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 الجزء األول
……………………… 

 مقدمة دليل التدريب

 
 

 الفصل األول

 مقدمة
 المفاهيم الرئيسية

ينبغي أن تكون الخبرات والمبادئ والمنهجيات 
المتطورة في العمليات الميدانية لحقوق اإلنسان، بما 
فيها رصد حقوق اإلنسان، في متناول موظفي حقوق 

في ضوء آل اإلنسان في المستقبل آما ينبغي استكمالها 
حالة على حدة من الوالية والظروف وتقدير قيادة 

 .العملية

 هو العمل الفعلي في جمع المعلومات "الرصد" 
والتحقق منها واستعمالها فورًا لتحسين حماية حقوق 

 .اإلنسان

 
 

  الحاجة إلى دليل التدريب-ألف 
 مثل بوروندي والبوسنة  أقامت األمم المتحدة عمليات ميدانية لحقوق اإلنسان في بلدان-1

وفي آل هذه العمليات آانت . والهرسك ورواندا والسلفادور وغواتيماال وآمبوديا وهايتي
فقد قامت آل . إحدى الوظائف األساسية هي رصد حالة حقوق اإلنسان في بلد العملية

صد عملية بصياغة منهجيتها إلى حد آبير وآذلك هيكل إجراء األعمال الميدانية بما فيها ر
وهذه العملية عملية بطيئة وتزيد من الوقت المطلوب حتى تصبح عملية . حقوق اإلنسان

وعندما يتم أخيرًا .  أي ستة أشهر أو سنة أو أطول من ذلك–حقوق اإلنسان عملية فعالة 



2 

التوصل إلى قرار إلقامة العملية تكون حالة حقوق اإلنسان في البلد قد بلغت عادة مرحلة 
 .ب تجنب أي مزيد من التأخيرولذلك يج. حرجة

 وقد أخذت األمم المتحدة تزيد من تجميع خبرات آبيرة في العمليات الميدانية لحقوق -2
ويسعى دليل التدريب هذا . اإلنسان وتكوين مجموعة من األفراد الذين عملوا في الميدان

 حقوق اإلنسان  مع إيالء االعتبار بالتحديد إلى أداء واجبات رصد–إلى تجميع هذه الخبرة 
 ووضعها في متناول موظفي حقوق اإلنسان في المستقبل حتى يمكن تدريبهم بفعالية أآبر –

 .على العمل بمنهجية واحتراف

 وعادة ما تكون الحاجة إلى إرسال الموظفين إلى الميدان عاجلة إلى درجة أن الوقت لن -3
وإلى جانب . قبل وزع الموظفينيكون متاحًا لتدريب موظفي حقوق اإلنسان تدريبًا دقيقًا 

ذلك فإن عوامل مثل المتطلبات اللغوية المحددة واالستعداد لقبول المخاطرة الجسدية 
وضرورة الحصول على الخبرة القطرية قد أدت في بعض األحيان إلى تعيين موظفين 

ولهذه . لحقوق اإلنسان بمستويات شتى من الخبرة في مختلف المهام التي سيقومون بها
ومن المهم أن . حاجة آبيرة إلى تدريب موظفي حقوق اإلنسان في الموقعألسباب توجد ا

يتلقى موظفو حقوق اإلنسان تدريبًا شامًال يزيد عن مجرد التثقيف بمعايير وإجراءات 
حقوق اإلنسان ويشمل إرشادات عن التقنيات واألساليب العملية في العمل بما في ذلك 

 .أعمال رصد حقوق اإلنسان

مبادئ ومنهجية رصد حقوق  هذا نظرة عامة عن يقدم دليل التدريب وبناء على ذلك -4
 التي تمت صياغتها أساسًا من خالل أعمال عمليات األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان

وهو يعرض ما ينطبق من القانون الدولي . اإلنسان ولتطبيقها في سياق هذه العمليات
نساني؛ ونهج تشخيص انتهاآات حقوق اإلنسان وجمع لحقوق اإلنسان والقانون اإل

المعلومات وإجراء المقابالت وزيارات األشخاص المحتجزين وزيارات األشخاص 
المشردين في المخيمات ورصد عودة الالجئين والمشردين داخليًا ومراقبة المحاآمات 

