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  جملس حقوق اإلنسان
  احلادية والعشرونالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  واالقتصادية والسياسية املدنية اإلنسان، حقوق مجيع ومحاية تعزيز

  التنمية يف احلق ذلك يف مبا والثقافية، واالجتماعية

ألفريد تقرير اخلبري املستقل املعين بإقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف،              
  موريس دي زاياس

  موجز    
يصوغ اخلبري املستقل املعين بإقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف يف هذا التقرير األويل               

ملفاهيمي والقانوين للوالية ويربز    الذي يرفعه إىل جملس حقوق اإلنسان آراًء أولية بشأن اإلطار ا          
بعض املصاعب املعرفية األصيلة يف مفهوم الدميقراطية على الصعيدين الـوطين والـدويل، إىل              

  .جانب ما تستتبعه ثقافة اإلنصاف القائمة على حسن التمييز واملصلحة املشتركة
اصـد  وهذا التقرير مستلهم من مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة وتلـك املق             

واملبادئ املبينة يف القواعد اليت أرستها صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، األممية منـها              
واإلقليمية، مبا يف ذلك املعاهدات األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان وخمتلف اإلعالنـات            

وسيتعاون اخلبري املستقل مع إجـراءات خاصـة        . والقرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة    
نسق عمله مع ما تقوم به آليات األمم املتحدة األخرى، مبـا فيهـا اللجنـة                أخرى وسي 

وسيبقى على اتـصال مبنظمـات      . االستشارية جمللس حقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات     
ووكاالت حكومية دولية، مبا فيها منظمة التجارة العاملية والبنك الدويل وصندوق النقـد             

 الصحة العاملية واملنظمة العاملية للملكيـة الفكريـة       الدويل ومنظمة العمل الدولية ومنظمة      
العلم والثقافة ومفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون         ومنظمة األمم املتحدة للتربية و    

وسيجري مـشاورات مـع أصـحاب       . الالجئني ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية     
ير، يستجلي صاحب الوالية عدداً     ويف هذا التقر  . املصلحة واألكادمييني من كل أحناء العامل     
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من العقبات الكامنة والقائمة فعالً اليت تعترض قيام دميقراطية وإنصاف حقيقيني، ساعياً إىل     
وهو يقترح سـبالً للتعـاون بـني        . حتديد بعض املمارسات اجليدة والدروس املستفادة     

  .احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين
، فإنـه مـن     "حنن الشعوب "مم املتحدة تبدأ بعبارة     وحيث إن ديباجة ميثاق األ      

الضروري إجياد سبل إلعالء صوت اجملتمع املدين يف التعبري عن آرائه، وجس نبض الرأي              
 سياسـية حمـل إرادة      -العام يف مجيع أحناء العامل، حىت ال حتل املصاحل االقتصادية واجليو            

ن املناسب حىت ال تـشوِّه الرتعـةُ        ويف الوقت نفسه، جيب إجياد التواز     . الشعوب واألمم 
الشعبوية الدميقراطية وحىت ال حتبط اهلدف النبيـل املتمثـل يف خدمـة مبـدأ الكرامـة           

  .األمسى اإلنسانية
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ١٢-١  ............................................................الوالية واملنهجية  - أوالً  
  ٤  ٣-١  ...................................١٨/٦قرار جملس حقوق اإلنسان   - ألف     
  ٥  ٥-٤  ............................................. الواليةأنشطة صاحب  -  باء     
  ٦  ١٠-٦  ......................................مفهوما الدميقراطية واإلنصاف  - جيم     
  ٨  ١٢-١١  ....................املشاورات واالستبيانات والتقارير املواضيعية املقبلة  - دال     

  ٩  ٢٦-١٣  .............................................................اإلطار املعياري  - ثانياً  
  ٩  ١٥-١٣  .............................ميثاق األمم املتحدة بوصفه دستور العامل  - ألف     
  ١٠  ٢٢-١٦  ...............................................الصكوك ذات الصلة  -  باء     
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  ١٤  ٣١-٢٧  ...........................................التكامل والتنسيق مع آليات أخرى  - ثالثاً  
  ١٧  ٥٢-٣٢  ...............العقبات اليت حتول دون إعمال نظام دويل أكثر دميقراطية وإنصافاً  - رابعاً  

  ٢٢  ٦٢-٥٣  ........................................املمارسات اجليدة واالجتاهات الواعدة  - خامساً  
  ٢٥  ٧٠-٦٣  ................................................................ماًاملضي قد  - سادساً  
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  الوالية واملنهجية  -أوالً  

  ١٨/٦قرار جملس حقوق اإلنسان   -ألف  
، ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٩ املؤرخ يف    ١٨/٦أنشأ جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١

خبري مستقل معين بإقامة    "بعنوان  يف إطار اإلجراءات اخلاصة ملدة ثالث سنوات        جديدة  والية  
  :ليوُيطلب إىل صاحب الوالية ما ي". نظام دويل دميقراطي ومنصف

 نظـام دويل دميقراطـي      ةحتديد العقبات املمكنة اليت قد تعرقل إقامة ومحاي         )أ(  
 بشأن اإلجراءات املمكن أو توصيات إىل جملس حقوق اإلنسان   /ومنصف وتقدمي مقترحات و   

   ذلك الصدد؛اختاذها يف
ام دويل دميقراطي ومنصف  نظةحتديد أفضل املمارسات يف جمال إقامة ومحاي    )ب(  

  على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل؛
  ؛نظام دويل دميقراطي ومنصف ةالتوعية بأمهية إقامة ومحاي  )ج(  
التعاون مع الدول من أجل تعزيز اختاذ تدابري على الصعيد احمللي والـوطين               )د(  

  ؛اطي ومنصفظام دويل دميقر نومحايةواإلقليمي والدويل ترمي إىل إقامة 
العمل بتنسيق وثيق، مع جتنب االزدواجية اليت ال لزوم هلا، مع املنظمـات               )ه(  

احلكومية الدولية وغري احلكومية، واإلجراءات اخلاصة األخرى جمللـس حقـوق اإلنـسان،       
أوسع طائفـة   هات الفاعلة املعنية األخرى اليت متثل       واملؤسسات املالية الدولية، وكذا مع اجل     

املصاحل والتجارب، كل يف إطار واليته، بوسائل منها حضور املؤمترات واألحداث           ممكنة من   
  الدولية ذات الصلة ومتابعتها؛

  مراعاة منظور جنساين ومنظور خاص باإلعاقات فيما يقوم به اخلبري من عمل؛  )و(  
 لربنامج  وفقاًرفع تقارير منتظمة إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة            )ز(  
  ل منهما؛عمل ك

دعم عملية ترسيخ وتعزيز الدميقراطية والتنمية واحترام حقـوق اإلنـسان             )ح(  
  .واحلريات األساسية يف العامل أمجع

 من القرار املذكور أعاله، يطلب جملس حقوق اإلنسان إىل اخلبري          ١٧وعمالً بالفقرة     -٢
وإذ يعلم بأن صاحب    . يناملستقل أن يقدم تقريره األول إىل اجمللس يف دورته احلادية والعشر          

، فإنه ينبغي اعتبار هذا التقرير األويل استطالعاً ملختلف         مايو/أيار ١الوالية قد توىل مهامه يف      
ومع أن الوالية قد تبدو مفرطة االتساع أو جمرَّدة، فإن غاية اجمللس منها أن              . جوانب الوالية 

 تستلزم من صـاحب الواليـة       تطبق عملياً قواعد حقوق اإلنسان يف النظام الدويل، وبذلك        
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وستؤخذ األبعاد الفردية واجلماعية للقرار يف االعتبار، مع اإلقرار حبق          . استنباط حلول واقعية  
الفرد يف التمتع باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتزام الـدول      

ة منصفة من مجيع الدول يف النظام       فيما بينها باحترام سيادة بعضها البعض، مبا يضمن مشارك        
  .الدويل يف جماالت منها صنع القرار على الصعيد العاملي وإقامة عالقات جتارية ومالية منصفة

وتستلزم الوالية حتديد العوائق واملمارسات اجليدة وصياغة مقترحـات وتوصـيات       -٣
وجيـري  . لتنفيـذ ورغم وجود قواعد وآليات، هناك ثغرة كبرية يف ا        . بشأن ما ميكن عمله   

صاحب الوالية مشاورات مع أصحاب املصلحة وسيصوغ توصيات بشأن سبل جعل النظام            
وهو ملتزم بالتعاون مع أصحاب الواليات اآلخرين تفاديـاً         . الدويل أكثر دميقراطية وإنصافاً   

يف جمال حقوق اإلنسان قد تفـتح  " ازدواجية العمل"الزدواجية العمل ُمقراً، رغم ذلك، بأن   
وتتمثل إحدى املهام يف حتديد     . ضاً آفاقاً أخرى وتساعد يف عملية التثقيف والتقييم والتأمل        أي

امليول والرتعات إىل إصالح النظام الدويل ويف حتميس الرأي العام للمطالبة بتلك اإلصالحات        
وتنفيذها على الصعيدين احمللي واإلقليمي، فيؤثر ذلك يف هناية املطاف على النظـام الـدويل               

وسيسترشد اخلبري املستقل بقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة مبا فيهـا           . انطالقاً من القاعدة  
  . ٦٥/٢٢٣ و٦٣/١٨٩ و٦١/١٦٠القرارات 

  أنشطة صاحب الوالية  -باء  
، شارك صاحب الوالية يف حلقة العمل اليت نظمتها         ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٨ و ٧يف    -٤

إلنسان دعماً لوالية اخلبرية املستقلة املعنيـة حبقـوق         مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ا     
ويف الفتـرة   . ١٨/٥اإلنسان والتضامن الدويل، وذلك عمالً بقرار جملس حقوق اإلنـسان           

، شارك صاحب الوالية يف االجتماع السنوي التاسع العـشر          يونيه/حزيران ١٥ إىل   ١١ من
وقد اغتنـت حلقـة العمـل       . سانالذي تعقده اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلن       

واالجتماع السنوي بآراء اخلرباء وممثلي الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة واملؤسـسات            
وحتققت خالل النقاشات املثمـرة الـيت       . الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية     

رك اخلبري  وخالل الدورة العشرين جمللس حقوق اإلنسان، شا      . جرت أثناءمها ومضات مفيدة   
املستقل يف مناسبات جانبية عديدة منها اجتماع اخلرباء الذي نظمته البعثة الدائمة لبنغالديش             
بالتنسيق مع اجلمعية اإلسبانية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وشبكة تقارير األمم املتحـدة             

 اخلـبري   وركـز . عن املرأة بشأن مكافحة العنف ضد املرأة عن طريق تعزيز احلق يف السالم            
. املستقل يف بيانه على مسامهة املرأة يف تعزيز احلق يف السالم والدميقراطية ويف نظام منـصف         

، ألقى حماضرة بشأن نطاق الوالية وإمكانياهتا يف جامعة جنيـف وعقـد             يوليه/متوز ٢ويف  
  مشاورات مع اجملتمع املدين يف مقر املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان يف            يوليه/متوز ١٠ يف

، سيشارك صاحب الوالية يف احملفـل       أكتوبر/تشرين األول  ٣ و ١ويف الفترة ما بني     . جنيف
  . الذي سريكز على تنمية وعوملة حمورمها اإلنسان٢٠١٢االجتماعي لعام 
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وأرسل اخلبري املستقل استبيانات رأي إىل الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة               -٥
ظمات اجملتمع املـدين ملتمـساً آراءهـا وطالبـاً          واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومن    

وقد تلقى طلبات من أصـحاب مـصلحة        . يف حتديد العوائق واملمارسات اجليدة     مساعدهتا
وهو يرحب بتلقي معلومـات علـى هـذا العنـوان         . تتطلب دراسة متعمقة   جماالت بشأن

  .ie-internationalorder@ohchr.org اإللكتروين

  ة واإلنصافمفهوما الدميقراطي  -جيم  
تتلخص املهمة األولية املنوطة بالوالية يف استعراض التعـاريف املتنوعـة ملفهـوم               -٦
واحلد األدىن يف هذه التعاريف أنه ينبغي أن . الذي تستخدمه الدول مبعان متباينة" الدميقراطية"

يست فالدميقراطية ل . تأثري ذو معىن على سياسات احلكومة وممارساهتا      ) دميوس(يكون للشعب   
جمرد هيكل دولة صوري أو تنظيم انتخابات شكلية، وإمنا هي ذلك الترابط بني إرادة الشعب               

