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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٨ و٢البندان 
   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانةالتقرير السنوي ملفوض

  األمني العاموتقارير املفوضية السامية و
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

  حلقة عمل عن القيم التقليدية للبشرية  

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

  موجز    
 للمناقشات اليت أجريت خالل حلقة العمل املتعلقـة         يتضمن هذا التقرير موجزاً     

، ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٤ يف جنيف يوم     ةودبالقيم التقليدية وحقوق اإلنسان، املعق    
وعرفت حلقة العمل اليت افتتحتها مفوضـة       . ١٢/٢١عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان      

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مشاركة خرباء ميثلون حضارات ونظمـاً قانونيـة             
كوميـة دوليـة    أكادمييني ومنظمات ح  وخمتلفة، وكذا موفدين من جهات معنية من دول         

  .ومنظمات اجملتمع املدين
وقد ركزت حلقة العمل على الكيفية اليت سامهت هبا القيم التقليدية اليت يقـوم                

وقد . عليها القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بشكل عام           
للمسألة؛ وحلقة  حلقة مناقشة افتتاحية لتحديد اإلطار العام       : أقيمت مخس حلقات مناقشة   

مناقشة عن الكرامة اإلنسانية واملساواة؛ وحلقة مناقشة عن احلرية واملسؤولية من منظـور             
خمتلف الثقافات والتقاليد؛ وحلقة مناقشة عن النُهج العملية السـتغالل الفـرص ورفـع              

  .التحديات؛ وحلقة مناقشة معنية باالستنتاجات اخلتامية
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  مقدمة -أوالً  
 الذي طلب فيه اجمللس     ١٢/٢١هذا التقرير مقدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           -١

 حلقة عمل لتبادل    ٢٠١٠إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعقد يف عام            
قيم التقليدية للبشرية، اليت    وجهات النظر حول الكيفية اليت ميكن هبا أن يؤدي حتسني فهم ال           

تقوم عليها القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، إىل اإلسهام يف تعزيز ومحايـة حقـوق      
اإلنسان واحلريات األساسية، مبشاركة ممثلني مـن مجيـع الـدول واملنظمـات اإلقليميـة        

مر، فضالً عن خرباء    واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين املهتمة باأل        
ُيختارون بشكل يراعي حق املراعاة التمثيل املالئم ملختلف احلضارات والنظم القانونيـة وأن             

  .تقدم له موجزاً للمناقشات اليت سُتجرى يف حلقة العمل، وفقاً لربنامج عمله

  لحلقة العم -ثانياً  
 الدول األطـراف    نظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حلقة العمل بتشاور مع          -٢

ا الغرض مسامهة مالية سـخية      ذتلقت املفوضية هل  و. وجمموعة من اخلرباء وممثلي اجملتمع املدين     
  .من االحتاد الروسي

 يف قصر األمم املتحدة     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٤وقد ُعقدت حلقة العمل يف        -٣
ن أجل تيسري إجـراء     وجرى تأمني الترمجة بلغات األمم املتحدة الرمسية الست م        . يف جنيف 

 حلقة مناقشة   :وتشكَّل جدول أعمال حلقة العمل من مخس حلقات مناقشة        . مناقشة أوسع 
افتتاحية لتحديد اإلطار العام للموضوع؛ وحلقة مناقشة تركز علـى الكرامـة اإلنـسانية              
واملساواة كقيمتني تقوم عليهما القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ وحلقـة مناقـشة             
خمصصة للعالقة بني احلقوق واملسؤولية؛ وحلقة مناقشة نوقشت فيها الفرص والتحـديات؛            

وقد شهدت حلقة العمل حضوراً مكثفاً من ممثلي        . وحلقة مناقشة معنية باملالحظات اخلتامية    
الدول وأعضاء وكاالت أخرى من وكاالت األمم املتحـدة ومنظمـات غـري حكوميـة               

  .وأكادمييني وخرباء

  لمسألةل ديد اإلطار العامحت  -ألف   
افتتحت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان حلقة العمل وحلقة املناقـشة         -٤

وأشارت املفوضة السامية إىل جتربتها اخلاصة مع التنوع الثقايف كامرأة من جنوب            . االفتتاحية
. دها إىل الساحة الدولية وطنياً مث قال آسيوية دخلت مساراً مهنياً بدأ أفريقيا منحدرة من أصو   

القيم األساسية وغري القابلـة   : وقد أظهر هلا التنوع الثقايف العديد من أوجه التشابه بني البشر          
          لالختزال والعاملية اليت تتعاىل على اجلغرافيا وال تعرف حواجز من ثقافة أو نوع، من طبقـة                
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ومن هذه القـيم    . عليها حقوق اإلنسان  وقالت إن هذه القيم هي القيم اليت تقوم         . أو لسان 
املألوفة لكل الشعوب الّتْوق إىل احلرية والكرامة والتحرر من اخلوف واحلاجة، وهي تـشكل   

وقالت إن اإلعالن يعكس وجهات نظر رجال ونساء   . أساس اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    
  .من ثقافات وتقاليد من كل أحناء العامل

 فال ميكن القول عن أي جمتمع، أياً      . ة أن التقاليد مفهوم معقد    وترى املفوضة السامي    -٥
نه متثله جمموعة واحدة وشاملة مـن       إكان موقعه اجلغرايف أو مستواه من التنمية االقتصادية،         
فالتقاليد والقيم تتغري مـع مـرور       . القيم املشتركة اليت هتيمن على مجيع املسائل االجتماعية       

ويف حني توجد تقاليـد     . لفاعلني يف اجملتمع إليها وتأويلهم هلا     الزمن، وختتلف نظرة خمتلف ا    
وقالت إن غرض حلقة العمل     . تتماشى وحقوق اإلنسان، توجد تقاليد أخرى تتعارض معها       

القيم تلك  ويعين ذلك رفض    .  حقوق اإلنسان  تقوم عليها هو التركيز على القيم التقليدية اليت       
سـلطة وجاذبيـة    تقويض   مقابل حقوق اإلنسان بغية      إىل وضع القيم التقليدية يف    جتنح  اليت  

ويف حني اعترف إعالن فيينا بوجوب مراعـاة أمهيـة          . حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي    
اخلصوصيات الوطنية واإلقليمية وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية، فإنه أكد مـرة            

ا السياسية واالقتصادية والثقافية،    الدول، بصرف النظر عن نظمه    مجيع  أخرى أن من واجب     
ن بالقول إواختتمت املفوضة السامية   . تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      

فهم الدعامات التقعيدية اليت يقوم عليها كال طريف املعادلة أمر هام للنهوض حبقوق اإلنسان              
  .ملطافبفعالية أكرب، وجعل اجملتمعات أكثر إنسانية يف هناية ا

. وبعد ذلك، أدلت املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان بكلمة رئيـسية             -٦
وركزت كلمتها على حقوق اإلنسان من منظور مشترك بني الثقافات، كما يربز يف عمـل               

األخـذ حبقـوق    أن   بينت   جتربة الصندوق أن  وأشارت إىل   . الصندوق يف مجيع أحناء العامل    
 والتفاوض  ام الوضوح يف حتديد القيم واملعتقدات الثقافية واالعتراض عليه        اإلنسان حيتم التزا  

  .بشأهنا مث التوفيق بينها من الداخل يف هناية املطاف
وشددت املديرة التنفيذية للصندوق على أن للثقافة أمهية هنا ألن التقاليد واملعتقدات              -٧

 للوصول إىل جذور قضايا      ينبغي، لكولذ:  من القوانني   ما تكون أعمق جذوراً    الثقافية كثرياً 
فعلى سبيل املثال، يعترب التمييز والعنف ضـد        . ملستوى الثقايف العمل على ا  حقوق اإلنسان،   

املرأة واملمارسات الضارة من قبيل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وزواج األطفال ممارسات            
. ألهنا ضاربة اجلـذور يف الثقافـة      غري قانونية يف العديد من البلدان، لكنها ال تزال موجودة           

نظم العدالة  وقالت إن انتهاكات حقوق اإلنسان حتدث داخل األسر واجملتمعات احمللية بينما            
فآليات النظم القيمية احمللية هي     .  عن االنتهاكات  على الصعيد الوطين، بعيداً   توضع   ما   كثرياً

لية يف استئصال هذه املمارسـات،       للفعا وتوخياً. اليت تعترف هبذه االنتهاكات أو تتجاهلها     
تعزيز حقوق اإلنسان لدى األفراد واألسر واجملتمعـات علـى   لينبغي االخنراط بصورة أعمق    

  .وهذا يتطلب اإلنصات وتشجيع احلوار داخل اجملتمعات احمللية. الصعيد احمللي
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املتحدة وضربت املديرة التنفيذية أمثلة وعرضت النتائج اإلجيابية لعمل صندوق األمم             -٨
للسكان يف جمال صحة املرأة، وختفيض النسب املرتفعة للوفيات النفاسية، والقـضاء علـى              
العنف ضد الفتاة واملرأة وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، والوقاية من اإلصابة بفريوس نقص         

رئ، يف  ، وتقدمي املساعدة اإلنسانية يف اجملتمعات اليت تعاين من حاالت الطـوا           ةاملناعة البشري 
كلمتها واختتمت  . السياقات اليت تشكل فيها املعتقدات التقليدية عقبات أمام هذه األهداف         

