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  مقدمة

، إىل كلٍّ من األمني العام واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ٦/٩طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره     - ١
العادية لألمم املتحدة، أن يقدِّما إىل اجمللس، قبل انعقاد دورته السابعة، تقريراً مرحلياً مشتركاً، يف حدود امليزانية "

منظومة األمم املتحـدة، علـى      تضطلع هبا   حقوق اإلنسان، مبا فيها األنشطة اليت       جمال  عن األنشطة اإلعالمية يف     
إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وال سيما تلك اليت لفترة الذكرى السنوية الستني طوال الصعيدين الدويل والوطين 

 ".للمفوضية السامية حلقوق اإلنسانية املكاتب امليدانتضطَّلع هبا 

مانة العامة ومفوضية األمم    التابعة لأل كالًّ من إدارة شؤون اإلعالم      أيضاً  ،  ٦/٩يشجِّع اجمللس، يف قراره     و  - ٢
هتا وبالتشاور مع الدول، يف دعم تطوير       اأن تستمرا، كل يف حدود مسؤولي     "املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على      

منها إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان طرق  للتثقيف واإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان، بالقدرات الوطنية
القيام، يف إطار أنشطة الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان            واملنظمات غري احلكومية، ويف     

دَّم األمني العام تقريراً شامالً يغطي      وق". مبادرات حمددة لتوسيع نطاق اإلعالم يف ميدان حقوق اإلنسان        بإطالق  
يف جمال  إىل الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان، تناول مسألة األنشطة اإلعالمية           ) A/HCR/4/106(فترة سنتني   

ويكمِّله . ٢٠٠٦حقوق اإلنسان، مبا فيها احلملة اإلعالمية العاملية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت دامت حىت هناية عام 
 .٢٠٠٧عام خاصة بلتقرير بأنشطٍة ومعلوماٍت هذا ا

إشارة حمـددة إىل     ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٤١ يف قرار اجلمعية العامة      توورد  - ٣
  احملـدَّدة  واليةال من   اًجزءبوصف ذلك   تنسيق برامج األمم املتحدة للتثقيف واإلعالم يف ميدان حقوق اإلنسان،           

 . السامي حلقوق اإلنسانمفوض األمم املتحدةملنصب 

إىل حقوق على نطاق منظومة األمم املتحدة للدعوة ، أُطلقت محلة ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ١٠ويف   - ٤
مببادرة من األمني العام    العاملي حلقوق اإلنسان،     إلعالنلاإلنسان مدهتا سنتان لالحتفال بالذكرى السنوية الستني        

 .سامية حلقوق اإلنسانمفوضية األمم املتحدة الوتنسيق من 

وعـي  إذكاء  تنفيذ أنشطة رامية إىل     لها  تولياألمهية اليت   دت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً        وأك  -٥
 على  ٢٠٠٧-٢٠٠٦اهلدف، شدَّدت يف خطتها لإلدارة االستراتيجية للفترة        ولتحقيق هذا   . عامة اجلمهور حبقوق اإلنسان   

ومنذ ذلك احلني، أُنشئ قسم لالتصاالت يضم ثالث وحدات، هي وحـدة            . ضية على االتصال  ضرورة تعزيز قدرة املفو   
 إدارة استراتيجيات    القسم وسائط اإلعالم، ووحدة التحرير واملنشورات، ووحدة الشبكة واملواد السمعية البصرية، ويتولَّى          

  . قوق اإلنساناالتصاالت واإلعالم وأنشطتها اخلاصة مبفوضية األمم املتحدة السامية حل
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 األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  األنشطة اإلعالمية ملفوضية- أوالً

   برنامج املنشورات- ألف 

يهدف برنامج املنشورات اخلاص باملفوضية إىل رفع الوعي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتعريف            - ٦
 تشجيع النقاش حول قضايا حقوق اإلنسان اجلـاري         كذلك إىل رمي  وي. بطرق تعزيزها ومحايتها يف أحناء العامل     

 .مناقشتها يف هيئات األمم املتحدة

 نسخة من منشورات    ١٢٠ ٠٠٠ومنذ تقدمي األمني العام تقريره األخري، وزَّعت املفوضية ما يربو على              - ٧
 من  املتحدة يف جنيف  اليت يوزعها بانتظام قسم التوزيع يف مكتب األمم         النسخ   إىل   إضافةً متعلقة حبقوق اإلنسان  

 عرب القائمة الربيدية اليت اشترك يف إنشائها كل من املفوضـية             نسخة، وذلك  ٢ ٠٠٠كل منشور والبالغ عددها     
عدد املنشورات، وأتاحت االطِّالع على معظمها      أيضاً  زادت املفوضية   و. السامية حلقوق اإلنسان وقسم التوزيع    

 .نشرهايف موقعها على شبكة اإلنترنت بغية تعزيز 

  صحائف الوقائع- ١

. قدِّم صحائف الوقائع الصادرة عن املفوضية جمموعة واسعة النطاق من املواضيع املتعلقة حبقوق اإلنسان       ُت  - ٨
وتساعد صحيفة الوقائع القرَّاء، بالبحث والتركيز على قضيٍة ما، على فهم حقوق اإلنسان واملواضيع املتصلة هبا،                

 .ت لتعزيزها ومحايتها الدولية اليت أُنشئةواآللي

التفاقية الدولية اخلاصة بالعمال ، ا)١التنقيح  (٢٤، صدرت بالعربية صحيفة الوقائع رقم ٢٠٠٧ويف عام   - ٩
 منظومة معاهدات األمم املتحدة حلقوق ،٣٠سبانية والعربية صحيفة الوقائع رقم إل؛ وصدرت باجلنتهااملهاجرين و

 .ملتعلقة حبقوق اإلنسان وهيئات املعاهداتملعاهدات األساسية اا مقدمة: اإلنسان

  مواد التدريب والتثقيف- ٢

لوعي باملعايري  إذكاء ا تتألف مواد التدريب والتثقيف اليت ُتصدرها املفوضية من كتيبات وأدلة هتدف إىل               - ١٠
نـسان يف   وتستهدف هذه املواد فئات اجلمهور القادرة على التأثري يف حالة حقـوق اإل            . الدولية حلقوق اإلنسان  

