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في مجال التعامل مع حقوق ت وظائف المجتمع الدولي لقد تطور   
اإلنسان الجماعية بشكل مطرد تبعًا للتطور الكبير الذي حصل في مجال 

، وبات هذا الموضوع  مام بقضايا حقوق اإلنسان على الصعيد العالمياالهت
يشغل اهتمام العديد من األطراف الدولية المختلفة التي توازعت األدوار فيما 
بينها من اجل التصدي للملفات الشائكة والمعقدة في مجاالت حقوق اإلنسان 

االهتمام بشكل وعلى اختالف أجيالها وأشكالها ومضامينها. وقد انعكس هذا 
حقيقي على دخول مواضيع جديدة قيد االهتمام والبحث والمناقشة من قبل 
الباحثين والمؤسسات العلمية والبحثية والجمعيات والهيئات غير الحكومية 
وسائر المنظمات واألطراف الدولية األخرى المهتمة بهذه المجاالت، وكان 

تحتل حيزًا اكبر من  الحق في السالم احد تلك الموضوعات التي أخذت
 االهتمام الدولي.

ماعي الدولي )ذلك الحق الجنعرف الحق في السالم بانه:  أنويمكن   
الذي ينبني على أسس تقوم على تامين منطلقات لحياة آمنة ومستقرة وكريمة 
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للمجتمعات البشرية بعيدًا عن مخاطر الحروب وويالتها وأثار النزاعات 
المسلحة وأخطارها، وذلك في ظل متطلبات أساسية تنبع من فكرة الحرص 

التنمية وحماية البيئة على ضمان تحقيق األمن اإلنساني ونبذ العنف وتحقيق 
وغيرها من العناصر األخرى التي ال يمكن عزلها أو فصلها عن الحق في 

 .السالم(
إن فلسفة المنظمات الدولية بشكل عام تقوم من حيث جوهرها على فكرة   

، وبالتالي فان المنظمات الدولية م ونشر ييمه على مستوى العال تحقيق السال
العالمية منها واإلقليمية تعتبر األداة المناسبة لصيانة هذا الحق وتعزيز 

، وهنا يأتي التباين بين تلك المنظمات في  متطلباته وضمان الوصول إليه
نًا جوهريًا مجال التعامل مع هذا الحق، فالبعض منها قد يشكل هذا الحق رك

في عمله تبعًا لتصديه لمهام حفظ األمن الدولي وإنهاء مخاطر الحروب، 
وبالتالي تكون تلك المنظمات أكثر من غيرها تصديًا وتبنيًا للعناصر التي 
بها يتكامل هذا الحق. في المقابل هناك منظمات دولية قد تجعل اهتمامها 

ا الحق في السالم إال منصبًا لجوانب أخرى تتعامل بشكل عرضي مع قضاي
أنها تدرك أن الوضع الطبيعي الذي تستطيع فيه هذه المنظمات في أن 
تعمل وتقدم ألطرافها بشكل امثل مرتبط بتحقيق يي  السالم وضمان التمتع 

 . بها بشكل دائ 
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في ومن خالل ما تقدم نخلص للقول أن ثمة خصائص أساسية مميزة للحق 
 :السالم وكما يأتي

ذا يعني أن هذا الحق قد خرج من دائرة انه حق دولي منظ : وه .1
التصورات الفكرية واألطروحات الفلسفية التي تقدم أفكارًا وتصورات لهذا 

فقد انتقل هذا الحق من  ينبغي احترامها، وبالتالي مفاهي  الحق باعتباره يي  و
، ومن دائرة القي  األخاليية والدعوات  تنظي  إلى دائرة التنظي  الأدائرة 
، وقد تحقق ذلك بعد  رات الفكرية والفلسفية إلى دائرة القانون الدوليوالتنظي

أن ت  إقرار هذا الحق والنص عليه في العديد من المواثيق الدولية ودساتير 
عدد من المنظمات الدولية، والتي أكدت على وجود هذا الحق وعلى 

 مرجعيته القانونية ودعت الدول إلى احترامه وصيانته. 
دولي محمي: وهذا األمر يمثل نتيجة طبيعية لدخول هذا الحق انه حق  .2

،  في إطار حقوق اإلنسان التي شملت بالتنظي  والتدوين القانوني الدولي
وأصبحت المواثيق الدولية واإلعالنات العالمية ترسخ حقيقة أن هذا الحق 
محمي من الناحية الدولية وثمة جزاءات دولية منظمة توقع بحق الدول أو 

لجهات التي تنتهكه. وما وجود منظمة األم  المتحدة وما خولت من ا
صالحيات في مجال تطبيق تدابير القمع بحق الدول المنتهكة للسالم إال 

 تعبيرًا حقيقيًا لهذا األمر. 
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حق دولي جماعي: وهو بذلك يسمى أيضا بالحق التضامني الن هذه  .3
، بل أنها  لتمتع بها بشكل منفردالطائفة من الحقوق الدولية ال يمكن أن يت  ا

