
 2007 يوم حقوق اإلنسان في عام
 السنوية الستين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ى لمدة سنة كاملة بالذكر االحتفال بداية

 الحملة
 واليوم، . سنة كاملة 60 ، تكون قد مرت  على إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 2008 ديسمبر / كانون األول 10 في

 ، تشن األمم المتحدة حملة من حمالت الدعوة على امتداد سنة بكاملها لإلحتفال بهذا 2007 ام وفي يوم حقوق اإلنسان لع
 وهذه الحملة، التي تشكل مبادرة لألمين العام لألمم المتحدة، سوف يتصدرها المفوض السامي لحقوق اإلنسان، . المعلم الهام

 ناديقها، فضالً عن سائر الشركاء المحليين والدوليين، من أجل كما أنها ستتلقى الدعم من وكاالت األمم المتحدة وإداراتها وص
 ". الكرامة والعدالة لنا جميعا : " االحتفال باإلعالن وبذلك الوعد الذي أضفي على هذا الميثاق دواماً باقياً

 مواصلة ، وهو يرمي إلى 2008 وهذا االحتفال، الذي سيستمر عاماً كامالً، سوف يختتم في يوم حقوق اإلنسان في عام
 زيادة التعريف باإلعالن وبأهميته بالنسبة لسكان العالم أجمع، والحملة ذات الصلة سوف تستهدف المشاركة الواسعة النطاق

 ى من األفراد والمؤسسات ـ ابتداء بالمنظمات العالمية وانتهاء بجماعات الدعوة على صعيد القواعد الشعبيةـ  وذلك حت
 وهذا الميثاق قد فتح الباب أمام تقدم هائل، وإن كان اليوجد مجال للرضا، كما يتضح من . ع يصبح اإلعالن حقيقة لدى الجمي

 . التكرار شبه اليومي النتهاكات حقوق اإلنسان بشتى أنحاء العالم

 الشعار

 صفر والرمز األ . يرمز لحملة االحتفال بشعار الذكرى الستين لإلعالن، الذي يتمثل في صورة شخص فاتح لذراعيه بكاملهما
 وهذا الرمز يستند إلى كتلة صلبة تمثل . واللون األصفر يشير إلى السالم والحماس . واألحمر يعبر عن التحرر والمساواة

 واللون األحمر الترابي، الذي تتسم به هذه الكتلة، يدعم من حقوق اإلنسان باعتبارها حجراً لألساس . أساس حقوق اإلنسان
. وتراثاً مشتركاً للجنس البشري



 وشعار الذكرى الستين لإلعالن ـ بكامل ألوانه أو بلون واحد ـ متاح مع وصف له باللغات اإلسبانية واالنكليزية والروسية
 كانون 31 إلى 2007 ديسمبر / كانون األول 10 وهو سوف يستخدم أثناء فترة االحتفال، من . والصينية والعربية والفرنسية

 . 2007 ديسمبر / كانون األول 10 داول حتى ، كما أنه باق دون ت 2008 ديسمبر / األول

 ولالطالع  على المبادئ التوجيهية الستخدامه، يرجى االتصال بنا . وهذا الشعار موجود على موقع مفوضية حقوق اإلنسان
 60anniversary@ohchr.org على البريد اإللكتروني

 الفكرة الرئيسية
 وهو يعزز ". الكرامة والعدالة لنا جميعا " ضمن شعار الذكرى الستين لإلعالن كلمات تتسم بإجمال ما وعد به هذا اإلعالن يت

 من رؤية هذا اإلعالن بوصفه أول إقرار دولي بأن الحقوق والحريات األساسية غير قابلة للتصرف وبأنها حقوق وحريات
 والعبارة ذات الصلة تشكل أيضاً دعوة للتجمع، فالوعد . ولدنا أحراراًَ متساوين متأصلة لدى كافة البشر، وبأننا جميعاً قد

 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يعتبر وثيقة حية لها أهميتها، ال . بالكرامة والعدالة الزال بعيداً عن التحقق بالنسبة لكل فرد
 ب، بل أيضاً عند تناول العدالة االجتماعية وتحقيق في أوقات الصراع وحدها أو في المجتمعات التي تعاني من القمع فحس

 وعدم التمييز والمساواة واإلنصاف ـ مما يشكل عناصر العدالة ـ . الكرامة البشرية في أوقات السالم بالديمقراطيات القائمة
 كل زمان ومكان، وكافة حقوق اإلنسان الواردة في اإلعالن تنطبق عليك في . تمثل مضمون اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 . أينما كان موضع معيشتك، أو مقدار مالك، وأياً كانت العقيدة التي تمارسها أو اآلراء السياسية التي تعتنقها

www.KnowYourRights2008.org 
 ، KnowYourRights2008.org قام مركز األمم المتحدة اإلعالمي اإلقليمي في بروكسل بتصميم موقع جديد، وهو

 وهذا الموقع، الذي يتسم بكثرة الحوار، يمكّن . كزاً لتسجيل األفكار المتصلة باالحتفال بسنة حقوق اإلنسان وذلك ليكون مر
 سكان العالم بأسره من تحميل وتنزيل الملفات المتعددة الوسائط، فضالً عن تقاسم ما لديهم من مشاريع ومبادرات بشأن

 . 2007 ديسمبر / كانون األول 10 في KnowYourRights2008.org وسيتم إطالق موقع . اإلعالن العالمي

 أقوى بيان لحقوق وحريات كافة األفراد : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 من ديباجة وثالثين مادة، وهو يرسي مجموعة 1948 يتألف اإلعالن الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام

 األساسية، التي ينبغي لها أن تكون متاحة، دون أي تمييز، لجميع الرجال واسعة النطاق من الحقوق والحريات البشرية
 . والنساء في شتى أنحاء العالم

 وكان ثمة قبول له بمرور الوقت بوصفه يشكل . ولقد صيغ هذا اإلعالن من قبل ممثلي كافة المناطق واألعراف القانونية
 وهو يمثل أيضاً ركيزة لمقومات مطردة االتساع من . ن تقريباً وقد التزمت به جميع البلدا . عقداً بين الحكومات وشعوبها