لمنظمات اليت توفر التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بالنسبة لة وتفيد هذه املنشورات أيضاً كأدوات عمليَّ     . بالدها
أفراد الشرطة، ومسئولو الـسجون، والقـضاة،       : ملثالاومنها على سبيل    (للمؤسسات التعليمية والفئات املهنية     

  ).االنتخابات، واألخصائيون االجتماعيونوالربملانيون، ومراقبو حقوق اإلنسان، ومراقبو 

دليل الربملـانيني إىل  ، ١٣العدد رقم : ، ُنشرت األعداد التالية من سلسلة التدريب املهين  ٢٠٠٧ويف عام     - ١١
االستبعاد إىل  من، ١٤اإلسبانية والعربية، باالشتراك مع االحتاد الربملاين الدويل؛ والعدد رقم ب نشر ،حقوق اإلنسان

، باالشتراك مع االحتاد الربملاين الدويل وإدارة األمـم         باإلنكليزية وُنشر   ،ات ذوي اإلعاق   حقوق عمالإ: املساواة
  .املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية
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 منشورات هتدف إىل دعم اجلهود العامة الرامية إىل         نحقوق اإلنسان م  يف جمال   وتتألَّف سلسلة التثقيف      - ١٢
وتشتمل على معلومات عن الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،           . إلنسانا حقوقيف جمال   التثقيف  

ودراسة عن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنسان، وكتاب عملي لدعم التثقيف يف جمـال              
ـ  ،)١التنقيح   (٤، صدر باللغة الصينية العدد رقم       ٢٠٠٧ويف عام   . حقوق اإلنسان يف املدارس    ادئ تـدريس   مب

ملرحلة األوىل مـن  ة عمل اخط، ٥؛ وصدر العدد رقم والثانوية االبتدائية للمدارس عملية أنشطة: اإلنسان حقوق
 مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة          ك، باالشترا الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      

  .، والعربية، والفرنسية، باإلسبانية، والروسية، والصينية)اليونسكو(

  خلاصةالقضايا ا ورقات - ٣

، ٢٠٠٧يف عام قضايا ُنشرت عدَّة ورقات    قد  و.  بعمق أكرب  اخلاصة قضايا خمتارة  لقضايا  تبحث ورقات ا    - ١٣
 الصيغة -  اإليدز وحقوق اإلنسان/دئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشريةاملبا: وفيما يلي ذكر هلا

فريوس نقص املناعة   باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة املشترك املعين ب       ،  ُنشرت بالفرنسية ( ٢٠٠٦ة لعام   املوحَّد
أسئلة يتجدد طرحها عن هنج للتعاون من أجل التنمية يقوم          ؛ و   ))اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

بالعربية، باالشتراك مع (ات الوطنية حلقوق اإلنسان تقييم فعالية املؤسس؛ و)الروسيةب (على مراعاة حقوق اإلنسان
تَّبع          ؛ و )اجمللس الدويل لسياسة حقوق اإلنسان     املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية لنهج يرتكز على حقوق اإلنسان ُي

ول القانون لد  أدوات سيادة ؛ و )بالصينية والعربية، يف موقع على شبكة اإلنترنت       (استراتيجيات احلد من الفقر    يف
تنفيذ : ودليل رد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملشرَّدين  ؛  )باإلسبانية (رصد النظم القانونية  : ما بعد الصراع  

، باإلنكليزية (وحقوق غري املواطنني  ؛  )، باالشتراك مع خمتلف وكاالت األمم املتحدة      باإلنكليزية ("بينْيرو مبادئ"
حقـوق اإلنـسان    ؛ و )باإلسبانية والفرنسية، باالشتراك مع اليونـسكو      (أبعاد العنصرية ؛ و )والروسية، والصينية 

دليـل  ؛ و )باإلنكليزية (احلكم الرشيد حلماية حقوق اإلنسان     ارساتمم؛ و )اإلسبانيةب (واتفاقات التجارة الدولية  
شتراك ، باال باإلنكليزية(؛ وحقوق اإلنسان بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         فريوس نقص املناعة البشرية   

  )).اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشريةمع برنامج األمم املتحدة املشترك املعين ب

  ةرجعيَّاملواد امل - ٤

 للباحثني والعاملني يف جمال قانون حقوق اإلنسان إمكانية االطالع على الصكوك الرئيسية              املواد املرجعية  تتيح  - ١٤
وتشمل هذه املواد الفقه القانوين املستمد من هيئات معاهدات .  وغريها من املعلومات األساسيةإلنسانا قوقاملتعلقة حب
قرارات خمتارة صادرة عن اللجنة املعنية حبقوق        :حتت العناوين التالية   مواد   ٢٠٠٧وقد ُنشرت يف عام      .اإلنسان حقوق

قرارات خمتارة صادرة عن اللجنة املعنية حبقوق       ؛ و سبانيةباإل ،)سادساجمللد ال (اإلنسان مبوجب الربوتوكول االختياري     
قرارات خمتارة صادرة عن اللجنة املعنيـة حبقـوق          و لروسية،با) علساباجمللد ا (اإلنسان مبوجب الربوتوكول االختياري     
، ق اإلنـسان  املعاهدات الدولية األساسية حلقـو    ؛ و باإلنكليزية) ثامناجمللد ال (اإلنسان مبوجب الربوتوكول االختياري     

باإلسـبانية واالنكليزيـة؛    املعاهدات الدولية األساسية اجلديدة حلقوق اإلنـسان،        ، والعربية، والفرنسية؛ و   باإلنكليزية
  .باإلنكليزية، )باالشتراك مع منظمة إنقاذ الطفولة (التاريخ التشريعي التفاقية حقوق الطفلو
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  تروجييَّةالواد امل - ٥

واالطالع على . الم اجلمهور العام بأعمال األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان     ترمي هذه املواد إىل إع      - ١٥
وقـد صـدر   . متاٌح اآلن باإلسبانية" صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق املعاصرة   "

نكليزية، إلباإلسبانية، وا  "ملرحلة األوىل من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان          ا عملة  خط"املنشور  
  .اليونسكوع  مكباالشتراوُنِشر  والفرنسية

