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النشرة اإلخبارية لمركز األمم المتحدة

م����ح����اض����رة ال���س���ي���دة/ 
مفوض���ة  بي����الي  ناف�ي 
لحقوق  المتحدة  األم��م 

االنس����ان

�شيداتي و�شادتي،

بينكم  اأت���واج���د  اأن  ي�����ش��ّرين 

املحا�شرة  هذه  األقي  واأن  اليوم 

در���ش��ت  ال���ت���ي  اجل���ام���ع���ة  يف 

يف  اأح��ا���ش��ر  اأن  واأود  ف��ي��ه��ا. 

حقوق  دبلوما�شية   « مو�شوع 

يتكّون  تعبر  اأه��و  الإن�����ش��ان: 

اأن  اأمتنى  اإين  تناق�شني!«  من 

كبرا  ع��ددا  األهم  اأن  يف  اأجن��ح 

هنا  امل��وج��ودي��ن  الطلبة  م��ن 

يف  للعمل  للتطوع  واأ�شجعهم 

اأ�شا�س  على  الإن�����ش��ان  حقوق 

م�شارات  اتخاذ  اأرادوا  حال  يف 

مهنية قانونية خمتلفة. 

قا�شية  بو�شفي  انتقلت  لقد 

العمل  ب��ني  �شابقة  ونا�شطة 

القانوين وبني �شغفي يف الدفاع 

اليوم،  اأم��ا  هامة.  ق�شايا  عن 

ومن منطلق من�شبي كمفو�شة 

�شامية حلقوق الإن�شان، فاإنني 

اإين  بل  ل  الإثنني  بني  اأجمع 

عملي  م�شار  نحو  طريقي  اأ�شق 

ثالث هو الدبلوما�شية اخلا�شة 

الإج��راءات  عن  تختلف  التي 

القانونية والدفاع عن الق�شايا 

غالبا  جت��ري  كونها  يف  العامة 

خلف الكوالي�س. اإنها اأداة قوية 

ولكن غالبا ما تكون هذه القوة 

خمفية. 

اأوّد اليوم اأن اأطرح اأمامكم بع�س 

اخل��واط��ر الأّول��ي��ة ح��ول دور 

الدبلوما�شية يف حماية وتعزيز 

لق����د  الإن�����ش�����������ان.  ح��ق��وق 

املا�شي��ة  ال�شن��ة  احتف���لنا 

بالذك�رى ال�شتني لأعظم اإجناز 

حقوق  دبلوما�شية  حققته 

الإع����لن  وه���و  األ  الإن�����ش��ان 

واإننا  الإن�شان.  حلقوق  العاملي 

ننظر اليوم بنظرات الإعجاب 

اللذين  والعزم  الت�شميم  اإىل 

هذا  وتبني  �شياغة  اإىل  اأدي��ا 

الإعلن العاملي يف العام 1948.

 

الأح��ي��ان  اأغ��ل��ب  يف  اأن��ن��ا  اإل 

ال��ك��ايف  ب��امل�����ش��ت��وى  ن���ق���ّدر  ل 

ال�ش��اخبة  املفاو�ش��ات  ك��ل 

الدبلوم����ا�شي�����ة  وامله������ارات 

واخلي�����������ارات  امل�شق��������ولة 

امل��ت��ف��او���س ع��ل��ي��ه��ا ب��ح��رارة 

بكل  امل��ن��ث��ق��ة  وال��ت�����ش��وي��ات 

�شكينة ويف نهاية املطاف جهود 

احلكومات والإرادة الرامية اإىل 

اإيجاد اأر�شية م�شرتكة لتفاهم 

دويل م�شتدام حول الإعلن.

 

وم��ن��ذ ���ش��دور ه���ذا الإع���لن 

حقوق  دبلوما�شية  ات��خ��ذت 

خمتلفني  م�شارين  الإن�����ش��ان 

متاما ولكنهما داعمني اأحدهما 

�شهدنا  ج��ه��ة  ف��م��ن  ل���لآخ���ر: 

ر�ّشخت  دويل  قانون  �شياغة 

واج��ب��ات  طوعيا  ال���دول  فيه 

حقوق الإن�شان و�شياغة نظام 

مراقبتها مع تو�شيعها املتوا�شل 

�شياغة  جل��ان  ت�شمل  بحيث 

عن  وامل�ش���وؤولني  املع���اه���دات 

الإجراءات اخلا�شة واإجراءات 

رفع ال�شكاوي وحاليا اإجراءات 

العاملية  ال��دوري��ة  امل��راج��ع��ة 

ملجل�س حقوق الإن�شان.

منو  �شاهدنا  اأخ��رى  جهة  ومن 

ت��اأث��ر ح��رك��ة حقوق  وم���دى 

باتت  التي  الدولية  الإن�شان 

ت�شطلع، بف�شل الدعم امللتزم، 

احلكومات  دفع  يف  اأ�شا�شيا  دورا 

مبادىء  لحت�شان  الع�شّية 

بها  املعرتف  الإن�ش����ان  حقوق 

قوانينها  يف  واإدراج��ه��ا  دول��ي��ا 

وتطبيقها عمليا. 

الدعم  عمليات  اإج��راء  تولت 

جمموعات  الأح��ي��ان  بع�س  يف 

املجتمع املدين خلف الكوالي�س 

عن  املدافعني  بينها  من  وك��ان 

واملنظمات  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق 

الإ�شافة  ميكن  التي  الدولية 

كانت  التي  ال�شغوطات  اإليها 

امل��وؤي��دة.  احلكومات  متار�شها 

الدبلوما�شي����ة  حركة  اأن  اإل 
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انبثق����ت فك����رة اإن�ش������اء املرك�����ز ع�����ن املنت���دى الإقليم��ي الآ�شي���وي الثاين ع�شر حول حقوق 

2004. ورّحبت جلنة حقوق الإن�ش��ان  اأقيم يف الدوحة يف �شهر م���ار�س م��ن العام  الإن�شان الذي 

الأمم  مركز  »اإقامة  اأجل  من   60/153 القرار  تبّني  اأي�شا  �شهد  الذي   2005 العام  ف����ي  بالفك����رة 

اآ�شيا.  غرب  وجن���وب  العربي�ة  لل���دول  الإن�ش�ان  حقوق  جمال  يف  والتوثيق  للتدريب  املتح�����دة 

اأن  على  و�شّدد  املتحدة«  الأمم  مرك�����ز  ل�شت�شافة  قطر  دول���ة  »مبب�ادرة   60/153 القرار  واأ�ش�اد 

املركز »يخ�شع لإ�شراف املفو�شي�ة ال�ش��امية للأم��م املتح���دة حلقوق الإن�ش����ان« واأّنه م�ش���وؤول عن 

التدريبي�ة والتوثيقي���ة مبا يتواف�ق مع معاير حقوق الإن�ش�����ان وال�شع��ي  الن�ش��اطات  اإج�راء 

لكي حتظ���ى ه��ذه الن�شاطات عل���ى دع����م احلك���ومات ووك���الت الأم����م املتح�دة  وبراجمه������ا، 

وموؤ�ش�شات حقوق الإن�ش���ان الوطنية، واملنظم����ات غي��ر احلكومية«. وقد تو�شع اإطار املركز من 

يف  عليها  التوقيع  مت  والتي  قطر  ودولة  املفو�شية  بني  امل�شيفة  الدول���ة  اتفاقية  اإبرام  خلل 

التالية  املهام  اإىل  امل�شيفة  الدول���ة  اتفاقية  م����ن  امل����ادة اخلام�ش���ة  اأ�شارت  2008. وقد  دي�شمر 