 مقومات حماية حقوق اإلنسان، وهو يركز اليوم أيضاً على الجماعات الضعيفة من قبيل المعوقين والشعوب األصلية والعمال
. المهاجرين
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 يوم حقوق اإلنسان
 ومنذ ذلك الحين، يعد هذا التاريخ بمثابة يوم . 1948 ر ديسمب / كانون األول 10 اعتمد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في

 والمفوضة السامية لحقوق اإلنسان، التي تعتبر مسؤولة حقوق اإلنسان األساسية . حقوق اإلنسان على صعيد العالم بأسره
 . م باألمم المتحدة، تضطلع، هي ومكتبها، بدور رئيسي في تنسيق الجهود لالحتفال بيوم حقوق اإلنسان في كل عا

 نبذة عن مفوضية حقوق اإلنسان
 وهي تجسد التزام العالم بالمثل الشاملة . تشكل مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان السلطة الرئيسية المعنية بحقوق اإلنسان

 في ويقع مقر المفوضية . للكرامة اإلنسانية، كما أنها قد تكفلت بوالية فريدة تتعلق بتشجيع وحماية كافة حقوق اإلنسان
 ويرأس المفوضية المفوض السامي لحقوق اإلنسان، وهذا منصب سبق للجمعية العامة . بلداً تقريباً 40 جنيف، ومتواجدة في

 والمفوضية توفر القيادة الالزمة . من أجل تصدر جهود األمم المتحدة على صعيد حقوق اإلنسان 1993 أن أنشأته في عام
 كما أنها تتخذ اإلجراءات الواجبة لتمكين األفراد ومساعدة الدول في التمسك وتعمل على نحو موضوعي وتضطلع بالتثقيف

 وللحصول  على مزيد من المعلومات، ترجى زيارة . وهي تشكل جزءا من األمانة العامة لألمم المتحدة . بحقوق اإلنسان
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 وثيقة نابضة بالحياة : قوق اإلنسان اإلعالن العالمي لح

 فهو أساس القانون الدولي لحقوق اإلنسان، كما أنه . يمكن أن يقال الكثير بشأن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 يمثل أول بيان عالمي بشأن المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان غير القابلة للتصرف، فضال عن كونه معيارا مشتركا لإلنجاز

 ومع إقتراب هذا اإلعالن من عيد ميالده الستين، ينبغي تأكيد مالهذه الوثيقة النابضة بالحياة من . ة الشعوب واألمم لدي كاف

 واليوم، يعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ذا أهمية . أهمية دائمة، إلي جانب عالميتها وتضمنها لكل مانحتفي به جميعا

 . أكثر من أي وقت مضي

 العالمية
 عاماً،  ما أصبح يسمى اليوم القيم 60 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو الذي أقر ألول مرة، منذ حوالي إن

 وهذا اإلعالن، الذي . فحقوق اإلنسان تشكل حقوقاً متأصلة للجميع كما أنها موضع الهتمام كل المجتمع الدولي : االجتماعية

 لقانونية، قد صمد للزمن وقاوم تلك االعتداءات التي تستند إلى سبقت صياغته على يد ممثلي كل المناطق واألعراف ا

 وهذا اإلعالن وقيمه األساسية، التي تتضمن عدم التمييز والمساواة والعدالة والعالمية، تنطبق على الجميع في كل ". النسبية "

 . واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يخصنا جميعاً . مكان وزمان

 ات العنصرية والعرقية واالقتصادية والدينية، يجب علينا، أكثر من أي وقت مضي، أن وفي عالم تهدده االنقسام

 نصون ونبرز تلك المبادئ العالمية، التي تكرست ألول مرة في هذا اإلعالن، وهي المبادئ المتصلة بالعدالة واإلنصاف

. والمساواة ، والتي يحتفظ بها السكان عبر جميع الحدود في قرارة أنفسهم



 مية الدائمة األه

 إن حقوق اإلنسان ليست مجرد تراث مشترك لقيم عالمية تتسم بتجاوز حدود الثقافات والتقاليد، بل إنها تشكل أساساً

 . قيماً محلية والتزامات قومية تستند إلى معاهدات دولية ودساتير وقوانين وطنية

 وجميع الحكومات . تطالب باحترام هذا العقد واإلعالن يمثل عقداً بين الحكومات وشعوبها، حيث يحق للشعوب أن

 واليزال هذا . ومع هذا، فإن اإلعالن كان موضع قبول لدى كل البلدان . لم تصبح أطرافاً في كافة معاهدات حقوق اإلنسان

 . اإلعالن يؤكد الكرامة اإلنسانية المتأصلة وقيمة كل شخص في العالم، دون تفرقة من أي نوع

 الكفاح المستمر
 وصائغو هذا اإلعالن . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حمايتنا جميعاً، كما أنه يكرس حقوق اإلنسان بكاملها يتولى

 وهم قد وضعوا كافة حقوق اإلنسان على قدم المساواة، . قد تصوروا مستقبالً خلواً من الخوف وبعيداً عن العوز أيضاً

 . رامة وأكدوا أن جميع هذه الحقوق ضرورية لحياة تتسم بالك

 وكان ثمة إلهام من جانب رؤية مصممي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان للكثير من المدافعين عن هذه الحقوق ،

 ومن الواجب أن يحتفل بما أتاحه اإلعالن العالمي من صرح . ممن ناضلوا خالل العقود الستة الماضية لتحقيق هذه الرؤية

 وإن كان ينبغي أن تستفيد اإلنسانية بكاملها في هذا الصدد على نحو . دولي شامخ ومعاصر لحقوق اإلنسان على الصعيد ال

 . منصف

 وعلينا أن نقوم بتنقيح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وأن نجعله من مقتنايتنا، . والكفاح اليزال بعيداً عن اإلنتهاء

 ذا فإنه يجب علينا أيضاً أن نحترم حقوق ونحن جديرون بحقوق اإلنسان، ومع ه . فنحن القيمون عليه والمستفيدون منه