، وبالتالي فانه  وبحسب طبيعتها تقتضي أن يت  التعامل معها بشكل جماعي
تقدمة لحقوق اإلنسان الجماعية والتي نالت اعتراف ميجسد صيغة حديثة و 

الوثائق الدولية بوصفها هذا كونها ال يمكن التمتع بها إال بشكل جماعي 
فهي تشترك بهذا الوصف مع " حق اإلنسان بسبب طبيعتها الخاصة وبذلك 
 .حق الشعوب في تقرير المصير"و " ببيئة نظيفة" و" الحق بالتنمية" 

وبالتالي فان ظهور الجيل  الثالث من حقوق اإلنسان بعد التطورات الحاصلة 
على الصعيد الدولي و الدفع و التقدم الحاصل في مسيرة حقوق اإلنسان 

لمشكالت اإلنسانية المتزايدة والمستمرة والتي تمثل في لمواكبة الحاجات و ا
استمرارها يعني تضرر  أن، بحيث  إنسانيًا عالميًا مشتركاً  حقيقتها هماً 

البشرية ككل  األسرةالتكاتف و التعاون بين  أوجب، مما  البشرية ككل األسرة
ل من خال إال، التي ال يمكن حلها  لتلبية هذه الحاجات وحل هذه المشاكل

، ق اإلنسانية التي تمثل هذا الجيل، ومن الحقو  تعاون بهذا المستوى العالمي
والحق في التضامن والحق في بيئة نظيفة والحق  الحق الجماعي في السالم

، هذه الحقوق تبرز طابعًا خاصًا مميزًا لها  من الكوارث وغيرها اإلغاثةفي 
 . التضامنية أواعية الجم اإلنسانيجعلها تقع في صمي  ما يسمى بحقوق 

 إطار في سيما وال ، اإلنسان حقوق  من اً جزء السالمفي  لحقن اإعليه ف
 تنميةال في الحق ، إليه إضافة تضمن الذي, الحقوق  من الثالث الجيل



5 
 

 واالستفادة والتكنولوجيا العل  على الحصول في والحق نظيفة بيئة في والحق
 والمدنية السياسية الحقوق  تضمن ولاأل الجيل فإن ، البشرية منجزاتها من
 ت  والتي, 1948 عام اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن في تكرست التي

 والسياسية المدنية بالحقوق  الخاص األول الدولي العهد في وتعميقها توسيعها
 االقتصادية الحقوق  على رّكز الثاني الجيل أن حين في ،1966 عام

 1966 عام الصادر الثاني الدولي بالعهد ّوجت الذي والثقافية واالجتماعية
 عام في التنفيذ حّيز دخل الذي المتحدة لألم  العامة الجمعية عن أيضاً 

 يمكن التي الرابع الجيل حقوق  إليها مضافة جميعًا، الحقوق  هذهو  ،1976
 التنّوع في والحق التعددية في والحق الديمقراطية في بالحق أكاديمياً  تبويبها
 مفاضلة أو اقتطاع أو تجزئتها يمكن ال ، للحكام المحكومين واختيار الثقافي
 . اآلخر بالبعض بعضها

انه حق دولي تكاملي: وهذا يأتي نتيجة حتمية في أن التمتع بهذا الحق  .4
، فال  بشكل مثالي وحقيقي ال يت  إال من خالل تفعيل عدد أخر من الحقوق 

د تنمية مستدامة واحترام حقيقي و مجال لتصور هذا الحق بعيدًا عن وج
لحقوق البيئة وتطبيق سلي  لمنظومة حقوق اإلنسان واحترام لقي  العدالة 
والديمقراطية واالمتثال لقواعد القانون الدولي المنظمة لنزع السالح وااللتزام 

 . بقواعد التسوية السلمية للمنازعات الدولية وغيرها
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 :تحدة الحق في السالم بأنهفي المقابل تصف منظمة األمم الم
إن الحق في السالم حق عالمي غير قابل للقسمة وهو حق مترابط  .1

يعتمد بعضه على بعض. وكون هذا الحق عالمي فان هذا األمر ينسج  مع 
سائر أصناف وفئات حقوق اإلنسان التي حضيت باعتراف دولي وبموجب 

دولية العالمية واإلقليمية الوثائق الدولية المختلفة الصادرة عن المنظمات ال
 .والتي تسل  بعالمية جميع فئات حقوق اإلنسان وعلى اختالف أجيالها

يحق لألفراد والشعوب التمتع بالسالم، ويجب إعمال هذا الحق دون    .2
أي تفريق أو تمييز ألسباب تتعلق بالعرق أو النسب أو األصل القومي أو 

الجنس أو العمر أو اللغة أو الدين أو  أو االجتماعي أو اللون أو نوع االثني
المعتقد أو الرأي السياسي أو غيره أو الوضع االقتصادي أو الميراث أو 
القدرات الجسدية أو العقلية المختلفة أو الحالة المدنية أو الميالد أو أي 

  ظرف أخر.
مباشرة عن طريق القانون الدولي كما إن هذا الحق  أإن هذا الحق بد  .3

ألنه في  الجماعة،ماعات اإلنسانية أي حقوق اإلنسان داخل يهت  بالج
 حقيقته يخص الشعوب ككل.

