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  مقدمة  -أوالً   
 املتعلق بتعزيز حق الشعوب يف السلم       ١١/٤إلنسان يف قراره    يطلب جملس حقوق ا     -١

، مـع   ٢٠١٠فرباير  /إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعقد، قبل شباط          
مراعاهتا املمارسات السابقة يف هذا الصدد، حلقة عمل بشأن حـق الـشعوب يف الـسلم،                

زيادة توضيح مضمون هـذا      )أ( :ا يلي مبشاركة خرباء من مجيع مناطق العامل، هتدف إىل م        
اقتراح إجـراءات    )ج( اقتراح تدابري للتوعية بأمهية إعمال هذا احلق؛       )ب( احلق ونطاقه؛ 

ملموسة لتعبئة الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية من أجل تعزيز            
أن تقدم تقريـراً عـن      إىل املفوضة السامية     ويطلب اجمللس أيضاً  . حق الشعوب يف السلم   

           هـذا التقريـر وفقـاً    ويقـّدم . لس يف دورته الرابعة عشرة    ـحصيلة حلقة العمل إىل اجمل    
         وقد عمم مشروع التقريـر علـى اخلـرباء         . لذلك الطلب، وُيقدم ملخصاً ملناقشة اخلرباء     

  .إلبداء تعليقاهتم
. للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وأُعلن عن مشاورة اخلرباء على املوقع الشبكي         -٢

، أرسلت مذكرات شفوية إىل مجيع البعثات الدائمة يف         ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣ويف  
. ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦ و ١٥وعقدت حلقة العمل يف جنيف يومي       . جنيف

 جنتنيواألر االحتاد الروسي :  دولة عضواً يف األمم املتحدة وهي      ٢١وحضر حلقة العمل ممثلو     
وجنـوب   دولة بوليفيا املتعددة القوميـات    و وبلجيكا والربازيل والبحرينوأرمينيا   واألردن
فرتويـال  مجهوريـة   و والفلبني والسويد والسنغال وسنغافورة وسلوفينيا وسري النكا  أفريقيا

ني إضافة إىل ممثل الكرسي الرسويل وممثل ، واليونانومصر وكوبا وفييت نام   وفنلندا البوليفارية
  .ملنظمات اجملتمع املدين

. وافتتحت نائبة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان حلقة عمل اخلـرباء             -٣
وأشارت أيـضاً  . وأشارت إىل أن السالم وحقوق اإلنسان يرتبطان ارتباطاً وثيقاً فيما بينهما         

حترام حقوق اإلنسان إىل أن ميثاق األمم املتحدة يتضمن عناصر توطيد السلم العاملي وتعزيز ا           
وخالل العقود القليلة   . والتشجيع عليها دون متييز باعتبارها من بني املقاصد الرئيسية للمنظمة         

املاضية، عملت األمم املتحدة، بدعم من الدول األعضاء ومنظمات اجملتمع املدين، على هتيئة             
فالرتاعـات  . نية األساسية بيئة سلمية يتمتع فيها مجيع األشخاص متتعاً كامالً حبقوقهم اإلنسا         

املسلحة القائمة وغريها من حاالت العنف قد أودت حبياة ماليني من األبريـاء وشـردت                
  .عشرات املاليني من األشخاص

وذكّرت نائبة املفوضة السامية بأن ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان فضالً عن              -٤
          اإلقـرار مبـا    م حقوق اإلنـسان و    طائفة من معاهدات حقوق اإلنسان تنص على أن احترا        

جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متـساوية وغـري قابلـة                
اجلمعية العامـة    ، اعتمدت ١٩٨٤ويف عام   . للتصرف، يشكل أساس احلرية والعدل والسالم     
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احليـاة   أن    إعالناً بشأن حق الشعوب يف السلم، وهو إعالن ينص على          ٣٩/١١يف قرارها   
دون حرب هي مبثابة الشرط الدويل األساسي للرفاهية املادية للبلدان ولتنميتـها وتقـدمها،              

وأعلن . وللتنفيذ التام جلميع احلقوق واحلريات اإلنسانية األساسية اليت تنادي هبا األمم املتحدة    
ب يف الـسلم    اإلعالن رمسيا أن للشعوب حقاً مقدساً يف السلم وأن احملافظة على حق الشعو            

 وأكّد القرار أيضاً أمهيـة      .وتشجيع تنفيذ هذا احلق، يشكالن التزاما أساسيا على كل دولة         
وقد أكدت من جديد أيضاً جلنـة       . السالم لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان للناس كافة       

 احملافظة على حق الـشعوب يف الـسلم         حقوق اإلنسان، وجملس حقوق اإلنسان فكرة أن      
  . جلميع الدول أساسياًيذ هذا احلق، يشكالن التزاماًوتشجيع تنف

وأشارت نائبة املفوضة السامية إىل أن معاهدات حقوق اإلنسان تتـضمن أيـضاً               -٥
إشارات إىل أمهية السلم كشرط أساسي للتمتع الكامل حبقوق اإلنسان األساسية، إضافة إىل             

االتفاقية الدوليـة للقضاء    بأن   وذكّرت. تأثري احترام حقوق اإلنسان على خلق جمتمع سلمي       
 تنص يف ديباجتها على أن التمييز بني البشر بسبب العرق           على مجيع أشكال التمييز العنصري    

أو اللون أو األصل اإلثين يشكل عقبة تعترض العالقات الودية والسلمية بني األمم وواقعاً من               
 أشخاص يعيـشون جنبـاً إىل       شأنه تعكري السلم واألمن بني الشعوب واإلخالل بالوئام بني        

وأشارت أيضاً إىل أن اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال          . جنب حىت داخل الدولة الواحدة    
التمييز ضد املرأة تنص على أن التنمية التامة والكاملة ألي بلد ورفاهية العامل، وقضية السلم               

 . يف مجيع امليـادين تتطلب مجيعاً مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل مشاركة قصوى         
احلاسم الذي تؤديه حقوق     الدور   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جمدداً أيضاً      وأكدت  

 يسودها العدل واملساواة وتقوم على أسـس احلريـة          اإلنسان بوجه عام يف خلق جمتمعات     
  .والعدالة والتنمية والسالم

 أقّرت يف مؤمتر القمة العـاملي       وذكّرت نائبة املفوضة السامية بأن اجلمعية العامة قد         -٦
 واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان متثل األسس       لمالس، يف مجلة أمور، بأن عناصر       ٢٠٠٥لعام  

وإضافة إىل ذلك، فإن السالم واحترام حقوق        .لالزمة لألمن والرفاه على املستوى اجلماعي     ا
هي، يف مجلة أمور أخرى،     اإلنسان إىل جانب احلق يف سيادة القانون واملساواة بني اجلنسني           

 وعالوة على ذلك، أكدت اجلمعية العامـة جمـدداً أن         . يعزز بعضها بعضاً  دعامات مترابطة   
 أمور ال غـىن   للجميعريات األساسية احلتمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان و     التعزيز ومحاية   

  .م واألمنالالتنمية والسب يف النهوضعنها 
 أشارت نائبة املفوضـة     حلق الشعوب يف السلم،   ملتعددة  وفيما يتعلق مبسألة األبعاد ا      -٧

السامية إىل أنه ينبغي استيعاب مفهوم حق الشعوب يف السلم يف سياق أوسع، مبا يف ذلك من   
خالل جتارب ممارسات هيئات األمم املتحدة اليت تتعلق بالسلم واألمن ونزع السالح وحفظ             

           لى التمتع الفعلي حبقـوق اإلنـسان، مبـا يف     وتؤثر هذه اجلوانب املختلفة مجيعها ع     . السالم
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         ذلك من خالل االعتراف بآثار الرتاع املسلح وغريه من أشـكال العنـف علـى حقـوق                
  .اإلنسان األساسية

واختتمت نائبة املفوضة السامية مذكّرة بأن احترام حقوق اإلنسان يكتسي يف أحيان        -٨
حلقـوق  نتـهاكات   الاأسـوأ   ع، ومشرية إىل أن كثرياً من       كثرية أمهية أكرب يف أوقات الرتا     

، مبا فيها اإلبادة اجلماعية، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، قد حدثت اإلنسان
ومتثل املـساءلة فيمـا خيـص       . يف حاالت الرتاع املسلح وغريها من أشكال حاالت العنف        

مساً من عناصر حقوق اإلنسان، وميكنـها أن        قوق اإلنسان عنصراً حا   اجلسيمة حل نتهاكات  الا
إحراز تقـدم   إمكانية  وأشارت نائبة املفوضة السامية إىل      . تفضي يف حاالت كثرية إىل السلم     

كبري يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وبناء على ذلك هتيئة مناخ مستقر وسلمي عندما خيضع               
يف إجياد سبل أكثر فعالية لـضمان       ويكمن التحدي يف التفكري     . األفراد للمساءلة عن أفعاهلم   

