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تواصلــت لألســبوع الثانــي أعمــال الــدورة الرابعــة والثالثــون لمجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم
المتحــدة بجنيــف المنعقــدة فــي الفتــرة مــن  27فبرايــر /شــباط والتــي تمتــد إلــى  24مــارس/
آذار .2017
وقــد تضمــن األســبوع الثانــي إجــراء حــواراً تفاعليــاً لمــدة يــوم كامــل حــول حقــوق الطفــل،
وجــدول أعمــال  2030للتنميــة المســتدامة ،وكذلــك تنــاول البنــد  3مــن جــدول األعمــال الحقوق
المدنيــة والسياســية ،كمــا تمــت مناقشــة تقاريــر كال مــن( :المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة الدين
أو المعتقــد ،المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة والجبــر وضمانــات عــدم التكــرار،
الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة باألطفــال والنــزاع المســلح ،الممثلــة الخاصــة لألميــن
العــام المعنيــة بالعنــف ضــد األطفــال ،المقــررة الخاصــة المعنيــة ببيــع األطفــال واســتغاللهم
فــي البغــاء وفــي المــواد اإلباحيــة ،المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الخصوصيــة ،المقــررة
الخاصــة المعنيــة بالحــق فــي الغــذاء).
وكذلــك اختتــام حــوار تفاعلــي مــع مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان حــول
التقريــر الســنوي والتقاريــر الموضوعيــة للمفوضيــة ،وكــذا عقــد حلقــة نقــاش حــول تجنــب
وفيــات األمهــات واالعتــال وحقــوق اإلنســان ،ومناقشــة مجلــس حقــوق اإلنســان لحقــوق
المهاجريــن علــى نطــاق واســع ،وكذلــك مناقشــه عامــة بشــأن تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق
اإلنســان السياســية والمدنيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والحــق فــي التنميــة.
ويختــص العــدد الثانــي مــن هــذه النشــرة غيــر الدوريــة بتغطيــة فعاليــات األســبوع الثانــي
المنعقــد فــي الفتــرة مــن  6إلــى  12مــارس/آذار  ،2017وهــي الفعاليــات التــي تقــع ضمــن اهتمــام
المنطقــة العربيــة مــن الناحيتيــن الجغرافيــة والموضوعيــة ،وقــد شــاركت فــي مناقشــات خــال
هــذا األســبوع  18دولــة عربيــة هــي :قطــر ،ليبيــا ،البحريــن ،الســودان ،اإلمــارات ،الســعودية،
المغــرب ،تونــس ،ســورية ،فلســطين ،مصــر ،الجزائــر ،العــراق ،الصومــال ،ســلطنة عمــان ،األردن،
الكويــت وجيبوتــي ،فضـ ً
ا عــن مشــاركة عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بحقــوق
اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة.
والنشــرة توفــر مالمــح التفاعــل العربــي مــع المنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وال تتبنــى أي
مــن األراء التــي عبــرت عنهــا الجهــات المتنوعــة.
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اليوم األول  6مارس /آذار
شــهد اليــوم األول حــواراً تفاعليـاً فــي االجتمــاع الســنوي لمــدة يــوم كامــل حــول حقــوق الطفــل
وجــدول أعمــال  2030للتنمية المســتدامة:
وأشــارت الســيدة “كيــت غيلمــور” نائبــة المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان علــى أن التقــدم
فــي العلــوم الطبيــة أدى إلــى خفــض معــدل وفيــات األطفــال والنســاء الحوامــل والشــيوخ إلــى
أكثــر مــن  50%ووصــل متوســط عمــر الفــرد ألعلــى مســتوى لــه ،إال أنــه فــي الــدول الناميــة
مــا يقــرب مــن  70مليــون طفــل يموتــون دون ســن الخامســة ،وخاصــة فــي إفريقيــا جنــوب
الصحــراء الكبــرى ،وأكثــر مــن  60مليــون طفــل فــي ســن المدرســة االبتدائيــة خــارج التعليــم،
ويطــال تزويــج المبكــر أكثــر مــن  750مليــون فتــاة ،ويهــدف للحفــاظ علــى مســتقبل أفضــل
لهــؤالء األطفــال ،ويجــب أن توضــع موضوعاتهــم فــي مقدمــة جهــود التنميــة والســام.
فيمــا أكــدت الســيدة “مارلينــا فيفانــي” مديــرة مكتــب اإلتصــال لــدى صنــدوق األمــم المتحــدة
للطفولــة علــى أن جميــع األطفــال لهــم الحــق فــي البقــاء علــى قيــد الحيــاة والنمــاء ،حيــث
يعيــش مــا يقــرب مــن  570مليــون طفــل فــي فقــر مدقــع ،وبســبب رداءة نوعيــة التعليــم فشــل
 250مليــون طفــل لتعلــم أساســيات الكتابــة والقــراءة والحســاب ،ويتعيــن علــى الحكومــات
والشــركاء اآلخريــن فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة توســيع فــرص مشــاركة أصحــاب
المصلحــة بمــا فيهــم األطفــال أنفســهم مــن أجــل تحقيــق مســتقبل أفضــل لهــم.
كمــا تضمــن الحــوار مداخــات لــدول عربيــة حــول جــدول أعمــال  2030للتنميــة المســتدامة،
حيــث أكــدت دولــة قطــر أن جــدول أعمــال  2030للتنميــة المســتدامة كانــت فرصــة لتعزيــز
حقــوق اإلنســان ،والتــي كانــت الســبب فــي اعتمــاد الدولــة لرؤيــة وطنيــة تتضمــن حقــوق
الطفــل ،وفيمــا أكــدت ليبيــا علــى أهميــة اســتنتاجات تقاريــر المفــوض الســامي لحقــوق
اإلنســان وضــرورة العمــل مــن أجــل تنفيــذ جــدول أعمــال  2030للتنميــة المســتدامة.
وأكــدت جمهوريــة الســودان علــى ضــرورة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة علــى نحــو
يتيــح إعمــال حقــوق الطفــل ،وتطبيــق االلتزامــات الــواردة فيهــا بالمســاواة وعــدم التمييــز
واتخــاذ تدابيــر خاصــة مــن أجــل دعــم التنفيــذ الوطنــي لهــذه الخطــة تراعــى حقــوق األطفــال
وتتجــاوز التحديــات التــي تعتــرض التنفيــذ والممثلــة فــي اآلثــار الســالبة للتغيــر المناخــي
واألطفــال فــي مناطــق النزاعــات واألزمــات اإلنســانية واألزمــات الماليــة والكســاد اإلقتصــادي.
فيمــا إنتقــدت إعمــال مبــدأ المحاســبة فــي الفقــرة ( )50مــن تقريــر المفــوض الســامي لحقــوق
اإلنســان والــذي وضــع كامــل المســئولية علــى الحكومــات فــي تنفيــذ خطــة العــام  2030مــن
حيــث مراعــاة حقــوق األطفــال ،وهــو مــا يتطلــب تضافــر جهــود المجتمــع الدولــي لمســاعدة
حكومــات هــذه الــدول وخاصــة الــدول األقــل نمــواً لتقــوم بتنفيــذ إلتزاماتهــا وتعهداتهــا تجــاه
التنفيــذ ،واضعيــن فــي اإلعتبــار الظــروف السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة التــي تعيشــها هــذه
الــدول .وأوضــح الســودان أنهــا تعكــف حاليــاً علــى وضــع التشــريعات والتدابيــر والسياســات
المتعلقــة بحفــظ حقــوق األطفــال فــي ســياق تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال
توافــق وإجمــاع وطنــي كبيــر يراعــي حقــوق األطفــال ويعمــل علــى حفظهــا.
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وأشــار منــدوب المملكــة العربيــة الســعودية لــدى األمــم المتحــدة إلــى أن الطفــل فــي
المجتمعــات يمثــل الطاقــة البشــرية المنتظــرة فــي المســتقبل ومــن هــذا المنطلــق فقــد
صادقــت الســعودية علــى إتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل فــي العــام  ،1996واتفاقيــة
منظمــة العمــل المتعلقــة بالحــد األدنــى لســن االســتخدام ،وعهــد حقــوق الطفــل فــي اإلســام
الصــادر عــن منظمــة التعــاون اإلســامي فــي العــام .2005
وفيمــا يتعلــق بحمايــة الطفــل مــن العنــف األســري والتحــرش الجنســي :فقــد صادقــت المملكــة
علــى البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة الحقــوق الطفــل فــي العــام  2015والــذي يهــدف إلــى
حمايــة الطفــل مــن كل شــكل مــن أشــكال اإليــذاء واإلهمــال بمــا فــي ذلــك التحــرش الجنســي
ونشــر الوعــي بيــن أفــراد المجتمــع بحقــه فــي الحيــاة وحظــر أي أعمــال قــد تضــر بســامة
الطفــل أو صحتــه البدنيــة ،كمــا تــم إنشــاء مركــز اتصــال فــي وزارة العمــل والشــئون االجتماعيــة
لتلقــي بالغــات ضــد تعنيــف المــرأة والطفــل وتفــرض عقوبــات وغرامــات لمــن يتســبب فــي
إيــذاء الطفــل بدني ـاً أو نفســياً.
وفيمــا يتعلــق بصحــة الطفــل ،فقــد شــرعت وزارة الصحــة بالعديــد مــن اإلجــراءات والبـــرامج
التـــي تهــدف إلــى تحقيــق الرعايــة الصحيــة الفاعلــة لألمومــة داخــل وخــارج المــدن ،خــال
فتـــرات مــا قبــل الحمــل ،وأثنــاء الحمــل ،وبعــد الــوالدة والحــاالت الطارئــة ،وتســتهدف خفــض
معــدل وفيــات األمومــة ،وزيــادة نســبة األمهــات الحوامــل الالتــي يتــم رعايتهــن بإشــراف طبـــي،
وأكــدت أيضــا علــى الرغــم ممــا تحقــق مــن انجــازات ،التزامهــا بحمايــة الطفــل وتطويــر كل مــا
مــن شــأنه يعــزز ويحقــق حيــاة كريمــة للطفــل وأســرته.
وأشــار المنــدوب الدائــم “لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة” إلــى التجربــة التــي قامــت بهــا
الدولــة مــن خــال إنشــاء المــدارس المســتدامة بهــدف إعــداد األجيــال الشــابة لفهــم وإدارة
التحديــات العالميــة الجديــدة عبــر تعزيــز فكــرة االســتدامة البيئيــة وتنفيــذ األنشــطة الميدانية،
كمــا تســعى وزارة التعليــم عبــر المــدارس المســتدامة إلــى رفــع مســتوى الوعــي البيئــي وســط
قطــاع الطــاب والمعلميــن مــن خــال التركيــز علــى الممارســات البيئيــة اإليجابيــة وبنــاء قــدرات
المعلميــن مــن أجــل النهــوض باألعبــاء اإلرشــادية والتوجيهيــة للتعليــم البيئــي ،وهــذا بــدوره
يعــزز فهمهــم لمقاصــد أجنــدة .2030
وأكــدت “مملكــة البحريــن” حرصهــا علــى االتفاقيــات الدوليــة التــي تدخــل فــي إطــار حمايــة
وصــون حــق الطفــل وعلــى رأســها اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل ،والتعــاون مــع
المنظمــات الدوليــة واللجــان التابعــة لهــا المعنيــة بالطفــل ومــن أهمها صنــدوق األمــم المتحدة
للطفولــة ،باإلضافــة إلــى إصــدار قانــون الطفــل وتدشــين االســتراتيجية الوطنيــة لخلــق مظلــة
تشــريعية للطفــل تضمــن لــه كافــة حقوقــه ،واعتبــار األخيــرة خارطــة طريــق للعمــل المؤسســي
الســليم ،ترتكــز علــى حــق الطفــل فــي الصحــة والبقــاء ،والحــق فــي التعليــم وتنميــة القــدرات،
والحــق فــي الحمايــة والمشــاركة وعــدم التمييــز.
فيمــا أكــدت المملكــة أنهــا تواجــه شــبح اإلرهــاب ومــا ينتــج عنــه مــن تداعيــات فــي تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة ،وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بمنهجيــة تجنيــد األطفــال
واســتغاللهم مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة فــي أعمــال العنــف والتخريب التــي تطال
الطــرق والمــدارس والمستشــفيات وغيرهــا مــن الممتلــكات العامــة والخاصــة ،ومــدى انعــكاس
هــذا التوجــه اإلرهابــي علــى تمتــع الطفــل البحرينــي وغيــر البحرينــي بحقوقــه األساســية
المكفولــة دســتورياً ،واالســتفادة مــن مفاهيــم أهــداف التنميــة المســتدامة وبالتحديــد الصحــة
الجيــدة والرفاهــة والتعليــم الجيــد والنمــو االقتصــادي والســام.
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وانخرطــت منظمتــان غيــر حكوميتــان عربيتــان فــي الحــوار التفاعلــي ،حيــث أشــار مركــز الخيام
لتأهيــل ضحايــا التعذيــب بالنيابــة عــن ( )KRCومنتــدى البحريــن لحقــوق اإلنســان ،أشــار
إلــي تنــوع إجــراءات الســلطات البحرينيــة فــي انتهــاك حقــوق الطفــل ،حيــث وصــل عــدد
األطفــال واألجنــة الذيــن قتلــوا خــارج إطــار القانــون إلــى تســعة وأربعــون طف ـ ً
ا وجنين ـاً منــذ
العــام  2011جــراء اســتخدام القــوة المفرطــة أو الغــازات المســيلة للدمــوع أو الرصــاص االنشــطاري
أو عبــر الدهــس بســيارات الشــرطة ،كمــا تعــ ّرض بعــض األطفــال إلــى االعتقــال التعســفي
والحرمــان مــن حقهــم فــي التعليــم ،وهنــاك مــن تعـ ّرض منهــم لالعتــداء الجنســي ،وقــد رصــد
منتــدى البحريــن لحقــوق اإلنســان فــي العــام  2016اعتقــال  218طف ـ ً
ا بشــكل تعســفي وبلــغ
مجمــوع األطفــال المعتقلــون تعســفياً منــذ العــام  2011إلــى  2016تســعمائة وثمانيــة وســتون
ا بحرينيـاً ،فضـ ً
طفـ ً
ا عــن المحاكمــات غيــر العادلــة وســوء المعاملــة والتعذيــب .وكذلــك رصــد
منتــدى البحريــن قيــام الحكومــة بحرمــان  15طف ـ ً
ا بحريني ـاً مــن الجنســية ألســباب سياســية
وطائفيــة ،ومنهــم الطفلــة “ســارة” ابنــة “الشــيخ علــي ســلمان” زعيــم المعارضــة البحرينيــة
وعــدد مــن أبنــاء الناشــطين السياســيين والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان.
كمــا أشــارت منظمــة جســور الشــبابية (العــراق) إلــى اســتمرار ظاهــرة “االتجــار باألطفــال”
عــن طريــق االختطــاف أو بيعهــم مــن قبــل أهلهــم والتــي تحولــت لظاهــرة عالميــة وكارثــة
إنســانية وأخالقيــة ،نتاجــاً لظاهــرة الفقــر وانتشــار عصابــات ومافيــا تجــارة األطفــال ،إضافــة
إلــى ســرقة األطفــال حديثــي الــوالدة مــن المستشــفيات واالدعــاء بأنهــم ماتــوا فيتــم اســتغالل
وإجبــار األطفــال علــى أعمــال غيــر مشــروعة كالبغــاء ،وإضافــة إلــى ذلــك فئــة المراهقــات
والعامــات فــي ســوق الدعــارة الحوامــل ،ومؤجــرات األرحــام اللواتــي يتــم وضعهــن فــي أماكــن
ســرية وتنتهــي مهمتهــن بعــد الوضــع ،فيتــم اســتغالل هــذا النــوع مــن النســاء الفقيــرات
اللواتــي يقمــن بتأجيــر أرحامهــن لــزرع بويضــات مخصبــة لألبويــن الحقيقييــن وبعــد الــوالدة
يبــاع األطفــال.
