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املقدمة

نظمت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان وجمعية حقوق اإلنسان التركية ومؤسسة حقوق 

اإلنسان التركية منتدى حول االنتقال السياسي في إسطنبول من 23 إلى 24 مايو 2013. 

وقد التقى في هذا املنتدى أكثر من 400 مشارك : ممثلون عن املنظمات األعضاء في الفدرالية 

الدولية حلقوق اإلنسان من كافة مناطق العالم وخبراء في مجال حقوق اإلنسان وأعضاء من 

السلك الدبلوماسي وممثلني عن املجتمع املدني التركي. 

وقد أرادت الهيئات التنفيذية للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان تخصيص هذا املنتدى للعمليات 

االنتقالية نظرا لألهمية الكبيرة التي اكتسبها هذا املوضوع في اآلونة األخيرة عقب الربيع 

العربي. ومن جهة أخرى، فإن هذا املوضوع يستقطب اهتمام معظم املنظمات األعضاء في 

الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان. فكان من املهم تنظيم هذا املنتدى لتقدمي بعض املفاتيح التي 

تساعد على حتليل األوضاع في ظل القانون الدولي حلقوق اإلنسان لتوضيح موقف الفدرالية 

الدولية حلقوق اإلنسان جتاه بعض القضايا احلساسة ومعقدة للغاية. وكان أيضا من أهداف 

املنتدى إعطاء فرصة للمشاركني لتبادل جتاربهم احمللية في بلدانهم من أجل استخالص 

دروس منها والقيام معا بوضع استراتيجيات عمل للفدرالية ورابطاتها األعضاء. 

لقد اخترنا عبارة »االنتقال السياسي« عن قصد، ألنه مفهوم واسع يشمل مراحل ما بعد 

النزاعات وحاالت البدان التي شهدت ثورات أدت إلى تغيير النظام أو البلدان التي متر بأزمات 

اقتصادية من شأنها أن تؤثر على املؤسسات الدميقراطية. وتشمل عبارة »االنتقال السياسي« 

عملية االنتقال نحو نظام دميقراطي لكنها تشمل أيضا العلميات االنتقالية التي تشهد تراجعا 

في مجال احلريات. وقد اخترنا هذه العبارة إدراكا منا بأن العلميات االنتقالية ال تؤدي 

بالضرورة إلى الدميقراطية. 

مت اختيار تركيا لتنظيم هذا املنتدى ألن هذا البلد مير مبرحلة انتقالية فريدة من نوعها، من أهم 

معاملها مفاوضات أفضت إلى اتفاق تاريخي لوقف إطالق النار مع استمرار انتهاكات حقوق 

اإلنسان على نحو منهجي وانتهاج سياسة خارجية نشطة، كل ذلك في ظل احلكومة اإلسالمية 

حلزب العدالة والتنمية الذي تولى السلطة منذ عشر سنوات، هذا احلزب الذي يضع في قلب 

اهتماماته قضايا األمن والنظام األخالقي في املجتمع التركي العلماني. إضافة إلى ذلك، فإن 

تركيا تستقطب اليوم انتباه حكومات دول الشرق األوسط وشمال أفرقيا التي تولت السلطة 

مؤخرا والتي تعبر حاليا مرحلة انتقال سياسي. وفي كثير من الدول العربية ما زالت الدساتير 

واإلطارات التشريعية في طور اإلصالح. وتعد هذه املرحلة فرصة لتحقيق خطوات إلى األمام 

في مجال حقوق اإلنسان إال أنها قد تؤدي في الوقت ذاته إلى تراجع في مجال حماية احلقوق 

وخاصة حقوق املرأة. 

وقد شاركت السلطات التركية في املنتدى على أعلى مستوى : نائب رئيس الوزراء، بشير 

أتاالي، قام مبداخلة في اجللسة االفتتاحية للمنتدى فيما ألقى رئيس اجلمهورية عبد اهلل غول 

كلمة في اجللسة االختتمامية.  

واغتنمت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان فرصة التفاعل مع السلطات التركية ملطالبتها مجددا 

باإلفراج عن الصحفيني واحملامني والناشطني احلقوقيني املعتقلني بصفة تعسفية في تركيا 

وبالتوقيع على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من قبل تركيا وباحترام حقوق 

األقليات وحقوق املرأة وبضمان استقالل القضاء ونزاهته ومبواصلة عملية السالم مع ممثلي 

الشعب الكردي. ويتضح من خالل املظاهرات التي شهدتها إسطنبول وغيرها من املدن الكبرى 

في تركيا عقب مؤمتر الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان أن عملية االنتقال الدميقراطي في هذا 

البلد ما زالت متواصلة كما يدل ذلك على هشاشة مثل هذه العمليات. عبرت الفدرالية الدولية 

حلقوق اإلنسان ومنظمتها األعضاء عن قلقهم البالغ بشأن هذه األحداث1.

في ظل التجارب التي متت مناقشتها يتضح لنا بأن العمليات االنتقالية ال تتخذ منحى خطيا 

بل تتراوح بني التقدم والتراجع. فبعد اإلطاحة بنظام دكتاتوري قد يحل محله نظام دكتاتوري 

آخر مثلما حدث في إيران بعد الثورة اإلسالمية في 1979. وعليه فإنه من الضروري توخي 

احلذر، وبالتالي ينبغي أن يظل املواطنون واملدافعون عن حقوق اإلنسان بوجه خاص في كل 

من تونس ومصر في حالة تأهب.

جلسة افتتاح منتدى 

إسطنبول، من اليسار 

إلى اليمني : بشير أتاالي 

)نائب رئيس الوزراء 

التركي(، سانغ هيون 

سونغ )رئيسة احملكمة 

اجلنائية الدولية(، 

أوزتورك توركدوغان 

)رئيس اجلمعية التركية 

 ،)IHD حلقوق اإلنسان

ستافروس المبرينيديس 

)املمثل اخلاص لالحتاد 

األروبي املعني بحقوق 

اإلنسان(

مداخلة الرئيس التركي 

عبد اهلل غول أثناء اجللسة 

اخلتامية للمنتدى.

1. أنظر إلى اخلطاب املفتوح إلى عبد اهلل جول، 11 يونيو 2013 و بيان الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان عن قتل املتظاهرين، 11 يوليو 2013 

أنظر أيضا تقرير :

http://en.ihd.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=739:report-on-incidents-during-the-gezi-park-resistance-27-may-2013-
10-july-2013&catid=17:special-reports&Itemid=37
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وتبني مرة أخرى من خالل النقاشات التي دارت في املنتدى أن حقوق اإلنسان مترابطة 

فيما بينها وغير قابلة للتجزئة، وجند أمثلة جلية عن ذلك في األزمات أو املراحل االنتقالية. 

وأكد أيضا املنتدى على أهمية عمليات العدالة في املراحل االنتقالية وضرورة إيالء اهتمام 

خاص بحقوق املرأة وحقوق األقليات والشعوب األصلية التي عادة ما يتم جتاهلها في املراحل 

االنتقالية. كما أثار موضوع العالقة بني الدين وحقوق اإلنسان اهتمام املشاركني في املنتدى 

ودارت نقاشات حوله. 

وسمح هذا املنتدى مبعاينة الدور املتنامي للبلدان الناشئة على غرار تركيا على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي. وبعض تلك البلدان ما زالت متر مبراحل حتول سياسي ما زالت وجهتها غير 

واضحة. ومن بني أهم التحديات التي ستواجهها حركة حقوق اإلنسان في السنوات القادمة 

التوصل إلى وضع استراتيجيات، وال سيما فيما يخص أنشطة الدعوة واالتصال والتحالف، 

تتناسب مع هذا السياق املتغير باستمرار. 

ومت التطرق إلى العالقة الوثيقة بني التنمية وحقوق اإلنسان وحماية البيئة بصفة ملحة في 

املنتدى وال سيما أثناء النقاشات التي دارت بشأن حقوق الشعوب األصلية أو انتهاكات حقوق 

اإلنسان التي تتسبب فيها أنشطة الشركات. وستستدعي هذه املسألة أيضا ردودا فعالة في 

املستقبل من قبل املنظمات املدافعة عن حقوق اإلنسان. 

حتتوي هذه املذكرة على ملخص للنتائج الرئيسية التي انبثقت عن العروض التي قدمت في 

املنتدى وعن عملية تبادل التجارب. وحتى وإن كانت هذه املذكرة غير شاملة فإنها تهدف 

إلى التركيز على أبرز عناصر التحليل وعلى طرق العمل التي اقترحها املشاركون والتي سيتم 

إدماجها في االستراتيجيات التي اعتمدتها الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان في إطار مخططها 

االستراتيجي املتعدد السنوات. 

