الكاملة يف جميع جوانب حياته .ويف السياق اآلنف الذكر،
ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية عىل املستويني الوطني والدويل مقصدا ً
يس�عى الجميع من أجله وأن يجريا دون فرض رشوط .وينبغي للمجتمع الدويل أن يدعم تقوية وتعزيز
الديمقراطية والتنمية واحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف العالم أجمع.

 - 9يؤك�د املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان من جديد أنه ينبغي للمجتم�ع الدويل أن يدعم أقل البلدان
نم�وا ً امللتزمة بعملية إقامة الديمقراطية وتنفي�ذ اإلصالحات االقتصادية ،ويقع كثري منها يف أفريقيا ،كي
تجتاز بنجاح مرحلة انتقالها إىل الديمقراطية والتنمية االقتصادية.
 - 10يعيد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان تأكيد الحق يف التنمية كما هو مبني يف إعالن الحق يف التنمية،
بوصفه حقا ً عامليا ً وغري قابل للترصف وجزءًا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية.
واإلنسان هو املوضوع الرئييس للتنمية ،كما هو مبني يف إعالن الحق يف التنمية.
ويف حني أن التنمية تيرس التمتع بجميع حقوق اإلنسان ،فإن انعدام التنمية ال يجوز اتخاذه ذريعة لتربير
االنتقاص من حقوق اإلنسان املعرتف بها دولياً.
وينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضا ً من أجل ضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعرتض التنمية.
وينبغي للمجتمع الدويل أن يش�جع قيام تعاون دويل ف ّعال إلعم�ال الحق يف التنمية وإزالة العقبات التي
تعرتض التنمية.
وإن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق يف التنمية يتطلب سياسات إنمائية ف ّعالة عىل الصعيد الوطني كما
يتطلب عالقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتية عىل الصعيد الدويل.
 - 11ينبغ�ي إعمال الحق يف التنمية بحيث يتم الوفاء بطريقة منصف�ة باالحتياجات اإلنمائية والبيئية
لألجيال الحارضة واملس�تقبلة .ويس�لم املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بأن اإللقاء غير املرشوع للمواد
والنفايات السمية والخطرة يمكن أن يشكل تهديدا ً خطريا ً لحق كل إنسان يف الحياة ويف الصحة.
وبنا ًء عىل ذلك ،يدعو املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان جميع الدول إىل أن تعتمد االتفاقيات القائمة املتعلقة
بإلقاء املواد والنفايات السمية والخطرة وأن تنفذها برصامة وأن تتعاون يف منع اإللقاء غري املرشوع.
ولكل ش�خص الحق يف التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته .ويالحظ املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان
أن بعض أوجه التقدم ،ال سيما يف العلوم الطبية والحيوية وعلوم الحياة فضالً عن تكنولوجيا اإلعالم ،قد
ترتتب عليها نتائج ضارة محتملة لسالمة الفرد وكرامته وحقوق اإلنسان املتعلقة به ،ويدعو إىل التعاون
الدويل لضمان احرتام حقوق اإلنسان وكرامته احرتاما ً كامالً يف هذا املجال الذي يهم الجميع.
 - 12يطلب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان إىل املجتمع الدويل أن يبذل كل ما يف وسعه من أجل املساعدة
عىل تخفيف عبء الدين الخارجي امللقى عىل عاتق البلدان النامية ،بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات
هذه البلدان من أجل التوصل إىل اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لشعوبها.
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 - 13هن�اك حاجة إىل أن تقوم الدول واملنظمات الدولية ،بالتعاون مع املنظمات غري الحكومية ،بتهيئة
ظروف مؤاتي�ة عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل لضمان التمتع الكامل والفعيل بحقوق اإلنس�ان.
وينبغي للدول القضاء عىل جميع انتهاكات حقوق اإلنسان وأسبابها ،فضالً عن العقبات التي تحول دون
التمتع بهذه الحقوق.
 - 14إن وجود الفقر املدقع الواس�ع االنتشار يعرقل التمتع الكامل والفعيل بحقوق اإلنسان؛ فيجب أن
يظل التخفيف الفوري من وطأته والقضاء عليه يف نهاية املطاف أولوية عالية للمجتمع الدويل.
أي نوع هو قاعدة أساس�ية من
 - 15إن احترام حقوق اإلنس�ان والحريات األساس�ية بال تميي�ز من ّ
قواعد قانون حقوق اإلنس�ان الدويل .وإن القضاء الرسيع والشامل عىل جميع أشكال العنرصية والتمييز
العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،يش�كل مهمة ذات أولوية من مهام املجتمع الدويل.
فينبغي للحكومات اتخاذ تدابري ف ّعالة ملنعها ومكافحتها .وينبغي ّ
حث املجموعات واملؤسسات واملنظمات
الحكومية الدولية واملنظمات غري الحكومية واألفراد عىل تكثيف جهودهم يف التعاون ويف تنسيق أنشطتهم
ملناهضة هذه الرشور.
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يرح�ب املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان بالتقدم املح�رز يف إزالة الفصل العنصري ويطلب إىل
ّ - 16
املجتمع الدويل ومنظومة األمم املتحدة املساعدة يف هذه العملية.
ويش�جب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان أيضا ً اس�تمرار أعمال العنف الهادفة إىل تقويض السعي إلزالة
الفصل العنرصي بطريقة سلمية.
 - 17إن أعمال وأساليب وممارسات اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره فضالً عن ارتباطه يف بعض البلدان
باالتجار باملخدّرات هي أنش�طة تهدف إىل تقويض حقوق اإلنس�ان والحريات األساسية والديمقراطية،
وتهدّد السلامة اإلقليمية للدول وأمنها ،وتزعزع اس�تقرار الحكومات املشكلة بصورة مرشوعة .فينبغي
للمجتمع الدويل أن يتخذ الخطوات الالزمة لتعزيز التعاون من أجل منع اإلرهاب ومكافحته.
 - 18إن حقوق اإلنس�ان للمرأة وللطفلة تش�كل جزءًا من حقوق اإلنس�ان العاملية ال ينفصل وال يقبل
الترصف وال التجزئة .وإن مش�اركة املرأة مش�اركة كاملة وعىل قدم املساواة يف الحياة السياسية واملدنية
واالقتصادي�ة واالجتماعية والثقافية ،عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل واس�تئصال جميع أش�كال
التمييز عىل أساس الجنس ،هما من أهداف املجتمع الدويل ذات األولوية.
وأن العنف القائم عىل أس�اس الجنس وجميع أش�كال املضايقة الجنسية واالستغالل الجنيس ،بما يف ذلك
تلك الناش�ئة ع�ن التحيز الثقايف واالتجار الدويل ،منافية لكرامة اإلنس�ان وق�دره ،ويجب القضاء عليها.
ويمك�ن تحقيق ذلك ع�ن طريق التدابري القانونية ومن خالل العمل الوطن�ي والتعاون الدويل يف ميادين
مثل التنمية االقتصادية واالجتماعية والتعليم واألمومة اآلمنة والرعاية الصحية والدعم االجتماعي.

وينبغي أن ّ
تشكل حقوق اإلنسان للمرأة جزءًا ال يتجزأ من أنشطة حقوق اإلنسان التي تضطلع بها األمم
املتحدة ،بما يف ذلك تعزيز جميع صكوك حقوق اإلنسان املتعلقة باملرأة.
ّ
ويحث املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان الحكومات واملؤسس�ات واملنظمات الحكومية الدولية واملنظمات
غري الحكومية عىل تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة وللطفلة.
 - 19بالنظر إىل أهمية تعزيز وحماية حقوق األش�خاص املنتمني إىل أقليات ،وبالنظر إىل مساهمة هذا
التعزيز وهذه الحماية يف االستقرار السيايس واالجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤالء األشخاص.
يؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان من جديد واجب الدول يف أن تضمن لألش�خاص املنتمني إىل أقليات
أي تمييز وعىل
إمكانية ممارس�ة جميع حقوق اإلنسان والحريات األساس�ية ممارسة كاملة وفعلية دون ّ
قدم املساواة التامة أمام القانون وفقا ً إلعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية أو دينية
ولغوية.
ولألش�خاص املنتمين إىل أقليات الحق يف التمت�ع بثقافتهم الخاصة ،واعتناق دينهم الخاص وممارس�ة
أي شكل من أشكال التمييز.
شعائره ،واستعمال لغتهم الخاصة يف الرس والعالنية ،بحرية ودون تدخل أو ّ
 - 20يس�لّم املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان بكرامة الس�كان األصليني املتأصلة فيهم وبمس�اهمتهم
الفري�دة يف تنمية املجتمع وتعدديته ،ويؤكد من جديد وبقوة الت�زام املجتمع الدويل برفاههم االقتصادي
واالجتماع�ي والثق�ايف وبتمتعه�م بثمار التنمية املس�تدامة .وينبغي للدول أن تكفل مش�اركة الس�كان
األصليين الكاملة والحرة يف جميع جوانب املجتمع ،وخاصة يف املس�ائل الت�ي تهمهم .وبالنظر إىل أهمية
تعزيز وحماية حقوق الس�كان األصليني ،ومس�اهمة هذا التعزيز وهذه الحماية يف االس�تقرار الس�يايس
واالجتماع�ي للدول التي يعيش فيها هؤالء الس�كان ،ينبغي للدول ،وفق�ا ً للقانون الدويل ،اتخاذ خطوات
إيجابية متضافرة لكفالة احرتام جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية للسكان األصليني ،عىل أساس
املساواة وعدم التمييز ،والتسليم بقيمة وتنوع هوياتهم املتميزة وثقافاتهم وتنظيمهم االجتماعي.
 - 21إن املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان ،إذ يرحب بتصديق عدد كبري من ال�دول عىل اتفاقية حقوق
الطفل يف وقت مبكر ،وإذ يالحظ االعرتاف بحقوق اإلنسان للطفل يف اإلعالن العاملي لبقاء الطفل وحمايته
ونمائ�ه وخطة العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العاملي م�ن أجل الطفلّ ،
يحث عىل التصديق العاملي
عىل االتفاقية بحلول عام  1995وتنفيذها الفعيل من جانب الدول األطراف من خالل اعتماد كافة التدابري
الترشيعي�ة واإلدارية وغريها م�ن التدابري الالزمة ،وتخصيص أقىص ح ّد من امل�وارد املتاحة .وينبغي ،يف
جميع التدابري املتعلقة بالطفل ،أن يكون االعتباران الرئيسيان هما عدم التمييز ومصلحة الطفل الفضىل،
كم�ا ينبغي إيلاء االعتبار الواجب آلراء الطفل .وينبغي تقوية اآللي�ات والربامج الوطنية والدولية للدفاع
ع�ن الطفل وحمايته ،وخاصة الطفلة ،واألطفال املهجورين ،وأوالد الش�وارع ،واألطفال الذين يتعرضون
الس�تغالل اقتص�ادي وجنيس ،بما يف ذلك ع�ن طريق املواد اإلباحية عن األطف�ال أو بغاء األطفال أو بيع
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األعضاء ،واألطفال ضحايا األمراض بما يف ذلك مرض متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) ،واألطفال
الالجئني وامل ّ
رشدين ،واألطفال املحتجزين ،واألطفال يف النزاع املس�لح ،فضالً عن األطفال ضحايا املجاعة
والجف�اف وحاالت الط�وارئ األخرى .وينبغي تعزيز التعاون والتضام�ن الدوليني لدعم تنفيذ االتفاقية،
كما ينبغي أن تكون حقوق الطفل إحدى األولويات يف العمل الجاري يف مجال حقوق اإلنس�ان عىل نطاق
منظومة األمم املتحدة.
ويؤك�د املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان أيضا ً أن�ه ينبغي للطفل ،م�ن أجل نماء ش�خصيته نما ًء كامالً
ومتناسقاً ،أن يرتعرع يف بيئة عائلية تستحق تبعا ً لذلك حماية أوسع.
ّ
يتعين توجيه اهتم�ام خاص إىل ضمان عدم التمييز ضد األش�خاص املعوقني وتمتعهم عىل قدم
- 22
املس�اواة بجميع حقوق اإلنس�ان والحريات األساس�ية ،بما يف ذلك مشاركتهم النش�طة يف جميع جوانب
املجتمع.
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أي نوع ،يملك حق
 - 23يؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان من جديد أن كل إنسان ،دون تمييز من ّ
التم�اس اللجوء والتمتع ب�ه يف بلدان أخرى خالصا ً من االضطهاد فضالً ع�ن الحق يف العودة إىل بلده.
ويش�دد يف هذا الصدد عىل أهمية اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس�ان ،واتفاقية عام  1951الخاصة بوضع
الالجئين ،وبروتوكولها لعام  ،1967والصكوك اإلقليمية .ويعرب عن تقديره للدول التي تواصل قبول
واس�تضافة أعداد كبرية من الالجئني يف أقاليمها وملفوضية األمم املتحدة لش�ؤون الالجئني عىل تفانيها
يف تأدي�ة املهمة املنوط�ة بها .ويعرب أيضا ً عن تقدي�ره لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتش�غيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدنى.
ويسلم املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان بأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك وقت النزاعات
املسلحة ،هي من بني العوامل املتعددة واملعقدة التي تفيض إىل ترشيد األشخاص.
ويس�لم املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان بأنه ،بالنظر لنواحي تش�عب أزمة الالجئني العاملية ووفقا ً مليثاق
األمم املتحدة وللصكوك الدولية ذات الصلة وللتضامن الدويل ،وبروح من تقاسم األعباء ،يلزم أن يتوخى
املجتمع الدويل نهجا ً ش�امالً بالتنسيق والتعاون مع البلدان املعنية واملنظمات املختصة ،مع مراعاة والية
مفوض األمم املتحدة لش�ؤون الالجئني .وينبغي أن يشتمل هذا عىل وضع اسرتاتيجيات ملعالجة األسباب
الجذرية لتحركات الالجئني وغريهم من األش�خاص املرشدين وآثارها ،وتقوية آليات التأهب واالس�تجابة
لح�االت الطوارئ ،وتوفري الحماية واملس�اعدة الف ّعالتني ،عىل أن توضع يف االعتب�ار االحتياجات الخاصة
للنس�اء واألطفال فضالً عن تحقيق حلول دائمة ،وذل�ك بالدرجة األوىل من خالل الحل املفضل املتمثل يف
الع�ودة الطوعي�ة إىل الوطن يف كنف الكرام�ة واألمن ،وبما يف ذلك حلول من قبيل م�ا اعتمدته املؤتمرات
الدولي�ة الخاصة بالالجئني .ويش�دد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان عىل مس�ؤوليات الدول ،وال س�يما
ما يقع منها عىل عاتق بلدان املنشأ.