   استخدام التكنولوجيا اإللكترونية-  باء

، أعادت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تصميم موقعها اخلارجي علـي             ٢٠٠٧يف عام     - ١٦
ووافقت اإلدارة العليا، .  للمستخدميسران بنهجٍ أشبكة اإلنترنت لتقّدم املعلومات املتعلقة باملفوضية وحقوق اإلنس

كما أُعدَّ حمتوى لصفحات دخـول      . أثناء عملية إعادة تصميم املوقع، على وضع هيكل جديد له وجرى تنفيذه           
  . جديدة وألقسام الصفحة الرئيسية وأُدخلت عناصر مرئية جديدة

ملوقع اجلديد باستخدام نظـام إدارة احملتويـات        ، قرَّرت املفوضية تنفيذ ا    ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين    - ١٧
)CMS (واختارت استخدام نظامMicrosoft Share Point  كمنصَّة للموقع٢٠٠٧ نسخة .  

  . املواد اليت حيويها موقع املفوضية، جيري نقل حمتوياته إىل اهليكل اجلديد يف أطوار خمتلفةكثرة ونظراً إىل   - ١٨

ضية اجلديد مع إطالق محلة الدعوة إىل حقوق اإلنسان مدهتا عام لالحتفال            وقد تزامن إطالق موقع املفو      - ١٩
ومع تنفيذ املوقع اجلديد، بلغ متوسط عدد الصفحات        . إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   لبالذكرى السنوية الستني    

  . صفحة٨٠ ٠٠٠املعروضة يومياً 

م صفحات جديدة باملوقع وفقاً لتوصيات احتاد       ييسِّر استخدام نظام إدارة احملتويات اجلديد أيضاً تصمي       و  - ٢٠
 املتعلقة بإتاحة إمكانية استخدام ذوي اإلعاقة للموقع، كما ييسِّر تصميم منوذج تستخدمه )W3C (الشبكة العاملية

وميكن " وروحه"املوقع الرئيسي " بشكل"اخلاصة هبا واليت ستحتفظ احمللية املكاتب امليدانية من أجل إعداد مواقعها 
  .ض حمتواها باللغة احملليةعر

  اإلعالمبوسائط  االتصال –جيم 

ويقوم موظفو . وسائط اإلعالم عن طريقواصلت املفوضية تعزيز قدرهتا على تبليغ رسالة حقوق اإلنسان   - ٢١
املفوضية املسؤولون عن االتصال بوسائط اإلعالم بإحاطة الصحافة الدولية بانتظام مبعلومات عن أنشطة املفوضية              

يقوم املوظفون املسؤولون عن االتصال بوسائط اإلعالم باملـشاركة يف          و. ن برنامج حقوق اإلنسان بوجه عام     وع
؛ وصياغة البيانـات    ية امليدان  زياراهتا إعداد استراتيجية املفوضية يف جمال االتصاالت؛ ومرافقة املفوضة السامية يف         

 آليات اإلجراءات   مساعدةمفوضة السامية؛ و  لل مية أحداث إعال  ؛ وتنظيم ساسيةاألعلومات  امل ومذكرات   الصحفية
  ونشر صياغة يف   االتصال بوسائط اإلعالم؛ واملساعدة   يف جمال   احتياجاهتا  ب  على الوفاء  اخلاصة وهيئات املعاهدات  

  .نشورات دولية رئيسيةممقاالت الرأي وغريها من املقاالت يف 
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وتوزيـع    استحداث جرىو.  املفوضة السامية   مقاالت رأي بقلم   تسعنشر   يف   قسم االتصاالت وساعد    - ٢٢
 اصـة قضايا حقوق اإلنسان اخل    يف جمايل    وسائط اإلعالم والشركاء  فيد منها   ُتعية  يضاوامل علوماتامل من   اتجمموع

جبميـع اللغـات     (إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   لاالحتفال بالذكرى الستني    و) باإلنكليزية (شعوب األصلية بال
 وفرع ، يف جنيف،دائرة األمم املتحدة لإلعالم  كلٍّ منمعلت الوحدة التقرير عِمرة اليت يتناوهلا   ويف الفت  ).الرمسية

على من أجل تنظيم حلقتني دراسيتني لتدريب صحفيني من مجيع أحناء العامل              للمفوضية ةاملعاهدات واللجنة التابع  
   .أعمال املفوضية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 توعية العامةامج ال بر- دال 

  حاطات اإل- ١

 امنيطالب والدبلوماسيني والصحفيني واملوظفني الع    بانتظام إحاطات تستهدف ال   ينظم قسم االتصاالت      - ٢٣
 دائرة لتقدمي اإلحاطات اليت تنظمها ين حماضروفَّريكما  . واألكادمييني وأساتذة اجلامعات واملنظمات غري احلكومية     

 إحاطة إىل ما ينيف عن      ٧٧ موظفو املفوضية قدَّم  وقد  .  يف جمال حقوق اإلنسان     جنيف األمم املتحدة لإلعالم يف   
  . عن جمموعة متنوعة من املسائل وبلغات خمتلفة ٢٠٠٧يف عام  مشارك ١ ٩٠٠

يف ربنامج حقـوق اإلنـسان      املتعلق ب قسم  ال، قام قسم االتصالت أيضاً بتنسيق وتنظيم        ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٤
  .العليا الذي تنظمه سنوياً دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف جنيفربعني لربنامج الدراسات الدورة اخلامسة واأل

  اإلعالميةواد  امل- ٣

، أنتج قسم االتصاالت سلسلةً من املواد اإلعالمية مثل الكتيِّبات اإللكترونية واملطبوعة ٢٠٠٧خالل عام   - ٢٥
 احلكومية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملؤسسات       اليت توزَّع على الشركاء، مبا يف ذلك املنظمات غري        

 للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وهيئـات األمـم املتحـدة،    ةامليدانياملكاتب األكادميية، ووسائط اإلعالم، و 
ة التنميبوصفهما عقبتني تعترضان سبيل     واشتملت هذه املواد على كتيِّب عن العنصرية والتمييز         . واجلمهور العام 