 وفي إطار جهودنا تكمن . اإلنسان لدى اآلخرين، وأن نعمل على جعل حقوق اإلنسان العالمية حقيقة واقعة بالنسبة للجميع

. فهو وثيقة نابضة بالحياة تتميز بالمضي في إلهام األجيال القادمة : قوة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان



 الكرامة والعدالة لنا جميعا

 يعزز من رؤية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بوصفه يمثل التزاماً بالكرامة " الكرامة والعدالة لنا جميعاً " إن شعار
 واإلعالن العالمي وقيمه األساسية، أي الكرامة . وهو ليس أمراً إضافياً أو أمنية من األمنيات . والعدالة على الصعيد العالمي

 وهذا اإلعالن شامل . البشرية األصيلة وعدم التمييز والمساواة والعدالة والعالمية، تنطبق على أي فرد في أي مكان أو زمان
 . ودائم ومفعم بالحياة، كما أنه محط إهتمامنا جميعاً

 االلتزام
 االسترشاد بالقيم إن عملية صياغة اإلعالن العالمي قد شملت ممثلين من جميع المناطق، كما أنها قد اتسمت ب

 ولقد اعتمد هذا اإلعالن . والنظم العقائدية والتقاليد السياسية القائمة لدى شتى الثقافات والمجتمعات على صعيد العالم بأسره
 ، ولكنه أصبح بمرور الوقت " معياراً مشتركاً لإلنجاز لدى كافة الشعوب واألمم " في البداية من قبل بلدان العالم كله ليكون

 واليوم، . ول واسع النطاق بوصفه يتضمن القواعد األساسية لحقوق اإلنسان التي يجب علينا جميعاً أن نحترمها موضع قب
 يالحظ أن جميع البلدان قد وافقت على هذا اإلعالن العالمي، وأكدت مرة بعد أخرى أنها ملتزمة بالحقوق األساسية الواردة

 . فيه

 وقد كان ثمة إلهام، في . قانون معبر عن حقوق اإلنسان وضامن لها ومع مرور السنين، تحول هذا االلتزام إلى
 الواقع، من جانب اإلعالن العالمي لعدد كبير من المعاهدات واإلعالنات الدولية التي تتصل بحقوق اإلنسان، وكذلك التفاقيات

. قداً بين الحكومات وشعوبها ومجموعة قوانين حقوق اإلنسان، التي تتميز بالثراء، تشكل ع . إقليمية ودساتير وطنية



 الكرامة
 يطالب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بالوفاء باالحتياجات اإلنسانية األساسية، كما أنه يقر بترابط كافة حقوق

 اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة، سواء كانت حقوقاً مدنية أم سياسية، من قبيل الحق في الحياة وحرية التعبير؛ أو حقوقاً
 وبالمثل، فإن الحرمان من أحد هذه الحقوق . تصادية واجتماعية وثقافية، مثل الحق في العمل والضمان االجتماعي والتعليم اق

 . وحيازة كافة هذه الحقوق وتنفيذها أمران ضروريان للعيش في إطار من الكرامة . يضير بسائرها

 . صغاء لما يقوله السكان على صعيد القواعد الشعبية واألهمية الدائمة لإلعالن تكتسب مزيداً من اإللزامية لدى اإل
 000 في أواخر التسعينات واضطالعه بسؤال ما يزيد عن " أصوات الفقراء " وعند قيام البنك الدولي باستقصاءاته المسماة

 حققة لم تكن من األشخاص في القرى والمجتمعات المحلية عن قيمهم واحتياجاتهم وأقصى أمانيهم، يالحظ أن النتائج المت 80
 . بعيدة عن تلك الحقوق العادية التي وردت في اإلعالن العالمي

 ) صورة عن الفقر (

 العدالة
 التسليم بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة " يورد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ديباجته أن

 وكان هذا أول وأبلغ بيان بشأن مالنا ". والعدالة والسالم في العالم للتصرف لجميع أفراد األسرة اإلنسانية يشكل أساس الحرية
 . جميعاً من حقوق وحريات باعتبارنا من الكائنات البشرية، وذلك دون تمييز من أي نوع

 والمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان، التي جاءت ألول مرة في اإلعالن العالمي من قبيل العالمية والترابط وعدم
 وعدم التمييز قد أصبح، على سبيل . لتجزئة والمساواة واالبتعاد عن التمييز تعد أساسية من أجل تحقيق العدالة القابلية ل

 وهذا المبدأ وارد في جميع معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية، كما أنه . المثال، من المبادئ الشاملة في قوانين حقوق اإلنسان
 فاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع يشكل الفكرة األساسية في بعض منها مثل ات

 وقد أفضى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلى حفز وإلهام مجموعة . أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق المعوقين
 . كبيرة من المعاهدات الدولية التي تسعى لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان

 نحن جميعا
 ومهما كان موضع معيشتك أو مستوى ثرائك أو ماهية العقيدة . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يخصنا جميعاً إن

 التي تمارسها أو اآلراء السياسية التي تعتنقها، فإن جميع حقوق اإلنسان المذكورة في اإلعالن تنطبق عليك، كما أنها وثيقة
 نذ حوالي ستين عاماً، ما أصبح فيما بعد بمثابة القيم اإلنسانية السائدة، والتي واإلعالن العالمي هو الذي أرسى، م . الصلة بك

 وهي موضع اهتمام . تقول بأن حقوق اإلنسان تشكل حقوقاً متأصلة لنا جميعا، كما أنها موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره
 . الجميع

 . الذي أتى به اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومن الجدير باالحتفال، ذلك الصرح الدولي الشامخ لحقوق اإلنسان،
 ومن المتعين علينا جميعاً، ونحن أصحاب هذه . ومن الواجب، مع هذا، أن تستفيد منه اإلنسانية بأسرها على نحو متساو