وعىل ضوء النهج الشامل ،يشدّد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان عىل أهمية إيالء اهتمام خاص ،بما يف ذلك
عن طريق املنظمات الحكومية الدولية واملنظمات اإلنس�انية ،للمس�ائل املتصلة بامل ّ
رشدين داخل بلدانهم،
وإيجاد حلول دائمة لها ،بما يف ذلك عودتهم الطوعية واآلمنة وإعادة تأهيلهم.
ووفقا ً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون اإلنس�اني ،يش�دّ د املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان ،كذلك عىل
أهمية ورضورة تقديم املس�اعدة اإلنس�انية إىل ضحايا جميع الكوارث الطبيعي�ة والكوارث التي هي من
صنع اإلنسان.
 - 24يجب إيالء أهمية كربى لتعزيز وحماية حقوق اإلنس�ان لألش�خاص الذي�ن ينتمون إىل جماعات
صريّت ضعيفة ،بمن فيهم العمال املهاجرون ،والقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضدهم ،وتقوية صكوك
ُ
حق�وق اإلنس�ان القائمة وإضفاء املزيد م�ن الفعالية عىل تنفيذها .ويقع عىل عات�ق الدول التزام باتخاذ
وإبقاء تدابري مناس�بة على الصعيد الوطني ،وال س�يما يف ميادين التعليم والصح�ة والدعم االجتماعي،
لتعزي�ز وحماي�ة حقوق األش�خاص الذين ينتم�ون إىل القطاع�ات الضعيفة من الس�كان يف هذه الدول
ولتأمني مشاركة من يهتم منهم بالعثور عىل حل ملشاكلهم الخاصة.
 - 25يؤك�د املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان أن الفقر املدقع واالس�تبعاد االجتماعي يش�كالن انتهاكا ً
لكرامة اإلنس�ان وأنه يلزم اتخ�اذ تدابري عاجلة للتوصل إىل معرفة أفضل بالفقر املدقع وأس�بابه ،بما يف
ذلك األسباب املتصلة بمشكلة التنمية ،من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ألشد الناس فقراً ،ووضع ح ّد للفقر
املدقع واالس�تبعاد االجتماعي ،وتعزي�ز التمتع بثمار التقدم االجتماعي .وم�ن الجوهري أن تع ّزز الدول
مش�اركة أش�د الناس فقرا ً يف عملية اتخاذ القرارات يف املجتمعات التي يعيش�ون فيها ويف تعزيز حقوق
اإلنسان ويف جهود مكافحة الفقر املدقع.
 - 26يرحب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بالتقدم املحرز يف عملية تدوين صكوك حقوق اإلنس�ان،
وهي عملية دينامية ومتطورة ،ويحث عىل التصديق العاملي عىل معاهدات حقوق اإلنسان .ويشجع جميع
الدول عىل االنضمام إىل هذه الصكوك الدولية؛ ويشجع جميع الدول عىل أن تتجنب ،قدر اإلمكان ،اللجوء
إىل إبداء التحفظات.
 - 27ينبغ�ي لكل دورة أن توفر إطارا ً ف ّعاال ً لس�بل االنتصاف من أجل معالج�ة املظالم أو االنتهاكات
املتعلق�ة بحقوق اإلنس�ان .وتش�كل إقامة الع�دل ،بما يف ذلك وج�ود وكاالت إلنفاذ القوانين وللمالحقة
القضائي�ة ،وبصفة خاصة ،وجود قضاء مس�تقل ومهنة قانونية مس�تقلة بما يتمشى تماما ً مع املعايري
الواجبة التطبيق والواردة يف الصكوك الدولية لحقوق اإلنس�ان ،أمورا ً أساس�ية بالنسبة إىل اإلعمال التام
وغري التمييزي لحقوق اإلنس�ان ،وأمورا ً ال غنى عنها لعمليتي الديمقراطية والتنمية املس�تدامة .ويف هذا
الس�ياق ،ينبغي توفري التمويل املناس�ب للمؤسس�ات املعنية بإقامة العدل ،وينبغ�ي للمجتمع الدويل أن
يوفر مستوى متزايدا ً من املساعدة التقنية واملالية عىل السواء .ويجب عىل األمم املتحدة استخدام الربامج
الخاصة للخدمات االستشارية عىل سبيل األولوية من أجل تحقيق إقامة العدل بشكل قوي ومستقل.
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 - 28يع�رب املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان عن جزعه النتهاكات حقوق اإلنس�ان عىل نطاق واس�ع،
وال سيما تلك التي تتخذ شكل اإلبادة الجماعية و “التطهري العرقي” واالغتصاب املنهجي للنساء يف ظروف
الح�رب ،مم�ا يؤدي إىل نزوح جماعي للاّ جئني واملرشدين .وإذ يدين املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بقوة
هذه املمارسات املقيتة ،فإنه يكرر املطالبة بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وبوقف هذه املمارسات فوراً.
 - 29يعرب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان عن ش�ديد القلق إزاء استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف
جميع أنحاء العالم ،مع تجاهل املعايري الواردة يف صكوك حقوق اإلنس�ان الدولية ويف القانون اإلنس�اني
الدويل ،وإزاء عدم وجود سبل انتصاف كافية وف ّعالة للضحايا.
ويشعر املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان ببالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء املنازعات املسلحة،
تمس الس�كان املدنيني وال س�يما النساء واألطفال واملسنني واملعوقني .ولذلك يطلب
وهي االنتهاكات التي ّ
املؤتمر إىل الدول وإىل جميع األطراف يف املنازعات املس�لحة أن تراعي بدقة القانون اإلنساني الدويل ،عىل
النح�و املبّي�نّ يف اتفاقي�ات جنيف لعام  1949وغريها م�ن قواعد القانون ال�دويل ومبادئـه ،فضـالً عن
املعايري الدنيا لحماية حقوق اإلنسان ،عىل النحو املنصوص عليه يف االتفاقيات الدولية.
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ويؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان من جديد حق الضحايا يف تل ّقي املس�اعدة من املنظمات اإلنسانية
عىل النحو املبني يف اتفاقيات جنيف لعام  1949وغريها من صكوك القانون اإلنساني الدويل ذات الصلة،
ويدعو إىل التمكني من الحصول عىل هذه املساعدة بسالم ويف حينها.
 - 30يعرب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان أيضا ً عن جزعه وإدانته لكون انتهاكات جسيمة ومنهجية
وحاالت تش�كل عقبات خطرية أمام التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان ال تزال تحدث يف أجزاء مختلفة
من العالم .وتش�مل هذه االنتهاكات والعقبات ،إىل جانب التعذيب وغريه من أش�كال املعاملة أو العقوبة
القاس�ية والالإنس�انية واملهينة ،حاالت اإلعدام بإج�راءات موجزة واإلعدام التعس�في ،وحاالت االختفاء،
واالحتجاز التعسفي ،وجميع أشكال العنرصية والتمييز العنرصي والفصل العنرصي ،واالحتالل األجنبي
والس�يطرة األجنبية ،وك�ره األجانب ،والفقر ،والجوع وغري ذلك من أش�كال إن�كار الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،والتعصب الديني ،واإلرهاب ،والتمييز ضد املرأة ،وانعدام سيادة القانون.
أي تدبري من جانب واحد
 - 31يطلـ�ب املؤتمـر العاملي لحقوق اإلنس�ان إىل الدول االمتناع ع�ن اتخاذ ّ
ال يتفق مع القانون الدويل وال مع ميثاق األمم املتحدة ومن شأنه أن يوجد عقبات أمام العالقات التجارية
فيما بني الدول ويعرقل اإلعمال التام لحقوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
وصكوك حقوق اإلنسان الدولية ،وال سيما حق كل شخص يف مستوى معييش مالئم لصحته ورفاهه ،بما
يف ذلك الغذاء والرعاية الطبية والس�كن وما يلزم من الخدمات االجتماعية .ويؤكد املؤتمر العاملي لحقوق
اإلنسان أنه ال ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السيايس.