امللقاة على عاتق املركز:

  توفي�ر التدريب ح�ول املراجع�ات الدوري��ة العاملية وجلنات �شياغة املعاه�دات

  وتن�شي�ق التوافق التنفيذي

  تطوير اأنظمة معلومات وتوثي�����ق ع������ن حق������وق الإن�شان

  التعاون مع املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�ش����ان

  التع�����اون م����ع منظمات املجتمع املدين 

  رف���ع م�شت��������وى التوعية العامة بحقوق الإن�شان

  اإط��لق ن�شاطات تدريبية وتوثيقي���ة مع املنظمات الإقليمية ودون الإقليمية مثل 

   منظمة دول  اأمريك��ا اللتينية ومنظمة التعاون الإ�ش�لمي وجمل�س التع���اون اخلليج�ي 

  واحتاد دول املغرب العربي

  تط�وير وتوفي���ر الت�دريب لوكالت الأمم املتح��دة العاملة يف املنطقة 

  تقدمي الن�شيحة للدول وامل���وؤ�ش�شات غي�ر احلكومية حول الرامج التعليمية اخلا�شة      

بحقوق الإن�شان وبرام����ج التدريب املهني املنا�شبة.   

يف  النظامية  ن�شاطاته  با�شر  اأنه  اإل   2009 العام  من  مايو  يف  اأقيم  للمركز  الر�شمي  الفتتاح  اأن  ومع 

نوفمر من العام 2010 بعد تعيني رئي�س له. وبالتايل فقد بداأ املركز بت�شير عملياته قبل �شهرين 

متاما من بدء الأحداث التي اأطلقت عليها ت�شمية »الربيع العربي«. ول �شك اأن هذه الأحداث قد 

اأعادت التاأكيد على احلاجة لرت�شيخ القدرات التدريبية والتوثيقية يف املنطقة. فوفقا للمفو�س 

ال�شامي »اإننا نلتزم يف كل الأعمال التي نقوم بها، هنا يف املقر الرئي�شي اأو يف امليدان، �شواء يف جمال 

اأ�شحاب احلقوق وامل�ش�������وؤوليات  اإ�شراك  التقنية،  امل�شاعدة  اأو يف تقدمي  التقارير  املراقبة وو�شع 

نواج�����ه  اإنن�����ا  البّناء.  والنهج  والقواعد  املبادىء  تطبي���ق  اأ�شا�س  على  الدول�����ي  واملجتم��ع 

�شع�����وبات، �شاأننا يف ذلك �شاأن اأي منظمة �شخم������ة اأخرى، جت���ري عملي�����اتها �شمن اإطار م�شحون 

بالتوترات ال�شيا�شية ولكنها قيود بروقراطية واأمنية كما اأننا نع����اين م�����ن تناق�س املوارد املالية 

املتوفرة يف مقابل كم متزايد من الأعمال وما هذه �شوى حتديات م�شتمرة.«

 

دكتور الٌعبيد أحمد الٌعبيد

مدير مركز األمم المتحدة

الٌعبيد،  الٌعبيد أحمد  دكتور 
المتحدة  األمم  مركز  مدير 
مجال  في  والتوثيق  للتدريب 
غرب  لجنوب  اإلنسان  حقوق 

آسيا والمنطقة العربية

رسالة من مدير مركز األمم المتحدة
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حقوق اإلنسان والدبلوماسية

امل�شاركة  م��ب��داأ  على  ت��ق��وم  ال�شاكنة 

ا�شتخدام  وعلى  بالإقناع  امل�شحوبة 

تاأييد ال�شع��وب كو�شيل��ة اأ�ش��ا�شية لها. 

واإننا نلحظ اأحي�انا باأّن املنظم���ات غر 

وغرها  الإن�����ش��ان  حلقوق  احلكومية 

الإن�����ش��ان تبنت  اأب���ط���ال ح��ق��وق  م��ن 

ا�شتندت  ج��دا  مرئية  ا�شرتاتيجية 

من  لكل  والتعير«  »الت�شمية  مبداأ  اإىل 

ينتهك حقوق الإن�شان. واعتر البع�س 

والدبلوما�شية  ال�شرتاتيجية  ه��ذه 

ف�شح  ب��اأن  �شك  م��ن  م��ا  ولكن  عك�شية 

واملطالبة  الإن�����ش��ان  حقوق  انتهاكات 

حقق  ق��د  علنا  امل��ج��رم��ني  مبحا�شبة 

نتائج مذهلة وغالبا ما اأّدى اإىل حدوث 

حد  على  ودوليا  حمليا  اإيجابي  تغير 

التاأييد  عملية  ممار�شة  وميكن  �شواء. 

م�شاحبا  اأو  م�شتقل  ب�شكل  اجلماهري 

مع  ترتافق  كما  ال�شاكنة  للدبلوما�شية 

و�شبه  الق�شائية  الإن�شان  حقوق  اآليات 

الق�شائية.

 

ولكي اأ�شرح لكم �شياق تطوير دبلوما�شية 

حقوق الإن�شان مبختلف جوانبها خلل 

العقود القليلة الأخرة، ا�شمحوا يل اأن 

اأتطّرق ب�شكل �شريع للخلفية التاريخية 

نهاية  ح��ّف��زت  فقد  ل��ه��ا.  ه��ي��اأت  ال��ت��ي 

احلرب الباردة يف مطلع الت�شعينات من 

لطفا  »اأكرث  بعامل  الآمال  املا�شي  القرن 

الدولية.  العلقات  جمال  يف  و�شل�شة« 

اأن حتطمت هذه الآمال  اأنه ما لبثت  اإل 

لدى  فقط  ���ش��ن��وات  ث��لث  غ�شون  يف 

�شابقا  يوجو�شلفيا  يف  احل��رب  ان��دلع 

وال�شومال والإبادة اجلماعية يف رواندا 

يف العام 1994.

 

تغيرا  اأي�����ش��ا  الت�شعينات  و���ش��ه��دت 

احل���روب  اإج�����راء  كيفية  يف  ج��ذري��ا 

»اإطار  �شمن  النزاع  اإدخ��ال  يف  وكذلك 

ال��دول  مواجهة  عن  فعو�شا  داخ��ل��ي«. 

كان  ما  اأغلب  متثلت  البع�س  لبع�شها 

هذا  خلل  ال�شغرة  باحلروب  يعرف 

بني  اإما  عنيفة  داخلية  مبناف�شة  العقد 

املدّججني  واملتمّردين  القوية  ال��دول 

امللي�شيات  ب��ني  ب��ن��زاع  اأو  بالأ�شلحة 

مغايرة  اأخ����رى  وع��ن��ا���ش��ر  املختلفة 

على  �شيطرتهم  ين�شرون  ممن  للدول 

واملوارد  الأرا�شي  من  �شخمة  م�شاحات 

م��زّودو  وك��ان  والأ���ش��ل��ح��ة.  الطبيعية 

املوارد  اأرباح  من  وامل�شتفيدون  الأ�شلحة 

احلروب  لهذه  ماليا  الداعمة  الطبيعية 

تهتم  ل  التي  ال�شركات  اأو  الأف��راد  من 

وب�شرا�شة  الإن�شان  حقوق  ب�شجّل  بتاتا 

هذه  �شحايا  �شعيد  على  اأما  عملئهم. 