1. إصالح املؤسسات والقضاء من أجل إرساء 

دولة قانون مستدامة

ال ينبغي أن تنحصر الدميقراطية في حكم األغلبية فقط. فهي تستند أيضا إلى التعددية 

ومشاركة املواطنني واحترام حقوق اإلنسان. وتشكل حقوق املرأة ومكانة الدين في احلياة 

العامة واحترام حرية التعبير وحقوق األقليات مؤشرا على مدى التقدم في سبيل إرساء دولة 

القانون. وكل هذه العناصر مترابطة فيما بينها وتشكل دعائم للمرحلة االنتقالية. ال ميكن تبرير 

أي انتهاك حلقوق اإلنسان بأي شكل من األشكال حتى وإن كان ذلك بحجة األزمة االقتصادية 

أو حتت غطاء الدين. 

إن االنتخابات احلرة والنزيهة شرط أساسي إلرساء الدميقراطية ودولة القانون لكنه غير كاف. 

إذ يجب أن تشرف على تنظيم االنتخابات سلطة مستقلة. وميكن تنظيمها على أساس قانون 

انتخابي خاص يحدد نظام االقتراع مثلما كان احلال في تونس. وفي كل األحوال، يجب 

صياغة دستور مبساهمة مختلف األطراف. ومن الضروري أيضا ضمان إجراء االنتخابات في 

ظروف أمنية مالئمة. 

تقتضي دولة القانون الفصل بشكل واضح – ما يعني غياب كل التباس – بني السلطات. 

وينبغي العمل أثناء املراحل االنتقالية على وضع حد ملمارسات املاضي عبر مكافحة اإلفالت من 

العقاب فيما يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان التي ارتكبت في عهد األنظمة السابقة 

ومكافحة الفساد ووضع حد لهيمنة اجلهات الفاعلة في املبدان االقتصادي من أجل إرساء 

أسس ااملساواة االجتماعية. ويجب اغتمام فرصة اإلصالحات الدستورية للتأكيد على عاملية 

حقوق اإلنسان بصفة ال لبس فيها وسمو القانون الدولي حلقوق اإلنسان على القوانني احمللية 

وعلى االتفاقات الدولية املتعلقة بالتجارة واالستثمار. ومن الضروري احلفاظ على استقالل 

السلطة القضائية، ما يقتضي استقاللها عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وسلطات 

أخرى )سياسية واقتصادية(. ويجب أيضا أن يخضع اجليش للسلطة املدنية.

وال ينبغي للعملية االنتقالية أن تفرض املصاحلة بأي شكل من األشكال، بل يجب أن تخلق 

الظروف املناسبة لعدالة مستقلة وفعالة ولتحديد مسؤوليات األفراد واملؤسسات. وال ينبغي أن 

يقتصر االنتصاف على التعويضات املالية فحسب بل يجب أن يكون شامال )أي أن يشمل رد 

احلقوق والتعويضات وإعادة التأهيل اورضا الضحايا وضمان عدم تكرار االنتهاكات(. ومبوجب 

املعايير الدولية املعترف بها يجب احترام حقوق الضحايا وأفراد أسرهم في معرفة احلقيقة 

وفي العدالة وفي احلصول على تعويضات إضافة إلى حق املجتمع في معرفة احلقيقة. وينبغي 

وضع ضمانات لعدم تكرار االنتهاكات )إصالحات مؤسسية ودستورية وقضائية وأمنية 

واقتصادية(. ومن املهم التوقيع على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والصكوك التي 

أنشئت مبوجبها الهيئات اإلقليمية حلماية حقوق اإلنسان من أجل املساهمة في تعزيز إقامة 

العدل.
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ومن شأن اعتماد آليات للوالية القضائية العاملية أن يشجع مكافحة اإلفالت من العقاب على 

املستوى العاملي فيما يتعلق باجلرائم اجلسيمة ما من شأنه تعزيز دولة القانون.  

وفي مجال إصالح العدالة اجلنائية يجب إلغاء عقوبة اإلعدام والتوقيع على البروتوكول 

االختياري الثاني امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء 

عقوبة اإلعدام ووضع حد لعقوبة غير إنسانية وكثيرا ما تطبق ظلما وبشكل متييزي. 

وفي األخير، من الضروري ضمان عملية شاملة في املراحل االنتقالية. يجب استشارة املجتمع 

املدني وإشراكه في مختلف مراحل اإلصالحات الدستورية والتشريعية؛ وخاصة فيما يتعلق 

باملرأة واإلعالم وقطاعات التعليم وإقامة العدل واألمن واألقليات. ومن شأن هذه الشراكة، 

التي تأخذ في االعتبار التنوع الثقافي واللغوي، ضمان السير احلسن لإلصالحات وشرعيتها 

واستدامتها. ومن شأنها أيضا أن تضمن تكريس احلقوق الثقافية في النصوص املعتمدة. 

وبناء على ما سبق يجدر أن تستمر الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان في دعوة الدول إلى :

• إعادة التأكيد بصفة ال لبس فيها في إطار اإلصالحات التشريعية والدستورية املرافقة 	

للعملية االنتقالية على عاملية وسمو االقانون الدولي حلقوق اإلنسان على القوانني احمللية 

؛ الفصل بني السلطات واسقالل السلطة القضائية وضمان احلقوق األساسية وجترمي 

انتهاكها ومكافحة اإلفالت من العقاب ؛ إنشاء آليات فعالة ملكافحة الفساد ؛ التعددية 

السياسية ؛ احترام التنوع وحظر كل أشكال التمييز ؛ وسمو حقوق اإلنسان على االتفاقات 

الدولية في مجالي االقتصاد واالستثمار. 

• ضمان احلق في معرفة احلقيقة والعدالة والتعويض وضمان عدم تكرار االنتهاكات اخلطيرة 	

حلقوق اإلنسان. 

• إدراج حقوق اإلنسان والعدالة في قلب احملادثات الهادفة إلى تسوية النزاعات في مجلس 	

األمن لألمم املتحدة وفي الهيئات اإلقليمية. 

• االنضمام إلى احملاكم الدولية أو املختلطة، وال سيما احملكمة اجلنائية الدولية، ومنحها دعما 	

أوسع لتعزيز بعثات التحقيق واإلجراءات العقابية وكذلك اإلجراءات الهادفة إلى تعويض 

الضحايا أو الوقاية من االنتهاكات في تكامل مع األنظمة القضائية الوطنية. 

• االنضمام إلى اآلليات املرتكزة على الوالية القضائية العاملية وخارج اإلقليم. 	

• وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام في انتظار إلغائها. 	

• وضع رزنامة إلصالح الهيئات اإلقليمية مبا يسمح لها بأداء دور سياسي مساند للعملية 	

االنتقالية.

اجتماع بني ممثلي 

منظمات أعضاء في 

الفدرالية الدولية حلقوق 

اإلنسان مكلفني بالتحقيق 

أو التحليل والنائب العام 

للمحكمة اجلنائية الدولية.
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2. املرأة كطرف فاعل في العملية االنتقالية

لقد أدت النساء دورا أساسيا في الثورات 

أو الربيع العربي إال أن االعتراف بهذا الدور 

يختلف باختالف مجتمعات املنطقة تبعا ملدى 

انتسشار العقلية احملافظة فيها. وبصفة عامة، 

تنقسم مطالب النساء خالل هذه الثورات إلى 

شطرين : املساواة للجميع وتعزيز حقوقهن 

من أجل مواطنة كاملة. وحتى إن لم يتم 

بعد إعمال حقوق املرأة بشكل كامل فإن تلك 

احلركة لم يسبق لها مثيل في التاريخ وتدل 

على األهمية املركزية التي حتتلها اليوم قضية 

حقوق املرأة في كافة مجتمعات املنطقة التي 

شهدت تلك الثورات.

في تونس، كان للنساء دور حاسم في الثورة إال أن السلطات لم تكن لديها الرغبة في 

منحهن كامل حقوقهن. وجتدر اإلشارة إلى أن نسبة النساء ضمن املرشحني لالنتخابات 

البرملانية بلغت 50%. غير أن هناك معارضة قوية للمساواة في التمثيل السياسي. وعالوة 

على ذلك، اطلقت حملة ضد اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

)السيداو(. ويوجد ضمن املشاركني في احلملة لنساء يعارضن احلق في اإلجهاض وأحكام 

اتفاقية السيداو التي حتد من إمكانية زواج األطفال ومتنع الزواج القسري.

في غواتيماال، بفضل محاكمة الدكتاتور السابق ريوس مونت متكنت النساء الالتي 

تعرضن العتداءات جنسية من كسر جدار الصمت الذي كان قائما منذ ثالثني عاما. فقد متكن 

من التحدث ألول مرة أمام القضاة وأمام أسرهن. كما قدمت الكثير من النساء األخريات 

شهاداتهن، وبينت مشاركة الضحايا في تلك احملاكمة التاريخية بأن وصول النساء من السكان 

األصليني إلى العدالة شيء ممكن.   

ما العمل ملواجهة احملاوالت التي تقوم بها قوى محافظة تهدف إلى احلد من حقوق املرأة؟ 

يجدر الذكر أن الطالق قد شرع في إيرلندا قبل أقل من عشرين سنة وسط مقاومة شديدة. 