وجيب أن تكون إرادة الشعب أيضاً حقيقية وليست نابعة من نزعـة  . وأعمال ممثليه املنتخبني 
شعبوية أو غوغائية أو ناجتة عن تأثري مشبوه من قبل مجاعات ضغط قومية أو دولية، وال عن                 

وينبغي أال يغيب عن األذهان كـذلك  . ه ناجم عن االستهالكية أو الترهيب أو اخلوف      تشوي
أفضل من سواها من أساليب احلكم فإهنا ليست ترياقـاً          " الدميقراطية"أنه على الرغم من أن      

جلميع علل البشرية؛ وهلذا فإنه من الضروري معاجلة التناقضات الكامنة يف الدميقراطية واحلرية 
فقاعدة األغلبية جيب أالّ تلغي حقوق األقليـات أو حـق           . قانون والقيم األخالقية  وسيادة ال 

الفرد يف أن يكون خمتلفاً أو حقه يف أن يعيش وفق ثقافته أو حقه يف أن تكون له شخـصية                    
والدميقراطية بال إنصاف وبال حب اخلري قد تؤدي إىل عواقـب ال إنـسانية              . فردية وهوية 

وجيب دائماً أن تلطَّف الدميقراطية بـوعي       . دقع وانعدام األمن الغذائي   ومهينة، منها الفقر امل   
مستمر بالكرامة املتأصلة يف اإلنسان وبـعلو مبدأ العدالة االجتماعية علـى غـريه، علـى               

يغيب عن األذهان أن املنافسة، مع أهنا ضرورية ومفيدة لتحقيق التقدم املادي، قد تتحول               أالّ
والدميقراطية هي يف الواقع أكثر من جمـرد        .  انعدام حس التضامن   إىل سلوك افتراسي يف حال    

وسيادة . مفهوم سياسي؛ فلها أيضاً أبعاد اقتصادية واجتماعية وأنثروبولوجية وأخالقية ودينية         
القانون ليست هي املذهب الوضعي، وإمنا جيب أن حتركها روح القـوانني كمـا عرفهـا                

مستقل، وتوخي االعتدال، وثقافـة احلـوار       ، ووجود نظام قضائي     )١٧٤٨(مونتيسكيوه  
ثُقَب سـوداء   "والتفاوض واحللول الوسطى، والقناعة الراسخة بأنه ال ميكن السماح بوجود           

ويف اخلتام، ينبغي التذكري بأنه ال يكفـي ترديـد كلمـة            . يف جمال حقوق اإلنسان   " قانونية
عمل حبسن نيـة حـىت تطبَّـق        فعلى اجملتمعات أن ت   . لكي تصبح واقعاً معيشاً   " الدميقراطية"

ويف الوقت نفسه، ميلي علينا     . الدميقراطية بالشكل الصحيح، مبا يضمن مشاركة السكان حقاً       
، وهي مفهوم غريب "الدميقراطية املناضلة"احلس السليم أيضاً إنه ينبغي أن حنذر من إسرافات       

دير الدميقراطيـة   ميكن أن تكون له يف بعض الظروف معاٍن مشولية، وأن نتخلى عن حلم تص             
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ويعين احترام السيادة الوطنية الذي ينص عليه ميثاق األمم املتحدة أيـضاً            . فرضها بالقوة  أو
  .احترام اهلوية القانونية للبلدان

وكما ميكن فهم الدميقراطية على الصعيد الداخلي ميكن فهمها أيضاً على الـصعيد               -٧
وبينما ميلـك كـل     . لعامة تستحق االحترام  الدويل حيث إن إرادة أغلبية الدول يف اجلمعية ا        

عضو يف اجلمعية العامة حق التصويت باملساواة مع غريه، جتب أيضاً مراعاة أن بعض الدول               
لديها أعداد كبرية جداً من السكان وصوتاً واحداً فقـط، ممـا يطـرح مـشكلة يف وزن                  

صادية والسياسية  وعالوة على ذلك، قد يؤدي عدم تساوي الدول يف القوة االقت          . األصوات
إىل نتائج غري منصفة خاصة عندما يثبِّط بضُع دول قوية اإلرادة املعبَّر عنها حلكوماٍت منتخبة               

وقد أدى هذا إىل تشكيل كتل تصويت غري رمسيـة          . دميقراطياً متثل مئات املاليني من الناس     
ل عدد هائل مـن     وُتطَرح مشكلة املصداقية عندما يظ    . ختدم دائماً قضية اإلنصاف الدويل     ال

  . قرارات اجلمعية العامة بال تنفيذ على الرغم من شبه اإلمجاع على اعتمادها
ويقر اخلبري املستقل باآلراء اليت سبق للجمعية العامـة أن أعربـت عنـها بـشأن                  -٨

 بشأن تعزيـز الدميقراطيـة      ٥٥/٩٦الدميقراطية، مثلما حصل، على سبيل املثال، يف القرار         
 بشأن دعم   ٥٩/٢٠١ بشأن تعزيز سيادة القانون، والقرار       ٥٧/٢٢١قرار  وتوطيدها، ويف ال  

 ودون اإلقليمية وغريها من املنظمـات والترتيبـات يف     )١(دور املنظمات والترتيبات اإلقليمية   
 بشأن احترام مبدأي السيادة الوطنية   ٥٠/١٧٢تعزيز الدميقراطية وتوطيدها، إىل جانب القرار       

داخلية للدول يف عملياهتا االنتخابية، الذي أقرت فيـه اجلمعيـة         وعدم التدخل يف الشؤون ال    
العامة بعدم وجود نظام سياسي واحد أو منوذج عاملي واحد للعمليات االنتخابية يناسب على 
السواء مجيع األمم وشعوهبا، وبأن النظم السياسية والعمليات االنتخابية ختضع لعوامل تارخيية            

 بشأن حقوق ١٩/٣٦املثل، يعيد جملس حقوق اإلنسان، يف قراره وب. وسياسية وثقافية ودينية
اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون، التأكيد يف إحدى فقرات ديباجته أنه رغم وجود مسات 
مشتركة بني الدميقراطيات، ال يوجد منوذج وحيد للدميقراطية، وأن الدميقراطية ال ختص أي             

. الء االحترام الواجب للسيادة وللحق يف تقرير املصري       بلد أو منطقة، ويؤكد على ضرورة إي      
 على الصعيدين الـوطين  -وبناًء عليه، ينبغي أن يكون من الواضح أن الدرب إىل الدميقراطية    

 درب شاقة وأنه ينبغي للبلدان أن تبتدع مؤسساهتا وآلياهتا الدميقراطية اخلاصة            -والدويل معاً   
دها على أن تكون مستندة أيضاً إىل حقوق اإلنسان املتعارف          هبا مبا يتالءم مع ثقافتها وتقالي     

  .عليها عاملياً

__________ 

 الذي اعتمدته منظمـة  Inter-American Democratic Charter)(طي للبلدان األمريكية امليثاق الدميقراانظر  )١(
 .٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١الدول األمريكية يف 
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، فيعـود إىل    "اإلنصاف"وسيستكشف صاحب الوالية أيضاً النطاق العملي ملفهوم          -٩
بوصفها املساواة يف املعاملة،    ) األخالق(تصور سقراط لالعتدال وإىل مقاربة أرسطو للعدالة        

  . املعاملة نفسها، ومعاملة القضايا املختلفة معاملة خمتلفةأي معاملة القضايا املتشاهبة 
فكيف ميكن أن يتطور النظام الدويل القائم حبيث يصبح أكثر دميقراطية وإنصافاً؟ تبدو               -١٠

بعض الشروط ضرورية لذلك، وأمهها السالم مبعناه الشامل، أي الذي ال يشتمل فقط علـى               
يد وعلى انعدام العنف اهليكلـي واهليمنـة الثقافيـة    انعدام احلرب وإمنا على وجود انسجام أك  

واالستعمار اجلديد واالستغالل والتمييز واجتثاث الفقر املدقع كما هو متوخى من األهـداف             
وبطلب من جملس حقوق اإلنسان، نظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان           . اإلمنائية لأللفية 

كـانون   ١٦ و ١٥الم، يف جنيـف يـومي       حلقة عمل اخلرباء املتعلقة حبق الشعوب يف الـس        
وقُدم تقرير عن حلقـة     . ، شارك فيها خرباء وفاعلون من اجملتمع املدين       ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 ١٤/٣ أسفر عن اعتماد القـرار       ٢٠١٠يونيه  /حزيرانإىل اجمللس يف    ) A/HRC/14/38(العمل  
 السالم، األمر   حلق يف الذي كَلف فيه اجمللس اللجنة االستشارية بصياغة مشروع إعالن بشأن ا          

الذي يؤدي بدوره إىل تضييق الفجوة بني األغنياء والفقراء يف مجيع البلدان، سواء املتقدمـة               
 ١٧/١٦وعمالً بقرار اجمللـس     . تدرجيياً منها أو النامية، من خالل إنفاذ العدالة االجتماعية       

 مـشروع اإلعـالن     ، قدمت اللجنة االستشارية إىل اجمللس     ٨/٤وتوصية اللجنة االستشارية    
ونظر اجمللس خـالل    . الذي قامت بصياغته  ) ، املرفق A/HRC/20/31(بشأن احلق يف السالم     

 الذي ينشئ فريقاً عامالً مفتوح      ٢٠/١٥دورته العشرين يف مشروع اإلعالن واعتمد القرار        
  .رييةالعضوية ملواصلة عملية التدوين مع إيالء األمهية الواجبة جلميع ما أُجنز من أعمال حتض

  املشاورات واالستبيانات والتقارير املواضيعية املقبلة  -دال  
انبثقت، عن املشاورات املبكرة اليت أجراها اخلبري املستقل وعما تلقاه من مراسالت              -١١

طبيعة ) أ: (من أصحاب املصلحة، جمموعةٌ من االقتراحات املتعلقة بالدراسات املواضيعية وهي
الروابط بني تقرير   ) ج(فكرة اإلنصاف؛   ) ب(ضاربة داخلياً ودولياً؛    الدميقراطية ومعانيها املت  

؛ "املـشاركة "مفهـوم   ) ه(حق املشاركة للشعوب غري املمثَّلـة؛       ) د(املصري والدميقراطية؛   
مبـا يف ذلـك     (العالقة بني الدميقراطية وحرية الرأي والتعبري واحلصول على املعلومات           )و(

، والتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، واحلكـم       )دون وجه حق  املعلومات اليت ُتعَترب سرية ب    
اللوبيـات  ) ح(؛  "اللياقة الـسياسية  "الرقابة الذاتية و  ) ز(الرشيد والنظام القضائي املستقل؛     

مبا يف ذلك قـضايا تزويـر       (االنتخابات احلرة والرتيهة والتنافسية     ) ط(ومجاعات الضغط؛   
تأثري األسواق املالية   ) ي(؛  )نتخابات وشراء األصوات  االنتخابات والقالقل املدنية ومتويل اال    

تأثري الشركات عرب الوطنية وغريها من الفاعلني يف القطـاع          ) ك(يف الدميقراطية واإلنصاف؛    
تأثري املركبات العسكرية والصناعية، والنفقات العـسكرية       ) ل(اخلاص على النظام الدويل؛     

 إىل اإلفراج عن موارد مالية من أجل حتقيـق          واحلرب على الدميقراطية واإلنصاف، واحلاجة    
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السيطرة على املـوارد    ) ن(عدم تنفيذ املعاهدات واالتفاقات؛     ) م(األهداف اإلمنائية لأللفية؛    
التجارة الرتيهة واتفاقـات  ) ع(الفساد احلكومي واألعمال التجارية واجملتمع؛  ) س(الطبيعية؛  

  .التجارة احلرة والعالقات التجارية الضارة
وميكن تقدمي تقارير متابعة بشأن املواضيع املذكورة أعاله إىل جملس حقوق اإلنسان              -١٢

  .واجلمعية العامة حسب االقتضاء

  اإلطار املعياري  -ثانياً  

  ميثاق األمم املتحدة بوصفه دستور العامل  -ألف  
ل فجميع الـدو  . ميكن بواقعية شديدة وصف ميثاق األمم املتحدة بأنه دستور العامل           -١٣

ويتمثل االلتزام األقوى   . ملزمة به وينبغي هلا توجيه سياساهتا وممارساهتا وفقاً ملقاصده ومبادئه         
عن طريق نزع السالح بشكل هادف والوفاء       " األجيال املقبلة من ويالت احلرب    ) إنقاذ"(يف  

  .بالوعد بتحويل السيوف إىل حماريث، وإهناء احلروب الداخلية والدولية
عاملي حلقوق اإلنسان منبثق عن امليثاق وهو يشكل املعيار األدىن الـذي            واإلعالن ال   -١٤