احلروب فقد كانوا من الأفراد واملدنيني 

املتنازعني  بني  اأنف�شهم  يجدون  الذين 

املتخا�شمني.  من  مق�شودة  اأه��داف��ا  اأو 

تقريبا  النزاعات  هذه  كل  يف  وتكّررت 

واملنظمة  النطاق  الوا�شعة  النتهاكات 

حلقوق الإن�شان اإىل جانب اجلرائم �شد 

الإن�شانية والت�شفية العرقية وجرائم 

احلرب والإبادات اجلماعية. 

ناحية  من  �شهدت  ال�شنوات  هذه  اأن  اإل 

اإط���لق ح��م��لت دع��م �شخمة  اأخ���رى 

ومنظمات  دول  بقيادة  الإن�شان  حلقوق 

حكوميني  غ���ر  ون��ا���ش��ط��ني  دول���ي���ة 

وا�شتجابوا  نف�شها  ال��روؤي��ة  ت�شاطروا 

الفظائع.  ل��ه��ذه  نف�شها  بالطريقة 

حظر  حركة  احلملت  هذه  وت�شمنت 

الأط��ف��ال  اجل��ن��ود  وا�شتخدام  الأل��غ��ام 

واحلد من �شوء ا�شتخدام ون�شر الأ�شلحة 

اإط��ار  ك��ان  وق��د  واخلفيفة.  ال�شغرة 

حد  اإىل  ت��ط��ّور  ق��د  الدولية  العدالة 

حماكم  وظهرت  الفرتة  ه��ذه  يف  كبر 

وروان����دا  ال�شابقة  يوجو�شلفيا  يف 

املطاف  نهاية  يف  احلملة  ه��ذه  واأدت 

الدولية.  اجلنائية  املحكمة  اإقامة  اإىل 

حمكمة  خدمة  يف  بالعمل  فت  �شرِّ لقد 

رواندا واملحكمة الدولية اجلنائية منذ 

بن�شاط  �شاركت  اأين  حيث  بداياتهما 

اأن  جهدي  بكل  وحاولت  اأعمالهما  يف 

والتوقعات  الهائلة  التحديات  اأتخطى 

ول  اإن�شاءهما.  �شاحبت  التي  العالية 

ُيخفى على اأحد باأّن هذا التقدم املحرز 

الدولية  اجلنائية  العدالة  جم��ال  يف 

يدين اإىل حد كبر بوجوده اإىل جهود 

املجتمع املدين. 

اإن�شاء  مت  بالتحديد،  ال�شياق  هذا  ويف 

من�شب املفو�س ال�شامي حلقوق الإن�شان 

1993 وجاء ذلك نتيجة جلهود  العام  يف 

الإن�شان  حلقوق  اجلماهرية  الدعم 

حقوق  ح��ول  العاملي  فيينا  م��وؤمت��ر  يف 

العام  املفو�س  مكتب  و�ّشع  وقد  الإن�شان 

منذ ذلك التاريخ نطاق عملياته ب�شكل 

للدبلوما�شية،  بالن�شبة  اأما  تدريجي. 

املجال  ه��ذا  يف  جهودنا  ان�شبت  فقد 

على  معتمدين  و«خ��ارج��ي��ا«  »داخليا« 

علني  ب�شكل  وال����رد،  امل��ب��ادرة  نهجي 

وخمفي، كما اأطلقنا يف ذلك ا�شرتاتيجية 

التي  ال�شراكات  دعمت  مفردة  توا�شلية 
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قمنا باإبرامها. 

باأن  متاما  تعلمون  باأنكم  ثقة  على  اإين 

اأ�شا�شيا  هدفا  ت�شكل  الإن�شان  حقوق 

لكل  اأن  ومع  املتحدة.  الأمم  ميثاق  من 

ق�شم ووكالة يف منظومة الأمم املتحدة 

ر�شالة وجمال تركيز خا�س بكّل منها اإل 

املعلن  التزامها  يف  جميعها  تت�شارك  اأنها 

للقيم امل�شرتكة، مبا فيها حقوق الإن�شان 

ن�شت  وق��د  اجلن�شني.  ب��ني  وامل�����ش��اواة 

احلاجة  على   2005 للعام  العاملية  القمة 

وتطويرها  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  لتعزيز 

قامت  اللتزام  هذا  على  وبناء  واأمنها. 

القمة العاملية يف ال�شنة ذاتها مب�شاعفة 

ل��لأمم  ال�شامية  املفو�شية  ميزانية 

لها  �شمح  ما  الإن�شان،  حلقوق  املتحدة 

بزيادة جمالت تدخلنا وتعزيز مكانتنا 

ون�شاطات الدعم.

يف  الكثر  حّققنا  باأننا  �شك  م��ن  وم��ا 

منظومة  �شمن  الإن�شان  حقوق  تر�شيخ 

الأمم املتحدة كما حققنا تقدما ملحوظا 

يخت�ّس  مب��ا  والأم���ن  ال�شلم  جم��ال  يف 

يف  املتجذرة  الإن�شان  حقوق  بعنا�شر 

ال�شلم  حل��ف��ظ  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ه��ام 

احلماية«  »م�شوؤولية  مبداأ  انبثاق  ويف 

ال��ذي   2005 للعام  العاملية  القمة  ع��ن 

من  املدنيني  حماية  على  الدول  يح�ّس 

مبداأ  واجه  وقد  الإ�شاءات.  �شور  اأ�شواأ 

للمرة  ظهوره  لدى  احلماية  م�شوؤولية 

اجلماعية  الإب��ادة  خلفية  على  الأوىل 

يوجو�شلفيا  يف  واحل���رب  روان����دا  يف 

الت�شكيك  مت  كما  له  معار�شة  ال�شابقة 

يف  املعتمدة  والو�شائل  الطرق  ب�شرعية 

يف  �شيما  ول  اخلارجي  التدخل  تنفيذ 

حال كان ذلك �شد دولة ذات �شيادة.

 

مقاومة  من  تتمكن  مل  املعار�شات  اأن  اإل 

الفكرة  يف  املتجذر  امل��ب��داأ  ه��ذا  �شحة 

الأ�شا�شية حلرمة املدنيني ب�شكل مقنع. 

املبداأ  ه��ذا  وا�شل  فقد  لذلك  ونتيجة 

ي�شق طريقه داخل الفكر الدويل اإىل اأن 

مت الت�شديق عليه يف القمة العاملية.

 

اإل  والتعهدات  القوانني  ت�شح  ل  ولكن 

لعواقبها  الكامل  ال�شتيعاب  ح��ال  يف 

من  وما  عمليا.  لها  ال�شامل  والتطبيق 

حتقيق  عن  بعيدين  نزال  ل  باأننا  �شك 

ك��ل ط��اق��ات م��ب��داأ احل��م��اي��ة. ويف هذا 

الأمم  موؤ�ش�شات  على  يتعني  ال�شدد 

املتحدة اأن ت�شطلع بدور عام يف تف�شر 

وتطبيق القواعد ذات ال�شلة وم�شاعدة 

الدول على التحرر من م�شوؤولياتها. كما 

الأمن  جمل�س  مع  املتزايد  التفاعل  اأن 

اأهمية حيوية  له  املتحدة  التابع للأمم 

يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان. ومن 

ال�شروري ب�شكل خا�س اأن ي�شع جمل�س 

دون  ل��ل��ح��وؤول  �شعيه  م�شار  يف  الأم���ن 

ال�شلم  ن�شر  واإع��ادة  النزاعات  ان��دلع 

ال�شلم  مفاو�شات  وت��وج��ي��ه  والأم����ن 

وعمليات اإعادة البناء بعد اإر�شاء ال�شلم 

حقوق  حماية  اإدراج  لكيفية  ت�شورا 

انتقالية  مراحل  يف  بفعالية  الإن�شان 

و�شول  ال�شلم  مفاو�شات  بني  ت��رتاوح 

املوؤ�ش�شات  واإن�شاء  ال�شتقرار  اإعادة  اإىل 

وتوفر العدالة. ويف هذا ال�شدد قدمت 

الإن�شان  حلقوق  ال�شامية  املفو�شية 

جهود  دع��م  توا�شل  و�شوف  امل�شاعدة 

املجتمع الدويل.