، فهذا الحق لحداثته ل  يأخذ الصياغة انه من الحقوق الجديدة والمبتكرة  .4
والتعمي  الكافي الذي يتيح التعرف عليه أو إمكانية تحديد عناصره بشكل 

 دقيق.
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ونه من الحقوق الجماعية التي انه حق يتس  بالطبيعة المركبة فرغ  ك  .5
إال انه يعود في النهاية بالنفع  ،تخاطب الدول والشعوب واألم  والجماعات

على اإلنسان الفرد. وانه ليس بديال عن الحقوق الفردية أو حق من تلك 
 الحقوق بل هو مكمل لها.    

ما بين  السالمفي تباين تعامل االتفاييات والمواثيق الدولية مع الحق  (2
 إلىكهدف مباشر تسعى الدول  أوالسالم بشكل عام  إلىنصوص تشير 

، وبين نصوص تتعامل مع بلوغهاتحقيقه وكغاية عليا تحرص الدول على 
المعتمدة من قبل  اإلنسانالسالم كحق دولي يقع في اطار مجموعة حقوق 

،  اطار جهودها المتواصلة لتطوير مسيرة تلك الحقوق الدولية في  األسرة
 اإلنسانواالعتراف بحقوق دولية جديدة تقع ضمن ما يسمى بحقوق 

 .التضامنية أوالجماعية 
قد أكدت ديباجة عهد العصبة على أهمية ضمان السالم حيث نصت ف (3

على ما يأتي:) إن األطراف المتعاقدة السامية ورغبة في تنمية التعاون 
لك من التزام بعدم الدولي وضمان السالم واألمن الدولي وما يفرضه ذ

 االلتجاء إلى الحرب، وإقامة عالقات علنية وعادلة وشريفة بين األم ...(
فان عصبة األم  باعتبارها أول منظمة دولية عالمية تتشكل من هنا  (4

، هذه انتهاء الحرب العالمية األولى وبمقتضى اتفايية للسالم بعدبإرادة الدول 
ية حرصت منذ تأسيسها على الوصول المنظمة تشكل نموذج لمنظمة دول
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إلى تحقيق مقتضيات السالم العالمي من خالل ما تضمنته تلك المنظمة من 
 . تحقيقهامن اجل مبادئ وأهداف تعمل المنظمة جاهدة 

تكون الدولة  أنالمتحدة من شروط العضوية فيها  األم جعلت  كما (5
( 4صت المادة )ن، ف الراغبة باالنضمام للمنظمة الدولية دولة محبة للسالم

 الدول لجميع مباحة" المتحدة األم " في العضوية لى ما يأتي:)من الميثاق ع
 هذا يتضمنها التي بااللتزامات نفسها تأخذ والتي ، للسالم المحبة األخرى 
 .(فيه وراغبة االلتزامات هذه تنفيذ على قادرة أنها الهيئة ترى  والتي ، الميثاق

ى الوكاالت على جميع الدول الراغبة باالنضمام ال أعالهويسري الشرط 
 .ة الخاصة التابعة لألم  المتحدةالدولي

الحق في قرار إ وقد لعبت عوامل عديدة دورها في مجال تصدر موضوع 
جدول أعمال الهيئات والمنظمات الدولية العالمية واإلقليمية وتعزيزه السالم 

ول بهذا الموضوع من مجرد النقاش ، والتح وتزايد تداوله في األوساط كافة
والتنظير إلى محاولة التأطير والتنظي  والتحديد ورس  المعال  والدخول به إلى 

التي  ويمكن تحديد هذه العوامل،  حيز القانون الدولي بشكل واضح ومحدد
 : بما يأتيتعزيز هذا الحق  إلىتقف وراء جهود المجتمع الدولي الرامية 

لدولي بان الحق في السالم هو المدخل الحقيقي لتكريس إدراك المجتمع ا .1
يي  األمن اإلنساني الذي يكفل العيش األمن والمستقر للشعوب والدول كافة 

 بعيدًا عن أي مخاطر تعكر صفوة ذلك األمن أو تهدد ركائزه.
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وجود منظمات دولية عالمية وفي مقدمتها األم  المتحدة ووكاالتها  .2
لمنظمات البرامج والخطط المناسبة بشأن إدماج المتخصصة وإكمال تلك ا

السالم مع سائر األنشطة الدولية الفاعلة والحيوية التي تباشرها في الحق 
 تلك المنظمات.