 علق وفي الوقت الذي تتحمل فيه الحكومات ذلك الواجب األساسي المت . الحقوق، أن نطالب باإلعالن مع جعله من مقتنياتنا
بتعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، يراعى أن العناصر المؤثرة غير الحكومية وسائر الجهات المنوطة بالعمل، بل ونحن



 وليس من المستطاع أن نتوخى . جميعاً، علينا دور هام في مجال تحويل التمتع العالمي بحقوق اإلنسان إلى حقيقة واقعة
 إال من خالل بذل جهود متضافرة من قبل منظومة األمم المتحدة وشركائها الدوليين " ميعا الكرامة والعدالة لنا ج " بالفعل توفير

. والمحليين، والملكية الوطنية، فضالً عن مشاركة السكان من شتى بقاع العالم



 : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 أساس القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 وهذا . عالن العالمي لحقوق اإلنسان يشكل أساس القانون الدولي لحقوق اإلنسان أن اإل ى إن ثمة إتفاق عام عل
 ذات ، كان مصدر إلهام لمجموعة ضخمة من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية تقريباً عاماً 60 عتمد منذ ا اإلعالن، الذي

 ، سواء نهتدي به جميعاً يزال قبساً وهو ال . صعيد العالم بأسره ى وكذلك لموضوع تطوير حقوق اإلنسان عل اإللزام القانوني،
 تحقيق التمتع العالمي ى الجهود الرامية إل تلك ، أم في المجتمعات التي تعاني من القمع، أو عند بذل عند التصدي للمظالم

 . بحقوق اإلنسان

 كافة البشر، ى دولي بأن الحقوق األساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لد ال عتراف اال يعد بمثابة وهذا اإلعالن
 في إطار من المساواة، وأن كال منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الجميع ى وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق عل

 ختالف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان اإلقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو ا ومهما كان هناك . الكرامة والحقوق
 1948 ديسمبر / كانون األول 10 ، يالحظ أن المجتمع الدولي قد قام في ى لغة أو أي حالة أخر العرقي أو اللون أو الدين أو ال

 . في الكرامة والعدالة لتزامه بتأييد حقنا جميعاً ا بإعالن

 أسس مستقبلنا المشترك
 دئ قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبا ى لتزام ذي الصلة إل خالل السنوات، تحول اال

 اإلعالن العالمي ى وقد أفض . تفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق اإلنسان وضمانها ا عامة أو
 تفاقيات ا جانب عدد كبير من ى من معاهدات وبيانات حقوق اإلنسان الدولية، إل 80 يزيد عن إلهام ما ى لحقوق اإلنسان إل

 من وملزماً شامالً ، مما يشكل نظاماً نسان المحلية واألحكام الدستورية أيضاً حقوق اإلنسان اإلقليمية وصكوك حقوق اإل
. الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان



 العهد الدولي الخاص 1976 دخل حيز النفاذ في عام فقد منجزات اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ى وبناء عل
 وقد أبرز هذان العهدان معظم . جتماعية والثقافية قتصادية واال العهد الدولي الخاص بالحقوق اال و بالحقوق المدنية والسياسية

 عادية من قبيل وهما يتضمنان حقوقاً . بالفعل للدول التي صدقت عليهما ة ملزم ها جعال و الحقوق المكرسة اليوم في العهد،
 وباإلضافة . تماعي والتعليم ج انب الحق في العمل والضمان اال ج ى الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إل

 . أن العهدين يشمالن الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، يراع ى إل

 وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق اإلنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم
 وفي التطور حقوق اإلنسان الدولية مستمرة في التزايد قوانين ومجموعة . االجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية الفئات

 الشواغل ، مما يعني تناول لحقوق اإلنسان في إبراز الحقوق والحريات األساسية الواردة في الشرعة الدولية أيضاً، وكذلك
 وحقوق النساء واألطفال والمهاجرين واألقليات ختفاء القسري وأمور اإلعاقة ت اال من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحاال

 . والشعوب األصلية

 القيم العالمية
 إن المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان، التي وردت ألول مرة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، من قبيل العالمية

 كل من الحقوق ل جانب شمول حقوق اإلنسان في وقت واحد ى لتمييز ، إل والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن ا
 اتفاقيات وإعالنات وقرارات حقوق اإلنسان لتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من واال

 ير، معاهدة واحدة من ومن المالحظ اليوم أن كافة الدول األعضاء في األمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقد . الدولية
 معاهدات حقوق اإلنسان الدولية األساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما

 . يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وعن حقوق اإلنسان الدولية

 كيف يحمي القانون الدولي حقوق اإلنسان؟

 وعندما تصبح الدول . يتولى القانون الدولي لحقوق اإلنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها
 أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية

 ين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق اإلنسان أو وااللتزام باالحترام يعني أنه يتع . وتطبيق حقوق اإلنسان
 . أما االلتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي األفراد والجماعات من انتهاكات حقوق اإلنسان . تقليص التمتع بها

 . اسية وااللتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق اإلنسان األس

 ومن خالل التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية
 ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية األساسية . تتسم باالتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية

 وفي حالة إخفاق اإلجراءات القضائية في التصدي النتهاكات حقوق . دولي لحقوق اإلنسان المكفولة في إطار القانون ال
 اإلنسان، يالحظ أن اآلليات واإلجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين اإلقليمي والدولي من أجل

. ة على الصعيد المحلي المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق اإلنسان الدولي



 أول بيان عالمي : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 المتأصلة والمساواة بين الجميع يتعلق بالكرامة

 على مر التاريخ، يالحظ أن الصراع، سواء كان في صيغة حروب أم ثورات شعبية، كان كثيراً ما يعد رد فعل على
 ، الذي وضع في أعقاب الحروب األهلية االنكليزية، قد انبثق 1689 ع قانون الحقوق لعام ومشرو . المعاملة غير اإلنسانية