بالتشديد على أن التغيري الذي يساهم يف تعميم حقوق اإلنسان يف خمتلف السياقات الثقافيـة    
ئ فمباد. ، جيب أن ينبع من الداخل     فلكي يكون هذا التغيري دائماً    : ال ميكن فرضه من اخلارج    
يف هـذا    اجملتمعات احمللية واألفراد، ومن األمور األساسية        تأخذ هبا حقوق اإلنسان جيب أن     

هـم  فالناس  . يف العثور على القيم اإلجيابية وعوامل التغيري املوجودة يف مجيع الثقافات          تكمن  
 فهم يستطيعون اإلفادة من اجلوانب اإلجيابية يف      . من أوجدوا الثقافة وهم يستطيعون تغيريها     

ويوجد داخل كل ثقافة أشخاص يعارضون املمارسات الثقافية        . ثقافتهم وتغيري السلبية منها   
وجيب أن يكون الفاعلون الدوليون يف جمـال حقـوق          . املضرة وانتهاكات حقوق اإلنسان   

وينبغـي أن  . من منظورات مشتركة بني الثقافـات  إىل املوضوع   اإلنسان قادرين على النظر     
 بذلك، قادرين على االخنراط يف حوار مع الثقافات وتعبئـة العوامـل              يقومون ميكونوا، وه 

  .الثقافية للتغيري من أجل التنمية وحقوق اإلنسان
وأشادت رئيسة مكتب باريس ملعهد الدميقراطية والتعاون، ناتاليا ناروتشنيتـسكايا،       -٩

واعتربت أن  . انمبجلس حقوق اإلنسان على اخنراطه يف مناقشة القيم التقليدية وحقوق اإلنس          
محاية التنوع واملساواة بني األمم والثقافات وتعزيزمها شرطان مسبقان للوئـام احلقيقـي يف              

لكنه ليس مترابط ووأوضحت أن العامل . العالقات بني احلضارات وداخل أي جمتمع يف زماننا   
واة فليس هناك بلد أو حضارة ال تكتسي فيها احلريات وحقوق اإلنسان واملـسا            . متجانساً

رت بأن ميثاق األمم املتحدة مجع      وذكّ. أمهية كربى، لكن هناك تصورات خمتلفة هلذه القضايا       
بني االعتراف حبقوق اإلنسان ومحايتها واالعتراف بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان            

وشجعت اجمللس على إجراء دراسة عن تأويل حقـوق اإلنـسان يف            . ومساواهتا يف السيادة  
  .لثقافاتخمتلف ا

وقالت السيدة ناروتشنيتسكايا إنه ميكن العثور على مفهوم حقوق اإلنـسان ذاتـه            -١٠
والفكرة القائلة بأن سلطة املسؤولني العموميني مقيدة بقواعد قانونية وتقليدية وأخالقيـة يف             

 والحظـت . التصور اليوناين املسيحي للقانون الطبيعي، ومن هذا الوجه ميكن اعتباره تقليدياً       
أن القيم املسيحية التقليدية اليت تشدد على قيمة الكرامة اإلنسانية ميكن تبيُّنها يف عدة معايري               

 العديـد   قالتويف الوقت نفسه،    . من املعايري احلالية حلقوق اإلنسان، من مثل حظر العبودية        
نفـسها  عن  من األنظمة املسؤولة عن انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف القرن العشرين            

كما أكدت أن والدة اإلعالن العـاملي حلقـوق         ". تقليدي معادية"إهنا ضد ما هو     صراحة  
عطـاء زخـم   إلاإلنسان واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان كليهما جاء يف إطار حماوالت     

  .جديد للقيم اليت كانت ضاربة اجلذور يف التقاليد
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 التقليدية، مثـل الدولـة   وقالت إن ضمان حقوق اإلنسان يتطلب محاية املؤسسات    -١١
فاالرتباط بالقيم التقليدية هام يف ضـمان أال        . واجملتمع احمللي واألسرة، وليس القضاء عليها     

 على اخلوف من العقوبة القانونية فقط، وإمنا على قناعات          يكون احترام حقوق اإلنسان قائماً    
تؤثر على الـسلوك مـن   أفضل املعلمني ألهنا أحد  وميكن للتقاليد أن تكون     . راسخة اجلذور 

وحذرت السيدة ناروتشنيتسكايا من خماطر العدمية القيمية وفقدان        . الداخل ومن دون إكراه   
  .ولذلك دعت إىل إعادة الربط بني حقوق اإلنسان والقيم األخالقية التقليدية. الروحيةامليول 

  الكرامة اإلنسانية واملساواة  -باء  
 ترتكز عليهما لكرامة اإلنسانية واملساواة كقيمتني     ركزت حلقة النقاش الثانية على ا       -١٢

يف حلقة  احملاضر األول   وقدم  .  يف تقاليد وثقافات شىت    اميكن تقفي آثاره  اليت  حقوق اإلنسان   
النقاش، إيكارت كالين، أستاذ القانون يف جامعة بوتسدام بأملانيا والعضو السابق باللجنـة             

ة عن معىن مفهوم املساواة يف الكرامة اإلنـسانية يف  املعنية حبقوق اإلنسان، حملة عامة مستفيض  
  .الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

وأشار السيد كالين إىل أن الصكوك العاملية حلقوق اإلنـسان ال حتـدد الكرامـة                 -١٣
االعتراف حبقوق متساوية وغـري     أن  اإلنسانية كحق منفصل من حقوق اإلنسان، وإمنا تعترب         

وتقدم صكوك حقوق اإلنسان    . لكرامة اإلنسانية املتأصلة لبين البشر    قابلة للتصرف نابع من ا    
ن احلاجة إىل االعتراف حبقوق اإلنسان ومحايتها تكمـن يف        إإذ  : إشارات لتعليل هذا التأكيد   

ومل تعرَّف الكرامة اإلنـسانية يف      ". أعمال أثارت بربريتها الضمري اإلنساين    " رد الفعل على    
إقرار حمدد  صكوك حقوق اإلنسان أي     ليس يف   ة على ذلك،    وعالو.  حقوق اإلنسان  صكوك

االعتراف بالكرامة اإلنسانية كقيمة    يظهر  ؛ ومن مث    أو ديين أنثروبولوجي  هنج فلسفي أو    بأي  
  .بعينهمبدأ تربيري من أي إسناد سة دومنا مؤسِّ
ى صعيد  عل الكرامة اإلنسانية    أُعطيت ملبدأ وأشار السيد كالين إىل تطور املكانة اليت          -١٤

 الكرامـة   ١٩٤٨ويف حني اعترب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان لعـام           . حقوق اإلنسان 
 مها اللذين أكدا أن     ١٩٦٦بين البشر، كان عهدا عام      أصيلة يف   اإلنسانية قيمة ال جدال فيها      

وميكن تصور الكرامة اإلنسانية قيمةً تأسيـسية       . من الكرامة اإلنسانية  نابعة  حقوق اإلنسان   
. ق اإلنسان، ومن مث كمحدِّد ُيسترشد به يف تأويل حقوق اإلنسان املعترف هبا قانونيـاً           حلقو
بني مشروعية القواعد القانونيـة ودعائمهـا   وثيقة ، ألن هناك عالقة  زائداً ليس مفهوماً  هوو

  عندما تعـين   وعالوة على ذلك، ميكن للقيم التأسيسية بدورها أن تكون مرشداً         . األخالقية
  . تأويل نطاق حقوق اإلنسان ومدى مقبولية وضع حدود هلا أو تقييدهااحلاجة إىل

 العديـد مـن     أساس حلقوق اإلنـسان   كالكرامة اإلنسانية   عن تأكيد   وقد انبثقت     -١٥
.  تلزم باالعتراف ببين البشر كأصحاب حقوق ومطـالبني حبقـوق          فهي أوالً . االستنتاجات

.  للكرامـة اإلنـسانية    اد من حقوقهم منافياً   ، سيكون حرمان األفراد أو مجاعات األفر      وثانياً
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؛ ومن مث ينبغـي  الكرامة اإلنسانية ليست جمرد قيمة فردية وإمنا هي اجتماعية أيضاً        أن  ،  وثالثاً
 يعين ضـرورة احتـرام الكرامـة        افهم حقوق اإلنسان يف سياق التفاعل اإلنساين، وأن هذ        

، تتطلب الكرامة   ورابعاً. ان هذا االحترام   واحلماية القانونية الالزمة لضم    - اإلنسانية لآلخرين 
ويف .  على صياغة هويته اخلاصة بـه      أي أن يكون قادراً   : اإلنسانية االعتراف حبرية اإلنسان   

حني قد يسمح القانون الدويل حلقوق اإلنسان بفرض بعض احلدود أو القيود على احلقوق،              
كما يف حالة منع     - بعض احلاالت    تلزم الكرامة اإلنسانية بأال تكون هذه القيود تعسفية ويف        

  . بأال يسمح مبثل هذه القيود- التعذيب واملعاملة القاسية أو املهينة
 الكرامة اإلنسانية   فتأكيد. ، تناول السيد كالين مسألة عاملية حقوق اإلنسان       وأخرياً  -١٦
قومية بيد أن داللة اخلصوصيات ال    . صحتها عاملياً فطرية ب دعوى  ينطوي على   قيمة تأسيسية   ك

أمهية يف تفسري حقـوق     تكتسي  واإلقليمية واختالف التجارب التارخيية والثقافية والدينية قد        
لكـن الكرامـة    . قيودالجواز فرض   ال سيما فيما يتعلق مبدى      اإلنسان يف سياقات حمددة،     

