
 

 

اليوم العاملي حلقوق اإلنسان 

العاملي حلقوق اإلنسان 56مبناسبة مرور بيان صحفي   عاما على اعتماد اإلعالن 

  التقدم، من قليل

   !االخفاقات من والكثري

 

 

 3102 ديسمبر/ األول كانون 01 جنيف،

 العاملي اإلعالن اعتماد ذكرى  إلحياء فرصة وهي ،سنويا اإلنسان لحقوق  العاملي باليوم نحائها جميع في العالم يحتفل

قت التي لإلنجازات وتخليدا اإلنسان لحقوق 
ّ
 وفي. اإلنسان حقوق  لحماية الشامل الدولي العمل إطار داخل تحق

 على فقط ليس نقّدية تأمل لحظة الى الحاجة تبرز ة،باالحتفالي والتهنئة املتوقعة واملجامالت الخطب خضم

 مبادرات إلى التفكير هذا نتائج لتحويل سبلال إيجاد وكيفية املاضية العقود إخفاقات على أيضا ولكن إلنجازاتا

 .ايجابية

 العامة الحالة أن للعدالة الدولي جنيف مركز يرى  االعتبار، بعين وآلياتها ووكاالتها املتحدة األمم بانجازات االخذ ومع

 مراحل مراقبة نواصل ونحن بالفعل، ذلك العالم شهد لقد. املاضية العقود خالل تدهورت قد اإلنسان لحقوق 

 جروحا تمثل أدناه املبينة الحاالت أسوأ من وبعض. اإلنسان حقوق  احترام يخص فيما واملقلقة دةاملتعّد  التدهور 

 وندوب عميقة
 
 .قط البشرية تنساها ال ا

 داروان
 اذ. االخفاق هذا على تبرهن التي األمثلة من واحد هو رواندا في الجماعية اإلبادة ملنع املتحدة لألمم الذريع الفشل إن

  011 مدار على
 
  اقل وبعدد التوتس ي من فردا مليون  إلى 011111 بنحو يقدر ما ذبح تم ،0991 عام في يوما

 
 من نسبيا

 األفراد عدد يقترب الجماعية اإلبادة من الناجين لجمعية تقرير وفي. رواندا في الجماعية اإلبادة مجازر  في الهوتو

 اإلبادة تلك عن مبكرة تحذيرات املتحدة مماأل  تجاهلت وقد. نسمة مليون  2 إلى الجماعية لإلبادة تعرضوا الذين

ها تدخلت نا في وفشلت"  أهلية حرب  " أنها على إليها ونظرت الجماعية،
ّ
 أمر ذلك، على وعالوة. املناسب الوقت في لحل

 الذي والسؤال. البالد بمغادرة رواندا إلى املساعدة لتقديم املتحدة األمم بعثة املتحدة لألمم التابع األمن مجلس

 من بنفسها املتحدة االمم قوات تخاطر ان تستحق ال الذي للحّد  رخيصة الروانديين حياة كانت هل: هنا نفسه طرحي

 من الرغم فعلى األخطاء؟ هذه مثل عن ويتغافل عينيه يغمض أن العالم من املتوقع من وهل  ؟عليها الحفاظ أجل



 

 " وقفامل تقدير في الجسيمة بأخطائها" اعترفت قد املتحدة مماأل 
ّ
فتها قد املستفادة العبرة هذه ان اال

ّ
  كل

 
  ثمنا

 
 باهضا

 .حقيقية مبّررات وجود دون 

 

 فلسطني
. واسع نطاق على اإلنسان لحقوق  والخطيرة املنهجية االنتهاكات زيادة مع باستمرار يتدهور  فلسطين في الوضع

  الحياة نواحي كافة في الفلسطيني الشعب حقوق  انتهاك ويستمر
 
 عن فضال بالعودة والحّق  التنقل، حرية من بدءا

  التمييز
ّ
 واالعتداءات الداخلي، والتشريد الفلسطينية املنازل  وهدم اإلسرائيلية، االحتالل سلطات قبل من ناملقن