  .جيب احترامه ليس من جانب الدول فحسب وإمنا من جانب األفراد أيضاً
واألزمة املالية العاملية ليست ناجتة عن قروض مسمومة قـدمها مـصرفيون عـدميو                -١٥

ر اهلائل الذي تسببت فيـه نزاعـات        اإلحساس باملسؤولية فحسب وإمنا هي أيضاً نتيجة التبذي       
مسلحة متكررة وتلك النسبة الفاحشة من امليزانيات الوطنية املخصصة لتطوير مجيـع أنـواع              

 مـن العهـد     ٦وتنتهك املادة    )٢(األسلحة مبا فيها أسلحة الدمار الشامل اليت هتدد بقاء البشرية         
أيضاً على تعزيز حقـوق اإلنـسان      وينص امليثاق   . )٣(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

 وعلى  وعلى التنمية وبناء عالقات ودية قائمة على احترام مبدأ املساواة بني الشعوب يف احلقوق             
وتطبيق امليثاق حمكوم أيضاً مببادئ عامة يف القانون كاإلنصاف         . احترام حقها يف تقرير املصري    

الفعل اجلائر الذي ال ينبثق عنه      (ي  وحسن النية وحق الضحايا يف اجلرب ومبدأ اإلغالق احلكم        
  .، واملبادئ األمشل واألعم املتمثلة يف املساواة وعدم التمييز والتراث املشترك لإلنسانية)حق

__________ 

)٢( Mikhail Gorbachev, “Resetting the nuclear disarmament agenda”, Geneva Lectures Series, 5 

October 2009. 
 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن األسلحة النوويـة واحلـق           الصادر عن ) ١٩٨٤(١٤التعليق العام رقم     )٣(

 .احلياة يف
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  الصكوك ذات الصلة  -باء  
املثل األعلى املشترك الذي ينبغي أن تبلغـه        "يشكل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        -١٦

 احلقوق اليت تربطها صلة خاصة هبذه الوالية احلق يف حرية    ومن". كافة الشعوب وكافة األمم   
، واحلق يف حرية االشتراك يف االجتماعات واجلمعيات الـسلمية          )١٩املادة  (الرأي والتعبري   

، واحلق يف التمتع بنظام     )٢١املادة  (، واحلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة         )٢٠املادة  (
 ظله احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن حتققاً         اجتماعي ودويل ميكن أن تتحقق يف     

واجبات كل فرد إزاء اجلماعة، اليت فيها وحدها ميكن أن تنمو شخصيته            "، و )٢٨املادة  (تاماً  
  . )٤()٢٩املادة " (رفاه اجلميع يف جمتمع دميقراطي"يف ضوء " النمو احلر الكامل

بد للدول من احترام احلقـوق املنـصوص        دميقراطية، ال    ولتحقيق نظام عاملي أكثر     -١٧
عليها يف كل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص               

ففيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، للحق يف       . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 احلق يف التماس املعلومات وتلقيها  تكوين آراء دون تدخل واحلق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك          

واحلـق يف   ) ٢١املادة  (إىل جانب احلق يف التجمع السلمي       ) ١٩املادة  (ونشرها بال حدود    
ومن األمور احملورية بالنسبة لكل دميقراطية احلق يف مراعاة ). ٢٢املادة (حرية تكوين مجعيات 

، )١٤املـادة   (ية واستقالل القـضاء     اإلجراءات القانونية الواجبة يف الدعاوى املدنية واجلنائ      
وكذلك حق كل مواطن يف أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلني عنه                

، )٢٥املـادة   (خيتارهم حبرية، وحقه يف التصويت ويف أن ُينتخب يف انتخابات دورية نزيهة             
  ).٢٦املادة (واحلق يف املساواة املستقل عن باقي احلقوق 

ص العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على شـروط   وين  -١٨
، واحلق يف إنشاء نقابات عمالية )٦املادة (تعزيز نظام دويل منصف، وال سيما احلق يف العمل       

، واحلـق يف مـستوى      )٩املادة  (، واحلق يف الضمان االجتماعي      )٨املادة  (واالنضمام إليها   
، واحلق يف التمتع بالصحة البدنيـة والعقليـة   )١١املادة (حرر من اجلوع معيشة الئق ويف الت   

  ).١٣املادة (، واحلق يف التعليم )١٢املادة (
وتشتمل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء             -١٩

يما يتعلق بالتمييز بني    وف. على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة العديد من األحكام ذات الصلة          
__________ 

؛ )E/CN.4/2003/105(انظر أيضاً تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان واملـسؤوليات اإلنـسانية                )٤(
واإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان                

وأشار جيفري سـاكس يف     ). ، املرفق ٥٣/١٤٤قرار اجلمعية العامة    (ريات األساسية املعترف هبا عاملياً      واحل
إىل ) ٢٦٣، الـصفحة  ٢٠١١ (The Price of Civilization: Economics and Ethics After the Fallكتابه 

 ذلك كبـار رجـال      لكن، ومثلما أدرك  . ال ضرورة إىل نشوب حرب بني الطبقات وال نية يف ذلك          : "أنه
س، مـن   األعمال الذين عرفتهم أمريكا من أندرو كارنيغي إىل بيل غيتس، ووارن بافيت، وجورج سورو             

 ".على عاتقه أيضاً مسؤوليات عظيمة تقع ميلك مهارات جتارية عظيمة،
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اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، سيستكشف اخلبري املستقل ما ترتب عن التوصـية             
بشأن احلياة السياسية والعامة الصادرة عن اللجنة املعنية بالقـضاء          ) ١٩٩٧(٢٣العامة رقم   

واالتفاقيـة  وتتيح كل من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة          . على التمييز ضد املرأة   
 اخلاصـة   ١٩٥١الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية عـام            

  .بوضع الالجئني زوايا إضافية للنظر تتعلق هبذه الوالية
بـنظام دويل قائم على أساس     " الدول   ١٩٩٣ويلزم إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام         -٢٠

حدة، مبا يف ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنـسان          املبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املت     
واحلريات األساسية للجميع واحترام مبدأ املساواة يف احلقوق وتقريـر مـصري للـشعوب،              

حتـسني  والسلم، والدميقراطية، والعدل، واملساواة، وسيادة القانون والتعدديـة، والتنميـة، و          
الن األمم املتحدة بشأن األلفية التزامهـا       وأعلنت الدول يف إع   . "مستويات املعيشة، والتضامن  

بأهنا لن تدَّخر ُجهداً يف تعزيز الدميقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضالً عن احترام مجيع حقوق               
 وتعيـد األهـداف   .اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا دولياً، مبا يف ذلك احلق يف التنمية      

 تأكيد هذه االلتزامات، وال سيما االلتزام بوضـع         ٢٠٠٠م  اإلمنائية لأللفية اليت اعُتمدت يف عا     
واعتمد املؤمتر العاملي ملكافحة    . )٥(حد للفقر املدقع وبتعزيز تعميم التعليم واملساواة بني اجلنسني        

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، الـذي ُعقـد يف                
، إعالناً وبرنامج عمـل     ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول -طس  أغس/ديربان، يف جنوب أفريقيا، يف آب     

أُعيد تأكيد حمتويهما يف الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر استعراض نتـائج ديربـان، الـيت                
، ويف اإلعالن الصادر عن اجتماع اجلمعية العامة الرفيـع    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤اعُتمدت يف   

لعاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان،       بالذكرى السنوية ا   املستوى الذي ُعقد لالحتفال   
  .٦٦/٣الوارد يف قرار اجلمعية العامة 

، قـرار   ١٨/٦ومن القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة ذات الصلة الوثيقة بالقرار             -٢١
املتضمن لإلعالن عـن إقامـة نظـام        ) الدورة االستثنائية السادسة   (٣٢٠١اجلمعية العامة   

املتعلق بالعالقات الودية   ) الدورة اخلامسة والعشرون   (٢٦٢٥القرار  اقتصادي دويل جديد، و   
املتعلق بتعريف العدوان، ومنذ وقـت أقـرب        ) الدورة التاسعة والعشرون   (٣٣١٤والقرار  
 الذي تؤكد فيه اجلمعية العامة أن إقامة نظام دويل دميقراطـي ومنـصف              ٦٥/٢٢٣ القرار

يف تقرير مصريها، وحقها يف السيادة الدائمـة        يتطلب أموراً منها إعمال حق مجيع الشعوب        
  .على مواردها الطبيعية، وحقها يف التنمية والسالم

__________ 

 Bertrand Ramcharan, Contemporary Human Rights Ideas, Global Institutions Seriesانظر أيـضاً   )٥(

(2008), especially chapters 5 to 7 (Equality, Democracy, and Development); and Jeffrey Sachs, 

The End of Poverty (2005). Harvard’s Program on Human Rights in Development under the 

directorship of Stephen Marks has made outstanding contributions to an understanding of the 

correlation between development and human rights (see www.hsph.harvard.edu/phrd/).  
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وسيستفيد صاحب الوالية من الدراسات اليت أجنزهتا بالفعل جلنة حقوق اإلنـسان              -٢٢
وجملس حقوق اإلنسان واللجنة االستشارية التابعة له، مبا يف ذلك تقرير اللجنة االستـشارية              

وكذلك تقرير اللجنة   ) A/HRC/AC/8/3(زيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان        عن تع 
الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مبا يف ذلك تقارير املقرر اخلاص، شوكت اخلـصاونة،              
املكلف بإعداد دراسة عن أبعاد حقوق اإلنسان اليت ينطوي عليها نقل السكان، واليت حتـدد    

كات الصارخة للدميقراطية واإلنصاف اليت ترافق كل شكل مـن أشـكال        العديد من االنتها  
، والتقرير النهائي الذي قدمه املقرر اخلاص، ميغيل ألفونسو مارتينيس، عن )٦("التطهري العرقي"

معاهدات واتفاقات وغريها من الترتيبـات البّنـاءة بـني الـدول والـسكان األصـليني                
)E/CN.4/Sub.2/1999/20 .( خلبري املستقل أيضاً من العمل الذي أجنزته أسرة املقررين         وسيستفيد ا

سيما فيما خيص    اخلاصني لدى جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان، ال          
 وقرار جلنـة حقـوق      ٣٩/١١قرار اجلمعية العامة    (القرارات املتعلقة حبق الشعوب يف السالم       

التوجيهات ذات الصلة اليت وضـعتها وكـاالت   وستدرج االتفاقات و). ٢٠٠٢/٧١اإلنسان  
  .متخصصة، كمنظمة العمل الدولية، يف حتليل القضايا املواضيعية اليت ستتناوهلا تقارير مقبلة

  املنظور األخالقي والتارخيي  -جيم  
من اجلدير بالذكر أن أهداف هذه الوالية تعّبر عن املطامح اليت أعرب عنها قـادة                 -٢٣

فعلى سبيل املثال، عّبر رئـيس الواليـات   .  حىت قبل إنشاء األمم املتحدة    العديد من البلدان،  
أربـع  "املتحدة األمريكية، فرانكلني روزفلت، عن آمال ختص العامل بأسره يف خطابه املعنون             

__________ 

 E/CN.4/Sub.2/1997/23( نقطة ١٣ الذي يضم إعالناً من      ١٩٩٧انظر بوجه خاص التقرير الصادر يف عام         )٦(
ادي واالجتماعي ولكنه مل ُيطرح     ، وهو اإلعالن الذي أيدته جلنة حقوق اإلنسان واجمللس االقتص         )Corr.1و

وقال أول مفوضٍ سامٍ حلقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة يف بيان له عند             . أبداً على اجلمعية العامة العتماده    
 :٢٠٠٧فرباير /افتتاح مشاورات للخرباء دعا إليها السيد اخلواصنة يف شباط

بأن ممارسات النفـي     "١٩٩٦/٩،  ١٩٩٥/١٣،  ١٩٩٤/٢٤فتسلم قرارات اللجنة الفرعية       
وغري ذلك مـن    " التطهري العرقي "القسري وعمليات الطرد واإلبعاد اجلماعية، وترحيل السكان، و       

أشكال التشريد القسري للسكان داخل أي بلد أو عرب احلدود إمنا حترم السكان املتأثرين من حقهم                
  ".يف حرية التنقل

. يف أرض املوطن حق غالٍ جداً وأساسي      إال أنين سأذهب أبعد من ذلك ألن احلق يف احلياة             
وعمليات ترحيل السكان قسراً، مبا يف ذلك زرع مستوطنني ومستوطنات، مسألة خطـرية، لـيس      
ألهنا تؤثر على العديد من األشخاص فحسب، وإمنا ألهنا تنتهك اجملموعة الكاملة من احلقوق املدنية               