التي تمثل  -وجود ترحيب دولي كبير وبشكل خاص على مستوى الدول  .3
بالجهود الدولية التي تبذل على الصعيد  -ابرز واه  أشخاص القانون الدولي

دولي من اجل ترسيخ مفهوم الحق في السالم وإقراره وفرض ضمانات ال
حقيقية دولية واضحة تضمن االمتثال به والتزام بمضامينه. وتولد القناعة ال

ق المثالية للتعاون الدولي البناء وعلى كافة لدى مجتمع الدول بان الطر 
المستويات تقتضي وجود بيئة دولية تسودها يي  ومفاهي  السالم الدولي والتي 

 تمثل البيئة الطبيعية والمثالية للعالقات الودية والتعاون الدولي المنشود. 
التطور الكبير الذي تحقق في مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان  .4

ل إلى جيل جديد من تلك الحقوق يشتمل على الحقوق الدولية واالنتقا
الجماعية ونيل تلك الحقوق االعتراف الدولي الكامل بأهميتها وضروريتها 
وانتمائها الحقيقي واألصيل إلى المدونة الدولية لحقوق اإلنسان بصفتها 

 حقوق جوهرية وأساسية غير قابلة للتنازل أو اإلنقاص.
الحق في السالم من اجل ضمان  تعزيزن ثمة حاجة االعتراف الدولي با .5

تحقيق متطلبات جوهرية أخرى باتت تحتل من االهتمام الدولي  إلىالوصول 
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مركز الصدارة ولعلى من بين أبرزها المسائل المتصلة بالبيئة والعدالة 
 والتنمية والديمقراطية واإلدارة الرشيدة وسيادة القانون ... الخ. 

هو تجسيد لحالة مثالية ينبغي تحقيقها لمجتمع إنساني فالحق في السالم 
معين يصبح فيها ذلك المجتمع مجتمعًا أمنًا ومستقرًا ويعيش في استقرار 

، ويتوفر لذلك  وهدوء وسكينة بعيدًا عن مظاهر النزاعات المسلحة وأثارها
المجتمع حالة من التنمية والتطوير لنظ  البيئة وحالة من االرتقاء بمقومات 

 الحياة اإلنسانية واالحترام الحقيقي لحقوق اإلنسان.

باخر  أوالسالم بشكل في تكفل تعزيز الحق  أساسيةويقدم البعض تصورات 
 : (1)والوسائل والتي من بينها األدواتمن خالل تبني عدد من 

من سباق  الدوليين إزالة التهديدات التي يتعرض لها السل  واألمن -1
اتخاذ تدابير و الجهود في سبيل نزع السالح العام الكامل وكذلك بذل  ،التسلح

جزئية تحقيقا لهذه الغاية وفقا لمبادئ األم  المتحدة واالتفاقات الدولية ذات 
 الصلة. 

العمل على إحباط كافة مظاهر الكراهية وممارسة االستعمار العنصرية   -2
وكذلك  ،اإلنسانلتنافيها مع حقوق  ،العنصري والتمييز العنصري والفصل 

                                                      

 . 71، مرجع سابق ، ص 85الجلسة العامة  ، الجمعية العامة لألم  المتحدة ، وقائع الدورة الثالثة والثالثون ينظر:  (1)
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تثبيط مشاعر الكراهية والتحيز ضد الشعوب األخرى لمنافاتها مبادئ 
 التعايش السلمي والتعاون الودي.

مراعاة الحقوق الدستورية ودور األسرة والمؤسسات والمنضمات المعنية  -3
مشتملة على  ،الجماهيري بالعمليات التربوية وأساليب التعلي  وأنشطة اإلعالم 

وبصفة خاصة الشباب للعيش  ،المجتمعاتمهمة إعداد مضامين تثقيف مع 
 .سالمفي 

إزالة كل ما من شأنه أن يثير التمييز على أساس القومية أو غيرها أو  -4
 الظل  أو المناداة بالعنف والحرب.

وكذلك بين  ،الدولالعمل على تنمية أشكال مختلفة من التعاون بين  -5
وتبادل الخبرات بشأن المشاريع المنضمات الدولية الحكومية وغير الحكومية 

 التي تقام بهدف تعزيز إعداد المجتمعات للعيش في سل .
العمل على تعزيز التعاون الدولي لتعزيز الحق في السالم وإنفاذه والذي  -6

من أجل تنمية  ، هو واجب الدول ومنظومة األم  المتحدة بالشكل األساسي
وحماية حقوق اإلنسان والكرامة  وتوفير المزيد من الموارد له ومنع االنتهاكات

اإلنسانية  إضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والسيما األوساط األكاديمية 
 .    (2)والشركات بذلك

والبد من اإلشارة هنا وعلى سبيل المثال إلى الدور الذي لعبته الجمعية   
، حيث إن  السالم وتعزيزهفي العامة لألم  المتحدة في مجال دع  الحق 

                                                      

 .11ص الجمعية العامة لألم  المتحدة ، وقائع الدورة العشرون مرجع سابق ،ينظر:  (2)
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جمعية العامة هي أوال وقبل كل شيء هيئة عالمية تمثل كل دول العال  ال
تقريبا وهي تستخدم ما تتميز به من مشروعية فريدة في الوصول إلى توافق 
عالمي واسع بشان امن جماعي أوسع وأكثر فاعلية الذي ينعكس بدوره على 