 - 32يؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان من جديد أهمية ضمان العاملية واملوضوعية وعدم االنتقائية
لدى النظر يف قضايا حقوق اإلنسان.
 - 33يؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان من جديد أن الواجب يحتم عىل الدول ،كما هو منصوص عليه
يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس�ان ويف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ويف غريهما من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ،أن تضمن أن يكون التعليم مستهدفا ً تقوية احرتام حقوق
اإلنسان والحريات األساسية .ويؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان أهمية إدراج موضوع حقوق اإلنسان
يف برام�ج التعلي�م ويطلب إىل الدول القيام بذلك .وينبغي للتعليم أن يعزز التفاهم والتس�امح والسلام
والعالق�ات الودي�ة بني األمم وكاف�ة املجموعات العرقية أو الدينية وأن يش�جع عىل تنمية أنش�طة األمم
املتحدة يف نش�دان هذه األهداف .ولذلك يؤدي التعليم يف مجال حقوق اإلنس�ان ونرش املعلومات املناسبة،
النظرية منها والعملية عىل السواء ،دورا ً هاما ً يف تعزيز واحرتام حقوق اإلنسان فيما يتعلق بجميع األفراد،
أي نوع والتمييز عىل أس�اس العرق ،أو الجنس ،أو اللغ�ة أو الدين ،وينبغي إدراج ذلك يف
بلا تمييز من ّ
السياس�ات التعليمية عىل كال املس�تويني الوطني وال�دويل .ويالحظ املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان أن
القيود املتعلقة باملوارد وأوجه القصور املؤسسية يمكن أن تعرقل تحقيق هذه األهداف فوراً.
 - 34ينبغ�ي بذل جهود متزايدة ملس�اعدة البلدان ،بنا ًء عىل طلبها ،عىل تهيئ�ة الظروف التي يمكن يف
ظلها لكل فرد أن يتمتع بحقوق اإلنس�ان والحريات األساس�ية العاملية .ويرج�ى بإلحاح من الحكومات
وم�ن منظومة األمم املتحدة وكذلك من املنظمات األخرى املتع�ددة األطراف أن تزيد بدرجة كبرية املوارد
املخصصة للربامج الهادفة إىل إقامة وتقوية الترشيعات الوطنية واملؤسسات الوطنية والهياكل األساسية
املتعلقة بها التي تدعم سيادة القانون والديمقراطية ،واملساعدة االنتخابية ،والتوعية بحقوق اإلنسان من
خالل التدريب ،والتعليم والتثقيف ،واملشاركة الشعبية ،واملجتمع املدني.
وينبغي تقوية برامج الخدمات االستش�ارية والتعاون التقني يف إطار مركز حقوق اإلنس�ان ،كما ينبغي
زيادة كفاءتها وشفافيتها ،كي تصبح بالتايل مساهمة رئيسية يف تحسني احرتام حقوق اإلنسان .و ُيطلب
إىل الدول زيادة مساهماتها يف هذه الربامج من خالل تشجيع تخصيص اعتماد أكرب من امليزانية العادية
لألمم املتحدة ومن خالل التربعات ،عىل السواء.
 - 35أن تنفيذ أنشطة األمم املتحدة الرامية إىل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان تنفيذا ً كامالً وف ّعاال ً يجب
أن يعك�س األهمية الكبرى املعطاة لحقوق اإلنس�ان يف ميثاق األمم املتحدة واحتياجات أنش�طة حقوق
اإلنسان التي تضطلع بها األمم املتحدة ،كما فوضت بها الدول األعضاء .ولهذه الغاية ،ينبغي تأمني موارد
متزايدة ألنشطة حقوق اإلنسان التي تضطلع بها األمم املتحدة.
 - 36يؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان من جديد الدور الهام والبناء الذي تؤديه املؤسسات الوطنية
من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،وخاصة بصفتها االستشارية إزاء السلطات املختصة ،ودورها يف
عالج انتهاكات حقوق اإلنسان ويف نرش املعلومات عن حقوق اإلنسان والتعليم يف مجال حقوق اإلنسان.
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ويش�جع املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان إنش�اء وتقوية املؤسسات الوطنية ،مع مراعاة “املبادئ املتعلقة
بمركز املؤسسات الوطنية” واالعرتاف بأن من حق كل دولة أن تختار اإلطار األنسب الحتياجاتها الخاصة
عىل الصعيد الوطني.
 - 37ت�ؤدي الرتتيبات اإلقليمية دورا ً أساس�يا ً يف تعزي�ز وحماية حقوق اإلنس�ان .وينبغي لها تدعيم
املعايير العاملية لحقوق اإلنس�ان ،الواردة يف صكوك حقوق اإلنس�ان الدولية وحمايته�ا .ويؤيد املؤتمر
العاملي لحقوق اإلنسان الجهود الجارية لتقوية هذه الرتتيبات وزيادة فعاليتها ،بينما يؤكد يف الوقت ذاته
أهمية التعاون مع أنشطة حقوق اإلنسان التي تضطلع بها األمم املتحدة.
ويكرر املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان اإلعراب عن رضورة النظر يف إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون
إقليمية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،حيثما ال توجد بالفعل.
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 - 38يعرتف املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بالدور الهام الذي تضطلع به املنظمات غري الحكومية يف
تعزيز جميع أنش�طة حقوق اإلنسان واألنشطة اإلنسانية عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل .ويقدر
املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان مس�اهمتها يف زيادة وعي الجمه�ور بقضايا حقوق اإلنس�ان ،والقيام
بالتعلي�م والتدريب والبحث يف هذا املجال ،وتعزيز وحماية جميع حقوق اإلنس�ان والحريات األساس�ية.
ويف حني أن املؤتمر يعرتف بأن املس�ؤولية األساس�ية عن وضع املعايري تقع عىل عاتق الدول ،فإنه يقدر
أيض�ا ً مس�اهمة املنظمات غري الحكومية يف ه�ذه العملية .ويف هذا الصدد ،يؤك�د املؤتمر العاملي لحقوق
اإلنس�ان أهمي�ة مواصلة الحوار والتعاون بين الحكومات واملنظمات غري الحكومي�ة .وينبغي أن تتمتع
املنظمات غري الحكومية وأعضاؤها املهتمون حقا ً بمجال حقوق اإلنسان بالحقوق والحريات املعرتف بها
يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس�ان ،وبحماية القانون الوطني .وال يجوز ممارسة هذه الحقوق والحريات
بش�كل يخالف مقاصد ومبادئ األمم املتح�دة .وينبغي أن تتمتع املنظمات غير الحكومية بحرية تنفيذ
أنشطتها الخاصة بحقوق اإلنسان ،دون تدخل ،يف إطار القانون الوطني واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
 - 39إن املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان ،إذ يؤكد أهمية وجود معلومات موضوعية ومس�ؤولة ونزيهة
عن قضايا حقوق اإلنس�ان والقضايا اإلنس�انية ،يشجع عىل زيادة مشاركة وس�ائط اإلعالم ،التي ينبغي
ضمان الحرية والحماية لها يف إطار القانون الوطني.

ثانيا ً
ألف  -زيادة التنسيق بشأن حقوق اإلنسان داخل منظومة األمم املتحدة
 - 1يويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بزيادة التنس�يق يف مجال دعم حقوق اإلنسان والحريات
األساس�ية داخل منظومة األمم املتحدة .ولهذه الغايةّ ،
يحث املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان جميع أجهزة
األمم املتحدة وهيئاتها ووكاالتها املتخصصة التي تتناول أنش�طتها حقوق اإلنسان عىل التعاون من أجل
تعزيز وترش�يد وتبسيط أنش�طتها ،آخذة يف اعتبارها رضورة تجنب االزدواج غري الرضوري .كما يويص
املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان األمني العام بأن يقوم أيضا ً كبار موظفي هيئات األمم املتحدة ووكاالتها
املتخصصة ذات الصلة ،يف اجتماعهم الس�نوي ،إىل جانب تنس�يق أنش�طتها ،بتقييم أثر استراتيجياتها
وسياساتها عىل التمتع بجميع حقوق اإلنسان.
 - 2وعالوة عىل ذلك ،يطلب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان إىل املنظمات اإلقليمية واملؤسسات املالية
واإلنمائي�ة الدولي�ة واإلقليمية البارزة القيام أيضا ً بتقييم أثر سياس�اتها وبرامجه�ا عىل التمتع بحقوق
اإلنسان.
 - 3ويس�لّم املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بأن الوكاالت املتخصصة وهيئات ومؤسس�ات منظومة
األم�م املتحدة ذات الصل�ة وكذلك املنظمات الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة التي تتناول أنش�طتها
حقوق اإلنس�ان تؤدي دورا ً حيويا ً يف وضع وتعزيز وتنفيذ معايري حقوق اإلنس�ان ،كل منها ضمن واليته
وأنه ينبغي أن تأخذ يف االعتبار نتائج املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان ضمن مجاالت اختصاصها.
 - 4ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان ،بقوة ،ببذل جهود متضافرة لتشجيع وتيسري التصديق
عىل املعاهدات والربوتوكوالت الدولية لحقوق اإلنسان ،املعتمدة يف إطار منظومة األمم املتحدة ،واالنضمام
إليه�ا أو الخالف�ة فيها بهدف تحقيق القبول العامل�ي لها .وينبغي لألمني العام أن ينظر ،بالتش�اور مع
الهيئات املنش�أة بموجب معاهدات ،يف إقامة حوار مع الدول التي لم تنضم إىل معاهدات حقوق اإلنس�ان
هذه ،بغية تحديد العقبات والتماس سبل لتذليلها.
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أي تحفظات تبديها
 - 5ويشجع املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان الدول عىل أن تنظر يف تضييق مدى ّ
أي تحفظات بص�ورة دقيقة وضيقة قدر اإلمكان ،وأن
على صكوك حقوق اإلنس�ان الدولية ،وأن تصوغ ّ
أي
تكف�ل أن أ ًّيا منها ال يتناىف مع موضوع املعاهدة ذات الصلة والغرض منها ،وأن تس�تعرض بانتظام ّ
تحفظات بقصد سحبها.
 - 6وإن املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان ،إذ يس�لّم بالحاجة إىل اس�تمرار االلت�زام بالنوعية العالية
للمعايير الدولي�ة القائمة وإىل تجنّب تكاثر صكوك حقوق اإلنس�ان ،يؤكد من جدي�د املبادئ التوجيهية
املتعلق�ة بوضع الصك�وك الدولية الجديدة والواردة يف قرار الجمعية العام�ة  120/41املؤرخ  4كانون
األول/ديس�مرب  1986ويطل�ب إىل هيئات األمم املتح�دة املعنية بحقوق اإلنس�ان ،أن تضع هذه املبادئ
التوجيهية يف اعتبارها لدى النظر يف وضع معايري دولية جديدة ،وأن تتشاور مع الهيئات املنشأة بموجب
املعاه�دات املتعلقة بحقوق اإلنس�ان حول رضورة صياغة معايري جدي�دة ،وأن تطلب من األمانة العامة
إجراء مراجعات فنية للصكوك الجديدة املقرتحة.
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 - 7وي�ويص املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان بتعيني موظفني لحقوق اإلنس�ان ،عن�د االقتضاء ،يف
املكات�ب اإلقليمية ملنظمة األمم املتحدة ،وذلك بهدف نرش املعلومات وإتاحة التدريب وغريه من املس�اعدة
التقني�ة يف ميدان حقوق اإلنس�ان بنا ًء عىل طلب الدول األعضاء املعني�ة .وينبغي تنظيم تدريب يف مجال
حقوق اإلنسان للموظفني الدوليني الذين يعينون لالضطالع باألعمال املتعلقة بحقوق اإلنسان.
 - 8ويرح�ب املؤتمر العامل�ي لحقوق اإلنس�ان بالدعوة لعق�د دورات طارئة للجنة حقوق اإلنس�ان
بوصفها مبادرة إيجابية ،وعىل األجهزة املختصة يف منظومة األمم املتحدة أن تنظر يف أساليب أخرى للرد
عىل االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.
املـوارد
 - 9إن املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان ،إذ يش�عر بالقلق إزاء تزايد التباين بني أنشطة مركز حقوق
اإلنس�ان واملوارد البرشية واملالي�ة وغريها من املوارد املتوفرة لتنفيذ هذه األنش�طة ،وإذ يضع يف اعتباره
امل�وارد الالزمة لربامج أخرى هامة من برامج األمم املتح�دة ،يرجو من األمني العام ومن الجمعية العامة
اتخاذ خطوات فورية لزيادة املوارد لربنامج حقوق اإلنسان زيادة كبرية من داخل ميزانيات األمم املتحدة
العادية القائمة واملقبلة ،واتخاذ خطوات عاجلة اللتماس زيادة يف املوارد الخارجة عن امليزانية.
 - 10ويف هذا اإلطار ،ينبغي تخصيص نسبة متزايدة من امليزانية العادية مبارشة ملركز حقوق اإلنسان
لتغطي�ة تكاليفه وجميع التكاليف األخرى التي يتحملها املرك�ز املذكور ،بما يف ذلك تلك املتصلة بهيئات
األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان .وينبغي تعزيز هذه امليزانية املزيدة بتربعات لتمويل أنشطة التعاون
التقني الخاصة باملركز؛ ويدعو املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان إىل التربع بسخاء للصناديق االستئمانية
القائمة.