 أن  للتقاليـد الثقافيـة  وال ميكن أبداً.  هلذه التفسريات مقياساًاإلنسانية ينبغي أن تكون دائماً    
كما شدد  .  لعمل الدولة أو تقصريها عندما تكون الكرامة اإلنسانية حمل الرهان          تكون تربيراً 

اليت ليس هلا طابع ثابـت أو راسـخ ال يقبـل            تطور القيم   أخذ  السيد كالين على ضرورة     
ودعـا إىل  . عند تفسري حقوق اإلنسان يف ضوء الكرامـة اإلنـسانية  التحويل بعني االعتبار  

  .ذلكالقيام ب نفسه عند اآلنحلذر يف االنفتاح وا
ووضعت املديرة املكلفة حبقوق اإلنسان يف مؤسسة توكوي شيمي والعضوة السابقة             -١٧

يف اجلمعية الدستورية اإلكوادورية، مونيكا تشوخي، مفهوم الكرامة اإلنسانية يف سياق رؤية            
احليـاة يف   "أو  "  الطيبة احلياة("الشعوب األصلية للعامل مركزةً على مفهوم سوماك كاوساي         

، ) املتعددة القوميات  -دولة  (الذي أدمج يف الدستورين اجلديدين إلكوادور وبوليفيا        ") تناغم
نشأ مفهوُم سوماك كاوساي، الذي     ف. إىل جانب الصكوك واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان      

 مبعزل عن اآلخرين، من رؤية شعوب األنديز األصلية للعامل، تقيم فكرة الرفاه ليس على الفرد      
  .وإمنا على العالقة بني الفرد واألهايل والطبيعة

سوماك كاوساي يعين التمتع بإمكانية الوصول إىل أرض سـليمة          مفهوم  وقالت إن     -١٨
وخصبة؛ وزراعة ما هو ضروري وبطريقة متنوعة واحلفاظ على نقاء األهنار والغابات واجلبال       

اعية، وتقدمي وتلقي تربية تقوم علـى القـيم اخلاصـة           واهلواء؛ وإدارة األراضي بطريقة مج    
 يف أولويات كل جمتمع حملي علـى        للمجتمع احمللي، واحترام حقوق اآلخرين، والبت مجاعياً      

وهو يقوم على احترام من يعيشون حولنا واملؤسسات املوروثة عن األجداد اليت تنظم             . حدة
التضامن واملعاملـة باملثـل واالنـضباط       وأضافت أنه يقوم على اإلنصاف و     . احلياة اجملتمعية 

 جزء من الطبيعة وجزء من      واالحترام واالعتراف باالختالف واحملافظة واالعتراف بأننا مجيعاً      
  .ببيئتنا الطبيعيةالتنوع األحيائي وتقع علينا مسؤولية العناية 
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أخالقي يركـز علـى     /فلديه بعد فلسفي  . وملفهوم سوماك كاوساي أبعاد متعددة      -١٩
 قائمـة علـى   رة أن تكون عالقة األفراد واجملتمعات احمللية بالطبيعة غري قابلة للتجزئـة    ضرو

وله بعد سياسي يتصل حبق الشعوب األصلية يف تقرير املصري وحقوقهـا            . االحترام ومتناسقة 
يف يتـرجم   حيتاج إىل أن    من حيث إنه    وله بعد قانوين    . اجلماعية يف تقرير تنميتها اخلاصة هبا     

كما أن سوماك كاوسـاي مـرتبط حبقـوق         . نونية ملزمة، تشمل القواعد العرفية    قواعد قا 
؛ وهو مرتبط بالفعل باحلقوق املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية           اإلنسان املعترف هبا عاملياً   

وله أبعاد اقتصادية ألنـه     . واالجتماعية والثقافية، وكذا باحلقوق الفردية واجلماعية كلتيهما      
            االستغاللاحتراماً للطبيعة وغري قائمة على      األنشطة االقتصادية   أي  تقييم  يسمح ب  يقدم أساساً 

سوماك كاوساي اإلنتاج املتنوع والصحي واملتـوازن       مفهوم  ويشجع  . لبين البشر أو  للطبيعة  
وله بعـد   . الذي يتيح للناس تقاسم واستهالك املنتجات اخلاصة هبم وكذا إقامة جتارة عادلة           

وله بعد بيئـي    . يعكس املعارف والقيم التقليدية ومنفتح على احلوار بني الثقافات        ثقايف ألنه   
وله بعد تواصلي ألنه يشمل     . يدعو إىل احترام التنوع األحيائي وإىل عالقة متوازنة مع الطبيعة         

.  املعارف والقيم من جيل إىل جيل ونظِْمها مع غريها من املعارف واحلكمونقلعملية إيصال 
بني بـين   اليت تربط   سوماك كاوساي إىل استعادة معىن العالقة الوثيقة        مفهوم  يرمي  وبإجياز،  

  . هذا التنوعالبشر والطبيعة، واالعتراف بتنوع الثقافات والرؤى للعامل واحترام
ويف الوقت املخصص للتعليقات واألسئلة، عرض فيليب ريابيخ، ممثـل بطريركيـة              -٢٠

ية الروسية، وجهات نظره عن العالقة بـني حقـوق          موسكو التابعة للكنسية األورثوذوكس   
على أهنا تتعارض   وقال إنه يعتقد أنه من اخلطأ اعتبار التقاليد الدينية          . اإلنسان والتقاليد الدينية  

مع حقوق اإلنسان، ألن التقاليد الدينية شكل من أشكال جتسُّد القيم العاملية، مبا فيها حقوق               
وحذر السيد ريابيخ من    . ربة أمة أو جمموعة من الناس بعينهم      اإلنسان واحلرية الكرامة، يف جت    

وذكر أن على املرجعيات الدولية أن تدرس السياق        .  اجملردة يف جمال حقوق اإلنسان     األحكام
كمـا أكـد أن     .  بلدان حمددة  خبصوصالوطين دراسة مستفيضة عند تأويل حقوق اإلنسان        

 ميكن للتشهري بالدين أن يتسبب يف العنف        التقاليد الدينية جزء من هويات الشعوب، ومن مث       
ودعا إىل إتاحة فرصة للمنظمات الدينية للمشاركة يف تطوير حقوق اإلنـسان،            . والرتاعات

  . وأشار إىل جتربة احلوار بني األديان كمثال حيتذى
        وأشار ممثل كوبا إىل أنه من األساسي مراعاة تقاليد الشعوب وحقائقها الواقعيـة،               -٢١

فقد تطورت حقوق اإلنسان، على سبيل      . مبا أن أي نظام قانوين ينهل من األعراف والتقاليد        
ـ املثال، عرب االعتراف التدرجيي حبقوق جديدة مل تكن ختطر على البال من قبل،               احلق يف  ك

وينبغي النظر إىل هذه احلقوق بدورها على أهنا        . السلم والتضامن الدويل واحلق يف بيئة صحية      
  .لصلة بالكرامة اإلنسانيةوثيقة ا
  دوليـاً  وذكر ممثل آيرلندا أن الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان متثل توافقاً            -٢٢

 على أن حيىي بكرامة حبيث يعامـل        أن يكون كل شخص قادراًً    : البشريةيشكل قيم   على ما   
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الرغم من أن   وب. معاملة تقوم على املساواة وأن يكون يف مأمن من التمييز من أي نوع كان             
القيم تتأثر إىل حد ما بالتقاليد، ال ميكن التذرع بالتقاليد ذاهتا الرتكاب اعتـداءات علـى                

 إىل إحداث فارق    التجرؤ على القطع مع التقاليد أحياناً     فقد أدى   وبالفعل،  . حقوق اإلنسان 
ف ، يف ظـرو   إتاحة التمتع حبقوق اإلنسان لنساء ما كن ليحظني       ذي بال، ومن ذلك مثالً ب     

السماح بزواج أنـاس مـن أعـراق        ب، أو   العامة أو التصويت   بفرصة تويل املناصب     أخرى،
على يتعرضون العتداءات   كانوا، لوال ذلك،    نح احلماية لألطفال الذين     مبوديانات خمتلفة، أو    

أن باألحرى  وجيب أال تنحصر حقوق اإلنسان يف حدود التقاليد، وإمنا جيب           . البالغنيأيدي  
  .يتها جلميع األفراد وتبقى بالتايل سارية عليهم مجيعاًحتافظ على أمه

كما أثار املشاركون قضايا مثل مدى توافق حقوق اإلنسان مع عقوبـة اإلعـدام                -٢٣
  . والتذويب الثقايف والتمييز الديين اللذين تعاين منهما الشعوب األصلية

  احلرية واملسؤولية من منظور ثقافات وتقاليد خمتلفة  -جيم   
ركزت حلقة املناقشة املوالية على الكيفية اليت تتصور هبا الثقافات املختلفة الصالت              -٢٤

  . كقضية من القضايا اليت تقوم عليها عاملية حقوق اإلنسانواملسؤولياتبني احلقوق 
الفلسفة جبامعة كاليفورنيا احلكومية بالواليـات  بقسم ر جوزيف براهبو، أستاذ     وذكّ  -٢٥

منظمة األمم أجرهتا دراسة طرحت يف سياق بردِّ املهامتا غاندي على أسئلة املتحدة األمريكية، 
 الذي كـان  بشأن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     

ففي رأي غاندي، إذا كانت حقوق اإلنسان تزعم أهنا اللغة األخالقيـة            . قيد اإلعداد آنذاك  
. احلقوق والواجبـات  أن يكون هناك ترابط ال ينفك بني        لبشري، فينبغي   العاملية للمجتمع ا  