مبناسبة االحتفال باليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري؛ ونشرة إعالنية عن األداة التعليمية املعروضة علـى                
اإلنترنت يف جمايل حقوق اإلنسان واألعمال من أجل الترويج لدورة دراسية خاصة بالتعلم اإللكتـروين مبناسـبة      

نكليزيـة، والروسـية،    إل يف جنيف؛ وكتيِّب باإلسبانية، وا     ٢٠٠٧يوليه  /انعقاد قمة قادة االتفاق العاملي يف متوز      
والفرنسية يستهدف الترويج للكتيب اخلاص بربنامج املفوضية للزماالت الدراسية للشعوب األصلية بني اجملتمعات             

  .وجيري اإلعداد جملموعة مواد إعالمية عامة عن املفوضة. احمللية األصلية

اً كما أنشأ القسم قسماً جديـد     .الصفحة الرئيسية ملوقع املفوضية ويديره    ويوفر قسم االتصاالت حمتوى       - ٢٦
ويتضمَّن قصصاً تدور حول مصاحل اإلنسان، واستحدث حمتوى القـسم          " الوجه اإلنساين حلقوق اإلنسان   "باسم  

  ".من حنن؟"املعنون اجلديد 
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ة السامية مبناسبة حلول أيـامٍ دوليـة        ويتوىل قسم االتصاالت صياغة البيانات والرسائل اليت توجِّهها املفوض          - ٢٧
ألمني العام باالشتراك لويصوغها القسم تباعاً لتستخدم مواداً للمنشورات؛ و ُيِعد بيانات  وإحياء ذكرى أحداث معيَّنة،

   .مع إدارة شؤون اإلعالم عن قضايا حقوق اإلنسان؛ ويصوغ مذكرات معلومات أساسية وصحائف وقائع

بة صور وإنتاج مواد فوتوغرافية من أجل تعزيز القدرة السمعية البصرية إلنتـاج             وجيري استحداث مكت    - ٢٨
ويعمل قسم االتصاالت باملفوضية بالتعاون مع منظومة األمم املتحدة . وقد أُنتج فيلم قصري عن املفوضية. املفوضية

  .عن أنشطة املفوضية وعن املفوضة الساميةإخبارية إلنتاج أشرطة فيديو 

  حداثاألوعارض  امل- ٣

  من مدرسة داون آرت املكـسيكية      نيفنانل  لوحات فنية دام ثالثة أسابيع     معرضُنظِّم يف قصر ويلسون       - ٢٩
)School of Down Art(. بالتعاون ٢٠٠٧مارس / آذار٢١ وقد ُنظِّم املعرض، الذي افتتحته املفوضة السامية يف ،

عاملي ملتالزمة داون وتوقيع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي مع البعثة الدائمة للمكسيك يف جنيف لالحتفال باليوم ال
  . وبرتوكوهلا االختيارياتاإلعاق

 حفل إلزاحة الستار عن متثالٍ نصفي ُنـِصب خـارج قـصر             ٢٠٠٧يونيه  /  حزيران ٢٨وقد ُنظِّم يف      - ٣٠
ء البالغ عـددهم  يو فيريا دي ميللو والزمالجسريالراحل ن، ختليداً لذكرى املفوض السامي حلقوق اإلنسان  وويلس
وقد أُصـدر  . ٢٠٠٣أغسطس / آب١٩ الذين لقَوا حتفهم يف حادث تفجري مقر األمم املتحدة يف العراق يف              ٢١

  .كتيِّب عن التمثال النصفي، وأُرسل الحقاً إىل أسر الضحايا

يوم حقوق اإلنسان وإطالق احلملة اليت مـدهتا عـام لالحتفـال              - ٤
 العاملي حلقوق اإلنسان إلعالنلبالذكرى السنوية الستني 

 على إطالق محلة الدعوة إىل حقـوق        ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧تركِّزت جهود املفوضية يف جمال التوعية لعامي          - ٣١
. العاملي حلقوق اإلنسان   عالنلإلاإلنسان على مستوى منظومة األمم املتحدة لالحتفال بالذكرى السنوية الستني           

،  من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان         تنسيقعام وب بادرة األمني ال  وتضم احلملة، اليت أُطلقت مب    
وكاالت األمم املتحدة، وإداراهتا، وصناديقها، وشركاء دوليني وحمليني آخرين حيتفلون بالذكرى السنوية الستني             

 إىل إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وذلك بالدعوة إىل جماالت حمددة متعلقة حبقوق اإلنسان هي األقـرب صـلةً      ل
  ".الكرامة والعدالة لنا مجيعاً: "عملهم حاملني الرسالة الشاملة

وقد أيَّد جملس الرؤساء التنفيذيني مبادرة األمني العام وتقوم فرقة عمل معنيَّة باالحتفال بالذكرى السنوية   - ٣٢
قسم االتصاالت باملفوضية، أنشأها وإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تابعة لفريق األمم املتحدة لالتصاالت، لالستني 

. بتيسري التنسيق ألنشطة التوعية املُضطلَع هبا على مستوى املنظومة على مدار عام االحتفال بالـذكرى الـسنوية    
وهتدف احلملة إىل توجيه اجملتمع املدين، واملؤسسات الوطنية، واملربيني، وطائفة عريضة مـن فئـات اجلمهـور،        

، أصدر قسم االتصاالت، هبذا الغرض، رسـالة        ٢٠٠٧سبتمرب  /ومنذ أيلول . ةوإمدادهم بأفكار ومواد عن احلمل    
  .معلومات عن الذكرى الستنيإخبارية شهرية بعنوان 
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 وبإطالق محلة   ٢٠٠٧عام  لاصة بيوم حقوق اإلنسان     اخلوأنَتج قسم االتصاالت عدداً من املواد اإلعالمية          - ٣٣
ي حلقوق اإلنسان؛ وتتمثَّل يف جمموعة مواد إعالمية بِست لغات          إلعالن العامل لاالحتفال بالذكرى السنوية الستني     

رمسية، وبيان للمفوضة السامية، وموقع على شبكة اإلنترنت، وملصقان، وشعار احتفايل بالذكرى السنوية الستني 
عربيـة،  نكليزية، والروسية، والـصينية، وال    إلونص الشعار متاح باإلسبانية، وا    . إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   ل