تقارير ومراقبة االنتخابات ورصد المظاهرات ورصد الحقوق االقتصادية وإعداد ال
والتدخل لدى السلطات المحلية وغير ذلك من إجراءات المتابعة؛ وآذلك تاريخ معايير 

وباإلضافة إلى ذلك يقدم الدليل اقتراحات بشأن المعايير المنطبقة . رصد األمم المتحدة إلخ
على أعمال موظفي حقوق اإلنسان في العمليات الميدانية وآيف يستطيعون معالجة 

 .يواجهونها من ناحية المشقة واألمنالتحديات التي س

 ويقصد من دليل التدريب أن يكون أداة للتدريب العام لرصد حقوق اإلنسان قبل إرسالهم -5
وفي هذه الحالة األخيرة سيحتاج . إلى الميدان أو ليكون أساسًا لصياغة أدلة خاصة لكل بلد

 الواقعية وغير ذلك من هذا الدليل إلى استكماله واستعراضه في ضوء الوالية والحالة
وهذا الدليل يجمع آثيرًا من مبادئ الرصد . عناصر سياق عمليات حقوق اإلنسان المقبلة

ولكن آل . المقبولة عمومًا والتي ينبغي تطبيقها في آل العمليات الميدانية لألمم المتحدة
 مشاآل عملية ستكون ذات والية مختلفة آما أنها ستكون ذات موارد مختلفة وسوف تواجه

ومع المحاولة . مختلف في مجال حقوق اإلنسان في مجموعة واسعة من الظروف العامة
لتقديم أداة منهجية وتدريبية صالحة لمجموعة واسعة من العمليات على هذا النحو فإن هذا 

يحتاج إلى استكماله لكي يستكمل في آل عملية ميدانية الدليل يظل دليًال عامًا ولذلك فإنه 
نسان في ضوء الوالية المحددة والظروف المحددة وآذلك في ضوء ما تراه قيادة لحقوق اإل
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وفي الواقع فإن آثيرًا من جوانب هذه الدليل تشمل أحكامًا تتصل بالسياسة العامة . العملية
ولكن ينبغي استعراضها بدقة من جانب رئيس عملية حقوق اإلنسان للتأآد من أن هذه 

وبالمثل ينبغي أن يلتمس موظفو حقوق اإلنسان إرشادات . لعمليةاألحكام تناسب احتياجات ا
 .في السياسة العامة من قيادة عملية حقوق اإلنسان بشأن هذه المسائل

 وتتلقى آل عملية ميدانية لحقوق اإلنسان اختصاصها أو واليتها من مؤسسة األمم -6
القتصادي أو  مثل مجلس األمن أو المجلس ا–المتحدة التي تصدر هذا الترخيص 

وهذه الواليات تتشابه .  أو على أساس اتفاق بين األمم المتحدة والبلد المضيف–االجتماعي 
وبناء على ذلك فإن نقطة . في آثير من األحيان من عملية ألخرى مع وجود اختالفات

الترآيز لوالية رصد حقوق اإلنسان ومدى هذا الرصد قد يختلفان اختالفًا آبيرًا في آل 
وفي حين أن هذا الدليل قد يشير بطريقة لتفسير هذه الواليات بالمعايير القانونية . عملية

الدولية التي تستند إليها الجوانب الرئيسية في الواليات النمطية للرصد من العمليات السابقة 
ومن هنا . إال أن اإلرشاد الرسمي ال يمكن أن يوضع إال بعد تحديد والية آل عملية بذاتها

جرد التصريح بإحدى العمليات الميدانية أن يبدأ العمل في استكمال هذا الدليل من يجب بم
 .خالل إضافة مواد تتصل بالعملية الجديدة على وجه التحديد

 هذا الدليل العام موجه لالستعمال في حاالت مختلفة وهو ال يتضمن لهذا السبب بيانات -7
 ة بكل بلد التي ينبغي إتاحتها لتدريبأنواع المادة الخاصخاصة بأي بلد؛ ولكنه يبرز 

موظفي حقوق اإلنسان على القيام بمهامهم بالرصد بفعالية، بما في ذلك المعلومات عن 
الجغرافيا والتاريخ واالقتصاد والسكان ونظام الحكم واألديان واللغات والنـزاعات العرقية 