 واالعتقاالت السجناء،فيها  يعيش التي املأساوية والظروف للفلسطينيين املائية املوارد على السافرة اإلسرائيلية

 . للقصّر  ذلك في بما فيةالتعس
 
 الشعب لحّق  انتهاك هي إسرائيل تتبعها التي االستيطان فسياسة ذلك، على عالوة

 واالتفاقات املتحدة األمم وميثاق الدولي، القانون  بموجب له مكفول  حّق  وهو - مصيره تقرير في الراسخ الفلسطيني

 اإلسرائيلية الحرب بجرائم يتعلق فيما لها حصر ال روتقاري قرارات املتحدة األمم أصدرت ولقد. األخرى  الدولية

 إلى ثيحدوال الكالم من لالنتقال املتحدة لألمم الوقت حان وقد. املحتلة األراض ي داخل اإلنسان حقوق  وانتهاكات

 .ابالعق من واإلفالت اإلنسان حقوق  انتهاك على قادرة بعد تعّد  لن بأنها إسرائيل إلى واضحة إشارة وإرسال األفعال

 

 العــراق
 اتخاذها عدم في أخطأت كما العراق، بخصوص وإجراءاتها قراراتها في مروعة أخطاء   املتحدة األمم أخطأت ولقد

 في العراق على الدولي األمن مجلس فرضها التي االقتصادية العقوبات أدت فقد. اتخاذها من لها البد كان إلجراءات

 االبادة" تهمة توجيه إلى البعض ويذهب. طفل مليون  نصف بضمنهم عراقي، مليون  0،5 وفاة إلى 0991 عام

 " الجماعية
 
 ومنسق املتحدة لألمم العام األمين مساعد سبونيك، فون  هانز السيد وذكر. العمل هذا لنتائج تبعا

 أحد ملدة العراق في املدنيين السكان على املفروضة العقوبات أن آنذاك، العراق، في املتحدة لألمم اإلنسانية الشؤون

  وتمثل خاطئة عقابية تدابير كانت عاما عشر
 
  انتهاكا

 
 ما اتخاذ في املتحدة األمم فشلت لقد. الدولي للقانون  واضحا

 .الكارثة هذه بحدوث وسمحت منها والتخفيف العراقيين مأساة لرفع تدابير من يلزم

 

  مصداقيتها فقدت املتحدة األمم فإن ذلك، على وعالوة
 
 فقد. 2112 عام في لعراقل الشرعي غير الغزو  بعد تماما

  املتحدة األمم ملنظومة الحالية الهيكلية فشلت
 
 منع في وفشلت كاذبة، أسس على ُبني الذي الغزو  تفادي في ذريعا فشال

 عدد معارضة من الرغم على الجماعية الفظائع حدوث
 
 املتحدة الواليات شنته الذي الغزو  ان. ئهاأعضا من ا

  كان العراق ضد وحلفاؤها
 
 مليثاق خرقها ذلك في بما الدولي، للقانون  وواضح صريح وانتهاك   بالعدوانية تتسم حربا

 خطيرة انتهاكات وحلفائها املتحدة الواليات ارتكبت لقد. والهاي جنيف التفاقيات دةاملتعّد  وانتهاكاتها املتحدة االمم

  ةاملتحد األمم تفعل لم ذلك، ومع. اإلنسان وحقوق  الدولي اإلنساني للقانون 
 
 لم بل. واالحتالل الغزو  لوقف شيئا

 االهتمام من التقليل وبالتالي العراق، في اإلنسان حقوق  بحالة املعني الخاص املقّرر  منصب املتحدة األمم تجّدد

 لألمم العامة للجمعية السابق الرئيس يقول  وكما.  الكبيرة اإلنسانية للكارثة يالتصّد  إلى الحاجة وتقويض بالعراق