 - 11ويرجو املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان من األمني العام ومن الجمعية العامة توفري ما يكفي من
املوارد البرشية واملالية وغريها من املوارد ملركز حقوق اإلنسان لتمكينه من تنفيذ أنشطته بفعالية وكفاءة
ورسعة.
 - 12وإن املؤتم�ر العامل�ي لحقوق اإلنس�ان ،إذ يالحظ رضورة ضم�ان توفر امل�وارد البرشية واملالية
للقيـام باألنشطة املتعلقة بحقوق اإلنسان ،كما فوضت بها الهيئات الحكومية الدولية ،يحث األمني العام،
وفق�ا ً للم�ادة  101من ميث�اق األمم املتحدة ،وال�دول األعضاء عىل اعتماد نهج متس�ق يهدف إىل ضمان
تخصيص مواد لألمانة العامة تتناسب مع الواليات املتزايدة .ويدعو املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان األمني
الع�ام إىل النظر يف ما إذا كان من الرضوري أو من املفيد إدخال تعديالت عىل اإلجراءات يف دورة امليزانية
الربنامجية لضمان تنفيذ أنشطة حقوق اإلنسان ،كما فوضت بها الدول األعضاء ،تنفيذا ً ف ّعاال ً ويف الوقت
املناسب.
مركز حقوق اإلنسان
 - 13يؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان أهمية تعزيز مركز األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
 - 14وينبغي أن يؤدي مركز حقوق اإلنسان دورا ً هاما ً يف تنسيق االهتمام بحقوق اإلنسان عىل مستوى
املنظوم�ة .ويمكن تحقيق الدور املحوري للمركز عىل أفضل وجه إذا ما ُم ّكن من التعاون تعاونا ً تاما ً مع
هيئات وأجهزة األمم املتحدة األخرى .ويس�تلزم الدور التنسيقي ملركز حقوق اإلنسان أيضا ً تدعيم مكتب
مركز حقوق اإلنسان يف نيويورك.
 - 15وينبغ�ي أن تؤ َّمن ملركز حقوق اإلنس�ان وس�ائل تكف�ي الحتياجات النظام املتمث�ل يف املقررين
املعنيني بمواضيع معينة وببلدان محدّدة ،والخرباء ،واألفرقة العاملة ،والهيئات املنشأة بموجب معاهدات.
وينبغي أن تصبح متابعة التوصيات مسألة ذات أولوية ُتطرح أمام لجنة حقوق اإلنسان للنظر فيها.
 - 16وينبغ�ي أن ينه�ض مركز حقوق اإلنس�ان بدور أكبر يف تعزيز حقوق اإلنس�ان .ويمكن بلورة
هذا الدور من خالل التعاون مع الدول األعضاء ووضع برنامج معزز للخدمات االستش�ارية واملس�اعدة
التقنية .وسيتعني توسيع صناديق التربعات القائمة توسيعا ً كبريا ً من أجل تحقيق هذه األغراض وينبغي
إدارتها بطريقة أكثر كفاءة وتنس�يقاً .وينبغي أن ُتتبع يف جميع األنشطة قواعد صارمة وشفافة يف إدارة
املش�اريع وينبغي أن ُتجرى تقييمات منتظمة للربامج واملش�اريع بصورة دورية .ولهذا الغرض ،ينبغي
أن توف�ر بش�كل منتظم نتائج هذه التقييم�ات واملعلومات األخرى ذات الصل�ة .وينبغي ،بصفة خاصة،
أن ينظم املركز ،عىل األقل مرة يف الس�نة ،اجتماعات إعالمية يتاح االشتراك فيه�ا لجميع الدول األعضاء
وللمنظمات املعنية مبارشة بهذه املشاريع والربامج.
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تكييف وتعزيز آلية األمم املتحدة املتعلقة بحقوق اإلنس�ان ،بما يف ذلك مس�ألة إنش�اء منصب
مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان
 - 17يس�لّم املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان برضورة تكييف آلية األمم املتحدة املتعلقة بحقوق اإلنسان
تكييفا ً مستمرا ً مع االحتياجات الحالية واملقبلة يف مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،كما تتجىل يف هذا
اإلعالن ويف إطار تنمية متوازنة ومس�تدامة لجميع الشعوب .وبصفة خاصة ،ينبغي ألجهزة األمم املتحدة
حسن التنسيق بينها وترتقي بكفاءتها وفعاليتها.
املعنية بحقوق اإلنسان أن ُت ِّ
 - 18ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان الجمعية العامة بأن تقوم ،لدى دراس�تها لتقرير املؤتمر
سام لحقوق
يف دورتها الثامنة واألربعني ،ببدء النظر ،عىل سبيل األولوية ،يف مسألة إنشاء منصب مفوض ٍ
اإلنسان من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان.

بـاء  -املساواة والكرامة والتسامح
 - 1العنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وغري ذلك من أشكال التعصب
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 - 19يعتبر املؤتم�ر العامل�ي لحقوق اإلنس�ان القضاء على العنرصي�ة والتمييز العنرصي ،ال س�يما
بأش�كالهما املؤسس�ية مثل الفصل العنرصي أو نتيجة ملذاهب التفوق العنرصي أو التفرد العنرصي أو
أش�كال ومظاهر العنرصية املعارصة ،هدفا ً أساسيا ً للمجتمع الدويل ولربنامج تعزيز حقوق اإلنسان عىل
نط�اق العال�م .وينبغي ألجهزة األمم املتح�دة ووكاالتها تعزيز جهودها الرامي�ة إىل تنفيذ برنامج العمل
ه�ذا املتص�ل بالعقد الثالث ملكافحة العنرصي�ة والتمييز العنرصي ،فضالً ع�ن االضطالع بواليات الحقة
للغاية نفس�ها .ويناشد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بقوة املجتمع الدويل التربع بسخاء إىل الصندوق
االستئماني لربنامج عقد مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي.
ّ
ويحث املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان جميع الحكومات عىل اتخاذ تدابري فورية ووضع سياسات
- 20
ق�وة ملنع ومكافحة جميع أش�كال ومظاهر العنرصية وك�ره األجانب وما يتصل بذل�ك من تعصب ،عن
ّ
بس�ن ترشيعات مالئمة ،بما يف ذلك تدابري جزائية ،وعن طريق
طريق القيام ،حيثما يكون ذلك رضورياً،
إنشاء مؤسسات وطنية ملكافحة هذه الظواهر.
ويرحب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان باملقرر الذي اتخذته لجنة حقوق اإلنس�ان بتعيني مقرر
- 21
ّ
خاص معني باألشكال املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
كما يناش�د املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان جميع الدول األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع
أشكال التمييز العنرصي النظر يف إصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة  14من االتفاقية.

 - 22ويطلب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان إىل جميع الحكومات اتخاذ جميع التدابري املناسبة امتثاال ً
اللتزاماته�ا الدولية وم�ع املراعاة الواجبة للنظم القانونية الس�ائدة يف كل منها وذل�ك ملواجهة التعصب
القائ�م على أس�اس الدين أو املعتقد وم�ا يتصل به من عنف ،بم�ا يف ذلك ممارس�ات التمييز ضد املرأة
وبما يف ذلك تدنيس املواقع الدينية ،مع التسليم بأن لكل فرد الحق يف حرية الفكر والوجدان والتعبري والدين.
كم�ا يدعو املؤتمر جمي�ع الدول إىل تطبيق أحكام اإلعلان املتعلق بالقضاء عىل جميع أش�كال التعصب
والتمييز القائمني عىل أساس الدين أو املعتقد.
 - 23ويؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان أن جميع األشخاص الذين يقومون أو يرخصون بارتكاب
أفعال جنائية مرتبطة بالتطهري العرقي ،مسؤولون وعرضة للمحاسبة فرديا ً عن هذه االنتهاكات لحقوق
اإلنس�ان ،وأنه ينبغي للمجتمع الدويل بذل قصارى الجهد إلحالة املسؤولني قانونا ً عن هذه االنتهاكات إىل
القضاء.
 - 24ويطل�ب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان إىل جمي�ع الدول أن تتخذ تدابري فورية ،بش�كل فردي
وجماعي ،ملكافحة ممارس�ة التطهري العرقي ووضع ح ّد لها بش�كل عاجل .ولضحايا ممارس�ة التطهري
العرقي املقيتة الحق يف االلتجاء إىل سبل انتصاف مالئمة وف ّعالة.