  .والسياسية واالقتصادية واالجتماعية الثقافية
 A. de Zayas “Forced population transfer” in Wolfrum, ed., Max Planck أيـضاً  انظـر   

Encyclopedia of Public International Law, Vol. IV (2012) 165-175; Felix Ermacora et al., 

Grundrechte der europäischen Volksgruppen (1993); Christian Tomuschat, “Das Recht auf die 

Heimat: Neue rechtliche Aspetke” in J. Jekewitz et al., eds., Des Menschen Recht zwischen 

Freiheit und Verantwortung (1989) pp. 183–212. 
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، وال سيما التحرر من العوز والتحـرر        ١٩٤١يناير  / كانون الثاين  ٦الذي ألقاه يف    " حريات
بادئ يف خطة السالم املكونة من مثاين نقاط املعروفة باسم ميثاق           وأُكدت هذه امل  . من اخلوف 

 حكومة  ٢٦، واليت انضمت إليها يف وقت الحق        ١٩٤١أغسطس  /األطلسي املؤرخة يف آب   
 مـن   ٢وتنص املادة   . ١٩٤٢يناير  / كانون الثاين  ١يف إطار إعالن األمم املتحدة املؤرخ يف        

ال يرغب يف رؤية أي تغيريات تطرأ علـى         "هلتلر  امليثاق األطلسي على أن االئتالف املعادي       
 مـن امليثـاق     ٣؛ وتنص املادة    "األقاليم ال تتفق مع رغبات الشعوب املعنية املعبَّر عنها حبرية         

حيترمون حق مجيع الشعوب يف اختيار شكل احلكم       "األطلسي على أن أعضاء ذلك االئتالف       
متتع مجيع الدول، الكبرية منـها      "بتعزيز   منه الدول    ٤، وتلزم املادة    "الذي سيعيشون يف ظله   

والصغرية، املنتصرة منها واملهزومة، باالخنراط يف التجارة وباحلصول على املواد األولية املتوفرة 
؛ ويؤكـد جمـدداً يف      "يف العامل اليت حتتاجها لتحقيق ازدهارها االقتصادي على قدم املساواة         

  . منه على ضرورة نزع السالح٨ املادة
د شجع املفكرون العلمانيون والدينيون على مـدى قـرون الـسالم والعدالـة              وق  -٢٤

فمن الطروحات األساسية يف فلسفة إميانويل كانط ضـرورة االعتـراف بـأن         . االجتماعية
. اإلنسان غاية يف حد ذاته وال جيوز استخدامه بوصفه جمرد وسيلة لبلوغ مأرب من املـآرب        

يف احلمالت اليت قادها إلصالح اجملتمع اهلنـدي         )٧(هاساتياغراوطرح املهامتا غاندي فلسفة     
وأدان التمييـز   . وإليقاظ الضمري اهلندي من غفلته عن ضرورة تنفيذ أجندتـه االجتماعيـة           

وناضل املهامتا غاندي ليس من أجل االستقالل عـن         . والتهتك وانعدام املساواة واالستغالل   
ال يسعين أن أتفق مع من      : "ماعية يف اهلند  إنكلترا فحسب وإمنا من أجل حتقيق العدالة االجت       

ويف املوضـوع   . )٨("طع دابر الفقر والبطالة من اهلند     يقول إننا قد حصلنا على احلرية ما مل نق        
، عن أمله يف أن يكون هنـاك   ١٩٦٣أغسطس  / آب ٢٨نفسه، أعرب مارتن لوثر كينغ، يف       

 هذه األمة وتعيش فيه املعـىن       أحلم بأن يأيت يوم تنهض فيه     : "بالفعل تقدم اجتماعي، إذ قال    
وباملثل، قال ". نعترب من احلقائق الساطعة أن مجيع الناس قد خلقوا سواسية    : "احلقيقي لعقيدهتا 

إننا : "١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ١٠نيلسون مانديال عند تسلمه جائزة نوبل للسالم يف         
والعنـصرية والكرامـة    نتحدث هنا عن صعوبة ثنائية احلرب والسلم، والعنف ونبذ العنف،           

اإلنسانية، واالضطهاد والقمع من جهة واحلرية وحقوق اإلنسان من جهة أخرى، والفقـر             
وهناك أعداد ال حتصى من البشر، داخل بلدنا وخارجه، كان لـديها            ...  والتحرر من العوز  

من رفعة الروح ما مكنها من الوقوف يف وجه االستبداد والظلم غري ساعية إىل حتقيـق أي                 
واعترف هؤالء بأن الضرر الذي يلحق بأحدهم هو ضرر يلحق هبـم مجيعـاً   . مكسب أناين 

  ".ولذلك تصرفوا مجيعاً دفاعاً عن العدالة وعن الِعرض اإلنساين املشترك
__________ 

 .، هي فلسفة تتعلق بالصمود مع نبذ العنف"اإلصرار على احلقيقة"، )سانسكريت (ساتياغراها )٧(
)٨( India, Collected Works of Mahatma Gandhi (Ministry of Information and Broadcasting), vol. 87, 

p. 452, as cited in Norman G. Finkelstein, What Gandhi Says (2012), p. 62. 
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: وفيما خيص التحرر من اخلوف، عربت عنه أونغ سان سو كيي تعبرياً فصيحاً بقوهلا     -٢٥
اخلـوف مـن    . ساسية، يكون اخلوف هو السائد    يف نظام ينكر وجود حقوق اإلنسان األ      "

السجن واخلوف من التعذيب واخلوف من املوت واخلوف من فقدان األصدقاء أو األقربـاء              
. املمتلكات أو سبل العيش، واخلوف من الفقر، واخلوف من العزلة، واخلوف من الفشل             أو

ييز أو حىت احلكمة،    ومن أشد أشكال اخلوف خماَتلةً ذلك اخلوف الذي يلبس قناع حس التم           
فيدين التصرفات اليومية الشجاعة اليت تساعد املرء على صون احترامـه لنفـسه ولكرامتـه      

ولـيس  . اإلنسانية املتأصلة فيه بوصفها أفعاالً خرقاء أو طائشة أو تافهة أو غري ذات جدوى             
" ع احلـق  القوة تصن "من السهل على أناس ُدجِّنوا بواسطة اخلوف حتت احلكم احلديدي ملبدأ            

لكن الشجاعة تنتصب مراراً    . أن حيرروا أنفسهم وخيرجوا من مستنقع اخلوف املوهن للعزائم        
  .)٩("حىت حتت أشد آليات الدولة قمعاً، ألن اخلوف ليس من طبيعة اإلنسان املتحضر

عبِّروا  (!Indignez-vous، يف كتابه الذي حيمل عنوان       بدوره  ستيفان هيسيل  يناديو  -٢٦
وهذه شجاعة يعـرب    . ، بتحمل املسؤولية الواقعة على عاتقنا وطلب التغيري       )كمعن استنكار 

عنها اجملتمع املدين يف العديد من البلدان، الذي يستنكر حاالت الفشل وخيبـات األمـل يف        
فعلى مدى قرون، كان دور الشعراء والروائيني استخدام األدب مـن أجـل             . طريقة احلكم 

، من أرسطوفانيس إىل ابن رشد وإيرامسوس روتردام وجان جاك          الترويج لنظام أكثر أخالقيةًً   
روسو وفريدريش فون شيللري وهارييت بيتشر ستو وويلفريد أوين ولو كسون وأنا أمخاتوفا             

  .وغابرييل غارثيا ماركيز وفاكالف هافل وأروندهايت روي وول سوينكا

  التكامل والتنسيق مع آليات أخرى  -ثالثاً  
ملستقل جاهداً إىل ربط االتصال باآلليات املنشأة مبوجـب امليثـاق           سيسعى اخلبري ا    -٢٧

  .)١٠(وهبيئات املعاهدات وسيستفيد من مبادرات األمم املتحدة كامليثاق العاملي
وتعرض على هيئات معاهدات األمم املتحدة حاالت وقضايا فردية تتعلق مبـسائل              -٢٨

يد من القـرارات الـسديدة يف هـذا    ذات صلة هبذه الوالية وقد اعتمدت تلك اهليئات العد 
 ومالحظات ختاميـة    )١١(وإن األحكام الصادرة عنها يف شكل قانون سوابق قضائية        . الشأن

وتعليقات عامة سيغين تقارير اخلبري املستقل؛ وسيعتمد اخلبري املستقل أيضاً على التوصـيات             
سـيما تقـارير     املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل وعلى عمل اإلجراءات اخلاصة وال         

__________ 

)٩( Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear, acceptance message for the 1990 Sakharov Prize for 

Freedom of Thought, 1991. 
 .www.unglobalcompact.org/issues/human_rights/Human_Rights_Working_Group.htmlنظر ا )١٠(
 Jakob Th. Möller and Alfred de Zayas, United Nations Human Rights Committee Caseنظر مثالً، ا )١١(

Law 1977-2008: A Handbook (Kehl am Rhein, Engel, 2009); Manfred Nowak, U.N. Covenant on 

Civil and Political Rights, 2nd revised ed. (Kehl am Rhein, Engel, 2005). 
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اخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، واخلبري املستقل املعين بآثار الـديون             
اخلارجية على التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واخلبري املستقل املعين           

نظيفة وصحية ومستدامة، وتقارير    مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة و        
املقررين اخلاصني املعنيني بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري واحلق يف حرية التجمـع      
السلمي وتكوين اجلمعيات واستقالل القضاة واحملامني وبتعزيز احلقيقـة والعدالـة واجلـرب             

 الثقافية، املقرر اخلاص املعـين      وضمانات عدم التكرار، وباحلق يف التعليم؛ ويف جمال احلريات        
حبقوق الشعوب األصلية، واملقرر اخلاص املعين بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص            
املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن             

املعين حبق كل فرد يف التمتـع       تعصب، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، واملقرر اخلاص          
بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه، واملقرر اخلاص املعين حبق اإلنسان يف              
املاء اآلمن الصاحل للشرب ويف خدمات الصرف الصحي، واملقرر اخلاص املعـين بالـسكن              

عـين حبقـوق    الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب، واملقرر اخلاص امل           
اإلنسان للمشردين داخلياً؛ والفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والـشركات عـرب             

  .الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال؛ واملنتدى املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
وسيتابع صاحب الوالية عمل فريق األمم املتحدة الرفيع املستوى املعـين مبـا بعـد                 -٢٩
، وسيلتمس سبل   ٢٠١٢ عضواً والذي أنشئ يف عام       ٢٦داف اإلمنائية لأللفية املكون من      األه

وسـيوىل االهتمـام   . ٢٠١٥التآزر مع املستشارة اخلاصة املعنية بالتخطيط اإلمنائي ملا بعد عام       
للربامج اليت وضعتها عدة وكاالت تابعة لألمم املتحدة من أجل حتقيق أغراض متصلة بأغراض              

يف جمال قانون العمل، تعزز منظمة العمل الدولية العدالة االجتماعية عن طريق وضـع              و. واليته
إذا كنت تريـد الـسالم،    ("si vis pacem cole justitiam"املعايري والرصد؛ ومن شأن شعارها 

 أيضاً على وثيقـة     وهذا الشعار مكتوب  . أن يكون شعار هذه الوالية والتقرير     ) فازرع العدالة 
جنيف واليت هي   اس البناية القدمية اليت كانت تستضيف منظمة العمل الدولية يف           ُدفنت يف أس  

والفرصة متاحة ملنظمة التجارة العاملية كي تعزز نظاماً دوليـاً          . اليوم مقر منظمة التجارة العاملية    
أكثر إنصافاً عن طريق تعميم مراعاة مبادئ حقوق اإلنسان يف سياساهتا وبراجمها مبا فيها جدول        

عمال الدوحة اإلمنائي، مبوجب التزامها بتحقيق اهلدف املتفق عليه املتمثل يف إعادة التوازن إىل              أ
وسـينظر اخلـبري   . قواعد التجارة حىت يتسىن للبلدان النامية أن تستفيد من جتارة منصفة حمسنة      

ولية علـى   املستقل يف كيف ميكن ملنظمة التجارة العاملية أن تعزز اإلنصاف يف نظام التجارة الد             
وسيدرس اخلبري املستقل التقارير    . حنو يضمن العدالة للجميع، وخاصة للبلدان الفقرية والضعيفة       

ذات الصلة الصادرة عن البنك الدويل وعن صندوق النقد الدويل ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة              
وتدفع منظمـة    .)١٢(والتنمية، وسيقّيم انتقادات مؤسسات األحباث واألكادمييني واجملتمع املدين       

األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة قُدماً بالتفاهم الدويل عن طريق الثقافة وهي ملتزمة بتعزيـز               