  21 من يقرب ما خالل أنه العجيبة املفارقات من إن"  بروكمان، ديسكوتو ميغيل السيد املتحدة،
 
 تقود أن قبل عاما



 

 بدأت عندما ولكن. أرضها على يعمل العراق بشأن خاص مقّرر  كلهنا كان واالحتالل، الغزو  املتحدة الواليات

 فشلت هذا، يومنا وحتى“.  املنصب هذا إلغاء مت ،2112 عام  العراق في األرض وجه على إنسانية كارثة أكبر تتكشف

 وإنفاذ العدالة إلى الجناة تقديم خالل من الدولي للقانون  الجسيمة االنتهاكات عن املساءلة ضمان في املتحدة األمم

 .الحقوق  قانون  في عليه منصوص هو كما والتعويض الجبر ذلك في بما للعالج، الضحايا حق

 

 سوّرية
 حدوث إلى أخرى  ةمرّ  يؤدي مما ،سورية في اإلنسانية األزمة حدوث منع في املتحدة األمم فشلت ،نفسه السياق وفي

  يعّد  ولم. اإلضافية وبروتوكوالتها 0919 لعام جنيف التفاقيات جسيمة انتهاكات
 
 ان مجرد السياق هذا في مقبوال

 والنصف العامين مدى على سوريا في حشيةالو  الجرائم ملنع الجماعي الفشل" عن بمسؤوليتها املتحدة األمم تعترف

  سيبقى" ذلك ان والقول " املاضيين
 
  عبئا

 
 إلجراء الوقت حان لقد". االعضاء والدول  املتحدة األمم كاهل على ثقيال

 .االنتهاكات ووقف آخر، خطأ لتصحيح فعالة إجراءات

 

 اإلرهاب على احلرب
 والتراجع" اإلرهاب على الحرب" بـ يسمى ما على املترتبة واآلثار العاملي التأثير عن املناقشات في التغاض ي يمكن وال

 ذلك في بما اإلنسان حقوق  لضمانات املستمر والتجاهل. العالم في اإلنسان حقوق  حاالت مناصرة في امللحوظ

 الجائرة، واملحاكمات القانونية غير االستجواب ياتوتقن التعسفي واالعتقال القسري، واالختفاء التعذيب،

 الصارمة اإلجراءات اتخاذ املتحدة األمم على ويتوجب. مقبولة غير أدوات   كلها ذههف طيار بدون  الطائرات واستخدام

 غيوينب. العدالة إلى عنها املسؤولين جميع وتقديم ،"اإلرهاب على الحرب" اسم تحت املقترفة االنتهاكات هذه لوقف

 الدول  جميع قبل من املمكنة التدابير كل واتخاذ اإلرهاب مكافحة أنشطة إجراءات تنفيذ ضمان املتحدة األمم على

 الشاملة باالستراتيجية وااللتزام اإلنسان، حقوق  وإطار القانون  سيادة إطار في لعملا يكون  لن بشرط استثناء دون 

 تشجيع وينبغي. الدولية لالتفاقيات طبقا تنفيذلل خطة وضع ذلكوك اإلرهاب، ملكافحة املتحدة األمم وضعتها التي

 تشريعاتها تعديل عليها ويتوجب بذلك، للقيام الصلة ذات الدولية القانونية الصكوك على بعد تصّدق لم التي الدول 

 .الدولية املعايير إلى لالمتثال املحلية

 

 واالقتصادية املالية األزمة
س العالم بها يمّر  التي لعامليةا واالقتصادية املالية األزمة فإن ذلك، إلى باإلضافة

ُ
 على السلبي التأثير تعميق في همت

 أنحاء جميع في واألمية واألمراض الفقر مكافحة إلى تتجه اإلنسانية أن حين وفي. اإلنسان حقوق  مبادئ تطبيق

 السخرية؟ دواعي من هذا أليس. والحروب األسلحة على املليارات الدول  بعض تنفق العالم،