وأصبح اليوم مقبوال على نحو واسع. وما زالت مسألة اإلجهاض تثير جدال واسعا وسط 

املجتمع اإليرلندي. وقد بذل املجتمع املدني وال سيما املنظمات املدافعة عن حقوق املرأة جهودا 

جبارة من أجل توعية املجتمع وحتطيم التصورات التي تروجها جماعات مناهضة لإلجهاض 

والكنيسة الكاثوليكية. لكن قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان هي التي ساهمت في 

الواقع في دفع اإلصالحات إلى األمام. وفيما يخص بعض القضايا، كاالجتار باألشخاص 

والدعارة فقد أنشئت حتالفات بني منظمات مدافعة عن حقوق اإلنسان وجماعات دينية. 

وبصفة عامة، فإن مشاركة النساء في مفاوضات السالم والعمليات االنتقالية تبقى محدودة. 

على سبيل املثال، ليس للنساء إال دور محدود في مفاوضات السالم في تركيا. وهذا رغم 

أن مشاركة املرأة في عملية السالم ضرورية للتطرق إلى مسألة مخلفات احلرب مبا في ذلك 

االعتداءات اجلنسية التي ارتكبت في إطار النزاعات املسلحة، وذلك عالوة على املسائل املتعلقة 

بتعويض الضحايا من قبل السلطة. 

في غواتيماال، بفضل محاكمة الدكتاتور السابق ريوس مونت متكنت النساء الالتي تعرضن 

العتداءات جنسية من كسر جدار الصمت الذي كان قائما منذ ثالثني عاما. فقد متكن من 

التحدث ألول مرة أمام القضاة وأمام أسرهن. كما قدمت الكثير من النساء األخريات 

شهاداتهن، وبينت مشاركة الضحايا في تلك احملاكمة التاريخية بأن وصول النساء من السكان 

األصليني إلى العدالة شيء ممكن.   

وتعد مشاركة النساء في الهيئات السياسية لبلدانهن شرطا أساسيا إلجناح التحول الدميقراطي 

الذي يأخذ في االعتبار حماية حقوق املرأة. وال ميكن اعتبار أن تخصيص حصة 30% كحد 

أدنى نسبة كافية. ويجدر الذكر بأن بعض الدول التي توصف بالدميقرطية ليست في منزلة 

تسمح لها إعطاء دروس في هذا املجال. 

وعليه ينبغي للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان :

• االستمرار في مطالبة الدول باتخاذ التدابير املؤسسية والسياسية والثقافية الالزمة لتعزيز 	

مشاركة املرأة في احلياة العامة بصفة عامة وبشكل خاص في العمليات واملؤسسات 

االنتقالية. 

• االستمرار في مطالبة الدول التي متر مبراحل انتقالية باتخاذ التدابير الدستورية 	

والتشريعية الالزمة لضمان املساواة بني الرجل واملرأة وحماية احلقوق املنصوص عليها في 

الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة بهذا املجال. 

• العمل على إشراك النساء في العمليات الهادفة إلى تسوية النزاعات والوقاية منها إضافة 	

إلى تنفيذ القرار رقم 1325 وكافة القرارات التي تلتها. 

• تعزيز نشاطاتها املتعلقة بوصول النساء إلى العدالة وجلوئهن إلى اآلليات القضائية وشبه 	

القضائية من أجل احترام حقوق املرأة. 

• تكثيف العمل في مجال مكافحة إفالت مرتكبي اجلرائم اجلنسية من العقاب. 	

• ويجب على املنظمات املدافعة عن حقوق اإلنسان وال سيما الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان 	

ومنظماتها األعضاء ضمان متثيل متساو بني الرجال والنساء في مراكز صنع القرار داخل 

تلك املنظمات.

مداخلة سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية الدولية حلقوق 

اإلنسان أثناء اجللسة االفتتاحية ملنتدى إسطنبول بشأن 

موضوع االنتقاالت السياسية وحقوق اإلنسان. 
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3.حرية األديان واالنتقاالت السياسية

إن العالقة بني حرية الدين وغيرها من حقوق اإلنسان مشكلة مطروحة في العديد من الدول 

التي متر مبراحل انتقالية حيث تثير مسألة حتديد أو إعادة حتديد مكانة الدين في دولة القانون 

أسئلة عديدة. ومن الضروري إعادة التأكيد على سمو حقوق الفرد على األديان. من الواجب 

احترام املعتقدات إال أنه ينبغي أن تظل شأنا ينحصر في األفراد.فال ينبغي أن تعطى األولوية 

للممارسات الدينية على حساب املعايير الدولية حلقوق اإلنسان : األفراد هم املعنيون باحلق في 

حرية الوجدان والتعبير عن الرأي واملعتقد. ومن شأن تدخل الدين في احلياة العامة أن يحول 

دين األغلبية إلى دين الدولة ما من شأنه إن يؤدي إلى احلد من احلريات. 

ويكمن الهدف املرجو في التوفيق بني كافة اآلراء سواء كانت دينية أو ال. ومن بني تلك اآلراء 

توجد آراء انتقادية مبا فيها اآلراء التي تنتقد الدين والتي ينبغي أن يفسح لها املجال في أي 

مجتمع يحترم احلقوق األساسية، بشرط أال تتجاوز حدودهها )كالتمييز والتحريض على 

الكراهية إلخ(. وكل محاولة تهدف إلى احلد من إمكانية االنتقاد تعد انتهاكا حلرية الرأي 

والوجدان. وفي املقابل ال ميكن بأي شكل من األشكال السماح بالتحريض على الكراهية باسم 

الدين، على غرار بعض القنوات التلفزيونية التي تبث دعوات للقتل سواء تعلق األمر بيهود 

متطرفني يحرضون على قتل الفلسطينيني أو أئمة يصدرون فتاوى تدعوا إلى القتل.

4. حرية التعبير واالنتقاالت السياسية

 14% فقط من سكان العالم يعيشون في بلدان 

تضمن حرية الصحافة3. والكثير من البلدان 

متارس الرقابة، ويتم قمع حرية الصحافة على 

أساس القانون اجلنائي أو كما يحدث في تركيا 

على أساس قانون مكافحة اإلرهاب. 

وكثيرا ما تكون وسائل اإلعالم تابعة للسلطة أو 

ألطراف ذات نفوذ اقتصصادي وتقوم بتشويه 

صورة املدافعني عن حقوق اإلنسان معرضة إياهم 

إلى مزيد من القمع كما هو احلال في نيكاراغوا. 

وعالوة على ذلك، حتاول احلكومات إسكات 

األصوات املعارضة عبر إنشاء منظمات تدعي أنها 

غير حكومية ولكنها في الواقع تابعة للحكومات 

مهمتها الدفاع عن مواقف حكوماتها أمام املجتمع 

الدولي. 

مثال تركيا : عندما أرسى مصطفى كمال أتاتورك مبدأ العلمانية2 كان الهدف هو الفصل بني 

الدين والدولة. واليوم ميكن ألي شخص في تركيا ممارسة شعائره الدينية أو تغيير دينه أو 

ارتداء رموز دينية أو عدم اتباع أي دين. وهذا يقتضي أال حتابي الدولة والسياسات العامة أي 

دين على حساب الديانات األخرى. واليوم أصبحت السلطات التركية تعتمد قوانني يعتقد أنها 

مبنية على قيم إسالمية )مواقيت غلق احلانات ومشاريع لبناء مساجد في أماكن رمزية إلخ(. 

وإضافة إلى ذلك يتم إجراء محاكمات بتهمة املساس بقيم األغلبية ما يحد من حرية التعبير 

حتت غطاء مكافحة اإلساءة إلى الدين اإلسالمي. 

جتربة بيانت في تركيا : بيانت صحيفة إلكترونية بديلة تتكفل بإعطاء الكلمة ملن ال ميكنهم 

التعبير إال نادرا – النساء واملعارضة واألقليات – وتعكس مختلف الثقافات في تعددها. وتعتبر 

بيانت أنه من املهم أن تنقل وسائل اإلعالم خطابات من ال سبيل له إلسماع كلمته. وتقوم 

بيانت بفسح املجال للخطابات الداعية للسالم في املرحلة االنتقالية وهي حريصة على التحلي 

باملوضوعية في الكلمات التي تستخدمها )مثال عبر جتنب استخدام كلمات مثل »إرهابي« 

و«شهيد« وغيرها من العبارات احململة بالرمزية والعاطفة(. ومتتنع هذه الصحيفة من نقل 

اخلطابات الداعية لى الثأر وتتجنب الشعارات التبسيطية مفضلة التحاليل التي تشرح األسباب 

العميقة للنزاعات. 
ينبغي للمجتمع املدني وبوجه خاص منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان العمل مع املنظمات 

الدينية إذا لم تتعارض مبادئها مع احلريات األساسية. فالعمل مع تلك املنظمات من شأنه أن 

يشجع رؤية أوسع حلرية املعتقد. 