 

تقدم  لإح���راز  م��وازي��ة  اأهمية  وت��وىل 

القدرات  بناء  بغية  التنمية  جمال  يف 

ما  الأر����س،  على  الفعالة  واملوؤ�ش�شات 

ذات  ونا�شطة  فعالة  م�شاركة  يتطلب 

املعنيني.  ال�شركاء  جميع  من  نظر  بعد 

وت��ب��ّن��ى ع���دد م��ت��زاي��د م��ن ال��وك��الت 

م��ق��ارب��ات م��راع��ي��ة حل��ق��وق الإن�����ش��ان 

�شيا�شاتها  يف  الإن�شان  حقوق  واأدرج��ت 

الرتكيز  ه��ذا  �شاعد  وق��د  وب��راجم��ه��ا 

جهود  يف  الإن�شان  حقوق  على  الدقيق 

الأمم  تدعمها  التي  الوطنية  التنمية 

ا�شتعدادا  اأكرث  بالتايل  وكانوا  املتحدة 

لفهم احتياجات وحقوق اأكرث املهم�شني 

الأزم���ات  �شلطت  وق��د  وامل�شتبعدين. 

ال�شوء  والقت�شادية  واملالية  الغذائية 

ن�شاأت  التي  اخلطرة  اله�شا�شة  على 

فيها  مبا  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  عن 

والجتماعية  القت�شادية  احل��ق��وق 

والثقافية.

اأطر  جميع  يكن  مل  اإن  العديد  عززت   

التي  التنمية  لتعزيز  املتحدة  الأمم 

و�شدقت  املتحدة  الأمم  فرق  طورتها 

عليها احلكومات املعنية خلل ال�شنوات 

»املنبثقة  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  الأخ���رة 

اأعلى  حتقيق  اأج��ل  من  ودوليا  وطنيا« 

اأي�شا  الرامج  تنفيذ  وا�شتفاد  النتائج. 

الإن�شان  حلقوق  مراعيا  نهجا  تبني  من 

ول�شيما فيما يخت�س بتح�شيل احلقوق 

والثقافية  والجتماعية  الإقت�شادية 

وامل��اء  ال��غ��ذاء  على  احل�شول  فيها  مب��ا 

والتعليم.  ال�شحية  والرعاية  وال�شكن 

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ب��ق��اء ال��ت��ق��دم غر 
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املت�شاوي اإل اأن هذه الإجنازات ت�شتحق 

التقدير.

 

الدولية  الع�شوية  ب��اأن  املوؤكد  ملن  اإن��ه 

واملحايدة  اجلوانب  املتعّددة  واخلا�شية 

فوائد  توفر  املتحدة  الأمم  و�شرعية 

مقارنة فريدة يف هذا املجال ت�شاعد يف 

معاجلة خماوف الدول املتلقية واملتمثلة 

من  اآخ��ر  �شكل  الإن�شان  حقوق  كون  يف 

»فر�س �شروط« املانح.

 

اأن اقول لكم  ولكن، وبكل �شدق، ل بد 

باأن تر�شيخ حقوق الإن�شان لي�س بالأمر 

دمت  الي�شر يف كل الأوقات. فمرارا �شُ

منها.  وتخّوف  لها  مقاومة  من  ظهر  مبا 

ول يزال ثمة معار�شة م�شتمرة جتتاح 

جمل�س الأمن و�شول اإىل فرق دول الأمم 

الإن�شان  حقوق  احت�شان  �شد  املتحدة 

امللمو�شة  احلاجة  عن  اأ�شا�شا  والنا�شئة 

الأع�شاء.  الدول  ح�شا�شيات  ل�شتيعاب 

يتعنّي علينا اأن نعالج هذا الأمر اأول اإذا 

ما اأردنا اإحراز تقدم ملمو�س.

 

ذات  اأداة  الإن�شان  حقوق  جمل�س  ويعّد 

الأمم  ت���اآزر  لتعزيز  قّيمة  اإمكانيات 

تاأ�ش�س  حكومي  بني  جهاز  وهو  املتحدة 

حقوق  جلنة  حمل  ليحل   2006 العام  يف 

متزايد.  لنقد  تعر�شت  التي  الإن�شان 

اإل  تقريبا  دائما  جهازا  املجل�س  ويعد 

كانت  ���ش��واء   – اجتماعاته  وت��رة  اأن 

ر�شمية اأو غر ر�شمية – توفر املزيد من 

وال�شتجابات  عملياته  ل�شقل  الفر�س 

مل�����ش��اك��ل ح��ق��وق الإن�������ش���ان امل��زم��ن��ة 

والأزمات املفاجئة. كما اأن من �شاأن ذلك 

بني  للتفاهم  اأر�شية  بناء  يف  ي�شاعد  اأن 

ميكن  مما  �شلبة  اأكرث  املجل�س  اأع�شاء 

اأن تتيحه التفاعلت املتفاوتة اأو الأقل 

القيمة  هذه  على  الأمثلة  ومن  تكررا. 

واخلا�شة  املحورية  اجلل�شات  امل�شافة 

حقوق  جمل�س  يعقدها  والتي  ما  بدولة 

الإن�شان وت�شاعد يف ت�شليط ال�شوء على 

اأو�شاع ت�شتحق الهتمام.

 

املراجعة  ف���اإن  ذل��ك  ك��ل  م��ن  والأه����م 

ملجل�س  اجل��دي��دة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���دوري���ة 

�شجل  لدرا�شة  امل�شممة  الإن�شان  حقوق 

حقوق الإن�شان لكل دولة ت�شعى لتخطي 

التي  الإقليمية  واملواجهات  النتقائية 

حلقوق  ال�شابقة  اللجنة  بها  تقوم  كانت 

حقوق  لأو�شاع  درا�شتها  لدى  الإن�شان 

الإن�شان يف دولة ما. وكما ا�شتخل�شنا من 

جتربتنا يف املراجعة، فقد قامت الدول 

بعناية  الوطنية  تقاريرهم  ب��اإع��داد 

ف��ائ��ق��ة م��ن خ���لل اإج����راء م�����ش��اورات 

مكثفة مع املعنيني املخت�شني ومن بينهم 

تاريخ  حتى  مت  وق��د  امل��دين.  املجتمع 

هذا  اأدى  وقد  دول��ة   80 مراجعة  اليوم 

اخلا�شعة  ال��دول  من  العديد  دف��ع  اإىل 

بتعزيز  ب�شرامة  التعهد  اإىل  للمراجعة 

على  الإن�شان  حقوق  معاير  تطبيق 

اآليات  مع  وبالتعاون  الوطني  امل�شتوى 

ا�شتخدام  الإن�شان. ويف حال مت  حقوق 

بفعالية  العاملية  ال��دوري��ة  املراجعة 

التطبيق  هوة  ردم  يف  ت�شاعد  قد  فاإنها 

وت�شاهم يف بناء القدرات على الأر�س.