__________ 

)١٢( Naomi Klein, The Shock Doctrine (2007). 
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كانت احلروب تتولّد يف عقول البشر، ففي        ملّا: "السالم العاملي مثلما جاء يف ديباجة دستورها      
 ١٩٩٧لعام لليونسكو يف عام     وهبذه الروح، نشر املدير ا    ". عقوهلم جيب أن ُتبىن حصون السالم     

ومن األمور ذات الصلة بوالية اخلبري املستقل برنـامج         . اإلعالن بشأن حق اإلنسان يف السالم     
قـرار اجلمعيـة    (اليونسكو املتعلق بثقافة السالم واإلعالن وبرنامج العمل املتعلق بثقافة السالم           

املؤمتر العـام لليونـسكو     ، اعتمد   ١٩٩٧نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٢ ويف). ٥٣/٢٤٣العامة  
انظـر  . (مشروع اإلعالن بشأن مسؤوليات األجيال احلاضـرة جتـاه األجيـال املقبلـة            

www.unesco.org/cpp/uk/declarations/generations.pdf.(  
وسيلتمس اخلبري املستقل سبل حتقيق التآزر مع اجملتمع املدين واملبادرات احلكوميـة              -٣٠

 االحتاد الربملاين الدويل، وحتالف احلضارات، ومعهد األمم املتحدة الدولية مبا يف ذلك مبادرات
لبحوث نزع السالح، ومع منظمات إقليمية، األمر الذي قد يساهم أكثر يف إعمال نظـام               

وسيدرس اخلبري التقرير املقبل الذي سيتناول تعزيز التفاهم بني         . دويل أكثر دميقراطية وإنصافاً   
  .عات مساملة وحاضنة للجميعالثقافات من أجل بناء جمتم

وعلى اخلصوص، ذكّر صاحب الوالية مببادرات اجملتمع املدين اليت أتت أُكلها ومنها              -٣١
على سبيل املثال احلملة العاملية من أجل حق اإلنسان يف السالم اليت شنتها اجلمعية اإلسبانية               

 باعتمـاد  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٠للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، واليت انتهت يف   
إعالن سانتياغو بشأن حق اإلنسان يف السالم أثناء انعقاد املؤمتر الدويل بشأن حق اإلنسان يف             
السالم، يف سانتياغو دي كومبوستيال، يف إسبانيا، يف سياق املنتدى االجتماعي العاملي حول             

اجع هذا اإلعالن إعالن    ور). www.aedidh.org/?q=node/1853 انظر(التربية على مبادئ السالم     
 الذي صدر يف وقت سابق وذلك يف ضوء مدخالت          )١٣(لواركا بشأن حق اإلنسان يف السالم       
ويف املؤمتر نفسه، اعُتمد النظام األساسي للمرصـد        . )١٤(اسُتِقيت من حساسيات ثقافية خمتلفة    

، ويتمتع ٢٠١١مارس /آذار ١٠، والذي دخل حيز النفاذ يف       )١٥(الدويل حلق اإلنسان يف السالم    
 املؤسسات العامـة     منظمة من منظمات اجملتمع املدين إىل جانب العديد من         ٢ ٠٠٠بتأييد حنو   

  .)١٦(األمريكي -  دولة عضواً يف مؤمتر القمة األيبريي٢٢و

__________ 

)١٣( La Declaración de Luarca sobre el , .eds, men Rosa Rueda Castañón and Carlos Villán DuránrCa

Derecho Humano a la Paz, 2nd ed. (2008); Carlos Villán Durán y Carmelo Faleh Pérez, 

Contribuciones Regionales para una Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz (2010) 
 .Villán Durán and Faleh Pérez, Contribucionesنظر ا )١٤(
 .www.aedidh.org/?q=node/1857نظر ا )١٥(
)١٦( Carlos Villán Durán, “The human right to peace: A legislative initiative” Spanish Yearbook of 

International law, Volume XV, 2009 (2011), pp. 143-171 and Carlos Villán Durán, “Civil society 

organizations contribution to the Universal Declaration on the Human Right to Peace”, 

International Journal on World Peace, vol. 28 (2011), pp. 59-126. See also A. de Zayas, “Peace as 

a human right: the jus cogens prohibition of aggression” in A. Eide et al., eds., Making Peoples 

Heard (2011), pp. 27-42. 
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  العقبات اليت حتول دون إعمال نظام دويل أكثر دميقراطية وإنصافاً  -رابعاً  

 مشاورات مع أصحاب املصلحة مـن أجـل         كان اخلبري املستقل قد أجرى بالفعل       -٣٢
معرفة ما يعتربونه عقبات كربى وممارسات جيدة فيما يتعلق بإعمـال نظـام دويل أكثـر                

 أخـرى إىل مجيـع      ستبيانات مركزة وسترسل استبيانات   وقد أرسلت ا  . دميقراطية وإنصافاً 
  .أصحاب املصلحة على مدى السنوات الثالث املقبلة

 رمسية أجراها اخلبري املستقل مع أعضاء يف البعثات الدائمة        ومن خالل مشاورات غري     -٣٣
ويف املنظمات احلكومية الدولية ويف منظمات غري حكومية، وال سيما األوساط األكادميية يف             
عدة بلدان، ومن خالل دراسة الحقة ملؤلفات ذات صلة، أدرك صاحب الوالية أن هنـاك               

الدراسة ومن مجلتها التسليم بفرضية ترتيب هرمي       العديد من الشواغل اليت تستلزم مزيداً من        
حلقوق اإلنسان بوصفه أحد النقاشات اإليديولوجية املتبقية بني البلدان املتقدمـة والبلـدان             

وهو يرى أن احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ليـست            . النامية
  . ث قيمتها وأمهيتهامترابطة فحسب، وإمنا هي متساوية أيضاً من حي

وفيما يتعلق بنظام دويل أكثر دميقراطية، نّبه بعض املراقبني إىل ضرورة إصالح منظومة               -٣٤
 دولة  ١٩٣ سيما تشكيل جملس األمن حىت يكون أكثر استجابة الحتياجات         األمم املتحدة وال  

مة واملعنيـة بإصـالح     وقد التزمت فرقة العمل املنبثقة عن اجلمعية العا       . عضواً يف األمم املتحدة   
يف "واقترح األمني العام، يف تقريره املعنون       . جملس األمن باستجالء شروط إصالح جملس األمن      

، الذي قدمـه إىل     "صوب حتقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع      : جو من احلرية أفسح   
 عـضواً   ٢٤ ، زيادة عدد األعضاء يف جملس األمن ليـصبحوا        ٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام     

)A/59/2005   وقد تتحقق زيادة أعضاء جملس األمن، نظرياً، بتعـديل         ). ١٧٠-١٦٨، الفقرات
  .، شريطة موافقة األعضاء الدائمني يف جملس األمن)١٠٨عمالً باملادة (ميثاق األمم املتحدة 

ليت حيققها نظام ويستفاليا صارت موضع      وأشار أحد املراقبني إىل أن املساواة النظرية ا         -٣٥
. شٍك حتت وطأة وقائع سياسات القوة واختالل التوازن االقتصادي والعالقات التجارية املضرة           

وإن القوة االقتصادية الغالبة اليت تتمتع هبا بعض البلدان حتيل بالفعل طموحات العديـد مـن                
 األمم املتحدة، كثرياً ما تتـأثر األصـوات         ويف. البلدان األفقر حاالً يف السيادة إىل جمرد أوهام       

االنتخابية باملمارسات االقتصادية القائمة على اإلغراء والتهديد، فتضطر بعـض االقتـصادات            
  .األضعف حاالً أن تنحين للضغوط الدبلوماسية وغريها من أشكال الضغط

  :ام إنه، قال األمني الع)٣٢، الفقرة A/59/2005(ويف التقرير السالف الذكر   -٣٦
الغنية والفقرية   أن تتحول الشراكة العاملية بني البلدان        ٢٠٠٥يتعني يف عام      

أن ينهض باملسؤولية الرئيسية عن التنمية      ) كل بلد نام  (على  و...  .إىل حقيقة واقعة  
 مما يشمل تعزيز احلكم الرشيد وحماربة الفساد ووضـع الـسياسات وإجيـاد              -به  

ة النمو حتت قيادة القطاع اخلاص وزيـادة املـوارد          االستثمارات الالزمة لدفع عجل   
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أما البلدان املتقدمة   . احمللية املتاحة لتمويل استراتيجيات التنمية الوطنية إىل أقصى حد        
النمو فتتعهد من جانبها بأن تتلقى البلدان النامية اليت تعتمد اسـتراتيجيات إمنائيـة              

حنو سليم الدعم الكامـل الـذي       تتسم بالشفافية واملصداقية وحتدد تكاليفها على       
يلزمها، على هيئة زيادة املساعدة اإلمنائية، واألخذ بنظام جتاري أكثر توجها حنـو             

 .خدمة التنمية، وتوسيع نطاق عمليات التخفيف من عبء الديون وتعميق مستواها          
ويتجلى هـذا   . وقد صدرت وعود بكل هذه املسائل، لكن هذه الوعود مل تر النور           

  . ماليني األمساء اجلديدةائم الوفيات اليت تدرج هبا سنوياًالفشل يف قو
، وهي فلسفة تشترك مـع      "أصولية السوق "وأعرب بعض املراقبني عن قلقهم إزاء         -٣٧

الداروينية االجتماعية يف الكثري من السمات وتفترض أن اعتماد سياسة عدم التـدخل هـو               
النظام الـضرييب اجلـائر، واألسـواق       و" حكم الشركات الكربى   "ف. )١٧(دائماً احلل األمثل  

اخلارجة عن السيطرة، واملضاربات يف العمالت األجنبية وهروب األموال، كلُّها أمور تـؤثر             
  . سلباً على الدميقراطية واإلنصاف معاً

ولوحظ منذ وقت طويل أن بعض الشركات عرب الوطنية أكثر ثراًء وأشد سطوة مـن               -٣٨
ستراتيجيات ومبادئ توجيهية لضمان أن تعـزز األعمـال   ولذلك، يتعني وضع ا  . بعض الدول 

وقد كُلّف  . والتجارة الدولية قيام نظام دويل دميقراطي ومنصف عوض الوقوف عقبة يف طريقه           
الفريق العامل اجلديد املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من األعمال             

، بتعزيـز   )١٧/٤القرار  ( يف دورته السابعة عشرة      التجارية، الذي أنشأه جملس حقوق اإلنسان     
 الفريق العامل توخياً    وسيتشاور اخلبري املستقل مع أفراد    . حقوق اإلنسان يف هذا اجملال احلساس     
  .إلثراء األفكار وجتنباً الزدواجية العمل

ومـن مـصلحة احلكومـات     )١٨(أما العوملة فتثري العديد من قضايا حقوق اإلنسان      -٣٩
عرب الوطنية واجملتمع املدين االستفادة من الفرص اليت تتيحها العوملة مـن أجـل              والشركات  

وسيستكشف اخلبري املستقل أثر العوملـة يف  . النهوض بالتمتع حبقوق اإلنسان عوض احلد منه 
إقامة نظام دويل أكثر دميقراطية وإنصافاً، وكيف ميكن احلد من التـوترات بـني املـصلحة                

، من جهة، وبني حق الدول، الصغرية منها        )١٩(كسب والتوسع التجاري  املشروعة يف حتقيق ال   
__________ 

)١٧( See, inter alia, George Soros, The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 

2008 and What It Means (PublicAffairs, 2008); Bill Moyers Journal, interview with George Soros, 

10 October 2008, available from www.pbs.org/moyers/journal/10102008/watch.html; Michael 

Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of the Markets (2012). 
)١٨( See, inter alia, Dani Rodrik, The Globalization Paradox, Democracy and the Future of the World 

Economy (New York, 2011) and Sachs, The Price of Civilization (note 4 above). 
 احملليني والـصناعات احملليـة حبيـث        ومع ذلك، ينبغي أال يتحقق التوسع التجاري على حساب املزارعني          )١٩(

كما أنه من غري املستدام بيئياً نقل اإلنتاج فذلك         . يتسبب يف تدمري االقتصادات احمللية وارتفاع معدل البطالة       
 .يؤدي إىل زيادة استهالك احملروقات ألغراض النقل
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، )٢٠(والكبرية، يف السيادة ويف السيطرة على مواردها الطبيعية، وحق الشعوب يف تقرير املصري            
واختاذ القرارات بشأن سياساهتا احمللية من أجل حتقيق العمالة الكاملـة واإلنـصاف، مـن               

  .أخرى جهة
لنفقات العسكرية وسطوة املركّب العسكري الـصناعي وجتـارة         وال تزال عوامل ا     -٤٠