وبناء على ما سبق ينبغي للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان :

• املطالبة بأن تشمل املؤسسات الوطنية آليات تسمح مبكافحة أشكال التمييز وال سيما إذا 	

كانت تستند إلى مبرر ديني.

• وضع استراتيجيات من أجل حث الزعماء الدينيني على أخذ حقوق اإلنسان في االعتبار 	

وتبني مفهوم تعددي للدين يكون أكثر تقبال حلرية الفكر والوجدان وأكثر احتراما حلقوق 

املرأة.

2. مبدأ فصل الدين عن الدولة

3. بحسب فريدم هاوس أقل من 14% من سكان العالم – أي حوالى السدس – يعيشون في بلدان حتظى بتغطية واسعة لألحداث السياسية ويتمتع فيها الصحافيون باألمان 

وال تتدخل الدولة في عمل وسائل اإلعالم إال قليال وال تخضع الصحافة إلى مضايقات قضائية أو ضغوط اقتصادية. انظر

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2013 

كرسي شاغر يرمز 

إلى املدافعني املعتقلني 

تعسفا واحملرومني 

بالتالي من املشاركة 

في مؤمتر الفدرالية 

الدولية حلقوق 

اإلنسان.

الرئيس عبد اهلل غول 

يستمع إلى مداخلة 

سهير بلحسن أثناء 

اجللسة اخلتامية 

للمنتدى. وفي اخللفية، 

زوجة وأطفال محرم 

أربي، عضو في  

اجلمعية التركية حلقوق 

اإلنسان وهو معتقل 

حاليا.
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حرية التعبير ركيزة أساسية في النظام الدميقرطي حتى وإن شمل ذلك اآلراء غير املقبولة 

أو الصادمة. حدد القانون الدولي القيود التي ميكن فرضها على حرية التعبير ونص على 

خضوعها جلملة من الشروط التراكمية للتأويل الصارم. ويجب أن ينص عليها القانون 

وأن يكون لها هدف مشروع مثل حماية القانون أو املواطنني وأن تكون مبررة في مجتمع 

دميقراطي مثل حماية األفراد من اخلطابات احملرضة على الكراهية العرقية واالجتماعية أو 

احملرضة على العنف. وفيما ما يخص تركيا تعتبر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن الدعوة 

االنفصالية تدخل في إطار حرية التعبير وهي بذلك تستحق احلماية إذا كانت الدعوة إلى إقامة 

حكم ذاتي في كردستان ال تترافق مع حتريض على العنف أو اإلرهاب. أما في الواليات املتحدة 

فحتى بعض اخلطابات التي حترض بشدة على الكراهية محمية باسم حرية التعبير. 

وعليه فمن املهم أن تقوم الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان مبا يلي : 

• املطالبة باحترام حرية التعبير مبوجب أحكام الصكوك الدولية واإلقليمية حلماية حقوق 	

اإلنسان. مساندة ضحايا انتهاكات حرية التعبير في املجتمعات التي متر مبراحل انتقالية. 

• حث وسائل اإلعالم السمعية البصرية التابعة للقطاع العام على ضمان التعددية والتوازن 	

بني مختلف االجتاهات. 

• مواصلة استكشاف سبل التعاون مع وسائل اإلعالم البديلة في البلدان التي متر مبراحل 	

انتقالية. 

وتتراوح درجة احلماية من التشهير 

بحسب الوظيفة وينبغي أن تكون في 

احلد األدنى إذا تعلق األمر باحلكومات 

وفي احلد األقصى إذا تعلق األمر 

باملواطنني. التشهير ممنوع لكن ال 

ميكن إدانة صحفي جنائيا بحجة 

التشهير مبسؤولني في الدولة. أما 

التشهير باألديان فيشكل انتهاكا 

حلقوق اإلنسان. وكما صرحت مرارا 

الهيئات الدولية واإلقليمية حلماية 

حقوق اإلنسان فإن الفرد، اخلاضع 

للقانون، هو الذي ميكنه االستفادة من 

احلماية من التشهير وليس الدين. 

شبنم كورور 

فنجاجني، رئيسة 

مؤسسة حقوق 

اإلنسان التركية 

)HRFT(

قيرغيزستان : أطلقت منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان مهرجانا للفيلم املتنقل. 

واليوم فقد تطور هذا املهرجان، وأصبحت تشارك فيه مدارس وفنانون وممثلون عن السلك 

الدمبلوماسي واحلقوقيون. ويخصص التلفزيون الوطني ثالثني دقيقة للمنظمني لبث أفالم 

وثائقية تعالج املسائل املتعلقة باملجتمع. لكن في 2012 مت توجيه تهمة لرئيسة إحدى املنظمات 

األعضاء في الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان في قيرغيزستان على خلفية فيلم كان ضمن 

برنامج املهرجان يتعلق مبسلم مثلي اجلنسية. ووصفها أحد األئمة هناك بأنها متطرفة تهدد 

األمن والنظام العامني.وطالبت السلطات بحذف هذا الفيلم من برنامج املهرجان حتت طائلة 

املتابعات القضائية وهذا رغم أن حرية التعبير مكرسة في الدستور. وفي هذه احلالة جاء تهديد 

حرية التعبير من السلطات وجماعات متطرفة. 
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5. حقوق اإلنسان واألقليات والشعوب األصلية

احترام حقوق األقليات مرتبط في كثير من األحيان مبستوى الدميقراطية ومبدى التقدم في 

العملية االنتقالية. األقليات الدينية أو العرقية مستهدفة في خطابات الكراهية والعنف والتمييز 

وبصفة منهجية في بعض األحيان. انتماء الفرد إلى اجلنس البشري ال ميكن أن يختزل في 

أصله العرقي أو جنسيته أو آرائه أو معتقداته الدينية أو جنسه أو ميوله اجلنسية. 

قضية الشعوب األصلية تطرح على الدول مسألة املواطنة واألمة والوصول إلى السلطة 

السياسية، الذي قد يتم عبر االعتراف باحلق في تقرير املصير، إضافة إلى احلقوق الثقافية 

واحلق في متلك األراضي. ويقتضي االحترام الفعلي للحقوق الفردية واجلماعية للشعوب 

األصلية التطرق إلى مسائل أساسية مثل إعادة توزيع الثروات وال سيما املوارد الطبيعية 

واملناهج السياسية والتربوية وهيكلة املجتمعات إضافة إلى املسائل البيئية. منوذج التنمية الذي 

اعتمدته أغلب البلدان يرتكز على االستهالك واستغالل املوارد الطبيعية وبشكل عادة ما يؤدي 

إلى انتهاك احلقوق اجلماعية للمجتمعات احمللية والسكان األصليني. ويتم أيضا جتاهل صورة 

العالم لدى الشعوب األصلية رغم أنها قد ال ترغب في اعتماد النموذج املبني على اإلنتاجية 

واالستهالكية ومركزية اإلنسان، فالتعايش مع الطبيعة أمر أساسي لدى تلك الشعوب. 

واحلركات االحتجاجية التي تعارض تلك السياسات تتعرض للتجرمي والقمع في العديد من 

البلدان والسيما في القارة األمريكية والقارة اآلسياوية. ففي كولومبيا وحدها مت اغتيال 24 

زعيما للجماعات األصلية بني يناير ومايو 2013.

وفي األخير، فإن حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري الهوية اجلنسانية 

غير محترمة في كثير من البلدان باسم األخالق. هذه األقلية غائبة عن الواجهة ومن جملة 

األسباب القمع الذي تتعرض له. وكثيرا ما يتعرض املدافعون عن حقوق تلك الفئة للمضايقات. 

ينبغي للمنظات احلقوقية أن تتخذ مواقف واضحة من أجل احترام حقوق املثليات واملثليني 

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري الهوية اجلنسانية وعدم ممارسة التمييز ضدهم. 

وبناء على ما سبق ينبغي للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان : 

• االستمرار في الدعوة إلى إدراج وجوب حماية األقليات ومبدأ التعددية في الدساتير 	

والتشريعات. 

• االستمرار في املطالبة باالعتراف باحلق في التدريس بلغات األقليات وتعزيزه. 	

• املطالبة، في أوروبا بوجه خاص، باتخاذ تدابير إلرساء مبدأ التمييز اإليجابي من أجل 	

ضمان احترام حقوق الروما وضمان حقهم في املساواة رسميا وبصفة فعلية. 

• مواصلة وتعزيز عمل الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان في مجال حماية حقوق الشعوب 	

األصلية وال سيما حقها في املشاركة واالستشارة املسبقة وموافقتها فيما يتعلق باملشاريع 

التي من شأنها أن تضر بحقوقها. 

• تكثيف عمل الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ف ميجال حماية حقوق املثليات واملثليني 	

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري الهوية اجلنسانية في السنوات القادمة وتشجيع تبادل 

املعلومات املتعلقة بهذه املسألة داخل الفدرالية وخارجها، وال سيما في املناطق التي يعتبر 

فيها هذا املوضوع من الطابوهات.