وقدمــت “منظمــة جســور” مجموعــة مــن االقتراحــات للحــد مــن تلــك الظاهــرة منهــا :إعــداد
برنامــج مكافحــة عمــل األطفــال عبــر التعليــم وســحبهم مــن ســوق العمــل وإعادتهــم إلــى
مكانهــم الطبيعــي علــى مقاعــد الدراســة وجعــل التعليــم االبتدائــي إلزاميــا وبــدون مقابــل
باعتبــار ذلــك اســتراتيجية رئيســية لمنــع عمــل األطفــال ،ودعــم تدريــب المتخصصيــن العامليــن
مــع األطفــال الذيــن وقعــوا ضحايــا هــذا النــوع مــن االتجــار ،وافتتــاح وحــدات لحمايــة األطفــال
عبــر البــاد ،ووضــع سياســة شــاملة لمنــع االتجــار باألطفــال مــن خــال دراســة الواقــع ووضــع
التشــريعات الالزمــة أو تعديــل التشــريعات النافــذة ذات العالقــة واالســتفادة مــن تجــارب الــدول
األخــرى فــي هــذا المجــال ونشــر الوعــي فــي المجتمــع ،وإعــداد برامــج توعيــة شــاملة حــول
خطــورة مشــكلة االتجــار باألطفــال وســبل مكافحتهــا ،وإنشــاء صنــدوق وطنــي لدعــم ضحايــا
االتجــار وبيــع األطفــال ،وإصالحــات سياســية ومنهــا محاربــة الفقــر ،والبطالــة ،وتوفيــر العيــش
الكريــم مــن التعليــم والعــاج والســكن والغــذاء واألمــن.
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اليوم الثاني  7مارس /آذار
وفــي اليــوم الثانــي ُعقــدت عــدة حــوارات تفاعليــة لمناقشــة تقاريــر عــدد مــن المقــررون
الخاصــون وكانــت علــى النحــو التالــي:
ففــي الحــوار مــع المقــرر الخــاص المعنــي الحقيقــة والعدالــة والمقــرر الخــاص المعنــي بحريــة
الديــن والمعتقــد
عقــد مجلــس حقــوق اإلنســان حــوار تفاعلــي متنــوع مــع الســيد “بابلــو دي غريــف” المقــرر
الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة والجبــر وضمانــات عــدم تكــرار ،ومــع الســيد “أحمــد
شــهيد” المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة الديــن والمعتقــد.
وأوضــح الســيد “دي غريــف” فــي تقريــره الجوانــب التفصيليــة لــدور الضحايــا والــذي
لوحــظ فــي المناقشــات حــول العدالــة االنتقاليــة .وأشــار أن مشــاركة الضحايــا تصبــح “شــعار”
فــي هــذا المجــال ،مشــدداً علــى أن المجتمــع الدولــي ال يمكــن أن يدعــي أنــه أخــذ علــى
محمــل الجــد مســألة مشــاركة الضحيــة إذا لــم يكــن درس الماضــي قــد تــم اســتيعابه .كمــا
قــدم تفاصيــل تقريــره الثانــي الــذي تنــاول بعثتــه إلــى المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى
وإيرلنــدا الشــمالية.
فيمــا قــدم الســيد “أحمــد الشــهيد” تقريــره األول إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان الــذي يتضمــن
وجهــة نظــره حــول التحديــات الرئيســية التــي تواجــه واليتــه .وأشــار أن العالــم كان يشــهد
نكســة عالميــة لحقــوق اإلنســان والتــي كان لهــا تأثيــر عميــق علــى التمتــع بالحــق األساســي
فــي حريــة الديــن أو المعتقــد .وكان قلــق بشــكل خــاص مــن التقاريــر المتواصلــة عــن العنــف
الوحشــي الجماعــي مــن قبــل كل مــن الجهــات الحكوميــة والجهــات الفاعلــة من غيــر الحكومية.
وقــدم تقريــر عــن بعثتــه القطريــة إلــى الدنمــارك.
وتحــدث عــن المملكــة المتحــدة والدنمــارك باعتبارهمــا الــدول المعنيــة .وكذلــك تحدثــت لجنــة
حقــوق اإلنســان فــي إيرلنــدا الشــمالية ،والمعهــد الدانماركــي لحقــوق اإلنســان علــى األرض،
وكذلــك دار حــوار تفاعلــي لــكال مــن االتحــاد األوربــي وباكســتان وفرنســا ،وتحــدث مــن الــدول
العربيــة خــال المناقشــة كال مــن فلســطين ،مصــر ،ليبيــا ،البحريــن ،العــراق ،تونــس ،الســودان،
المغــرب

التصريحات التي أدلى بها المقررون الخاصون
ّذكــر الســيد “بابلــو دي غريــف” المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة والجبــر
وضمانــات عــدم تكــرار ،المجلــس حــول أهميــة االســتجابة لطلبــات للزيــارات علــى وجــه
الســرعة ،وأكــد علــى أنــه يمكــن للمجتمــع الدولــي أن يســاعد مــن خــال معالجــة التفــاوت
فــي التمويــل بيــن برامــج إعــادة اإلدمــاج نــزع الســاح والتســريح والبرامــج المتعلقــة برفاهــة
ومشــاركة الضحايــا.
فيمــا شــكر الســيد “أحمــد شــهيد” الوفــد الدانماركــي لمتابعــة نتائــج تقريــره وتوصياتــه،
وأوضــح إن حريــة الديــن أو المعتقــد حــق مــن حقــوق اإلنســان ،وبالتالــي فإنــه يطبــق علــى
الجميــع .ذلــك يعنــي أيضــا أن عــدم التمييــز والمســاواة أدرجــت فــي الحــق .وأعــرب عــن امتنانــه
للمناقشــات بشــأن مكافحــة التطــرف العنيــف.
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وفــي المناقشــات ،قالــت “المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة” أن ســيادة القانــون تســتند
إلــى مبــدأ أساســي مــن مبــادئ الحمايــة المتســاوية والمســاواة ،مــع موجــات معــاداة الســامية
وكراهيــة اإلســام والهجمــات علــى األقليــات المســيحية فــي مجتمعــات كانــت متســامحة
ســابقاً ،وضــرورة اتخــاذ تدابيــر لتعزيــز التســامح الدينــي.
وأعربــت “إيطاليــا” عــن قلقهــا إزاء وضــع المســيحيين وااليزيدييــن وأقليــات أخــرى ضحايــا العنــف
التــي ترتكبهــا “داعــش”“ ،بوكــو حــرام” وغيرهــا مــن الجماعــات اإلرهابيــة والمتطرفــة ،وطالبــت
المقــرر الخــاص بوضــع أدوات إضافيــة ممكنــة لزيــادة تعزيــز حريــة الديــن والمعتقــد.
وقالــت “جمهوريــة الســودان” أن المقــرر الخــاص هــو المنســق الرئيســي لتحقيــق الحــق فــي
الديــن داخــل منظومــة األمــم المتحــدة ،وينبغــي للــدول أن تتعــاون معــه وتحتــرم حقــوق
جميــع األديــان والمعتقــدات ،والحــق يشــمل أيضــاً التعليــم الدينــي فــي المناهــج الدراســية.
وقالــت “المملكــة المغربيــة” انــه أمــر مثيــر لالهتمــام أن نالحــظ اتجاهــا نحــو مشــاورات وطنيــة
واســعة النطــاق بشــأن العدالــة االنتقاليــة ،أمــا بالنســبة لحريــة الديــن ،وأن المغــرب لــن توافــق
علــى أن الحــق فــي حريــة الديــن يتعــرض للخطــر بشــكل خــاص عندمــا تضطلــع الــدول بــدور
الوصــي علــى ديــن األغلبيــة.
وفــي الحــوار التفاعلــي مــع الممثليــن الخاصيــن بشــأن العنــف ضــد األطفــال وعلــى األطفــال
فــي النزاعــات المســلحة ،عقــد مجلــس حقــوق اإلنســان حــوار تفاعلــي متفــاوت مــع الســيدة
“مارتــا ســانتوس باييــس” الممثــل الخــاص لألميــن العــام بشــأن العنــف ضــد األطفــال ،ومــع
الســيدة “ليلــى زروقــي” الممثــل الخــاص لألميــن العــام المعنــي باألطفــال والصراعــات المســلحة.
وتحــدث مــن الــدول العربيــة كال مــن :تونــس “نيابــة عــن المجموعــة اإلفريقيــة” ،قطــر ،ســورية،
فلســطين ،مصــر ،ليبيــا ،الجزائــر ،الســعودية ،العــراق ،الســودان ،تونــس ،وجيبوتــي.
وأوضحــت “مارتــا ســانتوس بايــس” الممثــل الخــاص لألميــن العــام المعنــي بالعنف ضــد األطفال،
أن التحــرر مــن العنــف حــق أساســي معتــرف بــه فــي االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل،
وحمايــة األطفــال مــن العنــف ال يمكــن أن تبقــى فكــرة مثاليــة بســيطة أو ثانويــة ،وأشــارت أن
هنــاك العديــد مــن التطــورات الواعــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وأنهــا عــادت مؤخــرا مــن بعثــة
إلــى إندونيســيا حيــث اطلعــت علــى خطــة التنميــة الوطنيــة والتــي حــددت حمايــة األطفــال
كأولويــة رئيســية ،وهنــاك برامــج مماثلــة اآلن لمنــع العنــف فــي أكثــر مــن  90بلــداً ،بمــا فــي
ذلــك مؤخــراً فــي :جمهوريــة الدومينيــكان ،إكــوادور ،غانــا ،نيجيريــا وتنزانيــا وتونــس.
كمــا تــم النظــر إلــى تشــريعات هامــة مؤخــراً فــي إيرلنــدا ،ليتوانيــا ،بيــرو ،ســلوفينيا ،جــزر
ســليمان ،وفيتنــام .كمــا واصلــت المالييــن مــن الفتيــان والفتيــات مــن جميــع األعمــار التعــرض
لمســتويات مروعــة مــن العنــف .وأبــرز تقريرهــا محنــة مالييــن األطفــال الذيــن كانــوا يفــرون مــن
منازلهــم بســبب العنــف.
وتطرقــت إلــى موضــوع آخــر ،وقالــت إن األطفــال ضحايــا البلطجــة يتعذبــون بســبب الخــوف
والوحــدة والعجــز ،وأن البلطجــة مصــدر قلــق كبيــر لألطفــال ،وكان الخــوف قويــا بشــكل خــاص
بيــن األطفــال المهمشــين الذيــن يشــعرون بأنهــم مســتبعدين اجتماعيــا ،واســتعرضت اإلنجازات
اإلقليميــة فــي مجــال المبــادرات التشــريعية ،واختتمــت باإلشــارة إلــى أن الوقــت هــو الجوهــر وأن
المجتمــع الدولــي مضطــر إلــى العمــل بصــورة أكبــر.
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فيمــا أوضحــت الســيدة “ليلــى زروقــي” الممثــل الخــاص لألميــن العــام المعنــي باألطفــال
والصراعــات المســلحة ،أن أثــر الصــراع علــى األطفــال كان مثيــراً للقلــق العميــق فــي عــام .2016
وكان فــي أفغانســتان والعــراق والصومــال وجنــوب الســودان وســورية واليمن اآلالف مــن األطفال
الذيــن ُقتلــوا ُ
وشــوهوا نتيجــة الصــراع المحتــدم .وكان اســتمرار تجنيــد واســتخدام األطفــال فــي
النزاعــات المســلحة عنــد مســتويات مرتفعــة فــي تلــك الحــاالت ،وكذلــك فــي جمهوريــة أفريقيا
الوســطى وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ونيجيريــا ،وكان لذلــك تأثيــر علــى تعليــم وصحــة
األطفــال مــع الهجمــات علــى المــدارس والمستشــفيات التــي أعلــن عنهــا فــي جميــع الحــاالت
تقريب ـاً .وكان األطفــال فــي مراحلهــم التكوينيــة يحتاجــون إلــى الحصــول علــى الغــذاء والمــاء
والرعايــة الطبيــة األساســية للبقــاء والنمــو بطريقــة صحيــة.
كمــا حثــت “زروقــي” جميــع أطــراف الصــراع إلنهــاء القيــود المفروضــة علــى المســاعدات
لألطفــال ،مؤكــدة أن الحصــار لــم يكــن وســيلة مشــروعة للحــرب .وحثــت المجلــس علــى
ضمــان أن األطفــال التــي يزعــم ارتباطهــم بالجماعــات المســلحة يجــب اعتبارهــم فــي المقــام
األول علــى أنهــم ضحايــا .كمــا يجــب أن تكــون إعــادة اإلدمــاج االســتجابة الرئيســية .وشــجعت
المجلــس للمســاعدة فــي إقنــاع الــدول األعضــاء علــى اعتمــاد بروتوكــوالت لتســليم األطفــال
التــي واجهتهــا فــي العمليــات العســكرية واألمنيــة لجهــات حمايــة الطفــل .كمــا أكــدت فــي
التقريــر علــى تأثيــر الصــراع علــى الفتيــات وكونهــن عرضــة لمخاطــر عاليــة مــن االنتهــاكات أثناء
النزاعــات المســلحة والتشــرد ،وخاصــة العنــف الجنســي واالتجــار والحرمــان مــن التعليــم.
كمــا ّذكــرت بإطــاق حملــة منــذ ثــاث ســنوات “األطفــال ليســوا جنــود” .وكانــت الحملــة
قدمــت منصــة هامــة لتفعيــل التعــاون مــع الــدول فــي أفغانســتان وجمهوريــة الكونغــو
الديمقراطيــة وميانمــار والســودان ،وقــد تــم تطويــر التعــاون بيــن األمــم المتحــدة والمجتمــع
المدنــي والحكومــات لالســتفادة األكبــر للمواطنيــن .وكان االتحــاد األفريقــي وجامعــة الــدول
العربيــة ومنظمــة حلــف شــمال األطلســي واالتحــاد األوروبــي الشــركاء الرئيســيين ،وأشــارت على
أن المجلــس والمجتمــع الدولــي العمــل لتعزيــز جهودهــم لفتــح الفضــاء السياســي للتصــدي
النتهــاكات .كمــا تحدثــت عــن األولويــات المســتقبلية وعــن عمليــات المســاءلة باعتبارهــا عنصــر
أساســي آخــر.
وفــي المناقشــات ،أشــار “العــراق” إلــى أن “داعــش” كان ينبغــي ذكــره باالســم فــي التقريــر
بشــأن األطفــال والصراعــات المســلحة .ورفــض العــراق االدعــاء بــأن المليشــيات العراقيــة قــد
جنــدت األطفــال ،مؤكــداً إلــى أنــه ملتــزم بالتجنيــد للقــوات الخاصــة وفقــا للوائــح.
وقالــت “حكومــة الســودان” أنهــا ملتزمــة تمامــاً بحمايــة األطفــال فــي الصراعــات المســلحة،
وأشــارت إلــى العفــو العــام للرئيــس عــن  21مــن القاصريــن الذيــن كانــوا منخرطيــن مــع الفصائــل
المســلحة .وأنهــا مواصلــة لدعــم واليــة الممثــل الخــاص لألميــن العــام.
وأعربــت “تونــس” عــن شــعورها بالقلــق إزاء تزايــد المناطــق الســاخنة فــي المنطقــة ومــن
موجــات النــزوح ،منوهــة بــأن تونــس تضمــن حمايــة األطفــال فــي المنــزل والمدرســة وأنهــا
أنشــأت لجنــة معنيــة بحقــوق الطفــل.
فيمــا أوضحــت “بوليفيــا” الحاجــة إلــى النظــر فــي العنــف بجميــع أشــكاله ومنهــا الجــوع وســوء
التغذيــة باعتبــاره مــن أشــكال العنــف.
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وفــي التوصيــات ،أكــدت الســيدة “مارتــا ســانتوس بايــس” الممثــل الخــاص لألميــن العــام
المعنــي بالعنــف ضــد األطفــال ،علــى أهميــة تنفيــذ التطويــر المؤسســي ووضــع السياســات
ذات الصلــة فــي عــدد مــن البلــدان للتصــدي للعنــف ضــد األطفــال الملزمــة بموجــب اتفاقيــة
حقــوق الطفــل ،كمــا يلعــب المهنييــن الصحييــن أيضــا دوراً هامــاً ،وكذلــك مبــادرات التوعيــة
العامــة .وأكــدت أيضـاً علــى دور الشــباب الذيــن شــاركوا فــي المبــادرات التــي أطلقــت لمكافحــة
العنــف ضــد األطفــال ،باإلضافــة إلــى رؤســاء الــدول والبرلمانيــون ،كمــا هنــاك فرصــة لتغييــر
هــذا الوضــع مــن خــال توفيــر آليــات المعلومــات والشــكوى لألطفــال .كل ذلــك يتطلــب مشــاركة
األطفــال النشــطة علــى جميــع المســتويات مــن المشــاورات.