يقات على معاهدات حقوق وحالة الالجئين والمشردين داخليًا والثقافة والعادات والتصد
اإلنسان والمنظمات الدولية األخرى الموجودة في البلد والمنظمات غير الحكومية وغير 

ومن هنا يشير الدليل بالطريقة التي يمكن بها . ذلك من المعلومات عن حالة حقوق اإلنسان
 وفي هذا الصدد ينبغي أن يراعي في. استكماله لكي يستعمل في حاالت قطرية محددة

المادة التكميلية تقييم االحتياجات الذي يسبق عادة التصريح بالعملية الميدانية لحقوق 
وبمجرد بدء العملية فعًال تقوم الحاجة إلى تجميع المادة ذات الصلة بالسياق العام . اإلنسان

 )."السياق المحلي العام: "الفصل الثانيانظر (

تحتاج إلى استكمال وبعضها اآلخر التي  ويتضمن دليل التدريب بعض الفصول التي قد -8
فعلى سبيل . قد ال تقوم الحاجة إلى استعمالها ألنها ال تتصل بوالية العملية الميدانية المحددة

الزيارات إلى األشخاص  : "الفصل التاسعالمثال يمكن استكمال بعض الفصول مثل 
أو /لعائدين ورصد وحماية حقوق اإلنسان ل: "أو الفصل الحادي عشر" المحتجزين

 ويكون ذلك االستكمال عن طريق إضافة بعض المعلومات "األشخاص المشردين داخليًا
وفي الوقت نفسه فإن والية آل عملية ميدانية ستكون مختلفة وليس من . الخاصة بالبلد

الجزء الثالث المرجح أن تشمل أي عملية وحيدة في إطار واليتها آل الفصول المختلفة في 
ومن هنا فقد يحدث مثًال أن دليل التدريب الميداني النهائي لعملية بعينها . "صدوظيفة الر"

رصد وحماية : "الفصل العاشرقد ال يحتاج إلى بعض األقسام المتصلة بموضوعات مثل 
 أو "أو األشخاص المشردين داخليًا الذين يعيشون في مخيمات/حقوق اإلنسان لالجئين و

 ."نتخاباتمراقبة اال: "الفصل الرابع عشر
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 وينبغي أن يتم تعيين رئيس العملية الميدانية في أقرب فرصة آي يمكنه اتخاذ القرارات -9
السياسية والتنظيمية التي ينبغي استعمالها الستكمال وتطبيق هذا الدليل على العملية 

وبالفعل فإن رئيس العمليات ينبغي أن يختار بأسرع ما يمكن شخصًا يستطيع أن . المحددة
والشخص الذي يضطلع في النهاية . استكمال هذا الدليلوم بالعمل الحاسم الذي يتمثل في يق

بمسؤولية التدريب على عملية حقوق اإلنسان هو الشخص المثالي الذي ينبغي أن ُيمنح 
 .مسؤولية تعديل هذا الدليل

 هذا بالتشاور الوثيق مع رئيس العملية ومع" موظف التدريب" وينبغي أن يعمل -10
ويمكن أن يبدأ العمل في تحديث الدليل في . الموظفين اآلخرين الذين يعملون للتمهيد لها

نيويورك إذا آان موظف التدريب يستطيع الحصول على نسخ الوالية /المقر في جنيف
 بما في ذلك تفاصيل عن حقوق اإلنسان والحالة –الجديدة وعلى المعلومات عن بلد العملية 

وينبغي إيالء اهتمام خاص لتقييم االحتياجات وهذا . ف العمل المحليةالسياسية وآذلك ظرو
العمل ينبغي أن يسبق التصريح بالعملية الميدانية لحقوق اإلنسان، بل ويسبقه فعًال في آثير 

 .من األحيان

ويمكن وضع المادة .  وينبغي إرسال موظف للتدريب بأسرع ما يمكن إلى بلد العملية-11
ة أسابيع باستعمال فصول هذا الدليل آأساس لهذه العملية وتحت توجيه التكميلية في بضع

الفصل انظر . (وسيتطلب األمر تجميع عدد من المواد عن السياق المعين. رئيس العملية
 )."السياق المحلي: "الثاني