 - 2األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية
 - 25يطلب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان إىل لجنة حقوق اإلنس�ان أن تدرس طرق ووسائل التعزيز
والحماية الف ّعالني لحقوق األش�خاص الذين ينتمون إىل أقليات عىل النحو املبينّ يف اإلعالن بش�أن حقوق
األش�خاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية .ويف هذا الس�ياق ،يطلب املؤتمر العاملي
لحقوق اإلنس�ان إىل مركز حقوق اإلنسان أن يقدم ،بنا ًء عىل طلب الحكومات املعنية وكجزء من برنامجه
الخاص بالخدمات االستشارية واملساعدة التقنية ،الخربة املتخصصة يف قضايا األقليات وحقوق اإلنسان
ويف منع النزاعات وحلّها ،وذلك للمساعدة يف الحاالت القائمة أو املحتمل نشوؤها واملتعلقة باألقليات.
ّ
ويحث املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان الدول واملجتمع الدويل عىل تعزيز وحماية حقوق األشخاص
- 26
الذين ينتمون إىل أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية وفقا ً لإلعالن بش�أن حقوق األشخاص املنتمني
إىل أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية.
 - 27وينبغي أن تشمل التدابري املتعني اتخاذها عند االقتضاء ،تيسري اشرتاكهم الكامل يف جميع جوانب
حي�اة املجتمع السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعية والديني�ة والثقافية ويف تحقي�ق التقدم االقتصادي
والتنمية يف بلدانهم.
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السكان األصليون
 - 28ويطلب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان إىل الفريق العامل املعني بالسكان األصليني والتابع للجنة
الفرعية ملنع التمييز وحماية األقليات أن ينجز صياغة مرشوع إعالن بش�أن حقوق اإلنس�ان األصليني يف
دورته الحادية عرشة.
 - 29وي�ويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بأن تنظر لجنة حقوق اإلنس�ان يف تجديد واس�تكمال
والية الفريق العامل املعني بالس�كان األصليني لدى إنجاز صياغة مرشوع إعالن بش�أن حقوق الس�كان
األصليني.
 - 30ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان أيضا ً بأن تستجيب برامج الخدمات االستشارية واملساعدة
التقنية داخل منظومة األمم املتحدة بش�كل إيجابي للطلبات التي تقدمها الدول للحصول عىل مساعدات
تعود بفوائد مبارشة عىل الس�كان األصليني .ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان كذلك بأن يتم توفري
موارد برشية ومالية كافية ملركز حقوق اإلنس�ان يف اإلطار الش�امل لتعزيز أنشطة املركز كما هو متوخى
يف هذه الوثيقة.
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ّ
ويح�ث املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان ال�دول عىل ضمان املش�اركة الكاملة والحرة للس�كان
- 31
األصليني يف جميع جوانب املجتمع ،وال سيما يف املسائل التي تهمهم.
 - 32ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان بأن تعلن الجمعية العامة عن عقد دويل للسكان األصليني
يف العال�م ،يب�دأ اعتب�ارا ً من كان�ون الثاني/يناير  ،1994ويش�مل برامج عملية التوجه يت�م البت فيها
بمش�اركة الس�كان األصليني .وينبغي لهذا الغرض إنشاء صندوق اس�تئماني مالئم للتربعات .ويف إطار
هذا العقد ،ينبغي النظر يف إنشاء محفل دائم للسكان األصليني يف منظومة األمم املتحدة.
العمال املهاجرون
ّ
يح�ث املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان جميع الدول على ضمان حماية حقوق اإلنس�ان لجميع
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العمال املهاجرين وأرسهم.
 - 34ويرى املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان أن تهيئة الظروف الكفيلة بالتش�جيع عىل زيادة االنسجام
والتس�امح بني العمال املهاجرين وبقية قطاعات مجتمع الدولة التي يقيمون فيها هو أمر يتس�م بأهمية
خاصة.
 - 35ويدع�و املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان الدول إىل النظر يف إمكاني�ة أن توقع وتصادق ،يف أقرب
وقت ممكن ،عىل االتفاقية الدولية بشأن حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أرسهم.

 - 3املساواة يف املركز وحقوق اإلنسان للمرأة
ّ
يحث املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان عىل تمتع املرأة تمتعا ً كامالً وعىل قدم املساواة بجميع حقوق
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اإلنسان وعىل أن يكون هذا أولوية من أولويات الحكومات واألمم املتحدة .كما يشدد املؤتمر العاملي لحقوق
اإلنسان عىل أهمية إدماج املرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها فاعلة يف عملية التنمية ومستفيدة منها ،ويعيد
تأكيد األهداف املحدّدة بش�أن العمل الش�امل لصالح املرأة من أجل تحقيق التنمية املس�تدامة واملنصفة،
املبيّن�ة يف إعالن ريو بش�أن البيئة والتنمية ويف الفصل  24من جدول أعم�ال القرن  ،21اللذين اعتمدهما
مؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية (ريو دي جانريو ،الربازيل 14 - 3 ،حزيران/يونيه .)1992
 - 37وينبغي دمج موضوع املساواة يف املركز للمرأة وحقوق اإلنسان للمرأة يف صلب األنشطة املضطلع
به�ا عىل نط�اق منظومة األمم املتحدة .وينبغي معالجة هذه القضايا بص�ورة منتظمة ومنهجية يف كافة
هيئ�ات وآليات األمم املتحدة ذات الصلة .وينبغي ،بصفة خاصة ،اتخاذ خطوات لزيادة التعاون وتحقيق
املزيد من التكامل يف األهداف والغايات بني لجنة مركز املرأة ،ولجنة حقوق اإلنس�ان ،ولجنة القضاء عىل
التميي�ز ضد املرأة ،وصندوق األمم املتحدة اإلنمائي للمرأة ،وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،وغري ذلك من
وكاالت األمم املتحدة .ويف هذا السياق ،ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق بني مركز حقوق اإلنسان وشعبة
النهوض باملرأة.
 - 38ويش�دّد املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان ،بصفة خاصة ،عىل أهمية العم�ل من أجل القضاء عىل
العنف ضد املرأة يف الحياة العامة والخاصة ،والقضاء عىل جميع أش�كال املضايقة الجنس�ية واالستغالل
أي تضارب يمكن
الجنيس واالتجار باملرأة ،والقضاء عىل التحيز القائم عىل الجنس يف إقامة العدل ،وإزالة ّ
أن ينش�أ بني حقوق امل�رأة واآلثار الضارة لبعض املمارس�ات التقليدية أو املتصل�ة بالعادات والتعصب
الثقايف والتطرف الديني .ويطلب املؤتمر العاملي إىل الجمعية العامة اعتماد مرشوع اإلعالن بشأن العنف
ّ
ّ
وتش�ـكل انتهاكات حقوق
ويحث ال�دول عىل مكافحة العنف ضد املرأة وفقا ً ألحكام اإلعالن.
ض�د املرأة
اإلنسان للمرأة يف حاالت النزاع املسلح انتهاكات للمبادئ األساسية لقانون حقوق اإلنسان الدويل وللقانون
اإلنس�اني الدويل .وجميع االنتهاكات التي هي من هذا النوع ،بما يف ذلك بصفة خاصة القتل واالغتصاب
املنهجي ،واالستعباد الجنيس والحمل القرسي ،تتطلب ردا ً ف ّعاال ً بصفة خاصة.
ّ
ويحث املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان عىل اس�تئصال جميع أش�كال التمييز ضد املرأة ،الخفية
- 39
منه�ا والعلنية عىل الس�واء .وينبغي لألمم املتحدة أن تش�جع عىل بلوغ ه�دف التصديق العاملي من قبل
جميع الدول عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة بحلول عام  .2000وينبغي تشجيع
إيجاد ُس�بل ووس�ائل ملعالجة العدد الكبري جدا ً من التحفظات التي أبديت عىل االتفاقية .وينبغي للجنة
القضاء عىل التمييز ضد املرأة ،يف جملة أمور ،أن تواصل اس�تعراضها للتحفظات عىل االتفاقية .و ُيرجى
بإلحاح من الدول أن تسحب التحفظات التي تخالف موضوع االتفاقية والغرض منها أو التي تخالف يف
غري هذا الوجه القانون االتفاقي الدويل.
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 - 40وينبغي لهيئات رصد تنفيذ املعاهدات أن تنرش املعلومات الالزمة بغية تمكني املرأة من استخدام
إجراءات التنفيذ املوجودة استخداما ً أكفأ يف مساعيها الرامية إىل تحقيق التمتع الكامل وعىل قدم املساواة
بحقوق اإلنس�ان وعدم التمييز .وينبغي أيضا ً اعتماد إج�راءات جديدة بغية تعزيز تنفيذ االلتزام بتأمني
املس�اواة للمرأة وحقوق اإلنسان للمرأة .وينبغي للجنة مركز املرأة وللجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة
أن تدرسا برسعة إمكانية استحداث حق رفع العرائض وذلك بإعداد بروتوكول اختياري التفاقية القضاء
عىل جميع أش�كال التمييز ضد املرأة .ويرحب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بالقرار الذي اتخذته لجنة
حقوق اإلنسان بالنظر يف دورتها الخمسني يف تعيني مقرر خاص ُيعنى بمسألة العنف ضد املرأة.
 - 41ويسلّم املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان بأهمية تمتع املرأة بأعىل مستويات الصحة البدنية والعقلية
طوال فرتة حياتها .ويف سياق املؤتمر العاملي للمرأة واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة،
فضالً عن إعالن طهران لعام  ،1968يؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان من جديد ،بنا ًء عىل املس�اواة
بني املرأة والرجل ،حق املرأة يف الحصول عىل رعاية صحية متيرسة ومناسبة وعىل أوسع نطاق ممكن من
خدمات تنظيم األرسة ،فضالً عن املساواة يف فرص التعليم بجميع مراحله.
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 - 42وينبغي لهيئات رصد تنفيذ املعاهدات أن تدرج مركز املرأة وحقوق اإلنس�ان للمرأة يف مداوالتها
واس�تنتاجاتها ،مع استخدام بيانات خاصة بالجنسين .وينبغي تشجيع الدول عىل تقديم معلومات عن
حال�ة املرأة م�ن الناحيتني القانوني�ة والواقعية يف تقاريره�ا املقدمة إىل هيئات رص�د تنفيذ املعاهدات.
ويالحظ املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بارتياح ،أن لجنة حقوق اإلنس�ان اعتمدت يف دورتها التاس�عة
واألربعني القرار  46/1993املؤرخ  8آذار/مارس  1993والذي يذكر أنه ينبغي أيضا ً تشجيع املقررين
واألفرقة العاملة يف مجال حقوق اإلنسان عىل القيام بذلك .وينبغي أيضا ً أن تتخذ شعبة النهوض باملرأة،
بالتع�اون م�ع هيئات األمم املتحدة األخرى ،وال س�يما مركز حقوق اإلنس�ان ،خط�وات بغية ضمان أن
تتناول أنش�طة األمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنس�ان بصورة منتظمة انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة،
بما يف ذلك االنتهاكات املتصلة بالجنس .وينبغي تش�جيع تدري�ب موظفي األمم املتحدة املعنيني بحقوق
اإلنسان واإلغاثة اإلنسانية ملساعدتهم عىل إدراك ومعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان ،الخاصة باملرأة ،وعىل
االضطالع بأعمالهم دون تحيز لجنس عىل حساب اآلخر.
ّ
ويحث املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان الحكومات واملنظمات اإلقليمية والدولية عىل تيسري وصول
- 43
املرأة إىل مناصب اتخاذ القرارات وزيادة مش�اركتها يف عملية اتخاذ القرارات .ويش�جع عىل اتخاذ تدابري
أخ�رى داخل األمانة العام�ة لألمم املتحدة لتعيني وترقي�ة املوظفات وفقا ً مليثاق األمم املتحدة ،ويش�جع
األجهزة الرئيسية والفرعية األخرى لألمم املتحدة عىل ضمان مشاركة املرأة يف ظروف من املساواة.
ويرح�ب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان باملؤتم�ر العاملي للمرأة الذي س�يعقد يف بيجني يف عام
- 44
ّ
ً
ً
ً
ّ
ويح�ث عىل أن تؤدي حقوق اإلنس�ان للمرأة دورا هام�ا يف مداوالته ،وفقا للمواضيع ذات األولوية
1995
للمؤتمر العاملي للمرأة وهي املساواة والتنمية والسلم.