وفيمــا يتعلــق بقضيــة البلطجــة والتســلط عبــر اإلنترنــت ،أكــد تقريــر األميــن العــام علــى ضــرورة
التنفيــذ الوطنــي لنتائــج التقريــر ،ومتابعــة المشــاورات علــى المســتوى اإلقليمــي لتوثيــق
الممارســات الجيــدة .وكانــت المشــاكل النفســية التــي تؤثــر علــى األطفــال موضــوع مهم بســبب
عــدم وجــود البرامــج والخدمــات المتخصصــة واالســتثمار فــي هــذا المجــال المهمــل .كمــا أكــدت
علــى العالقــة الوثيقــة وأوجــه التــآزر بيــن الواليتيــن “العنــف ضــد األطفــال ،واألطفــال فــي
النزاعــات المســلحة”.
ووجهــت الســيدة “ليلــى زروقــي” الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة باألطفــال والنــزاع
المســلح ،الشــكر إلــى جميــع الــدول األعضــاء والمنظمــات غيــر الحكوميــة لمواصلــة إثــارة قضايــا
األطفــال المتأثريــن بالصــراع المســلح والعنــف بوجــه عــام ،فهــذه مســائل هامــة جــدا لــكل
أمــة ،كمــا أن األطفــال هــم المســتقبل وفيمــا يتعلــق بمســألة الفتيــات المتأثــرات بالعنــف
الجنســي وكيفيــة دعــم إعــادة إدماجهــن ،فــإن دور الفتيــان والرجــال فــي التعامــل مــع هــذه
المســألة كلهــا أمــور مرتبطــة ،فضــا عــن مســألة المســاءلة ،فيجــب علــى الرجــال التحــدث عــن
القضايــا الجنســانية .وفيمــا يتعلــق بالخدمــات أقــرت بأنهــا ليســت فــي كل مــكان ،لكنهــم
كانــوا موجوديــن فــي بعــض األماكــن النائيــة حيــث لــم تكــن هنــاك مــدارس أو مستشــفيات
أو أي شــيء .ففــي مثــل هــذه الحــاالت حتــى الحــد األدنــى مــن المســاعدة يمكــن أن يحــدث
فرق ـاً كبيــراً .وأضافــت أنــه إذا أرادوا المســاعدة فــإن عليهــم أن يفعلــوا ذلــك بطريقــة هادفــة،
وفيمــا يتعلــق باإلفــات مــن العقــاب أكــدت أنــه مــا لــم يتــم التصــدي لذلــك فــإن االنتهــاكات لــن
تتوقــف .وفــي الوقــت نفســه يجــب وضــع اســتجابة وطنيــة وبــدون ذلــك لــم يتمكــن أصحــاب
المصلحــة مــن تحقيــق ذلــك ،ويمكــن للمجتمــع الدولــي أن يســاعد مــا دامــت اآلليــات التــي
اســتمرت قائمــة.

وفي عرض ومناقشة تقارير الحق في الخصوصية ،وبيع األطفال واستغالل
األطفال في البغاء والمواد اإلباحية
قــدم الســيد “جوزيــف كاناتاشــي” المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الخصوصيــة تقريــره الــذي
يركــز علــى أنشــطة المراقبــة الحكوميــة مــن منظــور وطنــي ودولــي .وأوضــح تعييــن مجموعــات
عمــل لمعالجــة قضايــا “البيانــات الكبيــرة والبيانــات المفتوحــة” و”البيانــات الصحيــة” ،وفيمــا
يتعلــق بمســألة “البيانــات الشــخصية التــي تحتفــظ بهــا الشــركات” قــال أن المشــاورات بــدأت
مــع الجهــات الرائــدة فــي هــذا المجــال .كمــا اســتعرض األحــداث المخطــط لهــا لتحســين فهــم
الخصوصيــة والتــي شــملت لقــاءات فــي تونــس وهولنــدا ،وقــال أن الفكرة األساســية الستكشــاف
مفاهيــم الخصوصيــة أدى إلــى العديــد مــن النتائــج المعروضــة فــي تقريــره لالجتماعــات التــي
عقــدت فــي رومانيــا وبلجيــكا.
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وقــال أن هنــاك حاجــة إليجــاد وســيلة إيجابيــة إلــى األمــام ،مضيفــاً ظهــور العديــد مــن
الموضوعــات فــي مجــال المراقبــة الحكوميــة وتضمنــت هــذه المواضيــع ضــرورة أن يكــون
أقــل ســرية وأكثــر نشــاطاً فــي شــرح عمــل أجهــزة المخابــرات وســلطات إنفــاذ القانــون عنــد
إجــراء المراقبــة ،كمــا أشــار لبعــض التوصيــات هــي.1 :كيــف يمكــن للــدول المشــاركة لتحســين
حمايــة الخصوصيــة مــن خــال مراقبــة أفضــل لالســتخبارات.2 ،كيــف يمكــن حمايــة الحــق فــي
الخصوصيــة بشــكل أفضــل مــن خــال التطــورات فــي القانــون الدولــي.3 ،بعــض التطــورات فــي
القانــون الدولــي يمكــن أن تســتفيد مــن مناقشــة أوســع وينبغــي للــدول أن يعــدوا أنفســهم
لضمــان ذلــك.
فيمــا شــجعت الســيدة “مــود دي بــور بوكيتشــيو” المقــررة الخاصــة المعنيــة ببيــع األطفــال
واســتغاللهم فــي البغــاء وفــي المــواد اإلباحيــة ،الــدول فــي منطقــة آســيا إلــى االســتجابة
لطلباتهــا للزيــارات .فمنــذ العــام  1990قــد تــم تكليــف الواليــة بمعالجــة مشــكلة تبنــي األطفــال
ألغــراض تجاريــة .وركــزت دراســتها علــى التبنــي غيــر المشــروع وبيــع األطفــال التــي وقعــت
علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي مــن خــال ارتــكاب أعمــال غيــر مشــروعة والممارســات غيــر
المشــروعة .وأوضحــت أن طــرد جميــع الجهــات الفاعلــة مــن قبــل رجــال األعمــال الرابحــة مــن
التبنــي غيــر القانونــي وكــذا اإلفــات التــام مــن العقــاب عــن تلــك الجرائــم ،لــم يــؤد إال إلــى
تأجيــج هــذه اآلفــة.
ومــن بيــن المبــادئ الرئيســية التــي يتعيــن عليهــا أن تحكــم عمليــات التبنــي ،علــى الصعيديــن
المحلــي والدولــي ،مصلحــة الطفــل الفضلــى ،وقــد انتهــك هــذا المبــدأ عندمــا كان الغــرض
هــو “إيجــاد طفــل للوالديــن بالتبنــي” بــدالً مــن “إيجــاد أســرة للطفــل” .وينظــم التبنــي فيمــا
بيــن البلــدان مبدأيــن( :مبــدأ التبعيــة ،وحظــر المكاســب الماليــة غيــر الســليمة) .وهــذا يعنــي
أنــه ينبغــي النظــر فــي جميــع حلــول الرعايــة البديلــة الوطنيــة المناســبة فــي بلــد المنشــأ
للطفــل قبــل اللجــوء إلــى التبنــي علــى الصعيــد الدولــي ،وأبــرزت دراســتها أربعــة عناصــر
شــجعت الممارســات التــي أدت إلــى اســتمرار الســياق المواتــي للتبنــي غيــر القانونــي( :ضغــط
الطلــب ،والمعامــات الماليــة ،ودور الوســطاء ،واللجــوء إلــى بلــدان المنشــأ التــي لــم تصــدق
علــى اتفاقيــة الهــاي للعــام  ،)1993وكان كل مــن دول المنشــأ والــدول المســتقبلة لالعتــراف
بخطــورة الوضــع وتتحمــل مســؤوليتها ،أمــا بالنســبة لزيارتهــا إلــى جمهوريــة جورجيــا ،اثنــت
التقــدم المحــرز لحمايــة األطفــال مــن االعتــداء والعنــف واالســتغالل األفضــل .ومــع ذلــك ،ال تــزال
بعــض القضايــا المثيــرة للقلــق.

وفي اختتام الحوار التفاعلي حول الحق في الخصوصية ،وبشأن بيع األطفال
واستغالل األطفال في البغاء والمواد اإلباحية
أشــاد الســيد “زيــد بــن رعــد الحســين” مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان
باإلجــراءات المبدئيــة التــي اتخذهــا أعضــاء الجماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا فــي
دعــم التوصــل إلــى نتيجــة ســلمية لالنتخابــات الرئاســية فــي ديســمبر/كانون األول .2016
وفــي أوزبكســتان وبعــد ســنوات مــن االنتهــاكات الواســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان ،تمــت
صياغــة سلســلة مــن القوانيــن والموافقــة عليهــا تمشــيا مــع توصيــات األمــم المتحــدة .وأثنــي
علــى تونــس لمــا تبذلــه مــن جهــود متواصلــة لوضــع حقــوق اإلنســان فــي صميــم عمليتهــا
االنتقاليــة وتعاونهــا المثالــي مــع مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان .وأشــار
المفــوض الســامي إلــى أن العــام  2016شــهد إراقــة دمــاء كبيرة علــى أيــدي الجماعــات المتطرفة
واإلرهابيــة ،وأدان بشــدة كل هــذا العنــف ،وقــال إن بيانــه لــن يتضمــن التفاصيــل عــن حــاالت
انتهــاك حقــوق اإلنســان فــي أفغانســتان وكولومبيــا وقبــرص وغواتيمــاال وغينيــا وهنــدوراس
وليبيــا وســري النــكا وســورية وأوكرانيــا واليمــن ،ألن أعضــاء المجلــس ســيتلقون احاطــات
تفصيليــة محــددة مــن مكتبــه خــال هــذه الــدورة وفــي الجلســة العليــا علــى مســتوى ســورية
األســبوع المقبــل.
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وقــال أن اســتمرار الصــراع فــي العــراق يتســبب فــي عــدد كبيــر مــن اإلصابــات فــي صفــوف
المدنييــن ،وقــد حثــت المفوضيــة الســامية علــى جمــع األدلــة وتوثيقهــا ،وحــث الحكومــة علــى
مراقبــة ســلوك قــوات األمــن العراقيــة وتعديــل القانون الجنائــي للتأكد مــن أن المحاكــم المحلية
لهــا واليــة قضائيــة علــى الجرائــم الدوليــة ،وفــى مصــر أوقــف المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان
والصحفيين واإلعالميين ومنظمات المجتمع المدني عن طريق االعتقاالت والمالحقات،
وحثــت المفوضيــة الســامية الحكومــة المصريــة لالعتــراف بأنــه فــي كل البلــدان التــي تواجــه
تحديــات أمنيــة والتطــرف العنيــف ،فــإن حرمــان النــاس مــن حقوقهــم لــن يجعــل الدولــة أكثــر
أمان ـاً ولكــن أقــل اســتقراراً ،وفــي البحريــن كانــت الحكومــة قــد فرضــت قيــوداً متزايــدة علــى
المجتمــع المدنــي والعمــل السياســي منــذ يونيو/حزيــران .2016
كمــا ذكــرت المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال فــي البغــاء
والمــواد اإلباحيــة أن مصلحــة الطفــل هــي األســاس وأن المتبنــي غيــر القانونــي مجــرم بوصفــه
مرتكــب جريمــة منفصلــة فــي القانــون الوطنــي ،لــذا كان التعــاون الدولــي مهــم للغايــة ليــس
فقــط فــي ســياق التبنــي علــى الصعيــد الدولــي ولكــن أيضــا علــى النطــاق الوطنــي ،وتؤكــد
علــى ضــرورة تصديــق الــدول علــى اتفاقيــة الهــاي للعــام  1993مــع التركيــز علــى تحديــد
ســلطات الدولــة المركزيــة إلجــراءات التبنــي وينبغــي أن يكــون المنظــور القائــم علــى مصلحــة
الطفــل أســاس كل عمــل حــول حقــوق الطفــل.
وقــد الحظــت “مــو دى بويــر” أن التبعيــة ال يمكــن أن تنجــح إال إذا كان هنــاك آليــة لحمايــة
األطفــال ،لذلــك يجــب علــى الــدول أن تعالــج عوامــل الدفــع والجــذب ،ومــن أهمهــا :تمكيــن
التبنــي غيــر القانونــي عــن طريــق شــراء األطفــال لالعتمــاد الدولــي ،كمــا أكــدت أن الفقــر ليــس
ســبباً وحيــداً العتمــاد التبنــي غيــر القانونــي ،فهنــاك أيضــا قضيــة األم البديلــة التــي أصبحــت
مســألة تجاريــة عالميــة ،ولكــن إذا تمكــن المجتمــع الدولــي مــن التركيــز فقــط علــى المصالــح
الفضلــى للطفــل ،فــإن الــدول ســوف تكــون قــادرة علــى القضــاء علــى هــذه الجريمــة ضــد
األطفــال التــي ال تــزال تنتشــر علــى نطــاق واســع.
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وقد عقد مجلس حقوق اإلنسان حوار ًا تفاعلي ًا بشأن حقوق اإلنسان والبيئة
والحق في الغذاء
وقدمــت الســيدة “هــال ايليفيــر” المقــررة الخاصــة المعنيــة بالحــق فــي الغــذاء تقريرهــا الثالــث
للمجلــس جنب ـاً إلــى جنــب مــع اثنيــن مــن التقاريــر التــي تلخــص الزيــارات القطريــة الرســمية
لبولنــدا وباراغــواي ،وقــد ســعى التقريــر األول لإلشــارة إلــى اســتخدام المبيــدات الحشــرية فــي
الزراعــة وتأثيرهــا علــى حقــوق اإلنســان ،وذكــرت المقــررة اآلثــار المترتبــة علــى حقــوق اإلنســان
بيئيــاً والتخلــص مــن المــواد والنفايــات الخطــرة التــي تؤثــر علــى بعــض الســكان ،وتســبب
فقــدان التنــوع البيولوجــي ،وتشــكل مبيــدات اآلفــات الخطــرة خطــرا علــى الحــق فــي الصحــة،
وأنــه مــن غيــر المقبــول الســماح باســتخدام المبيــدات بكثافــة لتوفيــر الغــذاء لشــرائح معينــة
مــن المجتمــع فــي حيــن تهــدد صحــة الفئــات الضعيفــة ،وال ســيما العمــال الزراعييــن ،وتــم
اســتعراض االتفاقيــات واآلليــات والمبــادرات غيــر الملزمــة المتعلقــة باســتخدام المبيــدات
الحشــرية  ،وذكــرت أن اإلطــار التنظيمــي المحــدود يســمح باســتخدام بعــض المبيــدات الخطــرة
علــى االســتمرار إلــى أن يتــم إنتاجهــا فــي البلــدان الصناعيــة التــي حظــرت اســتخدامها للتصدير
إلــى بلــدان أخــرى .وحثــت المجتمــع الدولــي للعمــل علــى معاهــدة شــاملة وملزمــة لتنظيــم
مبيــدات اآلفــات الخطــرة طــوال دورة حياتهــا ،والتــي أخــذت بعيــن االعتبــار مبــادئ حقــوق
اإلنســان والتــي روجــت بنشــاط الممارســات الزراعيــة اإليكولوجيــة.
وفــي المناقشــات ،تحدثــت “الجمهوريــة التونســية” نيابــة عــن المجموعــة األفريقيــة عــن
حمايــة النظــم اإليكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي ،وموافقــة المقــرر الخــاص أن جميــع البلــدان
يجــب أن تتمتــع بحقوقهــا فــي هــذا الصــدد ،وأن نقــل التكنولوجيــا مهــم للحــد مــن الفقــر.