 

يخدم مكتبي اآليات حقوق الإن�شان مثل 

�شياغة  وجلنات  اخلا�شة  الإج���راءات 

املعنية  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  م��ع��اه��دات 

وتوفر  ومراقبة  وتق�شي  بتفح�س 

عن  العامة  التقارير  وو���ش��ع  الن�شح 

ومن  العامل.  يف  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع 

احلكومات  مع  املبا�شر  توا�شلهم  خلل 

املرفوعة  وتقاريرهم  العامة  وبياناتهم 

واجلمعية  الإن�شان  حقوق  جمل�س  اإىل 

املعلومات  حت�شيل  ع��ن  ف�شل  العامة 

5 4

النشرة اإلخبارية لمركز األمم المتحدةالنشرة اإلخبارية لمركز األمم المتحدة



حقوق اإلنسان والدبلوماسية

للخراء  ميكن  ر�شمية،  غر  بطريقة 

يقدموا  اأن  اخل��ا���ش��ة  الإج�����راءات  يف 

الإج���راءات  لتحديد  قيمة  معلومات 

اأو�شاع  ملعاجلة  والت�شحيحية  الوقائية 

ا�شرتاتيجيات  ودعم  الهتمام  ت�شتحق 

التطبيق العملية يف امليدان. ومن جهتها 

للدول  املعاهدات  �شياغة  جلنات  تقدم 

تنفيذ  كيفية  يف  واإر�شاداتها  تو�شياتها 

اأعمالها  وت�شتخدم  داخليا.  واجباتها 

التي تت�شمن ملحظات عامة حول املواد 

اأي�شا  املحاكم  يف  للمعاهدات  املختلفة 

كما يف غرها من الأجهزة اجلنائية يف 

الدويل  القانون  حول  الت�شريعات  �شن 

توفر  ع��ن  ف�شل  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق 

املراجعة  اإجراء  لكيفية  هامة  معلومات 

الدورية العاملية.

  

الأمم  ع��امل  يف  امل�شاركة  ال�شهل  م��ن 

املتحدة ولكني اأعتقد باأنه يتعنّي علينا 

وبجهودنا  باأولوياتنا  دائما  نن�شاق  اأن 

ل�شروط تعزيز وحماية حقوق الإن�شان 

تعاين  التي  الأم��اك��ن  ويف  الأر���س  على 

العنيفة  ال��ن��زاع��ات  ا���ش��ت��م��راري��ة  م��ن 

وال�شطهاد  والفقر  التمييز  وح��الت 

وبالتاأكيد  العامل.  دول  من  العديد  يف 

ملكية  ت��دع��ي  اأن  دول���ة  لأي  ميكن  ل 

الإن�شان.  حلقوق  متاما  نظيف  �شجل 

الدولية  امل�شاكل  فاإن  اأخرى  جهة  ومن 

تغر  مثل  النا�شئة  اأو  الأم��د  الطويلة 

مثل  املوارد  يف  والنق�س  والأوبئة  املناخ 

الأزم��ات  اإىل  بالإ�شافة  وال��غ��ذاء  امل��اء 

من  زادت  احلالية  والقت�شادية  املالية 

ه�شا�شة الأو�شاع وترديها، ما حال دون 

اأعتقد  واإين  احلقوق.  بكل  ال�شتمتاع 

ال��ذي  ال��ف��ارق  يف  يقا�س  جناحنا  ب���اأّن 

يف  وال��رج��ال  الن�شاء  حياة  يف  نحدثه 

العامل. 

كمفّو�شة  احلايل  من�شبي  منطلق  ومن 

�شامية حلقوق الإن�شان كما �شبق وذكرت 

دبلوما�شية  اأكون  اأن  علّي  يتحّتم  فاإنه 

لتعزيز  الدبلوما�شية  قوة  اأ�شتخدم  واأن 

تطبيق حقوق الإن�شان.

م�شّي�س  �شياق  يف  غالبا  نف�شي  واأج���د 

املهنية  خرتي  مع  متاما  يتعار�س  جدا 

غرائزي  ج��ّل  نقلت  وق��د  الق�شاء.  يف 

الدبلوما�شية  ن�شاطاتي  اإىل  الق�شائية 

يف  واأ�شمح  احلقوق  بت�شنيف  اأقوم  فل 

يح�شل  موقع  اإىل  مكتبي  يتحول  اأن 

اجلميع فيه على مقابلة عادلة. ولطاملا 

معيار  ب��اإر���ش��اء  وت��ك��رارا  علنا  طالبت 

جلميع  ميكن  الإن�����ش��ان  حلقوق  واح��د 

تطبيقه  عن  م�شوؤولة  تكون  اأن  ال��دول 

ذاته  بحد  الأمر  هذا  يعد  عنه.  وُت�شاأل 

اأعتقد  ولكني  املتحدة  الأمم  يف  حتديا 

اإىل  ي�شتند  مكتبي  م�شداقية  ب���اأن 

اأعتقد  اأين  كما  التحيز،  وعدم  التجرد 

باأن م�شداقية امل�شاريع الأخرى حلقوق 

الإن�شان منوطة بالتجرد وعدم التحيز. 

من  تنتقل  عندما  اأنه  هو  اكت�شفته  وما 

من  املوؤلفة  املعاهدات  �شياغة  جلنات 

خراء يعملون يف تخ�ش�شاتهم اخلا�شة، 

الإن�شان  حقوق  جمل�س  مثل  اأجهزة  اإىل 

ي�شبح  �شيا�شيني  ممثلني  م��ن  امل��وؤل��ف 

�شمان عدم ولوج العتبارات ال�شيا�شية 

يف احلوار اجلاري حتديا كبرا. 

لدينا  اأن يكون  بالتاأكيد  املفيد  ملن  واإنه 

العاملية  الدورية  املراجعة  مثل  نظاما 

ولكني  دول��ة  كل  تفح�س  ت�شمن  التي 

�شاهدت بع�س الدول يقومون مبراجعة 

ويف  ل�شاحلهم.  املتحدثني  من  قائمة 

مقابل ذلك، رحبت بع�س الدول بفر�س 

الداخلية  لتحدياتهم  املفتوح  النقا�س 

يف  ت�شود  ب��اأن  اآم��ل  واإين  واإجن��ازات��ه��م 

املراجعة.  لهذه  روؤيتهم  املطاف  نهاية 

من  للكثر  ال�شياق  هذا  يف  نحتاج  واإننا 

الدبلوما�شية ال�شاكنة. 

يف  ذكرها  ميكن  التي  الأمثلة  بني  ومن 

جمال دبلوما�شية حقوق الإن�شان موؤمتر 

والتمييز  العن�شرية  ملكافحة  املراجعة 

يت�شل  وما  الأجانب  وكراهية  العرقي 

بذلك من تع�شب والذي اأقيم يف اأبريل 

2009 يف جنيف. وقد اختتم هذا املوؤمتر 

الإطار  وا�شعة  اتفاقية  بتوقيع  اأعماله 

حيث تعهدت 182 دولة باحلوؤول دون اأي 

وحظرها  والتع�شب  العن�شرية  مظاهر 

وال�شتجابة لها. اإل اأن هذا الإجماع مل 

عدد  تعاىل  اإذ  املن�شودة  اخلامتة  ي�شكل 

موؤمتر  مبقاطعة  املطالبة  الأ�شوات  من 

املراجعة لفرتة زادت عن �شنة اأي قبل 

مدة طويلة من ت�شجيل اأي كلمات. وقد 

ن�شاأت هذه املعار�شة ب�شكل رئي�شي عن 

جنيف  اجتماع  يولد  اأن  من  التخّوف 

املعادية  العنيفة  للن�شاطات  ت��ك��ررا 

لل�شامية لبع�س املنظمات غر احلكومية 

2001 يف  على هام�س املوؤمتر العاملي لعام 

البغي�شة  الأعمال  دوربان حني لطخت 

�شمعة  ت�شويه  يف  البع�س  ارتكبها  التي 

)دورب��ان(  يف  اجلارية  الإج���راءات  كل 

جنيف  يف  املوؤمتر  اإىل  و�شول   2001 عام 
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حقوق اإلنسان والدبلوماسية

يف العام 2009. ويف النهاية قّررت ع�شرة 

فيها  مبا  املتحدة  الأمم  يف  اأع�شاء  دول 

عن  بعيدة  تبقى  اأن  املتحدة  الوليات 

اجلمعية  طالبت  الذي  جنيف  اجتماع 

ملراجعة  باإقامته  املتحدة  للأمم  العامة 

العمل  وبرنامج  دوربان  اإعلن  تطبيق 

عن  املنبثقة  الأخ���رة  الوثيقة  وه��و 

موؤمتر 2001.

