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كلمات يف الذاكرة

تقديم

الــيت  الكلمــات  الكتــاب مســتعرضاً  اإلنســان هــذا  م معهــد جنيــف لحقــوق  يقــدِّ
ســاهم بهــا املعهــد يف مناســبات األيــام الّدوليــة املختلفــة الــيت أقّرتهــا الجمعيــة العامــة 
لألمــم املتحــدة لتكــون أيامــاً عامليــة يشــارك يف االحتفــال بهــا كل العــامل للعــام2020. 
واملناســبات الــيت تّمــت املشــاركة فيهــا بكلمــات مــن معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان 
تعتــر متوافقــة مــع رســالة املعهــد الّراميــة إلرســاء مبــادئ حقــوق اإلنســان، وهــي 
عبــارة عــن مجهــود فــردي يعــّر عــن رأي كاتبــه الــذي وضــع فيــه بصماتــه بوضــوح 
مــن خــالل محاوالتــه نــرش مالمــح معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان وإيصــال رســالته 

للعــامل وباألخــّص منطقــة الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا يف كل كلمــة كتبــت.  

يف  املتشــابهة  املناســبات  إذ وضعــت  املواضيــع؛  ترتيبــه حســب  تــم  الكتــاب  هــذا 
مواضيعهــا متتاليــة، ثــم الــيت تليهــا وهكــذا مبتغيــاً املعهــد يف هــذا الكتــاب تســهيل 
مهمــة القــارئ يف متابعــة األيــام العامليــة الــيت حّددتهــا املنظمــة الدوليــة لحقــوق 
اإلنســان، ممــا يســهم يف تمليــك الحقائــق للقــراء، فضــاًل عــن نــرش ثقافــة حقــوق 

اإلنســان عــر جرعــات األيــام العامليــة الــيت ُحــّددت لغــرض االحتفــال بهــا.

ومتعــددة  متنّوعــة  كالكلمــات،  ليســت  كلمــات  الكتــاب  هــذا  مــن  يف  تجــدون 
يــز قيــم العدالــة اإلنســانية الــيت مــن شــأنها  املواضيــع ولكــن غايتهــا واحــدة هــي تعز
إعــالء قيمــة اإلنســان دون تميــزي لعــرق أو لــون أو جنــس أو عمــر، ممــا يــيء بإثبــات 
حقــوق اإلنســان مجــّردة مــن األغــراض السياســية أو اإلثنيــة أو غريهــا وهــو مــا ظــّل 
يعمل على ترســيخه معهد جنيف لحقوق اإلنســان ضمن رســالته اإلنســانية.وُذيّل 
الكتــاب بتعريــف عــن معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان متنــاواًل رســالته وأهدافــه وكل 

مــا يتعلــق باملعهــد تحــت عنــوان )مــن نحــن؟(.  
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كلمات يف الذاكرة

اليوم العاملي للسكان

يف الحــادي عــرش مــن تموز/يوليــو مــن كل عــام يحتفــل العــامل باليوم العاملي للســكان، 
يــخ الــذي وصــل فيــه تعــداد ســكان العــامل إىل الخمســة مليــارات يف عــام  بوصفــه التار
يــادة بصــورة كبــرية وُيتوّقــع أن يزيــد  1987. وعــدد الســكان يف العــامل اســتمّر يف الز
يــد  عــدد ســكان العــامل بمقــدار مليــاري فــرد يف الـــ30 عامــا املقبلــة، وهــذا يعــي: يز
ســكان العــامل مــن 7.7 مليــار يف الوقــت الراهــن إىل 9.7 مليــار مــع حلــول عــام 
2050، وأن يصــل العــدد إىل 11 مليــاراً مــع حلــول العــام 2100. والعامــل يف هــذا 
يــادة عــدد األفــراد الذيــن يبلغــون ســن اإلنجــاب، وصاحــب ذلــك  النمــو الكبــري هــو ز
يــادة التحــّر وتســارع الهجــرة، ولهــذه  تغــريات كبــرية يف معــدالت الخصوبــة، وز
االتجاهــات آثــار بعيــدة املــدى علــى األجيــال املقبلــة وربمــا نقــص أو حرمــان لبعــض 

يــة الــيت تقدمهــا الــدول ملواطنيهــا.  الســكان مــن الخدمــات الرور
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إّن االحتفــال باليــوم العاملــي للســكان لهــذا العــام يجابــه تحديــات جّمــة أعظمهــا 
ــا الــيت تســببت يف خســائر فادحــة يف معايــش النــاس وشــؤونهم  تأثــرياً أزمــة كورون
كــر  يــر أّن النســاء أ املجتمعيــة واقتصاديــات البلــدان يف كل مــكان، وقــد أثبتــت التقار
ــا. ومــن املخاطــر الــيت ترتتــب كذلــك مــن  تعرضــاً ملخاطــر الفــريوس املســبب لكورون
القفــل تأثــري املُتــاح مــن موانــع الحمــل ممــا يزيــد مــن خطــر الحمــل غــري املرغــوب يف 
وقــت ُتهّمــش خدمــات الصّحــة الجنســية واإلنجابيــة، ويتوقــع تزايــد العنــف القائــم 
علــى نــوع الجنــس. وفضــاًل عــن ذلــك، ربمــا أدى تعطيــل برامــج صنــدوق األمــم 
املتحــدة للســكان  UNFPA  إىل وقــوع مليــوين حالــة مــن حــاالت تشــويه األعضــاء 
التناســلية لإلنــاث و 13 مليــون حالــة مــن حــاالت زواج لألطفــال بــني عامــي 2020 
و 2030. عــالوة علــى ذلــك، فالكثــري مــن النســاء عرضــة ملخاطــر الوقــوع يف براثــن 
الفقــر بســبب طبيعــة عملهــن يف مؤسســات غــري رســمية وهكــذا. وبســبب إغــالق 
يــادة احتياجــات كبــار الســن، زادت األعمــال الــيت تمارســها النســاء بــدون  املــدارس وز
ــة. وتــر الجائحــة املجتمعــات املهّمشــة بخاصــة، ممــا يعمــق  أجــر كخدمــات الرعاي
التفــاوت ويهــّدد بنكــص الجهــود الــيت نبذلهــا لضمــان رفــاه الجميــع. ولــذا، فــإن 
ــه  ــا هــي الــيت ســتحّدد مــدى رسعــة تعــايف العــامل وقدرت ــة لكورون ي االســتجابة الُقطر
علــى تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 2030. ففــي االحتفــال باليــوم العاملــي 
يــد مــن الجهــد  للســكان تنبيــه للعــامل بــأن االنفجــار الســكاين املســتمر يتطلــب املز
كل ومــرشب، فضــاًل  يــة مــن تعليــم وصّحــة وعمــل ومــأ لتوفــري الخدمــات الرور

عــن توفــري بيئــة عمــل صالحــة تســهم يف تحقيــق االســتقرار والتنميــة.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان إذ يحتفــل باليــوم العاملــي للســكان يقــرع أجــراس 
الــيت تواجــه اإلنســانية مــن أعــداد الســكان  املاثلــة  الخطــر مــن جــراء التحديــات 
املزتايــدة يومــاً بعــد يــوم دون مراعــاة ملــا يقابلهــا مــن خدمــات، عليــه يطالــب املعهــد 
ــع أصحــاب املصلحــة واملنظمــات اإلنســانية واملؤسســات الرســمية والشــعبية  جمي
أن توّحــد جهودهــا يف نــرش التوعيــة بمخاطــر االنفجــار الســكاين، كمــا يطالــب املعهــد 
الــدول واملؤسســات أن تبــذل الجهــد لتوفــري العمــل الالئــق لــكل الســكان بما يخّفف 

الهجــرات غــري املطلوبــة. 

ويشــدد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان علــى حــث الــدول بــرورة ســن ترشيعــات 
ملجابهــة كافــة املمارســات الضــارة بحــق الفتيــات والنســاء بــرشط أن تكــون متماشــية 
مــع الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان وتوصيــات املؤتمــرات الدوليــة ذات الصلــة 
يــر  الســنوي األخــري لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان  والتوصيــات الــواردة بالتقر
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يــخ يونيــو 2020م. إيل جانــب وضــع  »حالــة ســكان العــامل 2020م« الصــادر بتار
خطــط عمــل وطنيــة ممولــة ملكافحــة املمارســات الضــارة. ورســالة خاّصــة لــدول 
شــمال أفريقيــا والــرشق األوســط الســيما الــيت شــغلتها الحــروب والزناعــات عــن 
دورهــا تجــاه مواطنيهــا أن تنتبــه ملخاطــر مــا يواجــه الســكان مــن فقــر ومــرض، 
ويشــيد املعهــد بالــدور الــذي ظلــت تضطلــع بــه املنظمــات اإلنســانية مــن توفــري الكثري 
مــن الخدمــات األساســية مــن غــذاء ودواء وكســاء للــدول الضعيفــة خاصــة مناطــق 
الزناعــات ويتمــى املعهــد املزيــد مــن تقديــم الخدمــات بالــذات يف فــرتة جائحــة كورونــا 

حــى يخــرج ســكان العــامل إىل بــر األمــان.  

جنيف 11 يوليو 2020م
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اليوم العاملي لألرسة

األرسة هــي املــالذ اآلمــن الــذي يــأوي إليــه اإلنســان ويجــد فيــه األمــن والســكينة، 
وتعتــر األرسة املكــّون األول ملجتمــع اإلنســانية الــذي تتآلــف مــن خاللــه، إيذانــاً بخلــق 
ــدان بعــد تواثقهمــا  ــاة مســتقّرة نواتهــا األوىل الوال مجتمــع مؤســس يفــي إىل حي
بعالقــة قانونيــة تثمــر لبــي البــرش عنــارص جديــدة مــن البنــات والبنــني تســهم يف 
إعمــار الكــون الرحــب شــعوباً وقبائــل. لذلــك البــد أن تكــون البداية التكوينية ســليمة 
مزدانــة باملــوّدة والرحمــة لضمــان أرسة اجتماعيــة متآلفــة تتعــّذر الحيــاة مــن غريهــا، 
والضامــن األوحــد لهــذا االســتقرار هــو مــا بــني الوالديــن مــن توافــق وتعــاون، فــإن 
ــد مــن مراعــاة  ــه الب ــرّشد وعلي فقــد هــذا الــرشط يكــون مصــري األرسة التفــكك والت
عوامــل االســتقرار بخلــق البيئــة الصالحــة مــن قبــل الوالديــن لغــرس أرسة صالحــة، 
أفرادهــا  رفــاه  لضمــان  االجتماعيــة  الحيــاة  مــن  القلــب  مركــز  يف  األرسة  وتظــل 
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وتعليــم األطفــال منهــم والشــباب وتزويدهــم باملهــارات االجتماعيــة الالزمــة، فضــاًل 
عــن رعايــة الصغــار واملســّنني.

وألهميــة دور األرسة يف الحيــاة اإلنســانية خّصصــت األمــم املتحــدة يومــاً عامليــا لــألرس  
تقيمــه ســنوياً يف الخامــس عــرش مــن أيــار/ مايــو وقــد أعلنتــه الجمعيــة العامــة لألمــم 
املتحــدة يف عــام 1993 مــع القــرار A / RES / 47/237 مّمــا يعكــس األهميــة 
يــادة الوعــي بالــدور الــذي تضطلــع بــه  الــيت يوليهــا املجتمــع الــدويل لــألرس تحقيقــاً لز
يــز الصحــة النفســية والعامــة واملعرفــة بالعمليــات  السياســات املعنيــة بــاألرسة يف تعز

االجتماعيــة واالقتصاديــة املؤثــرة فيهــا بمــا يضمــن مســتقباًل مســتداماً.

املعنــوي  الدعــم  توفــري  خــالل  مــن  األطفــال  الوالديــن تحســني صحــة  وبمقــدور 
التطعيــم يف  ذلــك  بمــا يف  الوقائيــة،  الصحيــة  الرعايــة  علــى  وضمــان حصولهــم 
الوقــت املناســب والحصــول علــى العالجــات الالزمــة واملناســبة يف أوقــات املــرض. 
وقــد صــادف احتفــال هــذا العــام أن تكــون معظــم األرس باقيــة يف مقاّرهــا تجنبــاً 
ــا ضاعــف  ــاح معظــم دول العــامل مّم ــذي اجت ــا املســتجد ال ــة بفــريوس كورون لإلصاب
املســؤولية علــى األرس، فهــي تــأوي أفرادهــا وتحميهــم مــن األذى، وترعــى األطفال يف 
وقــت إغالقهــا، كمــا أنهــا يف نفــس الوقــت تواصــل أداء مســؤوليات العمــل وكســب 

العيــش.

ففــي االحتفــال بهــذه املناســبة البــد مــن رضورة النظــرة العادلــة لــألرس يف مختلــف 
بقــاع األرض إذ منهــا الضعيفــة ومنهــا الفقــرية ومنهــا مــن تفتقــد ملــن يكفلهــا ويوفــر 
لهــا ســبل العيــش والســكن املناســب، وبعدئــٍذ يعمــل الجميــع يف تعــاون تــام ويأخــذ 
الناجــي مّنــا بيــد أخيــه ويف ذلــك اســتنهاض للهمــم مــن أجــل خلــق أرسة إنســانية 
مســتقّرة، مــع رضورة التــوازن يف أســباب العيــش بــني النــاس بمــا يوفــر الحــد األدىن 
يــات الالزمــة  لالســتقرار مــن مســكن وعمــل يحقــق عائــداً يضمــن توفــري الرور
اليوميــة الــيت تحتاجهــا األرسة، فضــاًل عــن مراعــاة املســاواة بــني النســاء والرجــال 
يف الحقــوق والواجبــات وفــق املعايــري الدوليــة لحقــوق اإلنســان دون أن يهيمــن 
طــرف علــى اآلخــر، وكذلــك البــد مــن نــزع فتيــل كل مــا مــن شــأنه زعزعــة االســتقرار 
األرسي مــن فقــر أو جهــل أو خــالف ذلــك مــن نزاعــات أو رصاعــات يكــون ثمنهــا 
زعزعــة االســتقرار وحرمــان األطفــال مــن حقهــم يف التعليــم والصحــة، وخلــق بدائــل 
تضمــن حيــاة آمنــة لهــؤالء األرس يعمــل الــكل مــن أجــل توفريهــا حــى تواصــل األرس 

يف رســالتها اإلنســانية تجــاه أفرادهــا.
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معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان وتحقيقــاً لرســالته الــيت تثّمــن كل دعــوة غايتهــا أن 
ــع مــن خــالل  يعيــش اإلنســان يف أي شــر مــن بقــاع الكــون يف أمــن وســالم، يتطّل
احتفالــه بمناســبة اليــوم العاملــي لــألرس أن تتوفــر كافــة املقومــات الــيت تجعــل األرس 
اإلنســانية يف اســتقرار وســعادة، تضمــن حيــاة طيبــة ملخلــوق اصطفــاه خالقــه ومــزيه 
علــى ســائر مخلوقاتــه، وال ُيخفــي املعهــد مطالبــه بتقنــني أيّ ممارســة إنســانية ال 
ســيما العالقــة الزوجيــة الــيت تمّثــل اللبنــة األوىل لتكويــن األرسة، ففــي قانونيتهــا 
ضمــان لخلــق أرسة مســتقّرة قوامهــا املــودة والرحمــة . ومــن خــالل هــذه املنصــة 
بــأن يعمــل الجميــع مــن أجــل املحافظــة علــى األرس  يرفــع املعهــد صوتــه مناديــاً 
أفرادهــا،  اإلنســان لجميــع  يــز وحمايــة حقــوق  تعز رســالتها يف  تــؤدي  متماســكة 
ويناشــد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان الــدول الــيت تعــاين فيهــا بعــض األرس مــن 
الحرمــان االجتماعــي ســواء مــن التــرّشد أو أســباب الزعزعــة مــن حروبــات أو نزاعــات 
ضحيتهــا األطفــال أو الشــباب أن تنظــر للمســتقبل الــذي يمثلــه شــباب وأطفــال 

اليــوم وال تتســّبب يف إخــراج نفســها مــن نصيبهــا فيــه.

ويدعــو معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان الــدول واألمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة 
األخــرى األخــذ يف االعتبــار دور األرسة يف الجهــود الراميــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة 
رضورة  علــى  اإلنســان  لحقــوق  جنيــف  معهــد  يشــّدد  كمــا   ،2030 املســتدامة 
متطلبــات  وفــق  األرسيــة  اإلرشــادات  عــر  كورونــا  جائحــة  مــع  العلمــي  التعامــل 
الصحــة العامليــة، حــى نضمــن ألفــراد األرس الصحــة والعافيــة بمــا يحقــق األمــن 
واالســتقرار للمجتمــع بــأرسه ويف ذلــك تأمــني لإلنســان الــذي تتوقــف علــى أمنــه 

املســتدامة. التنميــة  وســالمته 

جنيف 15 مايو 2020م.
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اليوم العاملي للوالدين

يــران/ يونيــو مــن كل عــام تنحــي الهامــات وتتواضــع القامــات، يف  يف األول مــن حز
كل أنحــاء العــامل تبجيــاًل وتعظيمــاً للوالديــن يف يومهمــا العاملــي الــذي يحتفــل فيــه 
الجميــع، اعرتافــاً بدورهمــا الــذي ال تخطئــه عــني وال يتجــرأ كائــن مــن كان أن ينكــره، 
يــزاً وإثباتــاً لهــذا الــدور أقــّرت الجمعيــة  بــل ال أحــد يســتطيع أن يقــوم بــه عنهمــا. وتعز
العامــة لألمــم املتحــدة يف قرارهــا A/RES/66/292 لعــام 2012م أّن األول مــن 
حزيران/يونيــو مــن كل عــام مناســبة لتكريــم اآلبــاء واألّمهــات يف جميــع أنحــاء العــامل. 
يــم اآلبــاء واألّمهــات يف جميــع أنحــاء العــامل  ويعــّد اليــوم العاملــي هــذا، فرصــة لتكر
يــز هذه  اللزتامهــم بنكــران الــذات مــن أجــل أطفالهــم وتضحياتهــم مــدى الحيــاة لتعز
العالقــة؛ فالوالــدان همــا الّلبنــة األساســية األوىل أليّ أرسة مســتقّرة يف أي مجتمــع، 
تتحّمــل املســؤولية الرئيســية بشــأن رعايــة وحمايــة األطفــال، بــل تمنحهــم محيطــاً 
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مــن الســعادة واملحّبــة والتفاهــم، لــي ينمــو األطفــال نمــواً صحيــاً متكامــاًل - يتناغــم 
فيــه نمّوهــم مــع شــخصياتهم. والوالــدان يف كل أنحــاء العامل-بغــض النظــر عــن 
عرقهمــا أو دينهمــا أو ثقافتهمــا أو جنســياتهما- همــا الراعيــان واملعّلمان األساســيان 

ألوالدهمــا، بحيــث يعّدانهــم لحيــاة منتجــة وُمقنعــة وســعيدة.

إّن االحتفــال باليــوم العاملــي للوالديــن يؤكــد التوافــق العاملــي علــى فضــل الوالديــن 
يف اســتقرار الحيــاة اإلنســانية، عــالوة علــى اشــرتاك جميــع األديــان الســماوية يف 
تقديــر الوالديــن ملــا لهمــا مــن فضــل كبــري علــى أبنائهمــا، فالوالــدان همــا الشــمعتان 
اللتــان تحرتقــان لتضيئــا عتمــة ليــايل األبنــاء، حيــث يتلّمــس األبنــاء مــن خاللهمــا 
دروب النجــاة والتميــزي بــني الحــق والباطــل يف هــذه الحيــاة منــذ النشــأة األوىل. مّما 
يوجــب علــى األبنــاء رّد هــذا الجميــل بمــا يناســبه مــن احــرتام وســمع وطاعــة تحّقــق 
الســعادة األرسيــة واســتقرارها. ومــن املؤســف أن تجــد أبنــاء يف بعــض املجتمعــات 
ــّوة وحنــان الوالديــن الــذي  ــا يحرمهــم دفء األب ال يرتبطــون بوالديهــم وجدانيــاً مّم
ينّمــي يف الطفــل العاطفــة والشــعور اإلنســاين النبيــل، بــل تجدهــم قســاة ال عاطفــة 
لهــم وال مشــاعر؛ ال يقــّدرون كبــرياً وال صغــرياً وال تحزنهــم املواقــف الــيت توّحــد الضمري 

اإلنســاين وينــدى لهــا جبــني األمــة.

ويف احتفــال اليــوم العاملــي للوالديــن هــذا العــام والــذي يعيش فيه املجتمع اإلنســاين 
ظروفــاً بالغــة التعقيــد يف مختلــف مناحــي الحيــاة، وركــوداً اقتصاديــاً رضب معظــم 
أنحــاء املعمــورة، يضاعــف األعبــاء واملســؤولية علــى اآلبــاء واألمهــات الذيــن يســعون 
دائمــاً لتقديــم أفضــل مــا لديهــم ألطفالهــم، مّمــا يتطلــب تضافــر الجميــع ملجابهــة 
هــذه الظــروف لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة املّتصلــة بالقضــاء علــى الفقــر 
يــز رفــاه الجميــع مــن كل األعمــار، ولكــن مــع  وإنهــاء الجــوع وضمــان الصّحــة وتعز
الواقــع الحــرج الــذي فرضتــه الظــروف العامليــة ليــس هنالــك خيــار للعديــد مــن اآلبــاء 
ســوى العمــل لســاعات طويلــة- وغالبــاً مــا تكــون بعيــداً عــن املــزنل- إلعالــة أرسهــم، 
يف حــني يحتــاج اآلبــاء واألمهــات وقتــاً ليمنحــوا أطفالهــم أفضــل بدايــة يف الحيــاة، 
ولكــن تحــول دون تحقيقهــا تلــك الظــروف. لذلــك ال مفــّر للحكومــات واملؤسســات 
وقطــاع األعمــال غــري أن تدعــم اآلبــاء واألمهــات مــن خــالل االســتثمار يف سياســات 

تراعــي فيهــا مصلحــة واســتقرار األرس.

ــدور الوالديــن اإلنســاين، يحتفــل  معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أحــد املعّظمــني ل
الفــرص  الــيت يتحــنّي  الرســائل  الكثــري مــن  العاملــي للوالديــن ويف جعبتــه  باليــوم 



16

كلمات يف الذاكرة

إلرســالها، وعــر منّصــة هــذه املناســبة يخاطــب املعهــد دول العــامل كاّفــة حاثــاً بــأّن 
االســتقرار  العــامل  إذا شــهد  إال  يتحّقــق  ال  الوالــدان  أساســه  الــذي  األرسة  اســتقرار 
واألمــن والرخــاء، لذلــك ينــادي املعهــد الــدول الــيت أخــذت الرصاعــات منهــا مــا 
أخــذت، أن تضــع حــّداً لهــذه الرصاعــات والزناعــات. ويهمــس معهــد جنيــف لحقــوق 
ــاء الذيــن يخرجــون علــى قواعــد األرسة  اإلنســان كذلــك يف أذن الكثرييــن مــن األبن
املســتقرّة أن يمنحــوا أنفســهم فرصــة االســتمتاع بهــذا الحــّق حــى يعيُشــوا يف كنــف 
حضــن الوالديــن الــدائف. ويؤّمــن معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان علــى مســاهمة 
الحكومــات يف دعــم األرس الفقــرية الــيت يعمــل فيهــا اآلبــاء ســاعات طويلــة بعيــداً 
عــن أرسهــم، حــى يجتمــع شــمل األرس وتعيــش حيــاة مســتقّرة آمنــة وســط األبنــاء 
والبنــات لتكتمــل دعائــم األلفــة واملحبــة بمــا يخلــق وضعــاً يحّقــق أحــد أهــّم مرتكزات 
التنميــة املســتدامة وهــو االســتقرار. ويؤكــد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن تكريــم 
الوالديــن حــّق مســتحق بجــدارة وفــاء للــّدور العظيــم الــذي ينفــردان بالقيــام بــه 
دون ســواهما، كمــا ال يفــوت املعهــد أن ينــّوه إىل أّن مــن أولويــات تكريــم الوالديــن 
االهتمــام بهمــا عنــد الكــر؛ حــني يعجــزون عــن العمــل ورضورة رعايتهمــا مــن األبنــاء 
يف زمــن ضعفهمــا، باعتبــار ذلــك رّداً لجميــل قامــا بــه زمــن شــدتهما، ويناشــد املعهــد 
كّل ســكان العــامل أن يقفــوا وقفــة تعظيــم وإكــرام ألجــل الوالديــن اللذيــن يمثــالن 

يــن. مصــدر الســعادة يف الدار

جنيف 1 يونيو 2020م
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اليوم العاملي للطفل
20 نوفمر 2019م

يف العــام 1954 أوصــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة جميــع البلدان بتخصيص 
يــوم عاملــي لألطفــال ليشــكل االحتفــال أيقونــة للمحبــة واإلخــاء والتواصــل بــني 
األطفــال وتمكــني حقوقهــم ومراعــاة الظــروف الخاصــة باألطفــال الذيــن يعيشــون 
يــخ محــدد لالحتفــال  يف أوضــاع ســيئة. الجمعيــة العامــة مل تقّيــد الحكومــات بتار
باليــوم العاملــي لألطفــال عمــاًل بمبــدأ الخصوصيــة الثقافيــة وأولويــات الــدول فيمــا 
يتعلــق بقضايــا حمايــة الطفــل، وعليــه  كان الـــ20 مــن نوفمــر اليــوم الــذي حددتــه 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة  يف العــام  1954،وســبقتها تركيــا بتحديــد احتفالهــا 
ــي لألطفــال يف 23 أبريــل 1929 بينمــا عــدد مــن دول العــامل تحتفــل  ــوم العامل بالي
باليــوم العاملــي لألطفــال يف 1 يونيــو الــذي تــم تحديده مــن قبل االتحاد الديمقراطي 
الــدويل للمــرأة يف موســكو يف العــام 1950. إال أن 20 نوفمــر / ترشيــن الثــاين هــو 
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اليــوم الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بإعــالن حقــوق الطفــل يف 
العــام 1959 واتفاقيــة حقــوق الطفــل يف العــام  1989. 

اعتمــاد  علــى  عامــاً  ثالثــني  وبمــرور  للطفــل  العاملــي  باليــوم  اليــوم  العــامل  يحتفــل 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة التفاقيــة حقــوق الطفــل إال أن الفرحــة لــن تكــن 
قاســماً مشــرتكاً بــني كل أطفــال العــامل  ألن بعضهــم يجلــس بــني مطرقــة الحــروب 
وســندان الفقــر. لســان حــال األرقــام يقــول إن الظــروف الســيئة الــيت يعيشــها عــدد 
ليــس بالقليــل مــن األطفــال يف العــامل مقارنــة باألجيــال الســابقة،  تتناســب عكســياً 
مــع  الطموحــات الكبــرية بشــأن حمايــة األطفــال والتقــدم العاملــي يف مجــال حقــوق 
الطفــل ، والشــاهد علــى ذلــك األرقــام الــيت أعلنتهــا منظمــة اليونيســيف يف تقريرهــا 
الــذي أصدرتــه أول أمــس 18 نوفمــر / ترشيــن الثــاين 2019م بمناســبة الذكــرى 
مــن األطفــال والشــباب خــارج  الثالثــني التفاقيــة حقــوق الطفــل، 262 مليونــاً 
ــاً مــن الفتيــات والنســاء تزوجــن قبــل بلوغهــن ســن الثامنــة  املــدارس، 650 مليون
عــرشة، ربــع أطفــال العــامل ســيكونون عــام 2040 يعيشــون يف مناطــق فقــرية جــداً 
مائيــاً. هــذه األرقــام تفــرض علــى املجتمــع اإلنســاين والــدويل رفــع درجــة الشــعور 
بمســئولية توفــري الحمايــة لألطفــال بتوفــري الحــق يف الحيــاة والتعليــم والعيــش 

ــة. ــا ورد يف القوانــني واملواثيــق واملعاهــدات الدولي بكرامــة وفقــاً مل

ممثلــة األمــني العــام لألمــم املتحــدة الخاصــة باألطفــال والــزناع املســلح جــاء يف 
يــران 2019م اآليت: تقريرهــا األخــري ملجلــس األمــن يف يونيــو/ حز

إن األمــم املتحــدة قــد حققــت فيمــا يفــوق 000 24 انتهــاك جســيم ارتكبــت بحــق 
يــة. وبلــغ عــدد حــاالت قتــل وتشــويه األطفــال املتحقــق  األطفــال يف 20 حالــة قطر
منهــا مســتويات قياســية علــى الصعيــد العاملــي منــذ إنشــاء آليــة الرصــد واإلبــالغ 
كــر  أ هــم  األطفــال  كان  اليمــن  املســلح يف 2005. يف  والــزناع  باألطفــال  املعنيــة 
ــا عمليــات القتــال الــري وغريهــا مــن الهجمــات، حيــث بلــغ عــدد املصابــني  ضحاي

منهــم 689 1 طفــاًل.

كــر عــدد مــن حــاالت تجنيــد األطفــال   وظــل الصومــال البلــد الــذي ســجل فيــه أ
كــر عــدد ســجل  يا، شــهد عــام 2018 أ واســتخدامهم )300 2 طفــل(. ففــي ســور
منــذ بدايــة الــزناع مــن االعتــداءات علــى املــدارس واملرافــق الطبيــة )225(. وبلــغ 
كــر عــدد  عــدد األطفــال املختطفــني يف عــام 2018 نحــو 493 2 طفــاًل. وســجل أ
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مــن حــاالت االختطــاف املتحقــق منهــا يف الصومــال )609 1(. وتــم التحقــق مــن 
يا )69( والســودان  مزيد من حاالت االختطاف يف جنوب الســودان )109( وســور

.)22(

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يعــر عــن قلقــه الكبــري بشــأن األرقــام الــواردة يف 
يــر ممثلــة األمــني العــام الخاصــة باألطفــال والــزناع املســلح ،  يــر اليونيســيف وتقر تقر
ويناشــد املجتمــع الــدويل بالضغــط علــى الــدول غــري املنضمــة التفاقية حقــوق الطفل 
وبروتوكوالتهــا الثالثــة امللحقــة باالنضمــام لهــا توطئــة لتوفــري الحمايــة لألطفــال مــن 

كافــة أنــواع  املعاملــة الســيئة، واالســتغالل، والعنــف.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يرحــب بالدراســة العامليــة املهمــة الــيت أعدهــا الخبــري 
يــة، والــيت أصدرتهــا  يــد نــواك حــول األطفــال املحرومــني مــن الحر املســتقل مانفر
األمــم املتحــدة أول أمــس االثنــني 18 نوفمــر 2019م ، آملــني يف ترجمتهــا ألرض 

الواقــع باتخــاذ تدابــري محــددة ملصلحــة األطفــال.

نحــن يف  معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان ندعــو الجميــع لرتجمــة رؤيــة اتفاقية حقوق 
الطفــل إىل واقــع لألطفــال يف كل مــكان، عــر االبتــكارات، والتقنيــات الجديــدة، 
يــادة املــوارد«، ولتوحيــد الوجــدان اإلنســاين بشــأن قضايــا  واإلرادة السياســية، وز
األطفــال وتضافــر الجهــود لحمايتهــم وتوفــري مقومــات الحيــاة الــيت تقيهــم مــن 

اإلحبــاط واليــأس بســبب فقــدان الحمايــة..
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يوم الشباب العاملي

الشــباب كلمــة لهــا دويّ يف األســماع، ومــا أن ذكــرت هــذه الكلمــة إال واستشــعر 
الســامع العنفــوان والثــورة؛ فمرحلــة الشــباب هــي املرحلــة األهــم يف حيــاة اإلنســان 
إذ فيهــا يقــوى العــود، وتنضــج األفــكار وتتكــّون الشــخصية. والشــباب يف مختلــف 
لهــا، وملــا  التغيــري؛ والشــواهد علــى ذلــك ال حــرص  العصــور هــم األداة األهــم يف 
للشــباب مــن أهميــة يف املجتمــع اإلنســاين أعلنــت الجمعيــة العامــة ملنظمــة األمــم 
املتحــدة يــوم الثــاين عــرش مــن آب/ أغســطس مــن كل عــام يومــاً دوليــاً للشــباب بنــاء 
علــى التوصيــة الــيت قّدمهــا املؤتمــر العاملــي لــوزراء الشــباب والــذي عقــد يف لشــبونة يف 
الفــرتة 8 - 12 آب/أغســطس 1998 إيذانــاً بفتــح البــاب واســعاً للشــباب ليقّدمــوا 
مــن خاللــه أعمالهــم ومبادراتهــم ومشــاركاتهم الهادفــة، واعرتافــاً بأهميــة مشــاركة 
الشــباب يف الحيــاة والعمليــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، إذ تشــكل 
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ــار مــن إجمــايل عــدد ســكان العــامل ومــن املتوقــع أن يســتمر  فئــة الشــباب 1,2 ملي
هــذا العــدد يف االرتفــاع. 

فاالحتفــال بيــوم الشــباب العاملــي البــد أن نشــري فيــه إىل التحّديــات الــيت تواجــه 
يــاً ألن الشــباب ســالح ذو حّديــن؛  الشــباب يف العــامل اليــوم والســعي لحّلهــا جذر
إمــا أن يســتخدم اســتخداماً إيجابيــاً بتفجــري طاقاتــه للبنــاء والتعمــري إذا توفــرت 
بالبرشيــة  مــّراً  اســتغالاًل  اســتغل  وإال  يــب،  والّتدر واإلمكانيــات  األســباب  لــه 
ــيت  ــات اإلرهــاب ال ــل يف عملي ــه للتدمــري والخــراب كمــا هــو مائ واســتخدمت طاقت
تهــّدد دول كثــرية مــن العــامل، ومــن األســلحة الــيت يجــب أن يتســلح بهــا الشــباب 
التعليــم بمختلــف رضوبــه لفاعليتــه يف التنميــة املســتدامة كمــا جــاء يف رســالة املديــرة 
العامــة لليونســكو الســيدة أودري أزوالي بمناســبة يــوم الشــباب العاملــي »تحويــل 
التعليــم«  آب/أغســطس2019م. عليــه ينبغــي أن تتضافــر جهــود العــامل مجتمعــة 
ــة  يف  لالهتمــام بالشــباب وذلــك مــن خــالل تمكــني الشــباب مــن املشــاركة الفاعل
اآلليــات السياســية الرســمية ممــا يزيــد مــن عدالــة العمليــات السياســية مــن خــالل 
تقليــل العجــز الديمقراطــي، ويســهم كذلــك يف اســتعادة الثقــة يف املؤسســات العامــة 
بــني جمهــور الشــباب تحديــداً. وعــالوة علــى ذلــك، تتطلــب الغالبيــة العظمــى مــن 
التحديــات الــيت تواجههــا اإلنســانية حاليــاً  مثــل تفــي جائحة كوفيــد - 19 وظاهرة 
تغــري املنــاخ — عمــاًل عامليــاً متضافــراً ومشــاركة شــبابية فاعلــة وهادفــة. وبمــا أن قــدرة 
الشــباب علــى مواجهــة  األزمــات تعتمــد علــى بيئاتهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والسياســية بشــكل كبــري، فالبــد مــن توفــري الفــرص للشــباب للمشــاركة بتطويــر 
قدراتهــم فإنهــم- علــى األرجــح- ســوف يســتفيدون مــن هــذه القــدرات املكتســبة 
ــاء، ولهــذا الســبب يعتــر الشــباب الفئــة األهــم يف العــامل لبنــاء  للمواجهــة بشــكل بّن

الســالم.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يهــئ الشــباب بيومهــم العاملــي، ويوجــه رســائل 
ومطالــب وبرشيــات يعمــل املعهــد  بــكل مــا يف وســعه لتحقيقهــا؛ فرســالة املعهــد 
خطــوة  باعتبارهــا  الشــباب  نجــاح  اســتثمار  يف  يــادة  الز رضورة  علــى  فيهــا  يؤكــد 
يــة نحــو درء التطــرف العنيــف ومكافحتــه، ويطالــب املعهــد جميــع دول العــامل  رضور
يــة يف التعبــري  خاّصــة دول الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا بمنــح الشــباب الحّر
عــن آرائهــم ونــرش إبداعاتهــم وابتكاراتهــم ويشــّدد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان 
علــى تنفيــذ مــا جــاء بموجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 2250  حــول »الشــباب 
والســلم واألمــن«، إضافــة إىل اســرتاتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب. 
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ويناشــد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان دول العــامل وضــع خطــط وطنيــة لتنفيــذ 
قــرار مجلــس األمــن 2250. 

ومــن خــالل منّصــة يــوم الشــباب العاملــي يــرّس معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن 
يعلــن عــن تأســيس أول وحــدة خاصــة للشــباب باملعهــد تهتــم بمحــاور أساســية؛ 
والثــاين   ،) األمــن 2250  )مجلــس  قــرار  والســالم  -األمــن  الشــباب  منهــا  األول 
الشــباب وحقــوق اإلنســان، وثالثهــا الشــباب والرياضــة ويف الرابــع محــور الشــباب 
وأهــداف التنميــة املســتدامة، إضافــة إىل محــور الشــباب والزناعــات املســلحة ومحــور 
الختــام الشــباب والديمقراطيــة. وال يفــوت معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن يدعــو 
دول العــامل كاّفــة لتكــون ســّداً منيعــاً للشــباب ضــّد دعــاة التطــّرف واإلرهــاب وذلــك 
يــب الــالزم ومــلء الفــراغ بمــا ينفــع، حــى تضمــن شــعوب العــامل  بالتوعيــة والتدر

مســاهمة الشــباب يف التنميــة املســتدامة.

جنيف 12 أغسطس 2020م
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اليوم العاملي للمرأة
8مارس/ آذار

أنا جيل املساواة: إعمال حقوق املرأة

األمــم  اعتمدتــه  الــذي  اليــوم  وهــو  للمــرأة  العاملــي  باليــوم  اليــوم،  العــامل  يحتفــل 
املتحــدة يف عــام 1977 يومــاً دوليــاً للمــرأة بغــرض لفــت أنظــار العــامل إىل قضيــة 
ــرأة يف كافــة أنحــاء العــامل مــن أجــل  ــرأة، حيــث يحتفــل يف هــذا اليــوم بنضــاالت امل امل
والثقافيــة،  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  والسياســية  واملدنيــة  اإلنســانية  حقوقهــا 
وعلــى الرغــم مــن كل املجهــودات الــيت تبذلهــا األمــم املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة 
املعنيــة باملــرأة، وعلــى الرغــم مــن كل املجهــودات الــيت تبذلهــا الحكومــات ومئــات 
يــر تشــري  اآلالف مــن املنظمــات الطوعيــة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، ال تــزال التقار
إىل أن انتهــاكات حقــوق املــرأة هــي األكــر انتشــاراً يف العــامل، وأن حــاالت اإلفــالت مــن 
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العقــاب هــي األكــر فيمــا يتعلــق بالجرائــم املرتكبــة ضــد النســاء! وال تــزال القصــص 
املروعــة عــن انتهــاكات حقــوق النســاء والفتيــات تــروى يف كل زمــان ومــكان، عابــرة 

للقــارات والحضــارات والثقافــات.

موضــوع االحتفــال لهــذا العــام هــو ’’أنــا جيــل املســاواة: إعمــال حقــوق املــرأة‘‘. 
ويتمــاىش هــذا املوضــوع مــع الحملــة متعــددة األجيــال لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، 
املســماة ’’جيــل املســاواة‘‘. يصــادف االحتفــال هــذا العــام الذكــرى الســنوية الـــ25 
إلعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني الــذي يعــد خارطــة الطريــق األكــر تقدميــة يف مــا يتصل 

بتمكــني املــرأة والفتــاة يف كل أنحــاء العــامل.

وإننــا نؤكــد أنــه علــى الرغــم مــن التقــدم املحــرز خــالل املئــة عــام املاضيــة، إال أن العديــد 
مــن التحديــات ال تــزال تواجــه النســاء والفتيــات أمــام تحقيــق املســاواة الكاملــة  

والفعليــة وبنــاء الســالم وإحــداث التنميــة املســتدامة.

ففــي مجــال صنــع القــرار، تتحســن املشــاركة السياســية للنســاء عامــاً بعــد عــام، 
فوفقــاً لالتحــاد الرملــاين الــدويل فــإن النســاء شــكلن خــالل العــام 2018 نســبة 
%25 مــن نــواب العــامل، وهــو مــا يعتــر نقلــة نوعيــة خــالل العــرش ســنوات املاضيــة، 
إذ كانــت نســبة الرملانيــات ال تزيــد علــى %13,1 عــام 2000، إال أن هــذه النســبة مل 
تصــل بعــد للتــوازن املطلــوب بــني الجنســني يف العمــل الســيايس، خاصــة وأن املــرأة 
ال تتبــوأ مناصــب سياســية عليــا كرئاســة الدولــة أو رئاســة الحكومــة إال يف أقــل مــن 
10 %  مــن بلــدان العــامل، ويف دول منطقــة الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا بلغــت 
نســبة النســاء اللــوايت حصلــن علــى مقاعــد برملانيــة خــالل العــام 2010   11,7 %، 

بعــد أن كانــت تلــك النســبة 3,4 % فقــط عــام 1995. 

مل يعــد مقبــواًل اعتبــار العنــف ضــد النســاء والفتيــات قضيــة خاصــة، بــل أصبــح لزامــاً 
اعتبــاره شــأناً عامــاً. كمــا مل يعــد مــن املقبــول التــذرع باملعوقــات الثقافيــة واالجتماعيــة 
يــاً انتهــاج جميــع الســبل الكفيلــة بحمايــة النســاء والفتيــات  لتريــره، بــل بــات رضور
مــن كل أشــكال العنــف ســواء تلــك الــيت تقــع يف الحــزي الخــاص، أو العــام يف ســياق 
ــة مــن أجــل مســارات  . إن مشــاركة النســاء يف امليــدان االقتصــادي هــي أولوي

ٍ
مــواز

كــر اســتدامة. تنمويــة أ

لقــد احتفلنــا يف العــام املــايض بمــرور أربعــني عامــاً علــى اعتمــاد اتفاقيــة القضــاء علــى 
ــرأة والــيت صــادق وانضــم إليهــا مــا مجموعــه 189  جميــع أشــكال التميــزي ضــد امل
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دولــة فيمــا صادقــت وانضمــت 113 دولــة للروتوكــول االختيــاري امللحــق بهــا، 
والــذي يعطــي الحــق للنســاء فــرادى وجماعــات، برفــع شــكاوى تتعلــق بانتهــاكات 
حقوقهــن بشــكل مبــارش للجنــة األمــم املتحــدة للقضــاء علــى التميــزي ضــد املــرأة بعــد 

اســتنفاذ ســبل الطعــن الوطنيــة ، ويتيــح طلــب إجــراء تحقيــق. 

ويف حــني يرحــب معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان بواقــع أّن جميــع دول منطقــة 
الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا عــدا الســودان والصومــال قــد انضمــت لالتفاقيــة 
املذكــورة، إال أنــه يأمــل مــن دول املنطقــة أن تحــذو نفــس الحــذو عنــد التعامــل مــع 
الروتوكــول ســابق الذكــر، فحــى اليــوم ثــالث دول عربيــة فقــط هــي ليبيــا ، تونــس 
وفلســطني انضمــت للروتوكــول االختيــاري امللحــق باالتفاقيــة، ويأمــل أيضــاً أن 
يســحب عــدد مــن دول العــامل كافــة تحفظاتــه علــى بعــض بنــود االتفاقيــة، بســبب 
تعــارض الكثــري مــن هــذه التحفظــات مــع الهــدف والغــرض األســايس مــن االتفاقية.

إطــار االســتعداد لالحتفــال  العــام يف  للمــرأة هــذا  العاملــي  باليــوم  يــأيت االحتفــال 
األمــن  باملــرأة،  الخــاص   ،1325 رقــم  األمــن  مجلــس  لقــرار  العرشيــن  بالذكــرى 
كــد علــى أهميــة دورهــا يف بنــاء  والســالم والــذي اعــرتف  بآثــار الحــروب علــى املــرأة وأ
الســالم، والــذي تعــّزز بعــدد مــن القــرارات املكّملــة، آخرهــا القــرار 2493 )2019(. 

يف هــذا اليــوم، ُنشــّدد علــى أهميــة اعتمــاد أجنــدة املــرأة واألمــن والســالم كإطــار 
الخاصــة  الوطنيــة  العمــل  اعتمــاد خطــط  مــن خــالل  النســاء،  معيــاري لحقــوق 
بتطبيــق القــرار 1325 إضافــة إىل اتخــاذ جميــع التدابــري الكفيلــة بتنفيــذه علــى أرض 

الواقــع.   

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يشــيد بمبــادرة »تســليط الضــوء« الــيت أطلقتهــا كل 
مــن األمــم املتحــدة واالتحــاد األورويب الــيت تركــز علــى القضــاء علــى جميــع أشــكال 
العنــف ضــد النســاء والفتيــات، وتدفــع بهــا إىل دائــرة الضــوء وتضعهــا يف طليعــة 
الجهــود الراميــة إىل تحقيــق املســاواة بــني الجنســني وتمكــني املــرأة بمــا يتمــاىش مــع 

أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2030.