وشــاركت “المملكــة المغربيــة” رأي المقــرر الخــاص بشــأن أهميــة التنــوع البيولوجــي لخدمــات
النظــم اإليكولوجيــة ،وقــد أولــت الحكومــة المغربيــة اهتمامــاً كبيــراً لفتــرة طويلــة بالتنــوع
البيولوجــي ،وذكــرت أنــه كان مــن الممكــن إنتــاج الغــذاء مــن دون اســتخدام المــواد الكيميائيــة.
وأشــارت “جمهوريــة جيبوتــي” إلــى أن تلــوث التربــة يشــكل عقبــة رئيســية أمــام قــدرة الــدول
علــى ضمــان األمــن الغذائــي رغــم وجــود عــدد كبيــر مــن الصكــوك الدوليــة والتــي كان لديهمــا
تأثيــر محــدود علــى اســتخدام المبيــدات الحشــرية.
وقالــت “اللجنــة االقتصاديــة ألوروبــا التابعــة لألمــم المتحــدة” أن اإلدارة الشــاملة واتخــاذ القــرارات
التشــاركية ،والشــفافية ،وإنفــاذ القانــون الســليم ،يمكــن أن توفــر اســتجابة فعالــة للتخفيــف
مــن فقــدان التنــوع البيولوجــي وحمايــة النظــم اإليكولوجيــة .وفــي هــذا الســياق ،فــإن تمكيــن
جميــع أصحــاب المصلحــة مــن دعــم هــذه االســتجابة يأتــي مــن خــال ضمــان حقوقهــم فــي
الحصــول علــى المعلومــات والعدالــة أمــر بالــغ األهميــة .وأعــرب االتحــاد الدولي لحفــظ الطبيعة
عــن قلقــه بوجــه خــاص إزاء التهديــدات التــي يواجههــا المدافعــون عــن البيئــة ،ودعــا إلــى
اتخــاذ تدابيــر عاجلــة لضمــان حمايتهــم.
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أكــدت “جمهوريــة العــراق” أنهــا تعمــل علــى خلــق بيئــة مواتيــة بمــا فــي ذلــك بنــاء القــدرات
للمزارعيــن ومكافحــة التدهــور االقتصــادي ،وأشــارت إلــى جهــود الحكومــة فــي التخطيــط
الســتراتيجية وطنيــة للتخفيــف مــن الفقــر ،وتقــوم هــذه االســتراتيجية بإعطــاء مؤشــرات عــن
مســتويات الفقــر والتفــاوت مــن خالل قياس مســتوى المعيشــة ،حيث جــاءت هذه االســتراتيجية
فــي ضــوء اتفاقيــة التعــاون المشــترك بيــن وزارة التخطيــط والبنــك الدولــي .ولتحقيــق األمــن
الغذائــي ووفقــا ألجنــدة التنميــة المســتدامة التــي تتطلــب العمــل وفقــا لمبــادئ أساســية
تتمثــل فــي تهيئــة بيئــة ومنــاخ يســاعدان علــى تحقيــق التنميــة االقتصاديــة ،ومســاعدة
الفئــات االجتماعيــة األكثــر ضعف ـاً ،والتخطيــط الســليم للمســتقبل.
وتســاءلت العــراق عــن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الجهــات الدوليــة لتقديــم يــد العــون فــي
موضــوع الغــذاء لمســاعدة البلــدان كالعــراق الــذي مــر بتحديــات وظــروف اســتثنائية معينــة
الســيما تعــرض مدنــه لإلرهــاب ونــزوح المواطنيــن وتعرضهــم للحصار بفعــل ســيطرة التنظيمات
اإلرهابيــة علــى مناطقهــم ،ومــا صاحــب ذلــك مــن تداعيــات فــي المــأكل والمــأوى اثــر بشــكل
مباشــر علــى األطفــال والنســاء.
وذكــرت “دولــة فلســطين” أن التعــرض للمبيــدات الحشــرية يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــرات
وخيمــة وال ســيما علــى الحــق فــي الغــذاء الكافــي ،فضــا عــن الحــق فــي الصحــة وذلــك وفقــا
لتقريــر المقــرر الخــاص ،ومــع ذلــك تقــوم الطائــرات اإلســرائيلية بــرش مبيــدات األعشــاب بشــكل
غيــر قانونــي علــى األراضــي الزراعيــة المملوكــة للمدنييــن الفلســطينيين فــي غــزة ،وإلقــاء
النفايــات الخطــرة علــى األراضــي الفلســطينية المحتلــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك منعــت إســرائيل
الفلســطينيين مــن الوصــول إلــى أجــزاء كبيــرة مــن األراضــي الزراعيــة فــي قطــاع غــزة ،أعلنــت
إســرائيل أيضــا أجــزاء مــن البحــر المتوســط قبالــة ســواحل غــزة بأنهــا “مناطــق عازلــة” ،مانعــة
وصــول الصياديــن الفلســطينيين إلــى مصــادر هامــة لكســب الــرزق ،حتــى داخــل هــذه الحــدود.
وفــي الضفــة الغربيــة ،تــم تدميــر األراضــي الزراعيــة الفلســطينية كجــزء مــن اســتراتيجية
متعمــدة لتجويــع الفالحيــن وحرمانهــم مــن مصــادر رزقهــم ،وهــدم البنيــة التحتيــة إلمــدادات
الميــاه فــي منطقتيــن فــي الضفــة الغربيــة لمنــع وصــول الميــاه للزراعــة الفلســطينية ،وتدميــر
قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى الرعــي ممــا يشــكل انتهــاكا خطيــراً للقانــون الدولــي ،وعــاوة
علــى ذلــك اســتخدام العنــف لدفــع الفالحيــن للخــروج مــن أراضيهــم عــن طريــق قتــل الماشــية
وحــرق المحاصيــل ،وتســألت عــن مــا الــذي يمكــن عملــه لوقــف هــذه الممارســات الضــارة ضــد
الزراعــة الفلســطينية والبيئــة؟.
أعــرب وفــد “الســودان” عــن قلقــه العميــق إزاء التعــرض المزمــن للمبيــدات الحشــرية ومــدى
تأثيرهــا علــى الحــق فــي ضمــان الغــذاء الكافــي فضــا عــن الحــق فــي الصحــة ،ونظــراً للتأثيــر
الســلبي الشــديد مــن اســتخدام المبيــدات الخطــرة علــى النــاس والبيئــة ،فــإن وجــود صــك
دولــي ملــزم قانونــا لتنظيــم أنشــطة الشــركات عبــر الوطنيــة لتعزيــز إطــار المســاءلة الدولــي.
وأشــار إلــى أن هنــاك آالف األطنــان مــن المبيــدات عفــا عليهــا الزمــن فــي جميــع أنحــاء العالــم،
بمــا يشــكل خطــراً صحي ـاً كبيــراً ال ســيما مــا تــم تداولــه فــي البلــدان الناميــة ،كمــا أنــه مــن
الكافــي النظــر فــي بعــض الوســائل التــي يمكــن أن يكــون مــن الممكــن االســتفادة مــن الزراعــة
االيكولوجيــة لحمايــة المحصــول مــن التلــف مــن خــال تعزيــز التنــوع البيولوجــي ودعــم وجــود
األعــداء الطبيعييــن لآلفــات ،وشــجع المقــرر الخــاص إلــى مواصلــة النظــر فــي اآلثــار المترتبــة
علــى حقــوق اإلنســان لــإدارة الســليمة بيئي ـاً للمــواد والنفايــات الخطــرة.
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التصريحات التي أدلى بها المقررون الخاصون
أكــدت الســيدة “هــال ايفيليــن” المقــررة الخاصــة المعنيــة بالحــق فــي الغــذاء إلــى أن البلــدان
الصغيــرة تحتــاج إلــى المســاعدة التقنيــة والمســاعدة مــن المجتمــع الدولــي ،وفيمــا يتعلــق
بتقريــر المبيــدات وافقــت معظــم البلــدان أن مثــل هــذه التدابيــر يجــب إجراءهــا بطريقــة أكثــر
تنســيقا ،وأكــدت أن هنــاك حاجــة للتعــاون مــع خبــراء فــي مجــاالت أخــرى ويجــب التواصــل
مــع بعضهــم البعــض ،وأن هنــاك حاجــة أيضــا ليكــون هنــاك تــوازن بيــن االســتدامة وحقــوق
اإلنســان ،والتنــوع البيولوجــي والقطــاع الخــاص.
وفــي الوقــت نفســه ،تحــدث العديــد مــن الــدول األعضــاء بشــأن األهــداف اإلنمائيــة المســتدامة
وكيفيــة التعــاون لتحقيــق هــذه األهــداف وهنــاك حاجــة إلــى أن يكــون هنــاك فهــم أشــمل
لحــل المشــاكل وكان مــن المهــم أن نفهــم أن بعــض القضايــا تحتــاج إلــى تحديــد أولوياتهــا
ليتــم حلهــا.

تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
وأشــارت الــدول أنــه فــي كل عــام يتوفــى أكثــر مــن  300ألــف مــن النســاء والفتيــات خــال فتــرة
الحمــل والــوالدة ،ويرجــع ذلــك أساسـاً إلــى أســباب يمكــن الوقايــة ،ومنهــا :ونقــص وســائل منــع
الحمــل ،أو عــدم الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة والمعلومــات ،واســتمرار العنــف ضــد النســاء
والفتيــات بمــا فــي ذلــك عنــف الشــريك الحميــم ،واالغتصــاب الزوجــي فــي عــدد مــن البلــدان.
وأكــدت الــدول أنــه يجــب إنــكار التمييــز القائــم علــى نــوع الجنــس بنفــس الســرعة الممنوحــة
للــرق أو التمييــز العنصــري ،مؤكــدة أن معارضــة االعتــراف بالحقــوق المتســاوية للمــرأة يعتبــر
غيــر مقبــول.

المناقشة التفاعلية بشأن الحق في الخصوصية
شــددت “جمهوريــة مصــر العربيــة” علــى أهميــة احتــرام الحــق فــي الخصوصيــة فــي ســياق
األنشــطة اإلرهابيــة ،وأكــدت علــى الحاجــة لحمايــة الســرية والخصوصيــة بالتزامــن مــع حمايــة
النــاس مــن خطــر اإلرهــاب ،ويجــري اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لحظــر التبنــي غيــر القانونــي واالتجــار
باألطفــال ،بمــا فــي ذلــك محاكمــة الجنــاة ومكافحــة اإلفــات مــن العقــاب.
وذكــرت “الجمهوريــة التونســية” أنهــا أنشــأت لجنــة وطنيــة لحمايــة البيانــات ،وفــي العــام
 2016كانــت تونــس اعتمــدت القانــون علــى جميــع أشــكال االتجــار باألشــخاص الــذي أنشــأ لجنــة
وطنيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر.
وأشــارت “جمهوريــة العــراق” إلــى أن الحــق فــي الخصوصيــة وتقنيــة المعلومــات هــو مــن
الحقــوق األساســية فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،ولكــن فــي ظــل التطــورات والتحديــات
العالميــة والســيما التحديــات اإلرهابيــة ،البــد مــن الموائمــة بيــن حــق الخصوصيــة كحــق قانوني
ضمــن مبــادئ حقــوق اإلنســان فــي مقابــل االســتخدام الســلبي لهــذا الحــق مــن قبــل بعــض
الجهــات الســيما تلــك التــي تمثــل واجهــات للتنظيمــات اإلرهابيــة التــي تمتلــك العديــد مــن
المنتديــات والمواقــع االلكترونيــة التــي تقــوم علــى اســتقطاب وتجنيــد األشــخاص ،حيــث تشــير
اإلحصــاءات إلــى وجــود أكثــر مــن ثالثــة عشــر ألــف منتــدى اســتخدمه تنظيــم القاعــدة وبعــده
تنظيــم داعــش اإلرهابــي منــذ العــام  2001وحتــى اآلن وتحــت مســمى “الجهــاد االلكترونــي”،
وقدمــت تســاؤل إلــى المقــرر الخــاص ،كيــف يمكــن أن ندافــع عــن الحــق فــي الخصوصيــة ،وفــي
الوقــت الــذي تــزداد فيــه ويــات اإلرهــاب والخاليــا اإلرهابيــة التــي تعمــل تحــت ســتار الحــق فــي
الخصوصيــة ونضمــن الدفــاع عــن أمــن المواطنيــن وضمــان عــدم وجــود شــبكات وخاليــا إرهابيــة
وضــرورة ضمــان وجــود آليــات قانونيــة فــي هــذا األمــر؟.
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مداخالت حول العنف ضد األطفال
ـنوات مــن عمــر أطفالهــا،
أشــار الوفــد الســوري إلــى أن الظــروف الراهنــة فــي “ســورية” ســرقت سـ ٍ
ـل إال وطالتــه ارتــدادات إرهــاب
مــروا فيهــا بتجــارب قاس ـ ّية هــددت مســتقبلهم ،فمــا مــن طفـ ٍ
المجموعــات المســلحة ،وغيرهــا مــن االنتهــاكات ولكــن ســيتم التركيــز علــى التعليــم لتأثيرهــا
ــة
العميــق علــى بن ّيــة الطفــل الســلوك ّية والفكر ّيــة ،ومــا تخلفــه مــن
تصدعــات اجتماع ّي ٍ
ٍ
ـرات عســكر ّي ٍة واســتهدافها بهجماتهــم
طويلــة المــدى ،فتحويــل اإلرهابييــن للمــدارس إلــى مقـ ٍ
اإلرهاب ّيــة تســبب بأكثــر مــن ( )1780شــهيد مــن الطــاب والعامليــن التربوييــن فقــط ،وتخطــت
الخســائر الماد ّيــة ثالثــة بالييــن ليــرة ســور ّية ،ناهيــك عــن فــرض هــذه المجموعــات مناهجهــا
المتطرفــة واســتغالل حــاالت االنقطــاع الدراســي الســتقطاب األطفــال فــي حمــات التجنيــد،
ومنهــا حملــة “انفــروا” التــي أطلقهــا “اإلرهابــي عبــد اهلل المحيســني” ،وج ّنــد فيهــا أكثــر مــن
ألــف طفــل فــي إدلــب وريــف حلــب ،توزعتهــم جبهــة النصــرة -فتــح الشــام و”حركــة أحــرار
الشــام” اإلرهابيتيــن.
واضافــت ،تطلــب هــذا الواقــع إطــاق شــبكة إجــراءات إســعاف ّية حكوم ّيــة ،بعضهــا بالتعــاون
مــع اليونيســيف واليونيســكو ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،إلعــادة كل طالــب إلــى مقاعــد
مســتدام ،وبعــد “تحريــر”
لســام
الدراســة وتعزيــز جهــود التعافــي االجتماعــي والتأســيس
ٍ
ٍ
األحيــاء الشــرق ّية مــن مدينــة حلــب ،عــاد أكثــر مــن ( )16ألــف طالــب إلــى المــدارس التــي عملــت
وزارة الترب ّيــة علــى تأهيلهــا.
وقالــت “دولــه فلســطين” إلــى أنهــا تطمــح حمايــة حقــوق األطفــال الفلســطينيين مــن قيــود
االحتــال ،نظــراً الرتــكاب االحتــال جرائــم منهجيــة مناهضــة لألطفــال الفلســطينيين وهــذا
يتعــارض مــع التزاماتهــا بموجــب قانــون حقــوق اإلنســان واتفاقيــة حقــوق الطفــل والقانــون
اإلنســاني الدولــي ،فــي عــام  2016واصلــت إســرائيل سياســة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
الســتهداف الشــباب الفلســطيني بشــكل منهجــي .وفــي الضفــة الغربيــة  32طفــا قتلــوا علــى
أيــدي قــوات االحتــال اإلســرائيلي ،وفــي غــزة تراجــع األطفــال الفلســطينيين إلــى مزيــد مــن
الفقــر مــع بعــض الذيــن ال يزالــون يعيشــون فــي التشــريد ،نتيجــة الحصــار اإلســرائيلي الــذي
دخــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي العــام العاشــر ،فضـ ً
ا عــن االعتــداءات العســكرية
اإلســرائيلية المتكــررة ،وواصلــت إســرائيل قتــل وتشــويه األطفــال ،ومنــع وصــول المســاعدات
اإلنســانية ،ممــا أدى إلــى تأثيــر مدمــر علــى حقــوق وحيــاة ورفاهــة األطفــال الفلســطينيين.