وينبغي أن .   وليس من الضروري أن تكون المواد التكميلية لدليل التدريب آاملة-12
 لتدريب الموظفين الجدد مع وصولهم واستعمال أهم المعلوماتوية على إتاحة تترآز األول

دليل التدريب بالمعلومات التكميلية آوسيلة لتوجيه موظفي حقوق اإلنسان ولتعريف 
 .منهجية العملية والسياسة المتصلة بالحالة المحددة

في البلد ومع تطور  مواد التدريب التكميلية مع تطور الموقف ينبغي تحديث وبعد ذلك -13
. وقد يتطلب األمر تحديث بعض الفصول استجابة لحادثة معينة. العملية الميدانية نفسها

 في التدريب وبالتالي إدخال معلومات جديدة100000فعلى سبيل المثال قد يستدعي عودة 
 .تعديل السياسة العامة للعمليات ومنهجية رصد حقوق العائدين

لمادة التدريب التكميلية ينبغي لموظف التدريب أن يعمل عن  وفي النصوص الجديدة -14
وبناء على ذلك يمكن على . آثب مع موظفي حقوق اإلنسان اآلخرين في استكمال آل فصل

سبيل المثال أن يساعد موظف أو موظفي حقوق اإلنسان المسؤول أو المسؤولين عن رصد 
لمنهجية ومواد التدريب في أي أعمال أخرى لصياغة ا) إن وجدت(ظروف االحتجاز 

وينبغي بقدر اإلمكان إتاحة . "الزيارات إلى المحتجزين: "الفصل التاسعألغراض 
الفرصة لموظفي حقوق اإلنسان في أي عملية لالشتراك في األعمال المنتظمة لتحديث 

ويستطيع آل موظف أن يساهم بشيء ما، واشتراك . وتطوير المواد التدريبية التكميلية
ظفين يساعد على التأآد من أن الدليل بمواده التدريبية التكميلية سيكون مرآة جميع المو

تعكس الخبرة الواسعة آما أن آل شخص سيشترك في تحسين وتعريف العمل الذي سيقوم 
 .به
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  المستفيدون المستهدفون-بـاء 
رًا غير  ُوضع هذا الدليل التدريبي ليخدم عددًا من المستفيدين المباشرين وليخدم جمهو-15

المسؤولين عن تدريب موظفي حقوق ودليل التدريب موجه أوًال إلى . مباشر ولكنه أوسع
ويمكن .  في العمليات الميدانية لألمم المتحدةاإلنسان في أداء وظائف رصد حقوق اإلنسان

وثانيًا . إجراء التدريب قبل وصول موظفي حقوق اإلنسان إلى بلد العملية أو في الموقع
 التدريب إلى موظف حقوق اإلنسان في أي عملية ميدانية يتم اختياره الستكمال يتجه دليل

 أي –وتعديل الدليل في ضوء الوالية والظروف والسياسات الخاصة بالعملية المحددة 
 حتى يمكن استعماله إلرشاد جميع –العملية /الخروج بنص لهذا الدليل يختص بالبلد

ن دليل التدريب مفيدًا أيضًا لرئيس آل عملية ميدانية وال بد أن يكو. موظفي حقوق اإلنسان
وباإلضافة إلى ذلك سيكون دليل . لحقوق اإلنسان في وضع السياسات لعمليته المحددة

للموظفين المسؤولين عن تقديم التدريب األولي التدريب ودليل المدرِّب المتصل به مفيدًا 
وسيكون دليل التدريب بمواده . لعمليةأو تدريب المتابعة لموظفي حقوق اإلنسان في بلد ا

 لموظفي حقوق اإلنسان الذين سيتلقون التوجيه والتثقيفالتكميلية المتصلة بالسياق مفيدًا 
 .سواء قبل أو بعد توزيعهم

 التي ترغب في تدريب للمنظمات المشارآة وقد يكون دليل التدريب مفيدًا أيضًا -16
فوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،  مثل م–موظفيها على رصد حقوق اإلنسان 

وصندوق األمم المتحدة للطفولة واللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة الدول األمريكية 
 .ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا

المنظمات األخرى الحكومية الدولية أو غير  وباإلضافة إلى ذلك فقد يساعد الدليل -17
قوق اإلنسان على وضع منهجياتها الخاصة وتدريب  العاملة في مجال حالحكومية
 .موظفيها