  .هتيئة الظروف جلميع األفراد للتمتع حبقوقهم اإلنسانية الفردية يف مجيع األحوال

  األبعاد املختلفة حلق الشعوب يف السلم: ١اجللسة   - ثانياً  
بدأ فريق اخلرباء األول بعرض قدمته فريا غوالند ديباس، وهي أسـتاذة فخريـة يف                 -٩

وذكّرت فيه بأن اتساع نطاق القانون الدويل وزيادة       لدراسات الدولية واإلمنائية  املعهد العايل ل  
وعلى سبيل  . تعقيده قد أفضى إىل تعاظم احلاجة إىل مبادئ شاملة لدعم وحدة النظام ككل            

املثال، مل يكن استحداث احلق يف السلم يرد يف إطار حقوق اإلنسان بل كان يعتمد علـى                 
، وبني ميثاق األمم املتحـدة،       من جهة  ق اإلنسان والقانون الدويل   الصالت املقامة بني حقو   

األسلحة، والتنمية ونظـام    حتديد  نزع السالح أو    وواإلطار املعياري املتعلق باستخدام القوة،      
وأشارت اخلبرية إىل أن احلق يف السلم مل ُيصغ قط          .  من جهة أخرى   السالم واألمن الدوليني  

أي صك دويل حلقوق اإلنسان احلق يف السلم بصفته تلـك يف            ومل يذكر   . رمسياً يف معاهدة  
بيد أنه يف الـسنوات     . حلقوق اإلنسان والشعوب  ، باستثناء امليثاق األفريقي     هأحكاممنطوق  

. األخرية، انتشرت الصكوك غري امللزمة اليت تعلن احلق يف السلم كحق من حقوق اإلنـسان              
أن  الذي يعلن رمسيـاً  ٣٩/١١اجلمعية العامة وميكن االطالع على التصريح الرئيسي يف قرار       

 يف وقد أكدت اجلمعية العامة هذا اإلعـالن جمـدداً    . لشعوب كوكبنا حقاً مقدساً يف السلم     
. ٦٣/١٨٩ و٦٠/١٦٣، و ٥٧/٢١٦، و ٥٣/٢٤٣سـيما، القـرارات      قرارات الحقة، وال  

 جملس حقوق    وقراري ٢٠٠٢/٧١وأُدرج احلق يف السلم أيضاً يف قرار جلنة حقوق اإلنسان           
وإضافة إىل ذلك، أكدت منظمات اجملتمع املدين جمـدداً اقتناعهـا           . ١١/٤ و ٨/٩اإلنسان  

بوجود حق للشعوب يف السلم كاجلمعية اإلسبانية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والرابطة            
  .الدولية للمحامني الدميقراطيني

ـ "وأشارت اخلبرية إىل أن املعىن الذي حيمله مصطلح           -١٠ ألغـراض حـق    " شعوبال
. الشعوب يف السلم ال يزال غري واضح ويؤدي إىل لبس فيما يتعلق بأصحاب تلك احلقـوق               
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وفيما .  ألغراض احلقوق املختلفة للشعوب    معاين خمتلفة " الشعوب"وميكن أن حيمل مصطلح     
ينص علـى أن     ١٩٨٤يتعلق باملسؤولني عن االلتزامات، أشارت اخلبرية إىل أن إعالن عام           

 على حق الشعوب يف السلم وتشجيع تنفيذ هذا احلق، يشكالن التزاماً أساسياً علـى         ةفظاحملا
 وقد أكدت اجلمعية العامة جمدداً هذا االلتزام يف قرارات الحقة، وكررت جلنـة              .كل دولة 

ويبقى السؤال هو معرفـة مـا إذا كـان          . حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان تأكيده     
م هم فرادى الدول أم الدول اليت تتصرف بصورة مجاعية من خالل            املسؤولون عن هذا االلتزا   

  .األمم املتحدة، أم اجملتمع الدويل ككل
. وذكّرت السيدة غوالند ديباس بأن هناك صلة وثيقة بني حقوق اإلنسان والـسلم              -١١

ووفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، يظهر السلم كشرط أساسي إلعمال مجيع حقـوق             
وباملثل، . من حيث أن ممارسة مجيع حقوق اإلنسان ستكون ومهية دون حتقيق السلم           اإلنسان  

 أن السلم شرط أساسي لتعزيز ومحايـة مجيـع          ٦٠/١٦٣أكدت اجلمعية العامة يف قراراها      
ومن جهة أخرى، يتضمن ميثاق األمم املتحدة تعزيز حقـوق          . حقوق اإلنسان للناس كافة   

وتنص ديباجة العهـد الـدويل اخلـاص        .  لتحقيق السلم  اإلنسان واحلريات األساسية كأداة   
باحلقوق املدنية والسياسية على أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة              
فيهم، ومن حقوق متساوية وغري قابلة للتصرف يشكل أساس احلرية والعـدل والـسالم يف      

وأكد إعالن مبـادئ    .  لتحقيق السلم  العامل، مبيناً مرة أخرى حقوق اإلنسان كحجر زاوية       
القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة أمهيـة              
صيانة وتعزيز السلم الدويل القائم على احلرية واملساواة والعدل واحترام حقـوق اإلنـسان              

سلم وحقوق اإلنسان ويعترب كل منهما      وبناء على ذلك، هناك عالقة دائرية بني ال       . األساسية
  .مبثابة أساس لآلخر

فقد حدد اجمللس   . وأشارت اخلبرية إىل أن هناك أيضاً تطوراً يف وظائف جملس األمن            -١٢
يف ممارسته حتت الفصل السابع أن التصرف على حنو خيالف املعايري اليت تعمل علـى محايـة             

النتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك       األفراد، مثل اإلبادة اجلماعية، وغريها من ا      
احلق يف تقرير املصري، واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين، حىت وإن كانت ناشئة عـن               

وقد ركّز جملس األمن بازديـاد  . الدول، يشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني     داخل  نزاعات  
  .نون اإلنساينعلى محاية السكان من انتهاكات حقوق اإلنسان والقا

وفيما خيص أهلية املقاضاة بشأن احلق يف السلم ومسألة سبل االنتـصاف الفعالـة،               -١٣
أشارت السيدة غوالند ديباس إىل اجلهود اليت ُتبذل لرفع دعاوى أمام اهليئات القضائية وشبه              

وأوضحت أن مجيع هذه    . لربط بني أسلحة الدمار الشامل وحقوق اإلنسان      إىل ا القضائية، و 
الدعاوى كانت إىل اليوم تعترب غري مقبولة على أساس أن أصحاهبا قد أخفقوا يف إقامة الدليل                

 ألي  على حقهم القانوين يف رفع الدعوى ألهنم مل يتمكنوا من إثبات تعرضهم أو مواجهتهم             
وقد تدخلت حمكمة العدل الدولية يف السنوات األخرية يف نزاعـات           . ضرر أو أذى وشيكني   
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ن منظور حقوق الدول وواجباهتا فحسب، وإمنا أيضاً من منظـور حقـوق             مسلحة ليس م  
األفراد، فقد تناولت حقوق اإلنسان يف حاالت الرتاع املسلح، والعالقة بني مسؤولية الدول             

  .واألفراد إضافة إىل مسائل رد املمتلكات إىل األفراد ومنحهم التعويضات
 يتبلور بعد كحق من حقوق اإلنسان يف        وختمت اخلبرية مبينة أن احلق يف السلم مل         -١٤

بيد أن الروابط املتمايزة اليت ُتقام بني قانون حقوق اإلنـسان           . سياق قانون حقوق اإلنسان   
والسلم واألمن ونزع السالح حتتاج إىل مزيد من التحليل وقد تفيد يف حتديد وزيادة فهم حق 

  .ناشئ يف السلم
ياس، وهو أستاذ يف مدرسة جنيـف للعلـوم         وأشار املتحدث الثاين، ألفريد دي زا       -١٥

وهناك اجتاه  . الدبلوماسية والعالقات الدولية إىل أن كثرياً من احلقوق هي مجاعية وفردية معاً           
بيد أن السلم هو أيـضاً      . ينحو إىل تصور احلق يف السلم أساساً من منظور احلقوق اجلماعية          

اخلصوص، أشار السيد زايـاس  ويف هذا . غىن عنه للحقوق األخرى حق شخصي مسبق وال  
التخلي عن منوذج احلقوق من اجليل األول والثاين والثالث، ألن هذا النمـوذج              إىل ضرورة 

وأشار إىل أنه يتعني اعتبار السلم كحق متكيين خيول         . ينطوي على مغالطات وحتيزات راسخة    
وإضافة إىل ذلك، . ثقافيةاألفراد التمتع باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وال