 - 4حقوق الطفل
 - 45يك ّرر املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان تأكيد مبادئ “النداء األول من أجل الطفولة” ويؤكد ،يف هذا
الصدد ،أهمية الجهود الوطنية والدولية الرئيسية ،وال سيما منظمة األمم املتحدة للطفولة من أجل تعزيز
احرتام حقوق الطفل يف البقاء والحماية والنماء واملشاركة.
 - 46وينبغ�ي اتخ�اذ تدابري لتحقيق التصدي�ق العاملي عىل اتفاقية حقوق الطف�ل بحلول عام 1995
والتوقي�ع العاملي عىل اإلعالن العاملي لبق�اء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر
ّ
ويحث املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان الدول
القمة العاملي من أجل الطفل ،فضـالً عن تنفيذهما الف ّعال.
عىل س�حب التحفظات التي أبدتها عىل اتفاقية حقوق الطف�ل والتي تخالف موضوع االتفاقية والغرض
منها أو التي يخالف يف غري هذا الوجه القانون االتفاقي الدويل.
ّ
ويح�ث املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان جميع الدول عىل اتخاذ تدابري ،إىل أقىص ح ّد تس�مح به
- 47
موارده�ا املتاح�ة ،وبدعم من التعاون ال�دويل ،لتحقيق أهداف خطة عمل مؤتم�ر القمة العاملي .ويطلب
املؤتمر إىل الدول إدراج اتفاقية حقوق الطفل يف خطط عملها الوطنية .وبواس�طة خطط العمل الوطنية
ه�ذه ومن خالل الجهود الدولية ،ينبغي إيالء أولوية خاص�ة لتخفيض معدالت وفيات الرضع واألمهات،
وتخفيض معدالت س�وء التغذية واألمية ،وإتاحة إمكانية الحصول عىل مياه الرشب املأمونة وعىل التعليم
األس�ايس .وينبغي وضع خطط عمل وطنية ،كلما اقتىض األمر ،ملكافحة حاالت الطوارئ املدمرة الناش�ئة
عن الكوارث الطبيعية واملنازعات املسلحة واملشكلة الخطرية كذلك املتمثلة يف حالة األطفال الذين يعيشون
يف فقر مدقع.
ّ
ويحث املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان جميع الدول عىل القيام ،بدعم من التعاون الدويل ،بمعالجة
- 48
ّ
املش�ـكلة الحادّة املتمثلة يف حالة األطفال الذين يعيش�ون يف ظروف بالغة الصعوبة .وينبغي أن يكافح
بنشاط استغالل األطفال وإساءة معاملتهم ،بما يف ذلك عن طريق معالجة أسبابها الجذرية .ويلزم اتخاذ
تدابري ف ّعالة ضد قتل املواليد من اإلناث وعمل األطفال الضار بهم ،وبيع األطفال وأعضاء األطفال ،وبغاء
األطفال ،واستخدام األطفال يف إنتاح املواد اإلباحية ،وغري ذلك من أشكال االستغالل الجنيس.
 - 49ويؤي�د املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان جمي�ع التدابري التي تتخذه�ا األمم املتح�دة ووكاالتها
ّ
ويحث املؤتمر العاملي لحقوق
املتخصص�ة لضمان الحماية والتعزيز الف ّعالني لحقوق اإلنس�ان للطفل�ة.
اإلنس�ان الدول عىل إلغاء القوانني واألنظمة القائمة التي تميز ضد اإلناث من األطفال وتلحق األذى بهن،
وعىل التخلص من العادات واملمارسات التي تنطوي عىل مثل هذا التمييز.
 - 50ويؤيد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان بقوة االقرتاح الذي يدعو إىل قيام األمني العام بإجراء دراسة
لوس�ائل تحسني حماية األطفال يف املنازعات املس�لحة .وينبغي تنفيذ القواعد اإلنسانية واتخاذ تدابري من
أجل حماية األطفال وتس�هيل تقديم املس�اعدة إليهم يف مناطق الحرب .وينبغي أن تش�مل التدابري حماية
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األطفال من االس�تخدام العش�وائي لجميع أسلحة الحرب ،ال س�يما األلغام املضادّة لألفراد .ويجب النظر
بصورة عاجلة يف رضورة توفري خدمات العناية الالحقة وإعادة التأهيل لألطفال املصابني بسبب الحرب.
ويدعو املؤتمر لجنة حقوق الطفل إىل دراسة مسألة رفع الح ّد األدنى لسن التجنيد يف القوات املسلحة.
 - 51وي�ويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بأن يتم إخضاع املس�ائل ذات الصلة بحقوق اإلنس�ان
وحالة األطفال الس�تعراض ورص�د منتظمني من قبل جمي�ع األجهزة واآلليات املختص�ة ملنظومة األمم
املتحدة ومن قبل الهيئات اإلرشافية للوكاالت املتخصصة وفقا ً لوالياتها.
 - 52ويسلّم املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان بالدور الهام الذي تؤديه املنظمات غري الحكومية يف التنفيذ
الف ّعال لجميع صكوك حقوق اإلنسان وال سيما ،اتفاقية حقوق الطفل.
 - 53ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بتمكني لجنة حقوق الطفل ،بمس�اعدة من مركز حقوق
اإلنس�ان ،من تأدية واليتها عىل نحو عاجل وف ّعال ،وال س�يما بالنظر إىل نطاق التصديق الذي لم يسبق له
مثيل وما ترتب عىل ذلك من تقديم للتقارير القطرية.

 - 5عدم التعرض للتعذيب
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يرحب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بتصديق الكثري من ال�دول األعضاء عىل اتفاقية مناهضة
ّ - 54
ّ
ويحث عىل التصديق
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاس�ية أو الالإنس�انية أو املهينة،
عليها بشكل رسيع من قبل جميع الدول األعضاء األخرى.
 - 55ويش�دّد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان على أن فعل التعذيب هو من أش�نع االنتهاكات لكرامة
اإلنسان ،وهو يؤدي إىل تحطيم الكرامة وإضعاف قدرة الضحايا عىل مواصلة حياتهم وأنشطتهم.
ويؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان من جديد أن عدم التعرض للتعذيب ّ
ّ
يشكل بموجب قانون
- 56
حق�وق اإلنس�ان والقانون اإلنس�اني الدويل حقا ً يج�ب حمايته يف جميع الظروف ،بم�ا يف ذلك يف أوقات
االضطرابات أو املنازعات املسلحة الداخلية أو الدولية.
 - 57ولذل�ك ف�إن املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان ّ
يحث جمي�ع الدول عىل وضع ح ّد فوري ملمارس�ة
التعذيب واستئصال هذه اآلفة إىل األبد من خالل التنفيذ الكامل لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان فضالً عن
االتفاقي�ات ذات الصلة ،وعند االقتضاء ،من خالل تعزيز اآللي�ات القائمة .ويدعو املؤتمر العاملي لحقوق
اإلنسان جميع الدول إىل التعاون تعاونا ً تاما ً مع املقرر الخاص املعني بمسألة التعذيب يف تأدية واليته.
 - 58وينبغ�ي إيالء اهتم�ام خاص لضمان االحترام العاملي والتنفي�ذ الفعيل “ملب�ادئ آداب مهنة الطب
املتعلقة بدور املوظفني الصحيني ،وال سيما األطباء ،يف حماية املسجونني واملحتجزين من التعذيب وغريه من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة”.

 - 59ويؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان أهمية اتخاذ املزيد من اإلجراءات امللموس�ة يف إطار األمم
املتح�دة بغي�ة تقديم املس�اعدة إىل ضحايا التعذيب وضمان زيادة فعالية س�بل العلاج إلعادة تأهيلهم
بدنيا ً ونفس�يا ً واجتماعياً .وينبغي إعطاء أولوية عالية لتوفري املوارد الالزمة لهذا الغرض وذلك ،يف جملة
أمور ،بتقديم تربعات إضافية إىل صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب.
 - 60وينبغ�ي للدول أن تلغ�ي الترشيعات التي تؤدي إىل تأمني اإلعفاء من القصاص للمس�ؤولني عن
االنتهاكات الجس�يمة لحقوق اإلنس�ان ،مثل التعذي�ب ،وأن تحاكمهم عىل هذه االنته�اكات ،موفرة بذلك
أساسا ً وطيدا ً لسيادة القانون.
 - 61ويؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان من جديد أن الجهود الرامية إىل استئصال التعذيب ينبغي
أن ترك�ز ،أوال ً وقبل كل يشء ،عىل الوقاية وبالتايل يدعو إىل التبكري ،باعتماد بروتوكول اختياري التفاقية
مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،يرمي إىل إقامة
نظام وقائي من زيارات منتظمة إىل أماكن االحتجاز.
حاالت االختفاء القرسي
 - 62إن املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان ،إذ يرحب باعتماد الجمعية العام�ة لإلعالن الخاص بحماية
جميع األش�خاص من االختفاء القرسي ،يطلب إىل جميع ال�دول أن تتخذ التدابري القانونية أو اإلدارية أو
القضائية أو غريها من التدابري الف ّعالة بغية الوقاية من األفعال التي تس�فر عن االختفاء القرسي ووضع
ح� ّد له�ا واملعاقبة عليه�ا .ويؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان من جديد أن م�ن واجب جميع الدول،
أ ًّيا كانت الظروف ،أن تجري تحقيقات كلما كان هناك سبب يدعو إىل االعتقاد بأن حالة اختفاء قرسي قد
حصلت يف إقليم يخضع لواليتها القضائية ،وأن تحاكم الفاعلني إذا ثبتت املزاعم.

