املاكن :اسطنبول
التارخي  07-06 :اكنون ا ألول (ديسمرب)  2018من امخليس اىل امجلعة
 .1عنوان الندوة
الندوة ادلولية عىل"اعادة النظر يف حقوق النسان"
 .11عنوان فرعي
أأ .وهجات نظر جديدة حول حقوق النسان
)نقد الفهم املعارص :مفاهمي أأساس ية مثل حقوق النسان  ،القمي ا ألخالقية  ،املساواة  ،احلرية  ،اخل(
ب .حقوق النسان الىت "ل ترى  /هتمل"
( ملمتسو اللجوء  ،واجملموعات احملرومة  ،والالجئون  ،وا ألشخاص عدميو اجلنس ية  ،والضحااي املدنيني للهجامت الرهابية  ،وحقوق (
الوادلين  ،وحق اجلريان  ،اخل)
ج .حقوق النسان وا ألمن البرشي
(احلق يف العيش بسالم  ،واحلق يف امحلاية من العنف  ،واحلق يف العداةل  ،واحلق يف البيئة  ،واحلق يف التدخاللبرشي  ،وما اىل ذكل)
د .حقوق النسان وا ألمن والرهاب
)التوازن بني احلرية وا ألمن  ،الرهاب ابعتباره ا
انهتااك حلقوق النسان  ،وما اىل ذكل(
الموعد النهائي لتقديم الملخصات  10:سبتمبي 2018
القبول والمكالمات النصية الكاملة للمطالبات المقبولة  30:سبتمبي 2018
الموعد النهائي لتقديم النص الكامل  15:نوفمبي 2018
تقويم الندوة  25:نوفمبي 2018
االفتتاح  07-06:ديسمبي  2018الخميس

الغرض واجملال
تستند حقوق النسان عىل الرساةل اليت تضمن أأن يعيش الناس حياة أأطول و أأفضل جودة ويؤمنون حياة بكرامة للجميع
دون التعرض للمتيزي عىل أأساس اخلصائص اليت تشلك هوايتنا مثل ادلين أأو اللغة أأو العرق أأو اجلنس ية واجلنس.
ووفق اا لهذه املهمة  ،فان القمي ادلنيا اليت ينبغي أأن يمتتع هبا الناس يف مجيع الظروف غري قابةل للترصف  ،وغري قابةل للتجزئة
وعاملية.
انه هنج غري واقعي لقبول أأن حقوق النسان  -غري القابةل للتجزئة وغري القابةل للترصف  -ميكن أأن تكون جمرد حامية مبوجب
الرتتيبات القانونية .ويلزم الوفاء ابملسؤوليات عىل الصعيدين الوطين وادلويل من أأجل حتقيق حقوق النسان يف املامرسة
العملية اىل جانب اعامل حقوق النسان عىل املس توى النظرى .هذه املهمة اليت تنفذها ادلول بنفسه خاصة عىل املس توى
الوطين  ،تقوم هبا املؤسسات واملنظامت املعمتدة عىل الساحة ادلولية أأيضا.
ومن الصعب القول ان ظهور حقوق النسان اليت اكتسبت زخام اجيابيا للماأسسة واملعيارية  ،ميكن أأن يكتسب الزمخ
نفسه لفرض حقوق النسان .احلقوق واحلرايت ا ألساس ية اليت تضمهنا العديد من القوانني الوطنية وادلولية اليوم ،ميكن أأن
تنهتك عىل أأساس منتظم دون احلاجة اىل أأي مساءةل وقلق .وىف وقتنا احلارض ,عىل الرمغ من أأن "اضفاء الطابع املؤسيس
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عىل حقوق النسان" هو يف املس توايت العليا  ،فان البرشية تتعرض حاليا حلروب كبرية  ،وجهرات  ،واابدة جامعية ،
وفظائع .يثري هذا الوضع مساأةل الصدق يف جمال حقوق النسان.
يف هذا الس ياق،هتدف "مؤسسة حقوق النسان واملساواة الرتكية" أأن ينفذ ندوة دولية ك ىرب ألول مرة و أأن جيمع من
الأاكدمييني والكتاب واجملمتع املدين واملؤسسات العامة وممثيل املنظامت ادلولية مجلع من العديد من املناطق والعامل ، ،خللق
الوعي من خالل تبادل اخلربات وحول وهجات نظر مجيع قطاعات املمثلني ،عىل قدم املساواة مع نظراهئم ومشاركهتا يف بيئة
حرة واملسامهة يف حل املشالكت الشائعة للمشالك.
ويعتقد أأن الندوة قد تريس ا ألساس ألس ئةل جديدة بشاأن مساأةل أأي نوع من أأوجه القصور قد تكون موجودة يف اضفاء
الطابع املؤسيس عىل حقوق النسان واضفاء الطابع النظري علهيا من خالل التشكيك يف الهنج القامئة حلقوق النسان
وكيفية التغلب علهيا.
ومن هذا املنطلق  ،سيمت مناقشة كيفية حتديد حل منوذج حقوق النسان  ،وهل ميكن انتاج نظرايت أأو مفاهمي جديدة ،
أأم ل  ،مع الرتكزي عىل اهامل حقوق النسان مثل طاليب اللجوء  ،وعدميي اجلنس ية  ،وحضااي الرهاب  ،والآابء وا ألهمات ،
واملس نني.
كام ستناقش يف الندوة قضااي ا ألمن النساين والرهاب  ،مبا يف ذكل احلق يف العيش بسالم  ،واحلق يف امحلاية من العنف
واحلق يف العداةل  ،واحلق يف البيئة  ،واحلق يف التدخل البرشي.
وستمت مناقشة مساأةل احلد من احلرايت أأيضا  ،وس تربز اىل أأي مدى ستس تفيد املنظامت الرهابية من مناجه حقوق
النسان.
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