لبـشرية  وال بد من أن تكفـل ا   . ينبغي للمرء أال حيصر نظرته للسلم على أنه غياب للحرب         
وذكر أنه يتعني فهم وإعمـال احلـق يف         . سلم إجيايب يتخذ شكل العدالة االجتماعية     حتقيق  

ذلك  يتضمن   السلم على حنو شامل، بأمور منها احترام احلقوق املدنية والسياسية، ويتعني أن           
  . واألفراد معاً على الدولماحلق التركيز على االلتزامات اليت يفرضها السل

وأشار السيد زاياس إىل أن هناك توافقاً يف اآلراء على أن مسؤولية تعزيـز حقـوق        -١٦
وأشار إىل أن املسائل تطرح عنـدما تكـون         . اإلنسان ومحايتها تقع على عاتق دولة اإلقليم      

إلنسان خطرية وال تطاق إىل درجة تصبح فيها مسؤولية التدخل ملقـاة            انتهاكات حقوق ا  
ومل تنشأ األمم املتحدة لشن احلرب أو املـشاركة يف تـدخالت            . على عاتق اجملتمع الدويل   

وأشار السيد زاياس إىل أن هناك حاالت رمبا كان فيهـا           . عسكرية يف الشؤون احمللية للدول    
 وهناك حاالت أخرى رأى فيهـا املراقبـون أن          .ث بعد العمل الدويل ضرورياً لكنه مل حيد     

العنف يف بلدان معنية مل يصل بعد إىل حدود قصوى، ومع ذلك كان هناك إجراء دويل حبق                 
  .تلك البلدان دون موافقة جملس األمن

 إعادة النظر يف مبدأ     ٢٠٠٩يوليه  /وذكّر اخلبري بأن اجلمعية العامة قد بدأت يف متوز          -١٧
مـا  وقد حدد رئيس اجلمعية العامة أربعة أسئلة معيارية ينبغي أن تبني            . احلمايةاملسؤولية عن   

املسؤولية عن احلماية، ومىت يتسىن له ذلـك،        مبدأ  ألمن اجلماعي تنفيذ    ا لنظام  ينبغي إذا كان 
  :وهذه األسئلة هي
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هل تنطبق القواعد على مجيع الدول بالتساوي من الناحية املبدئية، وهل من              )أ(  
 أم أن من األرجح بطبيعة احلال أال يطبق املبدأ          ح أن ُتطبق بالتساوي من الناحية العملية      املرج

 ؟سوى القوي على الضعيف

هل من املرجح أن يؤدي اعتماد مبدأ املسؤولية عن احلماية ضمن ممارسات              )ب(  
 اجلماعي إىل تعزيز احترام القانون الدويل أو إىل إضعافه؟األمن 

 هل يضمن هذا املبـدأ  وباملقابلملبدأ املسؤولية عن احلماية؟ هل مثة ضرورة      )ج(  
 ؟أن الدول ستتدخل للحيلولة دون تكرار ما وقع يف رواندا

 على مساءلة اجلهات اليت قد تسئ استخدام ما         للمجتمع الدويل القدرة  هل    )د(  
  أخرى؟ للدول من حق اللجوء إىل استخدام القوة ضد دولمبدأ املسؤولية عن احلمايةنحه مي

وختم السيد زاياس مشرياً إىل أن ميثاق األمم املتحدة يفرض على الـدول بعـض                 -١٨
ويتمثل أحد هذه االلتزامات يف إدانة االستخدام غري املشروع         . االلتزامات يف مواجهة الكافة   

. للقوة، ورفض االعتراف بالتغيريات اإلقليمية النامجة عن هذا االستخدام غري املشروع للقوة           
ار السيد زاياس إىل أنه يف الوقت الذي توجد فيه مسؤولية عن احلماية، فإن هنـاك أوالً                 وأش

وقبل كل شيء مسؤولية عن محاية البشرية من ويالت احلرب، وأهم من ذلك محاية البشرية               
  .من أسلحة الدمار الشامل، مبا يف ذلك األسلحة النووية

 يف مركز جنيف للدراسات األمنية، وذكر تريي تاردي، وهو عضو يف هيئة التدريس  -١٩
. أنه يف سياق عمليات السالم املعاصرة، ميكن النظر إىل مفهوم السلم من جوانـب خمتلفـة               

وتتمثل طبيعة عمليات السالم املعاصرة يف أهنا ترمي إىل حتويل حالة السلم السليب إىل حالـة                
الذي جتري فيـه عمليـات      وأشار إىل أهنا تفعل ذلك من خالل حتويل اجملتمع          . سلم إجيايب 

السالم، عن طريق برامج تتعلق بإصالح قطاع األمن، وإضفاء الصبغة الدميقراطية، وتقاسـم             
  .السلطة، وإرساء سيادة القانون وعناصر أخرى

وفيما يتعلق بالصلة القائمة بني مفاهيم السلم واألمن البشري، أشار اخلـبري إىل أن                -٢٠
وعلى . م جتري على مستويي الدول واألفراد على حد سواء        األنشطة الناشئة عن عملية السال    

حسب فكـر   ( فيربيةدولة  مستوى الدول، ترمي عمليات السالم املعاصرة إىل إعادة تأسيس          
 تستحوذ على سلطة االستخدام املشروع للعنف، وتتضمن منوذجاً للحكـم الرشـيد،             )فيرب

بيد أن السيد تـاردي     . واجليش، مبا يف ذلك قوات الشرطة        فاعلة  مؤسسات حكومية  ولديها
. أشار إىل أن عمليات السالم تركز أيضاً على األفراد وترمي إىل ضمان أمـن األشـخاص               

وأشار أيضاً إىل أن األمن البشري يفهم على أنه تكملة ألمن الدولة، ألنه ينـهض حبقـوق                 
ص من جمموعة كما أن األمن البشري يسعى إىل محاية األشخا. اإلنسان ويعزز التنمية البشرية

ختويلـهم العمـل بـصفتهم      إىل  وواسعة من املخاطر اليت هتدد األفراد واجملتمعات احملليـة،          
وقـد  .  ونتيجة لذلك، يتوقف السلم اإلجيايب على األمن على املستوى الفـردي           .الشخصية
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ترجم هذا البعد لألمن البشري إىل واليات لعمليات السالم عن طريق خمتلف أمناط األنشطة              
وتعـين محايـة    .  كان هدفها األشخاص، وأمهها محاية املدنيني يف بيئات ما بعد الرتاع           اليت

  .املدنيني، سالمة األشخاص البدنية، وهو عنصر أساسي من عناصر األمن البشري
واختتم السيد تاردي مذكراً بالنقاشات اليت دارت حول طبيعة السلم الذي حيـاول               -٢١

ويتمثل أحد االنتقادات يف أن بناء السلم       . عمليات السالم اجملتمع الدويل ترسيخه عن طريق      
بيد . يعين تكرار النموذج الليربايل والغريب النمط يف بلدان ليست مستعدة بالضرورة الستيعابه         

وتكمن املشكلة . إرساء نظام دميقراطي واقتصاد السوق: أن بناء السلم يرتكز إىل دعامتني مها
واالقتصادي قد أثبتت أهنا تزعزع االستقرار، ويرجع ذلـك         يف أن عمليات التحرر السياسي      

وتقتضي هذه العمليات أن    . بصفة أساسية إىل أن تلك العمليات تنطوي بطبيعتها على الرتاع         
بيد أن هذه اجملتمعات قد أثبتت      . يكون اجملتمع املتلقي قادراً نوعاً ما على استيعاب التغيريات        

فهي تفتقر إىل هياكل مؤسـسية      . ذه التطورات اجلذرية  يف حاالت كثرية أهنا غري مستعدة هل      
ونتيجـة لـذلك،    . متكنها من إدارة أمناط املنافسة الناشئة عن التحرر السياسي واالقتصادي         

وقد أثار ذلـك مـسألة   . أصبحت عمليات بناء السلم يف بعض احلاالت تأيت بنتائج عكسية   
. لية اليت تتمتع هبا اجملتمعات املتلقيـة       اخلارجي إضافة إىل درجة امللكية احمل      التدخلمشروعية  

 ومن هذين املنطلقني، أشار اخلبري إىل أنه حىت وإن كان السلم متاحاً مبوافقة األطراف علـى                
  .ما يبدو، فإنه يف الواقع يظل بوجه عام سلماًً مستورداً ونادراً ما ُيصنع حملياً

  مضمون حق الشعوب يف السلم: ٢اجللسة   -ثالثاً   
 إىل أن أحد مقاصد ،ار السيد يارمو ساريفا، نائب األمني العام ملؤمتر نزع السالحأش  -٢٢