يواصــل معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان عملــه هــذه الســنة أيضــاً مع جميــع الرشكاء 
حــول العــامل، بهــدف تمكــني النســاء ورفــع الوعــي بقضايــا حقــوق اإلنســان للمــرأة، 
فهنــاك الكثــري بعــُد؛ مّمــا يجــب عملــه للقضــاء علــى التميــزي بــني الجنســني، خاصــًة 
مــع بــروز تهديــدات جديــدة يف الســنوات األخــرية، كالتغــرّي املناخــي، وانتشــار انعــدام 
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األمــن الغــذايئ، اإلرهــاب واألزمــة املاليــة العامليــة..

اليــوم، ونحــّي  بهــذا  العــامل  نســاء  ُنهــّئ  اإلنســان  لحقــوق  إننــا يف معهــد جنيــف 
جهودهــن ونضالهــن وكفاحهــن يف كل بقعــة مــن بقــاع العــامل، وندعوهــن للتمســك 
بالوعــد بإنهــاء العنــف ضدهــن، ونضــم صوتنــا وجهودنــا لحملــة اتّحــدوا، وندعــو 
الجميــع لالنضمــام إليهــا. ونحــّي علــى وجــه الخصــوص نســاء وفتيــات منطقــة 
يــة  الحر أجــل  مــن  ونضالهــن  لتضحياتهــن  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الــرشق 

والكرامــة.  

يف العام 2020، ال يســعنا إال أن ندعو إىل اعتماد املقاربة الشــمولية اليت تقّر برتابط 
الحقــوق اإلنســانية للنســاء وعــدم تجزئتهــا، واالعــرتاف بهــا لجميــع املجموعــات مــن 
يــاف والالجئــات والعامــالت املزنليــات  النســاء والفتيــات املواطنــات يف املــدن واألر

والنســاء ذوات اإلعاقــة.

إن معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يؤكــد عــر برامجــه وأنشــطته ومشــاريعه املختلفــة 
الــيت تنــال املــرأة جــزءاً كبــرياً منهــا، الزتامــه تجــاه قضايــا املــرأة يف العــامل وبرتكــزي خــاص 
علــى منطقــة الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا، وهــي املنطقــة الــيت ال تــزال أوضــاع 
النســاء فيهــا تعــاين مــن عــدم املســاواة التامــة، والتميــزي املبــي علــى أســاس الجنــس 

، ممــا يجعلهــا  تتعــرض للعديــد مــن أشــكال االنتهــاكات املروعــة واملســتمرة.
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اليوم العاملي للمرأة املدافعة عن حقوق اإلنسان

الــذي  اإلنســان،  حقــوق  عــن  للمدافعــات  العاملــي  باليــوم  اليــوم،  العــامل  يحتفــل 
اختــارت لــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، أن يوافــق التاســع والعــرشون مــن 
شــهر نوفمــر، مــن كل عــام، وهــي مناســبة للوقــوف علــى نضــال وتضحيــات النســاء 
املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، يف مختلــف أرجــاء العــامل، لدورهــن الرائــد والحيــوي 
يف الدفــاع عــن اإلعمــال الكامــل لحقــوق اإلنســان، وقــد تحملــن يف ســبيل هــذا 
يــز  الهــدف الســامي العديــد مــن املضايقــات، ودفعــن يف نضالهــن مــن أجــل تعز
وحمايــة وإعمــال حقــوق اإلنســان، يف بلدانهــن، أو يف مناطــق مختلفــة مــن العــامل، 
أثمانــاً باهظــة، وصلــت يف حــاالٍت عديــدة إىل مصــادرة حــق بعضهــن يف الحيــاة، ويف 

الســالمة النفســية والجســدية. 

ــأيت هــذا اليــوم للتذكــري، بمــا تعانيــه النســاء املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، يف  وي
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مختلــف أرجــاء العــامل بصفــٍة عامــة، ويف بعــض املناطــق الــيت ظلــت تشــهد نزاعــات 
مســلحة، أو اضطرابــات سياســية، علــى وجــٍه خــاص، مــن انتهــاكات تســتهدفهن 
 مبــارش، بوصفهــن مدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، مــن ناحيــة، وبوصفهــن 

ٍ
بشــكل

واألكــر  لالنتهــاكات،  عرضــة  األكــر  جعلهــن  مــا  وهــو  أخــرى،  ناحيــٍة  مــن  نســاء، 
اســتهدافاً، بســبب نشــاطهن اليومــي يف الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان. 

إننــا يف معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان، نغتنــم هــذه الســانحة، لنتقــدم بالتحيــة 
والتقديــر، لجميــع املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، علــى مســتوى العــامل بصفــٍة 
عامــة، وللمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان يف منطقــة الــرشق األوســط وشــمال 
إفريقيــا بصفــٍة خاصــة، ومــن بينهــن عــرشات النســاء الــاليئ دعمــن مســرية معهــد 
ــذ تأسيســه يف العــام 2004 وحــى اآلن، ســواء مــن  جنيــف لحقــوق اإلنســان، من
يبيــة، أو ضمــن فرقــه البحثيــة، أو  خــالل عملهــن املبــارش، ضمــن أطقــم املعهــد التدر
مــن خــالل تقديمهــن لجميــع أشــكال الدعــم للمعهــد، يف العديــد مــن بلــدان منطقــة 

ــا. الــرشق األوســط وشــمال إفريقي

وينتهــز معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان ، هــذه الفرصــة، ملناشــدة جميــع الحكومــات 
يف  الحكوميــة،  غــري  واملنظمــات  اإلنســان  بحقــوق  املعنيــة  الوطنيــة  واملؤسســات 
جميــع أرجــاء العــامل، ويف منطقــة الــرشق األوســط وشــمال إفريقيــا، لبــذل مزيــد مــن 
الجهــود لتجفيــف منابــع وأســباب العنــف املوجــه ضــد النســاء بصفــٍة عامــة، واملوجــه 
ضــد املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان بصفــٍة خاصــة، ســواًء مــن خــالل مالءمــة 
ــات الدوليــة ذات الِصلــة  الترشيعــات الوطنيــة مــع مقتضيــات االتفاقيــات واإلعالن
بالحــق يف الرتافــع عــن حقــوق اإلنســان، بشــكل فــردي أو جماعــي، أو تلــك املتصلــة 
بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــزي ضــد املــرأة. أو مــن خــالل وضــع خطــط عمــل 

وإســرتاتيجيات وطنيــة مــن أجــل كفالــة حقــوق املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان. 

إننــا بمعهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان نؤكــد علــى الــدور الرائــد للنســاء املدافعــات عــن 
حقــوق اإلنســان، ونتطلــع إىل تفتيــت جميــع العقبــات التميزييــة الــيت تواجــه النســاء، 
يف القوانــني ويف الواقــع، ويف األنمــاط االجتماعيــة واملناهــج التعليميــة. إن حمايــة 
وســالمة املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، رهينــة بالتغيــري املأمــول يف الترشيعــات، و 
بمحــارصة الوصــم االجتماعــي الــذي ظــل يالحــق املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، 
يف العديــد مــن بلــدان العــامل، والــذي انعكــس بــدوره علــى تغيــري ســلوك املجتمــع 
 عديــدة، تجــاه املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، ونتجــت عنــه، 

ٍ
والســلطات، يف بلــدان
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يف املقابــل، أنمــاط عديــدة مــن االنتهــاكات املســلطة ضدهــن. 

إننــا نأمــل كثــرياً، يف إنهــاء حــاالت اإلفــالت مــن العقــاب إزاء الجرائــم واالنتهــاكات 
الخطــرية ، الــيت ظلــت تالحــق املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، وبخاصــة يف املناطــق 

ــات السياســية. ــرة بالزناعــات املســلحة، أو باالضطراب املتأث
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اليوم العاملي لألرامل

يــران/ يونيــو مــن كل عــام باليــوم  يحتفــل العــامل يف الثالــث والعرشيــن مــن شــهر حز
ملعــاين  وتجســيداً  اإلنســاين  االجتماعــي  التكافــل  ملبــدأ  ترســيخاً  لألرامــل،  العاملــي 
التضامــن والتعــاون بــني النــاس يف مختلــف املواقــف وإلســماع أصــوات األرامــل 
كذلــك والتعريــف بتجاربهــن وحشــد الدعــم الــذي يحتجنــه، فاألرامــل كتبــت لهــن 
األقــدار أن يفقــدن الرشيــك الــذي ظــّل مكافحــاً طــول حياتــه مــن أجــل تأمــني 
االحتياجــات األساســية وحمايــة الحقــوق اإلنســانية لرشيكــة حياتــه وكرامتهــا دون 
كلــل أو ملــل وبدافــع إنســاين ذايت . لذلــك ففــي تثبيــت يــوم خــاص لهــذه الفئــة مــن 
املجتمــع اإلنســاين مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة دعــم وســند لألرامــل 
كمــا أن فيــه شــحذاً للهمــم واســتنهاضاً مــن أجــل الوقــوف مــع هــذا الفصيــل 
الضعيــف ومــّد يــد العــون لــه مــن كاّفــة فصائــل اإلنســانية، بــل فيــه تشــجيع وغــرس 
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طمأنينــة لألرامــل واعــرتاف بدورهــن يف بنــاء املجتمعــات.

واالحتفــال باليــوم العاملــي لألرامــل هــذا العــام ربّمــا تضاعــف فيــه عــدد األرامــل 
بســبب جائحــة كورونــا الــيت حصــدت الكثــري مــن األرواح، وقــد أفــادت املعلومــات أن 
كــر مــن ذلــك  عــدد األرامــل يف كل أنحــاء العــامل يقــدر بـــ 258 مليــون أرملــة وربمــا أ

بكثــري بعــد الجائحــة، ويعيــش ُعرشهــن يف فقــر مدقــع.

وُيعــّد اليــوم العاملــي لألرامــل فرصــة للعمــل مــن أجــل تحقيــق الحقــوق الكاملــة 
واالعــرتاف باألرامــل اللــوايت تتجاوزهــن بعــض املجتمعــات وتحرمهــن املشــاركة يف 
أبســط الحقــوق ظلمــاً واســتحقاراً لــدور األرملــة باعتبارهــا ضعيفــة وعاجــزة. وهــذا 
يســتوجب املزيــد مــن اإلحصــاءات الــيت تصّنــف األرامــل حســب الحالــة االجتماعيــة 
والجنــس والعمــر، مــن أجــل املســاعدة يف الكشــف عــن حــاالت االنتهــاك الــيت تعــاين 
منهــا األرامــل وتوضيــح حالتهــن، ألّن البيانــات املوثوقــة عــن ذلــك نــادرة وال يمكــن 
االعتمــاد عليهــا، حــى يتــم وضــع السياســات والرامــج الــيت تهــدف إىل التصــّدي 

للفقــر والعنــف والتميــزي الــذي تعــاين منــه األرامــل.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان باعتبــاره مهتمــاً بمثــل تلــك القضيــة اإلنســانية 
الــيت تمّثلهــا األرامــل، يتفاعــل مــع الحــدث يف احتفــال العــامل باليــوم العاملــي لألرامــل 
ويرســل تعزيزاتــه مــن أجــل األرامــل لكافــة الــدول الــيت حباهــا هللا بوفــرة يف الــرزق 
رزق  مــن  األرامــل-  اإلنســانية -ومنهــم  مــن رصفائهــا يف  املســتضعفني  تمنــح  أن 
هللا الــذي اختّصهــا بــه، كمــا يطالــب معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان كافــة الــدول 
واملنظمــات واألفــراد باالعــرتاف بــدور األرامــل يف املجتمــع اإلنســاين وإتاحــة املعلومــات 
لهــن بشــأن مــا يتصــل بحصولهــن علــى حقوقهــن دون مــّن أو أذى. وينتهــز املعهــد 
ــداءه لحكومــات الــدول كافــة أن تتخــذ  فرصــة االحتفــال الــدويل لألرامــل ويوجــه ن
اإلجــراءات الالزمــة للوفــاء بالزتاماتهــا بكفالــة حقــوق األرامــل املنصــوص عليهــا يف 
القانــون الــدويل الــذي يتضّمــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــزي ضــد 
املــرأة وكذلــك اتفاقيــة حقــوق الطفــل. وينــادي معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان 
بتنفيــذ برامــج وسياســات إلنهــاء العنــف ضــد األرامــل وأطفالهــن، والتخفيــف مــن 
وطــأة الفقــر، والتعليــم، وغــري ذلــك مــن أشــكال الدعــم لألرامــل مــن جميــع األعمــار، 

يف ســياق خطــط العمــل للتعجيــل بتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

وال يفــوت معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن يخّصــص الدعــوة للــدول املتصارعــة 
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تراجــع ضمريهــا  بفصائــل محليــة خارجــة علــى أنظمــة الحكــم فيهــا أن  داخليــاً 
اإلنســاين وتلقــي نظــرة يف مــا تخّلفــه الحروبــات والزناعــات مــن رضر وترشيــد أرس 
بســبب فقــدان ربّانهــا وحاملــي همومهــا تاركــة أرامــل ال حــول لهــن وال قــوة يف 
الــرشق  بعــض دول  الزتامــات األرس واألطفــال، ومــا يحــدث يف  الغالــب ملجابهــة 
األوســط وشــمال أفريقيــا ليــس ببعيــد عــن الذاكــرة، فأمــل معهــد جنيــف أن يشــهد 
العــامل اســتقراراً تســهم فيــه األرامــل يف عمليــات بنــاء الســالم واملصالحــة لضمــان 

تحقيــق الســالم واألمــن املســتدامني.

جنيف 23 يونيو 2020م
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اليوم العاملي للمسنني

كتوبــر مــن كل عــام تتداعــى شــعوب العــامل احتفــااًل  يف األول مــن ترشيــن األول /أ
باليــوم العاملــي للمســنني يف مشــهد ينــئ بــأن حقــوق اإلنســان مــن املطالــب الــيت 
ال فــكاك منهــا، وال يســتثى مــن التمتــع بهــا فــرد مــن أفــراد املجتمــع لســّنه أو نوعــه 
أو لونــه أو أيّ ســبب آخــر مــن أســباب التميــزي. فالجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 
نشــاطها املســتمر وعملهــا الــدءوب مــن أجــل نــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان وجعلهــا 
حّيــّة تســعى بــني النــاس، قــد اعتمــدت يف 14 كانــون األول/ديســمر 1990، يف 
فيــه  تتبــادل  للمســنني  عامليــاً  يومــاً  كتوبــر  مــن ترشين/أ األول  قرارهــا 106/45 
اآلراء واألفــكار حــول كيفيــة أن تعيــش هــذه الفئــة املســتضعفة بــني النــاس كفصيــل 
يــز املســاعدة يف تحقيــق  متفاعــل مــع مجتمعــه املحلــي دون عــزل أو إقصــاء وتعز
املطالــب اإلنســانية للمســّنني. وجــاء هــذا اإلعــالن الحقاً ملبادرة خطــة العمل الدولية 
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الــيت اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف قرارهــا 37/51 املــؤرخ 3 كانــون 
األول/ديســمر 1982.ويف عــام 1991، اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، 
ــار الســن. ويصــادف  بموجــب قرارهــا 46/91، مبــادئ األمــم املتحــدة املتعلقــة بكب
احتفــال هــذا العــام الذكــرى الثالثــني لليــوم العاملــي لكبــار الســن، وكذلــك ظهــور 
جائحــة كوفيــد-19، الــذي تســبب يف حــدوث اضطرابــات يف جميــع أنحــاء العــامل 
الســيما كبــار الســن، ممــا يويجــب أن تســتهدف التدخــالت السياســاتية والرامجيــة 
يــادة الوعــي باحتياجاتهــم الخاصــة. ومــن املهــم كذلــك االعــرتاف بمســاهمات كبــار  ز
الســن يف صحتهــم واألدوار املتعــّددة الــيت يلعبونهــا يف مرحلــيت التأهــب واالســتجابة 

لألوبئــة الحاليــة واملســتقبلية.

إّن يف االحتفــال باليــوم العاملــي للمســّنني مــن املعــاين والقيــم اإلنســانية مــا يحقــق 
الحكمــة القائلــة إّن بــي اإلنســان كالجســد الواحــد إذا اشــتىك منــه عضــو تداعــى لــه 
ســائر الجســد بالّســهر والحّمــى، فاملســّنون يعتــرون ضعفــاء إذا مل يجــدوا الدعــم 
واإلســناد املــادي واملعنــوي، فاالحتفــال بيــوم املســّنني الــدويل اعــرتاف بدورهــم يف 
الحيــاة، وتمســك بعــدم عزلهــم مــن األنشــطة الــيت بإمكانهــم القيــام بهــا حــى 
ال يفقــدوا املهــارة يف األداء بســبب اإلبعــاد عــن عملهــم يف أيّ ميــدان كان، ففــي 
االحتفــال بهــذه املناســبة دعــوة للــّدول يف مختلــف بقــاع األرض أن تجعــل البــاب 
مرشعــاً لكبــار الســّن مــن الذكــور واإلنــاث ملمارســة أعمالهــم دون تضييــق، بــل مــن 
الواجــب عــدم الضغــط عليهــم ومطالبتهــم بمــا ال يقــوون علــى تنفيــذه، كمــا أن علــى 
ــة وإنســانية تجــاه املســّنني هــي أن يعيــش املســّن كغــريه  الــدول مســؤولية أخالقي
مــن أفــراد مجتمعــه بمســتوى معيــي تراعــى فيــه العدالــة، وكذلــك يحتــاج املســّنون 
يف هــذه الفــرتة الزمنيــة مــن العمــر لرعايــة صحيــة واجتماعيــة واقتصاديــة ممــا 
يتطلــب أن تشــرتك املنظمــات واملؤسســات الداعمــة يف التكفــل بتحقيــق مطالــب 

املســّنني وتقديــم العــون الــالزم لهــم.    

  معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يهــئ املســنني بيومهــم العاملــي وينــادي الــدول 
كافــة أن تقــوم بدورهــا اإلنســاين تجــاه كبــار الســّن ومراعــاة حقــوق اإلنســان الالزمــة 
واالهتمــام بتطبيــق كافــة الصكــوك الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان ال ســيما 
مــا يختــص بحقــوق الشــيخوخة، وينــادي معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان الــدول 
األعضــاء وأصحــاب املصلحــة أن يعملــوا علــى إنشــاء جمعيــات تعاونيــة لكبــار الســّن 
يــة،  يكــون الهــدف منهــا تفعيــل املســنني يف املجتمــع وتوفــري احتياجاتهــم الرور
ويذكـّـر معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان الــدول بأهميــة واليــة الخبــرية املســتقلة املعنية 
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بتمتــع كبــار الســّن بجميــع حقــوق اإلنســان يف التوعيــة بحقــوق املســّنني والعمــل بمــا 
يــق العامــل املفتــوح العضويــة املعــي  جــاء يف تقاريرهــا وتوصياتهــا، فضــاًل عــن الفر
بالشــيخوخة وأهميــة وضــع صــك قانــوين متعــدد األطــراف بشــأن حقــوق كبــار 

الســن.

كتوبر 2020م جنيف 1 أ
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اليوم العاملي للصحة

اليــوم الســابع مــن نيســان / أبريــل يحتفــل العــامل بيــوم الصحــة العاملــي وهــو حــدث 
ــه  ــاة صحــي مثــايل وحــريّ ب ــز أســلوب حي ي ــاه إىل تعز ســنوي يهــدف إىل لفــت االنتب
ــم، وشــاءت األقــدار أن تقــام  ــم يجــذب النــاس إىل القي ــه بتصمي أن تعقــد احتفاالت
فعاليــات االحتفــاالت لهــذا العــام يف ظــرف، كّل النــاس مشــغولون فيــه بمواجهــة 
ضيــف خطــري شــغل كل الدنيــا وهــو فــريوس كورونــا مّمــا يجعــل األنظــار تتجــه إىل 
املؤسســات الصّحيــة عّلهــا تجــد لــه عالجــاً يقــي البرشيــة خطــر انتشــاره. فاالحتفــال 
هــذا العــام طابعــه تنويــري إرشــادي غايتــه التثقيــف الصّحــي لكافــة أفــراد املجتمــع 
ملجابهــة خطــر فــريوس كورونــا . وتشــكّل جائحــة كورونــا ضغطــاً علــى الُنظم الصحية 
حــول العــامل، فالطلــب املزتايــد علــى املرافــق الصحيــة وعاملــي الرعايــة الصحيــة يهــّدد 
بإثقــال كاهــل بعــض الُنظــم الصحيــة وعجزهــا عــن تســيري أعمالهــا بصــورة فعالــة.
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ــه معرفــة رضورة االهتمــام بالصحــة،  إّن االحتفــال بيــوم الصّحــة العاملــي مــن غايات
ابتــداء مــن املحافظــة علــى النظافــة وتجّنــب االختناقــات والزحــام خاّصــة هــذه 
األيــام، والرتكــزي علــى الغــذاء الصّحــي الشــامل وممارســة الرياضــة بانتظــام ومــا إىل 
ذلــك، فضــاًل عــن الفهــم الصحيــح للبدانــة باعتبارهــا خطــراً رغــم ظــّن البعــض أنــه 
داللــة صحــة وعافيــة. ومــن األســاليب الــيت ينبغــي أن ُتّتبــع يف التثقيــف الصحــي 
اســتخدام الفــّن بمختلــف رضوبــه مــن شــعر أو غنــاء أو رقــص أو مــرسح أو فــّن 
كــر تأثــرياً وأرسع انتشــاراً يف  تشــكيلي أو أفــالم باعتبــار الفــن أفضــل وســيلة جــذب وأ

ــه. كل قطاعــات املجتمــع بمختلــف فئات

ومــن التحديــات كمــا أثبتــت الجائحــات الســابقة أنــه عندمــا تختنــق الُنظــم الصحيــة 
أو  معالجتهــا  يمكــن  أمــراض  بســبب  الوفيــات  معــدالت  كذلــك  تــزداد  باألعبــاء، 
أّدت   ،2015-2014 عامــي  خــالل  اإليبــوال  فاشــية  فأثنــاء  باللقاحــات.  توّقيهــا 
إخفاقــات النظــام الصحــي إىل تجــاوز عــدد الوفيــات الناتجــة عــن اإلصابــة بالحصبــة 
يــا وفــريوس العــوز املناعــي البرشي/األيــدز والســل عــدد تلــك الوفيــات الناتجــة  واملالر
ــر العــام ملنظمــة الصحــة  ــد املدي كّ ــة باإليبــوال ]1،2[. ويف هــذا الســياق، أ عــن اإلصاب
العامليــة، أن »أفضــل دفــاع نملكــه يف وجــه أي فاشــية هــو متانــة النظــام الصحــي. 
وقــد أظهــرت جائحــة كورونــا مــدى ضعــف العديــد مــن الُنظــم والخدمــات الصحيــة 
حــول العــامل، ممــا أرغــم البلــدان علــى اتخــاذ خيــارات صعبــة بشــأن الســبل األفضــل 

لتلبيــة احتياجــات شــعوبها“.

للتخطيــط  محّدثــة  إرشــادات  بوضــع  العامليــة  الصحــة  منظمــة  قامــت  وقــد 
التشــغيلي علــى نحــو يــوازن بــني متطلبــات االســتجابة املبــارشة لجائحــة كورونــا مــن 
جهــة، وضمــان إتاحــة الخدمــات الصحيــة األساســية مــن جهــة أخــرى، مــع تخفيــف 
ــات.  ــة ملســاعدة البلــدان علــى مواجهــة هــذه التحدي ــار النظــم الصحي مخاطــر انهي
تنظــر  أن  ينبغــي  يــة هادفــة  فور إجــراءات  كذلــك مجموعــة  اإلرشــادات  وتتنــاول 
البلــدان يف تطبيقهــا علــى الصعيــد املحلــي واملناطقــي والوطــي مــن أجــل إعــادة 
تنظيــم خدماتهــا الصحيــة وتأمــني إتاحــة الخدمــات الصحيــة األساســية العاليــة 

الجــودة للجميــع.

يف االحتفــال بيــوم الصحــة العاملــي لهــذا العــام ينبغــي أن تحــّدد البلــدان الخدمــات 
األساســية الــيت ســتعطيها األولويــة يف إطــار جهودهــا الراميــة إىل الحفــاظ علــى 
تحقيــق  اســرتاتيجية تضمــن  بخيــارات  تقــوم  وأن  الخدمــات،  تقديــم  اســتمرارية 
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كــر.  كــر فأ أقــى اســتفادة لســكانها مــن املــوارد الطبيــة الــيت باتــت محــدودة أ
االحتياطيــة، ال ســيما  املعايــري  تمتثــل ألعلــى  أن  البلــدان  علــى  كذلــك  وســيتعني 
ممارســات النظافــة الصحيــة، وتوفــري اإلمــدادات الالزمــة للعاملــني الصحيــني، بمــا 
يف ذلــك معــدات الحمايــة الشــخصية. ويتطلــب ذلــك تخطيطــاً محكمــاً وإجــراءات 
منســقة بــني الحكومــات ومرافــق الرعايــة الصحيــة ومديريهــا. فالُنظــم الصحيــة 
املتأهبــة واملنظمــة تنظيمــاً جيــداً مــن شــأنها أن تتيــح الخدمــات األساســية خــالل 
فــرتات الطــوارئ علــى نحــو منصــف يقّلــل مــن عــدد الوفيــات املبــارشة ويمنع حدوث 

ــادة يف عــدد الوفيــات غــري املبــارشة. ي ز

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان بوصفــه مهتمــاً بســالمة اإلنســان وتمــام صحتــه 
باعتبــار ذلــك رشطــاً يف إســهام اإلنســان يف التنميــة البرشيــة، إذ يحتفــل يف هــذا 
العــام يرســل شــارات دعــم التفاعــل مــع منظمــة الصحــة العامليــة، ويناشــد الجميــع 
أن يّتبعــوا اإلرشــادات والنــرشات الــيت تصدرهــا املنظمــات الصحيــة لتجــاوز أزمــة 
الكورونــا، وال يفــوت معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن يشــيد بالــدور الطليعــي 
ــون ابتــداء مــن منظمــة الصحــة العامليــة والجيــش  ــه الجنــود املجهول الــذي يقــوم ب
األبيــض مــن األطبــاء والطبيبــات واملمرضــني واملمرضــات والعاملــني والعامــالت يف 
الحقــل الصحــي، وبهــذه املناســبة يتقــدم معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان بأســمى 
كــف الدعــاء ســائاًل املــوىل عــز  آيــات التجلــة والتقديــر لهــم جميعــاً. ويرفــع املعهــد أ
وجــّل أن يتجــاوز العــامل هــذه الجائحــة وتعــم الصحــة والعافيــة كل أرجــاء الدنيــا.

جنيف 7 أبريل 2020م
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اليوم العاملي للتسامح
التسامح هو الضمان لبقاء اإلنسانية

العــام  يف  العامــة  الجمعيــة  اعتمدتــه  الــذي  اليــوم  نوفمــر   16 اليــوم  يصــادف 
1996م يومــا عامليــا للتســامح ودعــت جميــع أعضائهــا لالحتفــال بــه كل عــام، وقــد 
كــد إعــالن املبــادئ املتعلقــة بالتســامح الــذي اعتمــده املؤتمــر العــام لليونســكو يف  أ
ــا  العــام 1995م علــى أن التســامح هــو وحــده الــذي يضمــن بقــاء اإلنســانية طامل
كان التنــوع واالختــالف أمــر ا مالزمــا للوجــود اإلنســاين وســنة كونيــة ال منــاص عنهــا. 
وقــد حــرص إعــالن املبــادئ علــى تعريــف التســامح بنفــي الفهــم املغلــوط عنــه فهــو 
ال يعــي عــدم املبــاالة، وهــو ال يعــي قبــول كل يشء دون أي تحفــظ، بــل هــو يعــي 
احــرتام التنــوع الــذي يزخــر بــه هــذا العــامل وقبولــه والتصالــح معــه، وهــو يف جوهــره 

يــن“.  »اعــرتاف بحقــوق اإلنســان لآلخر
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ويبــدو أن الرتكــزي علــى »مفهــوم« التســامح هــو جــزء مــن الجهــود املبذولــة لنــرش 
ثقافتــه، فكأنمــا نــأت بعــض املجتمعــات عــن معــاين التســامح باعتبــاره هوانــا أو 
تســاهال أو ضعفــا، أو  لربمــا بــدا للبعــض أن التعصــب الــذي هــو نقيــض التســامح 
هــو عكــس هــذه املعــاين جميعــا! لذلــك مل يكــن مــن نافلــة القــول الحديــث عــن 
مفهــوم التســامح باعتبــاره فضيلــة تعكــس قلــب اإلنســانية النابــض باملحبــة والوئــام 

والســالم.

تســتدعي  الســالبة  املفاهيــم  مــن  بغريهــا  التســامح  التبــاس معــاين  احتمــال  إن 
ــه، كمــا  رضورة العمــل علــى الصعيــد التعليمــي للتبشــري بجوهــر التســامح ورضورت
يعــزز مــن أهميــة دور الحكومــات يف تبــي املعــاين الــواردة يف إعــالن مبــادئ التســامح 
ــري مــن  ــة وهــذا يتطلــب بالــرورة إعــادة النظــر يف كث األممــي عــر النظــم التعليمي
املناهــج التعليميــة الــيت تــدرس للناشــئة وتغــذي فيهــم روح التعصــب واالنغــالق 

والكراهيــة.

كــر  التســامح رضورة لبقــاء اإلنســانية وتطورهــا، وهــو مطلــوب يف هــذا الوقــت أ
مــن أي وقــت مــى خاصــة وأن العــامل يــزداد اتســاعا وثــراء وتنوعــا كل يــوم بــل 
كل ســاعة، كمــا توجــد تحديــات حقيقيــة أمــام ســيادة معــاين التســامح تعكســها 
أنــه باملقابــل توجــد فــرص كبــرية  الضغــوط االقتصاديــة واالجتماعيــة املزتايــدة إال 
بــني »املحلــي« والعاملــي«  الفــرق  الــيت جعلــت  ثــورة االتصــاالت  لصالحــه أهمهــا 

مجــرد »نقــرة“.

حــوادث  تزايــد  اســتمرار  إزاء  قلقــه  عــن  يعــرب  اإلنســان   لحقــوق  معهــد جنيــف 
التعصــب الديــي والتميــزي ومــا يتصــل بذلــك مــن عنــف، إضافــة إىل وضــع النــاس 
يف قوالــب نمطيــة ســلبية بســبب دينهــم أو معتقدهــم يف شــى أنحــاء العــامل، ويديــن 
يف هــذا الســياق أيــة دعــوة إىل الكراهيــة الدينيــة يف حــق النــاس تشــكل تحريضــاً 
علــى التميــزي أو العــداوة أو العنــف، ويحــث الــدول علــى أن تتخــذ تدابــري فعالــة، 
لهــذه  للتصــدي  اإلنســان،  لحقــوق  الــدويل  القانــون  بموجــب  والزتاماتهــا  تتفــق 

الحــوادث ومكافحتهــا.

إننــا يف معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان نأمــل أن يكــون هــذا اليــوم فرصــة للجميــع؛ 
ومؤسســات  اإلنســان  لحقــوق  وطنيــة  ومؤسســات  وحكومــات  وأممــا  شــعوبا 
أنشــطتها  ضمــن  التســامح  معــاين  إلدراج  مــدين  مجتمــع  ومنظمــات  كاديميــة  أ
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وبرامجهــا وخططهــا مــن أجــل عــامل أفضــل ترجــح فيــه فــرص الســالم والتعــاون 
والتحــاور وقبــول اآلخــر وتتقلــص فيــه مســاحات االصطــراع واالحــرتاب واإلقصــاء 
والتعصــب، وليكــن حــارضا يف أذهاننــا جميعــا أن التســامح - وهــو القيمــة الــيت 
مــا خــال منهــا مذهــب أو معتقــد أو ديــن أو ثقافــة - ليــس مجــرد مانــع للحــروب 

والعنــف، بــل هــو أيضــا حافــز لإلبــداع واالبتــكار والتجديــد واالكتشــاف. 

معهد جنيف لحقوق اإلنسان يدعو يف الختام إىل تكثيف الجهود الدولية لتشجيع 
يــز ثقافــة التســامح والســالم علــى جميــع املســتويات، اســتناداً  إقامــة حــوار عاملــي لتعز

إىل احــرتام حقوق اإلنســان وتنــوع األديان واملعتقدات.
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اليوم العاملي للسعادة

اليــوم  20 آذار/ مــارس تضــاء شــموع العــامل أجمــع احتفــااًل باليــوم العاملــي للســعادة، 
وإيذانــاً بــرورة رفــع املعانــاة مــن الشــعوب وجعلهــا تعيــش يف نعيــم وســعادة، 
ــة العامــة لألمــم املتحــدة بموجــب قرارهــا  ــه الجمعي ــوم أقــّرت االحتفــال ب فهــذا الي
يــخ 12 تمــوز/ يوليــو2012، ومنــذ إعــالن اليــوم العاملــي  A\RES\66\281  بتار
تاريخــه  بــه ســنوياً يف  املتحــدة تحتفــي  العامــة لألمــم  للســعادة ظّلــت الجمعيــة 
املحــّدد منــذ العــام 2013 وإىل يومنــا هــذا والــذي يشــهد فيــه العــامل الكثــري مــن 
العقبــات  كافــة  الدوليــة علــى  اإلرادة  تتغلــب  أن  األمــل  يبقــى  التحّديــات، ولكــن 
ويســتمر عــامل اإلنســانية يف ســعادة وهنــاء، واألمــل يتحقــق بالعمــل . ففــي االحتفــال 
بهــذا اليــوم اعــرتاف بأهميــة الســعادة يف حيــاة النــاس يف كل أنحــاء العــامل، ومــن 
قيمتــني  بوصفهمــا  والرفــاه  الســعادة  ينشــدون  حّلــوا  أينمــا  النــاس  أن  املعلــوم 
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يشــرتك يف التطّلــع إليهمــا بنــو البــرش دون تميــزي أو اســتثناء، كمــا أن يف ذلــك اعرتافــاً 
كــر شــمواًل  بمــا يّتصــل بمقاصــد السياســة العامــة عرهمــا؛ ممــا يســتدعي نهجــاً أ
وتســاوياً، ومنصفــاً للنمــو االقتصــادي يعــّزز التنميــة املســتدامة والقضــاء علــى الفقــر 

ونــرش الســعادة والرفــاه.

وممــا يجــدر ذكــره أن هــذا القــرار جــاء بمبــادرة مــن بوتان؛ البلد الذي يعرتف بســيادة 
الســعادة الوطنيــة علــى الدخــل القومــي منــذ أوائــل الســبعينيات من القــرن املايض، 
واعتمــد هــدف الســعادة الوطنيــة الشــهري وســيادته علــى الناتــج القومــي اإلجمــايل 
. كمــا أن بوتــان اســتضافت كذلــك -علــى هامــش فعاليــات الــدورة السادســة 
بـــ  املســتوى معنــون  رفيــع  اجتماعــاً  املتحــدة-  لألمــم  العامــة  للجمعيــة  والســتني 

)الســعادة والرفــاه تحديــد نمــوذج اقتصــادي جديــد( .

ومعهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان إذ يحتفــي بهــذا اليــوم يرســل رســالة واضحــة، 
تحمــل يف طّياتهــا الحــّث والعمــل علــى كل مــا مــن شــأنه تحقيــق هــذه القيمــة 
اإلنســانية املبتغــاة للجميــع، بــل بــذل الجهــد لتوفــري املعينــات الــيت تجلــب الســعادة 
وغــري  حكوميــة  ومنظمــات  ومؤسســات  أفــراد  مــن  الجميــع  بتعــاون  والــرسور 

حكوميــة دوليــة وإقليميــة. 

ويف االحتفــال باليــوم الــدويل للســعادة أشــكال متعــددة ومتنوعــة كتنــوع البــرش، 
ولكــن مــن أفضــل غاياتهــا تثقيــف الجمهــور وتوعيتــه بأهميــة هــذا اليــوم والتفاعــل 
ــه بالســعادة، وطــرد أســباب زوالهــا كّلهــا مــن حــروب وحرمــان،  معــه والشــعور في

وفقــر، وجهــل بالتعــاون والتكاتــف ونــرش ثقافــة الســالم واملشــاركة واملســاواة.

ومّمــا يحمــد ملنظومــة األمــم املتحــدة تدشــينها يف الفــرتة القريبــة املاضيــة لســبعة 
التفــاوت  درجــات  وخفــض  الفقــر  إنهــاء  غايتهــا  املســتدامة  للتنميــة  هدفــاً  عــرش 
ــة الكوكــب، وتبــرّش بمســتقبل مــرشق لإلنســانية، وهــذه تمثــل يف  والتبايــن وحماي

مجملهــا جوانــب رئيســة يمكنهــا أن تــؤدي للرفــاه والســعادة.

كل عام والجميع يف سعادة ورفاه .

20 مارس 2020م
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اليوم العاملي للغة األم

يحتفــل العــامل اليــوم 21 فرايــر/ شــباط باليــوم العاملــي للغــة األم، وهــو اليــوم الــذي 
أعلنتــه منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والتعليــم والثقافــة )اليونســكو( يومــاً دوليــاً 
يــز التنــوع الّلغــوي  للغــة األم يف عــام 1999م، ويهــدف االحتفــال بهــذا اليــوم إىل تعز

يــادة الوعــي بأهميــة التعليــم باللغــة األم. يف العــامل ولفــت االنتبــاه إىل رضورة ز

ــم احتفــال هــذا العــام تحــت شــعار »لغــات بــال حــدود« حيــث يمكــن لّلغــات  وُينظَّ
تــراث  صــون  يف  واملســاعدة  الســلمي  الحــوار  يــز  تعز للحــدود،  والعابــرة  املحليــة 

األصيــل.  الشــعوب 

هــذا وبينمــا تهتــم اليونســكو باللغــة األم فإنهــا يف ذات الوقــت تشــجع التعليــم ثنــايئ 
اللغــة أو متعــّدد اللغــات علــى أن يكــون التعليــم يف الســنوات األوىل باللغــة األم، 
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باعتبــار أن ذلــك يســاعد؛ ليــس فقــط يف تملــك مهــارات اللغــة األم، بــل يســاعد 
أيضــاً علــى اكتســاب لغــة ثانيــة يف مرحلــة الحقــة مــن التعليــم.

إن معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يحتفــي مــع اليونســكو بهــذه املناســبة املهّمــة 
والــيت تكتســب أهميــة خاصــة بالنســبة للمنطقــة العربيــة والــرشق األوســط حيــث 
توجــد مئــات اللغــات املحليــة الــيت مل ُتــدّون بعــد، ويجــد الناطقــون بهــذه اللغــات 

صعوبــة بالغــة يف إخضاعهــم لنظــم تعليميــة ال تتعامــل مــع لغاتهــم األم.

بأحــد  يرتبــط  األم  بالّلغــة  االهتمــام  أن  اإلنســان  لحقــوق  جنيــف  معهــد  ويؤكــد 
حقــوق اإلنســان وهــو الحــق يف التعليــم، فقــد أثبــت املتخّصصــون رضورة أن يعتمــد 
التعليــم يف مراحلــه األوىل علــى اللغــة األم، وهــذا يتطلــب توّفــر املــواد التعليميــة 
ــة اللغــة األم لــن يكــون  ــة، لذلــك فــإن الحديــث عــن أهمي املختلفــة باللغــات املحلي
مجديــاً دون توفــري املــوارد إلنتــاج املــواد التعليميــة مــن كتــب وغريهــا باللغــات املحليــة، 
فاألمــر ليــس مجــرد نوايــا حســنة، بــل بتوفــري مــوارد ضخمــة لرتجمتــه علــى أرض 
الواقــع، وبطبيعــة الحــال فــإن العــبء األكــر يقــع علــى عاتــق الحكومــات بتخصيــص 
جــزء مقــّدر مــن مزيانياتهــا لدعــم التعليــم باللغــة األم، وهــذا –طبعــاً- ال يقّلــل مــن 
دور الجهــات األخــرى مــن منظمــات طوعيــة وطنيــة وإقليميــة ودوليــة وغريهــا، 
الــيت تدعــم التعليــم  كبــرياً يف تمويــل األنشــطة  فجميعهــا يمكــن أن تلعــب دوراً 

باللغــة األم. وكل عــام وجميــع اللغــات يف تطــور وتقــّدم.
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اليوم العاملي للبيئة

يــران/ يونيــو مــن كل عــام يــوم يقــف فيــه العــامل متأّمــاًل يف مــا حبــاه  الخامــس مــن حز
ــاء الــذي يرشبــه  هللا بــه مــن نعــم ال ُتحــى، إذ ســّخر لــه الهــواء الــذي يتنّفســه وامل
واألطعمــة الــيت يتناولهــا، فضــاًل عــن املنــاخ الــذي يجعــل مــن األرض بيئــة صالحــة 
للعيــش؛ هــي كّلهــا مــن منافــع الطبيعــة. والطبيعــة تحفــظ التــوازن يف الكــون وتعتــر 
يّــة ليكــون متوازنــاً وتتطّلــب املحافظــة عليهــا حــى  إحــدى حاجــات اإلنســان الرور
نضمــن اســتقرار الكــون، لذلــك خّصــت منظمــة األمــم املتحــدة البيئــة UNEP بيــوم 
تحتفــل بــه اإلنســانية منــذ العــام 1974وإىل يومنــا هــذا، ويشــرتك يف االحتفــال بــه 
ــة البيئيــة  املشــاهري والحكومــات واملواطنــون بمــا يخــدم تركــزي الجهــود علــى القضي
يــة مثــاًل تنتــج  امللحــة؛ اعرتافــاً بأهّميــة البيئــة ورضورتهــا يف الحيــاة؛ فالنباتــات البحر
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تنّقــي األشــجار  الجــوي، يف حــني  كــر مــن نصــف األكســجني يف غالفنــا  أ ســنوياً 
كســيد  الناضجــة الهــواء وتمتــّص كل شــجرة مــا يقــرب مــن 22 كيلوغــرام مــن ثــاين أ
الكربــون وتطلــق األكســجني يف الوقــت نفســه. ومــن املؤســف أنــه ورغــم كل املنافــع 
الــيت نســتفيدها مــن الطبيعــة، إال أن اإلنســان مل يــزل يــيسء إليهــا كثــرياً بممارســات 
ــري ذلــك الســلوك، وهــذا هــو أحــد األســباب  ــزم تغي ــذا يل ــّرر منهــا الطبيعــة. ول تت

الداعيــة لالحتفــال بهــذه املناســبة.

إّن االحتفــال هــذا العــام يصــادف كثــرياً مــن املســتجّدات واملتغــرّيات البيئيــة لذلــك 
أطلــق شــعار االحتفــال بهــذا اليــوم تحــت اســم »التنــوع البيولوجــي« الــذي ُيعــّد 
كانــت الحرائــق  شــاغاًل وجوديــاً ملّحــاً، اســتلهاماً ملــا أظهرتــه املُجريــات األخــرية، ســواء أ
يــل أو يف الواليــات املتحــدة أو أســرتاليا، أو كانــت أرساب الجــراد يف رشق  يف الراز
أفريقيــا، أو األوبئــة املرضيــة الــيت عصفــت بالعــامل مؤّخــراً خاّصــة جائحــة كورونــا مــن 
الرتابــط واالعتمــاد املتبــادل بــني اإلنســان وشــبكات الحيــاة املحيطــة بــه، فالتنــوع 
البيولوجــي هــو األســاس الــذي يدعــم جميــع أشــكال الحيــاة علــى األرض وتحــت 
ســطح املــاء؛ فهــو يؤثــر علــى كل جانــب مــن جوانــب صّحــة اإلنســان، ويوّفــر الهــواء 
العلمــي ومصــادر األدويــة، ومقاومــة  املغّذيــة، والفهــم  الّنقــي وامليــاه، واألطعمــة 
األمــراض الطبيعيــة، والّتخفيــف مــن وطــأة تغــرّي املنــاخ. ويؤثــر تغيــري أو إزالــة عنــرص 
كملــه ويمكــن أن يــؤدي إىل عواقــب  واحــد مــن هــذه الشــبكة علــى نظــام الحيــاة بأ
ســلبية. وعليــه ينبغــي أن تكــون رســالة احتفــال اليــوم الــّدويل للبيئــة رضورة خلــق 
عالقــة صداقــة دائمــة بــني اإلنســان وقنــوات البيئــة املختلفــة ال ينتهكهــا اإلنســان بــأيّ 
ممارســة تعكـّـر صفــو هــذه العالقــة مــن حرائــق مرســلة أو رعــي جائــر أو خــالف ذلــك.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان دائمــاً ينشــد التــوازن الــذي يحقــق رفــاه اإلنســان، 
والتعــاون مــع البيئــة الطبيعيــة واحــد مّمــا يجعــل حيــاة اإلنســان ممتعــة، فرســالته 
للــّدول واملنّظمــات واملؤسســات واألفــراد أن يتعــاون الجميــع علــى خلــق منــاخ 
معــاىف، غــري ملــّوث بمــا يغــرّي مجــرى الطبيعــة املعهــود ولذلــك البــد مــن توعيــة 

املواطنــني يف مختلــف الــدول بأهميــة املحافظــة علــى البيئــة بشــى الســبل،

ومعهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يحــث جميــع الحكومــات واملنظمــات يف منظومــة 
علــى  بنشــاطات  بالقيــام  عــام،  كل  اليــوم  بهــذا  االضطــالع  علــى  املتحــدة  األمــم 
املســتوى العاملــي، وتؤكــد علــى حرصهــا علــى الحفــاظ علــى البيئــة وتعزيزهــا، بهــدف 
يــادة الوعــي البيــي وعلــى التشــّدد يف تطبيــق لوائــح وقوانــني تمنــع االعتــداء املتكــرر  ز
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علــى البيئــة مــن حــرق للغابــات مــن بعــض املزارعــني ألغــراض الزراعــة تــؤدي كثــرياً 
ألرضار بالغــة، أو اصطيــاد جائــر للحيوانــات والطيــور الريــة النــادرة، مّمــا يــؤدي إىل 

انقراضهــا وبالتــايل يخلــق إرضاراً بالبيئــة.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يناشــد الحكومــات واملؤسســات الوطنيــة املعنيــة 
علــى  املحافظــة  علــى  يتعاونــوا  أن  املــدين  املجتمــع  ومنظمــات  اإلنســان  بحقــوق 
البيئــة بمــا يجعلهــا صديقــة يســتأنس بهــا ويتمتــع بخريهــا الــكّل حــى يعيــش عــامل 

اإلنســانية يف ســعادة ورفــاه.