أكــد الســفير “عبــد العزيــز الواصــل” المنــدوب الدائــم “للســعودية” لــدى األمــم المتحــدة بجنيــف
أن أنظمــة المملكــة قــد جرمــت العنــف ضــد األطفــال بجميــع أشــكاله واتخــذت العديــد مــن
التدابيــر الراميــة إلــى القضــاء عليــه ،ومــن ذلــك صــدور نظــام الحمايــة مــن اإليــذاء فــي ســبتمبر/
أيلــول  ،2013ليشــكل أحــد األطــر الوطنيــة الهامــة للتصــدي ألشــكال اإليــذاء المختلفــة ،كمــا
صــدر نظــام حمايــة الطفــل فــي نوفمبر/تشــرين ثــان  2014مؤكــداً علــى مــا قررتــه الشــريعة
اإلســامية ،واألنظمــة واالتفاقيــات الدوليــة التــي أصبحــت المملكــة طرف ـاً فيهــا.
وأضــاف أنــه قــد تــم تشــغيل مركــز لتلقــي بالغــات العنــف فــي العــام  2013بــكادر نســائي
يعمــل علــى مــدار  24ســاعة ،الســتقبال جميــع بالغــات العنــف األســري والعنــف ضــد األطفــال
وتكويــن فــرق حمايــة فــي جميــع المناطــق والمحافظــات لتلقــي هــذه البالغــات ،ويتولــى
“برنامــج األمــان األســرى” رصــد حــاالت اإلســاءة ودراســتها وإفــادة الجهــات المختصــة فــي هــذا
المجــال ،ويتولــى أيضــا التوعيــة بأضــرار اإليــذاء والعنــف ،وأيضــا هنــاك خــط مســاندة الطفــل
المنفــذة تحــت مظلــة البرنامــج التــي تهــدف إلــى
الهاتفــي رقــم ( )116111أحــد أبــرز اآلليــات ُ
مســاندة ودعــم األطفــال ممــن يتعرضــون لســوء المعاملــة أو اإلهمــال أو مشــاكل قــد تؤثــر
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علــى نموهــم ونمائهــم ،حيــث يوفــر هــذا الخــط الخدمــات االستشــارية المجانيــة لألطفــال
ومقدمــي الرعايــة لهــم ،وتحويــل الحــاالت التــي تســتدعي التدخــل إلــى الجهــات المعنيــة
برعايــة الطفولــة ،وقــد تقــرر أن ُتســتقبل االتصــاالت علــى هــذا الرقــم علــى مــدار  24ســاعة مــن
بدايــة العــام .2017
وفيما يخص التقرير السنوي للممثلة الخاصة المعنية باألطفال والنزاعات المسلحة

قــال إن جهــود حكومــة البــاد فــي مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق الطفــل أثنــاء النزاعــات
المســلحة ترتكــز علــى مبــادئ دســتورية ثابتــة تنطلــق مــن أحــكام الشــريعة اإلســامية
والتشــريعات الوطنيــة واالتفاقيــات والبروتوكــوالت التــي أصبحــت طرفـاً فيهــا ،وفــي مقدمتهــا
اتفاقيــة حقــوق الطفــل وبروتوكولهــا االختيــاري المتعلــق باشــتراك األطفــال فــي النزاعــات
المســلحة ،وفيمــا يتعلــق بحظــر اشــتراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة ،فقــد نــص نظــام
خدمــة الضبــاط فــي مادتــه الرابعــة الصــادر العــام  ،1977علــى أن يشــترط فــي يعيــن الضابــط
أن يكــون “قــد أكمــل التاســعة عشــرة مــن عمــره” ،لــذا فــإن أنظمــة المملكــة تتضافــر لضمــان
عــدم اشــتراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة ،واألنشــطة الضــارة ،وإعمــال مبــدأ المصلحــة
الفضلــى للطفــل.
أشــارت الســيدة “نــور إبراهيــم الســادة” ممثلــة دولــة قطــر إلــى أن الدولــة تهتــم ببنــاء مجتمــع
قــوي وأســر متماســكة ينشــأ فــي كنفهــا أطفــال أصحــاء ومعافــون مــن جميــع مظاهــر العنــف
وقــد تبنــت الدولــة مفهــوم الحمايــة الشــامل الــذي ال يرتكــز فقــط علــى مجــرد تحديــد
االنتهــاكات ومعاقبــة الجنــاة قبــل اتخــاذ التدابيــر االســتباقية لحمايــة الطفــل مــن جميــع
المؤثــرات التــي تعرضــه للخطــر ســواء فــي البيئــة المنزليــة أو المدرســية أو حتــى علــى فضــاء
االنترنــت ،كمــا اعتمــدت الدولــة التشــريعات الالزمــة وأنشــأت المؤسســات المتخصصــة التــي
تحمــي األطفــال كالمؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي والتــي تضــم تحــت مظلتهــا عــدد
مــن المراكــز المتخصصــة كمركــز الحمايــة والتأهيــل “أمــان” الــذي يعمــل علــى حمايــة وتأهيــل
ضحايــا العنــف مــن النســاء واألطفــال والمعرضيــن لذلــك وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع.
كمــا أعربــت دولــة قطــر عــن قلقهــا واســتنكارها الشــديدين بشــأن مــا يتعــرض لــه األطفــال في
ســياق النزاعــات المســلحة مــن مخاطــر جســيمة تهــدد ســامتهم البدنيــة والنفســية ونموهــم
الطبيعــي ،وتؤكــد علــى ضــرورة اتخــاذ تدابيــر فاعلة لتســريح جميــع األطفــال المجنديــن وإعادة
دمجهــم فــي مجتمعاتهــم وأســرهم ،وكذلــك الحــد مــن ممارســات ســلب األطفــال لحريتهــم
فــي أوقــات النــزاع وغيرهــا ،وتؤكــد فــي هــذا الخصــوص علــى أهميــة الدراســة العالميــة حــول
األطفــال المحروميــن مــن حريتهــم ،وتشــير إلــى أن دولــة قطــر قــد أيــدت إجــراء هــذه الدراســة
ودعمتهــا فــي مرحلتهــا األوليــة وســتعمل علــى مواصلــة دعمهــا فــي المرحلــة المقبلــة
بغــرض اســتكمالها بنجــاح ،كمــا أدانــت الهجمــات التــي تتعــرض لهــا المرافــق التعليميــة أثنــاء
النــزاع المســلح وتأثيــر ذلــك المباشــر علــى تمتــع األطفــال بحقهــم فــي التعليــم ،وأشــارت إلــى
اســتضافة الدوحــة فــي الفتــرة مــن  21إلــى  22فبراير/شــباط الماضــي مؤتمــراً دولياً تحــت عنوان
(مقاربــات حقــوق اإلنســان فــي مواجهــة حــاالت الصــراع فــي المنطقــة العربيــة) ونوقــش فــي
هــذا المؤتمــر مــن ضمــن الموضوعــات الرئيســية حمايــة األطفــال والنســاء واألقليــات فــي حــاالت
النــزاع ،وتأثيــر النزاعــات المســلحة علــى التمتــع بالحــق فــي التعليــم ،وتتطلــع إلــى أن يســهم
المؤتمــر الدولــي الثانــي حــول المــدارس اآلمنــة والــذي ستســتضيفه “العاصمــة األرجنتينيــة”
فــي نهايــة هــذا الشــهر إلــى تحقيــق مزيــد مــن اإلجمــاع حــول هــذا المبــدأ الهــام وذلــك
بمــا يكفــل بقــاء المــدارس وجميــع المرافــق التعليميــة فــي مأمــن مــن الهجمــات المســلحة
واالســتخدام العســكري فــي أوقــات النــزاع المســلح.
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وفــي مداخلــة ممثــل “العــراق” فيمــا يخــص تقريــر “الممثلــة الخاصــة المعنيــة باألطفــال فــي
النزاعــات المســلحة” ،أشــار التقريــر إلــى وجــود أكثــر مــن نصــف مليــون طفــل محاصريــن فــي
مدينــة الموصــل بــا غــذاء أو مــأوى ،وهــذا بســبب أن محاصــرة هــؤالء األطفــال نتيجــة جرائــم
وانتهــاكات تنظيــم داعــش اإلرهابــي.
واســتخدم التقريــر مصطلــح الجماعــات المســلحة فــي العديــد مــن صفحاتــه المتكونــة مــن
 23صفحــة ولــم يذكــر كلمــة تنظيــم “داعــش” اإلرهابــي وال مــرة ،وال يخفــى علــى الجميــع
حجــم الجرائــم التــي ارتكبهــا هــذا التنظيــم اإلرهابــي بحــق المواطنيــن العراقييــن والمواطنيــن
فــي أكثــر مــن بلــد خــال الســنوات الماضيــة .وأشــارت الســيدة الممثلــة الخاصــة إلــى احتجــاز
المدنييــن مــن قبــل قــوات األمــن العراقيــة أو المليشــيات المواليــة للحكومــة ،وقــد رفــض
متحــدث العــراق اســتخدام هــذا المصطلــح الن عمليــات االحتجــاز للمشــتبه بانتمائهــم للتنظيــم
اإلرهابــي داعــش تتــم وفــق ســياقات قانونيــة وقضائيــة بحتــة وتقــوم بهــا االجهــزة االمنيــة
المختصــة وال دور أليــة قــوات أخــرى فــي هــذا المجــال.
وتلتــزم العــراق بســياقات التجنيــد للعناصــر األمنيــة والمتطوعيــن وفقــا للقوانيــن العســكرية
النافــذة التــي تشــترط أن يكــون عمــر التجنيــد للشــخص الــذي أكمــل  18عام ـاً وفقــا للقانــون،
وتلتــزم بالقانــون الدولــي اإلنســاني فــي ظــل الحــرب ،فالحكومــة العراقيــة تقــوم بواجباتهــا
فــي حمايــة المــدارس والمستشــفيات مــن الهجمــات التــي يشــنها تنظيــم “داعــش” اإلرهابــي،
بمــا فيهــا الهجمــات ضــد الموظفيــن المشــمولين بالحمايــة وتجنيــب المدنييــن وال ســيما
األطفــال تداعيــات القتــال ضــد اإلرهــاب ،وقــد “عملنــا علــى انتهــاج اســتراتيجية وطنيــة
لحمايــة الطفــل” ،والتــي تهــدف إلــى حمايــة وإعــادة تأهيــل األطفــال فــي المجتمــع لمنــع
التأثيــر عليهــم مــن قبــل التنظيمــات اإلرهابيــة مــن الناحيــة الفكريــة والنفســية .وان آثــار
اإلرهــاب والنزاعــات المســلحة علــى األطفــال تتطلــب أن يكــون هنــاك عمــ ً
ا مشــتركاً بيــن
المؤسســات الوطنيــة لــكل دولــة وبيــن الهيئــات الدوليــة المعنيــة وفــق سياســات عــدة ،لعــل
مــن أهمهــا 1- :تفعيــل الــدور الوقائــي الــذي يســبق وقــوع جريمــة اإلرهــاب االلكترونــي وذلــك
مــن خــال تفعيــل دور مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة والتوعيــة بخطــورة هــذه الجرائــم علــى
األســرة والمجتمــع 2- .التركيــز علــى دور الهيئــات الدينيــة والمجتمعيــة فــي منــع انتشــار الفكــر
التكفيــري المتطــرف ،وتنشــيط العالقــة بيــن الدولــة والهيئــات الدوليــة للعمــل علــى إعــادة
تأهيــل األطفــال ودمجهــم مجــدداً فــي مجتمعاتهــم مــن الذيــن واجهــوا تحديــات اإلرهــاب
والنــزاع المســلح الســيما بعــد اســتتباب األمــن فــي مناطــق ســكناهم وذلــك مــن خالل سياســات
تعليميــة وتثقيفيــة وفقــا ألجنــدة التنميــة المســتدامة.
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اليوم الرابع  9مارس /آذار
اختتام مجلس حقوق اإلنسان الحوار التفاعلي مع مفوض األمم المتحدة
السامي لحقوق اإلنسان حول تقريره السنوي
وســلط العديــد مــن البلــدان الضــوء أثنــاء المناقشــة علــى محنــة المهاجريــن وضــرورة قيــام
المجتمــع الدولــي باتخــاذ إجــراءات جماعيــة حاســمة ،وكذلــك ضــرورة المســاواة بيــن الجنســين
والنهــوض بالمــرأة وأشــار المتحدثيــن أيضــا إلــى ارتفــاع فــي عمليــات اإلعــدام وإعــادة عقوبــة
اإلعــدام فــي بعــض البلــدان.
بعــض الوفــود ،بمــا فــي ذلــك بعــض الناطقيــن باســم المجموعــات ،ركــزوا علــى ضــرورة وضــع
حــد لإلفــات مــن العقــاب ،وحــث جميــع الــدول علــى التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،
وعلــى أن تصبــح أطرافــاً فــي نظــام رومــا األساســي .وشــملت المواضيــع األخــرى التــي تــم
اتخاذهــا مــن قبــل المتحدثيــن علــى ضــرورة قيــام المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان باحتــرام
واليتــه ،فضـ ً
ا عــن الحاجــة التخــاذ مجلــس حقــوق اإلنســان نهــج غيــر ُمســيس وغيــر انتقائــي
لألوضــاع فــي جــدول أعمالــه.
وتحــدث مــن الــدول العربيــة كال مــن البحريــن (نيابــة عــن مجلــس التعــاون الخليجــي) ،المغــرب
(نيابــة عــن مجموعــة مــن البلــدان) ،العــراق (بالنيابــة عــن المجموعــة العربيــة) ،وتونــس (نيابــة
عــن المجموعــة األفريقيــة) ،مصــر (نيابــة عــن المجموعــة المتقاربــة التفكيــر) ،قطــر ،الجزائــر،
ســوريا ،الكويــت واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا والســودان،
عمــان ،األردن.
الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق اإلنسان
وقالــت “المملكــة المغربيــة” أن  11خبيــراً ومكلفيــن بواليــات قــد زاروا المغــرب والصحــراء  ،حيــث
كانــوا علــى اتصــال مــع جميــع أصحــاب المصلحــة ،والحــظ المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان
الظــروف المواتيــة التــي تقدمهــا الحكومــة ألصحــاب الواليــات ،وكان الســؤال عــن الصــراع
السياســي للصحــراء والتــي يجــري معالجتهــا فــي مجلــس األمــن بهــدف التوصــل إلــى حــل
ســلمي.
وقالــت “جمهوريــة العــراق” أن المجموعــة العربيــة رحبــت بعمــل المفــوض الســامي فضـ ً
ا عــن
الــدور اإلنســاني الــذي تقــوم بــه منظمــة األمــم المتحــدة ،التــي قدمــت مســاعدات إنســانية.
وكان مــن المهــم أن مكاتــب األمــم المتحــدة يجــب أن تكــون قــادرة علــى العمــل بشــكل صحيــح
فــي العديــد مــن البلــدان .ويجــب أن تعمــل أنشــطة اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان علــى
تعزيــز اآلليــات الوطنيــة.
وأكــدت “الجمهوريــة التونســية” علــى أهميــة التكامــل بيــن اآلليــات الدوليــة والوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ،وحثــت المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان لتعزيــز الحــق فــي التنميــة ،ورحبــت أيضــا
بدعوتــه إلــى وضــع حــد للعنــف ضــد المهاجريــن.
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وقالــت “جمهوريــة مصــر العربيــة” أنــه يجــب علــى المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان أن
يســاعد فــي خلــق جــو الزمالــة مــع تجنــب ممارســات التســمية والتشــهير ،والمعاييــر المزدوجــة،
واالســتقطاب والتســييس .ويجــب علــى المفــوض الســامي احتــرام واليتــه وســيادة وســامة
أراضــي الــدول األعضــاء مــع ضمــان الحقــوق والحريــات ،وتحقيق ـاً لهــذه الغايــة جــرى التأكيــد
علــى أنــه يجــب علــى المفــوض الســامي بــذل كل جهــد ممكــن لتحقيــق نهــج تعاونــي فــي
جميــع أقســام مكتبــه .كمــا أكــدت أنــه يجــب علــى الدول عــدم اســتخدام التعــاون مــع المفوض
الســامي للتشــهير بالــدول األخــرى .وأعربــت مصــر عــن أســفها مــن عــدم ذكــر المفــوض الســامي
التعــاون التقنــي وبنــاء القــدرات ،أو الحــق فــي التنميــة فــي تقريــره.