 وبعد قرن واحد بالتحديد، أفضت الثورة الفرنسية إلى إصدار إعالن حقوق اإلنسان . عن تطلعات الشعب نحو الديمقراطية
 قبل الميالد من جانب 539 الذي صدر في عام ومع هذا، فإن ميثاق قورش، . والمواطن، الذي نادى بالمساواة بين الجميع
 عقب غزوه لمملكة بابل، يعتبر في نظر الكثيرين أول وثيقة ) إيران القديمة ( قورش الكبير ملك االمبراطورية الفارسية

 الميالدي يعد من أول التحالفات المتعلقة 590 لحقوق اإلنسان، وحلف الفضول الذي أبرمته القبائل العربية في حوالي عام
 . بحقوق اإلنسان

 وبعد الحرب العالمية الثانية وإنشاء األمم المتحدة، تعهد المجتمع الدولي بعدم السماح على اإلطالق بوقوع فظائع من هذا
 كل فرد في أي مكان أو وقد قرر زعماء العالم إكمال ميثاق األمم المتحدة بخريطة طريق تضمن حقوق . القبيل مرة أخرى

 . زمان

 ، كانت موضع نظر في " اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان " والوثيقة التي توخاها هؤالء الزعماء، والتي أصبحت فيما بعد
 ولقد استعرضت الجمعية العامة مشروع إعالن حقوق اإلنسان والحريات . 1946 الدورة األولى للجمعية العامة في عام

 لدى إعدادها ... بهدف عرضه علي لجنة حقوق اإلنسان للنظر فيه " إلي المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي األساسية وأحالته
 ، بتفويض أعضاء مكتبها 1947 وقامت اللجنة في دورتها األولى، التي عقدت في أوائل عام ". للشرعة الدولية للحقوق

 ذلك إستؤنف العمل على يد لجنة صياغة رسمية وبعد ". مشروع مبدئي للشرعة الدولية لحقوق اإلنسان " لصوغ ما أسمته
. تتألف من أعضاء للجنة تم اختيارهم من ثماني دول في ضوء المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي



 اإلنسان لجنة صياغة اإلعالن العالمي لحقوق : األشخاص الذين كانوا وراء الرؤية المتوخاة

 وقد قامت السيدة إليانور . يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية عضواً 18 كانت لجنة حقوق اإلنسان مكونة من
 واشترك معها . روزفلت برئاسة لجنة صياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان . روزفلت، أرملة الرئيس األمريكي فرانكلين د

 ة، السيد تشارلز مالك من لبنان، ونائب السيد رينيه كاسين من فرنسا، الذي وضع المشروع األولي لإلعالن، ومقرر اللجن
 رئيسة اللجنة السيد بونغ شونغ شانغ من الصين، والسيد جون همفري من كندا، ومدير شعبة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،

 . ن ومع هذا، فإنه كان ثمة تسليم بأن السيدة روزفلت كانت بمثابة القوة الدافعة وراء وضع اإلعال . الذي أعد مخطط اإلعالن

 كان الدكتور شانغ متسما " : وذكرت السيدة إليانور روزفلت في مذكراتها . 1947 ولقد اجتمعت اللجنة ألول مرة في عام
 . بالتعددية ولقد تحدث، بطريقة تخلب األلباب، عن االقتراح قيد النظر وقال إنه يوجد أكثر من نوع واحد من الحقيقة المطلقة

 عكس مجرد األفكار الغربية، وأن الدكتور همفري يتعين عليه أن يكون أوسع إنتقائية في وأوضح أن اإلعالن اليجوز له أن ي
 وهذه المالحظة، التي كانت متعلقة بالدكتور همفري، كانت موجهة في الواقع إلى الدكتور مالك الذي سارع بالرد . نهجه

 تور همفري بحماس في هذه المناقشة، وإني أذكر وقد شارك الدك . عليها أثناء بيانه بشيء من التفصيل لفلسفة توماس أكيناس
 ". أن الدكتور شانغ قد اقترح بعد هنيهة أن األمانة العامة يجمل بها أن تقضي بضعة أشهر في دراسة أسس الكونفوشيوسية

 ي ولقد سم . ولقد قدم المشروع النهائي، الذي وضعه السيد كاسين، إلى لجنة حقوق اإلنسان التي كانت منعقدة في جنيف
 . مشروع اإلعالن هذا، الذي أرسل إلى جميع الدول األعضاء للتعليق عليه، مشروع جنيف

 دولة من الدول األعضاء في إعداد 50 ، مع مشاركة أكثر من 1948 سبيتمبر / وقد اقترح المشروع األولي لإلعالن في أيلول
 ، اعتمدت الجمعية العامة 1948 ديسمبر / ل كانون األو 10 المؤرخ ) ثالثاً ( ألف 217 وبموجب القرار . الصيغة النهائية

 ولقد كتب السيد . مع امتناع ثماني دول عن التصويت ودون معارضة أحد ، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في باريس
 لقد أدركت بوضوح أنني كنت أشارك في حدث هام " : هيرمان سانتا كروز من شيلي، وهو عضو في لجنة الصياغة الفرعية

 التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن ما يتسم به الشخص اإلنساني من أهمية قصوى، وهذه األهمية ال ترجع بالفعل يتضمن
 إلى قرار صادر عن دولة عظمى، بل إنها ترجع باألحرى إلى حقيقة وجود الشخص ذاته ـ مما يفضي إلى ذلك الحق غير

 وفي . مع تنمية الشخصية اإلنسانية على أكمل وجه القابل للتصرف الذي يتمثل في الحياة بمبعد عن العوز واالضطهاد
 كان يتوفر جو من التضامن واألخوة الحقيقيين فيما بين أولئك الرجال والنساء القادمين من جميع البقاع، ... القاعة الكبرى

 ". مما لم أشهد مثله مرة أخرى في أي سياق دولي

 وفي وقت كان العالم فيه ال يزال منقسماً . ي فترة تقل عن سنتين ولقد وضع النص الكامل لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ف
 إلى كتلة شرقية وأخرى غربية، كان من الواضح أن التوصل لخلفية مشتركة بشأن ما ينبغي له أن يشكل جوهر الوثيقة يعد