جنيف 5 يونيو 2020م
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اليوم العاملي للمياه

املــاء هــو املــورد الــذي تكمــن فيــه الحيــاة وال بديــل لــه يف الكــون يمكــن أن يغــي عنــه، 
لذلــك خّصصــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة لــه يومــاً لالحتفــال بــه ألهميتــه 
ورضورتــه باعتبــاره أهــم مــورد للحيــاة مطلقــاً، وهــذا اليــوم هــو الثــاين والعــرشون 

مــن آذار/مــارس . 

كــر  يصــادف االحتفــال بهــذا العــام تفــي فــريوس كورونــا مّمــا زاد الحاجــة إليــه أ
مــن ذي قبــل، يف وقــت يفتقــر فيــه الكثــريون مــن ســكان الكــرة األرضيــة للميــاه 

الصالحــة للــرشب. 

االحتفــال بهــذه املناســبة اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف قرارهــا 47 
/1993 بإعــالن يــوم 22 آذار/ مــارس يومــاً عامليــاً للميــاه وذلــك يف مؤتمــر البيئــة 
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والتنميــة يف عاصمــة األرجنتــني يف العــام 1992، وتــال ذلــك ســنة األمــم املتحــدة 
للتعــاون يف مجــال امليــاه الــذي تــم االحتفــال بهــا يف 2013 ثــم العقــد الــدويل للعمــل 
علــى  بوضــوح  يــدل  ممــا   .)2028-2018 املســتدامة  التنميــة  أجــل  مــن  )املــاء 
التشــديد علــى أن امليــاه ومعايــري الــرصف الصحــي تعــد مداخــل أساســية لخفــض 

الفقــر وللنمــو االقتصــادي و االســتدامة البيئيــة . 

االحتفــال باليــوم العاملــي للميــاه مــن أهدافــه توعيــة الجمهــور بــأن هنالــك ارتباطــاً 
وثيقــاً بــني امليــاه وتغــري املنــاخ، يســتلزم االســتخدام الســليم للميــاه درءاً للجفــاف 

والفيضانــات والنــدرة والتلــوث. 

احتفــال اليــوم العاملــي للميــاه هــذا العــام يشــهد فيــه العــامل انتشــاراً مرعبــاً لفــريوس 
كورونــا الــذي يتطلــب غســل األيــدي باملــاء والصابــون باســتمرار، يف وقــت يوجــد فيــه 
كــر مــن ثالثــة مليــارات مــن ســكان العــامل يفتقــرون لذلــك، ممــا يوجــب املســاعدة  أ
يــع امليــاه بعدالــة علــى مــن ال يملكــون مواردهــا كحــق مــن حقــوق اإلنســان حــى  بتوز
يــع  ال تــؤدي إىل فتنــة بــني النــاس ألن النــاس رشكاء فيهــا، ويمكــن أن يتــم ذلــك التوز
يــادة االســتثمارات يف مســتجمعات امليــاه الصحيــة والبــى التحتيــة املائيــة  العــادل بز
والتحســينات، ويف ذلــك تحقيــق ملقاصــد العقــد للتنمية املســتدامة واإلدارة املتكاملة 

للمــوارد املائيــة تحقيقــاً لألهــداف االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة .

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان ومــن واقــع اهتمامــه واختصاصــه بــكل مــا يحقــق 
يــادة الطلــب للميــاه يف مقبــل األيــام، يناشــد  العدالــة اإلنســانية وملــا يتوقــع مــن ز
الجميــع بــإدارة امليــاه الــيت هــي أســاس كل يشء حــي إدارة ســليمة باتبــاع التقنيــات 
الــيت توصــل إليهــا العلــم الحديث،وبإقامــة مشــاريع حصــاد امليــاه حــى ال تضيــع 
قطــرة مــاء دون االســتفادة منهــا، بــل ينــادي بإقامــة الســدود واالســتخدام األمثــل 

والعــادل للمــوارد املائيــة. 

ويف احتفــال معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان باليــوم العاملــي للميــاه لهذا العام رســالة 
رقيقــة وشــفيفة لســكان العــامل أن حــارصوا فــريوس كورونــا باملــاء والصابــون ووّظفــوا 

امليــاه يف كل مــا يفيــد ويــؤدي إىل تحقيــق أهــداف وغايــات التنميــة املســتدامة. 

كمــا يخــص معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان الــدول الــيت أنعــم هللا عليهــا بوفــرة امليــاه 
بمختلــف مواردهــا أن توظفهــا التوظيــف األمثــل تحقيقــاً للتنميــة املســتدامة لرفــاه 

شــعوبها واســتقرارها اجتماعيــاً واقتصاديــاً.
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اليوم العاملي للسالم

يف الحــادي والعرشيــن مــن أيلول/ســبتمر مــن كل عــام، ترتفــع أصــوات شــعوب 
العــامل مجتمعــة وتلــوح برايــات بيضــاء مــع أغصــان الزيتــون، تفاعــال وتضامنــا مــع 
األرسة الدوليــة ممثلــة يف الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة الــيت خصصــت هــذا 
يــخ ليكــون يومــا عامليــا  للســالم بقرارهــا8282/55 منــذ العــام2001 ودعوتهــا  التار
إىل وقــف إطــالق النــار، ومنــع العنــف والقتــل بــني الــدول يف عــامل تتجاذبــه الخطــوب 
مــن كل حــدب وصــوب؛ بفعــل أعــداء اإلنســانية الذيــن مــا برحــوا يزرعــون الفــن 
والحــروب هنــا وهنــاك، ولكــن إرادة األمــة غالبــة  ففــي االحتفــال بهــذا اليــوم دعــوة 
للــدول واملنظمــات واملؤسســات أن تقــف ســدا منيعــا يف وجــه أعــداء الســالم بنــرش 
قيــم وثقافــة الســالم يف ســائر ربــوع الدنيــا؛ فالســالم أنشــودة كل األديــان الســماوية 
الــيت جــاءت لتكريــم اإلنســان وإســعاده دون تميــزي أو تخصيــص فئــة علــى أخــرى بل 

مــن أجــل إنســانية اإلنســان ال غريهــا. 
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كيــدا علــى أهميــة الســالم يف حيــاة النــاس  إن يف االحتفــال بيــوم الســالم الــدويل تأ
ــة الشــعوب وتنحــرس كل أنشــطة  ــة التنميــة وتتواضــع رفاهي ــه تتعطــل عجل وبدون
التطويــر، كمــا أن يف االحتفــال بهــذا اليــوم دعــوة لتضافر الجهود الرســمية والشــعبية 
ومنظمــات املجتمــع املــدين، ال ســيما الشــباب والنســاء أن يشــرتكوا جميعــا يف نــرش 
ثقافــة الســالم بــني املجتمعــات بــكل الوســائل؛ األدبيــة والفنيــة، واســتخدام فنــون 
اإلبــداع بــكل أنواعــه؛ فالســالم غايــة قصــوى ال يــدرك كنهــه إال مــن حــرم نعيمــه 
ودونــك الــدول الــيت زعزعتهــا الحــروب والزناعــات ومــا أصــاب شــعوبها مــن بــؤس 
عليــه  يعضــوا  أن  تلزمهــم  واالســتقرار  بالســالم  ينعمــون  ملــن  عــرة  ففيهــا  وفقــر؛ 

ــا يتحقــق عــره مــن طمأنينــة واســتقرار ونمــاء. بالنواجــذ مل

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يف احتفالــه باليــوم العاملــي للســالم لهــذا العــام 
يدقــق مليــا يف كلمــة الســالم مبناهــا ومعناهــا، فمبناهــا البــد أن يكــون مؤسســا 
يــاح العواصــف، ومعناهــا كذلــك يجــب أن تدركــه األبصــار وتعيشــه  ومتينــا ال تهــزه الر
املشــاعر، فهــو إحســاس بالطمأنينــة والســكينة والســعادة. واملعهــد دائمــا تفضحــه 
املشــاعر ملجــرد البــدء يف أي مــرشوع يكفــل لإلنســانية حقــا؛ ومعهــد جنيــف لحقــوق 
اإلنســان عــر هــذا االحتفــال العاملــي يناشــد كافــة الــدول أن تنبــذ العنــف واإلرهــاب 
يــة، وتبــذر بــذور الســالم بشــى رضوبــه، وصنــوه  بمختلــف صــوره، وصنــوه الدكتاتور
الديمقراطيــة املدنيــة الــيت يحكمهــا القانــون ال إرادة الفــرد، وبذلــك تحصــد شــعوب 
معهــد  ويطالــب  الشــعوب.  بــني  واملحبــة  والنمــاء  االســتقرار  غرســها؛  ثمــار  العــامل 
جنيــف لحقــوق اإلنســان، الــدول كافــة بااللــزتام بمــا جــاء يف ميثــاق األمــم املتحــدة 
بهــذا الخصــوص وكل االتفاقيــات والروتوكــوالت والعهــود واملواثيــق الدوليــة الــيت 
يــز الســالم، لتتخلــص اإلنســانية مــن الهواجــس والوجــل مــن  مــن شــأنها نــرش وتعز
جــراء الحــروب والرصاعــات، ويحــل محلهــا الشــعور باألمــن واألمــان يف مختلــف 

بقــاع العــامل.

يؤمــن معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن الســعي لتحقيــق الســالم رشط رضوري 
ليتمكــن كل فــرد مــن أفــراد األرسة البرشيــة أن يعيــش بكرامــة ويتمتــع باألمــن.

كــويف عنــان األمــني العــام األســبق لألمــم املتحــدة قــال عنــد ترشــيحه لجائــزة نوبــل 
للســالم

„قــد علمتــي أربعــون ســنة مــن العمــل مــع األمــم املتحــدة دروســا عديــدة، لكــن 
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درســا منهــا يظــل األهــم يف خاطــري، وهــو أن املجتمعــات الصحيــة واملســتدامة 
تقــوم علــى ثــالث ركائــز هــي: الســالم واألمــن، والتنميــة املســتدامة، وســيادة القانــون 
واحــرتام حقــوق اإلنســان. وال يمكــن أن يكــون هنــاك أمــن طويــل األجــل بــدون 
تنميــة؛ وال يمكــن أن تكــون هنــاك تنميــة طويلــة األجــل بــدون أمــن؛ وال يمكــن أن 

ــون واحــرتام حقــوق اإلنســان“  ــدون ســيادة القان ــدوم رخــاء مجتمــع ب ي

جنيف 21 سبتمر 2020م
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اليوم العاملي لحفظة السالم

يف التاســع والعرشيــن مــن أيــار/ مايــو مــن كل عــام ترفــع القّبعــات يف جميــع بقــاع 
العــامل، تعظيمــاً وإجــالاًل ألولئــك الجنــود املجهولــني )حفظــة الســالم( الذيــن يعملــون 
ليــل نهــار مــن أجــل تثبيــت دعائــم األمــن واالســتقرار يف بقــاع األرض دون تميــزي 
أو محابــاة قــوم دون قــوم، أو عنــرص دون اآلخــر وال يأبهــون بدفــع أرواحهــم ثمنــاً 
لهــذه الغايــة النبيلــة، يف االحتفــال باليــوم العاملــي لحفظــة الســالم التابعــني لألمــم 
املتحــدة والــذي أقّرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، يف قرارهــا 129/57؛ ففــي 
مثــل هــذا اليــوم مــن عــام 1948 أنشــئت أول بعثــة لحفــظ الســالم تابعــة لألمــم 
املتحــدة، وهــي بعثــة األمــم املّتحــدة ملراقبــة الهدنــة بــني إرسائيــل وجريانهــا العــرب 
يف الــرشق األوســط. وظــّل يتجــّدد الثنــاء يف هــذا اليــوم مــن كل عــام، علــى املهنيــة 
والتفــاين والشــجاعة الــيت يتحّلــى بهــا الرجــال والنســاء العاملــون يف عمليــات حفــظ 
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الســالم، مّمــا يضــع علــى عاتــق اإلنســانية عامــة، تكريــم ذكــرى أولئــك الذيــن فقــدوا 
حياتهــم يف ســبيل الســالم، وفــاء ملــا بذلــوه يف ســبيل تحقيــق الغايــة الســامية الــيت 
ــأن أعــداد  تعمــل ألجــل إرســائها منظومــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان علمــاً ب
كــر مــن  مــن فقــدوا أرواحهــم مــن العســكريني واملدنيــني التابعــني لألمــم املتحــدة أ
ــا الــيت  ثالثــة آالف منــذ العــام 1948. وتــزداد هــذا العــام مــع تفــّي جائحــة كورون
يبــذل فيهــا أولئــك الجنــود املجهولــون مــن حفظــة الســالم جهــداً كبــرياً مــن خــالل 
الجيــش األبيــض الــذي يعــّد واحــداً مــن حفظــة الســالم عــر رســالته اإلنســانية الــيت 
مآلهــا إنقــاذ حيــاة البرشيــة مــن خطــر مدلهــّم مل يبالــوا مــن دفــع أرواحهــم فــدى 

لغريهــم بمواجهتــه.

إّن عمليــات حفــظ الســالم تتمــزّي بتمّتعهــا بالرشعيــة، وتقاســم األعبــاء، والقــدرة 
علــى نــرش القــوات وأفــراد الرشطــة مــن جميــع أنحــاء املعمــورة، واالحتفــاظ بهــم، 
ودمجهــم يف حفظــة الســالم املدنيــني مــن أجــل النهــوض بواليــات متعــّددة األبعــاد. 
ويوفــر حفظــة الســالم التابعــون لألمــم املتحــدة األمــن، ويقّدمــون الدعــم الســيايس، 
الــرصاع إىل  التحــّول مــن  البلــدان علــى  لبنــاء الســالم، ملســاعدة  الــالزم  والدعــم 
ــدة؛ فهــو  ــة فري ــع لألمــم املتحــدة رشاكــة عاملي الســالم؛ إذ يمثــل حفــظ الســالم التاب
املســاهمة  والبلــدان  العامــة  واألمانــة  األمــن،  العامــة ومجلــس  الجمعيــة  يضــم 
بقــوات وأفــراد رشطــة، والحكومــات املضيفــة يف إطــار جهــد مشــرتك للحفــاظ علــى 
الســالم واألمــن الدوليــني. وتكمــن نقــاط قوتــه يف رشعيــة ميثــاق األمــم املتحــدة ويف 

ــة. ــوارد الثمين املجموعــة الكبــرية للــدول املســاهمة الــيت تشــارك وتقــّدم امل

إّن يف احتفــال اليــوم العاملــي لحفظــة الســالم رســالة للعــامل أجمــع بــأن الســالم هــدف 
تهــون دون تحقيقــه املُهــج، ولذلــك ينبغــي أن يعــي الجميــع رضورة املحافظــة علــى 
العيــش يف ســالم ألّن االســتقرار يســتحيل إذا تزعــزع األمــن، مّمــا يوجــب العمــل 
علــى التوعيــة املســتمّرة للجميــع، والتدريــب والتأهيــل لعنــارص مــن مختلــف الفئــات 
تعمــل علــى عكــس الســالم يف ثــوب يســتهوي الجميــع بشــى الوســائل بمــا يف ذلــك 
املناشــط األدبّيــة والفّنيــة، ليكونــوا بذلــك رســل ســالم يقّدرهــم الــكّل؛ مضافــني إىل 
عنــارص حفظــة الســالم مــن العســكريني واملدنيــني الذيــن اعتمــدوا لــدى منظمــة 
األمــم املتحــدة عــر تاريخهــا الطويــل، وال ننــى دور الكثرييــن مــن الجنــود املجهولــني 
 ونكــران ذات خاصــة يف هــذا العــام، حيــث كــرت التحديــات 

ٍ
الذيــن يعملــون يف تفــان

والتهديــدات الــيت يواجههــا العاملــون والعامــالت يف عمليــات حفــظ الســالم التابعــة 
لألمــم املتحــدة عــن املــايض بكثــري؛ فحفظــة الســالم مثلهــم يف ذلــك مثــل غريهــم من 
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بــي البرشيــة يف جميــع أرجــاء العــامل، مضطــرون إىل التصــّدي لجائحــة كورونــا، كمــا 
أن عليهــم أيضــاً دعــم وحمايــة الســكان يف البلــدان الــيت يعيشــون فيهــا. ولــذا فهــم 
يبذلــون قصــارى الجهــد يف مواصلــة أداء واجباتهــم ودعــم الحكومــات والســكان 

املحليــني علــى الرغــم مــن خطــر الجائحــة.

بــدور العنــرص النســايئ يف عمليــات  بنــا يف احتفــال العــام هــذا االعــرتاف  ويجــدر 
يــات تلــك العمليــات؛ فهــن يســاعدن  حفــظ الســالم الــذي ال يقــّدر بثمــن يف مجر
علــى تحســني األداء العــام للعمليــات، كمــا أن لديهــن قــدرة أفضــل للوصــول إىل 
يــز حقــوق  املجتمعــات املحليــة )وبخاصــة النســاء( مّمــا يســاعد –بالتــايل- يف تعز
أن  علــى  الّنســاء  مــن  غريهــّن  يشــّجعن  أنّهــن  كمــا  املدنيــني،  وحمايــة  اإلنســان 
يصبحــن جــزءاً ال ُيســتغى عنــه يف عمليــات حفــظ الســالم والعمليــات السياســية، 
وهــذا يتطابــق مــع دعــوة األمــم املتحــدة — مــن خــالل قــرار مجلــس األمــن 1225 
والقــرارات ذات الصلــة الالحقــة بــه، فضــاًل عــن إعــالن االلزتامــات املشــرتكة بشــأن 
يــادة مجــال عمــل املــرأة ومســاهمتها يف عملياتهــا،  عمليــات حفــظ الســالم — إىل ز
بمــا يف ذلــك قــوات حفــظ الســالم النظاميــة دون تميــزي يف ذلــك بــني الجنســني.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يشــارك العــامل يف هــذا االحتفــال املخّصــص لحفظــة 
الســالم ويدعــم املبــادرة الــيت أطلقهــا األمــني العــام واملناديــة بـــ »العمــل مــن أجــل 
حفــظ الســالم«، والــيت تدعــو إىل إعــادة تركــزي قــوات حفــظ الســالم علــى التوقعــات 
كــر للحلــول  يــادة تأمينهــا، وحشــد دعــم أ الواقعّيــة، وتقويــة بعثــات حفــظ الســالم وز
يــب والتنظيــم الجّيــد، .وال يفــوت  السياســية، ونــرش القــوات ذات التجهــزي والتدر
معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن يشــيد بالقيمــة املضافــة الــيت قّدمهــا ويقّدمهــا 
الجيــش األبيــض وهــو يف الصفــوف األماميــة ملواجهــة جائحــة كورونــا مــن أجــل 
يــن. ويســتغل املعهــد هــذا اليــوم ويناشــد كافــة الــّدول أن  صّحــة وســالمة اآلخر
تعمــل علــى حمايــة املدنيــني العــّزل واملحافظــة علــى الســالم واســتدامته، والحــّد 
مــن انتشــار األســلحة إال ملــن يخــّول لهــم القانــون حملهــا؛ ليــس عدوانــاً ولكــن 
حمايــة وتأمينــاً، وعــدم التعــّرض لحفظــة الســالم مــن املدنيــني والعســكريني أثنــاء 
قيامهــم بمهامهــم، ويخــّص الــّدول اّلــيت تعــاين فيهــا –كثــرياً- بعثــات األمــم املتحــدة 
مــن االعتــداء يف بعــض دول أفريقيــا وبعــض دول الــرشق األوســط والــيت ُيعــرِّض 
فيهــا حفظــة الســالم أنفســهم للخطــر يف ســبيل حمايــة املدنيــني مــن أعمــال العنــف 
يوميــاً وتــدور رحاهــا غالبــاً بــني بعــض الجماعــات املســلحة الخارجــة عــن قوانــني 
بلدانهــا ويدعــو معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان جميــع األطــراف املتنازعــة يف تلــك 
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الــدول إىل االحتــكام للحــل الســيايس بديــاًل للحــّل العســكري. وينــّوه املعهــد لــرورة 
الدعــم املــادي والفــّي املســتمر بتوفــري كافــة املعينــات للعاملــني يف عمليــات حفــظ 
الســالم، والــيت مــن شــأنها جعــل العــامل مســتمتعاً باألمــن واالســتقرار الــذي يكفــل 

ــة املســتدامة. التنمي
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اليوم العاملي للعيش معاً يف سالم

اليــوم الســادس عــرش مــن أيار/مايــو مــن كل عــام يحتفــل العــامل بمناســبة أطلقــت 
عليهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة »العيــش معــاً يف ســالم« بموجــب قرارهــا 
اختالفاتهــا  رغــم  اإلنســانية  املجتمعــات  تتعايــش  أن  ذلــك  والغايــة يف   130/72
وأن تتمتــع بالقــدرة علــى االســتماع إىل بعضهــا البعــض للتعــّرف وتبــادل االحــرتام، 
والعيــش معــاً يف ســالم. وتؤكــد الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أن يومــاً كهــذا يعــّد 
يــز الســالم والتســامح والتضامــن  أفضــل الســبل لتعبئــة جهــود املجتمــع الــدويل لتعز
والتفاهــم والتكافــل، واإلعــراب عــن رغبــة أفــراد املجتمــع يف العيــش والعمــل معــاً، 

يــن بذلــك اختالفاتهــم لبنــاء عــامل ينعــم بالســالم وبالتضامــن وبالوئــام. متجاوز

فاإلنســان كائــن اجتماعــي ال يســتطع أن يعيــش بمنــأى عــن محيطــه اإلنســاين 
ممــا يتطّلــب ضمــان عالقــة يســودها األمــن واالســتقرار والســالم، رغــم أن هنالــك 
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مشــرتكات مــن مصالــح أو مكاســب بــني بــي اإلنســان يســتأثر بهــا البعــض دون 
وقــد  جديــداً،  ليــس  وهــذا  االســتقرار،  واضطــراب  زعزعــة  إىل  كثــرياَ  تــؤدي  اآلخــر 
عاشــت اإلنســانية منــذ بــدء الخليقــة يف رصاع دائــم مــع بعضهــا البعــض كمــا ذكــر 
كــر الرصاعــات  يــخ شــواهد كثــرية لذلــك يف مختلــف بقــاع العــامل. ولكــن أ لنــا التار
إرضاراً بالعالقــات اإلنســانية مــا ينشــب ألســباب دينيــة أو فكريــة ســببها التعّصــب، 
أضــف إىل ذلــك العنرصيــة أو الشــعوبية الــيت يــرى أصحابهــا أنهــم شــعب هللا املختــار 
فــال يعــريون غريهــم اهتمامــاً وال تقديــم أبســط الحقــوق اإلنســانية. هــذه الرصاعــات 
الــيت مــا برحــت تهــّدد البنــاء اإلنســاين تتطلــب حلــواًل عاجلــة تحافــظ علــى الحــّد 
يــخ  األدىن مــن أســباب التعايــش رغــم الخالفــات واالختالفــات، ومــا جــاء يف التار
الســيايس يؤكــد أن هنالــك اتفاقيــات وبروتوكــوالت كثــرية أبرمــت يف هــذا الشــأن 

وأثمــرت.

نتمّثــل  أن  علينــا  يف ســالم  معــاً  للعيــش  العاملــي  اليــوم  عبــق  نتّنســم  إذ  ونحــن 
بعبــارات تصالحيــة أطلقهــا حكمــاء يف زمــن ســابق ويف أوقــات مختلفــة منهــا أاّل 
يعتقــد اإلنســان أنــه علــى حــق مطلــق وغــريه -إن خالفــه الــرأي- علــى باطــل مطلــق، 
بــل عليــه أن يجعــل مخرجــاً لهــذا التطــّرف ويعيــد التأّمــل والحكــم بــأن خطــأ غــريه 
يحتمــل الصــواب، وصوابــه يحتمــل الخطــأ. ويف هــذا اليــوم أيضــاً ينبغي أن نركز على 
رضورة أن يعيــش الجميــع يف ســالم باعتمــاد الحــوار وســيلة مثلــى لحــل الزناعــات 
بــني األطــراف املتصارعــة، وعلــى كل دول العــامل أن تعلــي مــن شــأن نعمــة الســالم 
ــة مســتدامة لإلنســانية  ــة برشي والتمســك بمــا يتحقــق بســببه مــن ســعادة وتنمي
كــر رضاوة مــن  جمعــاء. ومــن املؤســف أن يكــون عرصنــا الحــايل مهــّدداً برصاعــات أ
ذي قبــل، ُتســتخدم فيهــا أعــى األســلحة املدّمــرة؛ ليــس لإلنســانية فحســب بــل 
يا واليمــن  للحيــاة بكاملهــا كمــا يــدور اآلن يف بعــض دول الــرشق األوســط يف ســور
مثــاًل. ففــي االحتفــال بهــذه املناســبة البــد مــن إطــالق الدعــوة للجميــع للقيــام بالــدور 
التوعــوي؛ كل يف مجالــه وفــق مــا يناســب مجتمعــه وحبــذا لــو اســتخدم الوســائل 
األفضــل إليصــال هــذه الرســالة مثــل الفنــون بمختلــف أنواعهــا بمــا فيهــا الفنــون 
التشــكيلية ومختلــف فنــون األدب ملــا لهــا مــن أثــر إيجايب يف نفــوس املتلّقني، والعمل 
مــع املجتمعــات املحليــة والزعمــاء الدينيــني والجهــات الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة، 
مــن خــالل تدابــري التوفيــق وأعمــال الخدمــة وعــن طريــق التشــجيع علــى التســامح 

والتعاطــف بــني األفــراد.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان كداعــم أصيــل لحقــوق اإلنســان يشــّمر عــن ســاعد 
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الجــّد ويمســك بتالبيــب األمــن والســالم الــذي يمثــل االســتقرار يف املجتمع اإلنســاين، 
ويقــف بقــوة مســانداً للغايــة النبيلــة الــيت أعلنتهــا األمــم املتحــدة باعتمــاد يــوم دويل 
للعيــش معــاً يف ســالم، ويوجــه دعوتــه الثابتــة تجــاه تحقيــق إســعاد اإلنســان أينمــا 
حــّل ويخــّص بالدعــوة املنظمــات العاملــة يف مجــاالت حقــوق اإلنســان والــدول 
واملؤسســات واألفــراد أن تعمــل جميعــاً مــن أجــل إرســاء هــذه الغايــات وإنزالهــا علــى 
أرض الواقــع بشــى الوســائل. ويشــّدد معهــد جنيــف علــى رضورة نبــذ الخالفــات 
الــيت تفــي إىل زعزعــة األمــن واالســتقرار. ويكــّرر معهــد جنيــف النــداء للــدول الــرشق 
بالرصاعــات  لالســتقرار  نســفاً  تشــهد  الــيت  األفريقــي  الشــمال  ودول  أوســطية 
والحروبــات الدائــرة فيهــا، ويدعوهــا للجلــوس وتقييــم مــا أحدثتــه الزناعــات مــن 
مضــاّر وتعطيــل لعجلــة التنميــة فيهــا وأن تضــع للحــرب حــّدا نهائيــاً بالتســامي 
فــوق الجراحــات، وتقديــم املصالــح العليــا علــى املصالــح الخاصــة ويتمــى معهــد 
جنيــف أن يقــوم رجــال الديــن عــر املنابــر املختلفــة بدورهــم املفــي إىل حــّل املشــاكل 
بــني املتخاصمــني بالتصالحــات والتوافــق ملــا لرجــال الديــن مــن تقديــر واحــرتام بــني 
الّنــاس، حــى تســود العــامل الطمأنينــة واالســتقرار وعندئــذ تتحــّرك عجلــة التنميــة 
الرخــاء وتتحّقــق ســعادة اإلنســان، وتلــك غايــة معهــد جنيــف لحقــوق  ويســود 

اإلنســان.

جنيف 16 مايو 2020
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اليوم العاملي لالجئني
’’كل بادرة لها أثر‘‘

يــران /يونيــو مــن كل عــام تحتفــل شــعوب العــامل باليــوم  يف العرشيــن مــن شــهر حز
العاملــي لالجئــني تضامنــاً مــع مــن فرضــت عليهــم الظــروف أن يلــوذوا بأماكــن غــري 
تاركــني وراءهــم ممتلكاتهــم وكل مــا ســوى  بجلودهــم  فــراراً  موطنهــم األصلــي 
أرواحهــم، واعرتافــاً بــدور الالجئــني وقدرتهــم علــى املســاهمة يف املجتمــع. وُيعــّرف 
الالجئــون بأنّهــم أفــراد اضطــّروا ملغــادرة ديارهــم حفاظــاً علــى حرياتهــم أو إنقــاذا 
ألرواحهــم، فهــم ال يتمّتعــون بحمايــة دولتهــم، بــل غالبــاً مــا تكــون حكومتهــم هــي 

مصــدر تهديدهــم باالضطهــاد.

تزويدهــم يف حــال  وعــدم  أخــرى  بلــدان  بدخــول  لهــم  الســماح  عــدم  حــال  ويف 
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دخولهــم بالحمايــة واملســاعدة، تكــون هــذه البلــدان قــد حكمــت عليهــم باملــوت 
أو بحيــاة ال تطــاق، دون الحصــول علــى ســبل الــرزق ودون أي حقــوق. وتوضــح 
ــة  ــة العــام 1951 الخاّصــة بوضــع الالجئــني، والــيت أدت إىل إنشــاء املفوضي اتفاقي
الســامية لشــؤون الالجئــني، أن الالجــئ هــو كل مــن وجــد »بســبب خــوف لــه مــا 
يــرره مــن التعــّرض لالضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إىل فئــة 
اجتماعيــة معينــة أو بســبب آرائــه السياســية، خــارج البــالد الــيت يحمــل جنســيتها، 
وال يســتطيع أو ال يرغــب يف حمايــة ذلــك البلــد بســبب هــذا الخوف.«عليــه فقــد 
املســاعدات  بتقديــم  إيذانــاً  العاملــي  اليــوم  هــذا  املتحــدة  األمــم  لهــم  خّصصــت 
اإلنســانية لهــم، وحــث كافــة املنظمــات واملؤّسســات للمســاهمة يف انتشــال هــؤالء 
املســتضعفني مــن الضيــاع. وتــزداد مســؤولية املجتمــع اإلنســاين أهّميــة هــذا العــام 
مــع متغــرّيات جائحــة كورونــا فضــاًل عــن االحتجاجــات األخــرية املناهضــة للعنرصيــة 
كــر شــمواًل ومســاواة؛ عــامل ال ُيهمــل فيــه أحــد.  كيــداً للحاجــة املاســة للكفــاح لعــامل أ تأ
وبــدا مــن الجلــي جــداً أن لــكل منــا دوراً يؤديــه لتحقيــق التغيــري املنشــود، ويســتطيع 
كل منــا تحقيــق ذلــك التغيــري، وذلــك هــو جوهــر موضــوع حملــة مفوضيــة األمــم 
املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــني يف احتفالهــا باليــوم العاملــي لالجئــني لهــذا العــام 
’’كل بــادرة لهــا أثــر‘‘ تذكــرياً بــأن للجميــع حقــاً مشــرتكاً ودوراً ال يســتثى فيــه أحــد.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان مــن أوىل أولوياتــه أن يعيــش اإلنســان يف أيّ بقعــة 
مــن بقــاع األرض يف أمــن وأمــان، واألمــن واألمــان يحققهمــا االســتقرار واالســتقرار 
يــة والطمأنينــة فليــس باســتقرار، عليــه يحتفــل املعهــد مشــاركاً  مــا مل تكــن فيــه الحر
يف هــذه املناســبة اإلنســانية وال يخفــي أســفه النتشــار ظاهــرة اللجــوء بصــورة مرعبــة 
ــات  يف أجــزاء واســعة مــن دول العــامل. ومــا يزعــج املعهــد توســع أســبابها مــن حروب
ونزاعــات داخليــة أو خارجيــة منتــرشة، فرســالة املعهــد أن يعمــل الجميــع للمســاهمة 
باالنتمــاء  الجميــع  فيــه  والرّحمــة ويشــعر  املحبــة  آمــن تســوده  يف خلــق مجتمــع 
ملوطنهــم الــذي هــم فيــه، وال يتحقــق هــذا إال إذا كــّف الظاملــون كّفهــم عــن اضطهــاد 
شــعوبهم، بــل بســطوها وفكّوهــا ملنــح شــعوبهم حقهــم كامــاًل مــن حريــة ومســاواة.

وينــادي معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان حكومــات العــامل بتنفيــذ الصكــوك الدوليــة 
الــيت تــم التوافــق عليهــا وهــي إعــالن نيويــورك مــن أجــل الالجئــني واملهاجريــن الــذي 
يــخ 19 ســبتمر 2016، واالتفــاق  اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتار
العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة الــذي اعتمــده املؤتمــر العاملــي 
يــخ 13 يوليــو 2018م ، وامليثــاق العاملــي بشــأن الالجئــني الــذي أقرتــه  للهجــرة بتار
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الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 17 ديســمر 2018.

كمــا يطالــب معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن يمنــح الالجئــون حقهــم وحريتهــم 
كاملــة وفــق القوانــني اإلنســانية مــن أجــل العيــش الكريــم مثلهــم وبقّيــة املواطنــني 
وإذا تــم ذلــك فاإلنســانية موعــودة بــكل مــا يســعدها ويحّفزهــا لتحقيــق أهــداف 

التنميــة املســتدامة.

جنيف 20 يونيو 2020م
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اليوم العاملي للّسالمة والّصحة يف مكان العمل

مــن حــق اإلنســان أن يعيــش مطمئّنــاً يف مــكان عملــه وذلــك مــن خــالل توفــري 
بيئــة العمــل الســليمة املعــّززة بأســباب األمــن والســالمة، مــع التأمــني التــام مــن 
تعــوق  الــيت  العــوارض  مــن  أيّ  أو  مــرض  أو  حــادث  فيهــا  يتســبب  إصابــة  أي 
نشــاط اإلنســان. وتحقيقــاً لهــذه املزايــا والحقــوق خّصصــت األمــم املتحــدة يــوم 
28 نيســان/أبريل مــن كل عــام يومــاً عامليــاً للّســالمة والّصحــة يف مــكان العمــل، 
وظّلــت تحتفــل منظمــة العمــل الدوليــة بهــذا اليــوم منــذ العــام 2003 ممــا يرّســخ 
يــز وخلــق ثقافــة الّصحــة والســالمة الــيت يمكــن أن تســاعد علــى التقليــل مــن  لتعز
عــدد الوفيــات واإلصابــات املرتبطــة بمــكان العمــل عــن طريــق الوقايــة الالزمــة مــن 

حــدوث األمــراض، أو الحــوادث الــيت تعيــق العامــل مــن أداء مهمتــه.

يــز  فاليــوم العاملــي للســالمة والصحــة يف مــكان العمــل هــو حملــة دوليــة ســنوية لتعز



65

كلمات يف الذاكرة

ــه يقــود إىل تحقيــق غايــة خالصتهــا  بيئــة عمــل الئقــة وصحيــة وآمنــة، واالحتفــال ب
تأمــني العاملــني يف مــكان عملهــم مّمــا يضمــن التنميــة املســتدامة الــيت ال تتحقــق 
بــدوره  املختلفــة وهــذا  املجــاالت  العامــل يف  اإلنســان  ربّانهــا؛  إال بضمــان ســالمة 
يلقــي باملســؤولية علــى عاتــق الحكومــات واملؤسســات ومنظمــات أصحــاب العمــل 

باعتبارهــا صاحبــة املصلحــة.

إّن ســالمة وصّحــة العاملــني يف مــكان عملهــم، مســؤولية تشــاركية تتكامــل فيهــا 
األدوار بــني الحكومــات وأفــراد املجتمــع، حيــث تضــع الحكومــات القوانــني واللوائــح 
لضمــان اســتمرار العمــل، وعلــى أفــراد املجتمــع تفعيــل هــذه القوانــني واحرتامهــا 
والعمــل وفقهــا، فضــاًل عــن توّخــي الحيطــة والحــذر وتجّنــب كل مــا يتســّبب يف 
الحــوادث وكذلــك االهتمــام بالرعايــة الصحيــة الالزمــة للوقايــة مــن األمــراض مّمــا 

يضــع حــّداً للوفيــات واإلصابــات يف مــكان العمــل.

إّن الثامــن والعرشيــن مــن نيســان/أبريل هــو اليــوم الــذي ربطتــه الحركــة النقابيــة 
يف العــامل، منــذ العــام 1996، بذكــرى ضحايــا الحــوادث واألمــراض املهنيــة. وقــد 
جــاء احتفــال العــام 2019 مســتوحىً مــن الذكــرى املئويــة ملنظمــة العمــل الدوليــة، 
واملناقشــات حــول مســتقبل العمــل، لتقييــم 100 عــام مــن العمــل يف تحســني 
الســالمة والّصحــة املهنيــة والتطّلــع إىل مســتقبل تتواصــل فيــه الجهــود مــن خــالل 
التغيــريات الرئيســية مثــل التكنولوجيــا، الرتكيبــة الســكانية، التنميــة املســتدامة بمــا 
يف ذلــك تغــرّي املنــاخ والتغــرّيات يف تنظيــم العمــل باإلضافــة للبعــد الوطــي لثقافــة 
يــز الحــق يف وجــود بيئــة عمــل صحيــة وآمنــة تحرتمهــا  الّصحــة والســالمة املهنيــة بتعز
بيئــة  توفــري  مجــال  يف  والناشــطون  واملوظفــون  األعمــال  وأصحــاب  الحكومــات 
العمــل الصحيــة واآلمنــة مــن خــالل نظــام يحــّدد الحقــوق واملســؤوليات واملهــام 

وُيعلــي مــن أولويــة مبــادئ الوقايــة.

فاالحتفــال بهــذا املبــدأ النبيــل؛ املحافظــة علــى ســالمة اإلنســان يف حّلــه وترحالــه 
يؤكــد أهّميــة هــذا الكائــن العجيــب والفريــد )اإلنســان( والــذي تتوّقــف علــى ضمــان 
ســالمته كّل مقّومــات التنميــة، وهــذا مــا يؤكــده معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان 
الــذي ظــّل ينــادي بــكل مــا مــن شــأنه جْعــل اإلنســان، املخلــوق األفضــل علــى 

اإلطــالق كمــا فّضلــه خالقــه علــى ســائر املخلوقــات.

ومــن هــذا املنــر يبعــث معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان برســالته يف االحتفــال بهــذا 



66

كلمات يف الذاكرة

اليــوم لــكل الــّدول وعــر حكوماتهــا ومؤسســاتها ومنظماتهــا املختلفــة داعيــاً لهــا 
أن تقــف عنــد نقطــة تحقيــق الســالمة والصحــة لإلنســان يف مــكان عملــه، وســبل 
دعمهــا وتطويرهــا باتخــاذ كاّفــة التدابــري الالزمــة مــن قوانــني ولوائــح ومــا إىل ذلــك، 
تمشــياً مــع املســتجدات العامليــة مــن التطــورات التكنولوجيــة وغريهــا، مــع الوضــع يف 
الحســبان التعامــل مــع فــريوس كورونــا املســتجد الــذي انتــرش يف معظــم بقــاع العــامل 

وكيفيــة تجــاوزه عــر برنامــج التوعيــة والتثقيــف الصّحــي واإلرشــادي.

ويطالــب املعهــد الــدول املختلفــة أن تعمــل علــى اعتمــاد برامــج وسياســة عامــة 
لترشيعــات  االمتثــال  وإنفــاذ  متابعــة  خاللــه  مــن  تتــم  تفتيــش  ونظــام  وطنيــة، 
الســالمة واملهنيــة والّصحــة، إضافــة إىل االلــزتام بمســؤولية العمــل بصــورة آمنــة 
وحمايــة النفــس علــى أن يعمــل الجميــع ألجــل أال يتعــّرض اآلخــرون للخطــر، وذلــك 
باملشــاركة يف تنفيــذ التدابــري الوقائيــة العلميــة. ويؤكــد معهــد جنيــف لحقوق اإلنســان 
أن ضمــان اســتمرار التنميــة املســتدامة، يف تحقيــق الســالمة والصحــة لإلنســان يف 

مــكان عملــه.

جنيف 28 أبريل 2020م
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ية الصحافة اليوم العاملي لحرّ

تتصاعــد أصــوات األمــة اإلنســانية يف اليــوم الثالــث مــن أيــار/ مايــو مــن كل عــام يف 
احتفــاء عنوانــه »الســلطة الرابعــة حــّرة ويجــب أن تكــون كذلــك«، إمعانــاً يف ترســيخ 
مبــدأ الشــفافية وتحــّري الصــدق يف نقــل املعلومــات للــكّل دون خــوف أو تأثــري 

خارجــيّ؛ ســيايس أو مــاّدي.

ودعمــاً لهــذه القيمــة وأهميتهــا أعلنــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة اليــوم العاملي 
يــة الصحافــة يف كانــون األول/ ديســمر 1993، بنــاء علــى توصيــة مــن املؤتمــر  لحّر
العــام لليونســكو، ومنــذ ذلــك الحــني ظــّل االحتفــال بهــذه الذكــرى يتجــّدد ســنوياً يف 
يــة الصحافــة، وذلــك  جميــع أنحــاء العــامل يف 3 أيار/مايــو باعتبــاره اليــوم العاملــي لحّر
يــة الصحافــة، كمــا أنــه يــوم  بمثابــة تذكــري للحكومــات بــرورة احــرتام الزتامهــا بحّر
يــة الصحافــة وأخالقيــات املهنــة الــيت ينبغــي  للتأمــل بــني اإلعالميــني حــول قضايــا حّر
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أن تكــون مجــّردة مــن األغــراض. وجــاء احتفــال هــذا العــام يف ظــروف تســتوجب 
ــان للّصحافــة وكل وســائل اإلعــالم عــر منّصاتهــا املختلفــة، لتــؤدي  أن يطلــق العن
ــة غــري منقوصــة للجمهــور عــن مخاطــر  ــادي يف تمليــك املعلومــات كامل ي دورهــا الر
جائحــة كورونــا وتهديدهــا للبرشيــة ألّن إخفــاء أيّ معلومــة، ربمــا يــؤدي إىل املزيــد مــن 
ــة مــن خــالل  ــه املواطــن بســبب اســتقائه معلومــات خاطئ ــذي يدفــع ثمن الــرر ال
هــذه الوســيلة اإلعالميــة املهّمــة الــيت تــؤدي الــدور التوعــوي واإلرشــادي للمواطنــني 
حــى يتجــاوزوا تلــك املحنــة اإلنســانية. وهــذا ال يتــأىت إال يف ظــل الحكومــات املدنّيــة 
فئاتهــم  بمختلــف  شــعبها  أفــراد  مــع  تكامليــة  عالقــة  مــن  لهــا  ملــا  الديمقراطيــة 
للمحاســبة  وتخضــع  النهــار  وضــح  يف  تعمــل  ألنهــا  تميــزي،  دون  وتخّصصاتهــم 
يــة الــيت  ترســيخاً ملبــدأ ســيادة حكــم القانــون؛ عكــس األنظمــة الشــمولية الديكتاتور
تتحكـّـم يف مصــري شــعوبها بإرادتهــا وال تمنحهــم حــق الّنقــد أو الّتقويــم أو حــى إبــداء 

مالحظــة، ولذلــك تتعّمــد تغييبهــم مــن تمليــك الحقائــق كمــا هــي.