 .(3)السالم العالميتعزيز 
، ففي  لحق في السالم في قراراتهااتعزيز أكدت الجمعية العامة على فقد 

عيش في سل  الذي أصدرته عام إعالنها الخاص بإعداد التجمعات لل
والبشرية  على حق األفراد والدولجاءت الجمعية العامة لتؤكد ، 1978

،  ف اإلعالن إن لكل امة ولكل إنسان، وأضا جمعاء في العيش في سل 
، حق أصيل في  أو الجنس العنصر أو المعتقد أو اللغةعن بصرف النظر 

حقوق اإلنسان مع سائر ،  وتعزيزه حترام ذلك الحقن إوإالعيش في سل . 
، وأعلنت رسميا في  مصلحة المشتركة للجنس البشري كلهاألخرى يخدم ال

اإلعالن بحق الشعوب في السل  إن شعوب كوكبنا لها حق مقدس في السل  
 .(4)اسيًا على كل دولةوان تشجيع تنفيذ هذا الحق يشكل التزاما أس

اإلعالن بشان المبادئ 1978وقد أصدرت الجمعية العامة في تشرين الثاني 
األساسية إلسهام وسائل اإلعالم في دع  السالم والتفاه  الدولي وتعزيز 
حقوق اإلنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على 

                                                      

، رقررر  الوثيقررررة  2004تشررررين االول  2ينظرررر: الجمعيرررة العامررررة لألمررر  المتحررردة ، وقررررائع الررردورة التاسرررعة والخمسررررون ،  (3)
(A/59/565) 6، ص. 
، رقرر  2011 نيسران 1ينظرر: الجمعيرة العامرة لألمر  المتحردة ، مجلرس حقروق االنسران ، وقرائع الردورة السرابعة عشررة ،  (4)

 .89( ، ص A/HRC/17/39الوثيقة )
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دت على دور وسائل الحرب والذي اشتمل على احد عشر مادة والتي أك
دع  و السالم وتعزيزه في الحق اإلعالم فيما تقدمه من إسهامًا هاما في دع  

التفاه  الدولي في تربية الشباب بروح السالم والعدالة والحرية واالحترام 
على مستوى  المتبادل والتفاه  الذي يساه  أيضا في تعزيز حقوق اإلنسان

 .(5)جميع دول العال 
مة لألم  المتحدة قد أقرت اليوم الدولي للسالم في عام والجمعية العا  

من اجل تعزيز المثل العليا للتعايش السلمي لدى جميع األم   1981
عاما قررت الجمعية العامة  20، وبعد  والشعوب فيما بينها على حد سواء

أيلول من كل عام باليوم العالمي  21أن يكون االحتفال بهذا اليوم سنويا في 
، وبدورها دعت الجمعية العامة لألم   اعترافًا بأهمية هذا الحق للسالم

المتحدة جميع الدول األعضاء والمؤسسات التابعة لمنظومة األم  المتحدة 
والمنضمات اإلقليمية وغير اإلقليمية وغير الحكومية واألفراد إلى االحتفال 

ونشر الوعي عن طريق التعلي   ك، وذل الدولي للسالم بصورة مناسبةباليوم 
 .(6) والتثقيف

 14المؤرخ في  34/111وللجمعية العامة دور بارز بالموافقة في قرارها   
، لتكون مؤسسة دولية  جامعة للسل  إنشاءعلى فكرة  1979 األولكانون 

متخصصة للدراسات العليا والبحوث ونشر المعرفة بهدف محدد هو التدريب 

                                                      

 .273-272ص ،  2010لبنان ، -، المؤسسة الحديثة للكتب اإلنساننزيه نعي  شالال ، المرتكز في حقوق  ينظر: (5)
 .92، ص  مرجع سابق ، وقائع الدورة السابعة عشرة ، اإلنسانينظر: الجمعية العامة لألم  المتحدة ، مجلس حقوق  (6)
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المتحدة . وكانت الجمعية  األم ألغراض السل  في اطار نظام جامعة 
قرارها  1997تشرين الثاني  20 في أصدرتالعامة لألم  المتحدة قد 

هي "السنة الدولية لثقافة السالم" ، كما وتبنت قرارها  2000باعتبار سنة 
و "العقد الدولي ( ه2010-2001في القرن الجديد ) األولباعتبار العقد 

 األولتشرين  6وفي ، ال " الع أطفالعنف من اجل لثقافة السالم والال
، الذي اعتبر مرشدا ثقافة السالم إعالنالجمعية العامة  أصدرت 1999

عاما للحكومات والمنضمات الدولية والمجتمع الدولي لدع  وتعزيز ثقافة 
السالم في جانبًا منها يتصل بالتثقيف بالحق  أنها، هذه الوثائق رغ   السالم