مل يركز مكتبي  منذ  البداية  على اجلدل 

لإ���ش��راك  �شعى  ب��ل  اجل���اري  ال�شيا�شي 

جميع الدول الأع�شاء من خلل توفر 

اخلا�شة  واملقرتحات  التقنية  املعلومات 

القائمة جميعها على القوانني الرا�شخة 

مثل  الإن�شان  حقوق  اآليات  وممار�شة 

والإجراءات  املعاهدات  �شياغة  جلنات 

با�شرنا  ذات���ه،  ال��وق��ت  ويف  اخل��ا���ش��ة. 

امل�شاورات  من  كبرة  جمموعة  باإجراء 

اآراء املتحدثني احلكوميني وغر  جلمع 

الوطنية  امل�شتويات  على  احلكوميني 

قمنا  وق���د  وال��دول��ي��ة.  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

مرحلة  كل  يف  ذات��ه  الن�شاط  بتنفيذ 

واملفاو�شة  امل�شودة  كتابة  مراحل  من 

والتداول على الوثيقة اخلتامية ملوؤمتر 

ب��دور  مكتب  ا�شطلع  وق��د  امل��راج��ع��ة. 

فعال يف تي�شر ت�شوية مو�شوع »جتريح 

الدين« ال�شعب من خلل تنظيم ور�شة 

ملراجعة  اأ�شهر  ب�شتة  املوؤمتر  قبل  عمل 

املدنية  احلقوق  حول  التفاقية  بنود 

اخلا�شتني  و20   19 املادتني  وال�شيا�شية، 

بالكراهية العن�شرية بحيث يكون ذلك 

اإطارا بديل قائما على القانون الدويل 

الوثيقة  يف  املطاف  نهاية  يف  تبنيه  مّت 

اخلتامية. 

ا�شرتاتيجيات  ب�شقل  اأي�شا  قمنا  وقد 

عدد  مع  التوا�شل  خلل  من  الت�شال 

اأك����ر م���ن اجل��م��ه��ور ومت��ك��ي��ن��ه��م من 

يف  وامل�شاركة  املعلومات  على  احل�شول 

وقد  فعالية.  اأي  تنظيم  قبل  التاأثر 

ربطنا  لكوننا  امل��ي��دان  ه��ذا  يف  جنحنا 

مع  وثيق  ب�شكل  الت�شال  ا�شرتاتيجية 

يف  فعاليتها  واأثبتت  الهامة  مبادراتنا 

قمنا  وقد  اخلاطئة.  املعلومات  عك�س 

اأي�شا بتوفر الفر�شة لل�شحايا للتحدث 

اجلمهور  وتعريف  حالتهم  عن  مبا�شرة 

املنظمات  ح�شلت  ك��م��ا  ب��ه��ا.  ال��ع��ام 

مفتوح  م��ن��ر  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة  غ��ر 

ميكن  م�شداقية  ول��ه  ودمي��وق��راط��ي 

دون  اآرائ��ه��م  ع��ن  التعبر  خلله  م��ن 

ال�شماح لأي نوع من الت�شرفات امل�شينة 

ل��لآخ��ري��ن. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن بع�س 

�شلوكيات  يف  املتمثلة  املعزولة  احلوادث 

املنظمات  من  �شغر  عدد  من  متطرفة 

تلك  اأب��دا  تتكرر  مل  احلكومية،  غر 

التي  البغي�شة  وامل��واج��ه��ات  احل���وادث 

�شابت موؤمتر )دوربان(.

م��راج��ع��ة  م��وؤمت��ر  م��ّه��د  ال��ن��ه��اي��ة  ويف 

واأ�شبح  ج��دي��دة.  لبداية  )دورب����ان( 

اختارت  التي  الدول  بع�س  على  يتعنّي 

البقاء بعيدة اأن تقّيم الوثيقة اخلتامية 

القيمة  اأ�شا�س  على  املوؤمتر  من  املعتمدة 

واملحتوى. وقد �شاركت العديد من هذه 

جزءا  وكانوا  امل�شودة  كتابة  يف  ال��دول 

ال�شاأن  ه��ذا  يف  النا�شىء  الإج��م��اع  من 

حتى ع�شية املوؤمتر. ولهذا ال�شبب فاإين 

اجلهود  اإىل  جم��ددا  ين�شموا  اأن  يف  اآم��ل 

والتع�شب  العن�شرية  ملكافحة  الدولية 

يف العامل كله.

اأختم كلمتي بالقول اإين  اأن  ا�شمحوا يل 

وعن�شرا  فعالة  الدبلوما�شية  وج��دت 

جديدا ملا ميكن اأن يكون باعتقادي نهجا 

الإن�شان.  حقوق  حلماية  �شمولية  اأكرث 

ا�شتجابة  قدرات  بناء  اإىل  وبالإ�شافة 

التي  الإن�شان  حقوق  لأزم��ات  �شريعة 

ف��اإين  ج��م��اه��ري��ا  دع��م��ا  تتطلب  ق��د 

اأوؤمن باأنه ميكن حتقيق املزيد من اأجل 

طويلة  وقائية  ا�شرتاتيجيات  �شياغة 

ال��ق��درة  على  تركيزا  تت�شمن  الأم���د 

ما  متى  لل�شتجابة  للدول  املوؤ�ش�شية 

كانت حقوق الإن�شان يف مواجهة خطر. 

علنا  التحدث  بقدرة  املوؤمنني  من  اإين 

وبقوة  علنا  التحدث  اأوا���ش��ل  و���ش��وف 

اأينما  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  �شد 

ح�شلت. واإين اأتطلع من منطلق من�شبي 

الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  �شامية  كمفّو�شة 

اأ�شمل  ح��وار  حلفز  املتحدة  الأمم  يف 

والتعاون مع الدول و�شوف اأبذل جهدي 

هذه  لتحقيق  الدبلوما�شية  فن  لإتقان 

الأهداف.

 

�شكراً لكم.  
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تتناول تلك الزاوية واخلا�شة بتعليم حقوق 

الإن�شان �شل�شلة من امل�شاهمات لت�شليط ال�شوء 

واجلهود  الإن�شان  حقوق   تعليم  مفهوم  على 

والتثقيف  الوعي  لتعزيز  املبذولة  الدولية  

العاملية  الرامج  خلل  من  الإن�شان  بحقوق 

الأمم املتحدة. يف هذا العدد �شوف نركز على 

جهود المم املتحدة يف تعليم حقوق الإن�شان 

 2014  –  2010 ال��ع��امل��ي  ال��رن��ام��ج  خ��لل  م��ن 

على  الإن�شان  حقوق  تعليم  على  بالرتكيز 

امل�شتوي اجلامعي ، ويف العدد الثاين من الن�شرة 

امل�شتهدفة  الفئة  على  ال�شوء  ن�شلط  �شوف 

فئة  متثل  والتي  العاملي  الرنامج  يف  الثانية 

الثالث  العدد  يف  اأن  القانون،  بتنفيذ  املكلفني 

اخلا�شة  الوطنية  اخلطط  على  نركز  �شوف 

بتعليم حقوق الإن�شان. 