6. تأثير األزمات االقتصادية على حقوق اإلنسان

في كثير من األحيان تضع الدول سياساتها العامة على أساس اعتبارات اقتصادية على حساب 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان. واالستراتيجية التي تضعها حاليا دول جنوب أوروبا حتت ضغط 

املؤسسات املالية الدولية ملواجهة األزمة االقتصادية تستند أساسا إلى اعتبارات إيديولوجية 

وتؤدي إلى تقلص الفضاء الدميقراطي وتراجع احلقوق االجتماعية وال سيما احلقوق النقابية. 

وتتعرض احلركات االجتماعية التي حتتج على انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية للقمع، 

ما يدل مرة أخرى على العالقة الوثيقة بني احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية. وعليه ميكن القول إن تلك البلدان متر مبراحل انتقالية عكسية.  

إن اإلجراءات التقشفية متييزية بطبيعتها من حيث أنها تؤثر بشكل كبير على الفئات األكثر 

فقرا واألكثر ضعفا في املجتمع. وتخفيض النفقات العامة وجتميد أو تقليص األجر األدنى 

واالنتهاكات التي تطال احلق في التفاوض اجلماعي للعمال تشكل انتهاكات حلقوق اإلنسان. 

مثل هذه اإلجراءات من شأنها أن تعزز التيارات السياسية املتطرفة ميينية كانت أو يسارية في 

املجتمع. ويشهد اليمني املتطرف والشعبوية تقدما يثير القلق في فرنسا وأوروبا وال سيما في 

اليونان حيث تزداد اخلطابات احملرضة على كراهية املهاجرين مع تضاعف أعمال العنف التي 

تستهدفهم. 

من الصعب اليوم ضمان تنفيذ فعلي للحقوق االقتصادية واالجتماعية أمام احملاكم الوطنية 

ألنه ليس من السهل إثبات العالقة السببية بني االنتهاكات وعمل الدولة أو تقاعسها، وإمكانية 

اللجوء إلى القضاء بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتبقى ضعيفة. 

في ظل هذا الواقع حددت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ومنظماتها األعضاء سبل العمل 

اآلتي ذكرها :

• مواصلة حشد اجلهود من أجل التوقيع على البروتوكول االختياري امللحق باالتفاقية 	

الدولية اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وفي أوروبا، امليثاق االجتماعي 

األوروبي املنقح وآلية الشكاوى اجلماعية التابعة له. 

• توضيح أسباب األزمة واحللول املمكنة للبرهنة على أن اإلجراءات التقشفية ليست احلل 	

املناسب. التأكيد على أن احلالة االقتصادية ال ميكن أن تكون مبررا بأي شكل من 

األشكال النتهاكات حقوق اإلنسان. صياغة خطاب بشأن التزامات املؤسسات املالية الدولية 

في مجال حقوق اإلنسان. تعزيز التحالفات وال سيما في املجال النقابي من أجل دعم 

استراتيجيات املقاومة ضد السياسات احلالية وال سيما في أوروبا. 

• إعداد دراسات بشأن تأثير اإلجراءات التقشفية على املساواة لتبيني طبيعتها التمييزية )ال 	

سيما تخفيض النفقات العامة في مجال اخلدمات االجتماعية(.

• تعزيز متابعة االحتجاجات االجتماعية وتوثيق قمع احلركات االجتماعية ونشر معلومات 	

عنها ومحاسبة املؤسسات املكلفة بتطبيق القوانني. 
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• املطالبة بصفة منهجية باحترام املعايير املتعلقة بسلوك قوات األمن عندما تواجه احلركات 	

االجتماعية. 

• ضمان الدفاع عن كل األشخاص املتابعني أمام احملاكم بسبب مشاركتهم السلمية في 	

االحتجاجات االجتماعية. 

• القيام بإجراءات قضائية من أجل ضمان احترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية بهدف 	

تطوير أحكام قضائية تلزم الدولة في هذا املجال وال سيما على الصعيد اإلقليمي )اللجنة 

األوروبية للحقوق االجتماعية واحملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان إلخ(. وميكن للمنظمات 

الوطنية عند االقتضاء توفير مساعدة قضائية للعمال الذين يرغبون في تسيير الؤسسات 

املفلسة أو التي تخلى عنها أصحابها في إطار تعاونيات. 

• تعزيز استخدام تقارير وتوصيات آليات األمم املتحدة كوسائل للدعوة أمام السلطات 	

الوطنية.

وبناء على ذلك، مت التشديد على القيام باخلطوات اآلتية: 

• مطالبة الدول بوضع قوانني تنظم نشاطات الشركات مبا في ذلك نشاطاتها في البلدان 	

األجنبية وال سيما عبر إجبارها على االلتزام مببدأ العناية الواجبة ونشر معلومات فيما 

يخص آثار نشاطاتها على البيئة وحقوق اإلنسان ويجب فرض عقوبات في حال عدم 

احترام تلك االلتزامات. املطالبة بتغيير اجلهة التي يقع عليها عبء اإلثبات عند التحقيق في 

7. الشركات وحقوق اإلنسان في املراحل 

االنتقالية

ترافق االنتقاالت السياسية في بعض احلاالت حتوالت اقتصادية. وتعد مرحلة التحول السياسية 

مناسبة ملناقشة النماذج االقتصادية وفرصة للدولة للتفاوض أو إعادة التفاوض بشأن اتفاقات 

مع املؤسسات املالية الدولية والشركاء االقتصاديني. ويعتبر اخلطاب االقتصادي السائد أن 

االنفتاح االقتصادي هو في صالح الدميقراطية. غير أن هناك آثار سلبية ترتب على فتح 

االقتصاد أمام التجارة واالستثمارات األجنبية وقد مت توثيقها من قبل العديد من الدول سواء 

تعلق األمر باحلق في الغذاء أو الصحة أو بيئة سليمة أو باحلق في األرض. 

ميكن للشركات أن تكون مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات أو أن تستفيد منها أو أن تكون شريكة 

فيها. وعليه فكثيرا ما يحرم الضحايا من سبل االنتصاف بعد تعرضهم النتهاكات يكون 

للشركات ضلوع فيها رغم التقدم الذي أحرز في السنوات األخيرة على الصعيد الدولي في 

مجال االعتراف مبسؤولية مختلف األطراف الفاعلة مبا في ذلك مسؤولية الشركات )مبادئ 

األمم املتحدة املتعلقة باملشاريع التجارية وحقوق اإلنسان املعتمدة في 2011 واملبادئ التوجيهية 

ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي املوجهة للشركاتت متعددة اجلنسيات(.

الكمبوج : عمليات االستيالء على األراضي املرتبطة مبشاريع اقتصادية حتدث بكثرة في 

هذا البلد،ويعد قرار جتميد منح امتيازات على األراضي على املستوى الوطني الذي اعتمد في 

2012 خطوة شكلية لم تترجم على أرض الواقع فقد مت منح امتيازات جديدة بعد اعتماده. 

ومع ذلك فإن املفوضية األوروبية لم حترك ساكنا رغم وجود عالقة مزعومة بني منح أفضليات 

جتارية للكمبوج في إطار نظام األفضليات املعمم وانتهاكات حلقوق اإلنسان. إذ من احملتمل أن 

تشجيع الصادرات الزراعية قد شجع مصادرة األراضي في إطار مشاريع زراعة قصب السكر. 

وطالب قرار أصدره البرملان األوروبي في أكتوبر 2012 بإجراء حتقيق في هذا املوضع. 

كينيا : تتم اليوم مراجعة اتفاقات دول إفريقيا والبحر الكاريبي واحمليط الهادئ( من منظور 

ليبرالي. ويخشى أن تكون لذلك نتائج سلبية وخيمة على السكان األكثر فقرا. ففي كينيا، بات 

60% من اإلنتاج الزراعي مهددا مع ما يرافق ذلك من تداعيات خطيرة على املزارعني وحق 

السكان احملليني في الغذاء. ويزداد هذا اخلطر تفاقما بسبب الدعم الذي يقدمه االحتاد ا ألوروبي 

لبعض قطاعاته الزراعية. 
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وجود عالقة سببية بني ضرر ما ونشاطات شركة ما في حال قيام الضحايا مبتابعات 

قضائية. الدعوة إلى جعل الشركات األم مبدئيا مسؤولة عن تصرفات شركاتها الفرعية. 

إجبار الشركات متعددة اجلنسيات على التحلي مبزيد من املسؤولية حني يتعلق األمر 

باستراتيجياتها وممارساتها وذلك مبا يتناسب مع وطأتها على البلدان التي تعمل فيها. 

• مطالبة الدول واملؤسسات املالية الدولية والتجارية بإدراج سمو حقوق اإلنسان في قلب 	

سياساتها التنموية واالستثمارية وفي تبادالتها التجارية. ويجب أن تترافق هذه السياسات 

مبؤشرات لقياس اآلثار على حقوق اإلنسان ويتم القياس من قبل آليات مستقلة تستجمع 

املعلومات من املجتمع املدني في البلدان واملناطق املعنية.