 .(7) تعزيز هذا الحق خر فيبأ أوتسه  بشكل  أنها إال
وأعربت الجمعية العامة لألم  المتحدة في إعالن منح االستقالل للبلدان 
والشعوب المستعمرة عن إدراكها للصلة الوطيدة بين حق تقرير المصير 

، وكذلك إعالن األم   بين تعزيز الحق في السالمواحترام حقوق اإلنسان و 
 والذي يؤكد بان اي،  العنصري المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز 

لمبادئ ميثاق األم   ، ويجب أن يدان باعتباره إنكاراً  إهانة للكرامة اإلنسانية
لحقوق اإلنسان وللحريات األساسية المعلنة في اإلعالن  المتحدة وانتهاكاً 

، وعقبة دون ييام عالقات ودية وسلمية بين األم ،  العالمي لحقوق اإلنسان

                                                      

 .8، ص  مرجع سابق  المتحدة ، وقائع الدورة التاسعة والخمسون ، ينظر: الجمعية العامة لألم (7)
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، مما يستوجب تدعي  تعكير السل  واألمن بين الشعوب من شأنه ودافعاً 
 .(8) السالمفي الجهود الدولية الرامية لتعزيز الحق 

 

الحق في السالم جزء من  تعزيزالمتحدة في مجال  األم  إجراءاتوتعبر 
، وهي امتداد لفكرة  المتحدة الخاصة بقضايا السالم العالمي األم خطة 

 خطة إلى وبالرجوعالمتحدة  األم بنتها منظمة الدبلوماسية الوقائية التي ت
 أجملها والتي ، الوقائية للدبلوماسية الشمولي للمنظور ترجمة نجد ، السالم

 :عدة نقاط منها متضمنةو  محاورعدة  في" غالي بطرس"
 ، صراعات نشوب إلى تؤدي قد التي الحاالت تحديد إلى مبكراً  السعي -1

 .العنف نشوب قبل الخطر مصادر إزالة على الدبلوماسية طريق عن والعمل
 التي القضايا حل بهدف السل  صنع في ، الصراع تفجر حال الشروع -2

 .الصراع نشوب إلى أدت
 ، هشا كان مهما ، السالم صون  على ، السل  حفظ طريق عن ، العمل -3

 إليها يتوصل التي االتفاقات تنفيذ على والمساعدة ، القتال توقف حيثما
 .السالم او صانع

                                                      

، ص 1993،  ، عمران ، حقروق اإلنسران فري ضروء القروانين الوطنيرة والمواثيرق الدوليرة ينظر: د. محمرد يوسرف علروان (8)
249. 
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 بناء إعادة: مراحله مختلف في السل  بناء في للمساعدة التأهب -4
 ،األهلية والنزاعات الحروب مزقتها التي لألم  األساسية والهياكل المؤسسات

 .األم  تلك بين المتبادلة السلمية المصالح روابط وبناء
 العجز: للصراع العميقة لألسباب ، األوسع بالمعنى ،التصدي -1

 هذه حلول ومتطلبات. السياسي والقهر ،االجتماعي والجور ،قتصادياال
 بحقوق  خاص هتماما  مع اإلنسان بحقوق  االلتزام في تكمن المشاكل
 االحتفاظ مع ، لغوية أو اجتماعية أو دينية أو عريية كانت سواء ،األقليات
في  ، وهذا كله مرتبط ببذل المزيد من الجهود الدولية الدول وحدة وصيانة

 السالم. في مجال تعزيز الحق 
ثمة ارتباط جوهري ما بين  أنالمتحدة من خالل وثائقها  األم تؤكد و 

متطلبات تعزيز الحق في السالم وبين جهود المنظمة الدولية المبذولة في 
، وتعتبر جهودها في هذا المجال جزء من تدعي   مجال الدبلوماسية الوقائية

وخاصة ما يتعلق منها بأنشطة صنع السالم ،  السالم وتعزيزهفي الحق 
 وكما يأتي:  اإليجاز، وسنناقش هذه المعطيات بشيء من  وحفظه وبناءه

, الدبلوماسية الوسائل بإستخدام  أساساً فأما بخصوص صنع السالم والذي يت  
 وضع مرحلة في ممكناً  أمراً  يكون  قد السالم لصنع العسكري  الدع  أنكما 

 الصراعات نشوب لمنع المباشرة المشاركة أشكال من لشك في أو ، الخطط
 العقوبات بفرض تقوم التي السالم فرض بعثات أو المرايبة بعثات مثل

 هذه وتنفيذ تخطيط إن، و  المتحدة األم  ميثاق من السابع الفصل إلى استناداً 
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 ومن،  السالم دع  بعملية المكلفة العناصر نفس من تتكون  يجعلها البعثات
 السياسية بالمبادرات تام عل  على لها والمخططين القادة يكون  أن المه 

 إمكانية الستباق  الطرفين بين الجارية المفاوضات عملية وسير والدبلوماسية
 .المراحل جميع في تحدث التي التطورات ولمواكبة المهام تغيير

هو تجسيد لحالة مثالية ينبغي تحقيقها لمجتمع إنساني فالحق في السالم 
معين يصبح فيها ذلك المجتمع مجتمعًا أمنًا ومستقرًا ويعيش في استقرار 

، ويتوفر لذلك  وهدوء وسكينة بعيدًا عن مظاهر النزاعات المسلحة وأثارها
المجتمع حالة من التنمية والتطوير لنظ  البيئة وحالة من االرتقاء بمقومات 

 الحياة اإلنسانية واالحترام الحقيقي لحقوق اإلنسان.

نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال دع  قضايا السالم  مثلي
احد المرتكزات األساسية التي تعبر عن نمو في وظائف هذه المنظمات 

وقي وتطور في إطار عملها ودخولها في ميادين جديدة من النشاط الحق
، فباتت هذه المنظمات تولي اهتمامها الكبير  (9)الداع  لحقوق اإلنسان

السالم من اللحظة التي بدأت األم  المتحدة ومن خالل في لموضوع الحق 
أجهزتها الرئيسية تهت  وتدعوا إلى إشاعة يي  السالم والى تبني إعالن دولي 

                                                      

 .9، ص  ، مرجع سابق 2015 الجمعية العامة ، وقائع الدورة السبعون ،ينظر:  (9)
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ك المنظمات ، ومن هذا المنطلق نشطت تل السالمفي بشأن حق الشعوب 
في مجال دع  وتعزيز جهود منظمة األم  المتحدة وسائر الوكاالت الدولية 

الحكومية يتصدر  وأصبح عمل المنظمات الدولية غير ، المتخصصة
، وأصبح نشطاء السالم يباشرون أدواره  في  ألنشطة مباشرة تتصل بالسالم

دولية وإقرار آليات صياغة الوثائق ال إلىمجال ييادة الجهود الدولية الرامية 
عمل دولية متفق عليها تسه  في إخراج دول العال  من محنة الحروب 

، وأصبحت تلك المنظمات تربط بين نشاطها في مجال  والنزاعات المسلحة
التنمية والبيئة والحك  الرشيد ودع  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ا وبين تحقيق مقتضيات السالم وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية وغيره
  . العالمي بالشكل الذي تنشده دول العال 

في تعمل المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال تفعيل وتعزيز الحق و 
 :السالم في عدة محاور منها

تنسيق التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية )العالمية منها واإلقليمية(  .1
ة المناسبة التي تكفل الوصول إلى إيجاد حالة سالم وحثها على إيجاد البيئ

دائ  وحقيقي تنع  به المجتمعات اإلنسانية والسعي من اجل الحد من 
مخاطر الصراعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية وتجنيب العال  

، وهنا تباشر المنظمات الدولية غير الحكومية (10)مخاطرها وويالتها الكبيرة
قوة ضغط عالمية تستطيع أن توثر في الرأي العام العالمي دورها بوصفها 

                                                      

 .11، ص  ، مرجع سابق 2015 الجمعية العامة ، وقائع الدورة السبعون ،ينظر:  (10)
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وان تقود الحمالت الدولية المناهضة للحروب والمؤيدة لنزع السالح من 
الدول التي يشكل امتالكها ألنواع معينة من السالح حالة من الخوف والقلق 
لباقي الدول األخرى لوجود مخاطر من استخدامه بشكل يهدد السالم 

وتنشط المنظمات الدولية غير الحكومية في التحذير من مخاطر  ،العالمي
ييام بعض الدول بتصرفات أو نشاطات تمثل تكريسًا لفكرة العدوان او مدخاًل 

،  إلثارة النزاعات وإيجاد أوضاع تهدد بتفجر الحروب والصراعات المسلحة
ي ومن هنا تأتي تلك المنظمات لتدق أجراس الخطر وتحذر المجتمع الدول

 إلى مثل تلك األخطار.
تسعى منظمات دولية غير حكومية أخرى من اجل مساعدة ضحايا  .2

النزاعات المسلحة وحث األطراف المتنازعة إلى إنهاء النزاع واللجوء إلى 
،  المفاوضات والتوصل إلى اتفاييات للسالم تنهي كل النزاعات القائمة بينها

ير األطراف بخطورة وتنشط مثل تلك المنظمات بشكل مستمر في تذك
األوضاع اإلنسانية التي تحدثها الحروب على المدنيين وعلى البيئة وتحث 
المنظمات الدولية الحكومية على التدخل الدائ  بين أطراف النزاع بالقبول 

 بإجراء مفاوضات والتوصل إلى حلول للنزاع القائ .
نشر وثمة فئة من المنظمات الدولية غير الحكومية تنشط في مجال  .3

ثقافة السالم وتعزيز القي  التي أقرتها منظمة األم  المتحدة في هذا اإلطار 
 وهي بهذا الخصوص تسعى من اجل التركيز على ما يأتي:
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السالم هو المنطلق الحقيقي لصيانة وحماية في االعتراف بان الحق  .أ
 سائر حقوق اإلنسان األخرى الفردية منها والجماعية.