من  الإن�شان  حقوق  تعليم  بان  اجلميع  يرى 

خر الو�شائل ملعرفة احلقوق ومن ثم الدفاع 

الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  فتعليم  وب��ال��ت��ايل  عنها. 

حقوق  اإعمال  يف  اأ�شا�شية  م�شاهمة  ي�شاهم 

الإن�شان  حقوق  جلنة  لقرار  ووفقًا  الإن�شان. 

ان  اىل  اأ�شار  حيث   2004/71 املتحدة  ب��الإمم 

الوعي  تنمية  الإن�شان  حقوق  تعليم  هدف 

امل�����ش��رتك��ة ع��ن ج��ع��ل حقوق  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 

الإن�شان واقعًا معا�شًا وهو ي�شاهم بذلك يف منع 

ال�شراعات  ون�شوب  الإن�شان  حقوق  انتهاكات 

م�شاركة  وتعزيز  والتنمية  امل�شاواة  وت�شجيع 

ال�شعب يف �شنع القرار. 

ولتنفيذ هذا الفهم من تعليم حقوق الإن�شان، 

العظمي  الغالبية  يكن  مل  ان  العديد  اأدرجت 

من املواثيق الدولية حلقوق الإن�شان ن�شو�س 

يف  بها  والتوعية  بالتثقيف  تتعلق  واأحكام 

الإن�شان  حقوق  جمال  يف  التثقيف  فهم  �شياق 

والتدريب  والتعليم  للتعلم  جهد  اي  انه  على 

عاملية  ثقافة  ار���ش��اء  اىل  يهدف  والإع���لم 

احلريات  الإن�شان  حقوق  اح��رتام  من  تعزز 

الإ�شا�شية، تنمية �شخ�شية الإن�شان واح�شا�شه 

بكرامته، ت�شجيع التفاهم والت�شامح وامل�شاواة 

بني اجلن�شني وال�شداقة بني الأمم وال�شعوب، 

بفعالية  امل�شاركة  من  النا�س  جميع  متكني 

ي�شوده  ودمي��ق��راط��ي  ح��ر  جمتمع  اإق��ام��ة  يف 

وحفظه،  ال�شلم  دع��ائ��م  ار���ش��اء  ال��ق��ان��ون، 

وت�شجيع تنمية م�شتدامة وعدالة اجتماعية 

حمورها الإن�شان. وقد انعك�شت تلك املفاهيم 

حقوق  جم��ال  يف  املعرفة  وب��ن��اء  تعميق  يف 

ت���وص���ي���ات ح�����ول ال���م���ب���ادئ 
اإلتجار  لمكافحة  التوجيهية 

باألشخاص

 Çاملب����������اد جمم��وع��ة  تط�����وير  مت 

اآليات  لو�شع  وذل��ك  والتو�شيات  التوجيهية 

مكافح����ة  يف  الإن�شان  حق����وق  على  تعتم����د 

الوقاية  جم��الت  يف  بالأ�شخ��ا�س  الإجت��ار 

واحلماية ل�شحايا انتهاك����ات الإجت��ار. كم����ا 

التو�شيات  تت�شمنه��ا  التي  التعليقات  ت�����زود 

من  احل��د  يف  للم�شاهمة  عملية  توجيهات 

النتهاكات ل�شحايا الإجتار بالأ�شخا�س.

ي����ه����دف ك����ت����اب «ت��ق��ي��ي��م 
لحقوق  التدريبية  النشاطات 
اإلنسان: دليل لمدرّسي حقوق 

اإلنسان»
 

اإىل توفر الدعم للأعمال التقيمية للمعنيني 

بتدري�س حقوق الإن�شان العاملني مع الطلب 

الكبار يف ال�شن من خلل تطوير كفاءاتهم يف 

التعليمي وممار�شته.  التقييم  جمايل نظرية 

وي�شلط هذا الكتاب ال�شادر عن املركز الدويل 

لتعليم حقوق الإن�شان ومكتب املفو�س ال�شامي 

البحوث  على  الإن�شان  حلقوق  املتحدة  للأمم 

واملمار�شات ذات ال�شلة بتقييم التعليم كما اأنه 

اإر�شادات مف�شلة واأمثلة عن الأدوات  يت�شمن 

التقييم  دمج  اأجل  من  امل�شتحدثة  والتقنيات 

بينها  ومن  الإن�شان  حقوق  تعليم  م�شار  �شمن 

الت�شميم والتنفيذ واملتابعة. 
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Recent Publications 
 

  

Recommended 
Guidelines and 
Principles on Human 
Rights and Human 
Trafficking: 
Commentary 
The Recommended 
Principles and 
Guidelines have been 
developed in order to 
provide practical, 
rights-based policy 
guidance on the 
prevention of 

trafficking and the 
protection of victims of 
trafficking. The 
Commentary on the 
Recommended 
Principles and 
Guidelines on Human 
Rights and Human 
Trafficking aims at 
providing further 
concrete guidance on 
the prevention of 
human trafficking and 
the protection of 

victims of trafficking. 
States and 
intergovernmental 
organizations are 
encouraged to make 
use of the Principles 
and Guidelines, as well 
as the Commentary, in 
their own efforts to 
prevent trafficking and 
to protect the rights of 
trafficked persons. The 
Arabic version will be 
available August 2011. 

I have found diplomacy to be an 
effective and for me a new 
component to what is I believe 
a more holistic approach to 
human rights protection. In 
addition to building a rapid 
response capacity for human 
rights crises, which may often 
require public advocacy, I think 
much more can be done to 
develop a long term prevention 
strategies that include a focus 
on the institutional capacity of 

states to respond when human 
rights are at risk. I am a firm 
believer in speaking out. I 
have and will continue to 
speak out strongly against 
human rights violations 
wherever they occur. At the 
same time, in my capacity as 
UN High Commissioner for 
Human Rights, I look forward 
to greater dialogue and 
engagement with states, and 
will do my best to master the 

Human Rights and Diplomacy continued 

 art of diplomacy to this end.  
 
Thank you.  
 

Evaluating Human 
Rights Training 
Activities: A 
Handbook for 
Human Rights 
Educators supports 
the evaluation work of 
human rights 
educators working 
with adult learners by 
developing their 
competencies in the 

theory and practice of 
educational evaluation. 
Published by EQUITAS- 
The International 
Centre for Human 
Rights Education and 
the Office of the United 
Nations High 
Commissioner for 
Human Rights 
(OHCHR), it highlights 
relevant research and  

practice in educational 
evaluation and 
contains step-by-step 
guidance, including 
examples of tools and 
techniques, to 
integrate evaluation 
throughout the entire 
human rights 
education process 
including design, 
delivery and follow-up 
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حقوق  مجال  في  للتثقيف  العالمي  البرنامج 
اإلنسان 2010 – 201٤

والتوثيق  للتدريب  املتحدة  الأمم  مركز 

غرب  جلنوب  الإن�شان  حقوق  جم��ال  يف 

املكاتب  اأحد  هو  العربية،  واملنطقة  اآ�شيا 

التابعة والتي تعمل حتت مظلة مفو�شية 

الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان.