. مهمة بالغة الضخامة



 اماً على إصدار اإلعالن العالمي لحقوق ع 60 المشاريع العالمية المتعلقة باالحتفال بمرور
 اإلنسان

 عاماً على إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن يكون متسماً بالشمولية قدر 60 من المقصود باالحتفال بذكرى مرور
 ف وسو . المستطاع، حيث سيسلط الضوء على دور الشعوب في كل مكان باعتبارها راعية اإلعالن والطرف المستفيد منه

 يضم االحتفال أسرة األمم المتحدة، والقطاعين العام والخاص، ووسائط اإلعالم، والمدارس، والفنانين، وسائر ممثلي المجتمع
 . 2008 وترد أدناه نماذج لمشاريع مزمعة في عام . المدني بكافة أنحاء العالم

 فيلماً قصيراً عن حقوق اإلنسان 18 سوف تعرض بصفة مستمرة . مخرجو أفالم عن حقوق اإلنسان يحظون بسمعة عالمية
 سبق إعدادها على يد مخرجي األفالم، من أقاليم مختلفة، والحائزين على جوائز، وسيكون العرض في حفلة سينمائية

 كما سيتم . ، وسيعرض ألول مرة خالل مهرجان روما السينمائي 2008 متوسطة المدة، وذلك بأماكن مختلفة على مدار عام
 وهذا ثمرة تعاون . اعتبارها إعالنات خدمات عامة في دور السينما وشبكات التليفزيون في جميع أنحاء العالم توزيع األفالم ب

 . غير الحكومية، وهيئة أفالم دورهي، واللجنة األوروبية ’ الفن من أجل العالم ‘ بين مفوضية حقوق اإلنسان، ومنظمة

 ، تصويرات 2007 ديسمبر / كانون األول 10 ا، في سوف تعرض بروم ". رسم صور كاريكاتيرية عن حقوق اإلنسان "
 فناناً من إسرائيل وإيران وبلجيكا والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية 17 لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على يد

 لفرنسي وفي أعقاب مبادرة مبدئية من جانب الرسام الكاريكاتيري ا . وروسيا وفرنسا وفلسطين والواليات المتحدة واليابان
 الساخر بالنتو وإدارة األمم المتحدة لشؤون اإلعالم بنيويورك ومركز األمم المتحدة اإلعالمي اإلقليمي، ستتولى بروكسل

 الكاريكاتيرية من أجل بمشروع الرسوم تصدر هذه الطبعة الخاصة من يوم حقوق اإلنسان وآثاره العرضية فيما يتصل
. نيف وباريس ، مما سبق تقديمه في بروكسل وج السالم



 تدريبات لبناء 5 يجري التخطيط للقيام بمجموعة من . تدريبات في مجال حقوق اإلنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادي
 وهذه التدريبات من تنظيم برنامج . 2008 القدرات في مجال حقوق اإلنسان، وذلك بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام

 والمنظمة غير الحكومية ذات الصلة كانت قد . لحقوق بجامعة نيوساوث ويلز في سيدني التمرين الدبلوماسي التابع لكلية ا
 على يد السيد خوسيه راموس ـ هورتا الحائز على جائزة نوبل من أجل تنمية المعارف المتصلة 1989 تأسست في عام

 مات على الموقع وثمة مزيد من المعلو . بحقوق اإلنسان ومهارات من يدافعون عن هذه الحقوق في المنطقة
www.dtp.unsw.edu.au 

 هذه مجموعة من الصور الكاريكاتيرية المثيرة لألفكار بريشة رسامين ". رسومات تخطيطية عن حقوق اإلنسان "
 وسوف يفتتح هذا . تحدة بنيويورك كاريكاتيريين دوليين، وهي تصور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وذلك بمقر األمم الم

 ، أي في يوم حقوق اإلنسان، وهو سيتنقل بين مواقع مختلفة في شتى أنحاء 2007 ديسمبر / كانون األول 10 المعرض في
 . وهو من تقديم نقابة الرسامين الكاريكاتيريين والكتاب . 2008 العالم طوال عام

 وهذا المؤتمر مستضاف ألول مرة خارج نيويورك، . ـ باريس مؤتمر المنظمات غير الحكومية السنوي الحادي والستين
 إحتفال باإلعالن العالمي لحقوق " تحت شعار 2008 سبتمبر / أيلول 9 إلى 3 حيث سينعقد في مقر اليونسكو خالل الفترة من

 . وهو مبادرة من إدارة األمم المتحدة لشؤون اإلعالم ". اإلنسان

 تم تنظيم مجموعة من الحوارات التفاعلية بشأن حقوق اإلنسان، ابتداء من . يورك حوارات تفاعلية عن حقوق اإلنسان ـ نيو
 وسوف يناقش المتحدثون التحديات الجديدة والنُهج المتصلة . 2008 ديسمبر / وحتى كانون األول 2007 أكتوبر / تشرين األول

 ورك ومجلس حقوق اإلنسان في جنيف بحقوق اإلنسان في سياق تحسين تضافر الجهود الدؤوبة بين األمم المتحدة في نيوي
 وهذه الحوارات من تنظيم البعثة الدائمة لسويسرا لدى األمم . والدول األعضاء ووكاالت األمم المتحدة والمجتمع المدني

 المتحدة في نيويورك بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ولجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق
 . اإلنسان

 لمدة أربعين دقيقة، سيقدم فيلم تثقيفي وثائقي عن حقوق اإلنسان تحت عنوان . عروض سينمائية بالمدارس في سويسرا
 بجميع المدارس السويسرية في يوم حقوق اإلنسان، وذلك من أجل إعالن بداية " على نحو مباشر ... الحقوق والحريات "