ويرى السيد براهبو أن فكرة غاندي تظهر أن عاملية حقوق اإلنسان قد تفهم بطرق خمتلفـة                
من نزعة  بقية العاملالنظر إىل ولذلك شدد على أنه ينبغي، من أجل تفادي فرض معيار . كثرياً
وار، ميكن ملختلف األفكـار   ومن خالل مثل هذا احل    .  الثقافات ، االخنراط يف حوار بني    قومية

  . وأن يثري بعضها البعضصحح بعضها البعضيأن 
ودعا السيد براهبو إىل منوذج ال حياول أن يتعاىل على االختالفات الثقافيـة وال إىل                 -٢٦

د وحماولة حممل اجل على   الثقافات األخرى    أخذحلها جبعل ثقافة متفوقة على األخريات، وإمنا        
وميكن لتمييز ثالثي بني القواعد واآلليات . واحلقيقةمنفتح يهدف إىل الفهم الدخول يف حوار  

يتـيح  هذا التمييز   وقال إن   . حوار بني الثقافات  اإلطار إلجراء   القانونية والتعليالت أن يوفر     
، حىت وإن   العامليف مجيع أحناء    بوجود العديد من ثقافات حقوق اإلنسان       والقبول  االعتراف  

على سبيل املثال إىل املفهوم األخالقي التقليدي       وأشار   .ذه العبارات بالضرورة  مل تستخدم ه  
هذا املفهوم يعتـرب   وقال إن   . الذي أثري يف مناقشات بشأن حقوق اإلنسان       "dharma"اهلندي  

ي، والكل   فالواقع اإلنساين ال يتجسد يف الفرد فقط وإمنا يف الكل االجتماع           :الفرد نقطة البدء  
ومن هذا  . محاية سالمته " دارما"مفهوم  االجتماعي بدوره تعبري عن نظام الكون الذي حياول         
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العديد من االفتراضات اليت يقوم عليها اخلطاب الغريب حلقوق         االعتراض على   املنظور، ميكن   
قوق عن  احلفصل   فكرة   أيضاً" دارما"مفهوم  ، ينتقد   الرتعة الفردية وإضافة إىل انتقاد    . اإلنسان

  .لطبيعة واجملتمعدون اعتبار لوحدهم،  أن احلقوق تنطبق على بين البشر املسؤوليات وفكرة
وأشار السيد براهبو إىل أن لكل تقليد ما ميكن أن يساهم به يف تطوير ثقافة عامليـة                   -٢٧

الـصياغة  جتاوز حـدود    مستقبالً يقتضي   تطور خطاب حقوق اإلنسان     و. حلقوق اإلنسان 
مثل منظمات اجملتمـع    هلذا اخلطاب، وينبغي توخي خماطبة متحاورين شىت،        صلية  األالغربية  

  .املدين والفضاءات اخلارجة عن الدولة
لألخالقيـات  متعدد التخصصات   بيش، منسق املعهد     - وأشار السيد باتريس مايري     -٢٨

اق حقوق  يف سي " القيم التقليدية "وحقوق اإلنسان جبامعة فريبورغ بسويسرا، إىل أن مراعاة         
وهل يتوافق أخذ التقاليد    ) ب(هل يتوافق تنوع القيم مع العاملية؟؛       ) أ: (اإلنسان تثري مسألتني  

  يف احلسبان مع احلريات الشخصية؟
بيش أنه يستحيل النظر إىل حقوق اإلنسان مبعزل عن سـياقها            - ويرى السيد مايري    -٢٩

املـوارد  جمموعـة    التنوع الثقايف عن     النسبية، وإمنا البحث يف   ب األخذوهذا ال يعين    . الثقايف
ـ    فالعاملية  .  وكثري املطالب  الالزمة لتحقيق عاملية أكثر واقعية     فهـي  : شتركهي التحـدي امل

  ومن مث فإن العامليـة    .  عن طريق البحث املستمر يف تناقضاتنا املشتركة       ية البشر احلالةتكشف  
  .ومتنحه االتساقال تناقض التنوع، وإمنا حتدد مساره 

 حتليل النقل التقليدي للقيم     يفرضو. ثقافيةالوارد  إىل تنمية امل  احلريات  ممارسة  وحتتاج    -٣٠
 وخباصة احلقوق الثقافية اليت تضمن على وجه اخلصوص حقـوق           -يف ضوء حقوق اإلنسان   

 علـى   - هلويات والقيم واملعاين  وسائل لنقل ا  الوصول إىل املوارد الثقافية، بوصفها      وحريات  
تنـوير  ) أ(ودافع عن ضرورة    .  البشر واجبات املراقبة والتأويل والتضامن     كل واحد من بين   

للحقـوق  والنظر إىل التقاليد كتراث ثقايف، وكموضوع       ) ب(؛  الرشداحلريات بكل مصادر    
وتسليط الضوء علـى   ) ج(الثقافية يف منظومة حقوق اإلنسان غري القابلة للتجزئة واملترابطة؛          

والتوفيق بـني التقاليـد     ) د( أجل محاية القيمة اهلشة للتقاليد؛       أمهية املسؤوليات الالزمة من   
  . كمسؤوليات والتزامات مشتركةواالبتكار والنظر إليهما معاً

ضمان الوصول إىل املـوارد الثقافيـة       موارد الرشد   ويتطلب تنوير احلريات جبميع       -٣١
. نوعة مـن التـأويالت    ، واالعتراف بأن للتقاليد جمموعة مت     للجميع، وخباصة لألكثر حرماناً   

) التقاليـد (واخلربة املوجودة منذ وقت طويـل       . فالتقاليد احلية جمال للتأويل والنقل املستمر     
واحلوار العقالين كالمها موارد الزمة لدراسة القيم وإيصاهلا وتذكر اجلميـع بـأن حقـوق        

  .جامعاإلنسان نفسها تقليد 
مرجعيات ثقافية تتيح لبين البشر حتديد هويتهم       ،   ثقافياً وميكن أن ُتعترب التقاليد تراثاً      -٣٢

وهبذا جيب التعامل مع التقاليـد      . ، والتواصل مع بعضهم البعض     ومجاعياً على أساسها، فردياً  
االحتـرام  "وهـذا   . لتغـيري جامدة ال تقبل ا    ألهنا ليست    باحترام، ولكن مبوقف نقدي أيضاً    

  .ذه املرجعيةإزاء التقاليد مسؤولية مجيع من يتقامسون ه" النقدي
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بيش إىل أن العناصر الثالثة اليت حتدد نطاق حقوق اإلنـسان            - وأشار السيد مايري    -٣٣
 تقابل بعض   -والتضامن   احلرية واملساواة يف الكرامة      - من اإلعالن العاملي   ١الواردة يف املادة    

ـ  وإذا كانت   . العقل والضمري، واحلرية واملسؤولية   : القدرات األساسية   ق دومـاً  الكرامة تتعل
يصاهلا، مثل األسر واجملتمعات    مجاعية إل طرق  وصعب تصورها دون مرجعيات     ال فمنبأفراد،  

  .احمللية والتراث واملدارس ووسائط اإلعالم
بيش على أن تطـوير      - وفيما يتعلق بالعالقة بني التقاليد والتجديد، شدد السيد مايري          -٣٤

وميكن تعريف الفقر الثقـايف  .  واإلبداع لتطويرا تسمح بالتفوق و   ظروفاًاألصول الثقافية يتطلب    
بأنه فشل األشخاص أو اجملتمعات احمللية يف الوصول إىل املوارد الثقافيـة الـضرورية هلويتـهم      

وميكن اعتبار املمارسات اجملحفة الـيت تنتـهك    . وحرياهتم ومسؤولياهتم وروابطهم االجتماعية   
مسؤولية مشتركة جلميع   هي  قايف، وانتقادها    الث اإلفقارحقوق اإلنسان وكرامته مؤشرات على      

مـسعًى  يف الوقت ذاتـه     للقيم التقليدية و  مراعياً   وميكن هلذه العملية أن تكون نقداً     . املواطنني
بيش إىل أن احلـوار      - ، أشار السيد مايري   وأخرياً. إلعادة الكرامة لألشخاص واجملتمعات احمللية    

وأكـد  .  املثرية للجدل   النقدي يف القضايا والصعوبات     للتفكري بني الثقافات قد ال يكون كافياً     
  .املشترك رشدنا من ذلك على أمهية احلوار بني الثقافات كوسيلة لإلفادة من تنوع موارد بدالً
. وبعد مداخالت اخلرباء، أدىل ممثلو عدة منظمات غري حكوميـة ودول بتعليقـات           -٣٥

وين الدويل حلقوق اإلنسان أُنـشئ لـضمان        واعتربت جلنة احلقوقيني الدولية أن اإلطار القان      
حقوق اإلنسان جلميع بين البشر يف كل مكان، بغض النظر عن انتمائهم لدين معني أو عدم                

ومن مث جيب حتديد مضمون حقوق اإلنسان ليس بالعودة إىل التقاليد أو            . انتمائهم ألي ِدين  
الدين، وإمنا إىل القانون الدويل على النحو الذي تفسره به السلطة القانونية والذي تطور بـه                

فتقاليد وثقافات وديانات العامل العديدة واملتعددة األوجه تقدم لنا العديد من   . مع مرور الزمن  
              بيد أن بعض التقاليـد أو الثقافـات أو الـديانات          . ت اإلجيابية واإلنسانية  القيم واملمارسا 