بيد أنه  .  من ميثاقها هو حفظ السلم واألمن الدوليني       ١األمم املتحدة بالصيغة املعلنة يف املادة       
 الدول األعضاء  صانعو امليثاق فقد فوض   . ال توجد إشارة صرحية إىل احلق يف السلم يف امليثاق         

همة حتديد طابع ونطاق هذا احلق املبّين يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان ويف وثـائق                مب
وأشار السيد ساريفا إىل أن احلق يف السلم أقل انتشاراً ومل يدرج بعد يف منت القانون                . أخرى
كيفية تعارض هذا احلق مع حق الدول يف الـدفاع عـن        وإضافة إىل ذلك مل تتضح    . الدويل

 حتديد احلق يف السلم     تعّينولذلك إذا   . واجبها يف حفظ السلم واألمن الدوليني     النفس، ومع   
بالعبارة املطلقة فقد يتعارض ذلك مع احلق يف الدفاع عن النفس أو يف التدابري العسكرية اليت                

  .قد يتخذها جملس األمن يف إطار الفصل السابع
ل احلـق يف الـسلم وتعزيـزه        أن هناك بعداً هاماً إلعما    إىل  وأشار السيد ساريفا      -٢٣

. وتوجد صلة واضحة بني األمن القومي واحلق يف احليـاة         . وتوضيحه وهو بعد نزع السالح    
وعلـى  . وحىت أثناء الرتاع املسلح، تضطلع الدول مبسؤولية محاية شعبها، وال سيما املدنيون           

ـ            دنيني مدى قرون فُرِضت حاالت احلظر على بعض أنواع األسلحة اليت ال تفـرق بـني امل
واحملاربني، كما فرضت قيود صارمة على احلكومات الستخدامها وتطويرهـا لألسـلحة،            



A/HRC/14/38 

GE.10-12136 10 

وعلى سبيل املثال فيما    . وأصبحت جزءاً من القانون العريف الدويل والقانون اإلنساين الدويل        
يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، فإن بعض الشواغل املثارة إزاء احلق يف احلياة قـد وجـدت                

وقد أُدرجت قيود احلظـر     . األسلحةاليت حتكم تلك     املعاهدات املتعددة األطراف     طريقها إىل 
املفروضة على األسلحة الكيميائية واألسلحة البيولوجية يف املعاهدات الدولية اليت أوشكت أن    

  . حتظى بتصديق عاملي
واختتم السيد ساريفا قائالً إن هناك حتديات خطرية ال تزال مطروحـة لتوضـيح                -٢٤
وال سيما من منظور نزع السالح الذي تكتسي فيه شواغل           مون احلق يف السلم ونطاقه،    مض

وبالنظر إىل تعقيد العالقة بني احلق يف الـسلم         . األمن القومي أمهية قصوى بالنسبة إىل الدول      
باألمن اجلماعي، فسيكون من الـضروري      املتعلقة  واحلق يف الدفاع عن النفس وااللتزامات       

              ون احلق يف السلم ونطاقه أن تراعـى تلـك احلقـوق الـيت حيتمـل أن         عند توضيح مضم  
  . تكون متضاربة

 ،وأشار السيد ماريو يوتزيس، الرئيس السابق للجنة القضاء على التمييز العنـصري             -٢٥
إىل أن حق الشعوب يف السلم، وهو حق عادة ما كانت تطالب به يف العقود السابقة اجلمعية                

بدرجـة  مـضمونه   نة حقوق اإلنسان، قد أثار اهتماماً جديداً من شأنه أن يثري            العامة وجل 
ومنذ احلرب الباردة قبلت الدول أن يكون السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنـسان             . كبرية

ويف موازاة ذلك،   . لألمن والرفاه على املستوى اجلماعي    دعائم منظومة األمم املتحدة وأسساً      
ومن بـني   . للقانون الدويل حلقوق اإلنسان إىل نشوء حقوق التضامن       أدى التطور التدرجيي    

وأظهر اجملتمع املـدين مـن جهتـه يف         . هذه احلقوق، قننت الدول احلق اإلنساين يف التنمية       
  .السنوات األخرية اهتماماً بتطوير احلق اإلنساين يف السلم وعمل على تطوير هذا احلق

قة متشابكة بني حقـوق التـضامن وحقـوق    وأشار السيد يوتزيس إىل وجود عال      -٢٦
 عاماً يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واإلعالن األمريكـي          ٦١اإلنسان املعترف هبا منذ     
ومها يتضمنان جمموعة من احلقوق اليت وصفها إعالن وبرنـامج          . حلقوق وواجبات اإلنسان  

  . ذلك احلق يف التنميةعمل فيينا على أهنا عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة، مبا يف
واستناداً إىل التطورات اليت حدثت يف السنوات األخرية واالهتمام املعرب عنـه يف               -٢٧

هذا اخلصوص، ذكر السيد يوتزيس، أنه ميكن القول إن حق الشعوب يف السلم ينطوي على               
هر أوهلا أنه يطالب بالدفاع عن قيمة احليـاة، وهـي اجلـو           . مخسة أبعاد جديدة على األقل    

وقد أدت تلك العالقة الوثيقة بني قيميت السلم واحلياة إىل تأكيـد    . األساسي حلقوق اإلنسان  
ومن حيث القـانون  .  به الشعوب واألفراد على حد سواء      تتمتعوجود حق إنساين يف السلم      

الوضعي، أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان العالقة بني احلق يف احلياة ومنع احلرب وحظر              
والبعد الثاين هو أن هذا احلق ينطـوي        . ية للحرب، مبا يف ذلك انتشار األسلحة النووية       الدعا

على االعتراف باآلخرين، والتسليم بوحدة اجلنس البشري والتغلب على مجيع أشكال التحيز            
سواء أكانت على أساس العرق أم الطبقة االجتماعية أم اللون أم املنشأ القومي أم اجلـنس أم      
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أو فئات  /احلجج الداعمة لتفوق أشخاص و     ر أم على أي أسس أخرى قد ختدم       درجة التحض 
والبعد الثالث هو أن هذا احلق يشكل مصدراً قّيماً للتصدي للعنف           . اجتماعية وفرض تفوقها  

ضـرورة علـى     الناشئ عن الرتاع املسلح والعنف اهليكلي ألن التمييز والقيود املفروضة بال          
. وقد عرقلت مجيع أشكال العنف توطيـد الـسلم        .  الرتاع حقوق اإلنسان هي اليت حتتضن    

ويتمثل البعد الرابع يف أن الصكوك األخرى العاملية النطاق قد أوضحت األساس الذي يستند              
وعليه، أشار السيد يـوتزيس إىل أن       . إليه السلم بوصفه حقاً يطبق على حنو فردي ومجاعي        

اجلماعي جيعل من املمكن تأكيد املفهـوم       احلق يف السلم من خالل طابعه املزدوج الفردي و        
أما البعد اخلامس فهو أن احلق يف السلم ينطوي على بعـد            . الواسع للحق اإلنساين يف السلم    

فردي ال لبس فيه وهو ُبعد جرى تقييمه من خالل ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العـاملي                
واالجتماعية والثقافية، والعهـد    حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        

  . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
وأشار السيد يوتزيس إىل أن الوكاالت املتخصصة لألمـم املتحـدة تطمـح إىل                -٢٨

الكثري على حد سواء    املنظمات الدولية واإلقليمية    ولدى  . التطلعات نفسها فيما خيص السلم    
وتربز الصالت بني السلم واألمن واحترام      . فردي ومجاعي بالسلم كحق   من األحكام املتعلقة    

رجها يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز         حقوق اإلنسان داخل البلدان وخا    
العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقـوق الطفـل،              
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة           

  .واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 حـق   يف تفـسري  بأن الطريقة اليت اتبعها اجملتمع املدين       يوتزيس  وأخرياً، ذكَّر السيد      -٢٩

إعـالن  ولذلك، فـإن    . ردي هلذا احلق  تعكس أيضاً البعدين اجلماعي والف     اإلنسان يف السلم  
ق اإلنسان يف السالم، وهو وثيقة اعتمدهتا جلنة خرباء من منظمات اجملتمـع             املتعلق حب لواركا  
تقدم تفاصيل عن نطاق التطبيقات الفردية هلذا احلـق،         يتضمن العديد من املواد اليت       املدين،

كما يتضمن اإلعالن املبدأ املقبـول      . تنطبق أيضاً على الشعوب   واليت ميكن فهمها على أهنا      
وذكر أن السالم غري قابل للتجزئـة،       . عامة املتعلق بامللكية املزدوجة حلق اإلنسان يف السلم       

 ه يتخذ شكل حق مجاعي للمجتمعات اإلنسانية للشعوب والدول وهو حق يؤثر،           ولذلك فإن 
  .مباشرة على كل إنسان كحق فرديبصورة يف الوقت نفسه، 