 كـانون   ٣١ حـىت    ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠يستخدم على نطاق واسع اعتباراً من       سوالفرنسية، و 
 عن الذكرى السنوية الستني     ٢٠٠٨وأُصدرت أيضاً بطاقة هتنئة بعيد امليالد وتقومي لعام         . ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  .لسامي حلقوق اإلنسان يف كولومبياإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مبساعدة مكتب مفوض األمم املتحدة ال

جنباً إىل جنب مع إدارة شؤون اإلعالم الستحداث طبعة خاصة من كتيِّب            أيضاً  عمل قسم االتصاالت    و  - ٣٤
إحاطات عن الـذكرى    أيضاً  قُدِّمت  و. ""A4عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ونسخة إلكترونية منه حبجم          

  .قوق اإلنسان إىل منظمات اجملتمع املدين وغريها من الشركاءإلعالن العاملي حللالسنوية الستني 

   ٢٠٠٧عام ليوم حقوق اإلنسان 

 عرب أحناء العامل معارض، ومناقشات، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠ تضمَّنت األنشطة اليت اضطُِلع هبا يف - ٣٥
يوم حقوق اإلنسان وإطالق    ، وحلقات دراسية، ومسريات وغريها من األحداث وذلك لالحتفال ب         أفالموعروض  

عالن العاملي حلقوق اإلنسان لإلاحلملة اليت دامت مدة عام واليت يتمخَّض عنها االحتفال بالذكرى السنوية الستني 
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠يف 

ة حلقوق  وأطلق األمني العام احلملة اليت تدوم مدة عام يف املكتب اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامي                - ٣٦
وُعقد حدث رمسي يف جنيف، تزامن مع       . اإلنسان يف بانكوك، حيث افتتح هناك معرضاً يف يوم حقوق اإلنسان          

وتكلَّم مبناسبة إطالق احلملة وعـن أمهيـة       . اليوم األول النعقاد الدورة السادسة املستأنفة جمللس حقوق اإلنسان        
ربور، آ ز حلقوق اإلنسان، لوية السامية، واملفوض)تداولة بالفيديوعرب رسالة م(اإلعالن العاملي كلٌّ من األمني العام 

  . وممثلي الدول األعضاء، وخرباء حقوق اإلنسان، وممثلي اجملتمع املدين

ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بيوم حقوق اإلنسان وأطلقت          املكاتب امليدانية   واحتفلت    - ٣٧
 ٤٠٠في بريوت، شهد حدث احتفايل نظَّمه املكتب اإلقليمي للمفوضية حضور           ف. احلملة بطرق وأساليب فريدة   

من خالل عرض لفيلم وعرض موسيقي بيوم حقوق اإلنسان وبإطالق محلة االحتفال بالذكرى             حيتفلون  مشارك  
يو نيبال يف ويف نيبال، ُبثَّت رسالة يف يوم حقوق اإلنسان عرب راد. إلعالن العاملي حلقوق اإلنسانلالسنوية الستني 
. ٢٠٠٧ويف املكسيك، استضاف مكتب املفوضية حدثاً ُعرضت فيه منشوراته الصادرة يف عام             . مجيع أحناء البلد  

إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان شارك فيه لويف بوغوتا، ُنظم حدث لتقدمي محلة االحتفال بالذكرى السنوية الستني 
هوراً محراء وصفراء اللون متثّل ألوان شعار الـذكرى الـسنوية           ومحلت جمموعة من األطفال ز    .  فرداً ٤٥٠قرابة  

وُعرض فيلم مدته مخس    . ، وتقومي، وُمفكِّرة  ملصقاتوقد أُنتجت هلذا احلدث الفتات، و     . إلعالن العاملي لالستني  
يديِّن، ويف بوكارامنغا، وكايل، وم. واختتم احلدث بعرض ملوسيقى الروك. دقائق يصوِّر نساًء تشرح أمهية اإلعالن

  .بكولومبيا، أطلقت مكاتب املفوضية احلملة بعقد أحداث فنية
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، وعروض موسيقية، وحلقات دراسية، ومناقشات أفرقة، وغريها مـن       أفالموُنظِّمت معارض، وعروض      - ٣٨
وأملانيـا، وآيرلنـدا،    األحداث الرمسية اليت شاركت فيها منظومة األمم املتحدة يف كلٍّ من إثيوبيا، وإسـبانيا،               

 ليـشيت، والـصومال، وغيانـا، وفرنـسا،         - وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغال، وتركيا، واجلبل األسود، وتيمور        
  .، واليونانواملكسيك، واليابان

  ٢٠٠٨العاملي حلقوق اإلنسان املخطَّطة لعام  إلعالنلالذكرى السنوية الستني  األنشطة االحتفالية مبناسبة

 العاملي والذي يدوم مدة عام أن يكون مشوليـاً قـدر            لإلعالننوية الستني   ُيراد باالحتفال بالذكرى الس     - ٣٩
فسيضم أسرة األمم املتحدة، والقطاعني العام واخلاص، ووسائط اإلعالم، واملربني، واملدارس، والفنانني، . اإلمكان

ن بـالتخطيط ألنـشطة   ويقوم كثري من هؤالء الشركاء اآل. وغريهم من ممثلي اجملتمع املدين يف مجيع أرجاء العامل      
  :٢٠٠٨وفيما يلي ذكر لبعض املشاريع التابعة لألمم املتحدة اليت ُخطِّط لعقدها يف عام . االحتفال

تعاونت مفوضية األمم   : أفالم عن حقوق اإلنسان يصوِّرها خمرجون سينمائيون معروفون دولياً          - 
" الفن من أجل العامل"كومية ع كلٍّ من املنظمة غري احلـان مـوق اإلنسـدة السامية حلقـاملتح

(Art for the World)، وشركة اإلنتاج السينمائي دورجي (Dorje Films)ة يتعاونت املفوض، و
إلعـالن  للذكرى السنوية الـستني  لإنتاج سلسلة من األفالم القصرية خصِّيصاً  بشأن  األوروبية  