عظيمــة  إنســانية  معــاين  يحمــل  الصحافــة  يــة  لحّر العاملــي  باليــوم  االحتفــال  إن 
مبتغاهــا عــدم التدّخــل يف اإلرادة الفرديــة ملجتمــع الصحفيــني، وحمايــة الفكــر والرأي 
مــن الّتقييــد الــذي مــا فتئــت تمارســه األنظمــة املتســّلطة بحكــم الفــرد أو التنظيــم 
األحــادي علــى شــعوبها، كمــا هــو الحــال يف بعــض الــدول الــيت وّظفــت حكوماتهــا 
وســائل اإلعــالم املختلفــة بمــا فيهــا الصحافــة لتحقيــق أغراضهــا وتزيــني باطلهــا، 
واســتخدمت يف ذلــك وســائل القمــع وتكميــم األفــواه، ومارســت أســلوب الّرقابــة 
القبليــة والبعديــة الــيت تحّمــل املؤسســات اإلعالميــة خســائر فادحــة مّمــا أجــر الكثــري 
يــر الصحفــي أن تتنــاول املواضيــع بحــذر شــديد تفاديــاً للوقــوع يف  مــن إدارات التحر
املحظــور الــذي يقــود إىل الخســارة مّمــا جعــل الصحافــة املوجهــة بأمــر الســلطات 
ــة أبواقــاً ال طعــم لهــا وال رائحــة البتعادهــا عــن أداء رســالتها ودورهــا املنــوط  ي القهر
لهــا الصحفيــون أصحــاب  يتعــّرض  الــيت  كثــرية للمعانــاة  بهــا. وهنالــك شــواهد 
األقــالم الجريئــة والشــجاعة بعضهــا أدى إىل املــوت أو الّتهديــد ثمنــاً لذلــك، وبعضهــا 
املــرآة  تعــّد  فالصحافــة  املــؤمل.  الواقــع  ذلــك  مــن  الفــرار  أو  والنفــي  الّطــرد  نهايتــه 
العاكســة لواقــع الحيــاة بمختلــف رضوبهــا السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
والفّنيــة واألدبيــة والرياضيــة وعليهــا مواكبــة األحــداث خطــوة بخطــوة دون قيــد أو 
رشط حــى ال تكــون معزولــة أو عازلــة لجمهورهــا مــن رسعــة التقــّدم والتطــّور العاملــي 
املســتمّر، وال تحّقــق رســالتها إال إذا توّفــرت لهــا أســباب الدعــم والتطــور ويف مقدمتهــا 
يــة كاملــة وحينئــٍذ تــؤيت ثمارهــا  عــدم تدخــل أيّ ســلطة يف توجيههــا، بــل منحهــا الحر

شــهّية وشــّيقة.
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يتــه  معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان بحكــم رســالته الحاميــة لحقــوق اإلنســان وحّر
كــر املؤّسســات الــيت الكــت املــّر مــن تقييــد الصحافــة وتكميــم  بشــى صورهــا، مــن أ
أفــواه الصحفيــني، بــل ظــّل يف متابعــة دائمــة ملــا يحــدث للصحفيــني مــن إجــراءات 
تعّســفية يف بلدانهــم ومل يبخــل لهــم بمــّد يــد العــون دفاعــاً وحمايــة حــى ال تنقطــع 

رســالتهم اإلنســانية.

يحــث معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان كل الــدول علــى تحقيــق املبــادئ األساســية 
يــة الصحافــة، والدفــاع عــن وســائل اإلعــالم مــن االعتــداءات علــى اســتقاللها،  لحّر
ويشــّدد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن ُيمــاَرس العمــل الصحفــيّ واإلعالمــي 
بأخالقيــات املهنــة خاّصــة يف الظــروف الحاليــة الــيت يمــّر بهــا العــامل، ورضورة إيقــاف 
ــا عنــد البعــض، ألّن اإلعــالم  التضليــل اإلعالمــي يف أوقــات اإلصابــة بفــريوس كورون
بمختلــف وســائله يســاهم يف تنميــة اإلنســان، فــإذا كانــت الصحافــة حــّرة ومعافــاة 
مــن األغــراض محــدودة الفائــدة، فعندئــٍذ يتوّفــر ضمــان التنمية املســتدامة لإلنســان 

الــيت ينشــدها معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان.

جنيف 3 مايو 2020م
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اليوم العاملي للتعّددية والدبلوماسية

يف الرابــع والعرشيــن مــن نيســان/أبريل مــن كل عــام يقــف العــامل وقفــة تفــاؤل 
احتفــااًل باليــوم العاملــي للتعّدديــة والدبلوماســية مــن أجــل الســالم الــذي اعتمدتــه 
الجمعيــة العامــة بقرارهــا بإعــالن »اليــوم العاملــي لتعّدديــة األطــراف والدبلوماســية 
كانــون األول/ديســمر 2018،  يــخ 12  بتار  )A/73/L.48( „ الســالم أجــل  مــن 
اســتجابة لدعــوة األمــم املتحــدة الــيت ظلــت منــذ إنشــائها عــام 1945، يف أعقــاب 
الدمــار الــذي خّلفتــه الحــرب العامليــة الثانيــة، تنــادي بالحفــاظ علــى الســالم واألمــن 

الدوليــني.

وألجــل ذلــك ُوضــع ميثــاق األمــم املّتحــدة مركّــزاً علــى واحــد مــن أهــم أغراضهــا 
ومبادئهــا، وهــو االلــزتام بتســوية املنازعــات عــر الوســائل الســلمية لتجنيــب األجيــال 
كيــد ملعــى الحكمــة القائلــة بــأّن األمــة كالجســد  املقبلــة ويــالت الحــروب، ويف هــذا تأ
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الواحــد إذا اشــتىك منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحّمــى، كمــا أن 
واقــع العالقــات العامليــة اليــوم يؤكــد عــدم إمكانيــة إدارة املخاطــر، إال إذا تضافــرت 

الجهــود وعمــل الجميــع يف انســجام تــام.

واحتفــال هــذا العــام جــاء يف ظــروف يواجــه العــامل فيهــا تحّديــات أعجــزت الــدول 
العظمــى إذ وقــف العــامل متحــرّياً أمــام جائحــة الكورونــا الــيت هــّددت حيــاة الكثرييــن، 

ّممــا يســتدعي التعــاون بــني كافــة الــدول ملواجهــة هــذا الخطــر .

والجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف احتفالهــا بهــذا اليــوم تجــّدد دعوتهــا لجميــع 
الــدول األعضــاء واملراقبــني ومؤسســات األمــم املتحــدة إىل االحتفــال باليــوم العاملــي 
بطريقــة مناســبة غايتهــا التوعيــة بمزايــا التعّدديــة والدبلوماســية مــن أجــل الســالم 
مــن خــالل أنشــطة التوعيــة والتثقيــف املختلفــة؛ النــدوات واملحــارضات واألعمــال 

األدبيــة والفنيــة والرياضيــة.

وقــد جــاء يف كلمــة ســابقة لألمــني العــام لألمــم املتحــدة: »إن ميثــاق األمــم املتحــدة 
يرســم النهــج الــذي ينبغــي انتهاجــه، إذ إنــه يشــتمل علــى رؤيــة تدعــو إىل أن تعيــش 
الشــعوب والبلــدان يف ظــل عالقــات حســن الجــوار، وأن تدافــع عــن القيــم العامليــة، 
يــز تعّدديــة األطــراف يعــي تقويــة الزتامنــا  وأن تســلم بمســتقبلنا املشــرتك. وإن تعز
كــر أمانــاً وعــداًل لألجيــال املقبلــة«.  بتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة وبنــاء عــامل أ
كــر األدوات فاعليــة، ســواء كانــت  ويف ذلــك إشــارة لــدور الدبلوماســية والتعّدديــة كأ
إقليميــة أو عامليــة، لتحقيــق أهــداف الســالم والتنميــة املســتدامة الشــاملة وحقــوق 

اإلنســان للجميــع.

كــر الدبلوماســية فاعليــة إذ تعمــل علــى تخفيــف  وتعــّد الدبلوماســية الوقائيــة أ
التوتــرات قبــل نشــوب الرصاعــات، وتدعــم جهــود األمــم املتحــدة للمســاعدة يف 
تســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية. وعليــه يعــّد اليــوم العاملــي بمثابــة تجديــد 
كيــد مليثــاق األمــم املتحــدة ومبادئــه املتعلقــة بحــل الزناعــات بــني الــدول عــر  وتأ
الوســائل الســلمية. كمــا يشــّدد مفهــوم القــرار علــى اســتخدام الدبلوماســية املتعّددة 

األطــراف يف التوصــل إىل حلــول ســلمية للزناعــات بــني األمــم.

املتحــدة  األمــم  ميثــاق  عليهــا  يقــوم  الــيت  الــدويل،  والتعــاون  التعّدديــة  قيــم  إن 
يــز ودعــم ركائــز  وخّطــة التنميــة املســتدامة، أمــر أســايس ينبغــي الحفــاظ عليهــا لتعز
األمــم املتحــدة الثــالث – التنميــة، وحقــوق اإلنســان والســلم واألمــن؛ مّمــا يســهم 
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يف رفــع ســقف االلــزتام باملعايــري الدوليــة والنظــم. كمــا أّن القضايــا العامليــة؛ كتغــرّي 
املنــاخ والتوتــرات الجيوسياســية واألزمــات اإلنســانية بقطاعاتهــا املختلفــة، تجعــل 
مــن الــرورة إيجــاد تفاهمــات تحــرتم قيــم ومصالــح األمــم، ممــا يتطلــب االهتمــام 
فيــه  تتأثــر  وقــت  يف  والدبلوماســية،  التعّدديــة  خــالل  مــن  الجماعــي  والعمــل 
املشــاهد السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والعالقــات بــني الــدول بأثــر التقــّدم 

التكنولوجــي والّتســارع املعلومــايت.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان ومــن خــالل ديباجتــه الــيت غايتهــا احــرتام الحقــوق 
بــني كافــة فئــات املجتمــع اإلنســاين ليعيــش العــامل حيــاة مســتقرة، يبعــث برســالته 
عــر كلمتــه يف هــذه املناســبة إىل كل الــدول الــيت تتناوشــها االختالفــات السياســية 
مســتمّرة  أحداثــاً  تشــهد  الــيت  املناطــق  خاّصــة يف  املســلحة  والزناعــات  والبيئيــة، 
ألســباب ال تــرىق لهــذه الرصاعــات الداميــة يف دول مثــل اليمــن وســورية والعــراق 
وليبيــا وغريهــا، أن تحكّــم العقــل وترجــع للغــة الحــوار وتفّعــل الدبلوماســية بــني 
كافــة األطــراف، بــل يشــّدد املعهــد علــى اعتبــار االختــالف يف الــرؤى ووجهــات النظــر 
بأنــه اختــالف تكامــل ال اختــالف تقاطــع مــن أجــل تحقيــق التعايــش الســلمي، 
ــرأي  ــه ال ــرة يف توجي ــدول الكــرى املؤث كمــا يدعــو معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان ال
العــام أن تســعى بشــى الســبل، وتتعــاون مــن أجــل خلــق توافــق مشــرتك يصــّب 
لصالــح ســيادة التعّدديــة الدبلوماســية العامليــة، والتحــّوط ملنــع نشــوب الزناعــات 
بــني املختلفــني باعتمــاد آليــة تمنــع وقــوع الــزناع قبــل أن يحــدث لتفّضــه وتدعــم 
ــز قــوات حفــظ الســالم  ي ــات، فضــاًل عــن تعز ــاً بتوفــري املعين ــاً وماّدي ــة فّني هــذه اآللي
الدوليــة املوجــودة يف بعــض الــدول الــيت تشــهد منازعــات، وبذلــك تســلم األجيــال 

الالحقــة مــن معانــاة وويــالت الحــروب.

يناشــد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان دول  نافعــة«  ومــن حكمــة »رّب ضــاّرة 
ــا باعتبــاره  ــة كمــا وّحدهــا فــريوس كورون العــامل كافــة أن تســتمّر متماســكة ومتعاون
عــدواً للجميــع، أن تضيــف لقائمــة هــذا الفــريوس كل مــا مــن شــأنه زعزعــة األمــن 
والســلم، وتتمّســك بالتعــاون والتعّدديــة الدبلوماســية، وتعيــش الشــعوب يف أمــن 

ــة املســتدامة. واســتقرار وكــذا تتحقــق التنمي

جنيف 24 أبريل 2020م
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اليوم العاملي للعمل اإلنساين
19 أغسطس/ آب

العمــل اإلنســاين تكمــن داللتــه يف لفظــه ويشــمل كل عمــل قــام بــه اإلنســان خدمــة 
لإلنســانية ممــا يجلــي قيــم التعــاون بــني بــي البــرش، وتتعــّدد ميادينــه ولكــن تظــّل 
غايتــه املتمثلــة يف اإليثــار باقيــة، ومــن الشــواهد علــى ذلــك مــا يقــوم بــه العاملــون 
يف مجــال اإلغاثــة عــر مختلــف مياديــن الكــوارث اإلنســانية الذيــن ال يأبهــون ملــا 
يــزاً لهــذه  يصيبهــم أثنــاء قيامهــم بهــذا العمــل مــن أذى ربمــا يــودي بحياتهــم، وتعز
املعــاين الســامية أقــّرت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يومــاً عامليــاً للعمــل اإلنســاين 
يــخ  يف التاســع عــرش مــن آب/أغســطس مــن كل عــام يحتفــل بــه العــامل تزامنــاً مــع تار
الهجــوم الــذي وقــع يف 19 آب/أغســطس 2003 علــى فنــدق القنــاة يف العاصمــة 
العراقيــة بغــداد ممــا أســفر عــن مقتــل 22 شــخصاً بمــن فيهــم مفــوض األمــم 
املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان وكبــري موظفــي الشــؤون اإلنســانية يف العــراق، 
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ســريجيو فيــريا دي ميللــو. وقــد أخــذ طابعــه الرســمي منــذ العــام 2009وإىل يومنــا 
هــذا.  ففــي اليــوم العاملــي للعمــل اإلنســاين، تذكــري بإجــالل العاملــني يف املجــال 
اإلنســاين الذيــن ُقتلــوا أو جرحــوا يف أثنــاء أداء أعمالهــم يف كل بقعــة من بقاع األرض. 

أّن اليــوم العاملــي للعمــل اإلنســاين يعــّد ســانحة لإلشــادة بــكل العاملــني يف مجــال 
اإلغاثــة والعاملــني يف املجــال الصّحــي الذيــن يواصلــون دعــم وحمايــة أشــّد النــاس 
حاجــة علــى الرغــم مــن كل التحديــات والصعوبــات والظروف القاســية اليت تعرتض 
عملهــم يف كثــري مــن البلــدان. ومّمــا ضاعــف املســؤولية هــذا العــام مــا أصــاب العــامل 
دون اســتثناء مــن جــراء جائحــة كورونــا، ولكــن بــاإلرصار والعزيمــة اســتطاع عمــال 
اإلغاثــة أن يتغلبــوا علــى عقبــات وتحديــات غــري مســبوقة يف الوصــول إىل النــاس 
دول  تســع  عــن  فضــاًل  اإلنســانية،  األزمــات  أثنــاء  يف  ومســاعدتهم  دولــة  يف54 

إضافيــة أدخلتهــا جائحــة كوفيــد - 19 يف دائــرة الحاجــة. 

ويف احتفــال العــام هــذا البــد أن نحتفــي باألبطــال الحقيقيــني الذيــن وقفوا أنفســهم 
ملســاعدة اآلخريــن يف كل بقــاع العــامل يف ظــل أقــى الظــروف، وينبغــي أن يصحــب 
ذلــك حملــة لتوفــري كل مــا يدفــع العاملــني يف املجــال اإلنســاين إىل مواصلــة أعمالهــم 
يف صــون األنفــس وحمايتهــا علــى الرغــم مــن الرصاعــات وغيــاب األمــن وصعوبــة 
الوصــول إىل املحتاجــني واملخاطــر الــيت تعرتضهــم يف مــا يتصــل بجائحــة كوفيــد 
- 19. أضــف إىل ذلــك القيــود الــيت فرضتهــا الحكومــات مّمــا جعــل املجتمعــات 
الــيت  املــدين واملنظمــات غــري الحكوميــة املحليــة هــي  املحليــة ومنظمــات املجتمــع 
تتصــّدر قائمــة الجهــات العاملــة لالســتجابة لهــذه الجائحــة. عليــه ال مفــّر مــن تضافــر 
الجهــود هــذا العــام لســّد حاجــة مــا يقــرب مــن 168 مليــون شــخص محتــاج إىل 
املســاعدة والحمايــة اإلنســانية وهــو أعلــى رقــم منــذ عقــود. وتهــدف األمــم املتحــدة 
كر  واملنظمــات الرشيكــة لهــا إىل تقديــم املســاعدة لقرابــة 109 ماليــني شــخص مــن أ
النــاس ضعفــاً. وهــو مــا ســيتطلب تمويــاًل بقيمــة 28.8 مليــار دوالر. ومــن املرجــح 
يــة  أن تتواصــل هــذه الحالــة يف التفاقــم مــا مل ُيعالــج تغــرّي املنــاخ واألســباب الجذر
للــرصاع معالجــة أفضــل. أمــا يف مــا يتعلــق باالتجاهــات الحاليــة، فتظهــر التوقعــات 
كــر مــن 200 مليــون شــخص ربمــا يحتاجــون إىل املســاعدة مــع حلــول عــام  أن أ

.2022

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يثّمــن كل الجهــود اإلنســانية الــيت تبــذل مــن أجــل 
رفــع اإلنســان واالرتقــاء بــه وينتهــز فرصــة االحتفــال باليــوم العاملــي للعمــل اإلنســاين 
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ــن قّدمــوا أرواحهــم رخيصــة مــن أجــل أن يعيــش  ويرتّحــم علــى كل الشــهداء الذي
غريهــم. واملعهــد إذ يحتفــي باليــوم العاملــي للعمــل اإلنســاين يناشــد كل دول العــامل 
أن تتعــاون مــن أجــل أن تعيــش شــعوبها آمنــة مطمئنــة، كمــا يطالــب معهــد جنيــف 
لحقــوق اإلنســان أن تتضافــر الجهــود ملســاندة املغيثــني مــن منظمات وأفــراد وتوفري 
األمــن لهــم وكل مــا يعينهــم يف عملهــم خاصــة يف مناطــق  الــرشق األوســط وشــمال 
أفريقيــا الــيت كثــرياً مــا تحــول الظــروف األمنيــة دون وصــول اإلغاثــة إىل محتاجيهــا، 
الروتوكــوالت واالتفاقيــات  تطبــق  أن  اإلنســان  ومقصــد معهــد جنيــف لحقــوق 

الدوليــة الــيت تضمــن حمايــة اإلنســانية يف كل بقعــة مــن األرض.  

جنيف 19 أغسطس 2020م
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اليوم العاملي للديمقراطية

ــة بعــد طــول تجــارب وعنــاء مــع  الديمقراطيــة وســيلة حكــم توصلــت إليهــا البرشي
األنظمــة القمعيــة الــيت جثمــت علــى صــدور اإلنســانية منــذ عهــود ســحيقة. وتعتــر 
يــات  الديمقراطيــة آليــة تعــّزز مــن احــرتام حقــوق اإلنســان وتكريمــه بمنحــه الحر
األساســية، األمــر الــذي جعــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أن تعلــن الخامــس 
عــرش مــن أيلــول/ ســبتمر مــن كل عــام  يومــاً عامليــاً للديمقراطيــة منــذ الثامــن مــن 
ترشيــن الثاين/نوفمــر 2007، ودعــت الــدول األعضــاء ومنظومــة األمــم املتحــدة 
ــة األخــرى إىل االحتفــال  ــة وغــري الحكومي ــة، الحكومي ــة والدولي واملنظمــات اإلقليمي
بهــذا اليــوم اعرتافــاً بــرورة الديمقراطيــة يف حيــاة الشــعوب، ملــا لهــا مــن مزايــا تنفــرد 
بهــا علــى ســائر أنظمــة الحكــم يف العــرص الحديــث حيــث يتســاوى فيهــا الجميــع 
دون النظــر إىل عــرق أو جنــس أو ديــن، فضــاًل عــن أن املســؤول نفســه يخضــع فيهــا 
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للمحاســبة واملســاءلة وفــق اللوائــح والقوانــني .   

إّن احتفــال هــذا العــام مثقــل بتحّديــات إضافيــة فرضتهــا جائحــة كورونــا والجهــود 
الراميــة إىل إزالــة املعلومــات الخاطئــة أو املضللــة؛ أدت إىل رقابــة مقصــودة أو غــري 
مقصــودة ممــا يقــّوض الثقــة، وكان األفضــل إتاحــة معلومــات دقيقــة وواضحــة 
وقائمــة علــى األدّلــة مــن مصــادر يثــق بهــا الناس، وقد اســتجابت منظمــات املجتمع 
املــدين يف جميــع أنحــاء العــامل لنــداء األمــم املتحــدة للعمــل علــى التصــّدي ملجموعــة 
واســعة مــن الســبل الــيت تتســبب مــن خاللهــا أزمــة كورونــا يف إعاقــة الديمقراطيــة 
يــادة االســتبداد، فمــن األهميــة بمــكان مواصلــة دعــم ســيادة القانــون، وحمايــة  وز
الحــق يف  ورّد ضمــان  واحرتامهــا،  للرشعيــة  األساســية  واملبــادئ  الدوليــة  املعايــري 
الحصــول علــى العدالــة وســبل االنتصــاف واإلجــراءات القانونيــة الواجبــة. وقــد 
حــّث األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوترييــش الحكومــات علــى أن تكــون 
كــد  شــفافة ومســتجيبة وخاضعــة للمســاءلة يف اســتجابتهم لفــريوس كورونــا والتأ
يــة وغــري تميزييــة، حيــث قــال:  مــن أن أيّ تدابــري طارئــة قانونيــة ومتناســبة ورضور
يــة بطريقــة متناســبة،  »أفضــل اســتجابة هــي تلــك الــيت تتصــدى للتهديــدات الفور

مــع حمايــة حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون“. 

ففــي االحتفــال باليــوم العاملــي للديمقراطيــة تنبيــه لشــعوب العــامل أن تتمــّرد علــى أي 
نظــام ال يراعــي حقــوق اإلنســان، بــل فيــه دعــوة لــكل حــكام العــامل أن يجعلــوا مــن 
وضعهــم يف ســّدة الحكــم تكليفــاً لهــم ال ترشيفــاً، ووســيلة لتقديــم خدمــات جليلــة 
تقّرهــا شــعوبهم، فــاإلرادة والكلمــة هنــا للشــعب، والحاكــم عليــه تنفيــذ املطالــب 
املمــزية  الّســمة  أّن  تعلــم  أن  مــكان  كل  الحكومــات يف  فعلــى  وشــفافية،  بعــدل 
يــة،  للديمقراطيــات الناجحــة واملســتقّرة، وجــود مجتمــع مــدين قــويّ ويعمــل بحر
فالحكومــة واملجتمــع املــدين يحققــان معــاً أهدافــاً مشــرتكة مــن أجــل مســتقبل 
أفضــل، ويســاعد فيهــا املجتمــع املــدين- يف الوقــت نفســه- علــى أن تظــل الحكومــة 

ــة للمســاءلة.  قابل

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان إذ يحتفــل بهــذه املناســبة يرســل رســالة إشــفاق 
ورحمــة لــكل شــعوب وحكومــات العــامل، غايتهــا أن تعيــش اإلنســانية أمنــاً واســتقراراً 
يــة أحــد وال يتســّلط فيــه حاكــم علــى شــعبه، وال يطــارد مــن لــه  ال تقّيــد فيــه حر
يســعى  مــن  بــكل  يشــيد  اليــوم  بهــذا  يحتفــل  إذ  واملعهــد  حاكــم.  مــع  اختــالف 
لتمكــني الحكــم املــدين وســيادة حكــم ويطالــب املعهــد بتطبيــق كافــة اإلتفاقيــات  
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والروتوكــوالت املعــززة لحقــوق اإلنســان وإرادتــه، ويناشــد معهــد جنيــف لحقــوق 
اإلنســان أن تتضافــر الجهــود الدوليــة لتثبيــت الديمقراطيــة يف العــامل وذلــك بعــدم 
التعــاون مــع أيّ نظــام اســتبدادي، حــى تســود الديمقراطيــة يف العــامل بــال اســتثناء 
يــة؛  وتنمــو يف ظّلهــا رفاهيــة الشــعوب الناتجــة عــن الشــعور باألمــن واالســتقرار والحّر

وكل عوامــل التنميــة املســتدامة.   

جنيف 15 سبتمر 2020م
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اليوم العاملي للحق يف معرفة الحقيقة فيما 
كات الجسيمة لحقوق اإلنسان  يتعلق باالنتها

والحرتام كرامته

يف الرابع والعرشين من مارس/ آذار من كل عام يحتفل العامل باليوم العاملي للحق 
يف معرفــة الحقيقــة فيمــا يتعلــق باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان والحــرتام 
كرامتــه تمكينــاً ملبــدأ معرفــة الحقائــق مجــّردة دون تدليــس أو تزويــر. فاالحتفــال بهــذا 
اليــوم ينشــد غايــات ســامية ومبــادئ أخالقيــة عاليــة تحفــظ التــوازن بــني بــي البــرش 
، أو ظلــم حاكــم ملحكــوم أو ســّيد ملســود، وهــذا 

ٍ
يف التعامــل دون تميــزي أو تعــال

فيــه ترســيخ لعدالــة الكــون املنشــودة؛ يتمتــع بهــا الغــي والفقــري والقــويّ والضعيــف، 
والرشيــف والوضيــع بمعادلــة قانونيــة تحفــظ هــذه العالقــات املتباينــة.
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وإذ يحتفــل العــامل بهــذا اليــوم البــد مــن إلقــاء نظــرة فاحصــة يف العــامل ومــا يحــدث 
مــن انتهــاكات يف حقــوق اإلنســان ومــا يعــرتي ذلــك مــن غمــوض ومــا يكتنفــه مــن 
تدليــس للحقائــق، والشــواهد علــى ذلــك ال تغيــب عــن أحــد، فضــاًل عــن أن هنالــك 
ســلطات تقهــر شــعوبها بآلــة عنــف الدولــة مــن أجهــزة أمنيــة وعســكرية ُتســّلط 
العاملــي للحــق  باليــوم  املواطنــني ملجــرد مطالــب مرشوعــة، ففــي االحتفــال  ضــد 
كيــد علــى رضورة معرفــة الحقيقــة كمــا هــي دون تزييــف أو  يف معرفــة الحقيقــة تأ
تزيــني، وتشــديد علــى ثبــوت رشعيتهــا كحــق أصيــل مــن حقــوق اإلنســان الــيت كفلهــا 
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل، علمــاً بــأن هنالــك 
ضحايــا مــا زالــت املعلومــات عنهــم يف رحــم الغيــب، ومرّشديــن مل تعــرف أماكنهــم 

وهلــم جــرا.

إّن مــا يحــدث مــن اضطرابــات يف العــامل اليــوم معظــم أســبابها التعــّدي واالنتهــاكات 
للحقــوق اإلنســانية والحرمــان مــن الحــق باملطالــب املرشوعــة سياســية كانــت أم 
اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو مــا إىل ذلــك؛ ممــا يدفــع باملظلومــني ألخــذ حقوقهــم 
املرشوعــة بــأي تكلفــة دون مراعــاة لخطــورة مــا يحــدث، ففــي حــق معرفــة الحقيقــة 
الجســيمة  والتجــاوزات  اإلنســان  لحقــوق  الواضحــة  لالنتهــاكات  جلّيــة  إشــارة 
للقانــون اإلنســاين، خــذ مثــاًل؛ هنالــك ضحايــا يعدمــون دون محاكمــة، وأطفــال 
مختطفــون، وضحايــا تعذيــب، فمــن حــق هــؤالء أو ذويهــم معرفــة مــا حــدث لهــم 
أو لذويهــم وأســباب ذلــك ومعرفــة القائمــني بهــذه االنتهــاكات، والظــروف الــيت 
أحاطــت بهــا، رّداً لحقوقهــم واعرتافــاً بكرامــة الضحايــا منعــاً لإلفــالت مــن العقــاب 

ــون. ــزاً لســيادة حكــم القان ي وتعز

إن االحتفــال بهــذا اليــوم يحمــل معــى االحتفــاء بذكرى ضحايا االنتهاكات الجســيمة 
واملنهجيــة لحقــوق اإلنســان وأهميــة الحــق يف معرفــة الحقيقــة وإقامــة العدالــة، 
ففــي 21 كانــون األول/ديســمر 2010، أعلنــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
يــوم 24 آذار/مــارس يومــاً دوليــاً للحــق يف معرفــة الحقيقــة فيمــا يتعلــق باالنتهــاكات 
يــخ ألنــه  الجســيمة لحقــوق اإلنســان والحــرتام كرامــة الضحايــا. تــم اختيــار هــذا التار
يف 24 آذار/مــارس 1980، اغتيــل رئيــس األســاقفة أوســكار أرنولفــو رومــريو مــن 
الســلفادور، بعــد إدانتــه انتهــاكات حقــوق اإلنســان، ومــا كتبــه مــن رســائل اســتنكر 

فيهــا انتهــاك حقــوق اإلنســان الــذي تتعــّرض لــه أشــّد الفئــات ضعفــاً.

اإلنســان  لحقــوق  الجســيمة  االنتهــاكات  بشــأن  الحقيقــة  معرفــة  يف  الحــق 
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واالنتهــاكات الخطــرية لقانــون حقــوق اإلنســان حــق غــري قابــل للتــرّصف ومســتقل، 
ويرتبــط بواجــب الدولــة لحمايــة وضمــان حقــوق اإلنســان وإجــراء تحقيقــات فّعالــة 
كـّـدت أن الحــق يف معرفــة الحقيقــة  وضمــان االنتصــاف والتعويــض الفّعالــني، كمــا أ
ـ ضمنــاً ـ يعــي معرفــة الحقيقــة كاملــة ودون نقصــان. وأن أفضــل ممارســة كفيلــة 
بإعمــال الحــق هــي معرفــة الحقيقــة، ال ســيما املمارســات املتعّلقــة باملحفوظــات 
والســجالت الــيت تخــّص االنتهــاكات الصارخــة لحقــوق اإلنســان، وبرامــج حمايــة 
الشــهود وغريهــم مــن األشــخاص املعنيــني باملحاكمــات املرتبطــة بهــذه االنتهــاكات .

إن معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يحتفــي بهذه املناســبة باعتبــار أن معرفة الحقيقة 
يــز قيــم ومبــادئ  إحــدى الركائــز األساســية لحقــوق اإلنســان الــيت مــن شــأنها تعز
وكرامــة اإلنســان. وإذ يجــيء احتفــال هــذا العــام يف خضــم تحديــات عديــدة، فــإن 
معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يشــيد بــكل االنتصــارات واإلنجــازات الــيت تحققــت 
يف مجــال إبــراز الحقيقــة بوضــوح وشــفافية، كمــا يثمــن التحــوالت السياســية الــيت 
غــريت مجــرى الحقــوق مــن تجريــم طالــي معرفتهــا إىل إظهارهــا مجــردة قبــل أن 
تطلــب، كمــا هــو الحــال يف الســودان الــذي انتــرص شــعبه ســلمياً وانــزتع حقوقــه 
القانونيــة والدســتورية وانتــرص لتفعيــل العدالــة. وال يفــوت املعهــد أن يحتفــي بهــذه 
املناســبة تمجيــداً للشــهداء الذيــن ســقطوا ظلمــا بســبب مناداتهــم بــرد الحقــوق إىل 

أهلهــا.

وإذ يحتفــي معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان بهــذه املناســبة يناشــد جميــع املنظمــات 
يــة للتعريــف بقيمــة  الرســمية والشــعبية أن تجعــل مــن هــذه املناســبة فرصــة تنوير
الحــق يف معرفــة الحقيقــة، كمــا يناشــد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان الــدول الــيت 
مل تنضــم التفاقيــة األمــم املتحــدة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــرسي 
ــا الحــق يف معرفــة الحقيقــة فيمــا يتعلــق بظــروف  باالنضمــام حــى يكــون للضحاي
االختفــاء القــرسي وســري التحقيــق ونتائجــه ومصــري الشــخص املختفــي، كمــا يناشــد 
شــعوب وحــكام العــامل أن ُيرســوا نهجــاً يســود فيــه علــّو الحــق ومعرفتــه، ويتواضــع 
فيــه أســلوب تغييــب الحقائــق وممارســاته الجائــرة. كمــا يطالــب املعهــد الــّدول 
وأصحــاب الشــأن واملصلحــة، بالعمــل علــى ســّن قوانــني تحفــظ هــذه الحقوق دون 
التعــّرض ألذى للمســتضعفني مــن الجبابــرة، وبهــذا تعيــش اإلنســانية بمختلــف 

فئاتهــا حيــاة مزدانــة باألمــن والطمأنينــة واالســتقرار والســالم.

24 مارس 2020
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ياضة من أجل السالم والتنمية  اليوم العاملي للر
املستدامة

الســادس مــن نيســان / أبريــل يــوم يحتفــل فيــه العــامل بالرياضــة باعتبارهــا دعامــة 
أساســية مــن دعائــم املحّبــة والتآلــف بــني كافــة الشــعوب، فالرياضــة هــي اللغــة 
املشــرتكة الــيت يتواصــل عرهــا الجميــع، لذلــك تعــّد الرياضــة مــن وســائل إرســاء 
الســالم الــذي يــؤدي إىل التنميــة املســتدامة مّمــا حــدا بالجمعيــة العامــة لألمــم 
ــل مــن كل  ــه يومــاً خاّصــاُ هــو الســادس مــن نيســان/ أبري املتحــدة أن تخّصــص ل
قيــم  مــن  فيــه  ملــا  أغســطس 2013  آب/  يــخ 23  بتار بقرارهــا 296/67  عــام، 
التســامح والتآلــف. وقــد شــهد احتفــال هــذا العــام عــدواً مشــرتكاً لإلنســانية كّلهــا 
كــر للرياضــة يف أثنــاء التعايــش مــع  وهــو داء فــريوس كورونــا مّمــا يجعــل التحــّدي أ
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إجــراءات العــزل االجتماعــي، فضــاًل عــن إبــراز روح التضامــن والتعــاون بــني أفــراد 
املجتمــع ورفــع الوعــي بجائحــة فــريوس كورونــا.

كيــد أهميتهــا، بــل رضورتهــا يف حيــاة كل فــرد يف  إن االحتفــال بهــذه املناســبة يعــّزز تأ
املجتمــع ؛ ففيهــا تكمــن أســباب الصّحــة والعافيــة والســعادة، فهــي وســيلة مثلــى 
لبنــاء العقــل والجســم معــاً. ومــن جانــب آخــر تمثــل الرياضــة -بمختلــف رضوبهــا- 
أداة التواصــل األوىل بــني شــعوب اإلنســانية وبالتــايل تحقــق االســتقرار والســالم 
الــذي تعــاين بســبب غيابــه، الكثــري مــن الــدول يف شــمال أفريقيــا وبــالد الــرشق 
األوســط . وتعــّد الرياضــة أداة مرنــة وزهيــدة الثمــن يف تحقيــق مقاصــد أهــداف 
كــد اضطــالع  الســالم والتنميــة، ففــي جــدول أعمــال 2030 للتنميــة املســتدامة، تأ
الرياضــة بــدور مهــم للدفــع بالتقــّدم املجتمعــي. ‘‘فالرياضــة هــي كذلــك من العنارص 
التمكينيــة املهمــة للتنميــة املســتدامة. فهنــاك اعــرتاف باملســاهمة املتعاظمــة الــيت 
تضطلــع بهــا الرياضــة يف تحقيــق التنميــة والســالم بالنظــر إىل دورهــا يف تشــجيع 
التســامح واالحــرتام ومســاهمتها يف تمكــني املــرأة والشــباب واألفــراد واملجتمعــات، 
ويف بلــوغ األهــداف املنشــودة يف مجــاالت الصّحــة والتعليــم واالندمــاج االجتماعــي. 
ولذلــك أطلقــت األمــم املتحــدة دعوتهــا لكافــة الــدول واملنظمــات املختلفــة واألفــراد 
أن يســاهموا يف رفــع شــأن الرياضــة ودعمهــا بــكّل الســبل. وللرياضــة القــدرة علــى 
يــز  تغيــري العــامل، فهــي حــق أســايس وأداة قويــة لتقويــة الروابــط االجتماعيــة وتعز
التنميــة املســتدامة والســالم والتضامــن واالحــرتام. ومــن خــالل مهاراتنــا الفرديــة 
الفريــدة وقوتنــا الجماعيــة، يمكننــا أن نّتحــد وأن نتشــارك وأن نخلــق طرًقــا مبتكــرة 
لتحســني صحتنــا ورفاهنــا مــن خــالل الرياضــة والنشــاط البــدين حــى ونحــن يف 
منازلنــا. نطلــب إىل الجميــع أن يحافظــوا علــى نشــاطهم وصحتهــم وإبــراز التضامــن 
خــالل فــرتة العــزل االجتماعــي. وستســاعدنا روح املصــري املشــرتك هــذه جميًعــا، علــى 

تجــاوز التحديــات الحاليــة مًعــا.

االســتقرار  إىل  يقــود  مــا  بــكل  مهتمــاً  باعتبــاره  اإلنســان  لحقــوق  جنيــف  معهــد 
ســالمة  غايتهــا  املحافظــة  العــام،  هــذا  احتفــال  يف  رســالته  لإلنســان،  والتنميــة 
الجميــع وذلــك بســّد كّل منفــذ يدخــل مــن خاللــه العــدو املشــرتك فــريوس كورونــا، 
ويناشــد الجميــع باتّبــاع اإلرشــادات الــيت وجهــت بهــا منظمــة الصّحــة العامليــة حــى 
نتجــاوز هــذه الفــرتة الحرجــة واالمتحــان الصعــب وبذلــك نكــون قــد حافظنــا علــى 
أهــم مقّومــات التنميــة وهــو اإلنســان. ويؤكــد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن 
الرياضــة وممارســتها مــن مطلوبــات أيّ إنســان وال يمكــن االســتغناء عنهــا، ويناشــد 
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معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان كل قطاعــات املجتمــع بمختلــف شــعوبها أن تجعــل 
مــن الرياضــة أداة نشــطة وفّعالــة لخلــق التعــاون والتعاضــد واملحّبــة والســالم بــني 
الشــعوب وبذلــك تعيــش اإلنســانية كمــا ينبغــي أن تعيــش. ويف احتفــال هــذا العــام 
يطالــب املعهــد الــدول كافــة أن توّظــف الرياضــة يف تبصــري النــاس بمخاطــر جائحــة 
كورونــا وذلــك مــن خــالل رســائل النجــوم التوعويــة عــر وســائل االتصــال املختلفــة 
ألن الرياضــة يف زماننــا هــذا تعــّد األرسع انتشــاراً واألقــوى تأثــرياً. وبذلــك تحقــق 

مقاصــد التنميــة املســتدامة.

جنيف 6 أبريل/ نيسان 2020م



85

كلمات يف الذاكرة

اليوم العاملي إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب 
وإجاللهم

ذكــرى ضحايــا  إلحيــاء  العاملــي  باليــوم  آب  أغســطس/   21 اليــوم  العــامل  يحتفــل 
يــز تمتعهــم  اإلرهــاب وإجاللهــم و تكريــم ودعــم الضحايــا الناجــني منــه وحمايــة وتعز
الكامــل بمــا لهــم مــن حقــوق اإلنســان عــالوة علــى حرياتهــم األساســية. و هــو اليــوم 
الــذي اعتمدتــه و أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  بموجــب القــرار 72/165 

يومــا عامليــا يتــم إحيــاؤه كل عــام.

و ألن اإلرهــاب هــو كل عمــل أو فعــل جبــان و دينء ُيلحــق العنــف باألفــراد، و يســلب 
نعمــة األمــن واألمــان مــن الحيــاة املجتمعّيــة يف البلــد الــذي يبتلــى بــه، و يخلــق 
أجــواء مــن التوتــر والخــوف، ويلحــق الــرر بحيــاة األفــراد موتــا ونفســيا بالناجــني، 
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و تفــرض جماعاتــه قوانــني إجرامّيــة خاصــة بهــا وتنتهــج تكتيــكات مماثلــة مجحفــة 
باألمــن واالســتقرار ومعوقــة لعجلــة التنميــة، فــإن معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان و 
هــو يحتفــل بهــذا اليــوم يضــم صوتــه إىل صــوت األمــم املتحــدة و هــي تحــى ذكــرى 
يــم مــن  الذيــن يذهبــون ظلمــا و عدوانــا ضحيــة لــه و يطالــب و يعمــل علــى تكر
تأثــروا بفعلــه و مؤازرتهــم مــن أجــل اســرتجاع توازنهــم و إنســانيتهم الــيت جــردوا 

منهــا.

و ألن اإلرهــاب ال يمــزي كذلــك بــني الــدول و الشــعوب و املنظمــات فقــد تعرضــت 
املنظمــات الدوليــة الــيت تعمــل يف الحقــل اإلنســاين واإلغــايث إىل أســاليبه الوحشــية 
مثــل التفجــري الــذي لحــق بمقــر األمــم املتحــدة يف 19 أغســطس مــن العــام  2003 
يــاء، و غــريه مــن األعمــال اإلرهابيــة، الــيت تســتهدف  بالعــراق و راح ضحيتــه األبر
كلهــا اإلنســان و كرامتــه، األمــر الــذي انتبهــت لــه املنظمــة الدوليــة  وقــدرت خطورتــه 

فدعــت  إىل تضافــر الجهــود للتصــدي لــه بــكل قــوة و حــزم.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يــرى أن إعــالن هــذا اليــوم العاملــي  ينــدرج يف صميــم 
يــز حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون ودعــوة إىل حمايــة هــذه الحقــوق علــى  تعز
املســتويات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة للوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحتــه. وليعلــن 
ــر علــى  ــاء ويؤث ي ــة اإلرهــاب الــذي يتســبب يف مقتــل اآلالف مــن األبر وجــوب محارب

مســرية التنميــة يف البلــدان الــيت تتعــرض ألعمالــه التخريبيــة.

ولــن يفــوت معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان فرصــة هــذا اليــوم العاملــي ليؤكــد علــى 
مضيــه قدمــا يف البحــث عــن كل الســبل و الوســائل الــيت تمكــن مــن اســرتجاع 
يــاء و املشــاركة يف كل جهــد تكريمــي  الكرامــة املهــدرة مــن قبــل اإلرهــاب لضحايــاه األبر
لهــم و دافــع إىل اســرتجاع حقوقهــم كاملــة و حمايتهــا، كمــا يــرى أنــه مــن أنجــع 
طــرق مكافحــة اإلرهــاب و أنجحهــا و األكــر فعاليــة يكمــن يف اتخــاذ التدابــري الــيت 
ُتعــى باحــرتام كرامــة اإلنســان وتعلــي مــن ســيادة القانــون. و يف هــذا الصــدد، و 
مــن منطلــق رســالة املعهــد يف ترقيــة و دعــم و حمايــة حقــوق اإلنســان، فــإن املعهــد 
يضــع كل إمكاناتــه البرشيــة و املاديــة يف خدمــة هــذا الهــدف النبيــل و لــن يألــو جهــدا 
يف التماهــي مــع كل الفاعلــني الذيــن يعملــون علــى تحقيقــه حــى يســرتجع ضحايــا 

اإلرهــاب كراماتهــم املخدوشــة و يتــم تكريمهــم و إجاللهــم بمــا يســتحقون.
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اليوم العاملي للتذكري واملصالحة إجالاًل لذكرى 
ضحايا الحرب العاملية الثانية

الحــرب العامليــة الثانيــة الــيت شــهد أحداثهــا العــامل بــكل أهوالهــا وقســوتها يف النصــف 
األول مــن القــرن املــايض، مــا زالــت آثارهــا الســالبة يف الذاكــرة ملــن عــارص مرارتهــا، 
أو حــى مــن نقلــت لــه صورتهــا املرعبــة، مّمــا يتطلــب مجهــوداً عامليــاً جّبــاراً ملحــو آثــار 
هــذه الحــرب الّلعينــة الــيت خّلفــت املاليــني مــن الضحايــا. وقــد حــدا ذلــك بالجمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة أن تعلــن يومــي الثامــن و التاســع مــن أيار/مايــو وقتــاً للتذكــر 
الثاين/نوفمــر 2004،  املــؤرخ 22 ترشيــن  قرارهــا 59/26  بموجــب  واملصالحــة، 
ــأ الظــروف إلنشــاء األمــم املتحــدة، الــيت  مؤكــدة أن هــذا الحــدث التاريخــي قــد هي
مــن أهــم مقاصدهــا إنقــاذ األجيــال املقبلــة مــن ويــالت الحــروب، وأهابــت بالــدول 
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األعضــاء يف األمــم املتحــدة أن توّحــد جهودهــا يف مواجهــة التحّديــات والّتهديــدات 
الجديــدة، مــع اضطــالع األمــم املّتحــدة بــدور محــوري يف ذلــك، وأن تبــذل كافــة 
الجهــود مــن أجــل تســوية نزاعاتهــا بالوســائل الســلمية، وفقــاً مليثــاق األمــم املتحــدة، 
وبطريقــة ال يتهــّدد بهــا الســالم واألمــن الدوليــان. وتركــت بــاب الخيــار مفتوحــاً 
للــدول األعضــاء أن تحــّدد لنفســها أيامــاً تحتفــل فيهــا، وهــي تدعــو جميــع الــدول 
الحكوميــة،  غــري  واملنظمــات  املتحــدة،  األمــم  منظومــة  ومؤسســات  األعضــاء، 
واألفــراد إىل االحتفــال ســنوياً بأحــد هذيــن اليومــني أو بكليهمــا بطريقــة مالئمــة، 

ــا الحــرب العامليــة الثانيــة. إجــالاًل لذكــرى جميــع ضحاي

كــدت الجمعيــة العامــة أن الحــرب العامليــة الثانيــة جلبــت أحزانــاً ال توصــف  وقــد أ
للبرشيــة، وال ســيما يف أوروبــا وآســيا وأفريقيــا واملحيــط الهــادئ وأجــزاء أخــرى مــن 
ــة الحــرب العامليــة الثانيــة يف التغّلــب  العــامل. وشــّددت علــى التقــّدم املحــرز منــذ نهاي
الديمقراطيــة  الــدويل واإلقليمــي والقيــم  املصالحــة والتعــاون  يــز  إرثهــا وتعز علــى 
املتحــدة،  األمــم  خــالل  مــن  ســيما  وال  األساســية،  يــات  والحر اإلنســان  وحقــوق 

وإنشــاء منظمــات إقليميــة ودون إقليميــة وغريهــا مــن األطــر املناســبة.