وقالــت “الجمهوريــة العربيــة الســورية” أن بعــض الــدول واصلــت إظهــار ازدواجيــة المعاييــر
وشــددت علــى أن ســيادة الــدول يجــب أن ُتحتــرم دون تمييــز ،ويجــب اعتمــاد نهــج جديــد
لألزمــات ،والحــوار والتعــاون ،مــن أجــل حــل مشــاكل حقــوق اإلنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم
بــدالً مــن الوعــظ وإلقــاء المحاضــرات.
وقالــت “دولــة الكويــت” أنــه مــن المهــم احتــرام حقــوق الــدول واالعتمــاد نهــج وفــق مــا يرونــه
مناســبا ،ورفــض أي تســييس لقــرارات للمجلــس ،وكذلــك رفــض اإلرهــاب وأي ســبب لذلــك ،كمــا
أن اإلرهــاب ال هويــة وال ديــن لــه.
وقالــت “مملكــة البحريــن” أن كلمــات المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان عــن البحريــن تتناقــض
مــع الحقيقــة ،فــإن البحريــن لديهــا مؤسســات لحمايــة حقوق اإلنســان وضمــان التمتــع بالحقوق
المدنيــة والسياســية ،وحريــة وســائل اإلعالم.
وقالــت “المملكــة العربيــة الســعودية” أنهــا واصلــت تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وفقــا
لمبــادئ الشــريعة اإلســامية ،مشــيرة إلــى أنــه مــع التســليم بــأن حقــوق اإلنســان عالميــة ،فــإن
هــذا ال يعنــي تنفيــذ المبــادئ التــي تتعــارض مــع الشــريعة اإلســامية .وانــه يتــم اســتخدام
عقوبــة اإلعــدام جــزاء ألشــد الجرائــم البشــعة ،وفقــا لســيادة القانــون.
وشــكرت “جمهوريــة الســودان” المفــوض الســامي ،مؤكــدة أن الســودان ســيواصل التعــاون مــع
مجلــس حقــوق اإلنســان .وأن الســودان ســتتلقى قريب ـاً بعثــة فنيــة ،وكذلــك الفريــق العامــل
المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري .والمصالحــة الوطنيــة مســتمرة فــي البــاد .ويعتقــد
الســودان أن هنــاك ضــرورة الحتــرام الوحــدة الترابيــة للمغــرب.
وأكــدت “الجمهوريــة التونســية” علــى أهميــة العمــل اإليجابــي فــي مواجهة العقبات وشــجعت
الحــوار بيــن أعضــاء المجلــس لصالــح النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم .ودعــت جميــع األطــراف
المعنيــة إلــى المشــاركة ودعــم األدوات واآلليــات للمجلــس .وهــذا مــن شــأنه مســاعدتهم علــى
أن يصبحــوا أكثــر موثوقيــة ويلبــي هــدف الحفــاظ علــى عالميــة حقــوق اإلنســان.
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مالحظات المفوض السامي لحقوق اإلنسان
أوضــح الســيد “زيــد بــن رعــد الحســين” مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان
أن مكتــب المفوضيــة الســامية قــام بتغطيــة القضايــا تمشــياً مــع المــوارد المتاحــة .وأكــد
أن فريــق العمــل لديــه كانــوا دائمــاً فــي حــوار مســتمر مــع ممثلــي الــدول األعضــاء ،وليــس
فقــط عــن طريــق المكالمــات ،وأن الحديــث عبــر المكالمــات كان محــدوداً نظــراً لضيــق الوقــت.
وذكــر المفــوض الســامي أن اســتراتيجية األميــن العــام لألمــم المتحــدة الجديــدة فــي مكافحــة
االســتغالل الجنســي وســوء المعاملــة فــي ســياق بعثــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام ســيتم
مدهــا.
وأضــاف أن األمــم المتحــدة تحتــاج إلــى تغييــر وإصــاح نهجهــا لالســتغالل الجنســي واالعتــداء
الجنســي ،األمــر الــذي يتطلــب أيضــا اإلصــاح والتغييــر مــن الــدول األعضــاء ألنهــا تمارس الســلطة
المباشــرة علــى تلــك القضايــا .وفيمــا يتعلــق بالعمليــات التــي لــم يصــدر بهــا تكليــف مــن األمــم
المتحــدة ،فــإن التحــدي يتمثــل فــي كيفيــة اتســاق اســتراتيجيات األمــم المتحــدة المتعلقــة
بالمســاءلة والشــفافية ودعــم الضحايــا .وعبــر عــن رغبــة األمــم المتحــدة فــي معالجــة هــذه
المســائل بمزيــد مــن الفاعليــة التــي تتطلــب رغبــة الــدول األعضــاء في أن تحــذو حذوهــا .ويجب
أن يســتند أي نهــج إلــى المصالــح الفضلــى للضحايــا .وفيمــا يتعلــق بضمــان وجــود مجتمعــات
أكثــر شــموال فــي وقــت نشــوء القوميــة اإلثنيــة والطائفيــة ،الحظــت المفوضيــة الســامية أنــه
ال يوجــد بلــد يتمتــع بســجل كامــل فــي مجــال حقــوق اإلنســان .واقترحــت المفوضيــة الســامية
علــى الــدول األعضــاء أن تتبــع النمــوذج االجتماعــي الشــامل لكنــدا.

مالحظات ختامية من المفوض السامي لحقوق اإلنسان
فيمــا يتعلــق بالحوافــز التــي يمكــن تقديمهــا للبلــدان المتعاونــة قــال أن اســتمرار تقديــم
الدعــم التقنــي هــو أمــر تــود المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان أن تســتثمره ،غيــر أن نقــص
المــوارد يعيــق عملهــا .وكان ذلــك فــي تشــاد واإلكــوادور وأماكــن أخــرى بســبب نقــص األمــوال.
ودعــا المفــوض الســامي الــدول إلــى تعزيــز الدعــم التقنــي ،لكنــه قــال إن المكتــب بحاجــة
إلى إيجاد التمويل الالزم للقيام بذلك .كمــا أشــاد بالعمــل الجيــد لبعــض الــدول مثــل
تركيــا لعملهــا فــي اســتضافة الالجئيــن الســوريين.
كمــا أعــرب عــن ارتياحــه أيضــا الســتمرار العمــل مــع مجلــس األمــن باحاطــات إعالميــة منتظمــة،
وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن التصديــق علــى الســام واألمــن وحقــوق اإلنســان لهمــا عالقــة
معقــدة .ومــع ذلــك يتعيــن علــى المجتمــع الدولــي أن يواصــل تطويــر االندمــاج بيــن التنميــة
وحقــوق اإلنســان .وأكــد أنــه ســيكون هنــاك عــدد مــن االحاطــات والمناقشــات التــي ســتظهر
خاللهــا مســائل عديــدة موجــزة فــي التقريــر .ومــن شــأن فتــح بــاب المشــاركة فــي المراقبــة أن
يتحقــق مــن صحــة مــا قدمــه مكتبــه أو أن يدحضــه .وفــي الختــام ،شــكر المفــوض الســامي
لحقــوق اإلنســان الجميــع بمــن فيهــم موظفــوه ،علــى عملهــم الشــاق .وقــال إن هــؤالء
األشــخاص الرائعيــن ملتزمــون حقــا بجــدول أعمــال حقــوق اإلنســان.

مجلس حقوق اإلنسان استمع إلى التقارير الموضوعية من قبل األمين العام
والمفوض السامي ومكتبه
اســتمع مجلــس حقــوق اإلنســان “فــي اجتمــاع منتصــف النهــار” فــي العــروض مــن تقريــر الفريق
العامــل الحكومــي الدولــي المعنــي الشــركات عبــر الوطنيــة وعــدد مــن التقاريــر الموضوعيــة
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مــن قبــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة ومفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان
ومكتبــه ،واختتــم المجلــس أيضــا الحــوار التفاعلــي مــع المقــرر الخــاص المعنــي بحقوق اإلنســان
والبيئــة وعلــى الحــق فــي الغــذاء.
أشــارت الســيدة “ماريــا فرنانــدا اســبينوزا” الممثــل الدائــم إلكــوادور لــدى مكتــب األمــم المتحــدة
فــي جنيــف ورئيــس ومقــرر الفريــق العامــل الحكومــي الدولــي المعنــي الشــركات عبــر الوطنيــة
وغيرهــا مــن مؤسســات األعمــال فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان ،فــي بيــان علــى شــريط فيديــو
قــدم تقريــرا عــن الــدورة الثانيــة لــه وكان الفريــق العامــل الحكومــي الدولــي الــذي عقــد فــي
أكتوبر/تشــرين أول  .2016وأظهــرت الــدورة الثانيــة أن الفريــق العامــل الحكومــي الدولــي قــد
اكتســبت قــوة ،التزامهــا السياســي والمشــاركة .وقالــت أن الــدورة الثالثــة فــي الفتــرة مــن 24-28
أكتوبر/تشــرين أول  ،2017وســتعرض خاللهــا عناصــر مشــروع صــك دولــي ملــزم قانونــا بشــأن
الشــركات عبــر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات األعمــال ،وان المناقشــات الموضوعيــة تبــدأ،
وذلــك تمشــيا مــع قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم .26/9
كمــا عرضــت الســيدة “كيــت غيلمــور” نائبــة مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان،
 14تقريــرا مــن األميــن العــام والمفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان ومكتبــه ،وكان مــن بينهــم
التقريــر حــول إعمــال الحــق فــي العمــل والتمتــع بجميــع حقــوق اإلنســان مــن قبــل النســاء،
وتقريــر عــن تحقيــق فــي جميــع البلــدان مــن أجــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة التــي أشــارت إلــى أن كل هــدف مــن األهــداف اإلنمائيــة المســتدامة تتوافــق مــع
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة الرئيســية ،وتقريــر حــول حقــوق األشــخاص
المنتميــن إلــى أقليــات قوميــة أو إثنيــة ودينيــة ولغويــة ،وتقريــر عــن األشــخاص المفقوديــن،
وتقريــر عــن اآلثــار الســلبية لإلرهــاب علــى التمتــع بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية،
وتقريــر بشــأن حمايــة حقــوق اإلنســان للمهاجريــن فــي الحــاالت الضعيفــة الــذي الحظــت أنــه
فــي حيــن أن الهجــرة يمكــن أن تكــون تجربــة إيجابيــة ،كانــت الحــركات غيــر المســتقرة للشــعب
مصــدر قلــق خطيــر لحقــوق اإلنســان.
وفــي بدايــة اللقــاء ،اختتــم المجلــس مناقشــة تفاعليــة مــع المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة
التزامــات حقــوق اإلنســان المتعلقــة بالتمتــع بيئــة آمنــة ونظيفــة وصحيــة ومســتدامة الســيد
“جــون نوكــس” ،والمقــررة الخاصــة المعنيــة بالحــق فــي الغــذاء الســيدة “هــال ايليفيــر”،
واســتمع المجلــس إلــى عــرض تقاريــر المقــررون الخاصــون وبــدأ حــوار تفاعلــي معهــم.
وكان مــن الــدول العربيــة التــي لهــا حــق الــرد “مملكــة البحريــن” حيــث ردت علــى التصريحــات
التــي أدلــى بهــا االتحــاد األوروبــي والمملكــة المتحــدة وسويســرا التــي تســمح عقوبــة اإلعــدام
فــي بعــض الحــاالت وفقــا لقانــون العقوبــات ،مــع كل الضمانــات القانونيــة بمــا فــي ذلــك الحــق
فــي الدفــاع واالســتئناف.

حلقة نقاش بشأن الوفيات واألمراض النفاسية التي يمكن الوقاية
منها وحقوق اإلنسان

فــي كلمــة االفتتــاح ،ذكــرت الســيدة “كيــت غيلمــور” نائبــة مفــوض األمــم المتحــدة الســامي
لحقــوق اإلنســان أن فــي كل يــوم يتوفــى  800النســاء والفتيــات نتيجــة الحمــل والــوالدة ،كمــا
أن الصــدق والشــجاعة واإلرادة السياســية أمــران أساســيان للقضــاء علــى الوفيــات واألمــراض
النفاســية التــي يمكــن الوقايــة منهــا .وأشــارت إلــى أن المجلــس شــدد فــي عــدد من المناســبات
علــى العالقــة الوثيقــة بيــن وفيــات األمهــات واعتاللهــن وحقــوق اإلنســان .وقــد أكــدت تلــك
الحقائــق فــي خطــة التنميــة المســتدامة للعــام  2030وخطــة عمــل أديــس أبابــا الصــادرة عــن
المؤتمــر الدولــي الثالــث لتمويــل التنميــة.
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وقــد تــم وضــع خارطــة طريــق عالميــة لصحــة النســاء واألطفــال والمراهقين فــي االســتراتيجية
العالميــة لألميــن العــام لألمــم المتحــدة للفتــرة  .2016-2030وباإلضافــة إلــى ذلــك أنشــأ المفوض
الســامي لحقــوق اإلنســان والمديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة فريق ـاً عام ـ ً
ا بــارزاً رفيــع
المســتوى معنيـاً بالصحــة وحقــوق اإلنســان للنســاء واألطفــال والمراهقيــن .ومــن شــأن التنفيــذ
المنهجــي والمتســق والشــامل للنهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان مصحوبــا بــإرادة سياســية،
أن يحــول آفــاق جميــع النســاء فــي كل مــكان.
وخــال المناقشــة التــي تلــت ذلــك أبــرز المتحدثيــن األســباب الهيكليــة وراء ارتفــاع معــدالت
وفيــات ومــرض األمهــات ،مثــل عــدم الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة المالئمــة ،والفقر ،وســوء
التغذيــة ،والممارســات الضــارة ،وعــدم المســاواة بيــن الجنســين والتمييــز ،وانعــدام التثقيــف
الصحــي الجنســي واإلنجابــي وخدمــات تنظيــم األســرة .كمــا أن توزيــع التوجيــه الفنــي علــى
أوســع نطــاق ممكــن علــى جميــع المســتويات هــو جــزء ال يتجــزأ مــن الحــد مــن وفيــات ومــرض
األمهــات .ومــن المهــم تحديــد التدابيــر الالزمــة لخفــض معــدالت وفيــات ومــرض األمهــات
تمشــيا مــع التزامــات الــدول فــي مجــال حقــوق اإلنســان.
وتحدثــت “الجمهوريــة التونســية” نيابــة عــن المجموعــة األفريقيــة وأوضحــت أن وفيــات
وأمــراض األمومــة كانــت ســبب رئيســي فــي أفريقيــا وكانــت واحــدة مــن أكبــر معــدالت وفيــات
األمهــات المســجلة فــي العالــم .وأن االســتثمار فــي إنقــاذ حيــاة النســاء ليــس فقــط واجبــا
أخالقيــا ،بــل مــن واجــب الــدول إنشــاء وتحســين آليــات تمويــل مبتكــرة.

اليوم الخامس  10مارس /آذار
مناقشة مجلس حقوق اإلنسان لحقوق المهاجرين على نطاق واسع
حــذر الســيد “وليــام الســي ســوينغ” المديــر العــام للمنظمــة الدوليــة للهجــرة أن الكثيــر مــن
المهاجريــن كانــوا يموتــون علــى طــرق الهجــرة ،وفــي الوقــت نفســه جــاء الخطــاب العــام
ســلبي للغايــة حيــث نفــى تأثيــر المهاجريــن علــى جميــع االقتصاديــات والمجتمعــات ،ودعــا
“الســي ســوينغ” للشــعور بالمســؤولية المشــتركة بيــن الــدول مشــيراً إلــى أن األولويــة هــي
إنقــاذ األرواح ،ويتعيــن علــى المجتمــع الدولــي تعزيــز المزيــد مــن الســبل القانونيــة لألفــراد
للتحــرك قانونيــاً.