 وسيكون المستفيدون النهائيون من الدليل هم األفراد والجماعات التي تتعرض حقوق -18
اإلنسان الخاصة بهم للتهديد أو االنتهاك والذين يستطيعون االعتماد على المساعدة التي 

 .نية لحقوق اإلنسانيمكن تقديمها إليهم من خالل العمليات الميدا

  األهداف-جيم 
تحسين آفاءة العمليات الميدانية لحقوق اإلنسان وطابعها  الهدف الشامل للدليل هو -19

 :أما األهداف المحددة للدليل فهي.  في تنفيذ واليات الرصد الخاصة بهااالحترافي وتأثيرها

لة بالعمليات تقديم المعلومات عن المعايير اإلنسانية الدولية ذات الص )أ  
 الميدانية لألمم المتحدة؛

تقديم المعلومات عن تقنيات رصد حقوق اإلنسان وتشجيع تطوير المهارات  )ب
ذات الصلة لدى موظفي حقوق اإلنسان في األمم المتحدة وغيرهم من العاملين في 

 .مجال حقوق اإلنسان
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يدانية لحقوق اإلنسان،  والهدف الرئيسي للدليل هو تدريب الموظفين في العمليات الم-20
مع وجود عدد ) ستة أشهر على األقل مثًال(التي تجري في الموقع لفترة طويلة من الزمن 

ألداء وظيفة رصد في ) مثًال عشرة على األقل وعادة أآثر من ذلك(آبير من الموظفين 
طة ولكن معظم فصول الدليل تعالج التقنيات التي يمكن أن تنطبق أيضًا على أنش. األساس

 .حقوق اإلنسان األصغر واألقصر واألضيق نطاقًا

 وينبغي أال يغيب عن بال مستعملي الدليل أن الدليل ليس خاصًا بأي عملية واحدة أو -21
وآل عملية ميدانية ستختلف عما سبقها بسبب اختالف والية آل منها، آما . بلد واحد

دليل أيضًا على وظيفة واحدة ويرآز ال. تختلف مشاآل حقوق اإلنسان وظروفها في آل بلد
فقط من بين الوظائف المحتملة للعمليات الميدانية وهي وظيفة رصد انتهاآات حقوق 

 .اإلنسان

 لالنتهاآات ال يقدم الدليل وال العمليات الميدانية لحقوق اإلنسان عالجًا سحريًا وأخيرًا -22
ستطيعون في آثير من وينبغي أن يتذآر موظفو حقوق اإلنسان أنهم ال ي. أو النـزاع

. الحاالت تغيير األحداث وال ينبغي لهم أن يشعروا بالمسؤولية عما ال يستطيعون تغييره
وأعمال موظفي حقوق اإلنسان تنحصر في حدود تفرضها المعايير الدولية لحقوق اإلنسان 

ية، ال ُتلحق األذى، احترم الوال(التي يحاولون تنفيذها وحدود المبادئ األساسية للرصد 
ولمزيد من التفاصيل بشأن هذه المبادئ انظر .) استعمل قدرتك على الحكم السليم، إلخ

 ."المبادئ األساسية للرصد: "الفصل الخامس و"موظف حقوق اإلنسان: "الجزء الرابع

 تعريف المصطلحات األساسية  -دال 
 

 "القانون اإلنساني الدولي"و" حقوق اإلنسان "-1
مانات قانونية عالمية تحمي األفراد والمجموعات من إجراءات  حقوق اإلنسان هي ض-23

وُيلزم قانون حقوق . الحكومات التي تتدخل في الحريات األساسية والكرامة اإلنسانية
ومن بين سمات حقوق . اإلنسان الحكومات بفعل أشياء معينة ويمنعها من فعل أشياء أخرى

 :لياإلنسان التي ُيستشهد بها أآثر من غيرها ما ي
 ترآز على الفرد اإلنساني 
 تحظى بالحماية القانونية 
 موضع ضمانة دولية 
 تحمي الفرد والمجموعات 
 ُتلزم الدول والعاملين باسم الدولة 
 انتزاعها/ال يمكن التنازل عنها 
 متساوية ومترابطة 
 عالمية 
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يقول بأنها " حقوق اإلنسان" وفي مرحلة سابقة من هذا القرن آان تعريف مصطلح -24
وتتألف من اإلعالن العالمي (ك الحقوق التي تضمنها الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان تل

لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد 
ولكن مع مرور ). الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوآوليه االختياريين

 الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان تعلن بصراحة أآثر الحقوق السنوات أخذت الصكوك
اآلن " حقوق اإلنسان"وأصبح تعريف . المبسوطة في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

ولذلك فإن القانون الدولي لحقوق . ينطوي على قدر أآبر من التفاصيل ومن التخصيص
جماعات ويشمل ذلك األطفال اإلنسان يمد حماية أآبر إلى الضعفاء من األفراد وال

وباإلضافة . والمجموعات األصلية من السكان والالجئين واألشخاص المشردين والمرأة
 1.إلى ذلك وّسعت بعض صكوك حقوق اإلنسان هذا التعريف بصياغة حقوق جديدة

بأنه جزء من القانون الدولي يهدف " القانون اإلنساني الدولي" ويمكن تعريف -25
الة احترام المبادئ العامة لإلنسانية في حاالت النـزاع الدولي المسلح خصيصًا إلى آف

وقد نشأ القانون اإلنساني الدولي عن القانون . النـزاع الداخلي المسلح) بقدر أقل(وآذلك 
الدولي العرفي والجهود األولى في التقنين والمعاهدات المعتمدة في مؤتمر الهاي للسلم في 

ادر الرئيسية لهذا القانون هي اتفاقيات جنيف األربع لعام والمص1907 و 1899عامي 
 .1977والبروتوآوالن اإلضافيان لهذه االتفاقيات لعام 1949

 وفي حين أن معظم حقوق اإلنسان تعتبر حقوقًا فردية تجاه الحكومات فقد تنطبق -26
 المسلحة مثل الجماعات المعاِرضة(معايير حقوق اإلنسان أيضًا على أطراف غير الدولة 

التي ترتكب ) والشرآات والمؤسسات المالية الدولية واألفراد الذين يرتكبون العنف المحلي
وقد آانت الحملة إللغاء الرق، وهي واحدة من أول الجهود . إساءات ضد حقوق اإلنسان

 2.لحماية حقوق اإلنسان، محاولة لمنع أطراف خاصة من االحتفاظ بالرقيق أو االتجار فيه
 وبروتوآليها اإلضافيين لعام  1949 المشترآة بين اتفاقيات جنيف لعام  3 المادة وبموجب

وباإلضافة إلى .  ينطبق القانون اإلنساني الدولي على جماعات المعارضة المسلحة1977
. ذلك توجد سلسلة من المعاهدات التي تتصل باختطاف الطائرات وخطف الدبلوماسيين إلخ

نسان الدولية تتطرق في الفترة األخيرة إلى مسؤولية الحكومات وقد أخذت معايير حقوق اإل
لمنع األفراد من ارتكاب مخالفات حقوق اإلنسان في مناطق العنف المحلي وتشويه 

وقد جاء في خطوط مايسترشت التوجيهية بشأن انتهاآات . األعضاء التناسلية للمرأة إلخ
 1997آانون الثاني  /يناير26اعتمدتها في التي (الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 : ما يلي3 خبيرًا قانونيًا دوليًا30مجموعة من  

                                                      
، الوثائق الرمسية للجمعية العامة لألمم  )30د  (3447ار اجلمعية العامة انظر على سبيل املثال اإلعالن اخلاص حبقوق املعوقني، قر 1

، 41/128وإعالن احلق يف التنمية، قرار اجلمعية العامة ) A/10034) 1975، الوثيقة 34املتحدة، الدورة الثالثون، امللحق رقم 
 ).A/41/53)  1986، الوثيقة 186، صفحة  53، الوثائق الرمسية للجمعية العامة لألمم املتحدة، امللحق رقم  41املرفق، 

، وثائق 1926 واتفاقية الرق لعام 1919، اتفاقية سان جريمان أون الي لعام 1890انظر البيان العام وإعالن بروكسل لعام  2
 .1927آذار / مارس9، دخلت حيز التنفيذ يف 253عصبة األمم 