ئز والقادمون من مناطق شىت     احلائزون على جوا  األفالم  وسيقوم صّناع   . العاملي حلقوق اإلنسان  
بـصفتها   فيلماً قصرياً عن حقوق اإلنسان، سُتعَرض متتاليـةً          ٢٠و ١٥بإخراج ما يتراوح بني     

، كما سـتعَرض ألول مـرة يف        ٢٠٠٨متوسط املدة يف أماكن خمتلفة طوال عام        عرضاً خاصاً   
 يف أحناء   ونيةلفزييف دور السينما وعلى الشبكات الت     ستوزع األفالم   و. مهرجان روما السينمائي  

  لخدمات العامة؛ل إعالنات االعامل كافة بوصفه

سُيصَدر كتاب حول األفالم القصرية اليت أُنتجـت        : كتاب قائم على أفالم عن حقوق اإلنسان        - 
لذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وسُيطرح للبيع قبـل عـرض    لخصِّيصاً  
   بشهر واحد؛ األفالم

باالشتراك مع منظمة يف باريس دارة شؤون اإلعالم إ والستون الذي تنظمه يدار السنوي احلاملؤمت  - 
تقوم إدارة شؤون اإلعالم اآلن باإلعداد للمؤمتر، الذي سُيستـضاف ألول مـرة      : غري حكومية 

احتفال "، وموضوعه   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٥ إىل   ٣خارج مدينة نيويورك، مبقر اليونسكو، من       
  ؛"عاملي حلقوق اإلنسانباإلعالن ال

تنظم البعثة الدائمة لسويسرا يف نيويورك،      : حوارات تفاعلية عن حقوق اإلنسان ُتجرى يف نيويورك         - 
بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وجلنة املنظمات غري احلكوميـة املعنيـة               

أكتوبر /اإلنسان اعتباراً من تشرين األول    من احلوارات التفاعلية عن حقوق       حبقوق اإلنسان، سلسلةً  
 جديدة يف جمـال     اًوسيناقش املتكلِّمون حتديات وُنُهج   . ٢٠٠٨ديسمرب  / حىت كانون األول   ٢٠٠٨
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حقوق اإلنسان وذلك يف سياق حتسني التفاعل بني األمم املتحدة يف نيويـورك، وجملـس حقـوق                 
  .دة، واجملتمع املديناإلنسان يف جنيف، والدول األعضاء، ووكاالت األمم املتح

  برنامج التدريب الداخلي - ٥

 من اخلرجيني طالباً ١١١شهدت  دورات تدريب داخلي  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   فوضيةمقدمت    - ٤٠
م وتقدَّ. اإلنسان حقوقيف ميدان   هتا   لتمكينهم من اكتساب معرفة مباشرة بأنشطة األمم املتحدة وإجراءا         وغري اخلرجيني 

  .رات التدريب الداخلي دون حتمُّل املفوضية أو هيئات أخرى يف األمم املتحدة التزاماً مالياً من أي نوعدو

   إدارة شؤون اإلعالم-  ثانياً
  خمتلفحقوق اإلنسان باستخدامميدان إدارة شؤون اإلعالم إىل التعريف بأعمال األمم املتحدة يف عمدت  - ٤١

عن  التكنولوجيا احلديثة وترية نشر املعلومات        تطبيقات عتسرَّ وقد.  هلا نشر املعلومات املتاحة  وأدوات االتصال   
  .ها مع الوطيدة عملهاات اإلدارة عالقواصلت ودعماً خلطة عمل املفوضية،. الوسائل اإللكترونيةطريق 

   أنشطة إدارة شؤون اإلعالم-  ألف

 هبا اهليئات احلكومية الدولية التابعة      لعضط حبقوق اإلنسان اليت ت    صلةعمال املت لأل تهاواصلت اإلدارة تغطي    - ٤٢
واتبعت اإلدارة .  حقوق اإلنسان، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسانجملس اجلمعية العامة، ومبا فيهالألمم املتحدة، 

خالل عقد مـؤمترات   هنجاً متعدد الوسائط لنشر املعلومات، وذلك بتوزيع مواد إعالمية على وسائط اإلعالم من     
موقع األمم املتحدة على شبكة ، يف أنشطة االتصال بوسائط اإلعالمغريها من صحافة ولل اتإحاطصحفية وتقدمي 

املنظمات ، وفيما يتصل بأنشطة تشترك فيها       خاصة  وأحداث ، ومعارض ،برامج إذاعية وتلفزيونية  يف   و ،اإلنترنت
قد و.  استفسارات اجلمهور العامردود علىالفضالً عن التعليمية وغري احلكومية، ومن خالل تقدمي خدمات للزوار 

صدرت املواد اإلعالمية باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة وُنشرت يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك عن طريق                  
  .كثري من هذه املواد أيضاً باللغات احمللية وأُعدَّ . املراكز واخلدمات اإلعالمية لألمم املتحدةشبكة

ينـاير إىل  /الثـاين  نشطة الرئيسية اليت اضطلعت هبا اإلدارة خالل الفترة من كانون موجز باأل  ويرد أدناه   - ٤٣
  .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

   اإلنتاج والتغطية اإلعالميان- ١

ظلَّت حقوق اإلنسان متثِّل أحد املوضوعات الرئيسية اليت تعرضها بوابة مركز أنباء األمم املتحدة التـابع         - ٤٤
، واليت تشكِّل واحدة من البوابات اليت حتظى بأكرب عدد من الزيارات على موقع              (www.un.org/news) لإلدارة

دائرة أنباء األمم  وعَرَضت بوابة األنباء بانتظام وباللغات الرمسية مجيعها قصصاً حرَّرهتا. األمم املتحدة على الشبكة
قوق اإلنسان،  لألمم املتحدة يف جمال ح    ية  املتحدة التابعة للمركز تشمل مجيع األنشطة واألحداث والقضايا الرئيس        

خدمـة اإلخطـارات    يف   مشترك   ٥٠٠ ٠٠٠على ما ينيف عن     ) نكليزية والفرنسية إلبا(وُوزِّعت هذه القصص    
وعالوةً على ذلك، ومع توسيع نطاق هـذه        . اإلخبارية بالربيد اإللكتروين اليت يقدمها مركز أنباء األمم املتحدة        