يــة الــيت  إّن االحتفــال بتلــك الذكــرى –قطعــاً- ال يهــدف لالســتمتاع بمشــاهدها املهار
أُديــرت بهــا الحــرب بــني املعســكرين؛ الــرشيق والغــريب، وال التفــوق العســكري ألحــد 
الطرفــني، وإنّمــا الغــرض منــه التأمــل يف املضــاّر الــيت خّلفتهــا ودفــع ثمنهــا اإلنســان 
الــذي ُخلــق ليعّمــر الكــون ال ليدّمــره، وعندئــًذ يتواثــق الجميــع علــى تســجيل الخــروج 
كيــد التعــاون التــام بــني كل الــدول  مــن إعــادة تلــك األحــزان إىل األبــد، وذلــك بتأ
األعضــاء، علــى عــدم الســماح بــأيّ عمــل يســعى لخلــق الزناعــات بــني املكونــات 
البرشيــة ســواء كانــت دواًل أو حــى قوميــات عرقيــة أو عنرصيــة أو جهويــة، والعمــل 
يــز قيــم الســالم  علــى تحقيــق التآلــف والتعاضــد بــني املجتمعــات اإلنســانية وتعز
واالســتقرار واملصالــح املشــرتكة. ويف ذلــك إشــارة واضحــة للوحــدة اإلنســانية الــيت 
كــر أعــداء اإلنســانية يف زماننــا  بمقدورهــا التغّلــب علــى أي عــدو مشــرتك ومــا أ
هــذا؛ أمراضــاً كانــت أو فقــراً أو جهــاًل فــإذا توّحــدت الجهــود الدوليــة، فــال محالــة 
يــزول هــذا الخطــر الثــاليث املرعــب، وبزوالــه يعيــش اإلنســان األمــن واألمــان وينعــم 
بالســالم واالســتقرار. ففــي يــوم االحتفــال بذكــرى ضحايــا الحــرب العامليــة الثانيــة 
ينبغــي أن نجعــل حــّداً للممارســات غــري اإلنســانية الــيت تؤجــج مشــاعر العــداء بــني 
بــي البــرش ومخاطبــة جــذور األزمــات الــيت تشــكل جــذوة الحــروب ووقودهــا وذلــك 
بتحقيــق قيــم العدالــة واملســاواة وســيادة حكــم القانــون وتحقيــق التنميــة، وفــوق 
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كل ذلــك وضــع حــد النتهــاكات حقــوق اإلنســان الجســيمة والــيت يمكــن أن تكــون 
ســبباً النــدالع حــروب أهليــة وارتــكاب جرائــم شــديدة الخطــورة.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يثّمــن الجهــود الــيت ظلــت تضطلــع بهــا الجمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة يف مجــال حقــوق اإلنســان عــر مختلــف املناســبات، ويشــّد 
ــّدول أن تعلــي مــن شــأن لغــة الحــوار يف املنازعــات الــيت  مــن أزرهــا ويدعــو كافــة ال
ــة الحــرب  ــا وهنــاك، ويطالــب بحلهــا بالوســائل الســلمية بعيــداً عــن آل تحــدث هن
والدمــار، كمــا يرســل رســالة للــدول الــيت مــا زالــت تشــهد نزاعــات مســلحة يف املنطقة 
العربيــة ، أن تحكــم صــوت العقــل وتنتــرص ملصالــح شــعوبها بوضــع حــد لخالفاتهــا 
الرصاعــات  تفرضهــا  الــيت  القيــود  مــن  والتحــرر  والحــوار  املفاوضــات  يــق  طر عــن 

ــة واالســتقرار. ي والحــروب إىل فضــاء أرحــب يبســطه الســالم وتســوده الحر

ومعهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يف هــذه املناســبة يؤكــد للعــامل أجمــع أّن االســتقرار 
ــة  ــّد أن يكــون مســنوداً بنظــام حكــم راشــد أساســه العدال ــة الب املنشــود يف أيّ دول

وإعــالء قيــم حقــوق اإلنســان.

جنيف 8 مايو 2020م
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اليوم العاملي لالنعدام التام للتميزي

ــام للتميــزي،  ــي لالنعــدام الت يحتفــل العــامل اليــوم يف األول مــارس/ آذار، باليــوم العامل
بهــدف معالجــة قضيــة التميــزي الــيت يواجههــا النــاس يف جميــع أنحــاء العــامل. كمــا 
الــدول األعضــاء يف األمــم  القانــون يف جميــع  أمــام  املســاواة  يهــدف إىل تحقيــق 
املتحــدة. والعنــوان الرئيــس لليــوم هــذا العــام هــو » التميــزي املتصــل بفــريوس نقــص 

املناعــة البرشيــة ضــد النســاء والفتيــات „.

كــر قاتــل للنســاء بــني 15 و 49 ســنة.  ال يــزال اإليــدز  يف جميــع أنحــاء العــامل هــو أ
إلنهــاء اإليــدز بحلــول عــام 2030 ، يجــب أن نضــع حــّداً للعنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي وعــدم املســاواة وانعــدام األمــن ، ويجــب أن نضمــن حصــول النســاء 

والفتيــات علــى فــرص متســاوية يف التعليــم والصحــة والتوظيــف.
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العامليــة  والشــبكة  الدوليــة  العمــل  منظمــة  أجرتهــا  مشــرتكة  دراســة  أظهــرت 
عنــوان  تحــت   ،2018 لعــام  البرشيــة  املناعــة  نقــص  فــريوس  مــع  للمتعايشــني 
»وصمــة العــار والتميــزي ضــد املتعايشــني مــع فــريوس نقــص املناعــة البرشيــة يف 
عــامل العمــل«، أنــه وعلــى الرغــم مــن التقــدم املحــرز يف العــالج الــذي ُيمكّــن املصابــني 
بالفــريوس مــن العمــل، فإنهــم ال يزالــون يواجهــون التميــزي عندمــا يبحثــون عــن 
املهنيــة. عمــل، وعندمــا يحاولــون الحفــاظ علــى وظائفهــم والتقــدم يف حياتهــم 

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يرّحــب بالحملــة الــيت أطلقهــا برنامــج األمــم املتحــدة 
املشــرتك ملكافحــة اإليــدز بالتعــاون مــع ســفراء حملــة مجتمــع بــال تميــزي  عــر وســائط 
التواصــل االجتماعــي والدعــوة إىل عــدم التميــزي بــني أيّ شــخص علــى أســاس 
إصابتــه بفــريوس نقــص املناعــة البرشيــة، أو العمــر، أو الجنــس، أو الهويــة الجنســية، 

أو العــرق، أو اللغــة، أو املوقــع الجغــرايف، أو حالــة املهاجريــن.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يؤكــد مــن جديــد أن التميــزي بــني البــرش بســبب 
العــرق أو اللــون أو األصــل اإلثــي ُيشــكّل عقبــة تعــرتض العالقــات الوّديــة والســلمية 
بــني الشــعوب واإلخــالل  مــن شــأنه تعكــري الســلم واألمــن  بــني األمــم، وواقعــاً 
بالوئــام بــني أشــخاص يعيشــون جنبــاً إىل جنــب حــى يف داخــل الدولــة الواحــدة.

وإذ يحتفــي معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان بهــذه املناســبة، فإنــه يدعــو األجهــزة 
الترشيعيــة يف كل مــكان يف العــامل إىل إلغــاء القوانــني التميزييــة وســّن قوانــني تحمــي 
النــاس مــن التميــزي بموجــب اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان ومعاهــدات حقــوق 

اإلنســان وخطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 وااللزتامــات الدوليــة األخــرى.

كمــا يدعــو معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان األجهــزة التنفيذيــة واملؤسســات الوطنيــة 
كيــد علــى حــق الجميــع يف عيــش  لحقــوق اإلنســان ومنظمــات املجتمــع املــدين إىل التأ
حيــاة بــال وصــم أو تميــزي، بغــض النظــر عــن حالتهــم الصحيــة وأصلهــم وشــكلهم 
وتســليط الضــوء علــى التميــزي ضــد املتعايشــني بفــريوس نقــص املناعــة البــرشي 
يــد مــن اإليــرادات  يــد مــن الجهــد للقضــاء علــى التميــزي  وتخصيــص املز وبــذل املز
ملحاربتــه، فعلــى الرغــم مــن انتشــاره الواســع إال أن هزيمتــه ليســت باملســتحيلة 
رشيطــة أن تتضافــر الجهــود وترســم اإلســرتاتيجيات مــن أجــل إنهــاء اإليــدز بحلــول 

عــام 2030 وهــي جــزء مــن أهــداف التنميــة املســتدامة.
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اليوم العاملي ملناهضة التميزي العنرصي

اليــوم الحــادي والعرشيــن مــن آذار /مــارس, يــوم تضامــن إنســاين يحتفــل فيــه العــامل 
بذكــرى اليــوم العاملــي للقضــاء علــى التميــزي العنــرصي بمختلــف أشــكاله، تكريمــاً 

لإلنســان الــذي فّضلــه هللا علــى ســائر املخلوقــات. 

تجــيء ذكــرى مكافحــة التميــزي العنــرصي هــذا العــام مزتامنــة مــع منتصــف املــّدة 
حقــوق  مجلــس  أقــّره  والــذي  أفريقــي  أصــل  مــن  يــن  للمنحدر الــدويل  للعقــد 
اإلنســان يف جنيــف خــالل دورتــه الثالثــة واألربعــني،  وأعلنــت فيــه الجمعيــة العامــة 
كانــون  أفريقــي يف  أصــل  مــن  يــن  للمنحدر الــدويل  العقــد  بــدء  قرارهــا  بموجــب 
الثــاين/ ينايــر2015م لينتهــي يف31 كانــون األول/ ديســمر2024م تحــت شــعار 
)املنحــدرون مــن أصــل أفريقــي: االعــرتاف والعدالــة والتنميــة(، ومــع اقــرتاب العقــد 
مــن منتصفــه يف عــام 2020م لتقييــم املراجعــة بالتقــّدم املحــرز وتحديــد اإلجــراءات 
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اإلضافيــة الالزمــة، نــرى أّن اســتعراض منتصــف املــدة أمــر حيــوي لتقييــم فعاليــة 
برنامــج أنشــطة العقــد وتنفيــذه وتحدياتــه خــالل الســنوات الخمــس األوىل مّمــا 
املقبلــة،  الخمــس  للســنوات  املخططــة  والرامــج  األنشــطة  يف  تحســينات  يولــد 
القائمــة وجميــع أصحــاب  اآلليــات  النهــايئ توجيهــات ملختلــف  التقييــم  وســيوفر 
يــن مــن أصــول  ــز حقــوق الســكان املنحدر ي املصلحــة لضمــان اســتمرار حمايــة وتعز
ــة العقــد, كمــا يصــادف احتفــال هــذا العــام كذلــك داء فريوســياً  أفريقيــة بعــد نهاي
يطلــق عليــه »كورونــا« هــّدد العــامل بــأرسه ويتطّلــب وقفــة قويــة ملواجهتــه. فاالحتفــال 
بهــذا اليــوم يعــي رفــض اضطهــاد اإلنســان ألخيــه اإلنســان ظلمــاً وتجــّراً، كمــا أن 
يــة دون النظــر  يــع الســلطة ومــوارد التنميــة والحّر فيــه إعــالء للعدالــة واعرتافــاً بتوز

لجنــس أو لــون أو موقــع جغــرايف، فالنــاس يف ذلــك رشكاء. 

إّن االحتفــال باليــوم العاملــي ملناهضــة التميــزي العنــرصي دافعــه تخليــد ذكــرى69 
نفســاً إنســانية ُقتلــت ظلمــاً بآلــة عنــف نظــام الفصــل العنــرصي يف جنــوب أفريقيــا؛ 
ليــس لجريمــة ســوى املشــاركة يف مظاهــرة ســلمية ضــد قوانــني املــرور لذلــك النظــام 
الظــامل. وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة يف العــام 1979 برنامــج األنشــطة الــيت مــن 
شــأنها مناهضــة ومكافحــة العنرصيــة والتميــزي العنــرصي. ويف تلــك املناســبة قــّررت 
الجمعيــة العامــة أن يوم21/آذار/مــارس هــو بدايــة أســبوع التضامــن مــع الشــعوب 

الــيت تكافــح ضــد العنرصيــة والفصــل العنــرصي.

الدراســات اإلنســانية والتاريخيــة،  أثبتــت  أفريقــي كمــا  يــن مــن أصــل  املنحدر إن 
هــم األكــر فقــرأً وتهميشــاً بــني فئــات بــي البــرش، فقــد اســتخدمهم الظاملــون مــن 
تّجــار البــرش ســلعة تبــاع وتشــرتى ويصــّدرون كرقيــق عــر املحيــط األطلــيس يف وقــت 
ســابق، فضــاًل عــن أنّهــم حرمــوا مــن حقوقهــم اإلنســانية مــن تعليــم وصّحــة وســكن 

وضمــان اجتماعــي, بــل يعيــش عــدد كبــري منهــم خــارج قارتهــم يف دول أخــرى.

وممــا يؤســف لــه حقــاً أنـّـه رغــم املؤتمــرات واالجتماعــات العديــدة الــيت عقدتهــا األمــم 
املتحــدة، والنــداءات املتكــررة للجمعيــة العامــة لحقــوق اإلنســان منــذ إعــالن )ديربــان( 
كــدوا فيــه  أ العــامل إعالنــاً سياســياً  اعتمــاد قــادة  تــاله وإىل اآلن، فضــاًل عــن  ومــا 
مناهضــة العنرصيــة والتميــزي العنــرصي وكراهيــة األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن 
تعّصــب وحمايــة ضحايــا تلــك املمارســات، إال أن بعــض مظاهــر التميــزي العنــرصي 
مــا زالــت موجــودة يف بعــض الــدول وبأشــكال متعــددة ضــد األقّليــات الدينيــة أو 
ــا صاحبتهــا أعمــال عنــف وانتقــام وتصفيــة يف كثــري مــن  العرقيــة أو الطائفيــة وربّم
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األحيــان؛ ومــا تعــّرض لــه شــعب )الروهينغــا( ليــس ببعيــد عــن األذهــان.  

 معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان باعتبــاره العبــاً أساســياً ظــّل رافعــاً بيــارق األمــل ألن 
ــاً باالعــرتاف بحقــوق اإلنســان الــيت  تعيــش شــعوب العــامل يف أمــن واســتقرار, منادي
يــة تفّضــل أجناســاً برشيــة  يــة واملســاواة والعدالــة، رافضــاً أليّ نظر يّنهــا قيــم الحر تز
بعينهــا. ويطلــق معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان بهــذه املناســبة صيحــة داويــة لدعــوة 
جميــع الجهــات املعنيــة مــن دول ومنظمــات مجتمــع وأفــراد، أن تتضافــر جهودهــا 
جميعــاً لنبــذ كافــة مظاهــر العنرصيــة والتميــزي العنــرصي. ويغتنــم معهــد جنيــف 
لحقــوق اإلنســان هــذه الســانحة ويؤكــد  علــى تنفيــذ مــا جــاء يف الوثيقــة الختاميــة 
واإلجــراءات  القوانــني  وتفعيــل  اإلنســان  لحقــوق  العامــة  للجمعيــة  نشــاط  آلخــر 
الّرادعــة علــى مــن يمــارس سياســة التميــزي العنــرصي. ويناشــد معهــد جنيف لحقوق 
اإلنســان الشــعوب اإلنســانية كافــة أن ال تجعــل ســياجاً يحــول دون تحقيــق العدالــة 
ــات.  ــن والالجئــني واألقلي يف الحقــوق املكتســبة، ويطالــب بمراعــاة حقــوق املهاجري
ــا« الــذي رضب أجــزاء واســعة مــن  ــاء العضــال »الكورون ــاً مــع اســترشاء الوب وتزامن
العــامل، يناشــد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن تبــذل كل التحّوطــات الالزمــة 
لدرئــه وأن يتــم التعامــل مــع املصابــني يف عالجــه دون تميــزي للــدول املتقدمــة علــى 
ســواها، إضافــة إىل وضــع التدابــري وحســن التعامــل مــع العالقــني يف مطــارات 
العــامل الذيــن ال يســتطيعون العــودة إىل بلدانهــم. ويتمــى املعهــد أن يشــهد اليــوم 
العاملــي ملناهضــة التميــزي العنــرصي املقبــل، عاملــاً إنســانياً خاليــاً مــن أشــكال التميــزي 

العنــرصي، حــى تعيــش اإلنســانية جمعــاء يف أمــن وســالم ورخــاء.     
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اليوم العاملي لنيلسون مانديال

نيلســون مانديــال واحــد مــن أبــرز نجــوم أفريقيــا يف القــرن العرشيــن ويعــّد بطــاًل 
بمناهضــة  لإلنســانية  انتصــار  مــن  حياتــه  فــرتة  طــول  قّدمــه  ملــا  بامتيــاز  شــعبياً 
الفصــل العنــرصي الــذي كان يمــارس يف بــالده، فضــاًل عــن إســهاماته يف مياديــن 
يــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا واملصالحــة  حــل الزناعــات والعالقــات العرقيــة وتعز
واملســاواة بــني الجنســني وحقــوق األطفــال وســائر الفئــات املســتضعفة وتحســني 
أحــوال الفقــراء ومــا إىل ذلــك، ووفــاء لهــذا البطــل أعلنــت الجمعيــة العامــة لألمــم 
تموز/يوليــو  مــن  عــرش  الثامــن  ،يــوم  الثاين/نوفمــر2009م  ترشيــن  يف  املتحــدة 
ــه نيلســون  ــد في ــذي ول ــوم ال ــال وهــو الي ــاً لنيلســون ماندي مــن كل عــام يومــاً دولي
يــة، وأعربــت الجمعيــة  مانديــال ويف ذلــك اعــرتاف بإســهامه يف ثقافــة الســالم والحر
ــال مــن  ــه نيلســون ماندي ــى ب ــا يتحّل العامــة يف قرارهــا A/RES/64/13  تقديرهــا مل



96

كلمات يف الذاكرة

يــز العدالــة االجتماعيــة، كمــا اعرتفــت الجمعيــة   يف خدمــة البرشيــة وتعز
ٍ
قيــم وتفــان

العامــة لألمــم املتحــدة بإســهامه يف الكفــاح مــن أجــل الديمقراطيــة علــى الصعيــد 
ــج لثقافــة الســالم يف شــى أرجــاء العــامل. وتطلــب األمــم املتحــدة  ــدويل ويف الرتوي ال
يف االحتفــال باليــوم العاملــي لنيلســون مانديــال مــن كل األفــراد حــول العــامل إحــداث 
ــه القــدرة وعليــه املســئولية لتغيــري العــامل نحــو  تغيــري يف مجتمعاتهــم. فــكل فــرد لدي

األفضــل، ويعــّد يــوم مانديــال مناســبة للجميــع للعمــل وإلهــام التغيــري.

ويف هــذه الذكــرى العامليــة دعــوة للوقــوف علــى أهــّم تفاصيــل حياة نيلســون مانديال 
وســريته الذاتيــة، الســتخالص الــدروس والعــر فهــو أّول رجــل قومــي ورئيــس مــن 
العــرق األســود مــن عــام 1994 إىل عــام 1999. وقــد ســاهمت مفاوضاتــه يف 
أوائــل التســعينيات مــع رئيــس جنــوب أفريقيــا فريديريــك ويليــم دي كلــريك يف 
إنهــاء نظــام التميــزي العنــرصي يف البــالد، وبــدء االنتقــال الســلمي إىل حكــم األغلبيــة. 
ونتيجــة لذلــك، حصــل مانديــال ودي كلــريك علــى جائــزة نوبــل للســالم عــام 1993 
نعومــة  منــذ  مانديــال  نيلســون  إّن  والعطــاء.  بالبــذل  املليئــة  لحياتــه  ختــام  كخــري 
أظفــاره غرســت فيــه قيــم اإلنســانية، وظــل رافضــاً النتهاكهــا، بــل دفــع ثمنــاً لذلــك 
اعتقــااًل وســجناً معظــم فــرتة حياتــه، وقــد كــّرس جــّل وقتــه وجهــده لتثبيــت قيــم 
اإلنســان باســرتداد كرامتــه الــيت افتقدهــا فــرتة طويلــة مــن الزمــان بســبب نظامهــا 
الحاكــم. وقــد ظــّل اإلنســان يف جنــوب أفريقيــا يعــاين مــن سياســة التميــزي العنــرصي 
واالضطهــاد إىل أن كتــب هللا لــه النــرص وتحقيــق ذلــك الهــدف الســامي، وصــار 
أنشــودة الشــعوب املقهــورة يف بقــاع األرض، وخّلــد ذكــرى ظلــت ترّددهــا األجيــال 
مســتلهمة منهــا العزيمــة والشــموخ وإبــاء الضيــم، ويف هــذا درس مفيــد للعــامل 
أجمــع بوصــف نيلســون مانديــال قائــداً ملهمــاً ُتســتمّد منــه قيــم حقــوق اإلنســان 

الــيت جّســدها عمــاًل دءوبــاً مل ينقطــع طــوال حياتــه.  

ونحــن يف معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان إذ نحتفــل بهــذا اليــوم لنضــم صوتنــا 
ســبعة  يــة  رمز لتكريــس  العــامل  مواطــن يف  كل  وندعــو  األمميــة  الهيئــات  لصــوت 
وســتني دقيقــة مــن وقتــه للعمــل يف خدمــة املجتمــع، إحيــاء لذكــرى الســنوات 
الســبع والســتني الــيت  كرســها نيلســون مانديــال ملكافحــة العنرصيــة والدفــاع عــن 

اإلنســان. حقــوق 

معهد جنيف لحقوق اإلنسان ينظر لنيلسون مانديال باعتباره رمزاً من رموز حقوق 
اإلنســان الــيت ظــل املعهــد ينشــد تحقيقهــا عــر كافــة األصعــدة واملنابــر. ورســالته مــن 
خــالل هــذا االحتفــاء أن تتفــق اإلنســانية علــى رفــض كل أشــكال التميــزي العنــرصي 
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القائــم علــى أســاس اللــون أو الجنــس أو العــرق أو الديــن، كمــا يحــّث معهــد جنيــف 
لحقــوق اإلنســان الــدول الــيت مــا زالــت تمــارس التميــزي العنــرصي بأغلفة مســتحدثة 
بــأّن اإلنســان يشــرتك يف الحقــوق والواجبــات واملســؤوليات، فاضطهــاد أيّ فــرد من 
أفــراد املجتمــع اإلنســاين تحــت أيّ الفتــة أو مســّمى يغــرس ســّماً يف قلــب املضطهــد 
ويجعــل منــه وحشــاً مفرتســاً ممتلئــاً حقــداً وكراهيــة ملــن اضطهــده، األمــر الــذي 
يوّلــد العنــف والتوتــرات والرصاعــات بــني مكونــات اإلنســانية، عليــه البــّد مــن العمــل 
معــاً لتحقيــق العدالــة اإلنســانية املــرأة مــن الّتفرقــة العنرصيــة واضطهــاد كرامــة 
اإلنســان حــى يصــري العــامل وحــدة متكاملــة ال متقاطعــة، مّمــا يحّقــق األمــن والســلم 

االجتماعي الذي يعّزز منً إمكانية االســتقرار والتنمية املســتدامة.    

وباحتفائنــا بهــذا اليــوم فإننــا نكــرم الذيــن قاتلــوا ومــا زالــوا يكافحــون مــن أجــل 
ــرات  ــة والكرامــة وحقــوق اإلنســان خاصــة يف املجتمعــات الــيت تضعفهــا التوت ي الحر

االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية واملناخيــة.

جنيف 18 يوليو 2020م  
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اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة
العامل الربتقايل :»جيل املساواة يقف ضد االغتصاب«

يوافــق اليــوم 25 نوفمــر اليــوم العاملــي للقضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة الــذي أعلنتــه 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 1999م داعيــة الحكومــات واملنظمــات 
الدوليــة واملنظمــات غــري الحكوميــة إىل إحيائــه بتنظيــم أنشــطة تســلط الضــوء علــى 
ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة وتبحــث يف أســبابها وعواقبهــا وتقــرتح وســائل محاربتهــا 

تمهيــدا للقضــاء عليهــا نهائيــا.

وترجــع قصــة اختيــار الخامــس والعرشيــن مــن نوفمــر/ ترشيــن الثــاين إىل حادثــة 
ثــالث  اغتيلــت  حيــث  الدومنيــكان،  يــة  بجمهور 1960م  عــام  أحداثهــا  وقعــت 
الحاكــم  أوامــر  بنــاء علــى  األخــوات »مريابــال« بطريقــة وحشــية  شــقيقات هــن 
الدومينيــي حينهــا روفاييــل تروخيليــو، وقــد كــن مــن السياســيات الناشــطات يف 
معارضــة نظامــه، وقــد شــكل اغتيالهــن قاصمــة الظهــر لنظامــه فســقط مقتــوال بعــد 

عــدة أشــهر مــن وفاتهــن.
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ويف هــذا اليــوم مــن كل عــام تنطلــق حملــة تعــرف بحملــة الســتة عــرش يومــا للقضــاء 
علــى العنــف ضــد املــرأة تســتمر حــى العــارش مــن ديســمر /كانــون األول الــذي 
يوافــق اليــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان، وتبــدو الفكــرة كأنهــا تريــد أن تقــول إن تتويــج 
ــرأة يتصــل بســيادة حقــوق اإلنســان جميعــا،  العمــل للقضــاء علــى العنــف ضــد امل
فــكان ختــام حملــة مناهضــة العنــف ضــد املــرأة هــو اليــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان، 
ــرأة جــزء مــن حقــوق  وربمــا كان ذلــك ضمــن العمــل لرتســيخ مقولــة أن حقــوق امل
اإلنســان. هــذا وتتنــوع األنشــطة الــيت تمــارس خــالل هــذه الحملــة لتصــب كلهــا يف 
تحليــل أســباب وأنــواع وعواقــب العنــف ضــد املــرأة مــن جميــع الزوايــا االجتماعيــة 

واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة.

ــكل القلــق  إن معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان إذ يحتفــي بهــذه املناســبة ينظــر ب
ملختلــف أنــواع وأنمــاط العنــف الــذي يمــارس ضــد النســاء يف كافــة أنحــاء العــامل، 
بمنعطفــات  تمــر  والــيت  أفريقيــا  األوســط وشــمال  الــرشق  وبخاصــة يف منطقــة 
هامــة تدفــع النســاء ثمنهــا األفــدح، حيــث تــزداد وتــرية العنــف ضــد النســاء بســبب 
الزناعــات املســلحة  والتحــول مــن نظــام آلخــر، وحيــث تنتــرش ظاهــرة اإلفــالت مــن 
العقــاب الــيت تشــجع علــى االعتــداء علــى النســاء وممارســة العنــف ضدهــن علــى 

نطــاق واســع.

إننــا يف معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان نقــول بــأن العنــف ضــد املــرأة ال يزال يشــكل 
حاجــزا يف ســبيل تحقيــق املســاواة والتنميــة والســالم، وكذلــك اســتيفاء الحقــوق 
ــاة. وعلــى وجــه اإلجمــال، وال يمكــن تحقيــق وعــد أهــداف  اإلنســانية للمــرأة والفت
التنميــة املســتدامة- لــن نخلــف أحــدا وراءنــا - دون وضــع حــد للعنــف ضــد النســاء 

والفتيــات.

نجــدد العهــد يف هــذه املناســبة ببــذل أقــى الجهــود لنــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان 
وحقــوق املــرأة علــى نحــو خــاص، ونتعهــد بتخصيــص جــزء غــري يســري مــن أنشــطتنا 
لهــذا املوضــوع الهــام عــى أن يســهم ذلــك يف الحــد مــن هــذه الظاهــرة الــيت نأمــل 

أن تختفــي نهائيــا مــن عاملنــا.

وال يفوتنــا يف هــذا اليــوم أن نســتلهم شــعار الحملــة الــيت أطلقهــا األمــني العــام 
لألمــم املتحــدة الســابق بعنــوان »اتحــدوا إلنهــاء العنــف ضــد املــرأة« فندعــو الجميــع 
إىل توحيــد الجهــود وتنســيقها مــن أجــل أن تنعــم نســاؤنا بعــامل خــال مــن العنــف. 
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اليوم العاملي للقضاء على العنف الجنيس يف 
حاالت الزناع

يــران/ يونيــو مــن كل عــام ويف احتفــال اليــوم الــدويل للقضاء  يف التاســع عــرش مــن حز
علــى العنــف الجنــيس يف حــاالت الــزناع، تتداعــى شــعوب العــامل لتخــرج زفــرات حــّرى 
تجّمعــت يف دواخلهــا مكّونــة غّصــة مــا مــن إخراجهــا بــّد، اســتهجاناً واســتنكاراً ملــا 
يتعــّرض لــه بعــض ذويهــم يف اإلنســانية مــن ممارســات وحشــية تنــئ عــن انتهــاكات 
يؤكدهــا العنــف الجنــيس الــذي يناقــض الفطــرة الســليمة، ليــس الغــرض منــه 
يــزة إنســانية وفــق مــا ُحــّدد لهــا ، بــل هــدف الفاعلــني لهــذه املمارســات  إشــباع غر
إذالل املفعــول بهــم وتخويفهــم وإخضاعهــم لالبــزتاز. وهــذه املمارســات تتكــرر كثــرياً 
يف حــاالت الــزناع حيــث يعترهــا الظلمــة وســيلة ضغــط وإرعــاب للخصــم كــرساً 
لشــوكته ونزعــاً لكريائــه. لذلــك حــّددت األمــم املتحــدة أن يكــون يــوم التاســع عــرش 
يــران / يونيــو يومــاً دوليــاً للقضــاء علــى ظاهــرة العنــف الجنــيس املرتبــط  مــن حز
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بالزناعــات وتكريــم ضحايــا العنــف الجنــيس يف جميــع أنحــاء العــامل. واألمــم املتحــدة 
رغــم أن عملهــا يشــمل مناطــق عــدة يف العــامل إال أنّهــا عاجــزة عــن وضــع رقــم محــدد 
لحــاالت العنــف الجنــيس يف مناطــق األزمــات؛ إذ يشــري عاملوهــا يف امليــدان إىل أنــه 
يف مقابــل كل حالــة اغتصــاب واحــدة يبّلــغ عنهــا، توجــد 10 إىل 20 حالــة اغتصــاب 
ال يبّلــغ عنــه.  ومصطلــح »العنــف املرتبــط بحــاالت الــرصاع« يشــري إىل االغتصــاب 
القــرسي  واإلجهــاض  القــرسي  والحمــل  القــرسي  والبغــاء  الجنســية  والتجــارة 
والتعقيــم القــرسي والــزواج القــرسي، وغريهــا مــن أشــكال العنــف الجنــيس ممــا لهــا 
نفــس األثــر الــذي تتعــّرض لــه النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان ســواء كان ذلــك 
تعرضــاً مبــارشاً أو غــري مبــارش ممــا يتصــل بالعنــف. وهنــاك اعــرتاف دويل واســع  
املجتمــع  يــق نســيج  لتمز ُيســتخدم كاســرتاتيجية متعّمــدة  الجنــيس  العنــف  بــأن 

وللســيطرة عليــه وترويــع أهاليــه وإجبــار النــاس علــى تــرك منازلهــم.

إن االحتفــال باليــوم الــدويل للقضــاء علــى العنــف الجنــيس يف حــاالت الــزناع يحمــل 
يف باطنــه توحيــد فطــرة اإلنســان الســليمة الــيت ُجبــل عليهــا، وترفــض أيّ ممارســة 
أو فعــل تحّقــق بالقــوة ظلمــاً، كمــا أّن فيــه مخاطبــة للعــامل أجمــع أّن تتوحــد جهــوده 
ملواجهــة جــذور املمارســة املتمثلــة يف املتنازعــني ورضورة املعالجــة املفضيــة إىل إبعــاد 
يــاء مــن ضعفــاء املجتمــع عــن أوار معــارك ال ناقــة لهــم فيهــا وال جمــل، بــل البــد  األبر
مــن مراعــاة أخالقيــات الحــروب واملنازعــات حــى ال يكــون املفعــول بهــم وســيلة تّتخــذ 
يــزة الجنســية  إلجبــار الخصــم علــى التنــازل وتــرك مــا هــو عليــه. نعــم فــإن إشــباع الغر
واحــدة مــن الــرورات اإلنســانية الــيت البــد مــن إشــباعها وهــي فطــرة ال اختــالف 
حولهــا، ولكــن دافــع تنفيذهــا املــودة واملحّبــة لتحقيــق غايــة ســامية هــي التكاثــر 
وحفــظ النــوع، وهــي ليســت مطلقــة وإنّمــا مقيــدة برشائــع وقوانــني تضبطهــا منعــاً 
للفــوىض. ولكــن لألســف مــا يمــارس يف حــاالت الزناعــات كثــرياً مــا يكــون متجــاوزاً 
ومنتهــكاً لــكل األعــراف والقوانــني إذ ُيفــرتس املجــي عليهــم مــن الخصــوم دون 
تهيئــة أو حــوار يف انتهــاك ســافر ألبســط حقــوق اإلنســان، والدليــل علــى ذلــك مــا 
كــده مكتــب األمــني العــام لألمــم املتحــدة “أنطونيــو غوترييــش”، بــأن أطــراف الــزناع  أ
يا يســتخدمون العنـــف الجنســـي كأســــلوب منـــهجي مــــن أســاليب الحـــرب  يف ســور
واإلرهـــاب والتعـــذيب، وكذلــك يف العــراق حيــث شــن تنظيــم داعــش اإلرهــايب علــى 
مــدى العامــني املاضيــني حملــة واســعة النطــاق ومنتظمــة مــن العنــف الجنــيس، 

مما يستوجب وقفة إنسانية قويّة ملقاومته.        

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يف احتفــال اليــوم الــدويل للقضــاء علــى العنــف 
مــن  الخطــى  فيهــا  تتســابق  الــيت  أهدافــه  وبحكــم  الــزناع،  حــاالت  يف  الجنــيس 
أجــل تحقيــق مجتمــع آمــن ومســتقر، يطلــق زفراتــه متضامنــاً مــع الرفــض الــدويل 
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للممارســات الوحشــية الــيت يتعــرض لهــا بنــو البــرش يف مواقــع عديــدة مــن أركان 
يا والعــراق ودول شــمال أفريقيــا  الدنيــا خاّصــة يف دول الــرشق األوســط مثــل ســور
مثــل ليبيــا والســودان يف فــرتة حكــم اإلنقــاذ. ويرســل معهــد جنيــف نــداء اإلنســانية 
العنــف  يخّلفــه  مــا  مــآيس  إىل  منّوهــاً  ومغاربهــا  األرض  مشــارق  يف  للمتنازعــني 
الجنــيس مــن مضــار صحيــة أو نفســية، بالــذات يف هــذا العــام الــذي يزتامــن مــع 
وبــاء فــريوس كورونــا التاجــي الــذي يؤثــر بشــكل كبــري علــى حيــاة الضحايــا والناجــني 
مــن العنــف الجنــيس املرتبــط بالزناعــات، فضــاًل عــن غــرس الكراهيــة بــني فصائــل 
لالنتهــاكات  حــّد  لوضــع  الجهــود  تتضافــر  أن  املعهــد  وينشــد  اإلنســاين،  املجتمــع 
األمــن  األيــام  اإلنســان يف مقبــل  عــامل  اإلنســانية بمختلــف صورهــا حــى يشــهد 

واالســتقرار أعمــدة التنميــة املســتدامة. 

يطالــب معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان جميــع األطــراف يف الزناعــات املســلحة بــأن 
تحــرتم القانــون الــدويل املنطبــق علــى حقــوق النســاء والفتيــات وحمايتهــن وخاصــة 
باعتبارهــن مدنيــات، وال ســيما االلزتامــات املنطبقــة علــى هــذه األطــراف بموجــب 
واتفاقيــة   ،  1977 لعــام  اإلضــايف  وبروتوكولهــا   1949 لعــام  جنيــف  اتفاقيــات 
ــع  ــة القضــاء علــى جمي الالجئــني لعــام 1951 وبروتوكولهــا لعــام 1967 ، واتفاقي
أشــكال التميــزي ضــد املــرأة لعــام 1977 ، وبروتوكولهــا االختيــاري لعــام 1999 ، 
واتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل لعــام 1989 ، وبروتوكوليهــا االختياريــني 
املؤرخــني 25 أيار/مايــو 2000 ، وأن تضــع يف االعتبــار األحــكام ذات الصلــة مــن 

ــة. ــة الدولي نظــام رومــا األســايس للمحكمــة الجنائي

كمــا يدعــو معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان جميــع الــدول األعضــاء باألمــم املتحــدة 
واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ومنظمــات 
بخطــورة  للتوعيــة  اليــوم  بهــذا  االحتفــال   خــالل   مــن  واألفــراد  املــدين  املجتمــع 
الظاهــرة وبالحاجــة إيل وضــع حــد للعنــف الجنــيس املرتبــط بالزناعــات املســلحة 
يــم ضحايــا العنــف الجنــيس والناجــني منــه يف جميــع أنحــاء العــامل، واتخــاذ  وتكر
التدابــري الالزمــة لــردع ومعاقبــة املتورطــني يف االغتصــاب الجماعــي الــذي يمــارس 
ــاء الزناعــات املســلحة، ووضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب ومقاضــاة املســؤولني  أثن
والتكفــل بضحايــا االعتــداءات الجنســية  أثنــاء الزناعــات املســلحة وضمــان العنايــة 
الواجبــة بهــن ومتابعتهــن  وحمايتهــن واإلشــادة بــكل الذيــن كرســوا حياتهــم مــن 

أجــل القضــاء علــى هــذه الجرائــم وجــادوا بأرواحهــم يف ســبيل ذلــك.

جنيف 19 يونيو 2020م
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اليوم العاملي لعدم التسامح مطلقاً إزاء تشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث

يوافــق اليــوم الســادس مــن فرايــر/ شــباط »اليــوم العاملــي لعــدم التســامح مطلقــاً 
يــر تشــري إىل أنــه يف  مــع تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث«. اإلحصائيــات والتقار
كــر مــن أربعــة ماليــني فتــاة يف كل أنحــاء العــامل معرضــات  عــام 2020، يوجــد أ
يــادة مطــردة يف عــدد الســكان يف 30  ملخاطــر ممارســة ختــان اإلنــاث، وأن هنــاك ز
بلــداً يف أفريقيــا والــرشق األوســط يشــيع فيهــا ختــان اإلنــاث، وشــائعة كذلــك يف 
يــكا  عــدد مــن البلــدان اآلســيوية، وبــني بعــض جماعــات الســكان األصليــني يف أمر
يــكا الشــمالية  يــن الذيــن يعيشــون يف أوروبــا الغربيــة وأمر الالتينيــة وبــني املهاجر
يلنــدا، وُتخــن مــا ال يقــل عــن %30 مــن الفتيــات ممــن هــن دون  وأســرتاليا ونيوز
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ســن 15، وأن ضحاياهــا بلــغ عددهــن مــا يقــارب 200 مليــون نســمة، أعمارهــن 
بــني ســن الرضاعــة و15 ســنة وتتــم هــذه العــادة يف الغالــب علــى يــد خاتنــات 
يــد علــى %18 مــن عمليــات  تقليديــات، وتشــري اإلحصائيــات كذلــك إىل أن مــا يز
الرعايــة  أيــدي مقدمــي خدمــات  علــى  تتــم  األنثويــة  التناســلية  األعضــاء  تشــويه 

الصحيــة مــن أطبــاء وغريهــم.

إن هــذه املمارســة الســيئة تنطــوي علــى حزمــة مــن االنتهــاكات للحقــوق األساســية 
الجســدية  الصحــة  يف  وللحــق  الطفــل  لحقــوق  انتهــاك  فهــي  وللفتــاة،  للمــرأة 
والنفســية، وانتهــاك للحــق يف عــدم التعــرض للتعذيــب أو املعاملــة الــال إنســانية 
حيــث تتســّبب هــذه املمارســة يف نزيــف حــاد ومشــاكل عنــد التبــّول وتتســّبب يف مــا 
بعــد باإلصابــة بالعقــم وبمضاعفــات عنــد الــوالدة ويف وفيــات املواليــد ، وقــد يصــل 
بهــا األمــر النتهــاك الحــق يف الحيــاة نفســها فهــي يف كثــري مــن الحــاالت تــؤدي إىل 

الزنيــف املفــي للمــوت.

إننــا يف معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان إذ نحتفــي بهــذا اليــوم نتخــذ منــه مناســبة 
لرفــع الوعــي وبصفــة خاصــة بــني الشــباب للقضــاء علــى هــذه املمارســة ، واتخــاذ 
إجــراءات ملموســة للحــد منهــا وللتنبيــه علــى رضورة اعتبــار هــذه املمارســة جريمــة 
يعاقــب عليهــا القانــون، ورضورة أن تلعــب الترشيعــات الوطنيــة دورهــا يف تجريمهــا 
بنصــوص واضحــة وإنــزال العقوبــات الرادعــة علــى مرتكبيهــا. كمــا نتخــذ مــن هــذه 
املناســبة فرصــة للدعــوة لتنقيــة األعــراف والتقاليــد واملوروثــات مــن املمارســات الــيت 
تنتهــك حقــوق اإلنســان، وندعــو كافــة املهتمــني للبحــث يف هــذه املســألة للوصــول 
لصيغــة تحــرتم الخصوصيــات الثقافيــة للشــعوب وتمنــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

يف ذات الوقــت.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يطلــب مــن الحكومــات املعنيــة تقديــم املســاعدة 
للنســاء والفتيــات الــاليئ تعرضــن لتشــويه األعضــاء التناســلية بتقديــم خدمــات 
الدعــم املناســبة لجــر اآلثــار الجســدية والفســيولوجية والنفســية. إىل جانــب تطبيــق 
قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 71/168 بشــأن تكثيــف الجهــود العامليــة 
األعضــاء  تشــويه  علــى ممارســة  القضــاء  أجــل  مــن  الجيــدة  املمارســات  وتبــادل 
يــخ 19 ديســمر 2016م، وقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان  ــة بتار التناســلية األنثوي
يــخ  الخــاص بالقضــاء علــى ممارســة تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث الصــادر بتار

2 يوليــو/ تمــوز 2018م.
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معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يثمــن الجهــود العامليــة املبذولــة للقضــاء علــى هــذه 
ــة وضــع  ــة العامــة لألمــم املتحــدة، لجن ــر مــن بينهــا قــرارات الجمعي املمارســة، ونذك
املــرأة ومجلــس حقــوق اإلنســان، إىل جانــب جهــود األمــني العــام لألمــم املتحــدة 
واملبــادرة العامليــة )مــن أجــل القضــاء علــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات( الــيت 
بــني  مــا  املشــرتك  الرنامــج  جانــب  إىل  املتحــدة  واألمــم  األورويب  االتحــاد  يرعاهــا 
صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف( 

للقضــاء علــى ختــان اإلنــاث.

وال يفــوت معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يف هــذا اليــوم أن يدعــو جميــع املهتمــني 
واملهتمــات لعــدم ادخــار أي جهــد ملحاربــة هــذه العــادة الذميمــة، فــكل جهــد يبــذل 
يف هــذا الصــدد مهمــا بــدا متواضعــاً يمكنــه أن يســهم يف دحــر هــذه املمارســة وإنقــاذ 

طفلــة بريئــة منهــا.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان ســيظل دومــاً يعمــل علــى رفــع الوعــي بقضايــا 
حقــوق اإلنســان بشــكل عــام وقضايــا الفتيــات والنســاء علــى وجــه الخصــوص 
يــب وبنــاء وتنميــة القــدرات للجهــات الحكوميــة املعنيــة  يــق التدر وذلــك عــن طر
واملؤسســات الوطنيــة واملنظمــات غــري الحكوميــة، ومــن خــالل مشــاركاته الواســعة 
 مــن 

ٍ
يف املحافــل الدوليــة للحــد مــن االنتهــاكات الحقوقيــة، مــن أجــل عــامل خــال

تشــويه األعضــاء التناســلية.
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اليوم العاملي للمساواة يف األجر

  العدالة االجتماعية مطلب إنساين يحّقق مقاصد عظيمة منها االستقرار، وإطفاء 
نـريان الحقـد والكراهيـة الناجمـة عـن التميـزي بـني النـاس، وعطفـاً علـى ذلـك فـان 
تحقيـق املسـاواة يف األجـور بـني الرجـال والنسـاء حـق مكفـول بموجـب الصكـوك 
الدولية لحقوق االنسان ويتطلب تطبيقه على االرض جهود كبرية من قبل صناع 
كـر مـن النسـاء يف املهنـة الواحـدة،  القـرار ومـن بـاب العدالـة أاّل يمنـح الذكـور أجـراً أ
وكثـري مـن ممارسـات الظلـم الـيت تعـاين منهـا النسـاء يف املجتمعـات اإلنسـانية يف 
مختلـف البقـاع وّحـدت النسـاء ملواجهـة االعتـداء علـى حقوقهـن فارتفعـت أصـوات 
املطالبـة بنيـل الحقـوق كاملـة، وقـد اسـتجابت األرسة الدوليـة لذلـك النـداء العـادل 
حيـث اعتمـد املؤتمـر العـام ملنظمـة العمـل الدوليـة اتفاقيـة املسـاواة يف األجـور لـدى 
تسـاوي قيمـة العمـل يف التاسـع والعرشيـن مـن حزيران/يونيـو 1951. وتم تحديد 
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الثامـن عـرش مـن أيلـول/ سـبتمر مـن كل عـام يومـاً عامليـاً للمسـاواة يف األجـر. ويف 
هـذا انتصـار للعدالـة واملسـاواة بـني النـاس بمـا يف ذلـك األشـخاص ذوي اإلعاقـة.