تباع هنـج   مضمون حق الشعوب يف السلم يتطلب ا      وذكر لوران غوتشيل أن حتليل        -٣٠
ستوى األول هو   فامل. تباع هنج ثالثي املستويات إزاء حق الشعوب يف السلم        اواقترح  . خاص

امليثاق بصورة حديثة ميكّن    تفسري  كما أن   . ميثاق األمم املتحدة  مبوجب  حظر استخدام القوة    
وميكن أن يـسهم مفهـوم      . يف حظر العدوان وتعزيز هذا احلظر     من اإلسهام   حلق يف السلم    ا

 ومن  .على نطاق العامل  بصورة منهجية    يف السلم إعمال احلق   لعدوان يف   املنع الفعال ل  سياسة  
شأنه أن يؤدي إىل حتديد أولويات جديدة جمللس األمن وجملس حقوق اإلنسان بل إنـه قـد     
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واملستوى الثاين هو عملية تتعلق مبنظور هذا احلق، يكون         . يؤدي إىل إنشاء مؤسسات جديدة    
فيما يتعلق بـاحلق يف     إىل القضاء   وهذا املستوى ال يتعلق بإمكانية االحتكام       . هلا حدود زمنية  

ومن شأن مثل هذه العملية اليت مل حتـدد         .  بل يشري إىل احلق يف القيام بعملية حمددة        ؛مالسل
بعد، أن تؤدي إىل تعزيز بعض احلقوق، مثل احلق يف التنمية أو يف التعليم أو يف الصحة وإىل                  

ومن شأن تعريف هذه العملية أن يكون هدفاً        .  ترابطها منهجيةوإيالء األولوية هلذه احلقوق     
          .واملستوى الثالـث هـو الـسياق ذو الـصلة    .  أهم أهداف تعريف احلق يف السلم    من بني 

فال يوجد تعريف للحق يف السلم على املستوى العام ميكن تطبيقه على املستويات امللموسـة               
والسلم على مستوى السياسة العامة هو أمر ال يزال ُمسيَّس إىل حد كـبري              . حسب السياق 
  .دة ال تتفق عليها مجيع الدولحمدويرتبط بدوافع 

  حق الشعوب يف السلم من منظور حقوق اإلنسان : ٣اجللسة   -رابعاً   
ونيو كانسادو ترينداد، وهـو     الثة خبطاب رئيسي ألقاه السيد أنط     افُتتحت اجللسة الث    -٣١

وناقش السيد كانسادو يف خطابه مخسة جوانـب        . قاضي يعمل لدى حمكمة العدل الدولية     
، أثناء خماطبة املشاورة العاملية ١٩٩٠قد تناول يف عام و. لق حبق الشعوب يف السلمرئيسية تتع

بشأن احلق يف التنمية بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان، اجلوانب املفاهيمية هلذا احلـق مثـل                
موضوع احلق وأسسه القانونية ومضمونه، والعقبات اليت تعترض سبيل تنفيذه والسبل املمكنة           

ته حبقوق اإلنسان األخرى وجوانبها اليت تؤثر بشكل مباشر على حق الشعوب            لتنفيذه وعالق 
متريناً مفيداً ألن احلق يف التنمية على النحو املنصوص عليه ، وقد كان ذلك، يف رأيه. يف السلم

دات ملحوظة يف   ي، حظي، بعد فترة وجيزة من ذلك، بتأي       )١٩٨٦(يف إعالن احلق يف التنمية      
ليت اعتمدهتا مؤمترات األمم املتحدة العاملية يف التسعينات، األمر الذي جعلته           الوثائق اخلتامية ا  

  .يدخل يف العامل املفاهيمي للقانون الدويل حلقوق اإلنسان
 فريـق اخلـرباء     ١٩٩٧والسابقة اهلامة األخرى هي العمل الذي اضطلع به يف عام             -٣٢

إلعـداد  ) اليونـسكو (والعلم والثقافـة    منظمة األمم املتحدة للتربية     القانونيني الذي أنشأته    
وقد أدمج فريق اليونسكو احلق يف السلم على النحو         . مشروع إعالن حق اإلنسان يف السلم     

         الواجب يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ ومع ذلك، وبعـد املـشاورات الالحقـة       
أولئك الـذين  : ء احلكوميني  دولة طرفاً، ظهرت للعيان ثالثة مواقف أساسية للخربا        ١١٧مع  

يؤيدون االعتراف باحلق يف السلم على أنه حق من حقوق اإلنسان وأولئك الذين يعتربونـه               
            ".حقـاً قانونيـاً   "ال  "  إنـسانياً  تطلعاً"وأولئك الذين يعتربونه    " حقاً معنوياً "بدالً من ذلك    

 نتيجة التمرين املتعلـق بـاحلق يف        ومل تكن نتيجة هذا التمرين املتعلق باحلق يف السلم نفس         
توقعـات مـستقبلية     إعالن حق الشعوب يف الـسلم     وبعبارة أخرى، مل يتولد عن      . التنمية

 مثل تلك اليت تولدت عن إعالن احلق يف التنمية، على الرغم من أن احلق               ملحوظة حىت اآلن  
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 أطول بكثري من    يف الوجدان اإلنساين منذ فترة    راسخ  يف السلم هو، من منظور تارخيي، حق        
  .احلق يف التنمية

وذكر السيد كانسادو ترينداد أن تناول موضوع حق الشعوب يف السلم، يوضـع               -٣٣
فأوالً من املعروف جيداً أن امليثاق ُيعلن يف الديباجـة          . املرء أمام تساؤالت تبعث على القلق     

يف سـبيل   تعتـزم   ب و األجيال املقبلة من ويالت احلر    بإنقاذ  عن التزام شعوب األمم املتحدة      
واللغة املستخدمة يف الديباجة هي     . أن تعيش معاً يف سالم وحسن جوار       هذه الغايات حتقيق  

 نص امليثاق، عندما أفصحوا عن املهمـة الدسـتورية          وحيث أشار واضع  : متاماًلغة واضحة   
رجال وتساءل ملاذا استغرق    . للميثاق، إىل شعوب األمم املتحدة ال إىل الدول األعضاء فيها         

املفهوم الدستوري، الذي يتبني بصورة أوضح يف  ذا الوقت الطويل لكي يعترفوا هبذاالقانون ه
  .١٠٣ واملادة ٢ من املادة ٦مليثاق من قبيل الفقرة أحكام أساسية من ا

ورأى السيد كانسادو ترينداد أن املداوالت اليت متت ضمن منظومة األمم املتحـدة               -٣٤
وأنه يصعب التوصل إىل توافـق يف اآلراء         أثبتت أهنا غري حامسة    لمبشأن حق اإلنسان يف الس    

وذلك ألن الدول تبدي حساسية شديدة عندما يتعلق األمر مبا ُيفترض أنه ميس مـا يـسمى     
وتساءل ملاذا مرت سنوات عديدة بني اعتماد إعالن حـق الـشعوب يف             . مبصاحلها احليوية 

. اء للموضوع يف إطار جملس حقـوق اإلنـسان        فيما يبدو، من إحي    ،وما جيري حالياً   السلم
التوصل إىل اعتماد تعريف جلرمية العـدوان، علـى          حىت اآلن، ،  وأعرب عن قلقه ألنه مل يتم     

ووفقـاً للـسيد    ). ١٩٧٤(الرغم من أن باإلمكان االستناد يف ذلك إىل تعريف العـدوان            
ول غري قادرة على استخدام     ألن الد وغريها بال إجابة    كانسادو ترينداد، ال تزال هذه األسئلة       

           لغة مشتركة عندما يتعلق األمر بالتوصـل إىل فهـم للمبـادئ األساسـية لتـأمني بقـاء                 
  .اجلنس البشري

ـ     -على املدى البعيد    نظور  امل -وفيما يتعلق بالبعد الزمين       -٣٥ سلم،  حلق الشعوب يف ال
ث عن السلم وهو موضوع أقدم       إىل أن جذوره تعود إىل البح      أشار السيد كانسادو ترينداد   

ومع ذلك، فقد أثبتت املشاريع السابقة أهنا غري قادرة         . من اعتماد ميثاق األمم املتحدة     بكثري
املشترك وذلك حتديداً ألهنا غالت يف التركيز علـى تقييـد وإلغـاء             املثل األعلى   على إجناز   

ضمن كـل    سس السلم احلروب اليت تندلع بسبب العالقات فيما بني الدول وتغاضت عن أُ          
والحظ أن احملاوالت األخرية للتوسع يف مفهوم احلق يف         . دولة ودور الكيانات من غري الدول     

العدالـة  بتحقيق  هو أمر مرتبط بالتأكيد      أوضحت زيادة يف اإلدراك بأن إعمال السلم       السلم
ـ       .  الشعوب وفيما بينها   داخلاالجتماعية   ق يف  وخالل القرن العشرين، شهد بناء مفهوم احل