• حشد اجلهود ملنع الدول من إبرام اتفاقات تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق 	

اإلنسان. 

• دعوة برملانات الدول التي متر مبراحل انتقالية إلى مساهمة أوسع في متابعة املفاوضات 	

بشأن االتفاقيات التجارية والدعوة إلى فرض الشفافية في هذا املجال إلتاحة ممارسة 

رقابة املواطن عليها. والهدف من ذلك هو جتنب قيام السلطة التنفيذية مبفاوضات غامضة 

وخدمة املصالح االقتصادية الشخصية على حساب املصلحة العامة. 

• تشجيع زيادة األحكام القضائية وخاصة في إطار التحكيمات الدولية مبا يتيح للدول 	

إمكانية مراجعة أحكام املعاهدات التجارية أو االستثمارية التي أبرمتها ثم اتضح أن لها 

نتائج سلبية على حقوق اإلنسان دون أن تخضع لعقوبات اقتصادية مشددة. 

• دفع احلكومات إلى إعداد دراسات بشأن اآلثار التي قد تنجم عن االتفاقيات التجارية قبل 	

إبرامها مساهمة منها في الشفافية واحلوار الدميقراطي مع السكان املعنيني. ويجب إعداد 

هذه الدراسات بصفة مستقلة وشفافة وشاملة ووفقا ملنهجية صارمة. ويجب تعزيز مكانة 

حماية البيئة مع ضرورة استشارة السكان األصليني في تلك العمليات. 

• تكريس فهم تقدمي للمبدي التوجيهية لألمم املتحدة بشأن املشاريع التجارية وحقوق 	

اإلنسان فيما يتعلق بالتزامات الدول خارج حدودها. وتفرض تلك االلتزامت على البلدان 

التي تقع فيها مقر الشركات سن قوانني بشأن تلك الشركات حتى عندما تعمل في اخلارج 

ومنح سبل انتصاف لضحايا ممارسات تلك الشركات في بلدان أجنبية )انظر مبادئ 

ماستريخت(.

• وبصفة عامة، الدعوة إلى تعزيز سبل االنتصاف لضحايا ممارسات تلك الشركات على 	

الصعيدين اإلقليمي والدولي وتوفير مساعدة قضائية للجماعات احمللية التي ترغب في 

متابعة الشركات أمام احملاكم النتهاكها حقوق اإلنسان. 

• تعزيز اإلطار القضائي الوطني لكي تتوفر الدول وخاصة بعد تغيير أنظمتها على األسس 	

القضائية الالزمة الستعادة سيادتها وإجبار الشركات على احترام حقوق اإلنسان مبا في 

ذلك حقوق السكان األصليني. ويجب تكريس املسؤولية اجلنائية للشركات في القانون 

الوطني. 

• البدء في العمل بشأن قضايا الفساد. 	

8. حقوق اإلنسان والعمليات االنتقالية 

وتكنولوجيات اإلعالم اجلديدة

متثل التكنولوجيات اجلديدة فرصة حلقوق اإلنسان وخطرا عليها في الوقت ذاته كما يتبني ذلك 

من خالل التجاوزات التي حدثت في إيران في 2009.

يسمح اإلنترنت للمواطنني بتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان عبر نشرها مباشرة على الشبكات 

االجتماعية وال سيما أثناء النزاعات مثلما هو احلال في سوريا حيث من الصعب للغاية إجراء 

حتقيقات على األرض. وتسمح هذه الوسيلة فك العزلة وكسر جدار الصمت. كما تتيح الشبكات 

االجتماعية إمكانية فضح االنتهاكات بل ميكنها أيضا أن تؤدي دورا في حماية حقوق اإلنسان. 

كما ميكن دعوة الناس عبر الشبكات االجتماعية للتظاهر في الشارع كما حدث في الثورات 

العربية. 

لكن اإلنترنت ميكنه أيضا أن يؤدي دورا سلبيا في حال إساءة استخدام حرية التعبير مثل 

بث اإلشاعات غير املوثقة والدعوة إلى العنف أو القتل كما يحدث مع بعض احلقوققني. ومن 

جهة أخرى هناك رقابة مفروضة على اإلنترنت وويتعرض العديد من الصحفيني واملدافعني عن 

حقوق اإلنسان واملدونني للقمع نتيجة تلك الرقابة.

إيران: في 2009، أثناء الثورة اخلضراء، جلأت احلكومة اإليرانية إلى استخدام التكنولوجيا 

التي وفرتها شركتا نوكيا وسيمنز للتنصت على املكاملات الهواتف النقالة. ومت اعتقال العديد 

من الصحفيني: أحدهم كان مختبئا خارج طهران واستعمل هاتفه النقال إلرسان أخبار. 

ومت اعتقاله وتعذيبه قبل أن يحكم عليه بست سنوات سجنا. ويقول بأنه اعتقل بسبب تلك 

التكنولوجيات.  

ونشرت نوكيا بيانا شددت فيه على أن احلكومة اإليرانية أساءت استخدام تلك التكنولوجيات 

على حساب حقوق اإلنسان وحرية التعبير. وقامت نوكيا بفسخ عقدها مع إيران. لكن احلكومة 

الصينية تقوم اآلن بتوفير تكنولوجيات مماثلة للسلطات اإليرانية. 

الصني : أكثر من 500 مليون شخص يستخدمون اإلنترنت في الصني. وتواصل السلطات 

الصينة فرض رقابتها على الشبكة عبر تكنولوجيات متقدمة تؤدي فيها الشركات دورا رئيسيا 

مساهمة بذلك في انتهاكات خطيرة حلرية اإلعالم. ومنذ 2005 تقوم منظمة هيومن رايتس إن 

تشاينا Human Rights in China وهي عضو في الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بأنشطة 

دفعية وبإجراءات قضائية جتاه شركات مثل ياهو وفيس بوك. وباملوازاة مع ذلك، جتمعت 

 Global Network شركات مختصة في تكنولوجيات اإلعالم في إطار مبادرة أطلق عليها اسم

Initiative )مبادرة الشبكة العاملية( لوضع مبادئ تسمح بتوجيه استثماراتها ونشاطاتها 
في الصني ووضع إطار يسمح بتوضيح مسؤولياتها. وهذا املشروع ما زال طور اإلجناز، 

وستشارك فيه منظمة هيومن رايتس إن تشاينا ما دامت تعتبر أن هذه العملية ذات مصداقية.
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الفاعلني احملليني الذين يرغبون في ذلك إليجاد وسائل اتصال جديدة تسمح مبواجهة 

التحديات املرتبطة باستخدام التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم. 

• التفكير في استخدام املؤمترات عبر الفيديو كإحدى وسائل البث التي تتيح الوصول إلى 	

أعداد كبيرة من الناس، وميكن استخدامها مثال لبث احملاكمات التي تكتسي أهمية تاريخية 

كبرى وبعض اجللسات الرمزية أمام احملاكم. 

• مواصلة فضح انتهاكات حرية التعبير وال سيما حرية املدونني التي ترتكب باسم مكافحة 	

اإلرهاب وإدانة الدعم ال ذي يقدمه االحتاد األوروبي والواليات املتحدة لتلك السياسات 

باسم محاربة اإلرهاب. االستمرار في املطالبة بإصالحات تشريعية لتتطابق القوانني 

الوطنية مع املعايير الدولية اخلاصة بحرية التعبير. 

أعضاء الفدرالية 

الدولية حلقوق اإلنسان 

يطالبون باإلفراج عن 

ألس بيالياتسكي )نائب 

رئيس الفدرالية الدولية 

حلقوق اإلنسان في 

بيالروس( ونبيل رجب 

)األمني العام املساعد 

للفدرالية الدولية حلقوق 

اإلنسان(

وعلى سبيل املثال، قامت شركات أوروبية ببيع برمجيات مراقبة للبحرين مت استخدامها 

لقمع املدافعني عن حقوق اإلنسان في هذا البلد. وعلى إثر ذلك اشتكت بعض املنظمات احلقوقية 

إلى مركز االتصال التابع ملنظمة التنمية والتعاون في املجال االقتصادي. 

وفي األخير، أكد املشاركون على أن املنظمات التي تدعي أنها غير حكومية في حني أنها تابعة 

للحكومات ال تنشط فوق امليدان فحسب بل في العالم االفتراضي أيضا، ما يقتضي تكييف 

استراتيجية املنظمات غير احلكومية املستقلة.

وبناء على ما سبق، اقترح املشاركون خطط عمل مختلفة:

• حشد اجلهود )نشاطات دعوة وفضح االنتهاكات ومتابعات قضائية( ضد الشركات التي 	

تبيع تكنولوجيات تستخدم بغرض تقييد حرية اإلعالم والتعبير. 

• مواصلة نشاطات حماية املدافعني عن حقوق اإلنسان وال سيما في حال انتهاك حريتهم في 	

التعبير. 