فالقانون الدويل حلقوق اإلنسان يعترف بتنوع األسرة اإلنـسانية         . ال يتشاطرها مجيع الناس   
مبادئ الكرامة والعاملية وعدم التمييز واملـساواة أمـام         بفضل   لكل شخص    الفريدوبالطابع  
و يسعى إىل محاية الفرد من املمارسات املؤذية والعنف والتمييز سـواء تـذرع              وه. القانون
  .أم مل يتذرعوا لتربير أعماهلم بالتقاليد أو الثقافة أو الدين امرتكبوه

ووجه ائتالف الشباب من أجل احلقوق اجلنسية واإلجنابية االنتباه إىل أن التقاليـد               -٣٦
السن واإلعاقة والعرق والطائفة االجتماعيـة واحليـاة        نوع اجلنس و  كتلك املتعلقة ب  الثقافية،  

وتشمل أمثلـة انتـهاكات     . اجلنسية، أدت إىل هتميش العديد من األفراد ومجاعات األفراد        
حقوق اإلنسان واالعتداءات عليها قتل الشابات والشباب الذين يتزوجـون مـن خـارج              

منع احلمل يف دوائر الصحة     طائفتهم االجتماعية، وحرمان الشباب غري املتزوج من خدمات         
  .العامة، ومنع التثقيف اجلنسي الشامل يف املدارس العامة، والعنف ضد املثليات واملثليني
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 الروسية على أن بعض حقوق اإلنسان العامليـة ال تتناسـب           ةغرفة املدني الوشددت    -٣٧
احليـاة  "ة فكـرة   ترمجفعلى سبيل املثال، ليس من السهل دائماً. بالضرورة مع التقاليد احمللية  

.  مناطق االحتاد الروسي، تسود القيم اجملتمعية على القـيم الفرديـة        من ويف العديد ". اخلاصة
وهي . وبعض القيم هي الضمانة األساسية حلقوق اإلنسان، مثل سيادة القانون ومبدأ العدالة           

  .  القيم الوطنية أو تقاليد الدولة دائماًال متثل
 ملنظومة قيم ال تتفق مع       الشرعية حلقوق اإلنسان من إعطاء      وحذرت اخلدمة الدولية    -٣٨

 للهجمات على من يدافعون عن حقوق       القواعد الدولية حلقوق اإلنسان، وتوفر بذلك تربيراً      
وأشارت إىل اهلجمات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة           . اإلنسان

ثقافية أو الدينية أو االجتماعية التقليدية املتصلة بـدور         عندما يتصور أهنم يتحدون القواعد ال     
  .املرأة يف اجملتمع

وحذرت احلملة العاملية للحد من قتل النساء ورمجهن من إساءة استخدام الثقافـة               -٣٩
 ما تـربر بـالعودة إىل القـيم         فاالنتهاكات كثرياً . للتغاضي عن انتهاكات حقوق اإلنسان    

تؤدي إىل إخضاع النساء والفتيات واالعتداء على حقوق اإلنسان         واملمارسات التقليدية اليت    
 املنظمة إىل وضع حد ملا يوقع من عقوبة قاسية باملرأة عندما            تسعىو. األساسية املكفولة هلن  

، وخباصة تلك الرامية إىل تنظـيم سـلوكها         "القواعد التقليدية "أهنا جتاوزت   " التقاليد"تعترب  
وحرية التنقـل،   " االحتشام"ها، مثل القوانني اليت تنظم الطاعة و      وحياهتا اجلنسية والتحكم في   

 أو             آلبائهن وتلزم املرأة باخلضوع للرجال من أسرهتا أو تعترب النساء والفتيات ملكاً          
وأكدت املنظمة أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ليس جمرد معيـار مـشترك             . أزواجهن

.  معيار مشترك لتقييم مجيع القيم التقليديـة  مم، وإمنا أيضاً  ميع الشعوب واأل  يتطلب حتقيقه جل  
واإلعالن هو جتسيد للقيم التقليدية اإلجيابية اليت يراعيها جمتمع األمم على الصعيد العـاملي،              

  .وتتماشى مع الكرامة األساسية جلميع بين البشر
وقد . عهم املهين دينهم وقوميتهم ووض  : وذكر ممثل هولندا أن لألفراد هويات متعددة        -٤٠

محايـة أي فـرد     هي  وظائف حقوق اإلنسان    وإحدى  نظم قيمية خمتلفة،    نتجت عن ذلك    
وحقوق اإلنسان طريقة حلماية حريـة      . بينهااجلمع  وإعطائه فرصة االختيار بني اهلويات أو       

هـو تبـسيط خمـل    حصر املناقشة يف التقاليد الدينية    وإن   .اخلاصة به هويته  يف اختيار   الفرد  
  .يعطي صورة مشوهة للفردسألة املب

وترى مؤسسة غايا أن احلقوق الثقافية ليست جمرد حقوق فردية أو مجاعية، وإمنـا                -٤١
 ما حطم االسـتعمار الثقافـات       وكثرياً.  على أهنا حقوق األجيال املقبلة     ميكن فهمها أيضاً  

واعتـربت  .  ثقافات أقليات داخل دول قومية منشأة حـديثاً        اإلقليمية، وقد أصبحت حالياً   
ملرء احلديث عن ثقافات عابرة للحدود، وتساءلت عما إذا كـان مـن             بإمكان ا املنظمة أن   

  .املمكن تصور حقوق ثقافية عابرة للحدود
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الفضفاض " القيم التقليدية " الواليات املتحدة األمريكية أن تصور       مندوب من وذكر    -٤٢
، وهو مفهوم غريب عن قانون حقوق       "ديةالقيم التقلي "فمفهوم  .  لإلرباك  مثرياً ال يزال تصوراً  

اإلنسان، ميكن أن يقوض املبادئ العاملية املنصوص عليها يف الـصكوك الدوليـة حلقـوق               
القيم "مصطلح  ف. اإلنسان، مثل حقوق املرأة وحقوق األقليات وغريها من الفئات املستضعفة         

درجـة  إىل على مصراعيه بوضوح، ولذلك فهو مبهم ومفتوح مل يعرَّف ومل ُيفسَّر     " التقليدية
فالطابع املتأصل لتقليـد مـن      . إمكانية استخدامه لشرعنة االعتداءات على حقوق اإلنسان      

ففي وقت مـن  .  ُيعترض عليه وُيعاد تعريفه باستمرارفما يعترب تقليدياً: التقاليد هو أنه يتطور  
فقد اعتمـدت   وم،  اليأما  كانت العبودية وحرمان املرأة من حقوقها من التقاليد؛          ،األوقات

وقد أساء البعض استخدام فكرة   .  إزاء األقليات العرقية واملرأة    معظم البلدان تقاليد خمتلفة جداً    
القيم التقليدية لتربير املعاملة التقييدية وغري العادلة جملموعات املثليات أو املثليني ومزدوجـي             

تحدة التعاون من أجل تعزيـز      وستواصل الواليات امل  . امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية    
تشويه القيم التقليدية لدعم ما تفرضه الدول من        وهي تعارض   ،  املعايري العاملية حلقوق اإلنسان   

  .وانني وسياسات متييزية وقمعيةق
وأشارت األكادميية الروسية للعلوم إىل أن مشكلة عاملية حقوق اإلنسان ال ميكـن               -٤٣

  .تجربة، وإمنا ينبغي بناء احلوار وتنظيمه، مبعزل عن الافتراضيةحلها بطريقة 

   عمليةُنُهج: الفرص والتحديات  -دال   
            إعمال حقـوق اإلنـسان يف عـامل        وحتديات  ملناقشة فرص   الفريق حلقته    خصص  -٤٤

  .متنوع ثقافياً
نظرية "وركز توم زوارت، أستاذ القانون يف جامعة أوترخيت يف هولندا، على منظور   -٤٥

. كنهج عملي لتعزيز إعمال املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف الـسياقات احملليـة            " بلاملستق
 للقواعد الدولية حلقوق اإلنسان واملمارسـات الثقافيـة         ، بل ينبغي،   هلذا النهج، ميكن   ووفقاً

  . بعضاًبعضها احمللية أن يعزز 
ليـة حلقـوق     السيد زوارت التصور اخلاطئ الذي مفاده أن القواعد الدو         عارضو  -٤٦

فااللتزام حبقوق اإلنـسان ال يتطلـب بالـضرورة         . اإلنسان تلزم الدول بتبين القيم الغربية     
.  على التصورات األخرى   االنضمام إىل تصور ليربايل غريب حلقوق اإلنسان أو اعتباره متفوقاً         

ذلك كما أن املنظومة الدولة حلقوق اإلنسان ملزمة للدول ليس ألن مثة فلسفة بعينها تفرض               
التزامات هي  التزامات الدول يف جمال حقوق اإلنسان       ف: وإمنا ألهنا تقوم على القانون الوضعي     

وعلـى مجيـع   . قانونية ناجتة عن املعاهدات اليت وقعت عليها وليس عن التزامات أخالقيـة           
 حتترم االلتزامات   نأالدول، بصرف النظر عن وجهات نظرها الفلسفية يف حقوق اإلنسان،           

وميكنها أن تبقى وفية ملعتقـداهتا الفلـسفية   .  حبقوق اإلنسان اليت قطعتها على نفسها   املتعلقة
  . ما يسمح به هذا النظام القانوينربقد هبا اخلاصة
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بالتزاماهتا الدولية يف   لكي تفي   للدول،  القائل بأن   وأشار السيد زوارت إىل االفتراض        -٤٧
ا إىل حقوق واجبة التنفيـذ يف جماهلـا         من خيار سوى حتويله   ليس هلا   جمال حقوق اإلنسان،    