 الفشل اسباب
 بينها من أسباب، عدة الى يعود الواقع أرض على اإلنسان حقوق  حالة تدهور  أن للعدالة الدولي جنيف مركز يعتقد

 في املطبقة املعايير وازدواجية املدى، قصيرة حلول  إيجاد على والتركيز للمشاكل الجذرية االسباب معالجة في الفشل

 املحكمة على املعروضة القضايا في كما الثالث العالم بلدان من املزعومين الجناة على التركيز حيث املساءلة ضمان



 

رنا هذا. الدولية الجنائية
ّ
 للتدخل كأداة تستخدم اإلنسان حقوق  أعمال جدول  في املوجودة البنود من كثيرا أن يذك

 عن جدا عال   بصوت تتحدث الدول  بعض فثمة. اإلنسان بحقوق  للنهوض الحقيقي التوّجه من بدال السياس ي

 جسيمة وانتهاكات النطاق واسعة فظائع ترتكب نفسه الوقت وفي اإلنسان، وحقوق  القانون  وسيادة الديمقراطية،

 الخصوصيات االعتبار في تأخذ أن في املتحدة األمم وإجراءات سياسات تفشل الحاالت، بعض وفي. اإلنسان لحقوق 

 املتحدة األمم إجراءات ةكفاء من ضيقوّ  وما. نساناإل لحقوق  اإلقليمية املنظمات مع التعاون  وتتجاهل اإلقليمية

،. قراراتها تنفيذ في فّعالة ومتابعة واقعي تقييم   غياب هو
 
 األمم مع املثمر التعاون  إلى البلدان من العديد تفتقر وأخيرا

 .املتخّصصة ألياتها ومع املتحدة

 

 احللول
بذل أن الضروري  فمن املستقبل، الى ننظر اذ ونحن

ُ
  ت

 
 هذا ملعالجة املمكنة الحلول  جميع الستكشاف حقيقية جهودا

 الجذرية لألسباب الدقيقة الدراسة بينها من والتي. اإلنسان حقوق  ملبادئ الفعلي بالتحقيق والنهوض التدهور 

 وينبغي. اإلنسان وحقوق  الدولي اإلنساني للقانون  واملمنهجة النطاق واسعة االنتهاكات حاالت في وخاّصة للمشاكل،

 مثل قضايا تجاهل ينبغي وال. الشرعي غير واالحتالل الشرعية غير العسكرية التدخالت لتأثيرات خاص اهتمام يالءإ

عامل أن وينبغي. والتهميش والتمييز العنصرية
ُ
 االنتهاكات حدوث منع حيث من املساواة قدم على الدول  جميع ت

 ذات املتحدة األمم لقرارات شفافة تقييم آلية وضع غيوينب. العقاب من اإلفالت ومكافحة اإلنسان لحقوق  الجسيمة

  أال وينبغي للتنفيذ، فّعالة ومتابعة الصلة
ُ
 واملنظمات والهيئات االجهزة كل تعمل ان ويجب.  ذلك في دولة أي ستبعدت

 ألممل نعيد ان ،علينا وينبغي بل باالمكان، إن. املتحدة األمم آليات مع والتنسيق التعاون  تحسين على الحكومية غير

 " تكون  لكي دورها املتحدة
 
 " تكون  ان ال" للحوار مكانا

 
 ". للمواجه مكانا

 

 يف تفانيه للعدالة الدولي جنيف مركز يؤكد املشرتك والعمل التضامن من الروح هذه ويف

 إىل ويسعى اإلنسان حقوق النتهاكات توثيقه ويواصل. اإلنسان حقوق تعزيز على العمل

 .املتاحة الوسائل مجيع خالل من الضحايا جلميع العدالة حتقيق
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تهدف اىل تعزيز ومحاية  مستقلة،غري رحبية، للعدالة، منظمة غري حكومية،  مركز جنيف الدولي

  حقوق االنسان
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