• تكثيف استعمال الشبكات االجتماعية وال سيما في البلدان اخلاضعة ألنطمة استبدادية 	

والتمكن من تعزيز قدرات األطراف الفاعلة املستقلة في بلدانهم إذا ما طلبوا ذلك. 

• التفكير في الطرق املناسبة للتحقق من صحة املعلومات وال سيما مقاطع الفيديو التي تبث 	

على اإلنترنت وفي سبيل مكافحة استخدام اإلنترنت بغرض التحريض على الكراهية. 

• استكشاف طرق جديدة الستخدام التكنولوجيات اجلديدة، وليس اإلنترنت فحسب بل حتى 	

الرسائل القصيرة عبر الهاتف التي تسمح بإيصال معلومات إلى األشخاص القاطنني في 

املناطق الريفية حيث اإلنترنت محدود أو منعدم.

• تكثيف العمل من أجل ربط املنظمات األعضاء في الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بالشبكة 	

عبر التكنولوجيات اجلديدة )تنظيم أيام عمل بشأن مسائل خاصة مع تعبئة كافة شبكة 

الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، إضافة إلى التعددية اللغوية إلخ(. 

• االستمرار في استخدام طرق احلشد التقليدية )املظاهرات وااللتماسات واحلضور في 	

الشارع ومنتديات شعبية موازية لألحداث الكبرى( إضافة إلى العمل على حشد اجلهود 

عبر الشبكات االجتماعية مع إقحام الشعوب األكثر ضعفا إلى جانب النخب. مساندة 
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9. التحالفات والشراكات من أجل حقوق اإلنسان

وأكد املشاركون أنه من الضروري إنشاء حتالفات واسعة على كل املستويات من أجل التصدي 

للهجمات التي تتعرض لها حقوق اإلنسان في أيامنا هذه. وميكن للتحالفات التي تقام من 

أجل تعزيز حقوق اإلنسان أن تتخذ عدة أشكال بحسب البلد – مع منظمات الدفاع عن حقوق 

املرأة ومنظمات الدفاع عن حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري الهوية 

اجلنسانية واملنظمات املمثلة للشعوب األصلية والعمال والشباب واملنظمات املدافعة عن السالم 

والعمال املهاجرين واملنظمات غير احلكومية املعنية بالتنمية وجمعيات حماية البيئة أو معاهد 

البحث من أجل املساهمة في صياغة حجج تدافع عن قضية حقوق اإلنسان. وميكن أيضا 

املشاركة في مبادرات متعددة األطراف تشارك فيها الشركات. 

تتيح الشبكات االجتماعية إمكانية نقل رسائل إلى ماليني األشخاص لكنه من املهم أيضا 

تعزيز التحالفات مع اجلماعات التي لديها أعضاء ينشطون فوق امليدان. 

سياسة التحالفات تقتضي توضيح نقاط االتفاق املتعلقة باألولويات واالستراتيجيات التي يبنغي 

وضعها. وتقتضي أيضا توضيح أدوار كل الشركاء، فيمكن لبعضهم أن يركز نشاطه على 

االنتقاد في حني يركز اآلخرون دروهم على احرك واحلوار وذلك في إطار تكامل اجلهود وبصفة 

متفق عليها. 

ومن الضروري أيضا التفكير منذ البداية في طرق تسوية اخلالفات وحدود الشراكات ومدتها. 

• تؤكد الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان على التزامها بسياسة التحالفات الواسعة واملجددة، 	

سواء أكانت ظرفية أو طويلة األجل، مع كل الفاعلني الذين يعترفون باملعايير الدولية 

حلقوق اإلنسان ويتقاسمون مبادئها. 
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الرابطة الكمبودية لتعزيز و الدفاع عن
حقوق اإلنسان

املرافق:
برنامج منتدى إسطنبول »االنتقال السياسي من منظور حقوق اإلنسان: التجارب والتحديات«
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الرابطة الكمبودية لتعزيز و الدفاع عن
حقوق اإلنسان
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 القرارات املتعلقة باالنتقال السياسي التي اعتمدها مؤمتر الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان،

 مايو 2013. 
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يشرف املنظمات األعضاء في الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان املائة وستة وأربعون بعقد الؤمتر 

العاملي للفدرالية في تركيا، هذا البلد الذي يعد منوذجا عن املشاكل التي تواجهها اليوم البلدان 

التي متر مبراحل انتقالية في العالم العربي اإلسالمي أو في مناطق أخرى من العالم. ما زالت 

هناك حتديات كثيرة في هذا البلد، بعضها يرتبط بحرية التعبير وحالة املدافعني عن حقوق 

اإلنسان والنزاع الدائر شرق البالد. 

تتميز املراحل االنتقالية مبشاريع مؤسسية وسياسية كاإلصالحات الدستورية التي ينبغي 

أن تكون مناسبة إلعادة التأكيد بشكل صريح على املبادئ األساسية التالية : عاملية حقوق 

اإلنسان والفصل بني السلطات واستقالل القضاء وضمان احلقوق األساسية وجترمي انتهاكها 

وإنشاء آليات فعالة ملكافحة الفساد وسمو حقوق اإلنسان على القوانني احمللية وعلى االتفاقات 

الدولية في مجالي التجارة واالستثمار.

إن التحوالت والثورات مصدرها الدعوات التي تطالب بالكرامة والعدالة االجتماعية املرتبطة 

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية. وتدعو الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان الدول إلى ضمان 

تلك احلقوق بشكل كامل عبر إدراجها في الدستور والقانون وتخصيص أقصى ما ميكن 

من املوارد من أجل تنفيذها وإنشاء آليات انتصاف فعالة في خدمة الضحايا والتوقيع على 

البروتوكول االختياري امللخق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

الذي يتيح لألفراد إمكانية رفع دعاوى أمام األمم املتحدة في حال انتهاك حقوقهم االقتصادية 

واالجتماعية. 

من الضروري أيا كانت املرحلة االنتقالية الكشف عن احلقيقة بشأن االنتهاكات اخلطيرة حلقوق 

اإلنسان. وإذا كانت محاكمة مرتكبي تلك االنتهاكات حقا مشروعا فإنه من الواجب ضمان 

احترام متطلبات احملاكمة العادلة. يجب أن تضمن عملية العدالة االنتقالية، باالشتراك مع 

املجتمع املدني وكل األطراف الفاعلة املعنية، احلق في إنصاف الضحايا أو أصحاب احلقوق 

من أهلهم مع ضمان عدم تكرار تلك اجلرائم. ينبغي أن يستخلص املجتمع بأكمله الدروس 

مما حدث، وعليه يجب الكشف عن احلقائق املتعلقة بتلك األحداث واالحتفاظ بأرشيفها وإنشاء 

مركز حلفظ الذاكرة والسماح لألجيال القادمة بفهم املاضي وتوعيتهم في هذا الشأن. 

ميكن للمجتمع الدولي أن يؤدي دورا رئيسيا في هذا املجال، في إطار األمم املتحدة أو 

املنظمات اإلقليمية. ويجب أن تكون حقوق اإلنسان في قلب النقاشات بشأن تسوية النزاعات 

في مجلس األمن لألمم املتحدة وكذلك في املنظمات اإلقليمية. وتوصي الفدرالية الدولية حلقوق 

اإلنسان بوضع رزنامة إلجراء إصالحات على الهيئات اإلقليمية مبا يسمح لها باملساهمة على 

قرار بشأن االنتقاالت السياسية وحقوق اإلنسان

اعتمده املؤمتر الثامن والثالثني للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان

23-28 مايو 2013

إسطنبول )تركيا(

الصعيد السياسي في إجناح العمليات االنتقالية. وتعد العدالة أحد العناصر األساسية في عملية 

إرساء السالم وتقع املسؤولية في إعمال العدالة بالدرجة األولى على عاتق احملاكم الوطنية 

للبلدان التي ارتكبت فيها اجلرائم. وإذا لم يتحقق ذلك يجب تعزيز آليات العدالة املستندة إلى 

الوالية القضائية خارج اإلقليم. وعالوة على ذلك، يجب أن حتظى احملاكم الدولية ومن بينها 

احملكمة اجلنائية الدولية بدعم أوسع من أجل تعزيز مهامها املتعلقة بالتحقيق والعقوبات 

وإنصاف الضحايا والوقاية تكملة للعداالت الوطنية.

في سياق املراحل االنتقالية كثيرا ما تواجه املجتمعات التي تخلصت من الدكتاتوريات مشكلة 

مرتبطة بالهوية أثناء عملية بناء املجتمع التعددي الذي يحترم حقوق األفراد أيا كان انتماؤهم. 