الدول حرة يف اختيار ترتيباهتا      ما مل ُيذكر خالف ذلك، هو أن         ،األصلواعترب أن   . الداخلي
وتتمتع الدول، مبوجـب    . زاماهتا الدولية يف حقوق اإلنسان    االجتماعية اخلاصة هبا لتنفيذ الت    

داخـل نظامهـا   التعاهديـة  االلتزامات  القانون الدويل، بالسلطة التقديرية فيما يتعلق بتنفيذ        
املبينة يف املعاهدات املعنية، اختيار أنـسب       ما دامت موفية بالتزاماهتا     وجيوز للدول،   . الوطين

ذلك على الصعيد احمللي، مبا يف ذلك عن طريق الترتيبات اليت كانت موجودة             للقيام ب الطرق  
للدول غري الغربية تنفيذ التزاماهتـا      ولذلك، ميكن   .  عندما وقعت الدولة على املعاهدة     بالفعل

  أخـرى  مبوجب املعاهدات دون استخدام احلقوق، وإمنا باالعتماد على ترتيبات اجتماعيـة          
وجيـري تنفيـذ    . لمعايري املبينة يف املعاهدات   ما دامت مستوفية ل   أنسب لثقافاهتا وتقاليدها،    

وسائل غـري الوسـائل     االلتزامات مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان يف هذه الثقافات عرب          
  . والواجبات واملعتقداتواالعتدالالقانونية، مثل القرابة وتضامن اجملموعات واالحترام 

اليت تفترض أنـه    " نظرية املستقبِل ل"اخلطوط العريضة    زوارت   َعَرض السيد وبعدها    -٤٨
ت الدولية يف   ميكن للدول وينبغي هلا أن تعتمد على املمارسات الثقافية احمللية لتنفيذ االلتزاما           

املشروعية؛ واالنسيابية  :  التالية ةويتألف هنج املستقبِل من العناصر الثالث     . جمال حقوق اإلنسان  
  .واإلصالح الداخليالثقافية، 

ويقبل هنـج   . تقوم املشروعية على احترام مجيع الثقافات واالعتراف باملساواة بينها          -٤٩
عن طريق إقامة ترتيبات اجتماعية، مبـا فيهـا         ة  التعاهديلتزامات  االاملستقبِل مشروعية تنفيذ    

واالفتراض هو أن النظم التقليدية ترمي، مثلها مثل الـنظم          . يةالتقليدية، غري القانون واحلقوق   
وتعين االنسيابية الثقافيـة    . القيمية العقالنية العلمانية، إىل حتقيق اإلنصاف والكرامة اإلنسانية       

وبفضل هذا الوضوح يف الرؤية، بوسع الذين يأخذون        . يةجعل هذه الترتيبات االجتماعية مرئ    
عن طريـق   التعاهدية  الدول بالتزاماهتا   املساعدة يف حتديد الطريقة اليت تفي هبا        نهج املستقبِل   ب
وبذلك ميكن لألكادمييني وواضعي السياسات والنشطاء وهيئات       . ليةاحملجتماعية  الترتيبات ا ال

فضل عن اجلهود املبذولة لتنفيـذ االلتزامـات مبوجـب          الرصد الدولية أن يكّونوا صورة أ     
املكلّفة ملؤسسات االجتماعية   اإلصالح الداخلي حتديد ا   ويتطلب  . معاهدات حقوق اإلنسان  

يؤمنون بأن حقوق اإلنـسان     الذين  الوفاء بااللتزامات يف جمال حقوق اإلنسان ليسترشد هبا         ب
فكرة مفادها أن اإلصـالحات ينبغـي أن        ويقوم هنج املستقبِل على     .  حملياً تتطلب إصالحاً 

وهي تعارض إدخال مفـاهيم  .  إىل الترتيبات االجتماعية القائمة ال أن حتل حملها تضيف شيئاً 
وفية للعالقات االجتماعية   تكون  سبل انتصاف حملية،    أمكن إجياد   أجنبية يف القانون العريف إذا      

وحظـوظ  . اتاالنتـهاك على معاجلة   يف الوقت نفسه    قادرة  القائمة يف ذلك اجملتمع بعينه و     
الترتيبات القائمة يف أن تلقى دعم اجملتمع احمللي وأن ينفذها أكرب من تلك             تعزز  التغيريات اليت   

  . بطريقة فوقيةُتفَرضاليت 
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، أعلن السيد زوارت إنشاء شبكة معنية بالقيم التقليدية وحقوق اإلنـسان،            وأخرياً  -٥٠
ات اجملتمع املدين وغريهم من أصحاب املصلحة، وذلك   تتألف من مؤسسات أكادميية  ومنظم     

بغية استكشاف العالقة بني القيم التقليدية وحقوق اإلنسان واقتراح أفكار ومفاهيم ميكنها أن    
  .تفضي إىل تالقحها

وقدمت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه، رشـيدة               -٥١
مسألة التقاطعات بـني    يف إطار واليتها، تناول     جرى هبا،   يقة اليت   ماجنو، حملة عامة عن الطر    

وقالت إن واليتها قـدمت تقريـرين       . املمارسات التقليدية والثقافية وبني العنف ضد املرأة      
 عن املمارسات الثقافية داخل األسرة الـيت تعتـرب   مواضيعيني مكرسني هلذه املسألة، وحتديداً    

 بني الثقافة والعنف ضد املرأة، كما تناولتها يف تقارير أخـرى            عنيفة إزاء املرأة والتقاطعات   
  .ورسائل موجهة إىل احلكومات

، بالرغم من وجود أحكام واضحة يف العديد من صكوك        أنهوذكرت املقررة اخلاصة      -٥٢
باسم الثقافة تنتهك حقوق اإلنـسان    ترتكب  استمرار انتشار ممارسات    ، فإن   حقوق اإلنسان 
فاالنتشار الواسع لإلفالت مـن     .  تظل هي القاعدة   وتناقض الكرامة اإلنسانية  املكفولة للمرأة   

آثـار  يواجهان  ، يف املاضي،     كانا العقاب يفسر بأنه ال احلكومات املعنية وال اجملتمع الدويل        
إىل وكان ُينظر   . املمارسات اليت تنتهك احلقوق يف الصحة واحلياة والكرامة والسالمة البدنية         

الدائرة اخلاصـة للمـرأة     ضمن   على أهنا قضايا ذات حساسية ثقافية تقع         ياناًأحهذه املسائل   
  .واألسرة ومن مث ال شأن للدولة هبا

وللتصدي للخطابات القائمة على الثقافة اليت تعيق إعمال حقوق اإلنسان املكفولـة         -٥٣
متثـل مواقـف     و مساءلة الثقافة بوصفها بناء تارخيياً    ) أ(، يلزم    تلك اخلطابات  للمرأة وتغيري 

             يف فهـم املمارسـات الثقافيـة؛   اقتـصادي   وتطبيق منظور سياسي    ) ب(ومصاحل متنوعة؛   
والتعامل مع مجيع أشكال العنف ضد املرأة على أهنا متوالية مستمرة وعلى أهنا تتقـاطع              ) ج(

ل وهذا يتطلب ضمان مساع خمتلف أصوات النساء داخ       . مع أشكال انعدام املساواة األخرى    
الـيت  جمتمعات حملية بعينها، وأال يضحَّى مبطلب احلق يف حياة خالية من مجيع أشكال العنف        

  .باسم الثقافةترتكب 
عدد من أشكال العنف ضد املرأة داخل األسـرة         توثيق  الوالية  جرى يف إطار    وقد    -٥٤

ه، وتفـضيل   ومن بني هذه املمارسات الزواج املبكر وباإلكرا      . ةيالثقافالناجتة عن املمارسات    
األبناء الذكور، وجرائم الشرف، وتشويه األعضاء التناسلية لألنثـى، وممارسـات تنتـهك             

كشفت الروابط بني بعض املمارسـات املؤذيـة        كما استُ . احلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأة   
  .اإليدز وانتقاله/ةواإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري

ن املمارسات الـيت    ع حد التعذيب    ترقى إىل  اليت   وقد ميزت الوالية بني املمارسات      -٥٥
فاملمارسات الثقافية اليت يترتب عنها أمل ومعاناة وانتهاك السالمة البدنية . حد التمييزترقى إىل 
وفيما يتعلق باملمارسات التمييزيـة     . القانون الدويل مبوجب  حد التعذيب   ترقى إىل   ميكن أن   
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جموعة من  مباألخذ  الوالية إىل   املكلفة ب ساواة، دعت   مثل نظم قانون األسرة املتسمة بعدم امل      
يف هنايـة   هتدف   ينبغي أن    واليتاملعتمدة يف بلدان خمتلفة لالستجابة لتنوع السياقات،        التدابري  

 على قيادة التحـول     املطاف إىل إحداث تغيريات يف املواقف حبيث يكون اجملتمع احمللي قادراً          
  . بنفسهاالجتماعي

ملقررة اخلاصة إىل جملس حقـوق      الذي ستقدمه ا  لتقرير املواضيعي املقبل    س ا كرَّوسُي  -٥٦
 ،وستتناول. اإلنسان ملوضوع األشكال املتقاطعة واملتعددة للتمييز يف سياق العنف ضد املرأة          