عناصر الحق في السالم والربط القوي فيما بينه تعميق الوعي الحقيقي ب .ب
وبين سائر الحقوق األخرى والتعامل معه  باعتباره  منظومة متكاملة غير 

 قابلة لالنفصال. 
حث الدول على نشر يي  السالم وترسيخها في إطار العالقات الدولية  .ت

ت والدعوة إلى احترام المبادئ التي أقرتها األم  المتحدة وسائر المنظما
 الدولية األخرى ذات الصلة بهذا الحق.

والمنظمات الدولية غير الحكومية من اجل تحقيق ما اشرنا إليه في أعاله 
تعمل على إتباع اآلليات اآلتية للوصول إلى التعامل األمثل مع الحق في 

 :السالم
عقد المؤتمرات الدولية والندوات وسائر األنشطة التوعوية والتثقيفية  .1

السالم وعلى مستوى عالمي من اجل ترسيخ الفه  الصحيح بهذا  فيبالحق 
 الحق.

تنظي  الحمالت الدولية المنظمة الداعية للسالم والمعارضة للحروب  .2
وييادة األنشطة غير الحكومية التي تنشط في هذا المجال وإيجاد تيار 

 عالمي مناهض للحروب ولشتى األسباب والعوامل التي تؤدي إليها.
لمنظمات الدولية الحكومية الناشطة في مجال تعزيز دع  عمل ا .3

العالقات الودية بين الدول وتسوية المنازعات القائمة بينها بطرق ودية وعلى 
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أسس ميثاق منظمة األم  المتحدة، والدعوة إلى احترام االلتزامات الدولية 
والتطبيق السلي  لها للحد من فرص حدوث منازعات دولية أو أي مشكالت 

 صفو العالقات الدولية. تكدر
الدعوة إلى احترام حقوق اإلنسان وتعزيزها واعتبار صيانة تلك الحقوق  .4

المدخل الحقيقي للوصول إلى سالم عالمي منشود تنع  كل الدول واألطراف 
 التي فيه بحياة أمنة وهادئة ومستقرة.

دع  الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التسلح وحظر إنتاج أو تخزين  .5
أو استخدام األسلحة المحرمة دوليًا وفرض العقوبات الدولية بحق األطراف 
والدول التي ال تلتزم بهذا األمر، وذلك الن مخاطر انتشار هذه األسلحة تزيد 

 من فرص هدم السالم العالمي وزيادة االضطرابات في العالقات الدولية.
جل تدعي  مساعدة الوكاالت الدولية المتخصصة في مجال السعي من ا .6

العالقات الدولية في المجاالت المختلفة )االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والتخصصية( والعمل من اجل دع  مجاالت التعاون الدولي فيما بينها من 
اجل ضمان استقرار الحياة الدولية وتجنيب الدول مخاطر التقلبات 

ي قد تنعكس بآثارها على االقتصادية والمالية والنقدية والتجارية ونحوها والت
 استقرار العالقات الدولية بشكل أو بأخر. 

تعزيز التعاون الدولي بين المنظمات الدولية غير الحكومية وإيجاد  .7
شبكات عالمية تض  منظمات وطنية وإقليمية غير حكومية عاملة في 

ا بينها وتطوير الوعي السالم وتوحيد الجهود فيمفي مجاالت التثقيف بالحق 
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  بهذا الحق من خالل الحمالت التثقيفية التي تقودها والتي يسلتللقي يقالح
تركز على نشر هذه القي  في األوساط كافة بدًأ بالمدرسة والمؤسسات 
التربوية والتعليمية وصواًل إلى النخب الثقافية والفكرية المختلفة والتي تمارس 

وفي مختلف دورها في ترسيخ هذا الحق وتكريسه على مختلف األصعدة 
 الميادين. 

ونشير إلى بعض األمثلة حول نشاط عدد من المنظمات الدولية غير 
الحكومية في مجال االرتقاء بالحق في السالم ، ما قامت به منظمة " السالم 
بال حدود " من إطالق حملة بعنوان "الحق في السالم اآلن" حثت فيها 

ثالثة للجمعية العامة الدول األعضاء في اللجنة الفي شخصيات معروفة 
على إقرار إعالن الحق في السالم في نهاية الجلسة االعتيادية السابعة 

 الجمعية سيما ال ، بعض المنظمات الدولية غير الحكومية أقرتكما عشرة. 
 في الحق بوجود الكثير وغيرها ، اإلنسان لحقوق  الدولي للقانون  اإلسبانية

 غير المنظمات مئات اتهوأيد الخبراء عدهاأ  التي الوثائق من العديد في السل 
 كانون  في السالم في اإلنسان بحق المتعلق سانتياغو إعالن وجاء. الحكومية

 الجمعية فيها جمعت سنوات أربع استمرت عالمية لحملة نتيجة ٢٠١٠ األول
 .(11)العال  مناطق جميع من إسهامات
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