يف القانون الدويل على مر السنني اختاذ مبادرات متتالية يف سياقات مـستقلة علـى                السلم
ومل يفهم اجليل احلايل حىت اآلن الدروس اليت استخلصتها األجيال املاضـية            . املستوى الدويل 

، ألن الغرض منه هـو      السري يف هذا الطريق   ومع ذلك، ينبغي مواصلة     . من املعاناة بقدر كبري   
  .تطلع إنساين قدمي حاضر يف وجدان اإلنسان منذ قرونلبية ت
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 موضوع التأكيد على حق الشعوب يف     ذلك تناول السيد كانسادو ترينداد     ويف ضوء   -٣٦
وركز على خربة حمكمتني من هـذه        .أمام احملاكم واهليئات القضائية الدولية املعاصرة      السلم

 وال سيما حمكمة البلدان األمريكيـة  ها كقاضلديها أو يعمل حالياً لدياحملاكم كان قد عمل  
وهذه اخلربة تبني أن حقوق الشعوب هي . حلقوق اإلنسان وحمكمة العدل الدولية على التوايل     

وقد حكمت حمكمـة البلـدان      . أمام احملاكم الدولية املعاصرة   ومت تأكيدها   حقوق مسلم هبا    
أواس تينجين ضـد نيكـاراغوا      ) سومو(جمتمع ماياجنا   األمريكية حلقوق اإلنسان، يف حالة      

. ، حبماية حق مجيع أفراد اجملتمعات األصلية يف امللكية اجملتمعية ألراضيهم التارخييـة    )٢٠٠١(
    وفضالً عن ذلك، كان لثالثة أحكام أخرى أثر مباشر على حقـوق الـشعوب، وهويتـها               

ا ضـد بـاراغواي     جمتمع سكان ياكيا أكس   الثقافية وبقاءها يف حد ذاته، وال سيما يف قضية          
ــارغواي ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥( ــسا ضــد ب ــليني ساواهوياماك ــسكان األص ــع ال                وجمتم
، حيث  )٢٠٠٦-٢٠٠٥(قضية جمتمع موايانا ضد سورينام      وكذلك يف   ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(

أن هذا التطور املتـأخر يف       وأضاف السيد كانسادو ترينداد   . حكمت يف قضية مذحبة موايانا    
اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق    واضعي  أذهان  سيخطر على    كانما  ية  جمال السوابق القضائ  

عرض الفظائع اليت تتعرض هلا     بل يتم اآلن    . فلم تعد املذابح تذهب يف طي النسيان      . اإلنسان
حماكم دولية معاصرة، ال لتحديد املـسؤولية       جمتمعات بأسرها أو شرائح سكانية بعينها على        

وهذا يـشري إىل    . املسؤولية الدولية للدول أيضاً   لتحديد   بل   ،حسباجلنائية الدولية لألفراد ف   
إحراز أوجه تقدم واضحة يف إعمال القضاء الدويل يف السنوات األخرية، يف حاالت معقـدة      

  .من حيث الوقائع واإلثباتات
وانتقل السيد كانسادو ترينداد إىل املمارسة ذات الصلة، وال سيما املرافعات أمـام               -٣٧

هـذه  وأكدتـه   عدل الدولية، وذكَّر بأن حق الشعوب يف السلم هو حق مسلم به             حمكمة ال 
كما أشار إىل السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقـوق         . احملكمة يف عدد من احلاالت    

  . اإلنسان وكذلك للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
ب يف الـسلم والـدروس      على حق الـشعو    وأخرياً، ركَّز السيد كانسادو ترينداد      -٣٨

وبعد أن توسع إىل درجة كبرية يف املؤلفات ذات الصلة لبعض أبرز            . املستخلصة من التاريخ  
 تباع هنج منتظم عند النظر يف املوضوع      ااملؤرخني وأكثرهم نفوذاً يف القرن العشرين، دعا إىل         

سان يف  حق اإلن   ربط كماوربط حق الشعوب يف السلم حبقوق أخرى للشعوب،         ،  مستقبالً
 احلالية، فقـد مت مـؤخراً       القصوروأضاف أنه على الرغم من أوجه       . السلم حبقوق الشعوب  

احملاكم الدولية املعاصرة، مبا يف ذلك حمكمة العدل        إىل  قوق الشعوب   القضايا املتعلقة حب  إحالة  
.  املنازعات بني الدول   إجراءاتعمل احملكمة الذي ينحصر يف       على الرغم من طابع      ،الدولية

، وأن هناك طريقاً ميكن اتباعه التقاضي بشأنهوادعى أن حق الشعوب يف السلم هو حق ميكن 
  . هلذا الغرض يف السنوات القادمة
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حـىت  ،   إىل أنه مل يتم    ، مدير املركز اآليرلندي حلقوق اإلنسان     ،ليام شاباز يوأشار و   -٣٩
 احلـق يف الـسلم      اآلن،كما هو واضح، التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن كل من تعريف           

من اعتراض عدد من     ويتضح االفتقار هلذا التوافق يف اآلراء     . وتنظيمه مبوجب القانون الدويل   
  . جمللس حقوق اإلنسان١١/٤الدول على اعتماد القرار 

وذكّر السيد شاباز بوجود مفاوضات هامة تتعلق بتعريف جرمية العدوان يف سـياق        -٤٠
وستستمر هذه املفاوضات خـالل املـؤمتر       . ئية الدولية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنا    

ومل تعرب بعض الدول األعضاء حىت اآلن . ٢٠١٠االستعراضي لنظام روما األساسي يف عام    
ومع ذلك رأى . عن آرائها وال يوجد أي يقني فيما يتعلق بالقرار النهائي للمؤمتر االستعراضي

الرئيـسية  هو أن املنظمات غري احلكوميـة       ل أكرب   بشكالسيد شاباز أن ما يبعث على القلق        
  . مبوضوع جرمية العدوانمتاماً حقوق اإلنسان غري مهتمة يف جمال العاملة 
. غري متطورة يف صكوك حقوق اإلنـسان       وأشار اخلبري إىل أن قيمة احلق يف السلم         -٤١

 ذلك، هنـاك    ومع. فالصكوك العاملية حلقوق اإلنسان ال تعرب تعبرياً جيداً عن احلق يف السلم           
وهذه اإلشارات تظهر   . إشارات عديدة إىل السلم يف ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان         

وقد استندت ديباجة اإلعـالن العـاملي       . أيضاً يف ديباجة العهدين املتعلقني حبقوق اإلنسان      
حلقوق اإلنسان إىل أربع حريات أشار إليها فرانكالين دي روزفلت، وهي حريـة املعتقـد               

والتحرر من اخلوف هو تعبري عن حق       . حرية التعبري والتحرر من العوز والتحرر من اخلوف       و
  .الشعوب يف السلم

، يف سـياق رأيهـا      طُلب منها أن حمكمة العدل الدولية     إىل  كما أشار السيد شاباز       -٤٢
يل االستشاري بشأن قانونية األسلحة النووية، النظر يف العالقة بني القانون اإلنـساين الـدو             

وأشارت احملكمة إىل أن    . والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وال سيما يف سياق احلق يف احلياة          
من احلـق  أما احلرمان التعسفي  ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان ينطبق يف حالة الرتاع املسلح 

أمام وكان  . ينبغي تفسريه يف سياق القانون اإلنساين الدويل      ف يف سياق نزاع مسلح      ،يف احلياة 
 من القضايا اليت عاجلت فيها احملكمة موضوع الرتاع          األوروبية حلقوق اإلنسان عدد    احملكمة

املسلح دون أية إشارة إىل القانون اإلنساين الدويل، بل استخدمت فيها بدالً من ذلك معايري               
ولذلك، فإن اهليئات القضائية أجرت، عملياً، حتليالً ألسـباب         . حقوق اإلنسان ذات الصلة   

. الرتاع املسلح بغية حتديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لاللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنـسان              
 بطريقة تصرف األطراف خـالل      فقطولذلك، فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ال يتعلق         

              أيضاً أسباب الرتاع وموضـوع مـا إذا كـان اللجـوء إىل القـوة       نزاع مسلح بل يتناول   
  .  مشروعاًأمراً
يف  وأخرياً، ذكّر السيد شاباز بأن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كانت قد تناولـت              -٤٣

 وفضالً عن ذلك،  .  موضوع محاية احلق يف احلياة يف سياق الرتاع املسلح         ٦تعليقها العام رقم    
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 واضحة   عن األسلحة النووية واحلق يف احلياة، عالقة       ١٤أقامت اللجنة يف تعليقيها العام رقم       
  .بني حظر احلرب واحلق يف احلياة