وأكــد الســيد “مانويــا تومــي” مديــر قســم العمــل والمســاواة بمنظمــة العمــل الدوليــة أن عــدم
وجــود وظائــف الئقــة يمثــل قــوه هائلــة للهجــرة ،مضيفـاً أن إدارة الهجــرة لهــا انعكاســات كبيــرة
علــى أســواق العمــل ،وأن الحمايــة الفعالــة للعمــال المهاجريــن ال يمكــن أن تحدث دون مشــاركة
وثيقــة مــن جميــع أصحــاب المصلحــة ،واالتفــاق العالمــي يمكــن أن يحــدث فرقــاً مــن خــال
دعــم “المبــادئ التوجيهيــة والتنفيذيــة مــن أجــل التوظيــف العــادل” التــي أقرتهــا منظمــة
العمــل الدوليــة.
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وقــال “مونامــي موليــك” ممثــل االئتــاف العالمــي للهجــرة ،أن المهاجريــن يواجهــون أزمــة
حقــوق اإلنســان فــي جميــع مراحــل رحلــة المهاجريــن (فــي أماكنهــم األصليــة ،وفــي العبــور،
وعنــد الحــدود ،وفــي أماكــن المقصــد ،وفــي كثيــر مــن األحيــان عنــد عودتهــم) ،ونظــراً لعــدم
كفايــة فــرص الوصــول إلــى القنــوات العاديــة واآلمنــة للهجــرة ،فقــد تــم دفعهــم إلــى رحــات
خطيــرة حيــث تعرضــوا لالســتغالل والعنــف مــن جانــب الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.
ومــن المهــم أن تــؤدي عمليــة االتفــاق العالمــي إلــى رفــع مســتوى المشــاركة الحقيقيــة
للمهاجريــن ،بمــا فــي ذلــك قضايــا حقــوق العمــال ،وزيــادة مســارات الهجــرة النظاميــة ،وإضفــاء
الطابــع الرســمي ،وجــدران الحمايــة ،وإنهــاء احتجــاز األطفــال.
وقالــت الســيدة “مارتــا ســانتوس بايــس” الممثــل الخــاص لألميــن العــام حــول العنــف ضــد
األطفــال فــي العالــم أنــه قــد شــهد خــال الســنوات الماضيــة تزايــد أعــداد األطفــال والمراهقين
الذيــن يهاجــرون ســواء بمفردهــم أو مــع أســرهم ،ومــن المؤســف أنــه كان قــرار األطفــال بتــرك
بالدهــم حتــى يصبــح الهــروب اســتراتيجية للوصــول إلــى مــاذ آمــن بــدالً مــن عــدم االســتقرار
السياســي والعنــف واالســتغالل الــذى يعيشــون فيــه ،حيــث شــهد األطفــال مشــاهد مروعــة
مثــل :قتــل والديهــم ،واغتصــاب أخواتهــم ،واالختفــاء القســري ألصدقائهــم ،وفــي بعــض
الحــاالت تــم التالعــب باألطفــال عــن طريــق الجريمــة المنظمــة وأجبــروا علــى المشــاركة فــي
األنشــطة اإلجراميــة ،وفشــل األطفــال فــي الحصــول علــى الحمايــة التــي يســتحقونها ،كمــا
رحبــت بمجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن حمايــة حقــوق اإلنســان للمهاجريــن فــي
الحــركات المختلطــة والواســعة ،وهــذه المبــادئ التوجيهيــة مبنيــة علــى أفضــل الممارســات
الدوليــة لمســاعدة الــدول فــي تطويــر وتعزيــز وتنفيــذ ورصــد تدابيــر لحمايــة المهاجريــن فــي
أوضــاع هشــة بمــا فــي ذلــك األطفــال.
وفــي المناقشــات ،قالــت “الجمهوريــة التونســية” متحدثــة باســم مجموعــة الــدول األفريقيــة،
أنــه يجــب علــى الــدول احتــرام القانــون الدولــي لالجئيــن والمبــدأ األساســي لعــدم التمييــز،
وأعربــت المجموعــة األفريقيــة عــن قلقهــا إزاء الزيــادة األخيــرة فــي أعــداد المهاجريــن فــي
جميــع أنحــاء العالــم ،وأشــارت الــى ان هنــاك عالقــة وثيقــة بيــن التنميــة والهجــرة ،والحاجــة
إلــى تشــجيع برامــج التنميــة فــي بلــدان المنشــأ للحــد مــن الهجــرة.
وقالــت “الجمهوريــة الجزائريــة” أن العالــم يشــهد الجمــع بيــن ظاهرتيــن (زيــادة فــي عــدد
المهاجريــن ،وانتشــار األزمــات التــي تــؤدي إلــى التشــريد القســري) ،ويحتــاج العالــم إلــى النظــر
فــي الديناميــات اإلقليميــة التــي تــؤدي إلــى حــركات الهجــرة الكبيــرة ،وكان هنــاك واجــب
جماعــي لمكافحــة الروايــات المعاديــة لألجانــب التــي تســتهدف مجتمعــات معينــة.
فيمــا أكــدت “دولــة ليبيــا” أنهــا لــم تتمكــن مــن التعامــل مــع تدفقــات كبيــرة مــن المهاجريــن
غيــر الشــرعيين ويجــب تنســيق االســتجابة علــى الصعيــد العالمــي لمعالجــة هــذه المســألة،
وأكــدت أنهــا ســتقبل المهاجريــن الشــرعيين حتــى يتمكنــوا مــن المســاعدة فــي إعــادة بنــاء
البــاد.
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مناقشه عامة بشأن تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان السياسية والمدنية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والحق في التنمية
أكــدت “الجمهوريــة التونســية” متحدثــة باســم المجموعــة األفريقية ،أن الشــركات عبــر الوطنية
وغيرهــا مــن مؤسســات األعمــال يجــب أن تحتــرم معاييــر حقــوق اإلنســان عنــد ممارســة
أنشــطتها ،وكان عليهــم أن يكونــوا جــزء مــن مســعى المجتمــع الدولــي لتنفيــذ جــدول أعمــال
 2030للتنميــة المســتدامة ،وأنهــم بحاجــة للعــب دور بنــاء فــي تعزيــز االســتثمار فــي أفريقيــا
والمســاهمة فــي الجهــود الوطنيــة للتنميــة.
وقالــت “المملكــة المغربيــة” متحدثــة باســم مجموعــة مــن البلــدان أنــه مــر ثــاث ســنوات منــذ
تحديــد هــدف التصديــق العالمــي علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب ،وانضــم
عــدد كبيــر مــن الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة ،ولكــن التصديــق العالمــي يمكــن أن يتحقــق مــن
خــال اتبــاع اســتراتيجية لخلــق منصــة حيــث يمكــن للــدول تبــادل الخبــرات ،وكانــت مشــاركة
 46دولــة فضــ ً
ا عــن األحــداث اإلقليميــة دليــل علــى أن هنــاك إرادة دوليــة قويــة لتخليــص
العالــم مــن جريمــة التعذيــب ،ولقــد انضمــت مؤخــرا الــى االتفاقيــة (فيجــي وجمهوريــة أفريقيــا
الوســطى).
وأكــدت “الجمهوريــة الجزائريــة” علــى أن حمايــة حقــوق اإلنســان علــى المســتوى الوطنــي
تتطلــب أنظمــة وطنيــة تتفــق مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وكانــت الجزائــر قــد
اتخــذت نهجــاً شــام ً
ال لحقــوق اإلنســان دون تمييــز ،وانهــا ملتزمــة العمــل مــع رئيــس فريــق
العمــل لتنفيــذ أهدافهــا ،مشــيرة إلــى أنــه هنــاك حاجــة إلــى اتخــاذ موقــف مســؤول لتنفيــذ
ركائــز التنميــة مــع أصحــاب المصلحــة اآلخريــن.
وذكــرت “جمهوريــة جيبوتــي” أنــه يســاورها القلــق حــول المســاواة وعــدم التمييــز لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،وأنهــا تعلــق أهميــة كبيــرة علــى عــدم التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وقــد
عملــت الدولــة بشــكل وثيــق مــع المنظمــات لتحديــد أولويــات الحــوار المجتمعــي ومكافحــة
التمييــز المنهجــي ،وكان جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة  2030فرصــة هامــة للبلــدان للحــد
مــن عــدم المســاواة.
وقالــت “جمهوريــة الصومــال” أنهــا حققــت أكبــر عــدد مــن البرلمانيــات ،وتعالــج مشــكلة الجرائم
الجنســية والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس مــن خــال اعتمــاد مشــروع قانــون جديــد ،وأكــدت
علــى أهميــة حريــة التعبيــر ،مشــيرة إلــى أن الصحفييــن يجــب أن يكونــوا دائمــا قادريــن علــى
القيــام بعملهــم بعيــدا عــن الخــوف واالضطهــاد مــن قبــل الحكومــات.
مداخالت بعض الدول رداً على تقرير المفوض السامي لحقوق اإلنسان
أشــار الســفير “يوســف عبــد الكريــم بوجيــري” منــدوب “مملكــة البحريــن” أن مــا ذكــره المفــوض
الســامي لحقــوق اإلنســان بشــأن البحريــن يجافــي الواقــع والحقيقــة ،فالقانــون يضمــن حقــوق
اإلنســان والواقــع يشــهد بذلــك ،وهنالــك آليــات حمايــة ووقايــة وطنيــة أنشــئت وفــق أعلــى
المعاييــر الدوليــة وحققــت الكثيــر مــن النجاحــات فــي أداء رســالتها ،ومــن ثــم فــإن االدعــاء
بوجــود تضييــق متزايــد علــى المجتمــع المدنــي والعمــل السياســي أمــر غيــر صحيــح بدليــل
الممارســة الكاملــة للحقــوق السياســية والمدنيــة ومــا يشــهده العمــل التشــريعي ،والنشــاط
الصحفــي واإلعالمــي مــن منــاخ الحريــة الــذي يمارســه المجتمــع فــي إطــار النهــج اإلصالحــي،
باإلضافــة إلــى التــزام مســئولي إنفــاذ القانــون بضمانــات محــددة في حــاالت القبــض والتحقيق،
وأنــه يتــاح للجميــع الحــق فــي اللجــوء إلــى القضــاء وكذلــك اللجوء إلــى أمانــة التظلمــات ووحدة
التحقيــق الخاصــة فــي إطــار النيابــة العامــة.
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كمــا ذكــر أن االدعــاء الخــاص بأوامــر المنــع مــن الســفر وحــل إحــدى الجمعيــات هــو غيــر صحيــح،
كمــا لــم تصــدر أيــة أوامــر بالمنــع مــن الســفر بســبب ممارســة نشــاط حقوقــي ،ومــا صــدر مــن
أوامــر فــي هــذا القبيــل كان بمناســبة تحقيقــات تجريهــا النيابــة العامــة فــي وقائــع مؤثمــة
ومعاقــب عليهــا قانونـاً ،وقــد توافــر في قــرارات منــع المتهمين مــن الســفر المقتضــى القانوني،
وفيمــا يتعلــق بالمجتمــع المدنــي أكــد علــى أن الحــق فــي التعبيــر الســلمي والتجمــع وتكويــن
الجمعيــات والتظاهــر أمــور تضمنهــا تشــريعات المملكــة ولكــن ممارســة هــذا الحــق تســتوجب
أن تكــون منضبطــة ببوصلــة ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق اإلنســان.
وفيمــا يتعلــق بموقــف البحريــن مــن عقوبــة االعــدام أشــار إلــى ان عقوبــة االعــدام مقــررة فــي
بعــض الجرائــم الجســيمة المنصــوص عليــه فــي قانــون العقوبــات وبعــض القوانيــن الجنائيــة
الخاصــة ،ويشــهد الواقــع العملــي أن تطبيــق هــذه العقوبــة تــم فــي حــاالت محــدودة للغايــة
وفــي إطــار الضمانــات القضائيــة المعتمــدة لصــدور الحكــم وتنفيــذه .كمــا أن انجــازات المملكــة
وطموحاتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان تتهددهــا أعمــال العنــف واإلرهــاب والتدخــات
الخارجيــة ،حيــث بلــغ عــدد ضحايــا االرهــاب فــي البحريــن  19شــهيداً وحوالــي  4000مصاب ـاً.
كمــا أكــد علــى وقــوف المملكــة بجانــب تطلعــات الشــعب الســوري وفقــا إلرادتــه الحــرة وكذلــك
القضيــة الفلســطينية ،ودعــم المملكــة للتحالــف الدولــي مــن أجــل الشــرعية فــي اليمــن ،وتؤكد
دعمهــا أيضــا “للروهينغــا” وان علــى المجتمــع الدولــي أن يجــد حـ ً
ا لهــذه المأســاة.
وأكــدت “جمهوريــة العــراق” مجــدداً علــى الجهــود التــي بذلتهــا القــوات االمنيــة العراقيــة
والتزامهــا بالمعاييــر االنســانية وفقــا للقانــون الدولــي االنســاني فــي الحفــاظ علــى أرواح
المدنييــن وتوخــي أقصــى درجــات الحــذر فــي العمليــات العســكرية فــي ظــل االنتهــاكات
المرتكبــة مــن قبــل “داعــش” حتــى وإن تطلــب األمــر أن تتأخــر هــذه العمليــات فــي بعــض
األحيــان مــن أجــل تقليــل الخســائر إلــى أدنــى حدودهــا ،وبعــد تطهيــر المــدن وضمــان ســامتها
وخلوهــا مــن المخالفــات الحربيــة التــي خلفهــا التنظيــم االرهابــي يتــم تأهيــل المــدن لغــرض
إعــادة النازحيــن إليهــا ،فبعــد تحريــر الجانــب األيســر مــن مدينــة الموصــل قامــت االجهــزة
الحكومــة المختصــة بتأميــن إعــادة  75ألــف شــخص مــن أصــل  265ألــف نزحــوا مــن المدينــة.
إلــى جانــب ذلــك ،فقــد عملــت الدولــة علــى اعــادة فتــح مراكــز الشــرطة فــي المناطــق المحــررة
لغــرض انفــاذ القانــون وتســليم تلــك المناطــق الــى الشــرطة المحليــة داخــل المدينــة .كمــا
جــرى افتتــاح المــدارس لغــرض عــودة الطلبــة إلــى مقاعــد الدراســة وتأميــن العــودة التدريجيــة
للحيــاة اليوميــة فــي مختلــف مرافقهــا .وتعمــل الحكومــة العراقية الــى جانب باقي المؤسســات
الوطنيــة فــي تحقيــق افضــل الســبل لتعزيــز االنســجام المجتمعــي بيــن أبنــاء الشــعب العراقــي
وتأميــن المصالحــة المجتمعيــة مــن خــال لجنــة تنفيذيــة تتولــى إعــادة تأهيــل المــدن بعــد
تحريرهــا مــن االرهــاب وضمــان إنفــاذ القانــون فيهــا وتحقيــق العدالــة.
والقــى مداخلــة “مجلــس التعــاون الخليجــي” الســفير “يوســف عبــد الكريــم بوجيــري” متحدثـاً
عــن خيبــة أمــل المجلــس إزاء مــا جــاء مــن إشــارات ســلبية فــي اإلحاطــة الشــفهية للمفــوض
الســامي لحقــوق اإلنســان بشــأن مملكــة البحريــن ،والتــي ال تعكــس حقيقــة واقــع حقــوق
اإلنســان فــي المملكــة وســجلها المتطــور فــي مجــال حقــوق اإلنســان .وتؤمــن دول مجلــس
التعــاون أن مملكــة البحريــن قدمــت نموذجــاً متقدمــاً فــي تطــور حقــوق اإلنســان ،ودعمهــا
التــام لكافــة اإلجــراءات التــي تتخذهــا فــي إطــار محاربــة اإلرهــاب والتعصــب والتطــرف العنيــف.

25

كمــا أعربــت دول المجلــس عــن اســتيائها مــن الحالــة اإلنســانية الكارثيــة فــي ســورية وتســتنكر
الجرائــم التــي ترتكــب فــي حــق الشــعب الســوري ،وتؤكــد علــى موقفهــا الراســخ فــي الحفــاظ
علــى وحــدة ســورية واســتقرارها وســامتها اإلقليميــة ،كمــا اســتنكرت دول مجلــس التعــاون
شــر إلــى كافــة المســتجدات بالنســبة للممارســات
اســتعراض المفــوض الســامي الــذي لــم ُي ِ
اإلســرائيلية فــي األراضــي العربيــة المحتلــة ،وخاصـ ً
ـدد المســتوطنات اإلســرائيلية
ـة موضــوع تمـ ّ
وتأثيرهــا المباشــر علــى أوضــاع حقــوق اإلنســان للشــعب الفلســطيني الشــقيق ،كمــا أن دول
المجلــس كانــت تتطلــع أن يولــي المفــوض الســامي قــدراً أكبــر مــن االهتمــام لموضــوع ظاهــرة
ً
وخاصــة فــي الــدول الغربيــة الــذي زادت
تزايــد خطــاب الكراهيــة والتعصــب واإلســاموفوبيا
وتيرتــه فــي الفتــرة األخيــرة.
