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 مذكرة توضيحية

 مناقشة عامة حول انتهاكات حقوق االنسان كنذير للصراع:

 الربملانات من أوائل املستجيبني

انتهاكات حقوق اإلنسان. ففي مجيع أحناء العامل يسود التهميش، واإلقصاء ال يوجد بلد يف مأمن من 
عصب كحقوق حرية التعبري والتجمع السلمي، والت  ،السياسي، والقيود غري املشروعة على احلريات األساسية

 .الديين والفقر

القتصادية اوتستمر الدول يف تقصريها يف التنفيذ الكامل للحقوق املدنية والسياسية، وكذلك 
 .اليت التزمت هبا من خالل دساتريها ومن خالل التوقيع على املعاهدات الدولية ،واالجتماعية والثقافية

ال جيري على حنو مضاد لاللتزامات الوطنية والدولية  ،إن الفشل يف معاجلة حتديات حقوق اإلنسان
لعنيف. فمن ل  أرييًة خصبًة للصرا  افحسب، بل ولئن االنتهاكات أصبحت أكثر انتشاراً وخطورًة، فإنه خي

 –وإحكام احلواجز على التدف  احلر للمعلومات واألفكار  ،الوايح أن تفشي انعدام احرتام الكرامة اإلنسانية
العنف  على الدعوة إىل استخدام ،ال بد أن يزيد من جاذبية أولئك املصممني -الضرورية الزدهار الدميقراطية 

م. وغالباً ما تتفاقم هذه احلاالت عن طري  سوء اإلدارة، مما يؤدي إىل الظلم، سواء  لتحقي  أهداف خاصة هب
 .كان حقيقياً أم متصوراً 

ملانيون ألهنا تعمل من أجل رفاه الشعب الذي متثله. الرب  ،الربملانات بطبيعتها هي حامية حقوق اإلنسان
ف يف فهم. وهم األنسب للتعبري عن تلك املخاو أيضاً هم "عيون وآذان" املواطنني العاديني وعلى دراية مبخاو 

وويعها يف سياق حتقي  الصاحل العام للبلد ككل. ولذلك ينبغي أن تكون الربملانات يف طليعة من  ،الربملان
  ويتخذ اإلجراءات عندما تربز حتديات خطرية جداً حلقوق اإلنسان. ،يدق ناقوس اخلطر
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في بالتزاماهتا على من خالهلا أن ت ،ق احملددة اليت ميكن للربملاناتمت تنظيم املناقشة العامة للنظر يف الطر 
 :من خالل اإلجابة على األسئلة التالية ،أفضل وجه حلماية السكان وحقوق اإلنسان

  تعزيز احرتام حقوق اإلنسان؛ .أ
 مراقبة املستجدات يف جمال حقوق اإلنسان؛   .ب
 من انتهاكات حقوق اإلنسان وأسباهبا الكامنة ،االستجابة ألمناط خطرية ومتطورة .ج

  كيفية يمان أن تكون الربملانات جزًء من احلل وليس املشكلة، يف االستجابة لألمناط املتزايدة
يف منع أو وقف الصرا   ،ما هو الدور الذي يلعبه احلكم الرشيد ،النتهاكات حقوق اإلنسان

 العنيف؟
  فيه  حىت يف الوقت الذي تنفجر ،حقوق اإلنسان أولوية أقلكيفية مواجهة النزعة إلعطاء احرتام

 صراعات عنيفة، على الرغم من أن العكس سيفعل الكثري للتخفيف من تصعيد الويع؟
 ديات حقوق يف حل حت ،كيف ميكن للربملانات أن تستفيد بصورة أفضل من مشاركة وقيادة املرأة

 اجملتمع املدين والفئات املهمشة؟اإلنسان والصراعات العنيفة احملتملة؟ ما هو دور 
 االت حيتمل أن وتعمل على ح ،أن تشري إىل ،والدولية ،اإلقليمية ،كيف ميكن للدبلوماسية الربملانية

  – (R2P) مسؤولية احلماية -تكون عنيفة حلقوق اإلنسان، مع مراعاة االلتزام السياسي العاملي 
 واجلرائم يد اإلنسانية؟ ، العرقيوالتطهري ،وجرائم احلرب ،ملنع اإلبادة اجلماعية

 وق أن حيددها للمساعدة يف معاجلة حاالت حق ،ما هي اآلليات اليت ميكن لالحتاد الربملاين الدويل
 اليت قد تؤدي إىل صرا  عنيف؟ ،اإلنسان

 أكرب واندماج يمن جهود اإلنذار املبكر واالستجابة املبكرة  ،كيف ميكن يمان مشاركة برملانية
 مبادرة حقوق اإلنسان أواًل اليت ،تحدة واملنظمات اإلقليمية، مع األخذ بعني االعتبارلألمم امل

 أطلقها األمني العام لألمم املتحدة؟ "
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Concept note 

 

General Debate on Human rights abuses as precursors 
of conflict: Parliaments as early responders  

 
No country is immune to human rights violations.  Across the world, marginalization, 
political exclusion, undue restrictions to fundamental freedoms such as the rights to 
freedom of expression and peaceful assembly, religious intolerance and poverty are 
prevalent.  
 
States continue to fall short of fully implementing the civil and political, as well as 
economic, social and cultural rights to which they have subscribed through their 
constitutions and by signing up to international treaties. 
 
Failure to address human rights challenges not only runs counter to national and 
international obligations, but if abuses become more widespread and serious, also 
creates a fertile breeding ground for violent conflict.  It is clear that a pervasive lack of 
respect for human dignity and an airtight lid on the free flow of information and ideas - 
indispensable for democracy to flourish - are bound to increase the appeal of those bent 
on advocating the use of violence to achieve their own objectives. These situations are 
often compounded by poor governance, resulting in injustice, whether real or perceived.  
 
Parliaments are the guardians of human rights by their very nature as they work for the 
well-being of the people that they represent. Parliamentarians are also the "eyes and 
ears" of ordinary citizens and are familiar with their concerns.  They are well-placed to 
articulate those concerns in parliament and to place them in the context of the greater 
good for the country as a whole. Parliaments should therefore be at the forefront in 
raising the alarm and taking action when very serious human rights challenges arise.   
 
The General Debate is designed to look at specific ways in which parliaments can best 
fulfil their obligation to protect the population and their human rights by responding to the 
following questions: 
 

· What are good examples of parliamentary mechanisms and processes to: 
(i) promote respect for human rights; (ii) monitor human rights developments; and 
(iii) respond to serious and evolving patterns of human rights violations and their 
underlying causes?  

 

· How to ensure that parliaments are part of the solution, not the problem, in 
responding to increased patterns of human rights violations?  What role does good 
governance play in preventing or halting violent conflict? 

 

· How to counter the tendency to give respect for human rights even lower priority by 
the time violent conflict erupts, although the opposite would do much to de-
escalate the situation? 



  - 2 -  A/135/3-Inf.1 

 

 

· How can parliaments better draw on women’s involvement and leadership in resolving 
human rights challenges and potential violent conflict? What is the role of civil society and 
marginalized groups?   

 

· How can regional and international parliamentary diplomacy signal and act on potentially 
violent human rights situations, bearing in mind the global political commitment - 
Responsibility to Protect (R2P) - to prevent genocide, war crimes, ethnic cleansing and 
crimes against humanity?  

 

· What mechanisms can the IPU set up to help address human rights situations likely to lead 
to violent conflict?  

 

· How to ensure greater parliamentary engagement with and integration into early warning and 
early response efforts by the United Nations and regional organizations, bearing in mind the 
UN Secretary General's Human Rights Up Front Initiative?  
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