القطرية  العا�شمة  م��ن  امل��رك��ز  ويتخذ 

ويعمل  لأعماله.  اإقليميًا  مقراً  الدوحة 

والأن�شطة  امل��ه��ام  تنفيذ  على  امل��رك��ز 

وذل��ك  ب��ه،  املناطة  لل�شلحيات  وف��ق��ًا 

بتنظيم اأن�شطة التدريب والتوثيق وفقًا 

كما  الإن�شان  حلقوق  الدولية  للمعاير 

القائمة  اجلهود  دعم  على  املركز  �شيعمل 

وكالت  احلكومات،  قبل  من  الإقليم  يف 

املتخ�ش�شة،  امل��ت��ح��دة  الأمم  وب��رام��ج 

الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  الوطنية  املوؤ�ش�شات 

واملنظمات غر احلكومية.

الإن�شان والية تطبيقها وتعزيز وتطوير القيم 

حلقوق  واملعززة  الداعمة  وال�شلوك  واملواقف 

الإن�شان وتطوير الإجراءات اللزمة  للدفاع 

مبادرات  ت�شجيع  الإن�شان وبغيه  حقوق  عن 

ُنظمت  الإن�شان،  حقوق  جم��ال  يف  التثقيف 

ووكالتها  املتحدة  الأمم  برامج  من  العديد 

عاملي  طابع  ذات  عملية  برامج  املتخ�ش�شة 

الرنامج  ذلك  وابرزها  اأهمها  من  للتثقيف 

الذي ُعرف  بالرنامج العاملي  لتعليم حقوق 

العام  اىل   2005 العام  من  امتد  والذي  الإن�شان 

على  ورك��ز   ، الأوىل  باملرحلة  وع��رف   2009

يف  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  التثقيف  ادم��اج 

مرحلتى التعليم الإبتدائية  والثانوية.

العالمي  البرنامج  الثانية من  المرحلة 
لحقوق اإلنسان 2٠1٠ – 2٠1٤ 

،  مرحلتي  يف حني ا�شتهدفت املرحلة الأوىل 

التعليم الإبتدائي والثانوي  ت�شتهدف املرحة 

الثانية مرحلة التعليم العايل وكذلك تدريب 

القانون والع�شكرين يف جمال  باإدراج  امللكفني 

حقوق الإن�شان:

ويهدف الرنامج احلايل اىل حتقيق جمموعة 

النحو  على  نوجزها  امل��ح��ددة  الأه���داف  من 

التايل.

يف  الإن�����ش��ان  حقوق  تعليم  دم��ج  ت�شجيع   )1

املخ�ش�شة  والرامج  العايل  التعليم  برامج 

لتدريب وتوعية امللكفني باإنفاذ القانون.

ا�شرتاتيجيات  وتنفيذ  و�شياغة  دع��م   )2

الإن�شان.  حقوق  لتعليم  م�شتدامة   وطنية 

جمال  يف  للتثقيف  ا�شا�شية  عنا�شر  توفر   )3

حقوق الإن�شان.

املنظمات  م��ن  امل��ق��دم  ال��دع��م  وتي�شر   )4  

اىل  واملحلية  والوطنية  والإقليمية  الدولية 

موؤ�ش�شات التعليم العايل.

التعاون  واوا���ش��ر  ال�شبكات  اق��ام��ة  دع��م   )5

والوطنية  املحلية  واملنظمات  املوؤ�ش�شات  بني 

وغر  منها  احلكومية  والدولية  والإقليمية 

احلكومية. 

حقوق  تعليم  ادراج  بشأن  توصيات 
اإلنسان في التعليم العالي:

العاملي  الرنامج  اأو  العاملية  اخلطة  تقرتح 

ل��ت��ع��ل��ي��م ح��ق��وق الإن�������ش���ان جم��م��وع��ة من 

الإجراءات يف خم�شة من امليادين.

 

من  بها  املت�شلة  التنفيذ  وتدابر  ال�شيا�شات 

التدري�س  هيئات  قبل  من  امل�شاركة  تعزيز 

مراعاة  م��ن  لب��د  وهنا  ال�شيا�شات  و�شع  يف 

تعليم  ادم����اج  م��ن  ت��ع��زز  ت�شريعات  وج���ود 

العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  يف  الإن�شان  حقوق 

حتكم  التي  ال�شيا�شات  الإعتبار  بعني  والأخذ 

يجب  ال�شيا�شات  تلك  ان  كما  اجلامعات.  عمل 

والإح��رتام  التمييز  عدم   Çمباد تعك�س  ان 

وت�شاهم  وال�شفافية  والإن�شاف  والكرامة 

على  احل�شول  يف  للجميع  الفر�س  اعطاء  يف 

التعليم بعيد عن عدم امل�شاواة .

عمليات واأدوات التدري�س والتعلم، وما يت�شل 

ا�شفاء  خلل  من  �شمويل  نهج  اعتماد  من  بها 

وحمتواها  ال��رام��ج  اأه���داف  على  التكامل 

مدى  وقيا�س  وتقييمها  ومنهجياتها  وموردها 

جناحها .

يف  العايل  التعليم  ي�شجع  ان  يجب  البحوث، 

جمال حقوق الإن�شان التفكر النقدي وينبغي 

خلل  من  العايل  التعليم  خلل  من  يكون  ان 

وممار�شات  ل�شيا�شات  الأ�شا�س  هو  البحوث 

التثقيف يف جمال حقوق الإن�شان.

 

بيئة التعُلم، يف هذا ال�شياق لبد من التاأكيد 

على متتع اع�شاء املجتمع الأكادميي باحلرية 

يف تكوين املعارف والأفكار وتطويرها ونقلها 

م��ن خ��لل ال��ب��ح��وث، ال��ت��دري�����س، ال��درا���ش��ة  

امل��ن��اق�����ش��ة، ال��ت��وث��ي��ق، الإن���ت���اج، الإب����داع، 

الكتابة. وقد ا�شارات اللجنة املعنية باحلقوق 

والثقافية  والإج��ت��م��اع��ي��ة  الإق��ت�����ش��ادي��ة 

احلرية   ان  اىل   1999/  13 رق��م  تعليقها  يف 

الأكادميية تت�شمن حرية الأفراد يف التعبر 

عن ارائهم يف املوؤ�ش�شات والنظم التي يعملون 

خوف  اأو  متييز  دون  وظائفهم  اداء  ويف  فيها 

من قمع الدولة اأو اي جهة فاعلة اخرى.

التدري�س  لهيئات  املهني  والتطوير  التعليم 

هيئات  مل�شوؤولية  نظرا  ال��ع��ايل،  التعليم  يف 

حقوق  وق��ي��م  املعرفة  نقل  ع��ن  التدري�س 

املنا�شب  التدريب  توفر  من  بد  ل  الإن�شان 

لها يف جمال حقوق الإن�شان . اذ من ال�شرورة 

الإن�شان  حلقوق  العاملي  الطابع  على  الرتكيز 

وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة . 

ملركز  الإخبارية  الن�شرة  من  القادم  العدد  يف 

الأمم املتحدة �شوف ن�شلط ال�شوء على تعليم 

حقوق الإن�شان للمكلفني بانفاذ القانون.

من نحن

9 8

النشرة اإلخبارية لمركز األمم المتحدةالنشرة اإلخبارية لمركز األمم المتحدة



OHCHR

يـــوم حقــــوق األنســـــان
10 ديسمــبــر 2011

املنطقة الدبلوماسية
الدفنة . الدوحة . قطر

 هاتف: 44932544 974+ . فاكس : 44935790 974+

E-mail: dohacentre@ohchr.org

www.ohchr.org