جلرمية الدولية املنظمة خاصة جتارة املخدرات وتبييض األموال        االسالح املكشوفة واملستترة و   
املسؤولني احلكوميني والفاعلني من غري الدول تضر بالسري الصحيح للدميقراطية يف  )٢١(ورشوة

علـى سـيادة    " احلرب على اإلرهاب  "و" لى املخدرات احلرب ع "فأثر  . العديد من البلدان  
وإن قتل الصحفيني ومضايقتهم، وتنفيذ أعمال      . القانون يستحق بدوره االهتمام به من كثب      

انتقامية يف حق املدافعني عن حقوق اإلنسان، وممارسة الرقابة والتضليل اإلعالمي املتعمد من             
بط اهلدف الدميقراطي املتمثـل يف متكـني        جانب وسائل اإلعالم احلكومية واخلاصة أموٌر حت      

ويف كـثري مـن     . الناس من تكوين آراء مسؤولة يتصرفون على أساسها يف امليدان السياسي          
األحيان، تتفادى التقارير والتعليقات على األخبار املسائل احملورية وتـصرِف االهتمـام إىل             

. القضايا الكربى يف أكثر األحيـان     والحظ املراقبون أنه يتم جتاهل      . املُلهِيات جبميع أنواعها  
  .وهذه املمارسات تقوِّض الدميقراطية

ويرى اخلبري املستقل أن مشاركة عدد متزايد من الدول اليت تنفذ مبادئ الدميقراطية               -٤١
  .داخل أقاليمها سيساهم يف نشوء نظام دويل دميقراطي

. ف الشؤون العامـة   ومت اإلعراب عن القلق بشأن دور املؤسسات الدينية يف تصري           -٤٢
ويود اخلبري املستقل أن يستكشف كيف ميكن للمؤسسات الدينية أن تساهم أيضاً يف قيـام               

  .نظام دويل أكثر دميقراطية وإنصافاً
وهناك حاجة إىل بذل جهود أكرب للحد من احملاوالت الراهنة الراميـة إىل تـضييق                 -٤٣

فالقيود التعسفية واليت ال موجـب   . الداخلياجملال أمام اجملتمع املدين على الصعيدين الدويل و       
هلا املفروضة على التمتع الفعلي باحلريات األساسية، مبا فيها حرية تكوين اجلمعيات والتجمع             

  .السلمي والتعبري، تعيق بشكل خطري قيام نظام دويل أكثر دميقراطية
اسات ومن املنظور الداخلي، يشكل انعدام التـرابط بـني إرادة الـشعب والـسي               -٤٤

واملمارسات اليت تعتمدها احلكومات، حىت يف احلكومات املنتخبة دميقراطياً، إحدى العقبات           
اليت حتول دون تعزيز نظام دويل أكثر دميقراطية وتدل هذه العقبات علـى وجـود فجـوة                 

وميكن أن يعزى انعدام الترابط     . وإدراكية تفصل بني النخب احلاكمة والسكان عموماً       معرفية

__________ 

)٢٠( See Cliff Durand and Steve Martinot, eds., Recreating Democracy in a Globalized State, 2012; 

Noam Chomsky, Profit over People. Neoliberalism and Global Order, 1999. 
 دولـة طرفـاً،   ١٦١، ٢٠٠٥ يف عـام  نظر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت دخلت حيز النفاذ  ا )٢١(

 .ااتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتو
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الـرأي العـام    السلطة، كما ميكن أن يعزى إىل حتريف        " سيكولوجية"جزء منه إىل    هذا يف   
  .)٢٢(التالعب به عمداً أو
ومن املسلَّم به عموماً أن وجود مواطنني مطّلعني على ما يدور حوهلم شرط مـن                 -٤٥

وال ميكن أن تقوم دميقراطية صحيحة يف بلد إذا كانت وسائل اإلعـالم             . شروط الدميقراطية 
فالرقابة، سواٌء مارستها الدول أو جمموعـات الـشركات         . صة فيه تتالعب بالرأي العام    اخلا

ومن ميول وسائط اإلعالم وما ُيَبث أو ُينـَشر         . اإلعالمية، تشوِّه الواقع وتقوض الدميقراطية    
عربها أموٌر هامة ملعرفة مدى حرية الصحافة وإىل أي درجة ميكن للـشركات اإلعالميـة               

والرقابة الذاتية الناجتـة عـن التخويـف        .  اخلناق على الصحافة املستقلة    الكربى أن تضّيق  
، تشكل عقبة جدية أمام سري      "اللياقة السياسية "الضغوط االجتماعية، واليت تسمى أحياناً       أو

األغلبية "ومن املهم االستماع إىل آراء مجيع األشخاص مبا يف ذلك           . الدميقراطية بشكل حسن  
ويكاد الرجاء ينقطع يف قيام نظـام دويل        .  أصوات الفئات األضعف   ، واإلصغاء إىل  "الصامتة

ولذلك، يتحتم تركيز االهتمـام     . دميقراطي ما دامت الدميقراطية منعدمة على الصعيد الوطين       
على التعليم وعلى احلصول على املعلومات، بوسائل منها اإلنترنـت، مـن أجـل متكـني                

الرقابة املباشرة وغري املباشرة، سواء مارسـتها       و. األشخاص من تكوين آرائهم اخلاصة حبرية     
الدولة أو وكاالت من القطاع اخلاص، تقوض تكوين اآلراء وتشكل عقبة أمام قيام األفـراد            

  .واجملتمع ككل مبسؤولياهتم املدنية مبا فيها احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة
شرطان ال بـد    التعبري  وحرية   الرأية  حري" :وقالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إن       -٤٦

حجر الزاويـة  فهما تشكالن . منهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وال غىن ألي جمتمع عنهما   
واحلريتان كلتامها مترابطتان باعتبار أن حرية التعـبري        . لكل جمتمع تسوده احلرية والدميقراطية    

وري إلرسـاء مبـادئ الـشفافية       وحرية التعبري شرط ضر   . هي أداة تبادل اآلراء وتطويرها    
وقد حيـدث أن    . )٢٣("ها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    واملساءلة اليت ال ميكن االستغناء عن     

تستويل بعض مجاعات الضغط واللوبيات وشركات العالقات العامة علـى صـنع القـرار              
  .السياسي وحترم فعلياً فئات واسعة من السكان من حقوقهم

قراطية قد نكون نظاماً متعدد األحزاب وانتخابـات منتظمـة،          ومع أن واجهة الدمي     -٤٧
حياج بعض املراقبني بأن هناك اختالفاً جوهرياً بني احلق يف التـصويت واحلـق يف اختيـار                 

وإذا كان اختيار املرشحني لالنتخابات ال يوافق رغبات الشعب، فـإن األمـر             . السياسات
قدمتهم اآللة السياسية وال تتمتع مثل تلك       يعدو أن يكون انتخابات صورية على مرشحني         ال

" حزُبقراطيـة "فال يكون هـذا دميقراطيـةً وإمنـا         . االنتخابات بأي مصداقية أو مشروعية    
__________ 

)٢٢( See, inter alia, Tzvetan Todorov, Les ennemis intimes de la démocratie (Paris, Robert Laffont, 

2012); Edward S. Herman and Noam Chomsky, Manufacturing Consent (New York, Pantheon 

Books, 2002(. 
 .٣ و٢لفقرتان املتعلق حبرييت الرأي والتعبري، ا) ٢٠١١(٣٤التعليق العام رقم  )٢٣(
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، تكون براجمهما   "باء"و" أِلف"وباملثل، فإن إتاحة االختيار بني مرشحني فقط        ). سارتوري(
" جـيم "يت على املرشـح     يف معظم األحيان متشاهبة جداً، وال تكون للشعب فرصة التصو         

ال يليب الشرط " باء"أو " ألف"الربنامج املختلف، فإن االنتخاب الصوري الختيار املرشح  ذي
ويف مثل هذه احلاالت، ال يؤكد نظـام   . األساسي ملا ينبغي أن تكون عليه حكومة دميقراطية       

ظـل األنظمـة    وحىت يف   . احلزبني سوى أنه أكثر دميقراطية مرَّتني من نظام احلزب الواحد         
املتعددة األحزاب، كثرياً ما حيدث أال يتناسب عدد النواب يف الربملان مع عـدد األصـوات             
املدىل هبا، ويف بعض األحيان ال ينجح حزب يف احلصول على أكثر من ممثل واحد يف الربملان                 

  .رغم أنه كان ينبغي أن حيصل على متثيل أكرب من حيث التناسب العددي
 األخرى اليت تقف يف طريق ممارسة حرية االختيار اجلمع بني سياسات            ومن العقبات   -٤٨

حزمتني من  "فهل يكون على املواطن أن خيتار بني        . تشكل اخللطة اخلاصة بكل منتدى حزيب     
الثانية؟ ويف العديد من احلاالت، " باء"احلزمة األوىل واحلزب " ألف"، ميثل احلزب    "السياسات

 يف املائة   ٣٠و" أِلف" يف املائة على األكثر من برنامج احلزب         ٣٠ قد ال يتفق الناخبون إال مع     
ويف هـذه   .  يف املائة مـن رغبـاهتم      ٤٠وال جيدون مرشحاً يوافق     " باء"من برنامج احلزب    

احلاالت أو يف حاالت مشاهبة تتقوض ثقة الناخبني يف النظام االنتخايب مما يؤدي إىل ارتفاع               
والواقع أن الدميقراطية   .  االنتخابات يف العديد من البلدان     معدالت االمتناع عن املشاركة يف    

تتطلب توفري اختيارات حقيقية إىل جانب حكم وإدارة يتسمان بالشفافية واملساءلة يف مجيع             
ويف حاالت أخرى، ختفق آالت األحزاب يف تقدمي عـدٍد متثيلـي مـن              . قطاعات اجملتمع 

فرصة أكرب للمشاركة يف إدارة الشؤون العامة،       وللمواطنني احلق يف أن تتوفر هلم       . املرشحات
خاصة عن طريق إجراء مشاورات عامة يف شكل استفتاءات على املسائل املطروحة ولـيس              
فقط مبجرد التصويت على أفراد قد ال تكون والءاهتم دائماً لناخبيهم وإمنا لُرعاهتم ألغنيـاء               

 العديد من املراقبني أن احلمـالت       ويف هذا السياق، الحظ   . الذين ميولون محالهتم السياسية   
االنتخابية يف العديد من البلدان تكلف نفقات باهظة وأن اختيار املرشحني كثرياً ما يعتمـد               

  .النخبوية" الديكتاتورية االنتخابية"على قدرهتم املالية مما يؤدي إىل نوع من 
 خلّفتها قرون من    ومن العقبات ذات الطبيعة األعم أوجه عدم اإلنصاف التارخيي اليت           -٤٩

الذي ال يزال مستمراً يف بعـض املنـاطق       (العبودية واالستعمار واإلمربيالية واالحتالل األجنيب      
وغين عن البيان أن أولئك األشخاص وتلك البلدان الـيت تتمتـع حاليـاً     . )٢٤()حىت يومنا هذا  

 يف التخلي عن    بامتيازات قد تكون هلا مصلحة يف احلفاظ على الوضع الراهن وأن تبدي مضضاً            

__________ 

 Eduardo Galeano, Open Veins of Latin America (1997); case law of the Humanانظر مؤلفات منها  )٢٤(

Rights Committee on indigenous matters, e.g. Onimayak and the Lubicon Lake Band v. Canada, 

“Historical inequities to which the State party refers, and certain more recent developments 

threaten the way of life and culture of the Lubicon Lake Band, and constitute a violation of article 

27 so long as they continue” (para. 33), as cited in Möller and de Zayas (note above), p. 447. 