ملرأة باسـم   اليت ترتكب ضد ا    وجه تقاطع املمارسات الظاملة      ، يف التقرير  همن بني ما ستتناول   
  .ى من التمييز ومسامهتها يف استمرار العنف الذي تعانيه املرأةالثقافة مع أشكال أخر

رت مؤسسة مـارانغوبولس حلقـوق    املخصص لألسئلة والتعليقات، ذكّالوقتويف    -٥٧
أي تضارب ميكن أن    " اإلنسان املشاركني بالتزام الدول يف إعالن وبرنامج عمل فيينا بإزالة           

".  املمارسات التقليدية أو املتـصلة بالعـادات       ينشأ بني حقوق املرأة واآلثار الضارة لبعض      
 حقـوق   تستند إليهـا  وبالرغم من أن املؤسسة تؤيد القول بضرورة فهم القيم التقليدية اليت            

على احلملة بعينها قد تكون له آثار سلبية     " القيم التقليدية " ترقيةاإلنسان، فقد أشارت إىل أن      
طفالت داخل األسرة، والعنف املتصل باملهر،      االعتداء اجلنسي على ال   قبيل  ضد ممارسات من    

ر فيه  وحثت جملس حقوق اإلنسان على اعتماد قرار يذكّ       . وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى   
الدول بالتزاماهتا الدولية بالتصدي بفعالية جلميع املمارسات التقليدية اليت تؤدي إىل انتـهاك             

 التقليدية لتربير انتهاكات حقوق اإلنـسان،  التذرع بالقيمموضحة أنه ال جيوز   حقوق املرأة،   
  .اليت تتماشى وقوانني حقوق اإلنسان املكفولة للفردالقيم وأن يقتصر الدعم على 

 الدولية عن قلقها من احتمال أن يؤدي اعتماد هنج يقوم على            ARCوأعربت منظمة     -٥٨
الت تصوير التقاليد كـشيء  القيم التقليدية إىل خنر املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ومن حماو  

وقالت إن القيم التقليدية ُيتذرع هبا لتربير ممارسات قدمية أو ملقاومة التغيري،            . ثابت ومتجانس 
. بينما تتطلب حقوق اإلنسان يف كثري من األحيان تغيريات لضمان التواؤم مع املعايري الدولية             

كانـت بعـض التقاليـد    إذا  وأنه وأشارت إىل أن التقاليد والثقافة تتسمان بالتعدد والتطور  
ميكن النظر إىل   ال  و. كذلكليست  منسجمة مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان، فإن أخرى         

الكثري من القوانني الدولية حلقـوق اإلنـسان        ف. التقاليد على أهنا جمرد انعكاس لقيم األغلبية      
ويقع . ولة أو األغلبية   مهمشة وخاضعة لتعسف الد    حلماية األقليات اليت كانت تارخيياً    ُوضع  

على الدول التزام إجيايب بالقضاء على القوالب النمطية والقيم والتقاليد واملمارسات الـضارة             
 يف  ةقد تكون التقاليـد والثقافـة مفيـد       و. اليت ال تتماشى والقانون الدويل حلقوق اإلنسان      

ريق التثقيف يف جمـال     املساعدة على تعزيز احترام حقوق اإلنسان يف جمتمعاتنا املتنوعة عن ط          
حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين، ولكن ال ميكن ألحد التذرع بالقيم التقليديـة لتربيـر               

وبالنظر إىل احتمال إساءة استخدام     . انتهاكات حقوق اإلنسان أو لتقييد نطاق هذه احلقوق       
القـيم  "إىل الً مـستقب هنج يقوم على القيم التقليدية، أُشري إىل أنه سيكون من األفيد اإلشارة   

  ".القانون الدويل حلقوق اإلنسانيقوم عليها القيم اليت "أو " العاملية
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القيم التقليدية ينبغي أن    بشأن  ناقشة  املوأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن          -٥٩
وشددت على أن مجيـع     .  يف تنفيذ االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان       بشكل راسخ تدرج  

، أشـارت إىل أن     ويف هذا الـصدد   .  متضاربة  متنوعة وأحياناً  د وقيماً الثقافات تشمل تقالي  
         كما شـددت علـى أنـه       .  ما ُتّربر بالتذرع ببعض القيم التقليدية      املمارسات الضارة كثرياً  

. ال يوجد خط واضح يفصل القيم التقليدية عن املمارسات التقليديـة والرمـوز التقليديـة              
من العسري تقييم أثر كل واحد منـها علـى          هلذه املفاهيم،   غياب تعريفات واضحة    وبسبب  

ويف مجيع األحوال، ينبغي أن تكون حلقوق اإلنسان األسبقية على التقاليد يف . حقوق اإلنسان
، مثل احلق العاملي    حقوق اإلنسان املعترف هبا حالياً    ومن  . حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان   

على أهنا مناقضة للقـيم     عهد قريب،    منذ   ،نت تعترب يف التصويت، مبا يف ذلك للنساء، ما كا       
املقصيني من تعريف التقاليد هم يف كثري من األحيـان أول           ويف األخري، رأت أن     . التقليدية

  .الضحايا وينبغي أن يسمع صوهتم يف النقاش
 قرار  ضدرت بلجيكا، باسم االحتاد األورويب، بأن االحتاد األورويب قد صوت           وذكّ  -٦٠

هلا داللـة سـلبية وختـضع لتأويـل         " القيم التقليدية "يم حلقة العمل ألن فكرة      يسمح بتنظ 
وهذا املفهوم غري املعّرف قد يضعف املبادئ املنصوص عليها يف الصكوك الدوليـة             . فضفاض

فرصة لتعزيز حقوق اإلنـسان، ولـيس أداة        ينبغي اعتباره   التنوع الثقايف   ف. حلقوق اإلنسان 
يم التقليدية حقوق اإلنسان، فهي تستحق احلماية مبوجب قـانون  القتثري فعندما  . لتقويضها

وبصفة أعم،  . حقوق اإلنسان، كما هو احلال مع احلقوق الثقافية وحقوق الشعوب األصلية          
 كتراث ثقـايف    تعترب عوامل إثراء للبشرية، وهي حممية سلفاً      تقوم عليها   فالتقاليد والقيم اليت    

وغيـاب  ). اليونسكو(تحدة للتربية والعلم والثقافة     مبوجب عدد من صكوك منظمة األمم امل      
التعبري عنها بلغة حقوق    جيعل من الصعب    غري القانوين   " القيم التقليدية "تعريف عاملي ملفهوم    

 أنه ال ميكن، مبوجـب     وذكّر االحتاد األورويب بتشبثه بعاملية حقوق اإلنسان؛ معترباً       . اإلنسان
 تقاليد تربير انتهاكات حقوق اإلنسان أو رسم حـدود  الصكوك، أليةمن إعالن فيينا وغريه    

وفيما يتعلق بالبعد اإلجيايب للقيم التقليدية الذي ميكن أن يسعه إطار محاية حقوق اإلنسان . هلا
 يف القانون الدويل، وخباصة من خالل الصكوك املتعلقة بالثقافـة           وتعزيزها، فقد ُروعي فعالً   

 وبالرغم من أن بعض هذه اجلوانـب تقـع ضـمن جمـال        .والتنوع الثقايف والتراث الثقايف   
          يف  اختصاص اليونسكو، ميكن للخبرية املستقلة يف جمال احلقوق الثقافية أن تتناوهلـا أيـضاً             

  . إطار واليتها
وذكر ممثل الصني أن مفهوم حقوق اإلنسان ال ينبغي أن حتتكره جمموعة قليلة مـن                 -٦١

وقـال إن   .  ضارب اجلذور يف منظومة القيم التقليدية لكل بلـد         يف واقع األمر  البلدان، وأنه   
الفكر الديين  فالصني استخدمت نظام القيم التقليدية لتشجيع تطوير مفهوم حقوق اإلنسان؛           

العديد من األشياء، لكـن أمههـا هـو         أجنبت  على أن السماء    مثالً يركز   الصيين التقليدي   
 علـى تطـور حقـوق        إجيابياً قيمة التقليدية أثراً  ولذلك خيلف الترويج ملثل هذه ال     . اإلنسان
  .وترى الصني أنه ينبغي التوليف بني عاملية حقوق اإلنسان والقيم التقليدية للبلدان. اإلنسان
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وأشار مركز موارد قانون حقوق اإلنسان إىل أن العديد من القيم التقليدية حمميـة                -٦٢
لكن . حرية تكوين اجلمعيات   و ية التعبري  بقانون حقوق اإلنسان، مثل حرية الدين وحر       أصالً

واملطلب غري املعلن للعديدين ممن يشددون على القيم التقليديـة          . ليست هناك حقوق مطلقة   
بيد أن هذا ليس موقـف  . علو على احلقوق األخرى يف حالة التعارضالقيم التقليدية تهو أن   

 للحقـوق الدينيـة     ية تلقائياً ويؤدي السماح بإعطاء األولو   . القانون الدويل حلقوق اإلنسان   
والثقافية على سواها من حقوق اإلنسان إىل استمرار تراتبية خاطئة للحقوق وقـد يرسـخ               

ولذلك مثة خطر من اخللـط بـني االعتـراف          . التمييز املمنهج وانتهاكات أخرى للحقوق    
  .ىباحلقوق الثقافية أو الدينية وبني إعطاء أولوية هلذه احلقوق، على حساب حقوق أخر