حث ارتفاعاً يف معدل ظهور قصص متصلة حبقوق اإلنسان يبثّها مركز أنباء األمـم              التغطية، شهدت حمركات الب   
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املتحدة، وقد أُعيد نشرها باستمرار يف عدد متزايد من املواقع على الشبكة، مبا فيها تلك اخلاصة مبنافذ وسـائط                   
ومع التوسع يف   . ات التعليمية اإلعالم، ويف املواقع الرائجة لتجميع األنباء، ويف املنظمات غري احلكومية، واملؤسس          

 يف مركز أنباء األمم (Real Simple Syndication) صيغة التوزيع املبسط فعالًاستخدام نظام التغذية اإلخبارية ب
املتحدة، شهدت القصص املتصلة حبقوق اإلنسان اليت يبثّها املركز استمراراً يف تداوهلا على نطاق أوسع يف منافذ                 

 . ة اإلنترنت، مثل املدوَّنات الشبكية والصفحات الشخصيةغري تقليدية على شبك

يقدِّم تغطية مباشرة وعند الطلب جلميع دورات جملس حقـوق           لبث الشبكي األمم املتحدة ل  وكان فريق     - ٤٥
وفضالً عن ذلك، اسـتحدث فريـق البـث الـشبكي موقعـاً شـامالً               . ٢٠٠٦اإلنسان، منذ إنشائه يف عام      

)www.un.org/webcast/unhrc ( باستمرارثدحتمجيع دورات اجمللس اليت فيه .  

 ٢٨٤وأصدر قسم تغطية االجتماعات التابع لإلدارة يف نيويورك، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ما جمموعه                 - ٤٦
 احلكوميـة   اليت تعقدها هيئات حقوق اإلنسان     بالفرنسية، تشمل موجزات اجللسات      ١٣٨نكليزية و إل با ١٤٦،  نشرة

  .الدولية ومؤمتراهتا الصحفية كما تشمل ما يصدر عن األمني العام من بيانات ورسائل

وقدَّم تلفزيون األمم املتحدة تغطية ملختلف جوانب قضايا حقوق اإلنسان والقضايا املتصلة هبا يف براجمه                 - ٤٧
 ومن خالل تغطيته احلية على شـبكة اإلنترنـت          ،إلذاعي للمجلة اإلخبارية  املعنية بشؤون الساعة، ويف الربنامج ا     

تغطية منتظمـة   أيضاً  قدم التلفزيون   و. ألعمال اهليئات احلكومية الدولية واملؤمترات الصحفية اليت ُعقدت يف املقر         
وخالل الفترة . ألعمال اللجنة من خالل شبكة يونيفيد اإلخبارية وهى خدمة بث فضائي متاحة ستة أيام أسبوعياً

القرن " من برنامج    اً موضوع ١٢و  " منجزات األمم املتحدة  "املشمولة بالتقرير، طرحت مخس قصص من برنامج        
  .قضايا متصلة حبقوق اإلنسان" الواحد والعشرون

وقدَّمت إذاعة األمم املتحدة تغطية مكثفة ألعمال جملس حقوق اإلنسان يف نشراهتا اإلخبارية وبراجمهـا                 - ٤٨
عن جمموعة خاصة  وبرامج قدمت إذاعة األمم املتحدة أخباراًو. عنية بشؤون الساعة باللغات الرمسية وغري الرمسيةامل

 لإلعـالن مبناسبة بدء االحتفال بالذكرى السنوية الستني        كبرية من املواضيع املتصلة هبا، إضافة إىل برامج خاصة        
  .ديسمرب/ كانون األول١٠العاملي حلقوق اإلنسان يف 

صدرت صحيفة وقائع عن أنشطة اجمللس خالل       ومبناسبة الذكرى السنوية األوىل جمللس حقوق اإلنسان،          - ٤٩
وُعمِّمت على الصحافة يف جنيف وأتيح االطالع عليها يف مقر األمم املتحدة، وُعرِضت كذلك على         عامها األول 

  . م لإلعالةموقع اجمللس وأُرِسلت مع توجيهات إىل مراكز األمم املتحد

وخالل الزيارات الثالث اليت أجرهتا املفوضة السامية ملقر األمم املتحدة، قدم مركز التنسيق التابع لإلدارة   - ٥٠
الدعم يف جمال االتصاالت وذلك يف شكل الترتيب ملقابالت مع إذاعة سي يب سي، ووكالة سي إن إن الدوليـة،        

ع تشمل ميامنار، واحملكمة اجلنائية الدولية، والـسودان،         العامل، ووكالة رويترز حول مواضي     نويب يب سي تلفزيو   
  . وزيارة املفوضة السامية إىل منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا

، ُنظِّمت سبعة مؤمترات صحفية للمقررين اخلاصني املعنيني حبقوق اإلنسان خالل الفترة            ٢٠٠٧ويف عام     - ٥١
  .أخرىفترات للجمعية العامة ويف فترات أخرى خالل العام يف اليت قدَّموا فيها عروضاً إىل اللجنة الثالثة 
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   يوم حقوق اإلنسان- ٢

 )/www.un.org/events/humanrights/2007( ٢٠٠٧عام  مت اإلدارة املوقع الشبكي ليوم حقوق اإلنسان        صمَّ  -٥٢
هتا واد إعالمية أعدَّ  م ترمجتو اللغات الرمسية الست،     جبميعوللذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        

مراكز األمم  اجلماهري املستهدفة من خالل الربيد اإللكتروين وشبكة نشرهتا بنياملفوضية إىل مجيع اللغات الرمسية، و
قـوق  اإلعـالن العـاملي حل  مقالة رأي بقلم املفوضة السامية حلقوق اإلنسان حول ُنشرت وقد . املتحدة لإلعالم 

يف  ()Buenos Aires Herald( آيـرس هريالـد   بوينس، و)يف فرنسا ()Le Monde ( لُوموندصحفاإلنسان يف 
 وال. ٢٠٠٧ديـسمرب  /يف كانون األول) يف الربازيل() Folha de S. Paulo(، وفوال دي سان باولو )األرجنتني