إن االحتفــال باليــوم العاملــي للمســاواة يف األجــر يحمــل يف طياتــه تذكــرياً باعتبــاره 
ويتطلــب  الجنســني،  بــني  واملســاواة  اإلنســان  حقــوق  مجــال  يف  مهمــاً  معلمــاً 
ــأرسه. وعــر االحتفــال بهــذه املناســبة تدعــو األمــم  ــي ب تضافــر جهــود املجتمــع العامل
املتحــدة، بمــا يف ذلــك هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ومنظمــة العمــل الدوليــة؛ الــدول 
األعضــاء واملجتمــع املــدين واملنظمــات النســائية واملجتمعيــة والجماعــات النســوية، 
يــز املســاواة يف األجــر  وكذلــك منظمــات األعمــال والعمــال وأصحــاب العمــل، إىل تعز
مقابــل العمــل، يف خطــوة لتحقيــق التمكــني االقتصــادي للنســاء والفتيــات، مــن 
أجــل ضمــان عــدم إهمــال أي شــخص، ممــا يعــّزز مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 
الراميــة لتوفــري العمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي مــن خــالل البحــث عــن العمالــة 
الكاملــة واملنتجــة والعمــل الالئــق لجميــع النســاء والرجــال، بمــا يف ذلــك الشــباب 
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، واألجــر املتســاوي لقــاء العمــل املتســاوي القيمــة. ويف 
االحتفــال بهــذا اليــوم ينبغــي أن تراعــى املــآالت الــيت تنتــج مــن مســاواة األجــور يف 
األعمــال دون مراعــاة لنــوع أو لــون أو أيّ مــن مظاهــر التميــزي والــيت مــن شــأنها 

القضــاء علــى اشــكال التميــزي مــا  بــني النســاء والرجــال.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان إذ يحتفــل بهــذه املناســبة يضــم صوتــه لــألرسة 
الدوليــة الــيت أنصفــت املــرأة بمســاواتها مــع الرجــل يف الحقــوق والواجبــات، وال 
يّدخــر املعهــد جهــداً يف املتابعــة لتنفيــذ اإلتفاقيــات والروتوكــوالت الدوليــة واإلقليميــة 
الخاصــة بهــذا األمــر. ويف احتفــال هــذا العــام الــذي هــّددت االســتقرار فيــه جائحــة 
كورونــا الــيت ألقــت بظــالل ســالبة علــى حيــاة الشــعوب يدعــو معهــد جنيــف لحقــوق 
اإلنســان الــدول كافــة أن تفســح املجــال واســعاً للعمــل للرجــال والنســاء ألجــل 
النهــوض ببلدانهــم وســّد حاجتهــم وأرسهــم وتوفــري أمنهــم الغــذايئ، ويناشــد معهــد 
جنيــف لحقــوق اإلنســان بصــورة خاصــة دول الــرشق األوســط والشــمال األفريقــي 
الــيت تتعــّرض النســاء يف بعضها–لألســف- الضطهــاد متكــرر وتميــزي يف ســوق العمــل 
وتعيــق النســاء والفئــات املهــة مــن الوصــول اىل فــرص العمــل أن تعــزز املســاواة مــا 
بــني الجنســني، وأن تلــزتم بالصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان وإتفاقيــات منظمــة 
العمــل الدوليــة علــى وجــه الخصــوص خاصــة فيمــا يتعلــق باملســاواة يف تحديــد 
أجــور العاملــني/ات علــى أرضيــة الحقــوق والواجبــات وأن ال يكــون أســاس التقييــم 
يــة أو مديــرة  فيــه النــوع وإنّمــا الكفــاءة ممــا يمكـّـن املــرأة أن تكــون رئيســة وحــدة إدار
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تنــال مــن األجــر مــا ينالــه صنوهــا الرجــل يف نفــس الدرجــة الوظيفيــة، وتعــزز نظــم 
الحمايــة للنســاء العامــالت يف جميــع املؤسســات واملنشــآت الصغــرية، مــن خــالل 
تبــي إســرتاتيجيات وطنيــة تهــدف لتجســيد مبــدأ املســاواة وعــدم التميــزي يف املجــال 
االقتصــادي. فاإلنســانية موعــودة بالعيــش يف ســعادة ورفاهيــة ورغــد مــن العيــش؛ 

فقــط بتحقيــق العدالــة واملســاواة وإعطــاء كّل ذي حقــه.        

جنيف 18 سبتمر 2020م
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اليوم العاملي لضحايا العدوان من األطفال 
ياء األبر

يف اليــوم الرابــع مــن حزيران/يونيــو مــن كل عــام يقــف العــامل وقفــة محاســبة للّنفــس 
األّمــارة بالســوء، تأّلمــاً وتأنيبــاً علــى مــا حــدث ويحــدث مــن تعــدٍّ علــى الــراءة الــيت 
ظّلــت هدفــاً ولقمــة ســائغة ســهلة املنــال مــن جــراء االعتــداءات والرصاعــات الــيت 
تتجــّدد كل حــني يف مختلــف الــدول، وذلــك بمثابــة تذكــري وذكــرى باليــوم الــدويل 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  أعلنتــه  والــذي  يــاء  األبر األطفــال  مــن  الحــرب  لضحايــا 
املّتحــدة - بموجــب قرارهــا د إ ط - 7/8 املــؤرخ 19 آب/أغســطس 1982 يف دورتهــا 
ــري مــن  ــا رّوعهــا مــن »العــدد الكب ــة الســابعة املســتأنفة، ونظــراً مل االســتثنائية الطارئ
يــاء ضحايــا أعمــال العــدوان الــيت ترتكبهــا  األطفــال الفلســطينيني واللبنانيــني األبر
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يــاء درءاً  إرسائيــل«، مّمــا يؤكّــد الــزتام األمــم املّتحــدة بحمايــة حقــوق األطفــال األبر
للمعانــاة الــيت يتعــّرض لهــا األطفــال مــن ســوء معاملــة بدنيــة أو نفســية أو عقليــة 

يف جميــع أنحــاء العــامل.

يــاء البــّد مــن  يف ذكــرى االحتفــال باليــوم العاملــي لضحايــا العــدوان مــن األطفــال األبر
تنــاول املشــاهد الــيت تحمــل معــى املعانــاة الــيت يواجههــا األطفــال حــى يعــي املجتمع 
اإلنســاين بــأرسه دوره يف منعهــا بشــّى الوســائل املتاحــة، وهــذا بعــد أن يفيــق الضمري 
وتتصــّدر قيــم مبــادئ الحقــوق اإلنســانية املشــهد، عندئــٍذ يــدرك املجتمــع اإلنســاين 
كــر أعضــاء املجتمعــات ضعفــاً ممــا يجعلهــم األكــر تــّرراً مــن  أّن األطفــال هــم أ
كــر االنتهــاكات شــيوعاً هــي تجنيــد األطفــال  عواقــب الحــرب، ويــدرك كذلــك أّن أ
واســتخدامهم يف الحــرب والقتــل، والعنــف الجنــيس واالختطــاف والهجمــات علــى 
اإلنســانية، خاصــة  املســاعدات  مــن وصــول  املــدارس واملستشــفيات، والحرمــان 
يف الســنوات األخــرية حيــث تشــري املعلومــات إىل ازديــاد عــدد االنتهــاكات املرتكبــة 
ضــد األطفــال يف العديــد مــن مناطــق الــرصاع، مّمــا يوجــب وقفــة قويــة مــن حمــاة 
اإلنســانية بمختلــف مســّمياتهم مــن منظمــات أو مؤسســات أو أفــراد أو دول، 
ببــذل املزيــد مــن الجهــود لحمايــة 250 مليــون طفــل يعيشــون يف بلــدان ومناطــق 
بــل  الُقســاة،  املتّطرفــني  بالــزناع، بمــا يف ذلــك حمايتهــم مــن اســتهداف  متأثــرة 
يجــب تفعيــل القانــون اإلنســاين وحقــوق اإلنســان وإشــهاره، وكفالــة املســاءلة عــن 

انتهــاكات حقــوق الطفــل.

اإلنســانية، مشــهراً  مــن حمــاة  باعتبــاره واحــداً  اإلنســان  معهــد جنيــف لحقــوق 
ســالحه دائمــاً يف وجــه انتهــاكات حقــوق اإلنســان، يقــف يف هــذه الجانحــة اإلنســانية 
ــه يصعــد  ــة، علي ــة الوســائل القانوني ــو جهــداً يف العمــل لصّدهــا بكاّف بشــّدة وال يأل
اليــوم العاملــي لضحايــا الحــرب مــن األطفــال ويرســل كبســوالته  خشــبة مــرسح 
الوقائيــة قبــل أن تســتوجب العــالج، ويديــن بشــّدة االنتهــاكات الــيت يكــون ضحيتهــا 
اإلنســاين  الضمــري  املعهــد  يخاطــب  بــل  لهــم،  حيلــة  ال  الذيــن  يــاء  األبر األطفــال 
يف الــدول الــيت يعــاين أطفالهــا مــن اعتــداءات تعّطــل نشــاطهم العقلــي والبــدين 
وتشــغلهم بقضايــا وهمــوم ال تعنيهــم وال هــم مســتعّدون لهــا، ومل يفتــأ معهــد 
جنيــف لحقــوق اإلنســان، بــل ال تفــرت عزيمتــه مــن التوّســل للــدول الــيت تعيــش 
الرصاعــات  هــذه  تنهــي  أن  جرائهــا،  مــن  كثــرياً  األطفــال  يتــّرر  عنيفــة  رصاعــات 
الــيت ال طائــل مــن ورائهــا بالــذات دول الــرشق األوســط مــن بعــض البلــدان مثــل 
يا والصومــال وليبيــا، ويناشــد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان جميــع  اليمــن وســور
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أهــداف  اإلنســانية والــدول واملؤسســات واألفــراد أن تعمــل لتحقيــق  املنظمــات 
التنميــة املســتدامة 2030 الــيت توفــر املخطــط العــام العاملــي لضمــان مســتقبل 
اإلســاءة  وإنهــاء  األطفــال،  ضــد  العنــف  أشــكال  جميــع  لألطفال،إلنهــاء  أفضــل 
لهــم وإهمالهــم واســتغاللهم، وســيدمج يف العديــد مــن األهــداف األخــرى املتعلقــة 
بالعنــف، كمــا يطالــب جميــع الحكومــات أن تطّبــق قانــون حمايــة الطفــل دون 
مجاملــة أو ســماح ألي مــن مرتكــي الجرائــم ضــد األطفــال حــى ينشــأ األطفــال يف 
بيئــة معافــاة تتوفــر فيهــا رفاهيتهــم وينعمــون براءتهــم مّمــا يســهم يف توفــري أســباب 

التنميــة املســتدامة الــيت ليــس األطفــال بمعــزل عنهــا.

جنيف 4 يونيو 2020
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اليوم العاملي ملكافحة عمل األطفال

يــم اإلنســان كونــه عامــاًل ألجــل تحقيــق حيــاة كريمــة لــه وألرستــه  مــن مظاهــر تكر
الــيت يعولهــا، فعطــاء اإلنســان الفّعــال مرتبــط بميقــات زمــاين يبــدأ بعــد ســّن البلــوغ 
وتجــاوز مرحلــة الطفولــة الــيت مل يكتمــل فيهــا بنــاء اإلنســان بحيــث يتمكّــن مــن 
القيــام بوظائفــه كّلهــا، وإذا حــاول أن يســبق زمــن قّوتــه وشــّدته، ربمــا يتســبب لــه 
ذلــك يف إعاقــة تعطــل تدرّجــه الوظيفــي؛ فالعمــل قبــل ســن النضــج يعــّد جريمــة 
إنســانية، ألجــل ذلــك تبّنــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة هذه القضية اإلنســانية 
ــاً ملكافحــة عمــل  ــو مــن كل عــام يومــاً عاملي ــران/ يوني ي ــاين عــرش مــن حز وجعلــت الث
األطفــال منــذ أن دّشــنت منظمــة العمــل الدوليــة اليــوم العاملــي ملكافحــة عمــل 
األطفــال يف عــام 2002 لرتكــزي االهتمــام علــى مــدى انتشــار ظاهــرة عمــل األطفــال 

يف العــامل، والعمــل علــى بــذل الجهــود الالزمــة للقضــاء علــى هــذه الظاهــرة.
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وبشــكل عــام ينقســم عمــل األطفــال الــذي يحظــره القانــون الــدويل إىل ثــالث فئــات 
تمثــل الفئــة األوىل منهــا أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال علــى اإلطــالق وتشــمل 
االســتعباد، االتجــار بالبــرش، العمــل ســداداً لديــن وســائر أشــكال العمــل الجــري، 
الدعــارة  وأعمــال  املســلحة  الزناعــات  يف  الســتخدامهم  جــراً  األطفــال  توظيــف 
واألعمــال اإلباحيــة واألنشــطة غــري املرشوعــة، أمــا الفئــة الثانيــة فهــي العمــل الــذي 
يؤديــه طفــل دون الحــد األدىن للســن املخــّول لهــذا النــوع مــن العمــل بالــذات )وفقــاً 
للترشيــع الوطــي واملعايــري الدوليــة املعــرتف بهــا( إضافــة للعمــل الــذي يعيــق تعليــم 
الــذي يهــّدد الصحــة الجســدية  الطفــل ونمــوه. والفئــة األخــرية تشــمل العمــل 
يــة واملعنويــة للطفــل بســبب طبيعتــه أو بســبب الظــروف الــيت يــؤدى فيهــا،  والفكر

وهــو مــا اصطلــح علــى تســميته بـ«العمــل الخطــر“.

ــذي يعيــش  ــي ملكافحــة عمــل األطفــال هــذا العــام 2020 وال ــوم العامل احتفــال الي
ــوداً  ــاة، ورك ــد يف مختلــف مناحــي الحي ــه املجتمــع اإلنســاين ظروفــاً بالغــة التعقي في
اقتصاديــاً رضب معظــم أنحــاء املعمــورة بســبب فــريوس كورونــا، يركــز علــى تأثــري 
هــذه األزمــة علــى ِعمالــة األطفــال. فجائحــة كوفيــد - 19 الصحيــة ومــا تســببت 
أثــر كبــري علــى النــاس  فيــه مــن صدمــة اقتصاديــة واختــالالت يف ســوق العمــل 
ومعايشــهم. ولألســف، فغالبــاً مــا يكــون األطفــال هــم مــن أوائــل مــن يعانــون مــن 
ذلــك. فمــن املمكــن أن تدفــع األزمــة املاليــني مــن األطفــال املســتضعفني إىل ســوق 
العمــل. وحســب آخــر إحصــاءات لألمــم املتحــدة فــإن مــا يقــدر بنحــو 152 مليــون 
وأولئــك  أعمــااًل خطــرة.  يمارســون  منهــم  ، 73 مليونــاً  العمــل  طفــل يف ســوق 
كــر صعوبــة ويعملــون لســاعات أطــول. وترتكــز  األطفــال يواجهــون اآلن ظروفــاً أ
ظاهــرة ِعمالــة األطفــال يف املجــال الزراعــي )%71(،  بمــا يف ذلــك الصيــد والعمل يف 
الغابــات ورعــي املاشــية وتربيــة األحيــاء املائيــة، بينمــا يعمــل %17 منهــم يف القطــاع 

الخدمــي، و %12 يف القطــاع الصناعــي بمــا يف ذلــك التعديــن.

الزتامنــا  نجــدد  اليــوم  بهــذا  نحتفــي  إذ  اإلنســان  لحقــوق  جنيــف  معهــد  يف  إننــا 
بحقــوق اإلنســان كافــة ومــن بينهــا حقــوق األطفــال ونشــري بوجــه خــاص إىل معانــاة 
األطفــال يف مناطــق الزناعــات املســلحة واالضطرابــات يف منطقــة الــرشق األوســط 
وشــمال أفريقيــا بصفــة خاصــة وبقيــة دول العــامل بصفــة عامــة، وندعــو الحكومــات 
واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة لتســليط الضــوء علــى ظاهــرة عمالــة 
األطفــال وتبــي االســرتايجيات الــيت تعمــل علــى القضــاء عليهــا صونــاً ألطفالنــا مــن 
ــة  ــوم العــام القــادم ليجــد عمال االنتهــاكات واالســتغالل، ونتمــى أن يعــود هــذا الي
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األطفــال أقــّل نســبة، وليجــد أطفالنــا أحســن حــااًل وأوفــر حقوقــاً حــى تشــهد 
اإلنســانية اســتقراراً ألهــم رشيحــة يف املجتمــع وتحقيــق الغايــة 8.7 مــن أهــداف 

األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة.

جنيف 12 يونيو 2020م
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اليوم العاملي للتوعية بشأن إساءة معاملة 
املسنني

يــران / يونيــو مــن كل عــام يشــهد العــامل وقوفــاً تضامنيــاً  يف الخامــس عــرش مــن حز
مــع مــن أرهقتــه متاعــب الحيــاة الــيت طــال بقــاؤه فيهــا زمنــاً مــّر مــن خاللــه بمراحــل 
ضعفــه يف الطفولــة وحــى الصبــا، ثــّم قّوتــه يف فــرتة عنفــوان شــبابه، وأخــرياً ضعفــاً 
وشــيبة بعــد قّوتــه جعلــت منــه محتاجــاً ملــن يأخــذ بيــده، لذلــك فاالحتفــال باليــوم 
العاملــي يعــّد يف إطــار األخــذ بيــد املســّنني واســتنكاراً لســوء املعاملــة الــيت يتعّرضــون 
لهــا أحيانــاً كثــرية، ويمكــن تعريــف إســاءة معاملــة املســّنني بأنهــا فعــل واحــد أو متكّرر 
أو غيــاب اإلجــراء املناســب، الــذي يحــدث يف أيّ عالقــة يكــون فيهــا توّقــع الثقــة الــيت 
تســّبب األذى أو اإلحباط لشــخص مســّن. يمكن أن تتخذ إســاءة معاملة املســنني 
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ــة،  ــة والجنســية واملالي ــة والنفســية والعاطفي أشــكااًل مختلفــة مثــل اإلســاءة البدني
كمــا يمكــن أن يكــون نتيجــة إهمــال مقصــود أو غــري مقصــود. واالحتفــال باليــوم 
العاملــي للتوعيــة بشــأن إســاءة معاملــة املســنني لهــذا العــام تزامــن مــع جائحــة كورونا 
كــر ضحاياهــا املســّنون  كملــه وكمــا أشــارت التوقعــات فــإّن أ الــيت أربكــت العــامل بأ
مّمــا يضاعــف املســئولية املجتمعيــة والوقــوف مــع املســّنني لتجــاوز هــذه املحنــة الــيت 
اجتاحــت معظــم الــدول ممــا يتســبب يف مخــاوف ومعانــاة كبــار الّســن يف جميــع 
أنحــاء العــامل. وبــرصف النظــر عــن الواقــع الصّحــي املبــارش الــذي تخلفــه الجائحــة على 
كبــار الســن، فــإن خطــر تعّرضهــم للفاقــة والتميــزي والعزلــة مــن جّرائهــا أعظــم، ومــن 
املرّجــح أن يكــون أثرهــا علــى كبــار الســن يف البلــدان الناميــة أدهــى وأمــر. وعلــى الرغم 
يــة معّرضــة لخطــر اإلصابــة بـــجائحة كورونــا، إاّل أّن كبــار  مــن أن جميــع الفئــات العمر
كــر عرضــة للمضاعفــات املســّببة للوفــاة أو األمــراض املســتعصية بعــد  الســن هــم أ
اإلصابــة بالفــريوس، حيــث يتســّبب الفــريوس يف وفــاة أولئــك الذيــن تزيــد أعمارهــم 
يــة األخــرى. ويعــاين  عــن 80 عاًمــا بمعــدل أعلــى بخمســة أضعــاف مــن الفئــات العمر
نحــو 66٪ مــن األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن الـــ70 عاًمــا مــن حالــة مرضيــة 
واحــدة علــى األقــل، ممــا يضعهــم يف خطــر مزتايــد للتأثــري الشــديد مــن العــدوى أو 

اإلصابــة بكورونــا.

ــة مــع املســّنني تذكــرياً  ــة بشــأن إســاءة املعامل ــي للتوعي ــوم العامل إّن يف االحتفــاء بالي
بمــا يواجهــه كبــار الســن مــن التميــزي علــى أســاس العمــر يف ترّصفــات تتعّلــق بالرعايــة 
الطّبيــة وتوفــري العالجــات املنقــذة للحيــاة، ممــا يجــّذر انعــدام املســاواة علــى النطــاق 
العاملــي، والــذي كان قائمــاً بالفعــل قبــل انتشــار جائحــة كورونــا، حيــث ال يحصــل 
نصــف كبــار الســن يف بعــض البلــدان الناميــة علــى الخدمــات الصحيــة األساســية. 
ويــؤدي انتشــار الوبــاء أيًضــا إىل تقليــص فــرص توافــر الخدمــات الطبيــة الطارئــة 
الــيت ال عالقــة لهــا بـــالجائحة، ممــا يزيــد مــن املخاطــر الــيت تهــّدد حيــاة كبــار الســن. 
كــر مــن  وأن كبــار الّســن يواجهــون االنــزالق بــني الفئــات األضعــف يف هــذا الوقــت أ
أيّ وقــت مــى. وال يهــّدد الفــريوس حيــاة املســّنني وســالمتهم فحســب، بــل يهــّدد 
ووظائفهــم  الصحيــة  الخدمــات  علــى  حصولهــم  وفــرص  االجتماعيــة  صّحتهــم 
وســبل عيشــهم. والبــد مــن تعضيــد مــا أشــار إليــه األمــني العــام لألمــم املتحــدة، 
ــه: » ليــس هنــاك أي  ــار الســن أن ــو حــول كب أنطونيــو غوترييــش، يف رســالة بالفيدي
كــد أن »لكبــار الســن نفــس الحــق يف الحيــاة  شــخص يمكــن االســتغناء عنــه«. وأ
ويف التمتــع بالصحــة، مثلهــم يف ذلــك مثــل غريهــم. ويجــب أن تحــرتم املمارســات 
املتعلقــة بالرعايــة الطبيــة حقــوق اإلنســان وكرامــة الجميــع.« كمــا أّن يف االحتفــاء 
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باليــوم العاملــي للتوعيــة بشــأن إســاءة معاملــة املســّنني البــّد مــن االعــرتاف بوجــود 
مشــكلة إســاءة معاملــة املســنني يف البلــدان الناميــة واملتقدمــة علــى الســواء، وال 
يتــم التبليــغ عنهــا بشــكل عــام علــى املســتوى العاملــي، بــل ال وجــود لبيانــات عــن 
معــدالت االنتشــار أو التقديــرات إاّل يف دول معّينــة مــن الــدول املتقدمة—تــرتاوح بــني 
1٪ إىل 10٪. وعلــى الرغــم مــن أن هنالــك جهــاًل بمــدى ســوء معاملــة املســنني، 
إال أّن أهميتــه االجتماعيــة واألخالقيــة واضحــة. وعلــى هــذا النحــو فإنهــا تتطلــب 
اســتجابة عامليــة متعــددة األوجــه، تركــز علــى حمايــة حقــوق كبــار الســن وانتشــالهم 
مــن إســاءة املعاملــة بمختلــف صورهــا وأوجههــا، كمــا يجــب وضــع مقاربــات تعريــف 
وكشــف ومعالجــة إســاءة معاملــة املســّنني يف ســياق ثقــايف وينظــر إىل جانــب عوامل 
الخطــر املحــّددة ثقافيــاً. ومــن منظــور صحــي واجتماعــي، مــا مل تكــن كل مــن الرعايــة 
الّصحيــة األوليــة وقطاعــات الخدمــات االجتماعيــة مجّهــزة بشــكل جّيــد لتحديــد 
املشــكلة ومعالجتهــا، فــإن إســاءة معاملــة املســّنني ســتظل مســتمّرة وفقــاً للواقــع 

الثقــايف واالجتماعــي.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يف االحتفــاء باليــوم العاملــي للتوعيــة بشــأن إســاءة 
يــادة املتوقعــة لعــدد حــاالت إســاءة معاملــة  معاملــة املســّنني يبــدي تخّوفــه مــن الز
املســّنني انطالقــاً مــن العــدد الكبــري للســكان املســّنني يف مختلــف البلــدان قــد ال 
تلــى احتياجاتهــم بالكامــل بســبب املــوارد، وســيتضاعف عــدد ســكان العــامل الذيــن 
ــغ أعمارهــم 60 ســنة فمــا فــوق، مــن 900 مليــون يف عــام 2015 إىل حــوايل  تبل
2 مليــار نســمة، مــع الغالبيــة العظمــى مــن كبــار الســن الذيــن يعيشــون يف البلــدان 
املنخفضــة واملتوســطة الدخــل. إذا ظلــت نســبة ضحايــا إســاءة معاملــة املســنني 
ثابتــة، فســوف يــزداد عــدد الضحايــا برسعــة بســبب شــيخوخة الســكان، حيــث 

يــزداد عددهــم إىل 320 مليــون ضحيــة بحلــول عــام 2050 .

اليــوم العاملــي  وينتهــز معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان هــذه الســانحة عــر منــر 
يــويل  أّن  أجمــع  للعــامل  رســالة  ويرســل  املســنني  معاملــة  إســاءة  بشــأن  للتوعيــة 
اهتمامــاً خاصــاً باملســنني ويشــّدد علــى رعايتهــم بالصــورة الــيت تبقــي يف نفوســهم 
الطمأنينــة واالســتقرار خاصــة يف هــذه الظــروف املعّقــدة بســبب جائحــة كورونــا، 
مــن  املعهــد  ويعّضــد  أشــّداء،  كانــوا  أيامهــم عندمــا  زواهــر  بــه يف  قامــوا  ملــا  وفــاء 
ــة الشــيخوخة )2020-2030( والــذي  ــع بالصحــة يف مرحل التمســك بعقــد التمّت
يمثــل فرصــة لجميــع الحكومــات، واملجتمــع املــدين، والــوكاالت الدوليــة، واملهنيــني، 
مــن  لعــرش ســنوات  الخــاص،  والقطــاع  اإلعــالم،  األكاديميــة، ووســائل  والدوائــر 
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الجهــود املتضافــرة واملحّفــزة والتعاونيــة الــيت ُتبــذل مــن أجــل تحســني حيــاة املســّنني 
وأرسهــم واملجتمعــات املحليــة الــيت يعيشــون فيهــا.

كمــا ال يفــوت املعهــد أن يبعــث برســالة خاّصــة لبعــض دول الــرشق األوســط وشــمال 
أفريقيــا الــيت انشــغلت برصاعــات وحروبــات أنســتها كثــرياً مــن واجباتهــا اإلنســانية 
أن تعــود لرشــدها وتعــني ضعفاءهــا الذيــن يعجــزون عــن مجابهــة الحيــاة بمختلــف 
صعابهــا، ورســالة أخــرى ملــن يرســلون كبارهــم ومســّنيهم لــدور املســّنني تخّلصــاً 
منهــم، مفادهــا أّن هــؤالء املســّنني مل يفكّــروا مجــّرد التفكــري يف التخّلــص منكــم 
بــاب اإلكــرام لهــم ورّد جميلهــم أن يجــدوا  يــن، فمــن  عندمــا كنتــم صغــاراً عاجز
يــم اإلنســان يف أيّ وضــع كان عليــه  الرعايــة واالهتمــام يف كرهــم وعجزهــم، وتكر
غايــة يبتغيهــا معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان، بــل قيمــة تكافليــة يســتحقها اإلنســان 

املكــّرم مــن قبــل الخالــق عــّز وجــّل.

جنيف 15 يونيو 2020م
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اليوم العاملي ملكافحة إساءة استعمال املخدرات 
واالتجار غري املرشوع

يــران/ يونيــو ســنوياً تــدق شــعوب العــامل فيــه  اليــوم الســادس والعــرشون مــن حز
ناقــوس الخطــر إعالنــاً بمكافحــة املخــدرات واالتجــار غــري املــرشوع بهــا؛ فاملخــدرات 
تعــّد مــن األخطــر علــى ســالمة البرشيــة ورفاهيتهــا ملــا يتســبب جــّراء تعاطيهــا مــن 
مضــار صحيــة وعقليــة، ودرءاً لتمّددهــا وانتشــارها البــد مــن جعــل عــازل بينهــا وبــني 
ــار املخــدرات، وكخطــوة أوىل يجــب  ــة األكــر اســتهدافاً لتّج الشــباب باعتبارهــم الفئ
اإلصغــاء إىل األطفــال والشــباب ومناقشــة قضاياهــم وتبــّي مشــاكلهم لحمايتهــم 

مــن املخــدرات.

ويف االحتفــال باليــوم العاملــي ملكافحــة املخــدرات يف جميــع أنحــاء العــامل مــا يجعــل 



120

كلمات يف الذاكرة

النــاس علــى بينــة بمخاطــر إدمــان املخــدرات واالتجــار غــري املــرشوع بهــا، وأن هــذه 
املشــكلة تؤثــر يف االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي والســيايس لألمــة؛ ممــا يزعــزع 
تنميتهــا. وهنالــك حملــة دوليــة واســعة ملراقبــة املخــدرات، وحــّث جميــع الحكومــات 
ــايل والســيايس ملكافحــة املخــدرات.  ــم أقــى قــدر ممكــن مــن الدعــم امل علــى تقدي
يــران / يونيــو يومــاً عامليــاً ملكافحــة  وقــد قــررت الجمعيــة العامــة االحتفــال بيــوم 26 حز
اســتخدام املخــدرات واالتجــار غــري املــرشوع بهــا بموجــب قرارهــا 112/42 املــؤرخ 7 
يــادة الوعــي باملشــكلة الرئيســية  كانــون األول / ديســمر 1987 والهــدف مــن ذلــك ز
كــر  الــيت تمثلهــا املخــدرات غــري املرشوعــة يف املجتمــع، ففــي هــذا العــام يشــتّد الخطــر أ
كــر مــا تهــّدد مــن تنقصهــم املناعــة الطبيعيــة،  مــع تفــي جائحــة كورونــا الــيت تهــدّد أ

ومــن املعــروف أن املخــدرات واحــدة مــن أســباب ضعــف املناعــة الطبيعيــة.

ــام علــى رضورة مكافحــة املخــدرات  ــي الت ــي بمناســبة التوافــق العامل االحتفــال العامل
التعــاون  يف  وســالمتها  تعافيهــا  ضمــان  يكمــن  اإلنســانية  أن  باطنــه  يف  يحمــل 
املخــدرة  املــواد  تعاطــي  ، ويشــري  كاملخــدرات  عــدو لإلنســانية  املشــرتك ملجابهــة أي 
املــخ )بمــا يف ذلــك الكحــول  املؤثــرة يف  إىل االســتخدام الضــار أو الخطــري للمــواد 
واملخــدرات غــري املرشوعــة( ممــا يجعــل متعاطيهــا أســرياً لهــا، بــل تغــرس فيــه رغبــة 
قويــة يف االســتمرار بذلــك علــى الرغــم مــن العواقــب الضــارة، حــى يصــل إىل مرحلــة 
االعتمــاد عليهــا واالنعــزال عــن الواقــع االجتماعــي، وعندئــذ يكــون شــخصاً عالــة 
علــى املجتمــع، لذلــك ينبغــي أن يخاطــب اليــوم العاملــي الفئــات األكــر اســتهدافاً مــن 
الشــباب واألطفــال بمــا يحّصنهــم مــن الوقــوع ضحايا ســواء مروجــني أو متعاطني، 
ومــن املؤســف واملحــزن أن املخــدرات صــارت خطــراً مهــدداً وصــل حــى إىل قاعــات 
الجامعــات.  طــالب  أوســاط  يف  مخيفــة  بصــورة  واســترشى  الجامعيــة  الدراســة 
وهنالــك نصيحــة ثمينــة مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــي باملخــدرات والجريمــة 
تقــول: »اســتمعوا إىل أبنائكــم وأظهــروا لهــم االهتمــام والحــب يف الظــروف الصعبة، 

يمكــن أن تمنــع العالقــة القويــة بــني األبنــاء والوالديــن الســلوكيات الخطــرة“..

يــر العاملــي األخــري عــن املخــدرات والــذي صــدر يــوم أمــس الخميــس 25 يونيــو  التقر
2020 َعــن مكتــب األمــم املتِحــدة املعــي باملخــِدرات والجريمــة )UNODC(جــاء فيــه 
بــأن َحــوايل 269 مليــون َشــخص اســتخدم املخــِدرات يف َجميــع أنحــاء العــامل ِخــالل 
كــر  يــد بِنســبة 30 يف املائــة َعــن عــام 2009، بيَنمــا ُيعــاين أ عــام 2018، وهــو مــا َيز
يــر أشــار الزديــاد  مــن 35 مليــون َشــخص ِمــن اضِطرابــات َتعاطــي املخــِدرات. التقر
ــني 2000  ــرتة مــا َب ــة ِخــالل الَف ــَر بــني البلــدان النامي ك َتعاطــي املِخــدرات برُسعــة أ
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ــــــــ 2018 َعــن الَتعاطــي يف البلــدان املتقِدمــة. وُيمِثــل املراِهقــون والَشــباب الِنســبة 
األكــَر ِمــن أولئــك الذيــن َيَتعاطــون املخــِدرات، ِعلمــاً بــأن الَشــباب هــم أيَضــاً األكــر 
َيزالــون  أنهــم ال  ِمــن  بالرغــم  لهــا  اســِتخداماً  األكــر  املخــِدرات ألنهــم  آلثــار  ُعرَضــة 
يف َمرحلــة الُنمــو. كمــا أشــار إىل أنــه ال َيــزال الَفقــر والَتعليــم املحــُدود والَتهميــش 
يــد ِمــن َخطــر اضِطرابــات َتعاطــي املخــِدرات، وقــد  االجِتماعــي َعواِمــل َرئيســية ُتز
ــه الِفئــات الَضعيفــة واملَهَمشــة أيضــاً َعوائــق يف الحصــول َعلــى خدَمــات الِعــالج 

ِ
ُتواج

بَســبب الَتميــزي والَوصــم.

الــيت  مــن املنظمــات اإلنســانية  معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان باعتبــاره واحــداً 
متطلبــات  لتحقيــق  لإلنســان  كوقــود  والبدنيــة  النفســية  الصحــة  علــى  تحــرص 
التنميــة املســتدامة، قلــق جــداً مــن تفــي ظاهــرة املخــدرات عــر وســائل عديــدة 
مبتدعــة، ويخاطــب املعهــد مــن خــالل اليــوم العاملــي هــذا، دول وشــعوب العــامل أن 
تصطــف مجتمعــة لســّد كافــة املنافــذ الــيت تعــر مــن خاللهــا املخــدرات، وأن تبــذل كل 
 ونفيــس مــن مــال أو جهــد مــن أجــل إيقــاف تمــّدد خطــر املخــدرات، ويســتهدي 

ٍ
غــال

معهــد جنيــف بنصيحــة مكتــب األمــم املتحــدة ويرســل رســالته ألربــاب وربــات األرس 
أن يتابعــوا أبناءهــم وبناتهــم ويراقبــوا أنشــطتهم وعالقاتهــم وصداقاتهــم، بــل أن 
يمنحوهــم الحــب وحســن املعاملــة واإلصغــاء إىل مشــاكلهم وقضاياهــم عــن قــرب، 
ــدول والــرشكات أن تســاعد  ويطالــب املعهــد املنظمــات اإلنســانية واملؤسســات وال
علــى توفــري ســبل العيــش املرشوعــة، كمــا يطالــب وســائط اإلعــالم بالعمــل علــى 
رفــع الوعــي بمخاطــر املخــدرات بــل بالتوعيــة الوقائيــة بــكل الوســائل الجاذبــة ســواء 
برامــج ترفيهيــة أو تثقيفيــة أو غريهــا، فضــاًل عــن التعامــل برصامــة مــع تجــار املخدرات 
ومحارصتهــم وتضييــق الخنــاق عليهــم وتطبيــق أقــى العقوبــات علــى مــن تثبــت 

إدانتهــم مــن أجــل خلــق مجتمــع خــال مــن املخــدرات.

جنيف 26 يونيو 2020م
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اليوم العاملي إلحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب 
الكيميائية

التاســع والعــرشون مــن نيســان/أبريل يــوم تتكامــل فيــه املشــاعر اإلنســانية املشــرتكة 
ــذ  ــر مــن قــرن مــن الزمــان من ك ــل أ ــرى مأســاة فجعــت العــامل أجمــع قب لتحــي ذك
قيــام الحــرب العامليــة األوىل والــيت خّلفــت أرضاراً إنســانية كبــرية مــن جــراء اســتخدام 
األســلحة الكيميائيــة املدّمــرة لــكّل كائــن حــي إنســاناً كان أو حيوانــاً أو نباتــاً أو تربــة، 
وقــد تســّببت يف مقتــل عــرشات اآلالف فضــاًل عــن اإلرضار باملاليــني مــن الضحايــا 
ومــا زالــت آثارهــا باقيــة. فاالحتفــال بهــذه املناســبة ليــس الغــرض منــه االبتهــاج 
كيــد  بهــذا الحــدث، وإنمــا الوقــوف علــى فظائعــه الــيت خّلفهــا لتكــون بمثابــة التأ
علــى رفــض كل فعــل يكــون ضحيتــه اإلنســان أو يســتهدف الحيــاة عمومــاً. ورد يف 
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دفــرت املعلومــات أّن اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة هــي أول اتفــاق علــى نــزع الســالح 
يجــري التفــاوض بشــأنه يف إطــار متعــّدد األطــراف وينــّص علــى القضــاء علــى فئــة 
ــة دوليــة تطبــق علــى الصعيــد  كملهــا مــن أســلحة الدمــار الشــامل، يف ظــل رقاب بأ
العاملــي، وهــو نتــاج إلحيــاء الضمــري اإلنســاين الــذي بّثــت فيــه أحــداث الحــرب العامليــة 
األوىل املدّمــرة روح صحــوة جعلــت قــادة الشــعوب تبــذل جهــوداً مضنيــة لــزنع هــذا 
الســالح الفّتــاك، حــى أســفر عــن اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة كثمــرة لتلــك الجهــود 
مــع وجــود الرغبــة الحقيقيــة يف حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مــن أجــل 

البرشيــة جمعــاء، علــى أن تســتبعد كليــاً إمكانيــة اســتعمال األســلحة الكيميائيــة.

أســلحة الدمــار الشــامل الكيميائيــة الــيت صنعتهــا دول بعينهــا ألغــراض تخّصهــا، 
ظلــت حجــر عــرة لكثــري مــن مظاهــر التنميــة يف العــامل، مّمــا يوجــب إحيــاء الضمــري 
اإلنســاين بااللتفــات لهــذه الّطاّمــة الــيت مــا زال العــامل يدفــع فاتــورة التخلــص منهــا. 
وإذا تأملنــا يف عرصنــا الحــارض فإنــه مل تُعــْد فيــه أســلحة الدمــار هــي تلــك األســلحة 
الكيميائيــة فحســب، وإنّمــا هنالــك كثــري مــن النمــاذج الــيت يمكــن أن نضعهــا يف 
خانــة أســلحة الدمــار وقــد تّكــون مغّلفــة أحيانــاً بخدمــات جليلــة كاملســاعدات أو 
يــن مــن جــّراء كــوارث طبيعيــة أوغريهــا، ولكّنهــا تحمــل تدمــرياً  اإلعانــات للمتّرر
الــدول  باقتصاديــات  تــّر  أوبئــة  أو  آفــات  زرع  أو  اإلنتــاج  يف  ســواء  للمســتقبل 
املســتهدفة )ظاهرهــا فيــه الرحمــة وباطنهــا مــن قبلــه العــذاب(. ونســأل هللا أاّل 
كملــه واحــدة مــن تلــك األســلحة الــيت  تكــون جائحــة كورونــا الــيت هــّزت العــامل بأ

تســتخدم يف إطــار التســابق التكنولوجــي أو االقتصــادي بــني الــدول الكــرى.

ــه  ــة، غايت ــا الحــرب الكيميائي ــاء ذكــرى جميــع ضحاي ــي إلحي فاالحتفــال باليــوم العامل
نــرش الوعــي بــني كافــة عنــارص املجتمــع اإلنســاين باآلثــار الــيت تتســبب فيهــا األســلحة 
الكيميائيــة ومــا يف صورتهــا مــن املدّمــرات الــيت تقّيــد حركــة التطــّور البــرشي والتنميــة 
ــة، ملجابهــة  ــة املســتدامة والتعامــل برصامــة تســندها اإلرادة العامليــة والدولي البرشي
واملنظمــات  الــدول  كل  تتعــاون  أن  علــى  أحــداً  يســتثي  ال  الــذي  العــدو  هــذا 
واملؤسســات واألفــراد علــى إزالــة آثــار الّدمــار الــيت خلفتهــا أو تخّلفهــا أســلحة الدمــار 
الكيميائيــة أو غريهــا، وتعمــل علــى مســاعدة الــدول الــيت أصابتهــا هــذه األســلحة 

بالــّرر حــى يشــهد العــامل اســتقراراً وأمنــاً وســالماً.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان ومــن واقــع نظامــه األســايس الــذي يســتهدف خلــق 
حيــاة مســتقرة لبــي البــرش كاّفــة دون تميــزي أو اســتثناء، يقــف مــع بقيــة العــامل يف 
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ــة، ويف احتفــال هــذا  ــا الحــرب الكيميائي هــذه املناســبة ليحــي ذكــرى جميــع ضحاي
العــام يبــث برســالته للعــامل أن يكــون اســتخدام األســلحة الكيميائيــة املدّمــرة ذكــرى 
عامليــة حزينــة تقــف عندهــا كل الــدول لتتحــرّس علــى مــا حــدث فيهــا، وتتواثــق علــى 
عــدم تكرارهــا بصورتهــا الفظيعــة تلــك أو تحــت أيّ الفتــة أخــرى، ويخــّص معهــد 
الــيت  خاصــة  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الــرشق  دول  اإلنســان  لحقــوق  جنيــف 
تمــارس فيهــا اآلن مظاهــر عنــف تنــئ بتجــاوزات إنســانية يف الحــروب أو الرصاعــات 
الــيت تــدور فيهــا، أال تميــل إىل اســتخدام األســلحة املدّمــرة للحيــاة، بــل تطالبهــا بــأن 
تضــع رحــى الحــرب الــيت ال رضورة الســتمرارها وال غايــة، وأن تحكّــم مــا مــزّي هللا بــه 
اإلنســان؛ العقــل وتتواثــق كل األطــراف فيهــا علــى نــزع كل مــا مــن شــأنه تأجيــج 
الــرصاع بــني مكونــات املجتمــع البــرشي مــن نفــس أو غــرض ســيايس أو إثــي أو غــري 
ذلــك. كمــا يعــّزز املعهــد مــن التواثــق الــدويل املســنود بــاإلرادة اإلنســانية واملصالــح 
املشــرتكة الــيت تمنــع أيّ نــوع مــن املمارســات املســتهدفة لإلنســان واســتقراره وبالتايل 
د التنميــة، وســّن قوانــني صارمــة لتنفيــذ ذلــك. وبذلــك يكــون حلــم املعهــد قــد  تمــدُّ
تحقــق، فحلــم معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن يشــهد العــامل اســتقراراً سياســياً 

واقتصاديــاً وأمنيــاً وبيئيــاً وصحيــاً وبذلــك تحقــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

جنيف 29 أبريل 2020
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اليوم العاملي للتفكّر يف اإلبادة الجماعية اليت 
وقعت يف عام 1994 ضد التوتيس يف رواندا

يف الســابع مــن نيســان/ أبريــل مــن كل عــام يقــف العــامل بثــوب يكســوه ســواد الحــزن 
كــر مــن ربــع قــرن مــن الزمــان ومــا زالــت آالمهــا  علــى مأســاة إنســانية حدثــت قبــل أ
يف الذاكــرة، وهــي اإلبــادة الجماعيــة الــيت كان مرسحهــا روانــدا يف العــام 1994 
ــة أشــهر  ــاًل ممنهجــاً يف أقــل مــن ثالث كــر مــن 800 ألــف شــخص قت وُقتــل فيهــا أ
يف انتهــاك رصيــح لحقــوق اإلنســان وتجــاوز واضــح للقانــون الــدويل اإلنســاين، ومــع 
أن معظــم الضحايــا كانــوا مــن قبائــل التوتــيس، فــإن بعضهــم كانــوا مــن قبائــل 
ــر يف  الهوتــو املعتدلــة وغريهــا . فلنقــف اليــوم لنحــي ذكــرى جميــع مــن قتلــوا ونتدبّ
معانــاة الناجــني يف تلــك البقعــة األفريقيــة الحاملــة. فاألمــم املتحــدة استشــعاراً منهــا 
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باملســؤولية اإلنســانية وتضامنــاً مــع قضايــا العنــرص البــرشي أفــردت يومــاً دوليــاً 
لهــذه املناســبة وحــّددت لــه الســابع مــن نيســان/ أبريــل مــن كل عــام بقــرار الجمعيــة 
يــخ 23/كانــون  العامــة لألمــم املتحــدة 234/58 يف دورتهــا الثامنــة والخمســني بتار
يــة يف  األول/ ديســمر2003 ، ومنذئــٍذ ظلــت األمــم املتحــدة تنظــم فعاليــات تذكار

يــخ. مقّرهــا، ويف مكاتــب األمــم املتحــدة يف جميــع أنحــاء العــامل ويف نفــس التار

إن االحتفــال بهــذه الذكــرى الحزينــة ليــس الغــرض منــه الوقــوف علــى األطــالل 
واجــرتار األحــزان ، بــل غرضــه األســمى هــو إعــادة الخلــل الــذي أحدثتــه تلــك الحــرب 
الّلعينــة ولذلــك عملــت األمــم املتحــدة كرشيــك أســايسّ يف إعــادة إعمــار روانــدا، 
وقــد اختــريت روانــدا يف عــام 2008 مــع ســبعة بلــدان أخــرى لتنفيــذ إســرتاتيجية 
جديــدة لألمــم املتحــدة تســمى »توحيــد األداء« أو »توحيــد جهــود األمــم املتحــدة 
مــن أجــل روانــدا«. وبفضــل جهــود األمــم املتحــدة شــهدت روانــدا تنميــة اقتصاديــة 
، بــل طفــرة اقتصاديــة ضخمــة حيــث تطّوعــت البلــدان الثمانيــة )روانــدا وألبانيــا 
وفيتنــام(  واألروغــواي  وتزنانيــا  وروانــدا  وباكســتان  وموزمبيــق  األخــر  والــرأس 
مــن أجــل »توحيــد األداء« للموافقــة علــى العمــل داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، 
مســتفيدة مــن نقــاط القــوة واملزايــا النســبية مــن وكاالت مختلفــة مــن أرسة األمــم 
كــر تماســًكا، وتخفيــض تكاليــف املعامــالت للحكومــات،  املتحــدة مــن خــالل برامــج أ
وخفــض التكاليــف العامــة ملنظومــة األمــم املتحــدة وتعمــل حاليــاً 16 وكالــة مقيمــة، 
8 وكاالت غــري مقيمــة يف روانــدا. وبــني عامــي 2013 و 2018، خّصصــت مزيانيــة 
البــالد يف  ملســاعدة  أمريــي  دوالر  مليــون  حــوايل 411  روانــدا  املتحــدة يف  األمــم 

تطويرهــا.