 العالمية للمدارس بوصفها وسيلة للسالم، التي يوجد مقرها بجنيف والتي وهذا يشكل مبادرة من جانب الرابطة . االحتفاالت
 وبغية االطالع . بجنيف هذا العام " السينما من جميع العروض " سبق لها أن عرضت هذا الفيلم المتوسط الطول في مهرجان

 eip.org ‐ tp://portail ht على مزيد من المعلومات، ترجى زيارة الموقع

 إن ثمة تنظيماً طوال سنة كاملة لحملة من المحاضرات العامة عن اإلعالن في مدن . مناقشات عامة للمدن رسولة السالم
 في الواليات المتحدة، إلى جانب أنشطة أخرى على الصعيد العالمي، وذلك من قبل الرابطة الدولية للمدن رسولة السالم التي

. من شتى بقاع العالم مدينة 88 تضم

http://www.dtp.unsw.edu.au/
http://portail-eip.org/


 كانون 10 سوف يضطلع بمجموعة من األنشطة بكافة أنحاء البلد في . مبادرة منصة المنظمات غير الحكومية في هولندا
 . ديسمبر، وذلك في سياق احتفال مشترك من تنظيم مقر مجلس مدينة الهاي وعلى يد هيئة هولندا للعدالة والسالم / األول

 ويوجد في ". الحريات األربع " وقع عليها االختيار هذا العام، فيما يتصل بتلك االحتفاالت، تتمثل في والفكرة الرئيسية التي
 وثمة مشاركة في هذا الصدد من قبل هيئات . www.60jaaruvrm.nl هذا المجال موقع قائم ونشط على الشبكة العالمية،

 . تابعة لمنصة المنظمات غير الحكومية بهولندا المجتمع المدني ال

 ، وخالل المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الذي نعقد بفيينا، أعادت 1993 في عام . عاماً على مؤتمر فيينا 15 بعد مرور
 وثمة . ان بلداً تأكيد التزامها بهذه الحقوق من خالل المطالبة بإنشاء والية لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنس 171

 . عاماً على إعالن وخطة عمل فيينا 15 احتفال في العام القادم من قبل الحكومة النمساوية بذكرى مرور

www.ohchr.org ولالطالع على أحدث تقويم ومزيد من األنشطة، ترجى زيارة الموقع

http://www.60jaaruvrm.nl/




 أكثر الوثائق ترجمة في العالم

 ر الوثائق التي ترجمت في العالم، وذلك ابتداء من الترجمة بلغات األمم المتحدة كان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أكث
 الرسمية الست ـ اإلسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ـ التي يتحدثها الباليين، وانتهاء بلغة بيبيل

 . شخصاً في السلفادور وهندوراس 50 التي يتكلم بها زهاء

 وبمناسبة االحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لصدور ) 2004 - 1995 ( عقد العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان وأثناء ال
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وضع مشروع لترجمة اإلعالن بأكبر عدد ممكن من اللغات واللهجات، وذلك من قبل

 الم، واالتحاد الدولي للمواصالت السلكية والالسلكية، وبرنامج مفوضية حقوق اإلنسان، وإدارة األمم المتحدة لشؤون اإلع
 ، ومختلف الحكومات واألكاديميات ) اليونسكو ( األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

 . ومنظمات المجتمع المدني على الصعد الدولية واإلقليمية والشعبية

 فيري من مالوي، وهو مدرس . من الترجمات، وكانت إحداها من قبل السيد علي ك 360 نسان وقد تلقت مفوضية حقوق اإل
 ذو خبرة مستفيضة في مجال تعليم حقوق اإلنسان بالسجون والمدارس والمجتمعات النائية، وقد ترجم إعالن حقوق اإلنسان

 من الكتيبات التي 500 1 م السيد فيري بتوزيع ولقد قا . وهي ثالث أكثر اللغات انتشاراً بالبلد " ياو " ودستور مالوي بلغة
 وكانت ثمة مناقشات مع القرويين ممن . نسخة من شرعة الحقوق، وذلك بشتى القرى 500 تتضمن اإلعالن، فضالً عن

. تعلموا طرق المحافظة على ما لهم من حقوق



 ة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلى واضطلع السيد اركاد باكانامو، وهو مدرس جامعي في بوجومبورا ببوروندي، بترجم
 وكان ثمة توزيع كذلك . اللغة الكيروندية، ووزع هذه الوثيقة على النساء الالئي يعشن في المخيمات المخصصة للمشردين

 من النساء 200 وقد أثار هذا اهتماماً كبيراً إلى حد القيام بتنظيم مناقشات عن حقوق اإلنسان مع . لشرائط سمعية لإلعالن
 والبعض ممن تدربن وجدن في ذلك رسالة لهن وقررن أن يعملن كمراكز تنسيق، مما يعني رجوعهن بشكل . المشاركات

 . دوري لمديري المخيمات فيما يتصل بانتهاكات حقوق اإلنسان أو متطلبات حمايتها

 وقد حصلت المفوضية . سان على موقع مفوضية حقوق اإلن " كيروندي " و " ياو " ويمكن اإلطالع على كل من الترجمتين بلغة
 : وتوجد كافة ترجمات اإلعالن على الموقع . على رقم غينس القياسي العالمي نظراً لحيازتها ألكثر الوثائق ترجمة في العالم

cation/training/udhr.htm http://www.ohchr.org/english/issues/edu

http://www.ohchr.org/english/issues/education/training/udhr.htm


 أدوات ونقاط اتصال مفيدة

 أدوات مفيدة

 www.ohchr.org هذا الشعار متاح على الموقع : ـ شعار االحتفال بالذكرى السنوية الستين لصدور إعالن حقوق اإلنسان

 : باستخدامه، يرجى االتصال بنا على البريد اإللكتروني وبغية اإللمام بالمبادئ التوجيهية الخاصة .
60anniversary@ohchr.org 

 : ـ صفحة المفوضية التي تضم معلومات عامة عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/UDHRIndex.aspx 