.  تقليديـة   وما يشكل قيماً   وأشار ممثل مصر إىل أنه يلزم التفريق بني ما يشكل تقليداً            -٦٣
فاجملتمعات يف حراك وتغري دائمني؛ كما أن عملية تكييف ما يعترب قواعد ومبـادئ حقـوق                

ألن   تقليدية باملعىن اإلجيايب، عملية خاضعة للتغيري بـدورها،        اإلنسان كما هي، وما يعترب قيماً     
التقاليد واملمارسات   وال ينبغي اخللط بني القيم التقليدية وبني      . القيم مكون من مكونات اجملتمع    

  . الثقافية الضارة؛ إذ تنبغي حماربة هذه األخرية من داخل القيم اليت يقوم عليها اجملتمع
ترام وشكك ممثل هولندا يف القول بأن مجيع القيم التقليدية مواتية بطبيعتها لتعزيز اح              -٦٤

وقال إن من شأن عدم وجود تفريـق واضـح بـني            . حقوق اإلنسان ومحايتها والتمتع هبا    
املمارسات الثقافية الضارة والقيم التقليدية أن جيعل أمر إعطاء معىن قانوين هلـذه املفـاهيم               

فعلى سبيل املثال، ينبغي أن     : وتويل هولندا أمهية كربى لعاملية حقوق اإلنسان مجيعها       . عسرياً
ون احلماية من التعذيب أو اإلعدام خارج القضاء وغريها من حقوق اإلنسان هي نفسها              تك

 من إعالن فيينا، فإنه يف حني جيب أن توضـع يف            ٥ للمادة   ووفقاً. يف كل مكان من العامل    
االعتبار أمهية اخلاصيات الوطنية واإلقليمية وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية، فإن           

جب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز ومحايـة            من وا 
  .مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

  خامتة  -هاء   
فريدة شـهيد، بـبعض     السيدة  أدلت اخلبرية املستقلة يف جمال احلقوق الثقافية،          -٦٥

وحددت بعض  . حلقة العمل  إىل املناقشات اليت جرت خالل       املالحظات اخلتامية استناداً  
  :نقط االتفاق األساسية يف خمتلف العروض

تتقاسم مجيع الثقافات جمموعة مشتركة من القيم تعود ملكيتها إىل البـشرية              )أ(  
  يف تطوير قواعد ومعايري حقوق اإلنسان؛كبرياً  برمتها، وقد أسهمت تلك القيم إسهاماً

ي حلقوق اإلنسان الذي تضمن     اإلعالن العامل يف   هذه القيم    أدرجتلقد    )ب(  
بوصـفه معيـار اإلجنـاز      "تقاليد ومنظورات ثقافية وسياسية شىت واعتمد بتوافق اآلراء         

  ؛"املشترك لكافة الشعوب واألمم
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لكل شخص، بصرف النظر عن وضعه االجتماعي االقتصادي أو هويته            )ج(  
و مكان وجوده املـادي،     الثقافية أو الشخصية أو منظومته االعتقادية أو آرائه السياسية أ         

  ؛ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنساناحلق يف مجيع احلقوق واحلريات املعترف هبا يف
ومتـشابكة  مجيع حقوق اإلنسان حقوق عاملية وغري قابلية للتجزئة ومترابطة            )د(  

  ؛معاملة منصفة ومتكافئة وعلى قدم املساواة التعامل معها وال بد منويعزز بعضها بعضاً 
ويف القانون الدويل، يقع على مجيع الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية              )ه(  

  .واالقتصادية والثقافية، التزام تعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع ومحايتها
 املناقشات بشأن القيم    فإنوحىت إن كان هناك اتفاق على عاملية حقوق اإلنسان،            -٦٦

 واالسـتدالل فالتفكري  . تركيز على كيفية ترمجة هذه العاملية إىل واقع       إىل ال متيل  التقليدية  
اإلنساين مجيعه متجذر يف املنظورات واملدارك الثقافية للبشر، مبا فيهـا تقاليـد صـياغة               

ولذلك، لنفخ احلياة يف املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، جيب أن          . مضامني حقوق اإلنسان  
يعين قبول واستيعاب املفاهيم    ما  وهذا  . هذه القواعد واملعايري  تَتملّك مجيع جمتمعات العامل     

بيد أن التطور املتواصل للمعايري العاملية حلقوق اإلنسان ليس         . احملليةاملفردات  عن طريق   
ويثري التفاعل بني املعايري العاملية     .  إال إذا جرى تنويرها بالتنوع الثقايف لشعوب العامل        ممكناً

.  اليت ينبغي أخذها يف االعتبـار      األسئلة الواقعية احمللية سلسلة من      والفهم وشىت احلقائق  
فإىل أي حد تتوافق املفاهيم الثقافية والنظم القيمية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان؟              
وهل تعكس املعايري الدولية حلقوق اإلنسان التنوع الثقايف لشعوب العامل؟ وإذا كان األمر             

قيق التناغم والوصول إىل فهم مشترك، حبيث جنعـل حقـوق           غري ذلك، كيف ميكننا حت    
؟ وإىل أي حد ميكن التمييز بني القيم التقليدية واملمارسات التقليديـة             حياً اإلنسان واقعاً 

،  هلذه القيم؟ وهل هناك فهم مشترك ملا يشكل، عمليـاً          جلية خارجية و  مظاهراليت تعترب   
 أن يكون املسؤول عـن تعريـف حمـددات          من هو املسؤول أو ينبغي    و؟  " تقليدية قيماً"

  ؟"القيم التقليدية"ومضامني 
، بسبب ما للتقاليد    "تقليدي"عن الكلمة   " تقاليد"فصل املصطلح   ومن األساسي     -٦٧

وللمجتمعات تقاليد متنافرة   . من خاصية وصدى عاطفيني يف اهلوية الثقافية ومعىن الذات        
أو أصحاب الـسلطة    / آراء األغلبية و    خمتلفة داخل ذواهتا، من خالل عكس      تعكس قيماً 
فالتقاليد تتغري وتتطـور    . ، مبن فيهم األقليات، من جهة أخرى      واألكثر هتميشاً من جهة،   

وعمليات التبـادل   باستمرار مع مرور الزمن استجابة للوقائع املتغرية ونتيجة للتفاعالت          
 التواصـل   على واحد    املفاهيم الثقافية والنظم القيمية يف آن      وتعتمد. مع جمتمعات أخرى  

  . تصور املستقبلعلى مع املاضي و
وجيب أن متكن احلوارات من التعلّم بوصفه عملية تسري يف اجتاهني مـن أجـل                 -٦٨

ومما يكتسي نفس القدر من األمهية االعتراف بـأن االختالفـات           . تيسري تالقح األفكار  
فالكرامـة  . ح حتديات حقيقيةاحلقيقية يف املنظورات املتصلة بالقيم التقليدية ميكن أن تطر        
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وبالرغم من أن مفاهيم الكرامـة اإلنـسانية        .  يف صلب حقوق اإلنسان    تكمناإلنسانية  
توجد يف كل جمتمع وهي مرتبطة بالنظم القيمية وطرق العيش املشترك واملعتقدات الـيت              

  االعتراف بأن بعض املمارسـات واملواقـف       ، فإنه من الضروري أيضاً    "الثقافة"تلتقي يف   
وميكن أن تكون مواقف    . املتضاربة مع الكرامة اإلنسانية تنبع بدورها من القيم التقليدية        

جمموعات ثقافية من أفراد بعينهم بسبب بعض اخلصائص أو السمات املميزة اليت ميتلكوهنا 
، حبيث ُيحرم من القيمة اإلنسانية هؤالء األفراد الذي يعاملون          سبب مشاكل كثرية جداً   

ومـن األساسـي    .  من احلق يف احلياة     حىت أحياناًحيرمون  وقد  راعي كرامتهم   معاملة ال ت  
، ألن حقـوق    عن هذا احلـق    والدفاع   رفضهاصون حق كل فرد يف القبول بالتقاليد أو         

كذلك املساواة للجميع واحترام مجيـع األفـراد،        ضمان كرامة اإلنسان و   اإلنسان تعين   
  .بصرف النظر عن أي مزية أو خاصية

 على قـدم املـساواة  ح احلوار بني الثقافات القائم على احترام ثقافات العامل       ويتي  -٦٩
أمثن وسيلة لتعزيز التناغم وجتسري     ويعد   ةحقيقيمبادالت  ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيزها     

وجيب أن جيري احلوار . الفجوة بني املبادئ اجملردة للعاملية واخلصوصيات املتنافرة امللموسة       
  .د الثقافية وداخلهافيما بني التقالي

" القيم التقليديـة  " غري معّرف ومتطورٍ أبداً مثل       مفهوم، مثة خطر يف اختاذ      وأخرياً  -٧٠
وجيب على مجيع اجملتمعات، وهي تنهل من ثراء التنوع الثقايف، أن   .  حلقوق اإلنسان  معياراً
القيمة الكامنة يف والكرامة اإلنسانية جلميع أفراد اجملتمع ومحاية تعزيز على  باستمرار تعمل

قواعد ومعايري حقوق اإلنسان كما صاغها اجملتمع الدويل        كل واحد منهم وذلك يف إطار       
فالقيم اإلجيابية موجودة يف كل الثقافات، لكن هناك حاجة إىل دعم اجملتمعـات             . وقبلها

 وفيق والت واالعتراض عليها والتفاوض بشأهنا   احمللية يف دراسة قيمها وممارساهتا ومساءلتها       
  .بينها وبني حقوق اإلنسان

        