إّن االحتفــال بهــذا اليــوم البــد أن تتخــذه الــدول كاّفــة عظــة وعــرة مــن خاللــه 
 كّدرتــه مأســاة اإلبــادة الجماعيــة، 

ٍ
تطلــق عنــان بصريتهــا لتتأمــل وتتّدبــر يف مــاض

ــر  لرتســم مســتقباًل مرشقــاً يمنــع فيــه ارتــكاب مثــل تلــك الجريمــة البشــعة. واملتدبّ
واملتأّمــل يف مــآيس الجرائــم اإلنســانية يف أفريقيــا بالــذات والــرشق األوســط علــى 
وجــه الخصــوص يلحــظ بوضــوح أن األنظمــة الحاكمــة والشــعوب مل تتعــظ مــن 
مأســاة روانــدا فمــا زالــت العديــد مــن البلــدان تشــهد نزاعــات مســلحة تمــارس فيهــا 
أبشــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان وترتكــب فيهــا أبشــع الجرائــم الدوليــة يف ظــل 

إفــالت كامــل مــن املحاســبة والعقــاب.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان ويف إطــار اهتمامــه بتفعيل االمتثــال لقواعد القانون 



127

كلمات يف الذاكرة

الــدويل اإلنســاين يقــف حيــال تلــك املأســاة الحزينــة مســتنكراً وقوعهــا ومنــّدداً بمــن 
بعــدم تكرارهــا يف أي مــكان، ويناشــد الحكومــات والــدول أن  ارتكبهــا، ومطالبــاً 
يــز قيــم العدالــة مهمــا كانــت التحّديــات  تتشــّدد يف بســط ســيادة حكــم القانــون وتعز
وأن تســن قوانــني وطنيــة تســمح بمالحقــة ومحاكمــة مرتكــي هــذه الجرائــم مهمــا 
كانــت صفاتهــم الوظيفيــة ومهمــا تقادمــت الســنوات حــى ال تجعــل ملجــرم منفــذاً 
لإلفــالت مــن العقوبــة، ويرفــع املعهــد صوتــه عاليــاً بأنــه البــد مــن وضع حــّد للعنرصية 
والقبليــة والتميــزي العنــرصي ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب ، وبهــذه املناســبة يدعــو 
املعهــد األرسة الدوليــة أن تّتخــذ مــن مأســاة روانــدا درســاً وعــرة ال ُيســمح بتكــرار 

شــبيه لهــا ثانيــة حــى يســود العــامل األمــن واالســتقرار والســالم واملحّبــة.

جنيف 7 أبريل 2020م
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اليوم العاملي ملساندة ضحايا التعذيب

يف الســادس والعرشيــن مــن حزيران/يونيــو مــن كل عــام يّتحــد شــعور العــامل يف 
العاملــي  اليــوم  لبــي اإلنســان، يف احتفــال  التعذيــب  أنــواع  لــكّل  الرفــض  تجديــد 
يــخ أعلنتــه الجمعيــة العامــة لألمــم  ملســاندة ضحايــا التعذيــب، وتحديــد هــذا التار
املتحــدة عنــد اعتمادهــا التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة 
ــانية أو املهينــة بموجــب قرارهــا 46/39 املــؤرخ يف 10 كانــون  القاســية أو الــال إنســـــ
يــخ 26 حزيران/يونيو 1987. األول/ديســمر 1984، والــيت دخلــت حــزي النفــاذ بتار

التعذيــب واملعاملــة الــال إنســانية يمثــالن انتهــاكاً جســيماً بموجــب اتفاقيــات جنيــف 
وهــو  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  األســايس  النظــام  وبموجــب   ،1949 لعــام 
ــة يف ظــل أيــة  ــر لــه البّت محظــور تمامــاً وفــق جميــع الصكــوك ذات الصلــة، وال تري
ظــروف، وحظــره يلــزم عرفيــاً كل عضــو مــن أعضــاء املجتمــع الــدويل، دون اعتبــار 
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ــا إذا كانــت الدولــة قــد صادقــت علــى االتفاقيــات الدوليــة الــيت تحظــر التعذيــب  مل
رصاحــة، أو مل تنضــم إليهــا بعــد.

وتشــكل ممارســة التعذيــب علــى نحــو منتظــم وبشــكل واســع النطــاق جريمــة ضــد 
اإلنســانية. وكمــا وصفــه األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوترييــس يف احتفــال 
ســابق بقولــه: )هــو محاولــة خبيثــة لكــرس إرادة الشــخص. وإنــي يف هــذا اليــوم 
العاملــي ملســاندة ضحايــا التعذيــب، أحــّث جميــع الــدول علــى وضــع حــد إلفــالت 
مرتكــي أعمــال التعذيــب مــن العقــاب والقضــاء علــى هــذه األعمــال البغيضــة الــيت 

تتحــدى إنســانيتنا املشــرتكة(.

مــن  يالقونــه  ملــا  النفســية  والهزيمــة  اإلحبــاط  التعذيــب يطغــى عليهــم  وضحايــا 
انتهــاك واضطهــاد وكــرس لكرامتهــم اإلنســانية ممــا يجعــل التعــايف مــن التعذيــب 
يــة ومتّخصصــة، تتمرحــل فيهــا كيفيــة املعالجــة وإعادتهــم إىل  يتطلــب برامــج فور

طبيعتهــم؛ بــدءاً بمرحلــة الرعــب وانتهــاء بمرحلــة الشــفاء.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان بوصفــه واحــداً مــن املنظمــات الــيت ظّلــت علــى 
الــدوام متمســكة بمراعــاة حقــوق اإلنســان ، يؤكــد دعوته إلخضــاع الحاكم واملحكوم 
لألســس واللوائــح الــيت تحكــم عالقتهمــا ومنهــا حظــر التعذيــب بشــكل مطلــق 
وفــق مــا اتفقــت عليــه الــدول األعضــاء، ويتحــرّس معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان 
ــة  ي ــدول ذات األنظمــة الدكتاتور علــى ممارســات التعذيــب الــيت تنتهجهــا بعــض ال
ضــد معارضيهــا، واألكــر مــن ذلــك إيالمــاً مــا تنتهجــه بعــض املنظمــات اإلرهابيــة 
علــى مــن تظفــر بهــم مــن األرسى، فاملعهــد يطالــب بتطبيــق كل الصكــوك والقوانــني 
الــيت تحّقــق العدالــة لضحايــا التعذيــب وتمنحهــم حقوقهــم كاملــة، مــع تشــديد 
العقوبــة علــى منتهــي حقــوق الضحايــا وعــدم الســماح لهــم باإلفــالت مــن العقــاب. 
ويحــّث املعهــد الــدول واملنظمــات أن تســعى مجتمعــة يف إيجــاد عــالج ناجــع لضحايــا 
التعذيــب يمكنهــم مــن إعــادة الثقــة يف نفوســهم عــر برامــج متخّصصــة بمختلــف 
الوســائل ســواء كانــت إعالميــة أو تعليميــة أو غريهــا، فضــاًل عــن إيجــاد وســائل دعــم 
يــم تســاويهم ببقيــة بــي اإلنســان،  مبــارش أو غــري مبــارش يحقــق لهــم العيــش الكر

وقتهــا سيســاهم ضحايــا التعذيــب يف برامــج التنميــة املســتدامة املختلفــة.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان ينتهــز هــذه املناســبة ويطلــب مــن جميــع حكومــات 
العــامل التعــاون مــع املقــرر الخــاص بمناهضــة التعذيــب ومســاعدته يف أداء مهامــه 
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وتقديــم جميــع املعلومــات الالزمــة الــيت يطلبهــا وأن تســتجيب لنداءاتــه العاجلــة 
وتتابعهــا علــى نحــو كامــل وعلــى وجــه الرسعــة، وأن تنظــر بجديــة يف االســتجابة 
يــارات املطلوبــة إىل  بنــاء معــه بشــأن الز يــارة بلدانهــا وأن تقيــم حــواراً  ز لطلبــات 
بلدانهــا وكذلــك متابعــة التوصيــات الصــادرة عنــه وعــن لجنــة مناهضــة التعذيــب. 
كمــا يكــرر معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان دعمــه املتواصــل ملبــادرة اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب والــيت تهــدف لالنضمــام العاملــي لالتفاقيــة وتحســني تنفيذهــا بحلــول عــام 

ــه. ــة املتعلقــة بمنــع التعذيــب والقضــاء علي ــادرات اإلقليمي 2024م وكذلــك باملب

جنيف 26 يونيو 2020م
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اليوم العاملي إلحياء ذكرى ضحايا الرق

اليــوم العاملــي إلحيــاء ذكــرى ضحايــا الــرق وتجــارة الرقيــق عــر املحيــط األطلــيس 
والــذي اختــري لــه الخامــس والعــرشون مــن مــارس/ آذار مــن كل عــام وشــعاره: 
تذكـّـروا الــرق وتجــارة الرقيــق عــر املحيــط األطلــيس، يعتــر فرصــة لتكريــم مــن ذاقــوا 
الويــالت يف ذلــك النظــام القــايس )نظــام الــرق(. وبالتــايل ُتســتنهض فيــه الهمــم 
والوعــي العــام تجنبــاَ ألخطــار العنرصيــة والتميــزي يف هــذا العــرص، ويســجل فيــه العامل 
وقفــة اســتنكار واســتهجان ملمارســات ال أخالقيــة وتميــزي عنــرصي حــدث يف فــرتات 
كــر  يــخ اإلنســاين، وفيــه اعتــذار وإقــالع عمــا حــدث وراح ضحيتــه أ ظالميــة عــر التار
كــر مــن 400 عــام. مّمــا يؤكــد مبــدأ املســاواة بــني النــاس  مــن 15 مليونــاً خــالل أ

جميعــاً.

فتجــارة الرقيــق مــن أســوأ مــا مارســته اإلنســانية بــني بعضهــا البعــض مخالفــة لــكل 
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القيــم واملبــادئ اإلنســانية، وقــد مــّرت بمراحــل مختلفــة تنشــط أحيانــاً وتنحــرس 
أخــرى، ورغــم أنهــا مــن العــادات الجاهليــة الــيت ال ُيكــرم فيهــا اإلنســان إلنســانيته، 
إال أن معظــم الــدول الــيت تصّنــف بأنهــا متقدمــة مارســت تجــارة الرقيــق يف فــرتات 
الشــعوب  بعــض  أذّلــت  التجــارة  األوربيــة. هــذه  الــدول  بعــض  مختلفــة خاصــة 
وجعلــت منهــا ســلعة تجلــب يف األســواق، بــل ُتصــّدر إىل الــدول األخــرى عــر البحــار 
واملحيطــات خاصــة املحيــط األطلــيس الــذي كان معــراً لتّجــار الرقيــق مــن أفريقيــا 

إىل أوروبــا.

ية تجعلهم يرفضون  كان الرقيق يســتخدمون لألعمال الشــاقة وال إرادة لهم أو حّر
مــا يعجــزون عــن أدائــه، بــل كانــوا يعاملــون بقســوة مــن بائعيهــم ومشــرتيهم. ويف 
العصــور القريبــة ســّنت بعــض الــدول قوانــني أجــازت لهــم فيهــا حقوقــاً وواجبــات 
تمكّنهــم مــن نيــل بعــض مســتحقاتهم، ولكــن ال زالــت هنالــك ممارســات ُتشــعر 
يــن  بـــأن هنالــك اســتبطاناً الســرتقاق بعــض الســالالت وتســخريهم لخدمــة آخر
يــرون أنهــم أســياد، وذلــك مــن خــالل حرمانهــم مــن الوظائــف العليــا أو ضعــف 

أجورهــم.

وإذ يحتفــل معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان مــع العــامل بإحيــاء ذكــرى ضحايــا الــرق 
وتجــارة الرقيــق عــر املحيــط األطلــيس، البــد مــن الوضــع يف االعتبــار أن ظاهــرة 
االســرتقاق مــا زال البعــض يمارســها؛ ليــس بالتصديــر عــر املحيــط األطلــيس، ولكــن 
يــب العســكري  يف ثــوب جديــد كاختطــاف األطفــال القــرّص وإجبارهــم علــى التدر
مثــاًل، وكذلــك اســتغالل ظــروف الفقــر واســتخدام الفقــراء يف الرتويــج للمخــدرات، 
أو العمــل يف أعمــال هامشــية بمقابــل متواضــع، فضــاًل عــن أن هنالــك منظمــات 
إرهابيــة تتصّيــد الصغــار لتوظيفهــم يف أغــراض خاّصــة، بعــد أن تغــرس فيهــم األفــكار 
الــيت تجعــل منهــم قتلــة لإلنســانية ال تســتثي حــى أقــرب النــاس إليهــم مــن ذويهم.

الــال  املمارســات  هــدم  معــول  حامــل  باعتبــاره  اإلنســان  لحقــوق  جنيــف  معهــد 
إنســانية يف احتفائــه بهــذا اليــوم الحزيــن، يخــرج زفــرة حــّرى تنــم عــن رفــض عميــق 
لــكل املمارســات الــيت تقّلــل مــن شــأن اإلنســان، ناهيــك عــن ممارســة يجــّرد فيهــا 

اإلنســان عــن إنســانيته.

ــه مــع شــعوب العــامل الحــرة:  ويصيــح معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان بأعلــى صوت
ملــن  املحيــط األطلــيس، ويرســل رســالة تحذيــر  الرقيــق عــر  الــرق وتجــارة  تذكّــروا 
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يمارســون تجــارة الرقيــق بثوبهــا الجديــد قائــاًل: دعوهــا فإنهــا منتنــة. فتجــارة الرقيــق 
تمثــل وجهــاً قبيحــاً ومظهــراً ســيئاً فيــه إفــراط ملعــاين االســتعباد لبــي البــرش الذيــن 
نقيــض ذلــك،  اســتقرار وال عدالــة يف وجــوده ألنــه  أحــراراً، وال  أمهاتهــم  ولدتهــم 

والنقيضــان ال يجتمعــان وال يرتفعــان معــاً.

جنيف 25 مارس/ آذار 2020
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اليوم العاملي للتوعية بخطر األلغام

يــل تتعــاىل صيحــات محــّي الســالم يف كل أنحــاء  اليــوم الرابــع مــن نيســان/ أبر
العــامل تفاعــاًل مــع االحتفــال باليــوم العاملــي للتوعيــة بخطــر األلغــام، وترســيخاً ألهميــة 
املحافظــة علــى ســالمة اإلنســان الــذي بــه ُتعّمــر األرض. فمفهــوم التوعيــة بخطــر 
األلغــام يحمــل يف باطنــه تجديــد االلــزتام اإلنســاين بالقضــاء علــى مــا يتســّبب مــن 

أرضار  بســبب األلغــام.

هــذا اليــوم أقّرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رســمياً بموجــب قرارهــا 60/97 
املــؤرخ يف الثامــن مــن كانــون األول/ديســمر2005 يــوم الرابــع مــن نيســان /أبريــل 
مــن كل عــام كيــوم عاملــي للتوعيــة بخطــر األلغــام واملســاعدة يف األعمــال املتعلقــة 

باأللغــام.
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»األلغــام«  اإلنســانية  عــدو  مــن  الداهــم  الخطــر  يجّســد  اليــوم  بهــذا  واالحتفــال 
ومــا شــابهها مــن متفجــرات، وينقــل للعيــان صــورة حّيــة لــألرضار الناجمــة عــن أثــر 
هــذه األلغــام، كمــا أن فيــه تنبيهــاً للــدول واملنظمــات ذات الصلــة بــرورة مواجهــة 
هــذا الخطــر وتضافــر الجهــود كافــة للحــّد مــن تفاقــم األرضار الناتجــة عــن األلغــام 
ومخلفاتهــا، فاأللغــام عــدو مشــرتك لإلنســانية البــد أن يفهــم بهــذا املعــى، مّمــا 
يــن مــن جــراء اســتخدام األلغــام ويف  يســتلزم تعاونــاً بــني الجميــع ومســاعدة املترر
ذلــك تحقيــق ملــا نــادى بــه األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوترييــش بقولــه: 
» يف هــذا اليــوم العاملــي للتوعيــة بخطــر األلغــام، دعونــا نؤكــد مــن جديــد الزتامنــا 
بالقضــاء علــى األرضار الفظيعــة الــيت تســببها األلغــام األرضيــة وتقديــم املســاعدة ملــن 

ــّرروا مــن جــراء اســتخدامها“. ت

يــز أهــداف التنميــة املســتدامة  إن االحتفــال بهــذا اليــوم فيــه تجديــد الدعــوة لتعز
الــيت قوامهــا األرض املأمونــة واملــزنل املأمــون؛ حيــث يعيــش اإلنســان، ويتطّلــب ذلــك 
يــز ثقافــة  توظيــف املناشــط الرياضيــة والشــبابية املختلفــة؛ الفّنيــة واألدبيــة لنــرش وتعز
التوعيــة بمخاطــر األلغــام. وقــد كان عمــل دائــرة األمــم املتحــدة لألعمــال املتعلقــة 
يــن، حيــث  باأللغــام خــالل العرشيــن ســنة املاضيــة مدفوعــاً دومــاً باحتياجــات املتّرر
أُِعــّد ملواجهــة تهديــد مخاطــر املتفّجــرات الــيت يواجههــا املدنيــون وحفظــة الســالم 
والعاملــون يف املجــال اإلنســاين. وتعمــل دائــرة األمــم املّتحــدة ملكافحــة األلغــام علــى 
اإلنســانية  املســاعدة  وتقديــم  األمميــة  البعثــات  نــرش  وتســهيل  األنفــس  حمايــة 
وحمايــة املدنيــني، ودعــم جهــود العــودة الطوعيــة للمرشديــن داخليــاً والالجئــني 
يــز األنشــطة اإلنســانية وأنشــطة اإلنعــاش، وبــذل جهــود دعويــة يف مــا يتصــل  وتعز
بالقانــون اإلنســاين الــدويل والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان. وتعتــر اإلجــراءات 
املتعلقــة باأللغــام عمــاًل إنســانياً ألنهــا تنقــذ األنفــس. وتتضّمــن تلــك اإلجــراءات إيجــاد 
األلغــام األرضيــة وأخطــار املــواد املتفجــرة يف املناطــق الــيت مّزقتهــا الحــروب ومــن ثــم 
ــة املطــاف مــن إيصــال املســاعدات  ــن يف نهاي ــواد، ممــا يمكّ تدمــري تلــك األلغــام وامل

اإلنســانية إىل املحتاجــني لهــا.

املناســبة يرتّحــم علــى ضحايــا  بهــذه  إذ يحتفــل  معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان 
األلغــام ويــويص خــرياً بالناجــني مــن آثــار األلغــام، ويناشــد الــدول الــيت مــا زالــت 
شــعوبها مضطربــة وفزعــة مــن الدمــار الــذي قــد يحــدث يف أيّ لحظــة بســبب 
الحــروب املســتمرة، أن تنتهــج نهجــاً بجّنبهــا ويجّنــب مواطنيهــا الرعــب والخــوف 
ــة وتطويرهــا يف  ــاء قــدرات وطني ــويص بتشــجيع بن ــاك، كمــا ي مــن هــذا العــدو الفت
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مجــال األعمــال املتعلقــة باأللغــام يف البلــدان الــيت تشــكل فيهــا األلغــام واملخّلفــات 
املتفجــرة للحــرب تهديــداً خطــرياً علــى ســالمة الســكان املدنّيــني املحّليــني وصحتهــم 
وأرواحهــم، أو عائقــاً أمــام جهــود التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى الصعيديــن 
الوطــي واملحلــي. وكالعهــد بــه يســتثمر معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان ومــن واقــع 
رســالته وأهدافــه الراميــة لتكريــم وإســعاد اإلنســان، هــذه املناســبة ويبعــث برســالة 
للــدول الــيت تتشــهد رصاعــات مســلحة أن تســتبدل ســالح منطــق القــوة بســالح 
قــوة املنطــق، وتعّطــل قعقعــة الســالح وتنشــط آلــة الحــوار، وتحكيــم العقــل حــى 
آمنــاَ يف حّلــه وترحالــه  املــرء  النفــق الضيــق، ويعيــش  تخــرج اإلنســانية مــن هــذا 

ــا. وبذلــك يكــون قــد ملــك الدني

جنيف 4 أبريل 2020م
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د اليوم العاملي للتوعية باضطراب التوحُّ

يف الثــاين مــن شــهر نيســان/أبريل مــن كل عــام يلتئــم عــامل اإلنســانية يف مظهــر 
شــعاره )اإلنســان كائــن مّتحــد يــزدان باملســاواة والعدالــة(، محتفيــاً ومحتفــاًل بيــوم 
ــد العاملــي يف وقــت يشــهد فيــه العــامل أســوأ أزمــة عامليــة منــذ نهايــة الحــرب  التوحُّ
العامليــة الثانيــة قبــل 75 عامــاً. وذلــك ألّن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة — بمــا 
ــد — علــى النحــو املنصــوص  يف ذلــك األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مــرض التوحُّ

عليــه يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

لــكّل  إن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ظّلــت يف ســعيها الحثيــث تفــرد أيامــاً 
املناســبات اإلنســانية باحتفــاالت أقّرتهــا ألجــل اإلنســان -بنيــان هللا- غايتهــا املعــاين 
الســامية الــيت تســتظل بهــا هــذه االحتفــاالت، بــل تدعــو كل الشــعوب لالحتفــال بهــا 
، وعندمــا تبــّى زعمــاء العــامل خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030، أعــاد املجتمــع 
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الــيت يف  املســتدامة  الشــاملة  بالتنميــة  القــوي  الزتامــه  كيــد  تأ الــدويل مــن جديــد 
متنــاول الجميــع، وتعّهــدوا بــأاّل يتخّلــف أحــد عــن الركــب. ويف هــذا الســياق، تغــدو 
ــد — بوصفهــم فاعلــني يف تحقيــق التنميــة  مشــاركة األشــخاص املصابــني بالتوحُّ

املســتدامة ومســتفيدين منهــا — رضورة.

ــد يتضّمــن مــن قيــم العدالــة  إن االحتفــال باليــوم العاملــي للتوعيــة باضطــراب التوحُّ
مــا يجعــل األطفــال ذوي اإلعاقــة مــع رصفائهــم مــن بــي اإلنســان يف درجــة واحــدة 
لهــم مــا لهــم وعليهــم مــا عليهــم. بــل أفــردت لهــم جرعــات إضافيــة مــن الصّحــة 
اليــوم قيمــة مضافــة لرشيحــة  بهــذا  االحتفــال  تلــّي حاجاتهــم، ففــي  والتعليــم 
ألصحــاب  وإشــعار  تنبيهــات  ترســل  خاللــه  مــن  اإلنســانية،  مجتمــع  يف  مهّمــة 
ــد مــن معينــات  الضمــري اإلنســاين الحــيّ أن يوّفــروا كل مــا يتطلبــه أطفــال التوحُّ
ووســائل تعليميــة ومــدارس خاصــة مــزودة بالتقنيــات الحديثــة حــى ُيخلــق منهــم 
مســاهمون يف نهضــة املجتمــع اإلنســاين والتنميــة املســتدامة، وهــذا تحّققــه املعرفــة 
والّدرايــة املكتســبة والتنويــر والتبصــري الــذي بموجبــه ُيــرى اإلنســان إنســاناً بغــّض 
ــة  ــات املســاعدة بأســعار معقول النظــر عــن نوعــه أو شــكله. فالحصــول علــى التقني
ــد مــن ممارســة  هــو رشط أســايس يف تمكــني األشــخاص املصابــني بمــرض التوحُّ
ممــا  مجتمعاتهــم،  حيــاة  يف  الكاملــة  واملشــاركة  األساســية  اإلنســانية  حقوقهــم 
يحقــق أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــالل التخفيــف مــن أثــر الحواجــز القائمــة 
يــن بفضــل  الــيت تحــول دون وقــوع تلــك املشــاركة علــى قــدم املســاواة مــع اآلخر
التكنولوجيــا املســاعدة. ومــن املؤســف أنــه مل تــزل هنــاك عقبــات كبــرية منهــا الكلفــة 
الباهظــة ، ونقــص املتــاح مــن تلــك التكنولوجيــات وضعــف الوعــي بهــا وبإمكاناتهــا 
كــر مــن %50 مــن األشــخاص  والتدريــب عليهــا، كمــا تشــري البيانــات املتاحــة إىل أن أ
ذوي اإلعاقــة الذيــن يحتاجــون إىل أجهــزة مســاعدة يف العديــد مــن البلــدان الناميــة 

ال يســتطيعون الحصــول عليهــا.

العــامل  يف  مــكان  كل  يف  موجــودون  ــد  التوحُّ باضطــراب  املصابــني  األطفــال  إن 
ومتطلباتهــم مشــرتكة ال تتأثــر بحــدود أو عــادات أو تقاليــد بيئــة إنســانية خاصــة، 
لذلــك ينبغــي أن تعمــل كل املجتمعــات علــى رفــع شــأنهم وبخاصــة الــدول الــيت 
الحــال يف بعــض  شــهدت أو تشــهد اضطرابــات سياســية أو رصاعــات كمــا هــو 
دول منطقــة الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا، حــى ال يكــون األطفــال املصابــون 
ــد ضحيــة هــذه االضطرابــات وعلــى تلــك الــدول أن توّفــر لهــم الرعايــة  بمــرض التوحُّ

الخاصــة واألمــن واالســتقرار وتكنولوجيــا التعليــم املناســبة.
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معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان بوصفــه غارســاً لقيــم املحّبــة والســالم بــني ســالالت 
بــكل  تدفــع  أن  كافــة  العــامل  لشــعوب  ورســالته  اليــوم  بهــذا  يحتفــل  البــرش،  بــي 
ــد عنــارص فّعالــة يف بنــاء املســتقبل، كمــا يخّص معهد  إمكانياتهــا لجعــل أطفــال التوحُّ
جنيــف لحقــوق اإلنســان دول الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا والــيت شــهدت أو 
تشــهد بعضهــا رصاعــات أو اضطرابــات سياســية أو أمنيــة برســالة جهــرية وهامســة 
ــد باإلهمــال، أو الحرمــان مّمــا يجــب  أاّل يدفــع ثمــن هــذه االضطرابــات أطفــال التوحُّ
أن يتمّتعــوا بــه. كمــا يطالــب معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان، كل الــّدول املنضويــة 
تحــت عبــاءة األمــم املّتحــدة بالعمــل علــى تحقيــق إســرتاتيجية األمــني العــام املناديــة 
ــات املســاعدة لألشــخاص املصابــني  بالرتكــزي علــى االســتفادة مــن اســتخدام التقني
ــد بوصــف تلــك التقنيــات أدوات يف إزالــة الحواجــز الــيت تحــول دون  بمــرض التوحُّ
ــز  ي ــة يف املجتمــع، ويف تعز ــة والسياســية الكامل ــة واالقتصادي مشــاركاتهم االجتماعي

املســاواة واإلنصــاف والشــمول.

ومعهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يحــدوه األمــل والتفــاؤل دائمــاً وال تفــرت هّمتــه 
وعزيمتــه بالعــوارض العابــرة، لذلــك يحتفــل بهــذا اليــوم وهــو يحلــم بمســتقبل 
ــد أعضــاء صالحــني يف مجتمعاتهــم مســاهمني يف  يــرى فيــه املصابــني بمــرض التوحُّ
التنميــة املســتدامة وليــس ذلــك بمســتحيل؛ فــال معــى للحيــاة بــال أمــل وال معــى 

لألمــل بــال عمــل.

جنيف 2 أبريل 2020م
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اليوم العاملي للغة اإلشارة

اليــوم الثالــث والعــرشون مــن أيلول/ســبتمر، مــن كل عــام تتكامــل قيــم اإلنســانية 
مــن مشــاعر وأحاســيس يف االحتفــال الــذي أقّرتــه اأَلمــم املتحــدة يومــاً عامليــا للغــات 
اإلشــارة؛ حيــث هنالــك عــدد كبــري مــن بــي البــرش حرمــوا مــن حاســة الســمع لعّلــة أو 
غــري عّلــة، ولكــن مــن حّقهــم أن يتفاعلــوا مــع األحــداث والواقــع يف عاملهــم ويمارســوا 
كل حقوقهــم الطبيعيــة؛ مثلهــم وبقيــة رصفائهــم يف اإلنســانية، عليــه فالوســيلة 
الــيت وســيلتها حــركات باأليــدي وبعــض  الــيت يتواصلــون بهــا هــي لغــة اإلشــارة 
إشــارات الوجــه دون صــوت، فهــي لغــة خاصــة ملجتمــع خــاص، ولغــات اإلشــارة 
لغــات مكتملــة املالمــح علــى الرغــم مــن اختالفهــا هيكليــاً عــن لغــات الــكالم، والــيء 
املهــم أن هنالــك لغــة إشــارة دوليــة يســتخدمها الصــم  يف لقاءاتهــم الدوليــة وأثنــاء 
ترحالهــم، وممارســة نشــاطاتهم االجتماعيــة وهــي عبــارة عــن لغــة مبســطة وذات 
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ــادرة لدعــم  ــي للغــات اإلشــارة فرصــة ن ــر اليــوم العامل معجــم لغــوي محــدود. ويعت
وحمايــة الهويــة اللغويــة والتنــّوع الثقــايف لجميــع الصــم ومســتخدمي لغــة اإلشــارة 
يــن. وقــد أصــدر االتحــاد العاملــي للصــّم مؤخــراً )تحــّدي القــادة العامليــني( يف  اآلخر
يــز اســتخدام لغــات اإلشــارة مــن قبــل القــادة املحليــني  العــام 2020، بهــدف تعز
والوطنيــني والعامليــني، بالرشاكــة مــع الجمعيــات الوطنيــة للصــّم يف كل بلــد، فضــاًل 

عــن املنظمــات األخــرى للصــّم.

ففــي االحتفــال العاملــي بلغــة اإلشــارة تتجّلــى معــامل التضامــن اإلنســاين بالوقــوف مــع 
هــذه الرشيحــة املهمــة يف املجتمــع، كمــا أن فيــه اعرتافــاً بدورهــم ومشــاركتهم الفاعلة 
كــر إلحاحــاًّ هــذا العــام  يف مختلــف مياديــن التنميــة البرشيــة. وقــد تكــون الحاجــة أ
لتوصيــل كثــري مــن املعلومــات، بالــذات يف إطــار الحمايــة مــن فــريوس كورونــا باتّبــاع 
اإلشــارات الصحيــة وغريهــا لحمايتهــم ؛ والــيت تربــو علــى الـــ70 مليونــاً؛ معظمهــم 
ــأن  ــي للغــة اإلشــارة التذكــري ب ــوم العامل ــة. وينبغــي يف االحتفــال بالي ــدول النامي يف ال
العامــة  الــدول واملنظمــات واملؤسســات  مــن  املصلحــة  يتعــاون جميــع أصحــاب 
والخاّصــة مــن أجــل الوقــوف بجانــب هــؤالء الصــم إلرشاكهــم يف األحــداث املتجــّددة 
واملتكــّررة مــع العمــل علــى حــّث الجميــع علــى أهميــة التعــّرف علــى لغــة اإلشــارة حى 
يخلــق انســجام تــام بــني الصــم واملجتمــع، ومــن الحقــوق الــيت ينبغــي أن يتمتــع 
بهــا الصــم أن تســتخدم لغــة اإلشــارة يف وســائل اإلعــالم املرئيــة ويســتحدث الجديــد 

لتلبيــة حاجاتهــم، حــى ال يعيشــوا بمعــزل عــن مجتمعهــم.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يف االحتفــال العاملــي بلغــات اإلشــارة يهــئ الصــّم 
بمناســبتهم اإلنســانية هــذه، ويرســل مــن خــالل منّصــة االحتفــال باليــوم العاملــي 
للغــة اإلشــارة رســالته للــدول كافــة أن يأخــذ الناجــي منهــم بيــد أخيــه، فالصــّم 
هــم مــن بــي جلــدة اإلنســانية وينبغــي أن توّفــر لهــم كل مــا يحقــق لهــم حقوقهــم 
اإلنســانية مــن تعليــم ووســائل كســب عيــش رشيــف، لجعلهــم فاعلــني يف املجتمــع 
ال عبئــاً علــى ذويهــم، بــل يناشــد معهــد جنيــف لحقوق اإلنســان أن تنشــط منظمات 
تحقيقــاً  العــامل  يف  موقــع  أيّ  يف  اإلشــارة  للغــة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق 
للعدالــة االجتماعيــة يف ســائر البلــدان، ويطالــب املعهــد الــدول كافــة وخاصــة دول 
يــد  الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا أن تهــئ املنــاخ املناســب للصــّم ممــا يتطلــب املز
مــن االبتــكارات لإلشــارات املنــذرة باملخاطــر لتجّنبهــا، ويدعــو معهــد جنيــف لحقــوق 
اإلنســان وبإلحــاح للتمّســك بقــرار الجمعيــة العامــة لحقــوق اإلنســان الداعــي إىل 
رضورة االســتفادة املبكــرة مــن لغــة اإلشــارة والخدمــات املقدمــة بهــا، بمــا يف ذلــك 



142

كلمات يف الذاكرة

التعليــم الجّيــد بلغــة اإلشــارة، والــذي يعــد أمــراً حيويــاً لنمــو أبنــاء الصــّم ونمائهــم، 
ومطلبــاً بالــغ األهميــة لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة املّتفــق عليهــا دوليــاً وبمــا يضمــن 
العمــل مــع الصــّم مــن بــاب األخــذ بمبــدأ »ال غــى عــن رأينــا يف أي شــأن يخّصنــا« 

ليســود مبــدأ املســاواة بــني جميــع فئــات املجتمــع دون تميــزي. 

جنيف 23 سبتمر 2020م         
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اليوم العاملي ملتالزمة داون

يف الحــادي والعرشيــن مــن آذار/ مــارس مــن كل عــام يحتفــل العــامل باليــوم العاملــي 
ملتالزمــة داون لألطفــال ذوي اإلعاقــة إبــرازاً ملعــاين التعــاون والتكافــل اإلنســاين.

جــاء احتفــال هــذا العــام يحمــل عنوان«نحــن مــن نقــرر« الــذي أطلقتــه مؤسســة 
»داون ســيندروم إنرتناشــيونال« يف دعــوة منهــا ليتمّتــع جميــع املصابــني بمتالزمــة 
داون باملشــاركة الكاملــة يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بحياتهــم وتؤثــر عليهــا، علمــاً بــأن 
املشــاركة الفاعلــة والهادفــة هــي مبــدأ أســايس مــن مبــادئ حقــوق اإلنســان وفــق مــا 

تدعمــه اتفاقيــات حقــوق اإلنســان.

االحتفــال باليــوم العاملــي ملتالزمــة داون اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
يف قرارهــا »66/149« يف كانــون األول/ ديســمر 2011م بإعــالن يــوم 21 آذار/ 
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مــارس، يومــاً عامليــاً ملتالزمــة داون اعتبــاراً مــن عــام 2012م، وقــد دعــت الجمعيــة 
املعنيــة  املتحــدة  األمــم  منظومــة  ومؤسســات  األعضــاء  الــدول  جميــع  العامــة 
واملنظمــات الدوليــة األخــرى واملجتمــع املــدين بمــا يف ذلــك املنظمــات غــري الحكوميــة 
والقطــاع الخــاص، إىل االحتفــال باليــوم العاملــي ملتالزمــة داون بطريقــة مناســبة 

لتوعيــة الجمهــور بمتالزمــة داون .

إن متالزمــة داون هــي ترتيــب طبيعــي للكروموســومات، يمثــل حالــة وجــدت علــى 
الــدوام لــدى اإلنســان وموجــودة يف جميــع مناطــق العــامل، ولهــا تأثــريات متباينــة يف 
أســاليب التعليــم أو الســمات البدنيــة أوالصحــة، وقــد أثبتــت اإلحصائيــات أن عــدد 
املصابــني بمتالزمــة داون يقــدر بحــوايل«1 يف 1000 إىل 1 يف 1100« مــن الوالدات 
الحّيــة يف جميــع أنحــاء العــامل ويولــد كل عــام مــا يقــرب مــن 3000 إىل5000 مــن 
األطفــال الذيــن يعانــون مــن هــذا االضطــراب الجيــي. ويســتدعي هــذا األمــر معرفــة 
كيفيــة التعامــل مــع املصابــني بمتالزمــة داون، مــن خــالل اإلرشــادات الــيت تقــود إىل 
تحســني نوعيــة حيــاة املصابــني بمتالزمــة داون وُحــّددت بتوفــري الرعايــة الصحيــة 
بمــا فيهــا الفحــوص الطبيــة املنتظمــة ملراقبــة النمــو العقلــي والبــدين، وتوفــري التدخــل 
يف الوقــت املناســب ســواًء يف مجــال العــالج الطبيعــي أو تقديــم املشــورة أو التعليــم 
الخــاص؛ ممــا يســاعد علــى إرشاك املصابــني بمتالزمــة داون يف املجتمــع لتمكينهــم، 

ولتحقيــق ذاتهــم.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يف احتفائــه بهــذا اليــوم، وإعــالء للتمســك بالحقــوق 
اإلنســانية، يدعــو جميــع الحكومــات أن تجعــل لهــذه الرشيحة خصوصية يف املجتمع 
اإلنســانية  حقوقهــم  بكامــل  يتمتعــون  مجتمعاتهــم،  يف  فاعلــني  منهــم  تجعــل 
ــة واســتقالل تحقيقــاً لكرامتهــم، ويوجــه  ي ويمارســون كل مــا يمارســه أقرانهــم بحّر
املعهــد نــداء غايتــه مشــاركة فاعلــة وذات مغــزى عــن طريــق املعلومــات واالتصــاالت 
والدعــم الجيــد والتشــاور الشــامل، والتواصــل مــع أصحــاب املصلحــة الرئيســيني 
بمــا يف ذلــك أخصائيــو التعليــم والصحــة والرعايــة االجتماعيــة وأربــاب العمــل، 
والهيئــات املجتمعيــة والهيئــات العامــة ووســائل اإلعــالم واملجتمــع، إلحــداث التغيــري 
الــذي يفــي إىل دمــج املصابــني بمتالزمــة داون ضمــن فئــات املجتمــع الفاعلــة حــى 

يســاهموا يف عجلــة التنميــة اعتمــاداً علــى أنفســهم.
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اليوم العاملي للتوعية باملهق
‘‘ُخِلقوا ليتألقوا’’

يــران/ يونيــو مــن كل عــام باليــوم العاملــي  يحتفــل العــامل يف الثالــث عــرش مــن شــهر حز
للتوعيــة باملهــق، تضامنــاً مــع املصابــني بهــذا الــداء واعرتافــاً بدورهــم كأعضــاء فاعلــني 
يف املجتمــع، ممــا يعــّزز القيــم اإلنســانية الــيت تســعى منظمة األمم املتحدة لرتســيخها 
وجعلهــا ثقافــة ســائدة بــني كافــة رشائــح املجتمــع اإلنســاين بمختلــف ثقافاتــه، وقــد 
اعتمــدت الجمعيــة العامــة يف 18 ديســمر 2014 القــرار 170 الــذي أعلنــت فيــه 
يــران/ يونيــو يومــاً دوليــاً للتوعيــة باملهــق، اعتبــارا مــن العــام  يــوم الثالــث عــرش مــن حز
2015، يف حــني اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة قــراراً يف 
عــام 2013 يطالــب بالوقايــة مــن الهجمــات والتميــزي ضــد األشــخاص املصابــني 
باملهــق، معــّززاً الدعــوة الــيت أطلقتهــا منظمــات املجتمــع املــدين للنظــر إىل األشــخاص 
املصابــني باملهــق كمجموعــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة الــيت تتطلــب اهتمامــاً 
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خاصــاً، ويف يــوم 26 آذار/ مــارس عــام 2015، أنشــأ املجلــس واليــة الخبــري املســتقل 
يــخ قــرار األمــم املتحــدة  يــخ، تزامنــاً مــع تار بحقــوق املصابــني باملهــق. وجــاء اختيــار التار
أنحــاء  أواًل يف جميــع  يونيــو، وبــدء االحتفــال  يــران/  الــذي صــدر يف 13 حز األول 
العــامل، خاصــة دول« تزنانيــا، األرجنتــني، الســنغال، فيجــي، فرنســا، اململكــة املتحــدة، 

وناميبيــا“.

االحتفــال هــذا العــام صــادف جائحــة كورونــا الــيت أوقفــت معظــم أنشــطة اإلنســان 
يف جــّل عــامل الكــرة األرضيــة وقــد وّحــد الشــعور اإلنســاين ضــد هــذا الــداء العضــال، 
اإلنســان،  أخيــه  تجــاه  اإلنســان  إلحســاس  النبيلــة  للمعــاين  تجســيد  ذلــك  ويف 
وعطفــاً علــى ذلــك فاملهــق أيضــاً هــو اضطــراب خلقــي يتمــزي بغيــاب الصبــاغ يف 
ينــاز  الجلــد والشــعر والعيــون، نتيجــة غيــاب كامــل أو جــزيئ أو عيــب مــن إنزيــم تريوز
)تايروســيناز(، وهــو إنزيــم يشــارك ىف إنتــاج امليالنــني ويحتــوي علــى النحــاس، تعتــر 
هــذه الحالــة معاكســة الســوداد الجلــد وخالفــاً للبــرش، وعليــه يعتــر املهــق حالــة 
أو  الريــش  القشــور،  والشــعر،  والجلــد  العيــون  ىف  الصبــاغ  بغيــاب  تتمــزي  وراثيــة 
ــه اســم عــدو  ــا أصبــغ علي البــرشة. واملصــاب باملهــق ال يتحّمــل حــرارة الشــمس مّم
توّحــده  الــذي  اإلنســاين  املجتمــع  مــن  يتجــزأ  ال  باملهــق جــزء  الشــمس، فاملصــاب 
الكــوارث وامللّمــات، واملطلــوب أن ينظــر إليــه كحالــة خاّصــة تتطلــب تعامــاًل وتعاونــاً 
خاصــاً مــن الجميــع حــى ال يشــعر بالعزلــة ألن معظــم املصابــني بهــذا املــرض لديهــم 
إحســاس بــأن املجتمــع يرفضهم،لذلــك جــاء احتفــال اليــوم العاملــي للتوعيــة باملهــق 
لهــذا العــام 2020، تحــت شــعار ‘‘ُخِلقــوا ليتألقــوا’’ ، وهــذا يمثــل دعــوة للتضامــن 
مــع املصابــني باملهــق ودعــم قضيتهــم يف مواجهــة التحديــات الــيت يواجهونهــا ىف 

جميــع أنحــاء العــامل.