 
 .1، العدد 20 ، اجمللد1997نشرت يف حولية حقوق اإلنسان، فرباير  3
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إن االلتزام بالحماية يتطلب من الدول أن تمنع انتهاآات هذه الحقوق من جانب  ... 
وهكذا فإن اإلخفاق في آفالة امتثال أصحاب العمل الخاصين . أطراف أخرى

لغ حد انتهاك الحق في العمل أو الحق في التمتع لمعايير العمل األساسية قد يب
 ).6الخط التوجيهي... (بشروط عمل عادلة ومواتية 

في " حقوق اإلنسان" وباختصار ينبغي ألغراض هذا الدليل النظر إلى مصطلح -27
الحقوق المعرفة تقليديًا في الشرعة الدولية لحقوق الوقت الحاضر بوصفه يشمل آال 

. ع ذلك التعريف ليشمل الحقوق التي يضمنها القانون اإلنساني الدوليوآذلك توسي اإلنسان
اآلن قابلة للتنفيذ ضد بعض األطراف وباإلضافة إلى ذلك فإن معايير حقوق اإلنسان تعتبر 

، أو أنها على األقل تجعل الحكومات مسؤولة عن منع بعض مخالفات من غير الدولة
ن المهم أن يالحظ أن والية آثير من عمليات  ولكن م4.حقوق اإلنسان من جانب األفراد

 تعريفها باإلشارة إلى حقوق – وينبغي –األمم المتحدة لرصد حقوق اإلنسان قد يمكن 
اإلنسان األآثر أهمية في بلد بعينه والتي يمكن إلى أقصى حد معالجتها على يد عدد محدود 

 .من موظفي حقوق اإلنسان

 "الرصد "-2
العمل النشط في تجميع المعلومات والتحقق منها واسع يصف هو مصطلح " الرصد "-28

ويشمل رصد حقوق اإلنسان جمع .  من أجل معالجة مشاآل حقوق اإلنسانواستعمالها فورًا
) االنتخابات والمحاآمات والمظاهرات إلخ(المعلومات عن الحوادث وأحداث المراقبة 

ن والمناقشات مع السلطات الحكومية وزيارة المواقع مثل أماآن االعتقال ومخيمات الالجئي
. للحصول على المعلومات ومتابعة وسائل العالج وغير ذلك من إجراءات المتابعة الفورية

ويشمل المصطلح أنشطة التقييم في مقر األمم المتحدة أو المكتب المرآزي للعملية وآذلك 
 إلى ذلك يتسم وباإلضافة. تجميع الحقائق شخصيًا وغير ذلك من األعمال في الميدان

 .الرصد بصفة زمنية حيث إنه يجري عادة في فترة طويلة من الوقت

 "تقصي الحقائق "-3
ومن هنا آان . يصف عملية استخالص الحقائق من أرصدة الرصد" تقصي الحقائق "-29

ويؤدي تقصي ". الرصد"بالضرورة أضيق من مصطلح " تقصي الحقائق"مصطلح 
 الحقائق المحيطة بادعاء المعلومات للتأآد والتحقق منجمع الحقائق إلى قدر آبير من 

وباإلضافة إلى ذلك يعني تقصي الحقائق متابعة المصداقية من . انتهاك حقوق اإلنسان
 .خالل استعمال إجراءات مقبولة عمومًا وإثبات االشتهار بالنـزاهة وعدم التحيز

 "المراقبة "-4
بقدر أآبر نحو السلبية في مالحظة األحداث تشير عادة إلى عملية تميل " المراقبة "-30

وهي أحد جوانب رصد حقوق . مثل التجمعات والمحاآمات واالنتخابات والمظاهرات
 .اإلنسان التي تتطلب حضورًا في الموقع

                                                      
 ).1993 (133-95، حقوق اإلنسان يف اجملال اخلاصأندرو كالفام، : انظر 4
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 "مخالفات حقوق اإلنسان"و" انتهاآات حقوق اإلنسان "-5
حقوق التي تضمنها التعديات الحكومية على ال" انتهاآات حقوق اإلنسان" تشمل -31

 آما تشمل الفعل أو إغفال الفعل الذي القوانين الوطنية واإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان
يعزى مباشرة إلى الدولة وينطوي على إخفاق في تنفيذ االلتزامات القانونية المستمدة من 