 وهذه تتضمن ترجمات رسمية بلغات األمم . لغة مختلفة 300 إلى أكثر من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ـ وقد ترجم
 . اإلسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية : المتحدة الست

http://www.unhchr.ch/udhr/ 

 ـ ووضعت صيغة لغوية سهلة لإلعالن بالفرنسية من قبل فريق بحثي تابع لجامعة جنيف، وترجمت هذه الصيغة إلى
 . االنكليزية

r.org/Documents/Publications/ABCannexesen.pdf http://www.ohch 

 على البساط اإللكتروني تشكل العنصر التثقيفي في المشروع العالمي للتعليم والتعلم، الذي وحافلة األمم المتحدة المدرسية ـ
 اد تعليمية ذات نوعية وهذا المشروع العالمي يقوم بإنتاج مو . يستهدف تعزيز التثقيف بشأن القضايا الدولية واألمم المتحدة

 وأيضاً من أجل ) في المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية ( رفيعة كما يضطلع بأنشطة مصممة من أجل االستخدام التثقيفي
 والحافلة المدرسية تتضمن إعالناً حوارياً يجري فيه تقديم كل مادة من مواد اإلعالن العالمي لحقوق . تدريب المدرسين

. ة لغوية سهلة، مع توفير شرح للقضايا الرئيسية وتعريفات واقتراح أنشطة ومناقشات اإلنسان بصيغ

http://www.ohchr.org/
mailto:60anniversary@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/UDHRIndex.aspx
http://www.unhchr.ch/udhr/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCannexesen.pdf


http://www0.un.org/cyberschoolbus/humanrights/index.asp 

 ستضاف الوصلة ( قوق اإلنسان، وذلك عن طريق الوصلة التالية بشأن إعداد اإلعالن العالمي لح معرض للصور هناك و ـ
 ). فيما بعد
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 المتكلمون

 مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن يقوم، بوصفه جزءا من الجمعية العامة، بدعوة قائمة طويلة من الخبراء بوسع
 : وتضم هذه القائمة . المستقلين للتحدث عن مجموعة واسعة النطاق من قضايا حقوق اإلنسان أو عن حاالت قطرية بعينها

 باإلسكان المناسب بوصفه عنصرا من عناصر الحق في ، المقرر الخاص المعني ) الهند ( السيد ميلون كوثاري •
 مستوى معيشة مناسب

 ، الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي ) الجزائر ( السيدة ليلي زيروغوي •
 ، المقرر الخاص المعني ببيع األطفال واستغاللهم في البغاء وإنتاج المواد ) أوروغواي ( السيد خوان ميريل بيتيت •

 اإلباحية
 ، المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم ) كوستاريكا ( نور مونوز فيالوبوس السيد فير •
 ، الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي ) المكسيك ( السيد سانتياغو كوركيرا كابزوت •
 ت موجزة أو ، المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءا ) أستراليا ( السيد فيليب ألستون •

 تعسفية
 ، الخبير المستقل المعني بحقوق اإلنسان والفقر المدقع ) الهند ( السيد أرجون سنغوبتا •
 ، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ) سويسرا ( السيد جين زيغلر •
 ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ) كينيا ( السيد آمبي ليغابو •
 ، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو العقيدة ) باكستان ( سماء جاهانغير السيدة أ •
 ، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ) نيوزيلندا ( السيد بول هانت •

 البدنية والعقلية
دافعين عن حقوق اإلنسان ، الممثلة الخاصة لألمين العام بشأن حالة الم ) باكستان ( السيدة هينا جيالني •



 ، المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة والمحامين ) األرجنتين ( السيدة لياندرو دسبوي •
 ، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان والحريات األساسية للسكان ) المكسيك ( السيد رودولفو ستافنهاغن •

 األصليين
 عام بشأن األشخاص المشردين داخلياً ، ممثل األمين ال ) سويسرا ( السيد والتر كالين •

 ، الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان ) أسبانيا ( السيد خوسيه غوميز دل برادو •
 وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

 رين ، المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاج ) المكسيك ( باستامانتي . السيد خورخي أ •

 ، الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا األقليات ) الواليات المتحدة األمريكية ( السيدة غاي ماكدوغال •
 ، المقرر الخاص المعني باألشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره ) السنغال ( السيد دودو ديين •

 األجانب ومايتصل بذلك من تعصب
 الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان مع مجابهة اإلرهاب ، المقرر ) فنلندا ( السيد مارتين شينين •
 ، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ) النمسا ( السيد مانفريد نوواك •

 القاسية أو المهينة
 النفايات السمية والخطرة غير ، المقرر الخاص المعني بما لنقل وإلقاء المنتجات و ) نيجيريا ( السيد أوكيتشوكو إيبينو •

 المشروعين من آثار ضارة على التمتع بحقوق اإلنسان
 ، المقررة الخاصة المعنية باالتجار باألشخاص والسيما النساء واألطفال ) بنغالديش ( السيدة سيغما هدى •
 ان والشركات عبر ، الممثل الخاص لألمين العام بشأن حقوق اإلنس ) الواليات المتحدة األمريكية ( السيد جون روغي •

 الوطنية والمؤسسات التجارية
 ، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ) تركيا ( السيدة ياكين إرتورك •

 وتستضيف األمم المتحدة أيضاً أفرقة من الخبراء تتولى رصد مدى تمسك البلدان بالتزاماتها بموجب مختلف معاهدات حقوق
 . قة، التي ترد أدناه، تتألف من خبراء مستقلين يمكنهم أن يقدموا تعليقات إلى وسائط اإلعالم وهذه األفر . اإلنسان

 لجنة مناهضة التعذيب •
 ) والتي تشمل حقوقاً من قبيل الحق في المسكن والتعليم ( اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •
 لجنة حقوق الطفل •
 لعنصري لجنة القضاء على التمييز ا •
 ) الحقوق المدنية والسياسية، من قبيل حرية الكالم وحرية تكوين الجمعيات ( اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان •
 لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة •
 اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين •

 نشأة بموجب معاهدات، ولالطالع على مزيد من المعلومات، أو لالتصال بأحد الخبراء أو ممثلي هيئة من الهيئات الم
 يرجى االتصال بوحدة وسائط اإلعالم، قسم االتصاالت لدى مفوضية حقوق اإلنسان، على البريد اإللكتروني أو األرقام

 : التالية
Info@ohchr.org ‐ Press 
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