Nancy Fraser, “Egalité, identités et justice sociale”, Le Monde diplomatique, June 2012, p. 3. 
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ويف العديد من البلدان، مبا فيها بلدان متقدمة، هناك فارق متعاظم بـني             . ما لديها من ميزات   
ميكنك أن  : "وجيُدر التذكري بكالم القاضي لويس برانديس الذي قال ببساطة        . األغنياء والفقراء 

  ".ن ترى االثنني معاًترى الثروة تتراكم يف أيدي فئات قليلة، أو الدميقراطية، ولكن ال ميكنك أ
، والداروينية االجتماعية   )٢٥(ومن العقبات األخرى ذات الطابع العام انعدام األخالق         -٥٠

الكامنة، والتباين املستوِطن يف السلطة والقوة، والعنصرية، وحـاالت احلـصار التعـسفية،             
رقابة الذاتية،  واللياقة السياسية، واملضايقات، وال   " مؤامرات الصمت "والتهميش، واحملرمات، و  

، وانعدام احملاسبة، والتحديد اخلاطئ لألولويات،      )سيما يف القطاع املايل    ال(وانعدام الشفافية   
واختاذ بعض حقوق اإلنسان ذريعةً ألغراض ممارسة القوة واإلقصاء، وانتهاك احلقوق، وامليل            

انون الـدويل حـسب     إىل االنتقائية، وانعدام املوضوعية، وازدواجية املعايري، واستخدام الق       
الطلب، واختاذ تدابري أحادية، والتمييز يف حق الضحايا، وانعدام األمانة الفكرية، والتبجُّح يف             

  .اخلطاب السياسي، والتزمت، واستدامة االمتيازات، وشيوع اجلشع
وإدراكاً من صاحب الوالية بأن الوضع القائم نفسه حيول دون قيام نظام دويل أكثر                -٥١

وإنصافاً، فإنه يعتزم استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بالتغلـب علـى هـذه             دميقراطية  
إذ جيب أن تتغري ديناميكا القوة االقتصادية إذا قُدر ألي تقدم وإلعمال منوذج منـو          . العقبات

  .أمشل وأكثر توازناً أن يتحققاً
فالدول ومنظمة األمـم    .  لتحقيق التحسن  - وكذلك حاجة    -وهناك جمال فسيح      -٥٢

املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين كلهم حباجة إىل            
وهو أمر ال يقوم النظام الدويل      . حتديد العقبات والتغلب عليها كلٌ يف جمال اختصاصه وتأثريه        

الذي تصوره ميثاق األمم املتحدة بدونه، وسيؤدي إىل توافق عاملي لـآلراء بعـد انقـضاء                
  .االفتراسية ملرحلةا

  ة واالجتاهات الواعدةاجليداملمارسات   -خامساً  

ألن إقامة نظام دويل دميقراطي تتطلب تفاعالً جيداً بني إرادة الشعوب املعبَّر عنـها                -٥٣
دميقراطياً والسياسات الواقعية اليت متسها، فإن نظاماً عاملياً منصفاً يستلزم وجود ترابط بـني              

بني األداء واجلزاء، ويرفض أوجه اإلسراف اليت تطبـع األسـواق املاليـة         اإلنتاج والثروة، و  
اخلارجة عن السيطرة واليت أضرت أكثر من مرة باالقتصاد العاملي وتسببت يف شدائد مـن               

__________ 

 A. de Zayas “Normes morales etانظر دراسة مفاهيم القواعد القانونية واألخالقية يف املؤلَّفات التاليـة   )٢٥(

normes juridiques. Concurrence ou conciliation” in A. Millet-Devalle, Religions et Droit 

International Humanitaire (Paris, 2008), pp. 81-85; see also the analysis of “democracy” and 

“value” in China by Harro von Senger, “Wert in China” in Ivo de Gennaro, Value: Sources and 

Readings on a Key Concept of the Globalized World (Leiden, 2012), pp. 399-414; Hans Küng, 

Anständig Wirtschaften. Warum Ökonomie Moral Braucht (Piper, 2010). 
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ويف ضوء استمرار الفقر املدقع     . قبيل البطالة وضياع مدخرات ومعاشات ماليني األشخاص      
املتقدمة، يشكل استمرار صـرف الرواتـب والعـالوات         يف العامل، مبا يف ذلك يف البلدان        

وجديرة بالثناء هي اجلهود    . الفاحشة، إىل جانب املضاربة يف العمالت، ممارسات ال أخالقية        
  .املبذولة يف العديد من البلدان لضبط األسواق املالية إال أهنا تظل قاصرة

إنفاذهـا يكـون حمـل      وأي تقدم حيَرز يف جماالت تقنني حقوق اإلنسان ورصدها و           -٥٤
 ٢٠١٢ويف تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان لعام        . ترحيب حىت لو جبرعات بالغة الصغر     

 املتحـدة   الذي تناول ُسُبل تقوية نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان اليت وضعتها األمـم            
(A/66/860)              رحبت املفوضة السامية بزيادة عدد الدول اليت صـدقت علـى املعاهـدات ،

واهلدف املنشود هو حتقيق التصديق من ِقبل مجيع الدول يـصحُبه          . ألساسية حلقوق اإلنسان  ا
تثقيٌف حىت يزداد الوعي حبقوق اإلنسان ويتخلل مجيع مستويات احلكومة وشرائح اجملتمـع             

ويف هذه املرحلة، مل يتسنَّ للخبري املستقل بعد أن حيدد معامل ليستخدمها يف . بصورة مستدامة
وسَيعقد يف  . وقياسها ومقارنتها  من الناحية النوعية  " ممارسات فضلى "ا ميكن اعتباره    تقييم م 

  .هذا الشأن مزيداً من املشاورات مع أصحاب املصلحة
وفيما يتعلق بنظام دويل دميقراطي، يثمِّن صاحب الوالية التقدم الذي أُحرز يف متكني              -٥٥

اليت ظهرت يف إجراء انتخابات، والقيمة املضافة       املرأة يف العديد من البلدان، وزيادة الشفافية        
ومثلمـا سـبق    . اليت حتققت بواسطة رصد االنتخابات من ِقبل العديد من اجلهات الفاعلة          

القول، فإن أفضل ضمان لنظام دويل دميقراطي هو تزايد عدد الدول الدميقراطية والتحـسني              
اً وجود مواطنني مطّلعـني ميكنـهم       وتستلزم الدميقراطية أيض  . الدائم للمؤسسات الدميقراطية  

. التعبري عن رغبتهم واالختيار من بني السياسات يف إطار انتخابات واستفتاءات ُتعقَد دورياً            
ويقتضي قيام نظام دويل دميقراطي مزيداً من الشفافية ومن احترام احتياجـات وتطلعـات              

 أو األمهية اجليوسياسـية   الشعوب يف مجيع مناطق العامل، بصرف النظر عن قوهتا االقتصادية           
  .االستراتيجية، مع املراعاة الواجبة للسيادة الوطنية وللحق يف تقرير املصري

ويدرس صاحب الوالية التقارير الدميقراطية يف العديد مـن البلـدان وممارسـات               -٥٦
املبادرات الشعبية واالستفتاءات وحجب الثقة وحماكمات املسؤولني على تقصري أو خيانة يف            

الدميقراطيـة  "وهو يعتزم استكشاف اجلدوى من استخدام جوانب يف منوذج          . مة خاصة حمك
 يف نطاق أوسع، األمر الذي سيمنح السكان فرصة االختيار بـني الـسياسات              )٢٦("املباشرة

. وينبغي التذكري بأن احلق يف التصويت ال مياثل احلق يف االختيار          . وليس فقط بني األشخاص   
 العديدة واملتنوعة إلعطاء اجملتمع املدين احلق يف املبادرة إىل طـرح            وسيتم استجالء اجلوانب  

__________ 

)٢٦( See Johannes Reich, “An interactional model of direct democracy: lessons from the Swiss 

experience” (2008). Available from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1154019; 

Jon Elster, ed., Deliberative Democracy (1998); Carne Ross, The Leaderless Revolution: How 

Ordinary People Will Take Power and Change Politics in the 21st Century (2011); Takis 

Fotopoulos, Towards an Inclusive Democracy: The Crisis of the Growth Economy and the Need 

for a New Liberatory Project (1997). 
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تشريعات عن طريق تقدمي عرائض، ميكن إخضاعها لتصويت عام إذا مت احلصول على عـدد             
معني من التوقيعات، وكذلك إمكانية إجراء استفتاءات بشأن التشريعات الـيت مت إقرارهـا              

 الدميقراطية املباشرة وجوانب مـن الدميقراطيـة        وقد يكون اجلمع بني جوانب من     . بالفعل
  .التمثيلية مناسباً لبعض البلدان

ومن املمارسات اليت ستتم دراستها تعزيز حرية الصحافة، واحلصول علـى خدمـة               -٥٧
وقـد تـسهم    . اإلنترنت يف مجيع أحناء العامل، وتنظيم انتخابات منتظمة ورصد االنتخابـات          

فقـد  . على وسائل االتصال االجتماعية ببعض األفكار اجلديـدة       التطورات احلالية اليت طرأت     
أشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف البيان الذي أدلت به أثناء الدورة اخلريفية جمللـس               
الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، اليت ُعقدت يف نيويورك يف تشرين              

حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون هي جزء من هوية         "أن  ، إىل   ٢٠١١أكتوبر  /األول
ويف البيان اخلتامي الـذي     ". األمم املتحدة مثلها يف ذلك مثل حفظ السالم واملساعدة اإلمنائية         

  :أدلت به أثناء الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، قالت املفوضة السامية إن
التارخيية اتسم مبطالبات الشعوب علنـاً بـأن        جزءاً كبرياً من هذه املرحلة        

ورغم أن أكثـر األحـداث إثـارة      . تعيش حياة كرمية وبأن تتمتع حبقوق اإلنسان      
لالنتباه يف عدة بلدان من املنطقة العربية كان خروج عشرات اآلالف من النـساء              
والرجال والشباب إىل الشوارع للتعبري عن مطالبهم، فإن حركات شـعبية تـدين             

صاء وانعدام املساواة والتمييز وانعدام املشاركة السياسية احلقيقية وانعدام احلقوق          اإلق
االقتصادية واالجتماعية قد ظهرت يف مجيع القارات، فقد عّبر الناس عن رفـضهم             
قبول اإلفالت من العقاب وعدم املساءلة على تصرفات احلكومـات واملؤسـسات            

والناس تطالـب   . قطاعات اخلاصة الوطنية  الدولية وقطاع الشركات عرب الوطنية وال     
وهي تطالـب بـاحترام سـيادة       . التحرر من اخلوف والتحرر من العوز     : بالتحرر
 وباملشاركة الكاملة يف صنع     - يف مجيع اجملاالت ومنها اجملال االقتصادي        - القانون

  .القرارات اليت تؤثر يف حياهتا
، ُيثين اخلبري املستقل على تلك الدول اليت        وفيما يتعلق بإقامة نظام دويل أكثر إنصافاً        -٥٨

وفت بالتزاماهتا الناشئة عن إعالن األلفية، وال سيما منه األهداف اإلمنائية لأللفية، كما أشاد              
وإن . بالتقدم الذي أُحرز يف نقل التكنولوجيا ويف احلصول على اخلدمات والعقاقري الطبيـة            

ية شريطة أن توزع األرباح النامجة عنـه توزيعـاً    االستثمار األجنيب ضروري يف البلدان النام     
ومن اجلدير بالثناء أيضاً تنامي الوعي بأن املنتجات اليت نشتريها من متجـر البقالـة             . منصفاً

من مكان آخر ينبغي أن تكون مثرة إنتاج وجتارة منصفني، مثلما تبّين من تزايـد شـعبية                 أو
وسيسعى صاحب  . ملتأتية عن التجارة الرتيهة   منتجات القهوة والزهور وغريها من املنتجات ا      

الوالية جاهداً إىل احلصول على معلومات أدق بشأن املمارسات اجليدة بواسـطة إرسـال              
  .استبيانات وإجراء مشاورات
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. وقد أثارت حركات السالم النسوية قضايا كربى تتعلق باحلرب وحباالت الـرتاع             -٥٩
حالل السالم قد حققت إجنازات تارخيية يف التأثري        وال شك يف أن هذه احلركات الرامية إىل إ        

) ٢٠٠٨(١٨٢٠، و )٢٠٠٠(١٣٢٥على الرأي العام وانعكست يف قرارات جملس األمـن          
  .، اليت أدرجت املنظور اجلنساين يف مفاوضات السالم)٢٠٠٩(١٨٨٩و) ٢٠٠٩(١٨٨٨و

ن الثقايف وبتحسني   وعلم اخلبري املستقل بربامج الدولة والقطاع اخلاص املتعلقة بالتعاو          -٦٠
ويرى أنه ينبغي أن ُيعمَّـم التطـرق إىل         . حمتويات الكتب واملناهج الدراسية بشكل متبادل     

حقوق اإلنسان والقيم الدميقراطية يف الكتب الدراسية كما ينبغي أن ُتزال من تلك الكتـب               
  .مجيع األفكار النمطية

ليت سيدرسـها اخلـبري املـستقل       ومن بني املمارسات اجليدة يف نظام األمم املتحدة ا          -٦١
النجاحات اليت أحرزهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تـوفري اخلـدمات االستـشارية              
واملساعدة التقنية للبلدان اليت جتتاز مرحلة االنتقال إىل الدميقراطية، وكذلك طريقة عمل النظام             