 أن  ، رئيسة جلنة القضاء على التمييز العنصري      ،بنتا فيكتوار داه   - والحظت فاتيماتا   -٤٤
وقد تكيفت اللجنة مع    . اللجنة كانت أول هيئة تعاهدية تعمل يف إطار نظام حقوق اإلنسان          

وقـد  . رق متنوعة ومـتغرية طعدة  كل حتٍد جديد آخذة يف احلسبان أن العنصرية تتجلى يف           
فمثالً، تـرى   . قدمت اللجنة التوجيه إىل بلدان عديدة يف عملها وحققت العديد من أهدافها           

فمن يتمتع  . حبقوق اإلنسان اجلميع  اللجنة أن االستقرار السياسي واالجتماعي يسهم يف متتع         
للقضاء علـى مجيـع     وتكمن ميزة االتفاقية الدولية     . باحلقوق ينبغي أن يتمتع هبا دون متييز      

 ١٤وتعترف االتفاقية يف املـادة      . أشكال التمييز العنصري يف حتديد اجلهات صاحبة احلقوق       
وبغية تقييم سياسة الدولة يف جمال      . األفراد أو جمموعات األفراد   الشكاوى من جانب    بتقدمي  

لـسياسية  التمييز العنصري فإن احلقوق اليت يتم تقييمها هي حقوق منها احلقوق املدنيـة وا             
هتيئة ويتعني على الدول    .  مثالً يف السكن والتعليم والصحة   كاحلق   ،واالقتصادية واالجتماعية 

لتعايش االجتماعي يف وئام من خالل احترام الثقافات وحقوق اإلنسان، وهو أمـر             ظروف ا 
وذكرت الـسيدة داه    . هام ألن االختالفات الثقافية غالباً ما تكون مصدراً لنشوب الرتاعات         

ن حتقيق السلم هو أمر ممكن عندما تعمل مؤسسات الدولة بصورة صحيحة وعنـدما يـتم     أ
  . وضع نظم دميقراطية مشروعة

وأشارت السيدة داه أنه وفقاً للخربة اليت اكتسبتها اللجنة، ميكن التوصل إىل رسالة               -٤٥
 حـال   فحواها أن السلم هو أمر أساسي للتمتع باحلقوق وأنه ينبغي أن يكون الـضحايا يف              

ومن هـذا   . انعدام السلم قادرين على املطالبة به كحق إىل جانب حقوق اإلنسان األخرى           
 علـى أن     على مجيع أشكال التمييز العنـصري      تنص ديباجة االتفاقية الدولية للقضاء     املنطلق

هتديـد  التمييز بني البشر يشكل عقبة تعترض العالقات الودية والسلمية بني األمم ومن شأنه              
  .ومنع التعايش يف وئام وسالمواألمن بني الشعوب السلم 
كما أشارت اخلبرية إىل أن مفهوم الشعوب قد شهد تطورات هامـة يف سـياقات                 -٤٦

فمثالً، كان امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب أول معاهدة         . أفريقية وأمريكية التينية  
 عن ذلك، بذلت بلدان أمريكا      وفضالً. إقليمية حلقوق اإلنسان جتسد مفهوم حقوق الشعوب      

يف سياق إعالن األمم املضمون املناسب مفهوم الشعوب األصلية فعالة إلعطاء الالتينية جهوداً 
        ويف هذا الصدد، كان تطور مفهوم الـشعوب األصـلية         . املتحدة حلقوق الشعوب األصلية   

 اليت امتلكتـها أو شـغلتها       على سبيل املثال هاماً ألنه اعترف بأمور منها حقها يف األراضي          
  . تقليديةبصورة
وأخرياً، ذكرت السيدة داه أن هناك حاجة ملحة لتقنني حق الشعوب يف الـسلم،                -٤٧

وأنه يتعني على مجيع اجلهات الفاعلة أن تدعم التحركات يف هذا االجتاه، وال سيما الـدول                
.  يف جملس حقوق اإلنسان    املشاركة يف حركة عدم االحنياز اليت هي أعضاء يف الوقت الراهن          
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ويف هذا الصدد، أيدت فكرة توجيه دعوة إىل اجمللس إلنشاء فريق عامل مفتـوح العـضوية                
  .تسند إليه مهمة تقنني هذا احلق

  يف السلم وتعزيز حق الشعوبالتوعية تدابري وإجراءات : ٤اجللسة  -خامساً 
جلسة مشرياً إىل     آخر ،(Swisspeace)وتشيل، مدير مركز بناء السلم      غافتتح لوران     -٤٨

واجملال األول  . احلق يف السلم  إلعمال  منظمات اجملتمع املدين    تعمل فيها   وجود ثالثة قطاعات    
ويف هذا الصدد، أثبتت آليات مثل جلان تقصي احلقائق أهنـا         . هو تناول ما حدث يف املاضي     

ـ             . وق الـضحايا  وسائل مفيدة لتحقيق السلم يف جمتمعات ما بعد الرتاع وضمان محاية حق
 بـل أيـضاً   ،فحسبالتعويضات املالية واجملال الثاين هو احلق يف التعويض، الذي ال يتضمن       

واحلق يف املشاركة يف مثـل      .  اجلناة وقعت يف املاضي أو مساءلة    باالنتهاكات اليت   االعتراف  
ولذلك، فمن الـضروري بنـاء   . مجيع اجملموعاتإشراك هذه العمليات هو حق هام وينبغي     

. رات اجملموعات اليت تعاين من التمييز أو التهميش لتمكينها من املشاركة يف هذه العملياتقد
فاملداوالت بشأن احلقوق جترى يف إطار تعريف حمـدد         . دولةال ببناءواملوضوع الثالث يتعلق    

مبجموعـات مـن    ليس   ،وهذا يعين ضمناً أن هناك حق يف االعتراف       .  الدولة وبناءلدولة  ل
مـن   وأخرياً، من اخلطر،  . أشكال احلياة السياسية والتنظيم   مبختلف   بل   ،ذاتاألشخاص بال 

الـسياسات والعمليـات    عـن   القانون والعملية القانونية    عدم فصل   منظور عملية السلم،    
وضع القضايا السياسية يف قلب املناقشات املتعلقة باحلق يف السلم هو أمر            كما أن   . السياسية
  .ح مثل هذا احلق وال يسهم يف توضيغري بناء

وذكّر ممثل اليونسكو لويس تيبورسيو أن اليونسكو كانت قد تناولت موضوع احلق              -٤٩
وقد وضعت املنظمة وثيقة عن احلق يف السلم واجهـت عنـصرين            . يف السلم يف التسعينات   

بلدان غربية متقدمة ذكرت أن اليونـسكو       تدعمه   جهة، عنصر سياسي     فهناك من . للمقاومة
.  املناسب ملناقشة هذا احلق بل أنه ينبغي بدالً من ذلك مناقشته يف جملس األمن              ليست احملفل 

أمـا العنـصر    . وهذا االعتراض أدى إىل مواجهة يف اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام لليونسكو          
وأشار .  والية املنظمة مفهوم السلم    هباتغطي   الثاين، فهو أن الدول تساءلت عن الكيفية اليت       

سيو أن ديباجة دستور اليونسكو تنص على أن احلروب تتولد يف عقول البـشر؛              السيد تيبور 
ـ        ولذلك فقد حددت اليونسكو السلم كهدف هنائ       ه يف  ي هلا، من خالل العمل الذي تقوم ب

  .جماالت العلم والتربية والتنوع الثقايف
قافـة  لثالعقد الـدويل    وذكّر السيد تيبورسيو أنه عندما شرعت اليونسكو يف تنفيذ            -٥٠

أعربت بعض الدول عن حتفـظ      ) ٢٠١٠-٢٠٠١(عنف من أجل أطفال العامل      السلم والال 
 حلق اإلنسان يف السلم على النحو الذي قـدم فيـه             احملدودة نسبياً  الرؤية شديد انتقدت فيه  

 من أجـل    ٢٠٠٠وأحد الصكوك اليت اسُتخدمت للعقد الدويل لثقافة السلم هو بيان           . أصالً
  .نف، الذي وقع عليه ماليني من الناسثقافة السلم والالع
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وأشار السيد تيبورسيو يف النهاية إىل أن اليونسكو ال متلك حالياً موقفاً حمـدداً إزاء                 -٥١
وقد أيدت وشاركت وتعاونت مع منظمات تعمل يف جمال تعلـيم           . حق اإلنسان يف السلم   

سلم اليت تضطلع هبا اليونسكو     وقد قرر املدير العام احلايل لليونسكو أن أنشطة ال        . ثقافة السلم 
الشاملة ربامج  كأحد ال ثقافة السلم    القيام جمدداً باعتماد      قرار اُتخذولذلك  . حباجة إىل التعزيز  

  .اليونسكويف إطار 
وأشار السيد شاباز إىل وجود قدر من الزخم حالياً لتوضيح الطبيعة القانونية حلـق                -٥٢