لكن العنصرية وكراهية األجانب والتحريض على كراهية اآلخر بسبب معتقداته الفلسفية أو 

الدينية إضافة إلى كراهية املثليني اجلنسيني وغيرها من أشكال كراهية اآلخر ما زالت موجودة 

وتقوم بعض األطراف السياسية باستغاللها. وتتعرض األقليات العرقية أو الدينية بشكل خاص 

إلى خطابات معادية لها وإلى أعمال عنف ومختلف أشكال التمييز وبصفة ممنهجة في بعض 

األحيان. ال ميكن حصر انتماء األفراد إلى اجلنس البشري في انتماءاتهم العرقية أو اجلنسية 

أو الفكرية أو في معتقداتهم الدينية أو جنسهم أو ميولهم اجلنسية. وعليه فإن الفدرالية الدولية 

حلقوق اإلنسان تدعو الدول إلى حشد جهودها من أجل تعزيز التعددية واحترام االختالف 

واالنفتاح الفكري اللذين يعدان من ركائز الدميقراطية. ومن الضروري سن قوانني ضد التمييز 

ملرافقة إعمال كافة احلقوق.   

وتذكر الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بأن القانون الدولي ينص على ن لكل إنسان احلق في 

حرية الفكر والوجدان والدين أو املعتقد. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته 

في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده إال مبا حتدده أحكام 

القانون التي تكون ضرورية حلماية األمن الوطني النظام العام والصحة العامة أو األخالق أو 

احلريات األساسية لآلخرين. فاحلرية الدينية تتوقف حيث تبدأ حقوق الغير. 

في الوقت الذي تهدد فيه حقوق املرأة بالتراجع في كثير من البلدان تذكر الفدرالية الدولية 

حلقوق اإلنسان بعاملية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة. والنساء متساويات في احلقوق 

مع الرجال في كل املجاالت مبا فيها احلق في املشاركة في احلياة االجتماعية والثقافية 

واالقتصادية والسياسية لبلدانهن وفي علمية السالم واملصاحلة. وتدعو الفدرالية الدولية حلقوق 

اإلنسان الدول إلى اتخاذ التدابير الالزمة على صعيد املؤسسات وعلى الصعيد السياسي 

والثقافي لتعزيز مشاركة املرأة في احلياة العامة باملساواة مع الرجل كما تدعوها إلى إلغاء 

قوانني األسرة املقيدة للحريات. وتذكر الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بأن النساء لديهن أيضا 

احلق في الوصول إلى كافة اخلدمات والوسائل التي تتيح لهن التحكم في اإلجناب.

حرية التعبير حق أساسي تنص عليه كل الصكوك الدولية واإلقليمية اخلاصة بحقوق اإلنسان. 

وال ميكن تقييد هذا احلق إال في إطار القانون وبشروط ينبغي أن تذكر بشكل واضح وأن 

تشرح بصفة ضيقة. وتذكر الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان في هذا الصدد بأن التحريض 

على الكراهية ميكن في بعض احلاالت أن يشكل جرمية دولية كما ورد في نظام احملكمة 



الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان / االنتقال السياسي من منظور حقوق اإلنسان: التجارب والتحديات /34

اجلنائية الدولية. وينبغي أيضا حماية  تكنولوجيات اإلعالم اجلديدة بصفتها وسائل للتعبيرعن 

الرأي من كل تقييد تعسفي.

وتدعو الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان الدول التي متر مبراحل انتقالية إلى سن قوانني لتنظيم 

نشاطات الشركات حتى وإن كانت في البلدان األجنبية وال سيما عبر إجبارها على االلتزام 

مببدأ العناية الواجبة ونشر معلومات فيما يخص آثار نشاطاتها على البيئة وحقوق اإلنسان 

مع فرض عقوبات في حال عدم التزامها. كما تدعو الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان إلى تغيير 

اجلهة التي يقع عليها عبء اإلثبات عند التحقيق في وجود عالقة سببية بني ضرر ما ونشاطات 

شركة ما في حال قيام الضحايا مبتابعات قضائية. وبصفة عامة، يجب أن تتحمل الشركات 

األم املسؤولية عن نشاطات شركاتها الفرعية التي تتسبب في أضرار.

كثيرا ما ساهمت االستثمارات والتجارة الدولية التي يفترض أن تكون وسيلة لتحقيق التنمية 

للجميع في مضاعفة ثروات الشركات متعددة اجلنسيات التي متلكها أقليات أوليغارشية 

وذلك على حساب احلقوق االقتصادية واالجتماعية ألغلبية السكان. فقد أضعفت اقتصادات 

بأكملها وفي بعض األحيان قامت بتهميش شعوب بأكملها عبر انتهاك احلق في الغذاء وفي 

الصحة والتعليم وجميع احلقوق االجتماعية. وتعتبر الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بأنه من 

الضروري أن تقوم الدول واملؤسسات املالية والتجارية الدولية التي تساهم فيها بإدراج سمو 

حقوق اإلنسان في قلب سياساتها التنموية واالستثمارية في التبادالت التجارية. ويجب مرافقة 

هذه السياسات مبؤشرات ملعرفة مدى الضرر الذي قد يلحق بحقوق اإلنسان ويجب أن تتكفل 

بقياسها آليات مستقلة يساهم فيها املجتمع املدني في البلدان املعنية. 

مهما كان النظام القائم تؤدي ممنظمات املجتمغ املدني دورا أساسيا كسلطة مضادة لكن 

بشرط أن تكون مستقلة. ولكي تتمكن من التأثير  بشكل فعال على النقاشات وفي إعداد 

املشاريع ملجتمعات دميقراطية في عالم معقد ومتعدد األقطاب تدعو الفدرالية الدولية حلقوق 

اإلنسان الدول إلى ضمان حرية تكوين اجلمعيات وحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي 

واحلق في استعمال وسائل اإلعالم العامة. وإميانا منها بأهمية التحالفات تؤكد الفدرالية 

الدولية حلقوق اإلنسان على سياسة التحالفات الواسعة واملجددة، سواء أكانت ظرفية أو طويلة 

األجل، مع كل األطراف الفاعلة التي تتبنى املعايير الدولية حلقوق اإلنسان.
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ترسيخ احلقائق

بعثات تقصي ومراقبة قضائية

من خالل أنشطة تتضمن بعث مراقبي محاكمات وتنظيم بعثات تقصي حقائق دولية، قد أسست الفدرالية الدولية حلقوق 

اإلنسان إجراءات دقيقة وموضوعية لترسيخ احلقائق واملسؤولية, اخلبراء املبعوثني إلى امليدان يتطوعوا بوقتهم لدعم أنشطة 

الفدرالية

مت نشر هذا التقرير بدعم من:

محتوى التقرير من مسؤولية الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان 

دعم املجتمع املدنى

تنظم الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان أنشطة متعددة باملشاركة مع منظماتها العضوة في البلدان التي يتواجدون فيها 

والهدف األساسي هو تعزيز دور وكفاءة نشطاء حقوق اإلنسان ودفع التغيير على املستوى احمللي

حتريك املجتمع الدولى

تقوم  الدولية،  املنظمات  في جهودهم جتاه  احمللييون  العضو وشركائها  منظماتها  اإلنسان  الدولية حلقوق  الفدرالية  تدعم 

الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بتنبيه اآلليات الدولية عن إنتهاكات حقوق اإلنسان وحتيل القضايا الفردية اليهم، كما أن 

الفدرالية تأخذ دور في تطوير اآلليات القانونية الدولية

إبالغ وإقرار

تقوم الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان باإلبالغ وحتريك الرأي العام وذلك من خالل بيانات صحفية ومؤمترات صحفية 

وخطابات مفتوحة إلى السلطات وتقارير عن بعثات باإلضافة إلى النداءات العاجلة واإللتماسات واحلمالت وموقع األنترنت 

: فتستعني الفدرالية بجميع وسائل اإلتصال لرفع الوعي فيما يتعلق بإنتهاكات حقوق اإلنسان
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عن الفدرالية الدولية

حلقوق اإلنسان

• تتحرك الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان من أجل حماية ضحايا إنتهاكات حقوق اإلنسان ومنع تلك 
اإلنتهاكات ومالحقة مرتكبيها 

"• حماية شاملة
تعمل الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان إلحترام جميع احلقوق املنصوص عليها في امليثاق العاملي 

حلقوق اإلنسان : احلقوق املدنية والسياسية باإلضافة إلى احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

"• حركة عاملية
تأسست الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان في سنة 1922 وجتمع اليوم 155منظمة عضوة في أكثر 

من 100 دولة حول العالم, نقوم الفدرالية بتنسيقودعم أنشطتهم وتوصل صوتهم إلى املستوى 

الدولي 

"• منظمة مستقلة
مثل جميع منظماتها العضوة ال تنتمي الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان إلى أي حزب سياسي أو 

ديانة معينة .وهي مستقلة عن كل احلكومات

http://www.fidh.org  : للحصول على معلومات عن املنظمات 178 األعضاء ميكن مراجعة املوقع اللكتروني

ويحظر  شخص،  أي  استعباد  أو  استرقاق  اليجوز  المادة4: 

االسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5: اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة 

بالكرامة. المادة 6: لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في 

التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض 

على تمييز كهذا. المادة 8: لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي 

ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو يمنحها له القانون. المادة 9: 
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