عامة أو وتحدث االنتهاآات عندما يتعمد القانون أو السياسة ال. معايير حقوق اإلنسان
الممارسة خرق أو تجاهل االلتزامات الواقعة على الدولة المعنية أو عندما تخفق الدولة في 

وتقع االنتهاآات اإلضافية عندما تسحب . تحقيق المستوى المطلوب من السلوك أو النتيجة
 .الدولة أو تزيل الحماية القائمة لحقوق اإلنسان

 –لثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية  المدنية وا– وتفرض آل حقوق اإلنسان -32
. التزامات االحترام والحماية والوفاء: ثالثة أنواع متمايزة من االلتزامات على الحكومات

 .وإخفاق الحكومة في أداء أي من هذه االلتزامات يشكل انتهاآًا لحقوق اإلنسان

 يتحقق إال بطريقة  ورغم أن اإلعمال الكامل لبعض جوانب حقوق بعينها قد ال-33
تدريجية فإن ذلك ال يغير من طابع االلتزامات القانونية على الدولة وال يعني أن جميع 

 .الحقوق تنطوي على بعض العناصر التي تخضع دائمًا للتنفيذ الفوري

 وفي صدد الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالذات يمكن أن تحدث -34
" المستويات الجوهرية الدنيا من الحقوق"تخفق الدولة في توفير االنتهاآات أيضًا عندما 

المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومن هنا فإن 
عدد آبير من األفراد المحرومين من األغذية األساسية ومن الرعاية "أي دولة يوجد فيها 

وى والمسكن األساسي أو من أبسط أشكال التعليم هي الصحية األولية األساسية ومن المأ
". ألول وهلة دولة تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وينطبق هذا الحد األدنى من االلتزامات األساسية بغض النظر عن توفر الموارد في البلد 
 .المعني وبغض النظر عن وجود أطراف أخرى وصعوبات

 وأي تمييز يشكل انتهاآًا لحقوق اإلنسان سواء آان هذا التمييز على أساس العرق أو -35
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراء أو األصل الوطني 
أو االجتماعي أو الملكية أو الميالد أو غير ذلك من األوضاع بغرض أو بنتيجة إلغاء أو 

 .ساواة في التمتع بأي حق من حقوق اإلنسان أو ممارستهتقويض الم

في هذا الدليل آمصطلح أوسع عن مصطلح "  حقوق اإلنسانمخالفة" وُتستخدم عبارة -36
 .السلوك االنتهاآي الذي ترتكبه جهات فاعلة غير الدولةوتشمل " االنتهاآات"

 "موظف حقوق اإلنسان "-6
منظمة حقوق اإلنسان أو العملية الميدانية هو موظف في " موظف حقوق اإلنسان "-37

التابعة لألمم المتحدة، وهو يؤدي أعمال الرصد وآتابة التقارير والمساعدة التقنية والترويج 
وآما جاء أعاله يرآز هذا الدليل على وظيفة واحدة فقط . أو غير ذلك من الوظائف الفنية

ة الميدانية وهي وظيفة رصد حالة من الوظائف المحتملة لموظف حقوق اإلنسان في العملي
موظف حقوق "وهذا هو السياق الذي ينبغي فيه استخدام مصطلح  . حقوق اإلنسان
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وقد يعمل موظف حقوق اإلنسان أثناء أي عملية ميدانية لألمم . في هذا الدليل" اإلنسان
 أو في المكتب المرآزي ليقوم) بعيدة عن المكتب المرآزي(المتحدة في مكاتب محلية 

 .بأعمال تحليل المعلومات وآتابة التقارير وأداء مختلف األنشطة إلخ

 والعمل الرئيسي لموظف حقوق اإلنسان ال ينطوي عادة على أعمال السكرتارية أو -38
أعمال مساعدة في صدد الحاسوب أو المساعدة اللوجستية أو غير ذلك من المساعدة لدعم 

وللحفاظ على الطابع . ا فريق من موظفي الدعمفهذه الوظائف يؤديه. العملية الميدانية
الدولي للعملية الميدانية ال يعمل رعايا البلد الذي تجري فيه العملية عادة بصفة موظفي 

 .حقوق اإلنسان ولكن يمكن للموظفين من هذا البلد أداء وظائف أخرى آثيرة للعملية