ن املناقشة اجلارية جلرمية العـدوان يف سـياق         وأعرب عن قلقه إزاء كو    . اإلنسان يف السلم  
وقد ينجح املؤمتر االستعراضي املزمع عقده      . احملكمة اجلنائية الدولية قد تؤثر على هذا الزخم       

 والذي سيقرر ما إذا كان ينبغي منح احملكمة الصالحية فيما يتعلـق  ٢٠١٠يونيه  /حزيرانيف  
أخرى ينبغي التغلب عليها وال سـيما       يسية  رئوهناك عقبات   . جبرمية العدوان أو قد ال ينجح     

وقد ثبت يف املاضي أن من املفيد للغاية قيام         . بسبب موقف األعضاء الدائمني يف جملس األمن      
ومن شأن إجراء دراسة أكادميية متعمقة من منظور        . دراسة عن احلقوق الناشئة   بإجراء  خرباء  

قرار بشأن كيفية ضمان أن جيد      حقوق اإلنسان أن يساعد جملس حقوق اإلنسان على اختاذ          
  .احلق يف السلم مكاناً له يف القانون الدويل

ياس أنه يتعني على األمم املتحدة أن تضطلع بواليتـها إلنقـاذ            اوذكر السيد دي ز     -٥٣
وميكن اعتبار السلم وحقوق اإلنسان هدف وغرض ميثاق . األجيال املقبلة من ويالت احلرب   

. ، فإن نزع السالح هو أمر ضروري للغاية لبقـاء البـشرية           وفضالً عن ذلك  . األمم املتحدة 
.  وقوع نزاعـات مـسلحة  احتماليقل فيه فالعامل الذي ُتحترم فيه حقوق اإلنسان هو عامل         

من كان يبتغي الـسلم  "ولذلك فمن اهلام التأكيد من جديد على شعار منظمة العمل الدولية         
. بعديه اجلمـاعي والفـردي    بال السلم   ولذلك من الضروري التثقيف يف جم     ". فليزرع العدل 

املتعلق وفضالً عن ذلك، ينبغي الترحيب بعمل اجملتمع املدين مبا يف ذلك صياغة إعالن لواركا               
  . اإلنسان يف السلمحبق 
واختتم السيد دي زاياس حديثه مقترحاً أن يقوم جملس حقوق اإلنسان بإنشاء والية               -٥٤

  .ق يف السلماحلتتعلق بملقرر خاص أو خبري مستقل 
وأشار السيد يوتزيس أنه ال يوجد أحد يشك يف أن السلم هو حاجة طال انتظارها،            -٥٥

وهو إجناز ال ميكن االستغناء عنه لتحويل العامل إىل دار جلميع الرجال والنساء الذين يعيشون               
 وعلى الرغم من أن بلوغ السلم مل يكن مطلقاً يف أي وقت مضى أسهل             . يف الكرة األرضية  

مما هو عليه اآلن، فإن اجلهود املبذولة لتحقيقه تصطدم بامليول السلبية اليت تكمن يف تكـوين                
جلعل البشرية أكثر وحدة وانفتاحاً حنـو اآلخـرين         ومع ذلك، هناك إرادة     . اإلنسان نفسه 

انتهاء احلرب البـاردة وزوال     إن  . يف سالم ووئام  وجعلها أكثر إنسانية ومتكينها من العيش       
وتصنيع أسـلحة الـدمار     احملدد اهلوية مل يغري من هيكل اجليوش أو يبطئ من حبوث            العدو  
رمحة االتفاقات الثنائية املتعلقة باحلد من األسلحة       حتت  وقد كان السلم، من جهته،      . الشامل
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 عالقات عادلة بني مجيع أبناء البشر وأخالقيـات         قامةومل يكن موضع قرارات ذات صلة إل      
           وظل السلم حلماً بعيد املنال يف أجـزاء متعـددة          . بني البشر والبيئة  يتصل  فيما  قابلة للبقاء   

  .العاملمن 
كما الحظ السيد يوتزيس أن جملس حقوق اإلنسان منقـسم اآلن فيمـا يتعلـق                 -٥٦

باملقصود باحلق يف السلم ونطاق هذا احلق، بل أنه منقسم حىت فيما يتعلق بوجود هذا احلق                 
النقسام هو موروث من العمل السابق للجنة املعنية حبقوق اإلنسان واجلمعية           وهذا ا . الناشئ

ومنذ اعتماد اجلمعية العامة لإلعالن اخلاص بإعداد اجملتمعـات         . العامة خالل احلرب الباردة   
توصلت الدول إىل سبل    ) ١٩٨٤(وإعالن حق الشعوب يف السلم      ) ١٩٧٨(للعيش يف سلم    

احلق يف السلم ومـضمونه     ء تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتعريف       حتقيق توافق اآلراء بشأن إجرا    
معاجلة احلق يف السلم يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان          يوتزيس  واقترح السيد   . ونطاقه

التضامن الدويل؛ وكجزء من حق مجيع      املتعلق ب ناشئ  الق  احلكجزء من   : منظوراتمن ثالثة   
راطي وعادل؛ وكعنصر أساسي حلق الشعوب يف       السكان ومجيع الشعوب يف نظام دويل دميق      

ولذلك، ينبغي يف إطار عمل جملس حقوق اإلنسان ربط احلق يف الـسلم بـصياغته               . السلم
دويل واحلق يف نظـام     التضامن  الوال سيما احلق يف     املتعلقة بالتضامن   املادية باحلقوق الناشئة    

  . لمدويل دميقراطي وعادل وكذلك احلق التقليدي للشعوب يف الس
وأخرياً، اقترح السيد يوتزيس أنه ميكن جمللس حقوق اإلنسان أن يعيد التأكيد على               -٥٧

كما ميكن للمجلس أن يشرع يف تقنني حـق         . حق الشعوب يف السلم كحق مجاعي وفردي      
اإلنسان يف السلم من خالل إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية ويكون مفتوح أمام منظمات              

عناصـر  ال إىل إعداد وبإمكانه أيضاً أن يدعو اللجنة االستشارية       . ركة فيه اجملتمع املدين للمشا  
ق اإلنسان يف السلم واقتراح مبادئ توجيهية ومعايري ومبـادئ          حللوضع إعالن عاملي    الالزمة  

وبإمكان اجمللس أيضاً أن يدعو هيئات معاهدات حقـوق         . ترمي إىل محاية وتعزيز هذا احلق     
 إىل املشاركة يف صياغة احلق يف السلم من منظور والية كـل             اإلنسان واإلجراءات اخلاصة  

  . منهاةواحد
وطوال اجللسة، تبادلت منظمات اجملتمع املدين اآلراء مع اخلرباء وذكرت بأمور منها              -٥٨

أن منظمات اجملتمع املدين كانت وال تزال تتابع بنشاط التطور التدرجيي ملفهوم حق الشعوب              
ة هذه املنظمات على سبيل املثال، يف إعداد ونشر إعالن لواركا وانعكست مشارك. يف السلم

حلق اإلنسان يف السلم، الذي أعده فريق خرباء من اجملتمع املدين، وكـذلك مـن خـالل                 
. مشاركتها النشيطة يف سياق مناقشات جملس حقوق اإلنسان بشأن حق الشعوب يف السلم            

إىل املشاركة يف توضيح    الت علمية ترمي    إجراء حتلي كما شاركت منظمات اجملتمع املدين يف       
  .مضمون حق الشعوب يف السلم

واختتم بول سيلز من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حلقة عمل اخلرباء، وشـكر               -٥٩
  .اخلرباء ومجيع املشاركني على مسامهاهتم اهلامة
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  املرفق

  قائمة بأمساء اخلرباء املشاركني يف املشاورة    
  ، قاضي، حمكمة العدل الدوليةتريندادنسادو أنطونيو أوغستو كا

   بنتا فيكتوار داه، رئيسة، جلنة القضاء على التمييز العنصري- فاتيماتا
  وتشيل، مدير، سويس بيسلواران غ

   ديباس، أستاذة شرف، املعهد العايل للدراسات الدولية واإلمنائية- غوالندفريا 
   السالحارمو ساريفا، نائب األمني العام، مؤمتر نزعي

  ويليام شاباز، مدير، املركز اآليرلندي حلقوق اإلنسان، اجلامعة الوطنية آليرلندا، جاالوي
  تريي تاردي، عضو جامعي، مركز جنيف للسياسات األمنية

  سيو ممثل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف جنيفرلويس تيبو
  لى التمييز العنصريسابق للجنة القضاء عالرئيس ال، وتزيسيماريو 

  .س، أستاذ، مدرسة جنيف للعلوم الدبلوماسية والعالقات الدوليةاألفريد دي زاي

        