 - 6حقوق املعوقني
 - 63يؤك�د املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان من جديد أن جميع حقوق اإلنس�ان والحريات األساس�ية
عاملي�ة ،ومن ثم ،فإنه تش�مل دون تحفظ املصابني بحاالت عجز .وجميع الناس يولدون سواس�ية ولهم
نفس الحقوق يف الحياة والرفاهية ،والتعليم والعمل ،والعيش باس�تقالل ،واملش�اركة النش�طة يف جميع
أي تمييز مبارش أو معاملة تمييزية س�لبية أخرى لش�خص مع ّوق يش�كالن
جوانب املجتمع .وعليه ،فإن ّ
انته�اكا ً لحقوقه .ويطلب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان إىل الحكومات ،عند االقتضاء ،اعتماد أو تعديل
الترشيعات لضمان حصول املع ّوقني عىل هذه الحقوق وغريها من الحقوق.
 - 64إن م�كان املع ّوقني ه�و يف كل مكان .وينبغي أن تؤ َّمن لألش�خاص املصابني بحاالت عجز فرصة
مكافئ�ة م�ن خالل إزالة جمي�ع الحواجز املقررة اجتماعياً ،س�واء كانت مادية أو مالي�ة أو اجتماعية أو
نفسية ،والتي تستبعد أو تقيّد املشاركة الكاملة يف املجتمع.
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 - 65وإن املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان ،إذ يشير إىل برنامج العمل العاملي املتعلق باملع ّوقني ،الذي
اعتمدت�ه الجمعية العامة يف دورتها الس�ابعة والثالثني ،يطلب إىل الجمعي�ة العامة واملجلس االقتصادي
واالجتماعي اعتماد مرشوع القواعد النموذجية بش�أن تأمني املساواة يف الفرص للمصابني بحاالت عجز،
يف اجتماعيهما يف عام .1993

جيم  -التعاون والتنمية وتدعيم حقوق اإلنسان
 - 66يويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بإعطاء األولوي�ة للعمل الوطني والدويل الرامي إىل تعزيز
الديمقراطية والتنمية وحقوق اإلنسان.

40

 - 67وينبغي التش�ديد بوجه خاص عىل التدابري املتخذة للمساعدة عىل تقوية وبناء املؤسسات املتصلة
صيرت ضعيفة .ويف هذا
بحق�وق اإلنس�ان ،وتقوي�ة املجتمع املدني التع�دّدي وحماي�ة الجماعات التي ُ
الس�ياق ،تعترب املس�اعدة املقدمة بن�ا ًء عىل طلب الحكومات إلج�راء انتخابات حرة ونزيه�ة ،بما يف ذلك
املساعدة يف الجوانب املتصلة بحقوق اإلنسان من االنتخابات واإلعالم العام بشأن االنتخابات ،ذات أهمية
خاصة .ومما له أهمية مماثلة املس�اعدة التي تقدم لتقوية س�يادة القانون ،وتعزيز حرية التعبري وإقامة
العدل ،وللمشاركة الحقيقية والف ّعالة من جانب الشعب يف عمليات اتخاذ القرارات.
ّ
ويؤك�د املؤتم�ر العامل�ي لحقوق اإلنس�ان رضورة تنفيذ أنش�طة معززة للخدمات االستش�ارية
- 68
واملس�اعدة التقني�ة م�ن جانب مركز حقوق اإلنس�ان .وينبغي أن يتي�ح املركز للدول ،بن�ا ًء عىل طلبها،
مساعدة بشأن قضايا محدّدة تتعلق بحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك إعداد التقارير بموجب معاهدات حقوق
اإلنس�ان وكذلك من أجل تنفيذ خطط عمل متّس�قة وش�املة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان .وأن تقوية
مؤسس�ات حقوق اإلنس�ان والديمقراطية ،وتوفري الحماية القانونية لحقوق اإلنسان ،وتدريب املوظفني
وغريه�م ،والتعليم العريض القاع�دة ،واإلعالم العام ،بهدف تعزيز احرتام حقوق اإلنس�ان ،أمور ينبغي
إتاحتها جميعا ً كعنارص يف هذه الربامج.
 - 69ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بقوة بإحداث برنامج ش�امل يف إطار األمم املتحدة بغية
مس�اعدة الدول يف مهمة بناء وتقوية الهياكل الوطنية املناس�بة التي لها أثر مبارش عىل املراعاة الش�املة
لحقوق اإلنسان والحفاظ عىل سيادة القانون .وينبغي أن يكون هذا الربنامج ،الذي يجب أن ينسقه مركز
حقوق اإلنس�ان قادرا ً عىل أن يوفر ،بنا ًء عىل طلب الحكومة املعنية ،املس�اعدة التقنية واملالية للمش�اريع
الوطنية يف مجال إصالح املؤسسات العقابية واإلصالحية ،وتعليم وتدريب املحامني والقضاة وقوات األمن
أي ميدان آخر من النشاط املتصل بحسن سري سيادة القانون .وينبغي لذلك
يف مجال حقوق اإلنسان ويف ّ
الربنامج أن يتيح للدول مساعدة لتنفيذ خطط العمل لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

 - 70ويرجو املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان من األمني العام لألمم املتحدة تقديم مقرتحات إىل الجمعية
العامة لألمم املتحدة تتضمن بدائل تتعلق بإحداث الربنامج املقرتح وهيكله وطرائق تنفيذه وتمويله.
 - 71وي�ويص املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان بأن تنظ�ر كل دولة يف اس�تصواب صياغة خطة عمل
وطنية تبني الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.
ّ
ويؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان من جديد أن الحق يف التنمية العاملي وغري القابل للترصف،
- 72
يرحب املؤتمر
كما هو مق ّرر يف اإلعالن املتعلق بالحق يف التنمية ،يجب تنفيذه وإعماله .ويف هذا الس�ياقّ ،
ّ
ويحث
العاملي لحقوق اإلنسان بتعيني لجنة حقوق اإلنسان لفريق عامل معني بموضوع الحق يف التنمية
على أن يصوغ ه�ذا الفريق العام�ل دون إبطاء ،بالتش�اور والتعاون مع أجهزة منظوم�ة األمم املتحدة
ووكاالتها األخرى ،تدابري ش�املة وف ّعالة كفيلة بإزالة العقبات أمام تنفيذ وإعمال اإلعالن املتعلق بالحق
يف التنمية لتنظر فيها الجمعية العامة يف وقت مبكر ،وأن يويص بالطرق والوسائل الكفيلة بإعمال جميع
الدول للحق يف التنمية.
 - 73ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان بتمكني املنظمات غري الحكومية وسائر املنظمات الشعبية
النش�طة يف مجال التنمية و/أو حقوق اإلنس�ان من القيام بدور رئييس عىل الصعيدين الوطني والدويل
يف املناقش�ات واألنشطة وإجراءات التنفيذ املتعلقة بالحق يف التنمية ،وبالتعاون مع الحكومات ،يف جميع
جوانب التعاون اإلنمائي املتصلة بذلك.
 - 74ويناشد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان الحكومات والوكاالت واملؤسسات املختصة أن تزيد إىل ح ّد
كبري املوارد املخصصة لبناء أنظمة قانونية حسنة األداء وقادرة عىل حماية حقوق اإلنسان ،وللمؤسسات
الوطني�ة العاملة يف هذا املج�ال .وينبغي للقوى الفاعلة يف ميدان التع�اون اإلنمائي أن تضع يف اعتبارها
الرتاب�ط املؤدي إىل تقوية متبادلة بني التنمية والديمقراطية وحقوق اإلنس�ان .وينبغي أن يقوم التعاون
عىل أس�اس الحوار والش�فافية .ويدعو املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان أيضا ً إىل إحداث برامج ش�املة،
بما يف ذلك مصارف بيانات عن املوارد واملوظفني ذوي الخربة الفنية فيما يتصل بتوطيد س�يادة القانون
واملؤسسات الديمقراطية.
ويشجع املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان لجنة حقوق اإلنسان عىل أن تواصل ،بالتعاون مع اللجنة
- 75
ّ
املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،دراس�ة بروتوك�والت اختيارية تتعلق بالعهد الدويل
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 - 76ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان بتوفري قدر أكرب من املوارد لتعزيز أو إنشاء ترتيبات إقليمية
لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان يف إطار برامج مركز حقوق اإلنسان بشأن الخدمات االستشارية واملساعدة
التقنية .وتش�جع الدول عىل أن تطلب املس�اعدة ألغراض مثل عقد حلقات عمل وحلقات دراس�ية وتبادالت
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للمعلومات عىل املس�تويني اإلقليمي ودون اإلقليمي بقصد تقوية الرتتيبات اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق
اإلنسان وفقا ً للمعايري العاملية لحقوق اإلنسان عىل النحو الوارد يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية.
 - 77ويؤ ّي�د املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان جمي�ع التدابري الت�ي تتخذها األمم املتح�دة ووكاالتها
املتخصص�ة ذات الصلة لضمان فعالي�ة تعزيز وحماية الحقوق النقابية ،على النحو املنصوص عليه يف
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريه من الصكوك الدولية ذات الصلة.
ويطلب إىل جميع الدول التقيّد كليّا ً بالتزاماتها يف هذا الشأن الواردة يف الصكوك الدولية.