بــني فصائــل  تميــزي ســليّ  أليّ  كونــه مناهضــاً  اإلنســان  معهــد جنيــف لحقــوق 
املجتمــع اإلنســاين يشــارك العــامل يف االحتفــال باليــوم العاملــي للتوعيــة باملهــق، ويبعــث 
برســالته للضمــري اإلنســاين الحــيّ بــأّن املســاواة بــني النــاس؛ صحيحهــم وســقيمهم 
حــقٍّ أقّرتــه األعــراف واملواثيــق الدوليــة، عليــه فــإن املصابــني باملهــق هــم جــزء مــن 
هــذا الكيــان اإلنســاين ومــن حّقهــم التمتــع بــكل مــا يتمتــع بــه رصفاؤهــم مــن بــي 
جلدتهــم، ويخــّص معهــد جنيــف دول العــامل الثالــث مــن دول الــرشق األوســط 
علــى  العنيفــة  الهجمــات  ازديــاد  ســابقاً  عنهــا  نــرش  الــيت  تلــك  الســيما  وأفريقيــا 

األشــخاص املصابــني باملهــق وقتلهــم، زعمــاً لحجــج وأوهــام غــري واقعيــة،
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معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يطالــب جميــع حكومــات العــامل بتنفيــذ التوصيــات 
ــة بمســألة التمتــع بحقــوق  الــيت تقدمــت بهــا خبــرية األمــم املتحــدة املســتقلة املعني
اإلنســان يف حالــة األشــخاص املصابــني باملهــق الســيدة إكبونووســا إيــرو للــدورة 
يــخ 1 يوليــو/ تمــوز 2019م  الرابعــة والســبعني للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتار
بــرورة تقديــم الدعــم ماليــاً وتقنيــاً - ملنظمــات املجتمــع املــدين املمثلــة لألشــخاص 
كيــد علــى توفــري  املصابــني باملـَــَهق يف جهودهــا لقيــادة التوعيــة العامــة باملـَــَهق، التأ
ـَـَهق؛ إدراج  وســائل التكيــف املعقولــة يف النظــام التعليمــي لألشــخاص املصابــني باملـ
يبيــة  املعلومــات املتعلقــة باألشــخاص املصابــني باملـَــَهق وحقوقهــم يف املناهــج التدر
يــب األخصائيــني يف جميــع القطاعــات ذات الصلــة،  علــى وجــه العمــوم، ويف تدر
وعلــى وجــه الخصــوص يف مجــاالت اإلعاقــة والتعليــم والصحــة والعمــل والعدالــة 
وإنفــاذ القانــون والتميــزي العنــرصي والتنــوع واإلحصــاءات؛ البحــث املــدروس عــن 
األشــخاص املصابــني باملــَـَهق املؤهلــني، وإلحاقهــم بوظائــف حكوميــة وعامــة مهمــة؛ 
تنفيــذ تدابــري محــددة متعلقــة باملنــع والحمايــة واملــُـساَءلة وعــدم التميــزي علــى النحــو 
الــوارد يف خطــة العمــل اإلقليميــة إلنهــاء االعتــداءات وأشــكال انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان ذات الصلــة، الــيت أيّدتهــا اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب 

والرملــان األفريقــي؛

يطالــب معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان املجتمــع اإلنســاين أن يعــرتف بــدور املصابــني 
باملهــق اإليجــايب وإنجازاتهــم ومســاهماتهم يف مختلــف رضوب الحيــاة، وكل مــا 
يــز وحفــظ الحقــوق اإلنســانية لهــذه الرشيحــة. والتوعيــة بــرورة  يصــّب يف خانــة تعز
التعامــل الخــاص مســؤولية تكامليــة تشــارك فيهــا كل رشائــح املجتمــع؛ الرســمية 
والشــعبية حــى يتــم االســتنهاض للهمــم وإحيــاء الضمــري اإلنســاين الــذي يميتــه 
الجهــل ويبعثــه الوعــي واإلدراك حــى تعيــش اإلنســانية بــكل عنارصهــا منســجمة 
متكاتفــة ومتآلفــة، ويشــهد العــامل وقتئــٍذ النمــو واالزدهــار وعنــده يتحّقــق الحلــم 

املنشــود ملعهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان.

جنيف 13 يونيو 2020م
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اليوم العاملي لالعنف

العاملــي  باليــوم  العــامل  يحتفــل  عــام  مــن كل  كتوبــر  األول/أ مــن ترشيــن  الثــاين  يف 
يــخ  كيــداً لنبــذ العنــف بــكل أشــكاله لــدى النفــوس البرشيــة، تزامنــاً مــع تار لالعنــف تأ
ميــالد زعيــم حركــة اســتقالل الهنــد ورائــد فلســفة واســرتاتيجية الالعنــف؛ املهاتمــا 
ــة العامــة لألمــم املتحــدة وفقــاً لقرارهــا  271/61  ــدي. وقــد اعتمــدت الجمعي غان
املــؤرخ 15 حزيران/يونيــو 2007، إحيــاء تلــك الذكــرى كيــوم عاملــي لالعنــف ، باعتبــاره 
يــق الّتعليــم وتوعيــة الجمهــور. ويؤكــد  مناســبة »لنــرش رســالة الالعنــف، عــن طر
القــرار األهميــة العامليــة ملبــدأ الالعنــف، والرغبــة يف تأمــني ثقافــة الســالم والتســامح 
والتفاهــم والالعنــف، فالعنــف مذمــوم أىّن كان ولــذا نفــي بـــ ال، ألّن نفــي املذمــوم 
مــدح »،فــإن الالعنــف هــو أقــوى قــوة يف متنــاول البرشيــة؛ فهــو أعــى مــن أعــى 
ســالح مــن أســلحة الدمــار تــم التوصــل إليــه مــن خــالل إبــداع اإلنســان. هكــذا 
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وصفــه املهاتمــا غانــدي. ففــي االحتفــال باليــوم العاملــي لالعنــف تذكــري بأهميــة اللجوء 
إىل الحلــول الســلمية يف فــّض الزناعــات ومكافحــة العنــف بأشــكاله كافــة.

االحتفــال باليــوم العاملــي لالعنــف يحمــل إشــارات إيجابيــة غايتهــا أن يســود األمــن 
والســالم يف كافــة دول العــامل ممــا يعــّزز رفــض العنــف بــأيّ صــورة ســواء كان ماديــاً 
أو معنويــاً؛ قــواًل أو فعــاًل، كمــا أن يف االحتفــال بهــذه املناســبة تجســيداً لوحــدة األّمــة 
ــة للســالم واألمــن واالســتقرار،  ــة محّب اإلنســانية تجــاه الظلــم والجــروت كونهــا أّم
وفيــه كذلــك اســتنهاض لهمــم الشــعوب أن تهــّب مــن غفوتهــا وتّتحــد إرادتهــا 
ــا يف مــا حولنــا مــن  ملواجهــة الخطــر الداهــم الــذي يســتند علــى العنــف، فــإذا نظرن
صــور العنــف نجــد كثــرياً مــن الحــكام يّتخــذون مــن العنــف آلــة لقمــع شــعوبهم 
وقهرهــم يف محاولــة منهــم إلســكاتهم عــن املطالبــة بحقوقهــم، ومــن صــور العنــف 
أيضــاً حالــة الطــوارئ املناخيــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن آثــار مدمرة، والدمــار الناجم عن 
الزناعــات املســلحة، إضافــة إىل املهانــة املرافقــة للفقــر والظلــم النابــع مــن انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان، فالعنــف يعــّد صــورة بشــعة مــن صــور إذالل بــي البــرش وانتهــاكاً 
كــد  لكرامتهــم فهــو بمثابــة العــدو املشــرتك لــكل ذي فطــرة إنســانية ســليمة. وقــد أ
األمــني العــام لألمــم املتحــدة غوترييــش أن األمــم املتحــدة أطلقــت مبادرتــني يف هــذا 
ــة  ــة ،وأخــرى بشــأن حماي الخصــوص همــا: خطــة عمــل ملناهضــة خطــاب الكراهي

وســالمة املواقــع الدينيــة.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يقــف بقــوة مــع الصوت املنــادي بالالعنف،  ويطالب 
الحكومــات والجماعــات املســلحة والشــعوب كافــة أن تنبــذ العنــف بــكّل أشــكاله يف 
ــد اســتخدام العنــف الجســدي لتحقيــق  التعبــري واملطالبــة بالحقــوق، فاملعهــد ال يؤيّ
تغيــري اجتماعــي أو ســيايس ، ويناشــد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان الحــكام بــأن 
يــة التعبــري واملشــاركة يف اتخــاذ القــرارات لتحقيــق العــدل االجتماعــي حــى  يتيحــوا حّر
ال يعــزل البعــض ويلجــأوا إىل أســاليب العنــف، واملعهــد إذ يحتفــي بهــذه املناســبة 
يرســل رســالته لكثــري مــن دول الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا الــيت اســترشى 
فيهــا العنــف بصــور مختلفــة أن تنتهــج الحــوار املــرن وتــرتك اللجــوء إىل اســتخدام 
العنــف يف أيّ اختــالف فالعنــف ال يحــل مشــكلة بــل يفاققمهــا، ويشــّدد معهــد 
جنيــف لحقــوق اإلنســان بالتقّيــد بالقــرارات واملواثيــق الدوليــة الــيت أسســت لفــض 
 ،)A/RES/61/271( الزناعــات كقــرار الجمعيــة العامــة بشــأن اليــوم العاملي لالعنــف
والعقــد الــدويل لثقافــة الســالم والالعنــف مــن أجــل أطفــال العــامل ، وإعــالن حــق 
النــاس يف الســالم،  وغــري ذلــك، فاملعهــد ال يهــدأ لــه بــال إال أن يعــم االســتقرار أرجــاء 
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العــامل وهــذا ال يتــأيت إال إذا انتــرشت بــني النــاس ثقافــة نبــذ العنــف والتطــّرف بشــى 
ألوانــه؛ ديــي أو إثــي أو نوعــي أو غــري ذلــك، ويؤكــد املعهــد أّن مــن األبــواب الــيت 
يدخــل بهــا التطــّرف الظلــم االجتماعــي والهيمنــة مــن البعــض وإقصــاء اآلخريــن، 
واالنفــراد بالســلطة دون مراعــاة لحقــوق اآلخريــن فيهــا، فــإن تحقــق العــدل يف كل 

ذلــك فستشــهد اإلنســانية حيــاة آمنــة مســتقرة ال عنــف فيهــا.  

كتوبر 2020م جنيف 2 أ
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اليوم العاملي ملحو األمية

يف الثامــن مــن أيلول/ســبتمر مــن كّل عــام يحتفــل العــامل باليــوم العاملــيّ ملحــو األّميــة 
تذكــرياً بأهمّيــة محــو األّميــة علــى مســتوى األفــراد واملجتمعــات، مــع رضورة تكثيــف 
يــز إمكانيــات وقــدرات املجتمــع، وصقلــه باملعرفــة املســتدامة، باعتبــار  الجهــود لتعز
ذلــك حقــاً مــن حقــوق اإلنســان وكرامتــه وفيــه فرصــًة للحكومــات واملجتمــع املــدينّ 
واملؤسســات املختّصــة بمحــو األّميــة، لتســليط الضــوء على كيفّية عمل التحســينات، 
ورفــع معــّدالت القــدرة علــى الكتابــة والقــراءة، والتفكــري يف بقيــة تحديــات محو األمية 
املاثلــة أمــام العــامل. وقضيــة محــو األميــة عنــرص جوهــري يف أهــداف األمــم املتحــدة 
للتنميــة املســتدامة وجــدول أعمــال األمــم املتحــدة 2030 للتنميــة املســتدامة. وقــد 
تطــور مفهــوم محــو األّميــة خــالل العقــود الخمســة املاضيــة مــن مفهــوٍم يقتــرُص علــى 
 يشــمل اكتســاب املهــارات 

ٍ
ــة، إىل مفهــوٍم واســع املهــارات األساســّية للقــراءة والكتاب
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ــم مــدى الحيــاة، ويشــرتك يف االســتفادة   للتعّل
ٍ
ــة، ووضــع أســس ــة، والعملّي القرائّي

منــه الصغــار والكبــار. ويتيــح اليــوم العاملــي ملحــو األميــة لعــام 2020 يف ظــّل جائحــة 
الــيت فرضتهــا، الفرصــة للتأمــل وملناقشــة كيفيــة  كورونــا واالشــرتاطات الصحيــة 
ــات التدريــس ضمــن برامــج  ــة ومنهجي اســتخدام طــرق التدريــس املبتكــرة والفّعال
ــاء ومــا بعــده. وســيتيح هــذا اليــوم  محــو األميــة للشــباب والبالغــني وملواجهــة الوب
كذلــك الفرصــة لتحليــل دور املعلــم فضــاًل عــن صياغــة سياســات وأنظمــة وتدابــري 

فّعالــة لدعــم املعلــم والعمليــة التعليميــة.

إن االحتفــال باليــوم العاملــي ملحــو األميــة ينّبــه دول العــامل واملؤسســات الرســمية 
واملنظمــات بــأن التعليــم والتعّلــم ال بديــل لــه إال التعليــم والتعلــم، ممــا يوجــب 
أن يتــم التعامــل معــه بمســؤولية، والــزتام بتوفــري متطلباتــه وتهيئــة البيئــة املناســبة 
لــه ليحقــق أهدافــه ، فضــاًل عــن اتخــاذ مــا يشــجع علــى قيــام الــدورات التعليميــة 
بالوســائل الحديثــة الجاذبــة للطــالب يف عــرص أصبــح التواصــل مــن أبســط األشــياء، 
واســتثمار التكنولوجيــا يف تطويــر برامــج محــو األميــة. علمــاً بــأن األّميــة مــا زالــت 
تــرب بظاللهــا كثــرياً مــن الــدول يف مختلــف أنحــاء العامل مما يتطلــب جهوداً مكثفة 
ملواجهتهــا رســمياً وشــعبياً، حــى ال يقنــط مــن فاتهــم قطــار التعليــم يف صغرهــم مــن 
أن يدركــوه يف كرهــم إذا توفــرت اإلرادة، ويف احتفــال هــذا العــام  ينبغــي اصطحــاب 
التدابــري الالزمــة ملعالجــة التعامــل مــع تســيري برنامــج محــو األميــة مــع جائحــة كورونــا، 
اســتناداً علــى مــا جــاء يف أحــد املؤتمــرات بهــذا الخصــوص بــرورة تغيــري السياســات 
الوطنيــة التعليميــة لتحقيــق التنميــة يف العــامل الحديــث، ولضمــان املشــاركة الفاعلــة 
واملنتجــة يف الجوانــب السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع اإلنســاين. 
األجيــال  لتلبيــة حاجــات  التعليمــي  يــب  للتدر التعليميــة  النظــم  مراعــاة  وينبغــي 
ــال البالغــني الــيت مل تســتفد مــن  ــاة بعــد، وأجي الشــابة الــيت مل تدخــل معــرتك الحي

الحــد األدىن األســايس مــن التعليــم االبتــدايئ، للرجــال والنســاء علــى حــد ســواء.

 معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يف احتفــال العــامل باليــوم العاملــي ملحــو األميــة يقــف 
بشــّدة مــع إزالــة األميــة بــكل أوجههــا مــن مجتمــع اإلنســانية عامــة رجالهــا ونســائها، 
شــيبها وشــبابها وأطفالهــا، ويســاند أيّ مؤسســة أو منظمــة تســعى لتحقيــق هــذه 
ــه  ــة بالوســائل الحديثــة. ويشــيد املعهــد بالــدور الكبــري الــذي ظّلــت تضطلــع ب الغاي
اليونســكو خاصــة يف اســرتاتيجيتها )2020 – 2025( الــيت تــويل اهتمامــاً خاّصــاً 
بالبلــدان يف التحالــف العاملــي ملحــو األميــة، والــيت تتمحــور حــول أربعــة مجــاالت 
اســرتاتيجية ذات أولويــة؛ ابتــداء مــن دعــم الــدول األعضــاء يف صياغــة سياســاتها 
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واســرتاتيجياتها الوطنيــة ملحــو األميــة، ومــروراً بتلبيــة احتياجــات التعّلــم لــدى الفئــات 
املحرومــة، وال ســيما مــن النســاء والفتيــات، ثــم تســخري التكنولوجيــات الرقميــة 
لتوســيع نطــاق االنتفــاع بالتعلــم وتحســني نتائجــه، وانتهــاًء برصــد التقــّدم املحــرز 
ويناشــد معهــد  األميــة.  وبرامــج محــو  والكتابــة  بالقــراءة  اإلملــام  وتقييــم مهــارات 
جنيــف لحقــوق االنســان دول شــمال أفريقيــا والــرشق األوســط بصفــة خاصــة أن 
تعــري هــذا األمــر اهتمامــاً خاّصــاً وتفــرد لــه مــن املزيانيــات مــا يحّقــق غايته، وال تنســيها 
الرصاعــات والزناعــات الداخليــة هــذا الواجــب اإلنســاين؛ فمحــو األّميــة هــو محــو 
كــر عــدو لإلنســانية هــو الجهــل، وأيّ أّمة اســتطاعت أن  كــر رّش وأ للــرشور كاّفــة ألن أ
تهــزم الجهــل فحتمــاً هــي املنتــرصة ألن الجهــل واحــد مــن موانــع التنميــة املســتدامة. 

جنيف 8 سبتمر 2020م
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اليوم العاملي لضحايا االختفاء القرسي

اإلنســانية  األّمــة  فيــه  تجتمــع  يــوم  عــام  كل  مــن  آب/أغســطس  مــن  الثالثــون 
لتتأمــل يف مصــري أعضــاء مــن بــي جلدتهــم غّيبتهــم ظــروف قهــر أو اســتبداد عــن 
الوجــود وربّمــا اختفــوا خوفــاً أو أُخفــوا ظلمــاً، فاإلنســانية مــن كل حــدب وصــوب 
تّتحــد يف هــذا اليــوم مطالبــة بإظهــار حقيقــة املختفــني قرسيــاً وتعويــض أرسهــم 
بهــذا  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  اعتمدتــه  الــذي  اإلعــالن  علــى  مســتندين 
الخصــوص يف قرارهــا 47/133 املــؤرخ 18 كانــون األول/ديســمر 1992 بوصفــه 
مجموعــة مبــادئ واجبــة التطبيــق علــى جميــع الــدول، ويشــمل االختفــاء القــرسي؛ 
القبــض علــى األشــخاص واحتجازهــم أو اختطافهــم رغمــاً عنهــم، أو حرمانهــم مــن 
يتهــم كمــا يفعــل الطغــاة عــر وســائلهم املختلفــة بمــا فيهــم األجهــزة األمنيــة ، ثــم  حّر
رفــض الكشــف عــن مصــري الضحايــا أو عــن أماكــن وجودهــم، أو رفــض االعــرتاف 
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يتهــم، ممــا يجّردهــم مــن حمايــة القانــون، ويف الغالــب هــو  بحرمانهــم مــن حّر
أســلوب اســرتاتيجي لبــّث الرعــب داخــل املجتمــع، فالشــعور بغيــاب األمــن الــذي 
يتولــد عــن هــذه املمارســة ال يقتــرص علــى أقــارب املختفــي، بــل يصيــب مجموعاتهــم 
الســكانية املحليــة ومجتمعهــم ككل. فاالختفــاء القــرسي مشــكلة عامليــة ومل يقتــرص 
يــة فحســب، بــل صــار يحــدث يف ظــروف معّقــدة لــزناع  علــى األنظمــة الديكتاتور
داخلــي، أو وســيلة للضغــط الســيايس علــى الخصــوم، فضــاًل عــن تعــّرض املدافعــني 
عــن حقــوق اإلنســان وأقــارب الضحايــا والشــهود واملحامــني الذيــن يعنــون بقضايــا 
تزايــد ممارســة هــذه الظاهــرة يف  االختفــاء القــرسي للمضايقــات. واألكــر إيالمــاً 
العديــد مــن بلــدان العــامل، األمــر الــذي جعــل مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق 
اإلنســان يدّشــن مبــادرة يف عــام 2017 ملضاعفــة عــدد اإلنضمــام لالتفاقيــة الدوليــة 

لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــرسي بحلــول عــام 2022. 

   إن تخليــد اليــوم العاملــي لضحايــا االختفــاء القــرسي فيــه إشــارة واضحــة بــأن 
هــذه املمارســة الــال إنســانية تمثــل )ُبعُبعــاً( يهــّدد اإلنســانية ككل، والبــد أن تقــف 
بهــذا  التخليــد  رســالة  ينبغــي يف  كمــا  تمــّدده،  لتمنــع  اإلنســانية مجتمعــة  ضــّده 
اليــوم أن ُتبــّث الطمأنينــة يف نفــوس أرس الضحايــا لتخفيــف الرعــب الــذي ينتابهــم 
وذلــك بتيقينهــم بــأن هــذه القضيــة إنســانية ولــن ُيرتكــوا وحيديــن ملقاومــة ويالتهــا، 
ــأن لهــم الحــق يف طلــب التعويــض، ومعرفــة الحقيقــة يف مــا يتصــل  وتبصريهــم ب
باختفــاء ذويهــم وأحبائهــم. ومــن املهــم إيــالء اهتمــام خــاص بمجموعــات معينــة 
يــن واألشــخاص ذوي  مــن الســكان الضعفــاء، مثــل النســاء و األطفــال واملهاجر

اإلعاقــات الذيــن ال حــول لهــم وال قــوة. 

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يف تخليــد هــذا اليــوم ينــادي جميــع الــدول مــن كل 
أنحــاء العــامل أن تعمــل علــى وجــه الرسعــة ملنــع حــاالت االختفــاء القــرسي والتحقيــق 
فيها خاصة أثناء جائحة »كوفيد19-«، والبحث عن الضحايا دون تأخري. ويناشــد 
املعهــد جميــع الــدول باالنضمــام لالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن 
االختفــاء القــرسي، وتشــجيع الــدول األطــراف بالتعجيــل بإجــراءات تقديــم اإلعالنــني 
املنصــوص عليهمــا يف املادتــني 31 و32 مــن االتفاقيــة، اللذيــن يتصــالن باختصــاص 
اللجنــة املعنيــة بحــاالت االختفــاء القــرسي يف تلقــي شــكاوى األفــراد وشــكاوى الــدول 
بشــأن دراســتها، ُبغيــة تدعيــم إطــار الحمايــة مــن االختفــاء القــرسي املنصــوص عليــه 
يف االتفاقيــة، مــع اتخــاذ التدابــري الترشيعيــة الالزمــة لالختفــاء القــرسي، وفقــاً للمــادة 
بقبــول  الــدول  اإلنســان  لحقــوق  ويطالــب معهــد جنيــف  االتفاقيــة.  مــن   )2(1
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يــارات الفريــق العامــل املعــي بحــاالت االختفــاء القــرسي أو غــري الطوعــي والتفاعــل  ز
ــاره جريمــة يف  معــه، إيل جانــب إدراج االختفــاء القــرسي يف القوانــني الوطنيــة باعتب
حــق اإلنســانية، وفقــاً للتعريــف الــوارد يف املــادة 2 مــن االتفاقيــة واملعايــري املنصــوص 
عليهــا يف املــادة 5 ، ويســتوجب العقوبــة املناســبة بحســبان خطورتهــا،  ويطالــب 
معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان تــرك املحاكــم املدنيــة املختّصــة وحدهــا للتحقيــق يف 
حــاالت االختفــاء القــرسي ومحاكمــة املتورطــني فيهــا بمــن فيهــم عنــارص الجيــش 
والرؤســاء املبــارشون املدنيــون، ومعاقبتهــم إذا ثبتــت إدانتهــم بمــا يتناســب وخطــورة 
أفعالهــم؛ مــع اســتمرار التحقيقــات والبحــث عــن جميــع مــن اختفــوا قــرساً وتحديــد 
ــاً؛ ومنحهــم مــا يكفــي لجــر رضرهــم، مــع مراعــاة  أماكــن وجودهــم أحيــاء أو أموات

قضايــا الجنســني، إذا حــدث هــذا فســيعّم االســتقرار أرجــاء الدنيــا.

جنيف 30 أغسطس 2020م
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اليوم العاملي إلحياء ذكرى تجارة الرقيق وذكرى 
إلغائها

قــال حكيــم يف زمــان ســابق ألحــد أصحابــه مســتنكراً عليــه نعته آلخــر بالعبودية: مى 
اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــراراً، فظلــت قاعــدة إنســانية أرســاها 
ذلــك الحكيــم العــادل الــذي اشــمأزّت نفســه الســامية ملجــرد ســماع؛ ممــا يــدل 
علــى أن احتقــار بــي اإلنســان وإذاللهــم وإخراجهــم مــن إنســانيتهم ســلوك مرفــوض 
باإلجمــاع وهــذا مــا أيّدتــه األمــم املتحــدة بجعــل يــوم الثالــث والعرشيــن مــن آب/
أغســطس مــن كل عــام يومــاً تحتفــل فيــه شــعوب العــامل  باليــوم العاملــي إلحيــاء 
ذكــرى تجــارة الرقيــق وذكــرى إلغائهــا، وهــو بمثابــة تذكــري بنقطــة ســوداء حدثــت يف 
يــخ اإلنســانية تســتوجب الوقــوف عندهــا باالســتنكار والرفــض  فــرتة ظالميــة مــن تار
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مــن كل شــعوب العــامل فتصــري ثقافــة عامــة تنمــو يف عقــول الناشــئة حــى ال تجــد مــن 
يحــّن إىل تنفيذهــا الحقــاً، رغــم أنهــا ولألســف مــا زالــت تغــزو بعــض شــعوب العــامل 
ولكــن بثــوب جديــد كمــا جــاء يف رســالة األمــني العــام األســبق بــان يك - مــون الــذي 
قــال: »الــرق يتبــدل ويظهــر مــن جديــد يف أشــكال معــارصة منهــا اســتعباد املَِديــن، 

وبيــع األطفــال، واالتجــار يف النســاء والفتيــات ألغــراض الجنــس“. 

ــاء ذكــرى تجــارة الرقيــق ينبغــي أن نتذكــر فيــه تلــك  فاالحتفــال باليــوم العاملــي إلحي
كــر مــن أربعــة قــرون يف نظــام تجــارة  املــآيس الــيت اعتمدتهــا بعــض دول العــامل منــذ أ
مبــيّ علــى إهانــة شــعوب معّينــة، بطريقــة جّردتهــا بالكامــل ومــن دون هــوادة وال 
ــة – مــن كّل مــا هــو مطلــوب للعيــش بكرامــة، أو مــن  يّ تســاهل – وألغــراض تجار
كــر قــدر ممكــن من الوحشــّية،  كّل مــا ُيعَتــَر شــكاًل مــن أشــكال اإلنســانّية، واتّســم بأ
ألنـّـه تــّم االفتخــار بــه والدفــاع عنــه برشاســة واســتغالله بــال رحمــة. واســتمّرت التجارة 
ــرّق أيّ )االتّجــار بهــم(، مــن منتصــف  ــا ال عــر املحيــط األطلــيسّ باإلفريقّيــني ضحاي

القــرن الـــ 15حــّى نهايــة القــرن الـــ19. 

ويف االحتفــال بهــذه املناســبة يجــب أن تكــون هنالــك وقفــة قويــة تتحد فيها شــعوب 
العــامل وتتحاســب فيمــا بينهــا وتديــن باإلجمــاع ذلــك الســلوك وعلــى الــدول الــيت 
عرفــت بهــذه التجــارة أن تعتــذر ألرس الضحايــا كمــا يجــب أن تقــّدم تعويضــات ماديــة 
ومعنويــة، بــل يجــب أن تتعاهــد علــى عــدم الســماح بممارســته يف أي شــكل مــن 
أشــكاله ومطــاردة مــن يمارســونه عــر أي صــورة، علمــاً بــأن أّول مــن بــادر إىل إطــالق 
حمــالت مناهضــة للــرق هــم ضحايــا الــرّق أنفســهم املدافعــون عــن حقوق اإلنســان، 
ــذاك الرجــال  ــار آن ــة للدفــاع عــن الحقــوق، إذ ث الذيــن تنّظمــوا عــر التحــّركات املدنّي
يــرة، وهــو  والنســاء الذيــن اســتعبدوا علــى مســتعبديهم يف الشــطر الغــريب مــن الجز
الشــطر الــذي ســّمي بعــد إعــالن االســتقالل باالســم القديــم “هاييــيت” الــذي أطلقــه 
علــى هــذه األرض ســكانها األصليــون. ويف يــوم االحتفــال هــذا البــد للعــامل متحــداً أن 
يوفــر مناخــاً معــاىف مــن تصــّور إعــادة تلــك الوحشــية الــيت كانــت تمــارس مــع بعــض 

بــي اإلنســان.

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يحتفــل مــع شــعوب العــامل بإحيــاء ذكــرى تجــارة 
كّرمــه هللا ســبحانه وتعــاىل ويدعــو لجــر  ملــن  الرقيــق، ويديــن بشــّدة االســتعباد 
الــرر ألرس الضحايــا وتعويضهــم ماديــاً ومعنويــاً وذلــك بمثابــة اعتــذار وإقــالع عــن 
أيّ ممارســة تدخــل يف هــذا املسمى«االســرتقاق« ويوجــه معهــد جنيــف لحقــوق 
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أن  خــاص  بوجــه  األوســط  الــرشق  ودول  اإلفريقيــة  للــدول  رســالته  اإلنســان 
تتســامى عــن انتهــاج تجــارة الرقيــق يف صــوره الحديثــة املختلفــة بمــا فيهــا تجنيــد 
األطفــال أو الفتيــات واســتخدامهم يف مياديــن الرذيلــة مــن زنــا أو دعــارة أو غريهــا 
تكســباً للمــال، فضــاًل عــن رشاء أصــوات الناخبــني الــيت تمارســها بعــض التنظيمــات 
وهكــذا.  قياديــة  مكاســب  تحقيــق  نحــو  بهــم  ليعــروا  الضعفــاء  مــع  السياســية 
بتطبيــق  يتمســك  املناســبة  بهــذه  يحتفــي  إذ  اإلنســان  لحقــوق  جنيــف  ومعهــد 
مبــادئ حقــوق اإلنســان ويطالــب شــعوب العــامل أن تســعى إىل تحقيــق التصالــح 
بــني الــدول والشــعوب مهمــا كان الثمــن حــى تصفــو النفــوس الــيت تشــعر بالظلــم 

وبذلــك تعيــش اإلنســانية يف أمــن وســالم مســتدام.

جنيف 23 أغسطس 2020م
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اليوم العاملي إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب 
وإجاللهم

يف عــامل اإلنســانية هنالــك أحــداث كثــرية خّلفــت آثــاراً مــا زالــت باقيــة وإن تقادمــت 
فرتاتهــا، وغرســت آالمــاً اســتمّرت بعــد زوال أثرهــا املــادي، ولكــن تظــّل األحــداث 
والحــوادث املرّوعــة واإلرهابيــة هــي األشــّد إرضاراً بالبرشيــة ملــا لهــا مــن عواقــب ماّديــة 
ونفســية وصحيــة وربّمــا بيئيــة؛ تســتوجب علــى املجتمــع اإلنســاين العمــل علــى 
ــد وقوعهــا؛ بمســاندة ضحاياهــا وتوفــري مــا يســتحقونه  درئهــا وتخفيــف آثارهــا عن
يــزاً لكرامتهــم، عليــه اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم  مــن حقــوق وواجبــات تعز
املتحــدة بموجــب قراراهــا 72/165 يــوم 21 آب/أغســطس يومــاً دوليــاً إلحيــاء 
ذكــرى ضحايــا اإلرهــاب وإجاللهــم، ســعياً لتكريــم ودعــم ضحايــا اإلرهــاب والناجــني 



161

كلمات يف الذاكرة

ــة تمّتعهــم الكامــل بمــا لهــم مــن حقــوق اإلنســان وبحرياتهــم  ــز وحماي ي ــه وتعز من
األساســية. وُبــي ذلــك القــرار علــى الجهــود القائمــة الــيت تبذلهــا الجمعيــة العامــة، 
يــز حقــوق ضحايــا  ولجنــة ومجلــس حقــوق اإلنســان، الــيت ترمــي جميعهــا إىل تعز
اإلرهــاب وحمايتــه. وقــد جــاء يف تغريــدة للســيد أنطونيــو غوترييــش األمــني العــام 
لألمــم املتحــدة:« مــا زال اإلرهــاب بجميــع أشــكاله ومظاهــره يمثــل تحديــاً عامليــاً، 
فهــو يلحــق أذى باقيــاً باألفــراد واألرس واملجتمعــات املحليــة، ويخّلــف ندوبــاً عميقــة 
قــد تفــرت مــع مــرور الوقــت، ولكنهــا ال تختفــي أبــداً«. ولكــن علــى الرغــم مّمــا أحدثــه 
اإلرهــاب مــن أرضار يف أماكــن عديــدة، إال أّن املعلومــات تؤكــد أّن أعــداد الضحايــا 

ترتكــز -إىل حــّد كبــري- يف عــدد صغــري مــن الــّدول األعضــاء باألمــم املتحــدة. 

ــأّن  ــا اإلرهــاب فيــه تذكــري وتنبيــه ب إّن االحتفــال باليــوم العاملــي إلحيــاء ذكــرى ضحاي
بعــض الــرشكاء يف اإلنســانية يحرمــون مــن مقّومــات الحيــاة الطبيعيــة مــن أمــن 
ــا يســتدعي  ــة الــيت أملّــت بهــم، مّم واســتقرار وطمأنينــة بســبب االعتــداءات اإلرهابي
الوقــوف معهــم فضحايــا اإلرهــاب مــا زالــوا يكافحــون إلســماع أصواتهــم أمــاًل يف 
تلبيــة احتياجاتهــم، وغالًبــا مــا يشــعر أولئــك الضحايــا باإلهمــال بمجــّرد تــاليش التأثـّـر 
الفــوري للهجمــات اإلرهابيــة، األمــر الــذي ترتتــب عليــه عواقــب وخيمــة عليهــم، علمــاً 
بــأن الــدول األعضــاء الــيت تمتلــك املــوارد أو القــدرات الالزمــة للوفــاء باالحتياجــات 
املتوســطة والطويلــة األجــل للضحايــا حــى يتعافــوا تعافيــاً كامــاًل، وحــى تكتمــل 
عمليتــا إعــادة تأهيلهــم وإدماجهــم يف املجتمــع قليلــة، يف حــني تتطّلــب عمليــة 
تعــايف ضحايــا اإلرهــاب دعمــاً متعــدد األبعــاد وطويــل األجــل، بمــا فيــه الدعــم البــدين 

ــوا مــن الشــفاء والعيــش بكرامــة.  ــايل، ليتمكّن والنفــيس واالجتماعــي وامل

وتقــع علــى الــدول األعضــاء املســؤولية األساســية لدعــم ضحايــا اإلرهــاب وإعــالء 
حقوقهــم. وتضطلــع األمــم املتحــدة بــدور مهــم يف دعــم الــدول األعضــاء يف تنفيــذ 
التضامــن مــع  العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب مــن خــالل  املتحــدة  اســرتاتيجية األمــم 
الضحايــا ودعمهــم، واملســاعدة يف بنــاء القــدرات، وإنشــاء شــبكات ملنظمــات املجتمــع 
املــدين ودعمهــا وبخاّصــة الجمعيــات املعنيــة بضحايــا اإلرهــاب، وتشــجيع الــدول 
يــز حقــوق الضحايــا وحمايتهــا واحرتامهــا. ومــا يحمــد لألمــم  تعز األعضــاء علــى 
املتحــدة أنّهــا مل تُخــر عزيمتهــا مــن العمــل علــى إتاحــة مــوارد املجتمــع الــدويل وحشــد 

ــا اإلرهــاب. ــّي حاجــات ضحاي مــوارده بمــا يل

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان يف احتفــال العــامل بهــذا اليــوم يؤكــد علــى رضورة 
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حمايــة املدنيــني واملســنني واألطفــال كأولويــة ضــد اإلرهــاب، هــذا مــع إدانتــه القويــة 
ألعمــال العنــف الــيت تتكــّرر يف بعــض الــّدول كمــا هــو الحــال يف بعــض دول الــرشق 
اإلنســانية  الظــروف  اإلرهابيــة  املنظمــات  اســتغالل  مــن  املعهــد  ويحــّذر  األوســط، 
لتنفيــذ أعمالهــا اإلرهابيــة، ويدعــو معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان كافــة الــدول 
للتمّســك باملواثيــق الدوليــة لألمــم املتحــدة وكل االســرتاتيجيات اليت اعتمدتها األمم 
والقــرار 68/276والقــرار 72/284(  القــرار60/288  اإلرهــاب؛  ملكافحــة  املتحــدة 
مــع التمســك باإلعــالن املتعّلــق بالتدابــري الراميــة إىل القضــاء علــى اإلرهــاب الــدويل. 
يــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا،  ويشــّدد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان علــى تعز
وســيادة القانــون علــى املســتويني املحلــي والــدويل للوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحتــه 

حــى يســود األمــن واالســتقرار أرجــاء املعمــورة. 

جنيف 21 أغسطس 2020م
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معهد جنيف لحقوق اإلنسان
من نحن؟

ربحيــة،  وغــري  حكوميــة  غــري  :منّظمـــة   GIHR اإلنســان  لحقــوق  جنيــف  معهــد 
مســتقلة عــن جميــع الحكومــات واألحــزاب السياســية واملنظمــات والجماعــات 
الفلســفية أو الدينيــة تخـــضع للنظــام األســايس الحــايل للمنظمــة ، كمــا تخضــع 
للمــادة 60 واملــواد الالحقــة مــن القانــون املــدين الســويرسي، مقرهــا األســايس يف 

جنيــف.  الســويرسية  املدينــة 

يــب يف مجــال حقــوق  بــدأ املعهــد عملــه عــام 2004، حيــث يقــدم خدمــات التدر
حقــوق  عــن  وللمدافعــني  الحكوميــة  وغــري  الحكوميــة  للمؤسســات  اإلنســان، 
اإلنســان، خاصــة يف شــمال أفريقيــا والــرشق األوســط، بهــدف تمكــني هــذه الجهــات 

مــن فهــم واســتخدام اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان بالشــكل األمثــل. 

يقــدم املعهــد أيضــاً االستشــارات وخدمــات البحــث الــيت مــن شــأنها حمايــة حقــوق 
النســاء واألطفــال  فئــات  علــى  الرتكــزي بشــكل خــاص  مــع  األفــراد والجماعــات، 

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف شــمال أفريقيــا والــرشق األوســط.

شعار املعهد

تعزيز حقوق اإلنسان من أجل إحداث التغيري.

الرؤية:

من أجل مجتمعات خالية من االنتهاكات تتمتع بكامل حقوقها وتمارسها.

الرسالة:

املشــاركة  يــز  وتعز األساســية  يــات  والحر اإلنســان  حقــوق  بثقافــة  الوعــي  نــرش 
لديمقراطيــة. ا
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أهداف املعهد:

دعــم ونــرش مبــادئ حقــوق اإلنســان العامليــة كمــا تعــر عنهــا املواثيــق الدوليــة . 1
املعنيــة بحقــوق اإلنســان والتعريــف بهــا لــدى املهتمــني مــن مختلــف مؤسســات 

املجتمــع املــدين واملؤسســات الحكوميــة.

واالتفاقيــات . 2 اإلعالنــات  عــن  علميــة  ومعلوماتيــة  إحصائيــة  قاعــدة  توفــري 
اإلنســان. بحقــوق  الخاصــة  واإلقليميــة  الدوليــة  واملواثيــق 

بــني جهــود املنظمــات . 3 توفــري منــر ديمقراطــي للحــوار والتنســيق والتكامــل 
دولــة  بنــاء  أجــل  مــن  اإلنســان  بحقــوق  املعنيــة  الحكوميــة  وغــري  الحكوميــة 

اإلنســاين. الديمقراطــي  واملجتمــع  واملؤسســات  القانــون 

مســاعدة املنظمــات غــري الحكوميــة والحكوميــة يف الرصــد والتوثيــق العملــي . 4
لوضــع حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا وتطويرهــا علــى كافــة املســتويات الترشيعيــة 

والتطبيقيــة. 

إتاحــة خدمــات استشــارية للمؤسســات الحكوميــة وغــري الحكوميــة املعنيــة . 5
بحقــوق اإلنســان أو مــن يطلبهــا.

وتقديــم . 6 والقوانــني،  الترشيعــات  مراجعــة  عمليــة  يف  العلميــة  املســاهمة 
مقرتحــات عمليــة ملواءمتهــا مــع الرشعــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان واإلعالنــات 

اإلنســان.   بحقــوق  العالقــة  ذات  الدوليــة  واالتفاقيــات 

إيــالء اهتمــام خــاص باألطفال والنســاء وذوي االحتياجــات الخاصة وتمكينهم . 7
مــن املشــاركة يف الحيــاة العمليــة وصنــع القرار.

مهام املعهد:

لحقــوق  الدوليــة  املبــادئ  يــز  تعز علــى  اإلنســان  لحقــوق  جنيــف  معهــد  يعمــل 
اإلنســان وإطــالع الجميــع عليهــا، وذلــك عــن طريــق التعــاون مــع الهيئــات العلميــة 
واملؤسســات واملنظمــات املعنيــة بحقــوق اإلنســان واالســتفادة مــن خراتهــا يف هــذا 
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املجــال، وبصفــة خاصــة مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، إجــراء البحــوث 
يــر واملعلومــات ذات العالقــة،  والدراســات، توفــري التدريــب والنــرشات، توثيــق التقار
توفــري قاعــدة بيانــات وإقامــة ورش العمــل وتقديــم االستشــارات وخدمــات البحــث 
الجهــات  وإىل  الحكوميــة،  وغــري  الحكوميــة  واملنظمــات  املــدين  املجتمــع  ملنظمــات 
املعهــد إىل كفالــة إدمــاج  العــام والخــاص. ويســعى  املجالــني  الفاعلــة األخــرى يف 
مبــادئ املســاواة والكرامــة واالحــرتام يف املمارســات الفعليــة والسياســات علــى كافــة 

مســتويات الخدمــة العامــة.

القيم اليت نسعى إىل تحقيقها

الكرامــة واالحــرتام: يحــق لــكل إنســان أن يحظــى، علــى قــدم املســاواة، باالحــرتام 
والكرامــة والتمتــع بحقــوق اإلنســان، دون اعتبــار لنــوع الجنــس أو العمــر أو الديــن 

أو اإلعاقــة.

املعرفــة: هــي األســاس، فمــن خــالل نــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان يمكــن للتغــري 
يحــدث. أن  اإليجــايب  االجتماعــي 

الزناهــة: الشــفافية والديمقراطيــة والزناهــة هــي أمــور جوهريــة يف ســبيل تمكــني 
املجتمعــات.

املوارد املالية

يســتمد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان تمويلــه مــن املنــح والهبــات والترعــات 
النقديــة والعينيــة ســواء مــن األفــراد أو الهيئــات واملقبولــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، 
وتقبــل املنــح فقــط إذا كانــت غــري مرشوطــة وأهدافهــا ال تتعــارض مــع أهــداف املعهد، 
يــر  يــات والنــرشات والتقار باإلضافــة إىل عائــدات بيــع البحــوث والدراســات والدور
والخدمــات الفنيــة واالستشــارية يف مجــاالت التدريــب والتأهيــل وتنظيــم املؤتمــرات 
يــادة صنــدوق التمويــل  ســواء بالــذات أو باالشــرتاك مــع الغــري أو أي طــرق أخــرى لز

وفــق السياســة املرســومة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
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خدمات ممزية

يبيــة عمليــة  يتمــزي معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان GIHR بتقديمــه خدمــات تدر
يف جنيــف باللغــة العربيــة وبذلــك يكــون املعهــد الوحيــد بالقــارة األوروبيــة الــذي 
يســتخدم هــذه اللغــة يف عملــه اليومــي، املركــز األســايس ألنشــطة حقــوق اإلنســان 
يف النظــام الحكومــي الــدويل، حيــث يتيــح للمتدربــني/ات فرصــة حضــور اجتماعــات 
تنفيــذ  اإلنســان ولجــان متابعــة  املتحــدة، خاصــة مجلــس حقــوق  األمــم  آليــات 

االتفاقيــات األساســية يف مجــال حقــوق اإلنســان.

يوفــر املعهــد نشــاطاته باللغــات العربيــة، الفرنســية واإلنكلزييــة بشــكل أســايس، 
ويحــرص علــى أن يكــون يف طاقمــه التدريــي، مدربــون وخــراء مــن مكتــب املفــوض 
الســامي لحقــوق اإلنســان ومــن آليــات األمــم املتحــدة التعاقديــة وغــري التعاقديــة.

اســتطاع معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان GIHR عــر مســرية عملــه أن يكســب ثقــة 
واطمئنــان األطــراف الــيت يعمــل معهــا، وهــذا مكنــه مــن أن يكــون رائــداً يف العمــل 
مــع دول وجهــات مختلفــة يف منطقــة الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا، وعامــاً بعــد 
عــام يــزداد عــدد املشــاركني/ات مــن جهــة والــدول املســتفيدة مــن جهــة أخــرى، فمثــاًل 
خــالل عــام 2017م اســتطاع معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن يســتفيد مــن 
خــرات 36 خبــري/ة ومــدرب/ة مــن 13 جنســية مختلفــة، لتدريــب 553 متــدرب/ة، 
يبيــة 603 متــدرب/ة، ويف  أمــا يف عــام 2018 فاســتفاد مــن خدمــات املعهــد التدر

عــام الـــ 2019 كان هنــاك 643 متــدرب/ة مــن 5 دول مختلفــة.

كــر مــن 26805 مهتــم/ة، شــبكات التواصــل االجتماعــي،  يتواصــل املعهــد مــع أ
خاصــة الفيــس بــوك.

يرســل املعهــد ألكــر مــن 5000 مشــرتك عــدة نــرشات بالريــد اإللكــرتوين، تبقــي 
املشــرتكني علــى اطــالع بآخــر املســتجدات محــل اهتمــام املعهــد، واملوجــودة علــى 

موقعــه اإللكــرتوين املتوفــر بثــالث لغــات: العربيــة واإلنكلزييــة والفرنســية.

كتوبر 2020م جنيف 5 أ
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