ـرس النظــام
وقالــت “ســلطنة عمــان” أنهــا قطعــت شــوطاً كبيــراً فــي ملــف حقــوق اإلنســان ،وكـ َّ
األساســي للدولــة “الدســتور” الضمانــات لحمايــة حقــوق اإلنســان ،وهــي ماضيــة فــي اســتكمال
االنضمــام لبقيــة المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان متمثلــة بالعهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب واتفاقيــة
حمايــة األشــخاص مــن االختفــاء القســري .ومــا دعــوة المفــوض الســامي مؤخــراً لزيــارة الســلطنة
واطالعــه علــى اإلنجــازات التــي تحققــت علــى أرض ُعمــان بشــكل عــام والتقــدم المحــرز فــي
مجــال حقــوق اإلنســان إالَّ دليـ ً
ا علــى إرادة الدولــة فــي المضــي قدمـاً بمــا يكفــل حــق اإلنســان
فــي العيــش بكرامــة ،وتشــيد بالحــوار اإليجابــي الــذي تــم مــع ذوي المصلحــة ،كمــا أمنــوا بإرســاء
دعائــم الســلم واألمــن والتســامح ،ودعــت الســلطنة إلــى حــل جميــع المشــكالت اإلقليميــة
بالطــرق الســلمية ،لتمكيــن نمــو البلــدان وتحقيــق اســتقرارها لخدمــة النهــوض بشــعوبها،
وتحقيــق رخائهــا ،وطرحــت ســؤاالً وهــو كيــف يمكــن أن يتحقــق ذلــك بمــا يكفــل االنســجام
والحــد مــن االنقســام حمايـ ً
ـة لحقــوق االنســان وبمــا يضمــن ســيادة الــدول؟.
ورحــب “علــي خلفــان المنصــوري” ســفير “دولــة قطــر” بثنــاء المفــوض الســامي لحقوق اإلنســان
علــى جهــود تونــس المتواصلــة لوضــع حقــوق اإلنســان فــي صلــب عمليــة االنتقــال السياســي
وتعاونهــا البنــاء مــع مكتــب المفوضيــة ،وجــددت دولــة قطــر دعوتهــا للمجتمــع الدولــي لتحمل
مســؤولياته االخالقيــة والقانونيــة إلنهــاء االحتــال االســرائيلي لألراضــي الفلســطينية ،ورفــع
الحصــار الجائــر المفــروض علــى قطــاع غــزة .وأكــدوا علــى أن قانــون شــرعنة االســتيطان الــذي
اعتمــده الكنيســت االســرائيلي يعتبــر انتهــاكا صارخــا للقوانيــن والقــرارات الدوليــة ذات الصلــة،
كمــا اعربــت عــن قلقهــا إزاء تدهــور أوضــاع أقليــة “الروهينغــا” المســلمة فــي ميانمــار.
ولإلجابــة علــى الســؤال الــذي طرحــه الســيد المفــوض فــي نهايــة بيانــه ،أكــد علــى أن نهــج
التعــاون الدولــي المبنــي علــى احتــرام تنــوع الثقافــات واألديــان والمنطلقــات الفكريــة ،والــذي
ُيعلــي مــن قيمــة اإلنســان وكرامتــه وحقوقــه فــي المقــام األول بعيــداً عــن المصالــح والمواقــف
السياســية الضيقــة ،هــو الــذي يمكــن أن يجعــل مــن هــذا المجلــس اآلليــة األمثــل للتصــدي
للتحديــات الكبيــرة التــي يشــهدها عالمنــا اليــوم ،ويمكنــه مــن تحقيــق الغايــات النبيلــة التــي
أنشــئ مــن أجلهــا.
وأوضــح الســفير “حســام الديــن آال” المنــدوب الدائــم “للجمهوريــة العربيــة الســورية” أن تصاعــد
الخطــاب السياســي المشــوب بالتعصــب والكراهيــة والتحيــز الــذي أشــار إليــه مفــوض حقــوق
اإلنســان فــي تقريــره الســنوي ،يؤكــد الحاجــة لمعالجــة األســباب والتخلــي عــن السياســات التــي
قــادت إلــى تلــك الكــوارث والمعانــاة اإلنســانية التــي تدفــع الشــعوب واألفــراد ثمنهــا ،وفــي
المقدمــة سياســات ومحــاوالت تغييــر األنظمــة عبــر دعــم اإلرهــاب وزعزعــة اســتقرار الــدول
وفــرض اإلجــراءات القســرية األحاديــة التــي أثبتــت فشــلها وأدت إلــى معــدالت غيــر مســبوقة
مــن النــزوح واللجــوء والهجــرة والمآســي اإلنســانية.
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كمــا طالــب باعتمــاد النزاهــة واالمتنــاع عــن ممارســة االزدواجيــة فــي مواقــف بعــض الــدول
داخــل هــذا المجلــس ،فاحتــرام ســيادة الــدول واســتقاللها واحتــرام الحــق الحصــري للشــعوب
فــي تقريــر مســتقبلها واختيــار ُنظمهــا السياســية دون تدخــل خارجــي هــي مبــادئ راســخة
فــي القانــون الدولــي يتوجــب احترامهــا وتطبيقهــا علــى كافــة الــدول دون تمييــز ،وأكــد علــى
ضــرورة اعتمــاد نهــج جديــد فــي التعامــل مــع األزمــات بطريقــة بعيــدة عــن التســيس والتخلــي
عــن سياســة التشــهير والمواجهــة ،واعتمــاد ســبيل الحــوار والتعــاون وســيلة للتعامــل مــع كافــة
أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي العالــم .وتذكيــر المفــوض بــأن طلــب المســاعدة التقنيــة الــذي
قدمتــه الحكومــة الســورية خــال إنجــاز تقريرهــا الوطنــي الثانــي المقــدم آلليــة المراجعــة
الدوريــة الشــاملة ،لــم يقتــرن بالمقابــل باســتجابة مناســبة ،األمــر الــذي يعكــس خلــ ً
ا فــي
المقاربــة المتبعــة فــي هــذا المجــال.
وشــارك الســفير “عبيــد ســالم الزعابــي” منــدوب “دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة” قلــق
المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان لمــا ورد فــي تقريــره الســنوي حــول مجموعــة مــن المســائل
التــي مــا زالــت تعــوق إعمــال العديــد مــن حقــوق اإلنســان نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال:
المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق المــرأة ،العنصريــة والتميــز العنصــري وكــره األجانــب ،مكافحــة
اإلرهــاب ومنــع التطــرف العنيــف ،والتأخيــر الملحــوظ فــي تنفيــذ إعــان الحــق فــي التنميــة.
وقــدر فــي هــذا الصــدد جهــود الســيد المفــوض الســامي فــي التعامــل مــع هــذه المواضيــع
وغيرهــا وذلــك فــي ظــروف ماديــة صعبــة تفــوق نطــاق صالحياتــه.
وفيمــا يتعلــق بالنســبة للمواضيــع ُ
القطريــة ،عبــر عــن أســفه العميــق لمــا ورد فــي بيــان
الســيد المفــوض الســامي بشــأن مملكــة البحريــن الشــقيقة ،حيــث أن التعامــل مــع الوضــع فــي
البحريــن مــن زاويــة حقــوق اإلنســان وحدهــا ال يعكــس الواقــع وال يســاعد علــى فهــم األحــداث
بطريقــة موضوعيــة وال يســاهم فــي تصحيــح الوضــع الحالــي وجــدد دعوتــه إلــى مكتــب الســيد
المفــوض إلعــادة النظــر فــي الواقــع البحرينــي وأن ينتهــج أســلوب التعــاون والتشــاور مــع
حكومــة البحريــن لتحقيــق مــا يصبــو إليــه الشــعب البحرينــي ،وبالنســبة لفلســطين ،اســتنكر مــا
يقــوم بــه االحتــال االســرائيلي مــن انتهــاكات علــى الشــعب الفلســطيني وسياســة االســتيطان
التوســعية فــي االراضــي المحتلــة.
وأكــدت “الجمهوريــة الجزائريــة” أن البيــان الصــادر عــن المفــوض الســامي يحــدد الطبيعــة
العالميــة لمعالجــة مســألة تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان ،وهــذا النهــج الشــامل يتحقــق
باالعتــراف بالمســاواة فــي المعاملــة بيــن هــذه القضايــا فــي جميــع األماكــن وفــي جميــع
األحــوال ومناقشــتها وتســليط الضــوء عليهــا ،وخاصــة مكافحــة اإلرهــاب واحتــرام حقــوق
اإلنســان ،ومعالجــة األســباب التــي تغــذي العنــف والهجــرة وحركــة الســكان ،وضــرورة تضامــن
المجتمــع الدولــي لمكافحــة الفقــر ولتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي العــام .2030
كمــا أوضــح ممثــل الجزائــر أن العديــد مــن المتحدثيــن أثــاروا قضيــة األراضــي غيــر
المتمتعــة بالحكــم الذاتــي بالصحــراء الغربيــة وكــرر أهميــة:
 إعادة تنشيط هذه الزيارة بمعلومات نصف سنوية من مكتبه في “األراضي المحتلة”. تقديــم تقريــر شــفوي عــن هــذه الزيــارات إلــى الجلســة العامــة للمجلــس ،وإرســال نســخةمنهــا إلــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة ،بحيــث يظهــر فــي تقريرهــا الــدوري لهــذه الهيئــة.
 -متابعة نتائج وتوصيات هذه الزيارات بما يتضمنه عمل اإلجراءات الخاصة للمجلس.
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فيمــا رحبــت “جمهوريــة الســودان” بالجهــود التــي تبذلهــا منظمة الصحــة العالميــة والمنظمات
الدوليــة األخــرى للوقايــة مــن وفيــات ومعــدل اإلصابــة لألمهــات ،وأكــدوا علــى االلتــزام التــام
بالعمــل مــع الشــركاء للقضــاء علــى وفيــات ومعــدل اإلصابــة لألمهــات التــي يمكــن الوقايــة
منهــا علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والــدول ،فعمــدت الســودان إلــى وضــع خطــة وطنيــة
شــاملة تعمــل علــى تقليــل وفيــات األمهــات مــن خــال التوســع واالنتشــار فــي خدمــات
الرعايــة الصحيــة األساســية حيــث تــم افتتــاح العديــد مــن وحــدات الرعايــة الصحيــة األوليــة،
حيــث تحتــوي هــذه الوحــدات علــى وحــدة خاصــة بالصحــة االنجابيــة ومــدت هــذه الوحــدات
بالمعــدات والكــوادر المدربــة الالزمــة.

الفعاليات الموازية ذات الصلة
وفــي ســياق متصــل ،واكــب األســبوع الثانــي مــن الــدورة الرابعــة والثالثــون لمجلــس حقــوق
اإلنســان عــدداً مــن األنشــطة واللقــاءات الموازيــة التــي نظمهــا المجتمــع المدنــي حــول أمــور
تتعلــق بحالــة حقــوق اإلنســان ترتبــط جغرافيــا أو موضوعيــا بالمنطقــة العربيــة بوجــه عــام
وبمشــاركة عــدد مــن المعنيــون والفاعلــون المتخصصــون:
ففــي  6مــارس /آذار ،أقامــت المنظمــة العربيــة لإلصــاح الجنائــي لقــاءاً بشــأن “حقــوق
المعتقليــن” ،كمــا أقامــت منظمــة جســور الشــبابية العراقيــة اجتماعـاً بخصــوص “دور الشــباب
فــي عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل”.
وفــي  7مــارس/آذار ،أقيــم اجتمــاع تحــت عنــوان “حــول حقــوق اإلنســان فــي البحريــن:
االســتعراض الــدوري الشــامل” برعايــة مؤسســة الســام ،وفــى اليــوم ذاتــه عقــدت منظمــة
االتصــاالت بإفريقيــا والتعــاون االقتصــادي الدولــي اجتماعـاً تحــت عنــوان “حقــوق اإلنســان فــي
ليبيــا” ،كمــا عقــدت مؤسســة الحكيــم اجتماع ـاً بشــأن “حقــوق اإلنســان فــي العــراق وخاصــة
األقليــات” ،كمــا عقــدت مؤسســة الخوئــي لقــاءاً بعنــوان “حقــوق اإلنســان فــي البحريــن “الحرية
الدينيــة”.
وفــي  8مــارس /آذار ،نظــم مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان اجتماع ـاً بعنــوان “حقــوق
اإلنســان فــي ليبيــا” ،وأيضــا أقامــت مؤسســة الحكيــم لقــاءاً تحــت عنــوان “التــراث الثقافــي
لألقليــات مــن قبــل مؤسســة الحكيــم.
وفــي  9مــارس/آذار ،عقــدت مؤسســة ميرجــي مــن أجــل الســام والتنميــة اجتماعــاً بعنــوان
“حقــوق اإلنســان فــي الســودان” ،كمــا نظمــت شــركة االمريكيــون مــن أجــل الديمقراطيــة
وحقــوق اإلنســان فــي البحريــن اجتماعـاً تحــت عنــوان “حقــوق اإلنســان فــي المملكــة العربيــة
الســعودية”.
وفــي  10مــارس /آذار ،أقــام مركــز الخيــام لتأهيــل ضحايــا التعذيــب اجتماعــاً حــول “حقــوق
اإلنســان فــي المملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن بشــأن عقوبــة اإلعــدام” ،وفــي اليــوم
ذاتــه اقامــت منظمــة جســور الشــبابية بالتعــاون مــع منظمــة الســام للديمقراطيــة اجتماع ـاً
“حــول حريــة االديــان”.
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المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان :منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة تعمــل مــن أجــل تعزيــز
احتــرام وحمايــة حقــوق اإلنســان فــي الوطــن العربــي ،تأسســت فــي العــام  ،1983وتتخــذ مــن
القاهــرة مقــراً ألمانتهــا العامــة بموجــب اتفــاق مقــر موقــع مــع الحكومــة المصريــة ،ولهــا  21فــرع
ومنظمــة عضــوه فــي  16بلــداً عربي ـاً ودولتيــن أوروبيتيــن ،وحاصلــة علــى الصفــة االستشــارية
بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي باألمــم المتحــدة ،وصفــة العالقــات التنفيذيــة لــدى منظمــة
اليونســكو ،وصفــة المراقــب باللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب باالتحــاد األفريقــي،
وصفــة المراقــب باللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان بجامعــة الــدول العربيــة ،وعضــو
مؤســس نقابــة محاميــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
أسســت المنظمــة مركــزاً للمــوارد والمعلومــات فــي مجــال “العدالــة االجتماعيــة” بالتعــاون مــع
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي  ،UNDPويمكــن زيــارة مكتبــة المركــز االلكترونيــة علــى الموقع
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معهد جنيف لحقوق اإلنسان
معهد جنيف لحقوق اإلنسان  : GIHRمؤسسة علمية غير حكومية وغير ربحية،
مستقلة عن جميع الحكومات واألحزاب والمنظمات السياسية ،مقرها األساسي
في المدينة السويسرية جنيف.
بدأ المعهد عمله عام  ،20044حيث يقدم خدمات التدريب في مجال حقوق
اإلنسان ،للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وللمدافعين عن حقوق اإلنسان،
خاصة في شمال أفريقيا والشرق األوسط ،بهدف تمكين هذه الجهات من فهم
واستخدام اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان بالشكل األمثل.
يقدم المعهد أيضاً االستشارات وخدمات البحث التي من شأنها حماية حقوق
األفراد والجماعات ،مع التركيز بشكل خاص على فئات النساء واألطفال واألشخاص
ذوي اإلعاقة في أفريقيا ,آسيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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