دال  -التعليم يف مجال حقوق اإلنسان
 - 78يعترب املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان التعليم والتدريب واإلعالم العام يف مجال حقوق اإلنس�ان
أمورا ً جوهرية لتش�جيع وإقامة عالقات مستقرة ومنسجمة فيما بني املجتمعات املحلية ولتوطيد التفاهم
والتسامح والسلم.
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 - 79وينبغي للدول أن تسعى جاهدة إىل استئصال األمية كما ينبغي لها أن توجه التعليم نحو التنمية
الكاملة لش�خصية اإلنس�ان وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساس�ية .ويطلب املؤتمر العاملي
لحقوق اإلنس�ان إىل جميع الدول واملؤسس�ات إدراج حقوق اإلنس�ان والقانون اإلنس�اني والديمقراطية
وس�يادة القان�ون كمواضي�ع يف املناه�ج الدراس�ية لجمي�ع املؤسس�ات التعليمية يف األنظمة الرس�مية
وغري الرسمية.
 - 80وينبغي أن يش�تمل التعليم يف مجال حقوق اإلنس�ان عىل الس�لم والديمقراطية والتنمية والعدالة
االجتماعية ،عىل النحو املبينّ يف صكوك حقوق اإلنس�ان الدولية واإلقليمية ،من أجل تحقيق فهم مشترك
ووعي بغية تقوية االلتزام العاملي بحقوق اإلنسان.
 - 81وإن املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان ،إذ يأخذ يف اعتباره خطة العمل العاملية املتعلقة بالتعليم من
أجل حقوق اإلنس�ان والديمقراطية ،التي اعتمده�ا يف آذار/مارس  1993املؤتمر الدويل للتعليم من أجل
حقوق اإلنس�ان والديمقراطية ،الذي عقدته منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،وصكوكا ً أخرى
لحقوق اإلنس�ان ،ي�ويص بأن تضع الدول برامج واستراتيجيات محدّدة لضمان تعليم حقوق اإلنس�ان
ونرش املعلومات العامة عىل أوسع نطاق ممكن ،آخذة يف االعتبار بوجه خاص احتياجات املرأة فيما يتعلق
بحقوق اإلنسان.
 - 82وينبغي للحكومات ،بمس�اعدة املنظمات الحكومية الدولية واملؤسس�ات الوطنية واملنظمات غري
الحكومية ،أن تعزز حدوث وعي متزايد بحقوق اإلنسان والتسامح املتبادل .ويؤكد املؤتمر العاملي لحقوق
اإلنس�ان أهمية تعزيز الحملة اإلعالمية العاملية لحقوق اإلنس�ان التي تقوم بها األمم املتحدة .وينبغي لها
أن تستهل التعليم يف مجال حقوق اإلنسان وتدعمه وأن تضطلع بالنرش الف ّعال للمعلومات العامة يف هذا

املجال .وينبغي أن تكون برامج الخدمات االستشارية واملساعدة التقنية ملنظومة األمم املتحدة قادرة عىل
االستجابة فـورا ً لطلبات الدول املتعلقة باألنشطة التعليمية والتدريبية يف مجال حقوق اإلنسان فضالً عن
التعليم الخاص املتعلق باملعايري عىل النحو الوارد يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية ويف القانون اإلنساني
وتطبيقها عىل جماعات خاصة مثل القوات املسلحة ،واملوظفني املعنيني بإنفاذ القوانني ،والرشطة ،واملهنة
الصحي�ة .وينبغي النظر يف إعلان عقد لألمم املتحدة للتعليم يف مجال حقوق اإلنس�ان بغية تعزيز هذه
األنشطة التعليمية وتشجيعها والرتكيز عليها.

هاء  -طرائق التنفيذ والرصد
ّ
يحث املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان الحكومات عىل أن تدرج يف قوانينها املحلية املعايري الواردة
- 83
يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية وعىل أن تعزز الهياكل واملؤسسات الوطنية وأجهزة املجتمع التي تلعب
دورا ً يف تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.
 - 84ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان بتقوية أنشطة وبرامج األمم املتحدة من أجل تلبية طلبات
املس�اعدة املقدمة من الدول التي ترغب يف إنش�اء أو تقوية مؤسس�اتها الوطنية الخاصة لتعزيز وحماية
حقوق اإلنسان.
ويش�جع املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان أيض�ا ً تقوية التعاون بني املؤسس�ات الوطنية لتعزيز
- 85
ّ
وحماية حقوق اإلنس�ان ،ال س�يما عن طري�ق تبادل املعلوم�ات والخربة ،وكذلك التع�اون مع املنظمات
اإلقليمية واألمم املتحدة.
 - 86ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بقوة يف هذا الصدد بأن يعقد ممثلو املؤسس�ات الوطنية
لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان اجتماعات دورية تحت رعاية مركز حقوق اإلنسان لدراسة وسائل وسبل
تحسني آلياتها واالشرتاك يف الخربات.
 - 87وي�ويص املؤتمر العامل�ي لحقوق اإلنس�ان الهيئات املنش�أة بموجب معاهدات حقوق اإلنس�ان،
واجتماعات رؤس�اء هذه الهيئات واجتماعات الدول األطراف بمواصلة اتخاذ خطوات ترمي إىل تنس�يق
متطلبات اإلبالغ املتعددة واملبادئ التوجيهية إلعداد تقارير الدول بموجب اتفاقيات حقوق اإلنس�ان ذات
الصلة ،وبدراس�ة االقرتاح الذي يقول بأن تقديم تقرير ش�امل واحد عن االلتزامات التي تعهدت بها كل
دولة بمقتىض معاهدات سيجعل هذه اإلجراءات أكثر فعالية ويزيد تأثريها.
 - 88وي�ويص املؤتم�ر العاملي لحقوق اإلنس�ان بأن تنظر ال�دول األطراف يف صكوك حقوق اإلنس�ان
الدولية ،والجمعية العامة ،واملجلس االقتصادي واالجتماعي ،يف دراس�ة الهيئات القائمة املنش�أة بموجب
معاهدات حقوق اإلنس�ان وش�تى اآلليات واإلج�راءات املخصصة ملواضيع محدّدة بغي�ة تعزيز الكفاءة
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والفعالية بدرجة أكرب من خالل تحسين التنس�يق بني ش�تى الهيئات واآلليات واإلج�راءات ،مع مراعاة
رضورة تفادي ازدواج وتداخل والياتها ومهامها دون مربر.
 - 89ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بمواصلة األعمال بش�أن تحسين تأدية الهيئات املنشأة
بموج�ب املعاهدات لوظائفها ،بما يف ذلك مهامها يف مجال الرصد ،مع مراعاة املقرتحات املتعددة املقدمة
يف هذا الش�أن ،وال س�يما تلك املقدمة من هذه الهيئات نفس�ها ومن اجتماعات رؤس�ائها .وينبغي أيضا ً
تشجيع النهج الوطني الشامل الذي تتبعه لجنة حقوق الطفل.
 - 90ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بأن تنظر الدول األطراف يف معاهدات حقوق اإلنسان يف
قبول جميع اإلجراءات االختيارية املتاحة املتعلقة بالبالغات.
 - 91وينظر املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بقلق إىل مس�ألة إعفاء مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان
من القصاص ،ويس�اند ما تبذله لجنة حقوق اإلنس�ان واللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية األقليات من
جهود لدراسة جميع جونب هذه املسألة.
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 - 92ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بأن تدرس لجنة حقوق اإلنس�ان إمكانية تحسني تنفيذ
صكوك حقوق اإلنسان الحالية عىل املستويني الدويل واإلقليمي ،ويشجع لجنة القانون الدويل عىل مواصلة
أعمالها املتعلقة بإنشاء محكمة جنائية دولية.
 - 93ويناش�ـد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان الدول التي لم تنضم بعد إىل اتفاقيات جنيف املؤرخة
 12آب/أغس�طس  1949والربوتوك�والت امللحق�ة بها أن تفع�ل ذلك وأن تتخذ جمي�ع التدابري الوطنية
املالئمة ،بما يف ذلك التدابري الترشيعية ،لتنفيذ هذه االتفاقيات تنفيذا ً كامالً.
 - 94ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان برسعة استكمال واعتماد مرشوع اإلعالن الخاص بحقوق
ومس�ؤولية األفراد والجماعات وأجهزة املجتمع يف تعزيز وحماية حقوق اإلنس�ان والحريات األساس�ية
املعرتف بها عاملياً.
ّ
ويؤكد املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان أهمية إبقاء وتقوية النظام املتمثل يف اإلجراءات الخاصة،
- 95
واملقرري�ن ،واملمثلين ،والخرباء ،واألفرق�ة العاملة للجنة حقوق اإلنس�ان واللجنة الفرعي�ة ملنع التمييز
وحماي�ة األقلي�ات ،بغية تمكينهم من االضطلاع بوالياتهم يف جميع البلدان يف أنح�اء العالم ،وتزويدهم
باملوارد البرشية واملالية الرضورية .وينبغي تمكني اإلجراءات واآلليات من تنس�يق وترش�يد أعمالها من
خالل عقد اجتماعات دورية .و ُيطلب إىل جميع الدول أن تتعاون كليّا ً مع هذه اإلجراءات واآلليات.
 - 96وي�ويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان ب�أن تؤدي األمم املتحدة دورا ً أنش�ط يف تعزيز وحماية
حقوق اإلنس�ان بضمان االحرتام الكامل للقانون اإلنس�اني الدويل يف جميع حاالت النزاع املس�لح ،طبقا ً
ملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه.

 - 97إن املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان ،إذ يس�لم بالدور الهام لوجود عنارص تتصل بحقوق اإلنسان
يف الرتتيبات املحدّدة املتعلقة ببعض عمليات حفظ السلام التي تقوم بها األمم املتحدة ،يويص بأن يأخذ
األمني العام يف االعتبار تقارير وخربة وقدرات مركز حقوق اإلنس�ان وآليات حقوق اإلنس�ان ،وفقا ً مليثاق
األمم املتحدة.
 - 98وينبغ�ي ،لتعزيز التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،دراس�ة نهوج إضافية من
قبي�ل نظام ملؤرشات لقي�اس التقدم املحرز يف إعمال الحقوق ال�واردة يف العهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادي�ة واالجتماعية والثقافية .ويجب بذل جهود متضاف�رة لضمان االعرتاف بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل.

واو  -متابعة املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان
 - 99يويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان بأن تنظر الجمعية العامة ولجنة حقوق اإلنس�ان وس�ائر
أجهزة ووكاالت منظومة األمم املتحدة ذات الصلة بحقوق اإلنس�ان يف الس�بل والوس�ائل الكفيلة بتنفيذ
التوصي�ات الواردة يف هذا اإلعالن تنفيذا ً
ً
كاملا ،دون إبطاء ،بما يف ذلك إمكانية إعالن عقد لألمم املتحدة
لحقوق اإلنس�ان .ويويص املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان كذلك بأن تس�تعرض لجنة حقوق اإلنس�ان،
سنوياً ،التقدم املحرز يف تحقيق هذه الغاية.
 - 100ويرج�و املؤتمر العاملي لحقوق اإلنس�ان م�ن األمني العام لألم�م املتحدة أن يقوم ،بمناس�بة
الذكرى الخمسني لصدور اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،بدعوة جميع الدول وجميع أجهزة ووكاالت
منظوم�ة األم�م املتحدة ذات الصلة بحقوق اإلنس�ان ،إىل إبالغه بالتقدم املح�رز يف تنفيذ هذا اإلعالن،
وأن يق�دم تقريرا ً إىل الجمعية العامة يف دورتها الثالثة والخمسين ،عن طريق لجنة حقوق اإلنس�ان
واملجلس االقتصادي واالجتماعي .وباملثل ،يمكن للمؤسسات اإلقليمية املعنية بحقوق اإلنسان ،وحسب
االقتضاء ،للمؤسسات الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان ،وكذلك للمنظمات غري الحكومية ،تقديم آرائها
إىل األمني العام بش�أن التقدم املحرز يف تنفيذ هذا اإلعلان .وينبغي إيالء اهتمام خاص لتقييم التقدم
املحرز يف تحقيق هدف التصديق العاملي عىل معاهدات وبروتوكوالت حقوق اإلنس�ان الدولية املعتمدة
يف إطار منظومة األمم املتحدة.
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األمـم املتحدة
48

حقوق اإلنسان

مكتب املفوض السامي

منشـورات مكتـب املفوض السامي لحقـوق اإلنسـان
وإدارة شؤون اإلعالم باألمـم املتحـدة
DPI/1394 Rev.2 — August 2013