ففي مؤمتر  . فاً يف مجيع أحناء العامل    الثالثي ملنظمة العمل الدولية يف حتقيق شروط عمل أكثر إنصا         
 ٢٢ إىل   ٢٠مؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة، الـذي ُعقـد مـن              (٢٠+قمة ريو 
 ١٩٩٢، وهو مؤمتر ملتابعة نتائج قمة األرض الـذي ُعقـد يف عـام               )٢٠١٢يونيه  /حزيران

دت وثيقة ختاميـة    ، فاعتم "اقتصاد أخضر "، التزمت الدول املشاركة بتحقيق      ٢١واألجندة  
  .، ترمي إىل حتقيق تنمية مستدامة"املستقبل الذي نصبو إليه"بعنوان 
وسيتناول صاحب الوالية بالدراسة نتائج االستعراض الدوري الشامل يف إطار جملس        -٦٢

حقوق اإلنسان، الذي هو خطوة باجتاه إقامة نظام دويل دميقراطي عن طريق احلـوار بـني                
ي زيادة تطوير املثلث الذي يضم احلكومات واألمم املتحدة واجملتمع          وتنبغ. أصحاب املصلحة 

شك يف أن األفراد والشعوب قد ظهرت بوصفها أطرافاً تتخاطب مع احلكومات             وال. املدين
مثلما شدد على ذلك املدير السابق لشعبة حقوق اإلنـسان يف           " الناس تؤثر "و. والوكاالت

  .األمم املتحدة، تيو فان بوفن

  املضي قدماً  -سادساً  
فال تعـدو أن    . من الصعب أن يقدم تقرير أويل استنتاجات أو يصوغ توصيات           -٦٣

. تكون هذه جمرد افتراضات عملية ال يزال وضعها على احملك ضرورياً يف السنوات املقبلة
ويتطلع اخلبري املستقل إىل استالم ردود من أصحاب املصلحة ومعاهد األحباث واجلامعات            

وهو ُيقر بأنه من أجل حتقيق تقدم يف إعمال نظـام دويل أكثـر              .  تلك الردود  وإىل حتليل 
. دميقراطية وإنصافاً، ال بد من حدوث تغيري يف أساليب التفكري والسلوك السائدة حاليـاً             

ويتطلب بنـاء   . فيجب تلطيف مذهب الوضعية باعتبارات أنثروبولوجية وسياسية وثقافية       
ا مجيعاً نفس الكرامة واحلقوق اإلنسانية، أي أنه ينبغي أن          ثقافة اإلنصاف االعتراف بأن لن    
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ورغم أن اإلنصاف ينبع من حس التمييز، املستند إىل قناعة          . ُتزال االمتيازات شيئاً فشيئاً   
بأننا مجيعاً نشترك يف التطلع إىل السعادة، فإن التثقيف ضـروري لكـي نتخلـى عـن                 

ر املسبقة واإلجحاف ولكي نتخلى عـن       االمتيازات وعن اإلقصاء والتمييز وعن األفكا     
وينبغي أن حيل منوذج جديد     . وهذا ممكن، مثلما يدل على ذلك عمل اليونسكو       . احلرب

حلقوق اإلنسان حمل التقسيم املفتعل حلقوق اإلنسان بني حقوق من اجليل األول والثـاين              
ـ              ضليل يف آن   والثالث، مبا ينطوي عليه ذلك من ُحكم ِقَيمي عفا عليه الدهر ويتسم بالت

السالم والغذاء والوطن   (حقوق ممكنة   : ومن املمكن تصور منوذج جديد للحقوق     . واحد
  ).اهلوية وحق الفرد يف حتقيق قدراته الذاتية الكامنة(، وحقوق ثابتة )والتنمية

وفيما يتعلق بنظام دويل ينبغي أن يكون أكثر دميقراطية، يدرك اخلبري املـستقل               -٦٤
 بني الشعب واحلكومة كما يدرك حاالت اخللل السائدة يف العديـد  وجود انقطاع متواتر 

وهكذا فإن الدول واجملتمعات    . من البلدان، يف احلكومات كما داخل اجملتمع املدين نفسه        
املدنية مدعوة ألن تعيد النظر يف درجة الترابط بني إرادة الشعب والسياسات اليت جيري              

املسؤولون بفرصة التعبري سلمياً عن موافقتهم علـى        وينبغي أن يتمتع املواطنون     . تنفيذها
وميكن أن تضطلع املؤسسات  . سياسات احلكومة أو معارضتهم هلا، دون ختويف أو خوف        

الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، أو غريها من الوكاالت غري احلكومية، مبهمـة قيـاس              
 تقـدمي توصـيات     درجة الترابط عن طريق إجراء استطالعات للرأي بصورة دورية أو         

وعلى الصعيد العاملي، ميكن أن جتس منظمة أو وكالة مناسبة نبض           . تصحيحية للربملانات 
وتكملةً لدور اجلمعية العامة، اليت تتألف من ممثلي احلكومات، ميكن          . الرأي العام العاملي  

اختراع آليات أخرى من أجل السماح للمجتمع املدين يف مجيع البلدان من التعبري عـن               
رائه اليت قد ختتلف يف بعض احلاالت مع اليت يْعرب عنها ممثلو احلكومـات يف إطـار                 آ

وعالوةً على ذلك، ينبغي استجالء جدوى استطالع الرأي العام العاملي،          . اجلمعية العامة 
وميكن أن يكون ذلك عن طريق اإلنترنت أو بواسطة منتدى جمتمعي جـامع يف قـضايا                

ولن تكون الستطالعات الرأي تلك قـوةٌ       . شترك لإلنسانية كالسالم والبيئة والتراث امل   
  .إلزامية ولكنها ستسّهل إحاطةً أفضل باإلرادة الشعبية يف مجيع مناطق العامل

وفيما يتعلق بإقامة نظام دويل أكثر أنصافاً، جيب تغيري الدينامية االقتصادية الـيت               -٦٥
أمور منها شطب الديون اليت تثقل كاهل وقد يؤدي هذا إىل    . تزيد الغين ثراًء والفقري فقراً    
  .مسؤولية حامسة يف هذا الشأن" بريتون وودز"وملؤسسات . العديد من البلدان النامية

ليست من اختراعات الرأمسالية وإمنا هي موجودة منذ آالف     " السوق"وحيث أن     -٦٦
 منطقياً أن توزَّع    السنني يف العديد من اجملتمعات املختلفة، فإن العدالة االجتماعية تستلزم         

األرباح الناشئة عن عمل السوق واهلياكل األساسية اليت ينشئها اجملتمع بشكل منـصف             
وتوخياً لإلنـصاف، جيـب     . داخل اجملتمعات، ويف سياق أوسع، داخل األسرة اإلنسانية       
ورمبا ميكـن للمؤسـسات     . النظر يف اختاذ إجراءات أخرى من إجراءات العمل اإلجيايب        
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وهكذا، فإن احلكومات مدعوة للنظر     . قوق اإلنسان أن تقدم مقترحات سديدة     الوطنية حل 
يف أي االستراتيجيات ميكن أن تكون األنسب لتحقيق التقدم وينبغي للمجتمع املدين أن             

ويف هناية املطاف، سـيكون هـذا يف        . يساعد احلكومات يف وضع تلك االستراتيجيات     
  .مصلحة مجيع الشعوب يف مجيع البلدان

، اقترح مخسة مـن أصـحاب الواليـات يف إطـار            ٢٠١٢مايو  / أيار ١٤ويف    -٦٧
اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، املعنيني مبسائل الفقر املـدقع والغـذاء             
واألعمال التجارية والديون اخلارجية والتضامن الدويل، فـرض ضـريبة عامليـة علـى              

ألزمات املستوِطنة االقتـصادية واملاليـة      الصفقات املالية بغرض التخفيف من تكاليف ا      
وعالوة على  . )٢٧(والوقودية واملناخية والغذائية، وبغرض محاية حقوق اإلنسان األساسية       

ذلك، ميكن النظر يف فرض ضريبة خاصة على مجيع مبيعات الطائرات العسكرية والسفن             
اد معاهدة دوليـة   ومن الضروري اعتم  . احلربية والقذائف االنسيابية وغريها من األسلحة     

فلم يعد  . تتعلق بتجارة السالح وينبغي إجراء مزيد من املفاوضات يف إطار اجلمعية العامة           
التظاهر بتأييد نزع السالح كافياً؛ ألن الغرض هو إجياد سبل إلعـادة توجيـه املـوارد                
املستخدمة لألغراض العسكرية واحلد من خطر احلرب واإلفراج عن أموال بغرض متويل            

  .مية والنمو احلاضن للجميعالتن
وقد يكون ضرورياً توفري اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية من أجل مساعدة             -٦٨

الدول يف صياغة التشريعات ويف وضع آليات التنفيذ لتعزيز الدميقراطية واإلنصاف داخل             
ة القـوانني   وميكن للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تساعد البلدان يف صياغ         . جمتمعاهتا

والتشريعات املمكنة لكي تضمن إنفاذ ومتابعة االلتزامات الدولية مبا يف ذلـك قـرارات              
وعالوة على ذلك، ميكن التفكري يف إنشاء حمكمـة دوليـة           . احملاكم الدولية جبميع درجاهتا   

، وهو مشروع يناقَش كثرياً يف سياق الذكرى الستني لإلعالن العـاملي            )٢٨(حلقوق اإلنسان 
  .)٢٩( اإلنسان وتؤيده مبادرةُ حقوق اإلنسان اليت طرحتها املبادرة السويسريةحلقوق
وينبغي تعزيز التعاون االقتصادي اإلقليمي بوسائل منها على سبيل املثال إنـشاء              -٦٩

رابطات كرابطة أمم جنوب شرق آسيا، واالحتاد األفريقي، واالحتاد األورويب، ومجاعـة            
__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12150&LangID=Eنظر ا )٢٧(
 ؛)(A/HRC/19/NGO/124انظــر البيــان املكتــوب الــصادر عــن اجلمعيــة الدوليــة حلقــوق اإلنــسان  ) ٢٨(

www.internationalbillofrights.org; Kirk Boyd, 2048: Humanity’s Agreement to Live Together (2011). 
 Julia Kozma, Manfred Nowak and Martin Scheinin, A World Court of Human Rightsانظــر  )٢٩(

(Vienna, 2010) أساسـي  ، استضافت بريكلي مؤمتراً كُّرس لتحرير مشروع نظام٢٠٠٩نوفمرب /يف تشرين الثاين 
وكان من بني املشاركني أول مفوض سامٍ حلقوق اإلنسان، خوسـي آاليـا        . ة حلقوق اإلنسان  حملكمة دولي 

السو، واملفوض السامي حلقوق اإلنسان بالنيابة السابق، بريتراند رامشاران، والقاضي ثيـودور مـريون،              
ن األكادمييني  ومانفريد نوفاك، وديفيد كارون، وكريك بويد، وبرونا مولينا، وألفريد دي زاياس، والعديد م            

 .وأنشئت أفرقةُ متابعة خالل الدورات اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان الحقاً. وأعضاء اجملتمع املدين
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البحر الكارييب، إىل جانب مبادرات دون إقليمية كاحتاد أمم    دول أمريكا الالتينية ومنطقة     
أمريكا اجلنوبية أو السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، وذلك بدعم من املؤسسات            

وعالوة على ذلك، ينبغي تشجيع املشاركة املباِدرة من جانب         . اإلقليمية حلقوق اإلنسان  
امل يف تعزيز نظـام دويل أكثـر دميقراطيـة          هيئات الديانات والفلسفات املختلفة يف الع     

وجتب االستفادة من املوارد البشرية اهلائلة من حسن النية والتفاؤل واحلمـاس            . وإنصافاً
  .واإلميان باملستقبل

وألنّ مجيع حقوق اإلنسان تنبع من الكرامة اإلنسانية، فإنه من املهم اإلقرار بأن               -٧٠
الوضعي وإمنا هي تعبري عن قانون طبيعـي وعـن          الكرامة اإلنسانية ليست نتاج املذهب      

ورغم أن الكرامة اإلنسانية مفهوم جمرد فإهنا قد ولّدت قواعد واقعية           . العقالنية اإلنسانية 
ويف حـني أن هـذه   . تتعلق حبقوق اإلنسان، وطريقة استعمالٍ عملية معززة بآليات إنفاذ        

قة استعمال واقعية من أجل التغلب      الوالية قد تبدو جمردة أيضاً، فإهنا ترمي إىل صوغ طري         
وجعل النظام الدويل احلايل أكثر دميقراطية وإنصافاً يعين يف جوهره . على العقبات وختطيها

حتقيق تنمية اجتماعية مستدامة يكون حمورها الناس ومتكني مجيع األشخاص من التمتـع             
  .حبقوقهم اإلنسانية بالتضامن مع غريهم

        