 وأمكن حتديد ما. ٢٠٠٧عام يوم حقوق اإلنسان يزال جارياً حتليل وسائط اإلعالم للمقاالت اليت ُنشرت مبناسبة 
  . السامية واألمني العام كلتيهما مقاالً، يشتمل معظمها على أجزاء من رساليت املفوضة٤٠بو على ير

السنوية معرض لرسوم الكارتون يسلِّط الضوء على الذكرى         ٢٠٠٧عام  ليوم حقوق اإلنسان    وأُقيم يف     - ٥٣
ردهة الزوار مبقر   ، وذلك يف    "نطباعات فنية عن حقوق اإلنسان    ا"الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بعنوان       

  .األمم املتحدة

ُوّجه انتباه خاص إىل تغطية يوم حقوق اإلنسان على املوقع الشبكي ملركز أنباء األمم املتحدة، مبجموعة و  - ٥٤
 األمم املتحدة يف شىت واألنشطة االحتفالية اليت تضطلع هبا على األحداث    من القصص اإلخبارية اليت تسلِّط الضوء     

  .أحناء العامل

 كتيب إدارة شؤون اإلعالم الذي يتضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان          ال يزال الطلب قائماً على      و  - ٥٥
(DPI/876/Rev.3) .      برسائل جديدة وجَّهها األمني العام واملفوضة الـسامية         ٢٠٠٧وقد ُحدِّث الكتيِّب يف عام 

وأُعدَّت نسخة خاصة منه عن الذكرى السنوية الستني لإلعالن         . اللغات الرمسية الست  أيضاً، وأُعيد طبعه جبميع     
(DPI/876/Rev.4)سهل طباعتها، تكما أُعدَّت نسخة مؤلفة من صفحتني، .  وطُبَعت جبميع اللغات الرمسية الست

خدامها خالل عام االحتفال جبميع اللغات الرمسية الست وكذلك منوذج للنسخ املُعدَّة باللغات احمللية من أجل است          
بالذكرى السنوية لإلعالن، كما أُعدَّت جمموعة من الصور الفوتوغرافية التارخيية واألعمال الفنية على أقـراص               

وُنشر أيضاً كتيِّب يطرح أفكاراً لالحتفال بعام الذكرى السنوية، . مدجمة تستخدمها مراكز األمم املتحدة لإلعالم
  . املدين، وقطاع األعمال، واحلكومات، واملؤسسات األكادميية هباملشاركة كلٍّ من اجملتمع

 الـيت ُنظِّمـت     يوم حقوق اإلنـسان   عن  مباراة اإلنشاء   ، انُتهي من التحكيم يف      ٢٠٠٧ويف مستهل عام      - ٥٦
. دارةالتابعة لإل حافلة األمم املتحدة املدرسية على اإلنترنت  وحدةاستضافتها و٢٠٠٦ يف عام باالشتراك مع املفوضية

 ائرة األمم املتحدة لإلعالموُجمعت اجلوائز والشهادات وُعقدت حفالت تكرمي وقُدِّمت عروض من جانب كلٍّ من د
  .ندو، وموسكو، ونريويبمتيف بانكوك، ومراكز األمم املتحدة لإلعالم يف إسطنبول، وأكرا، والقاهرة، وكا

  نشوراتامل - ٣

 حول موضـوع العنـصرية والتمييـز        وقائع األمم املتحدة  جملة  من   عدداًأنتج قسم املبادرات األكادميية       - ٥٧
 عن احلالة الراهنة للنقاش الدويل بشأن العنصرية والتمييز          مقاالً ٢٦، يتضمن   "تضامن الشعوب  "العنصري بعنوان 
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ـ  هذا العدد وحلَّل املسامهون يف  . العنصري ات أشكال االستبعاد االجتماعي يف احلاضر واملاضي، وحالـة اجلماع
املتصلة به، وذلك يف مجلة عدد كبري التعصب والسكان املتضرِّرين منه، واألبعاد املتعددة للتمييز العنصري وأشكال 

أمهية مسألة : إىل ما بعد ديربان"وقدَّمت اجمللة مقالةً هامة بقلم املفوضة السامية، بعنوان . من املسائل املتصلة بذلك
، وحملة جمملة عن دور األمم املتحـدة يف مكافحـة           "لدويل حلقوق اإلنسان  اجدول األعمال   التمييز العنصري يف    

. حلولية األمـم املتحـدة  العنصرية والتمييز العنصري طوال العقود الستة املاضية، ترتكز على السجالت التارخيية  
ء جتـارة   الغإ لى عام ع  مائيتمرور  الحتفال بذكرى   ا مبناسبة   حلولية األمم املتحدة  وقُدِّمت أيضاً إسهامات خاصة     

  .األطلسي الرقيق عرب احمليط

 حول موضوع حقـوق     ٢٠٠٨م   يف منتصف عا   جملة وقائع األمم املتحدة   خاص من   عدد  وُخطِّط إلنتاج     - ٥٨
وسيمثِّل نظرة متعمِّقة يف هذا املوضوع الذي يتصدَّر أولويات األمم املتحدة وذلك من منظور شخصيات     اإلنسان  

ة، واإلقليمية، والدولية، وخرباء حقوق اإلنسان، وموظفي املنظمات غري احلكوميـة،           بارزة على األصعدة الوطني   
  .وكبار موظفي األمم املتحدة

 ليغطي على حنو شامل األنشطة اخلاصـة بلجنـة حقـوق    حولية األمم املتحدة  وكُرِّس جزء رئيسي من       - ٥٩
ك اخلاصة بأعمال املفوضية السامية، فضالً      اإلنسان السابقة ومبجلس حقوق اإلنسان احلايل وأجهزته الفرعية، وتل        

  .يع هيئات معاهدات حقوق اإلنسانعن أعمال مج

، اليت تـصدرها إدارة شـؤون اإلعـالم باإلنكليزيــة     (Africa Renewal)" النهضة األفريقية"واحتوت جملة   -٦٠
. ثناء الفترة املشمولة بالتقرير    وذلك أ  اإلنسان حقوق مقاالً عن قضايا     ٣٥والفرنسيـة كل ثالثة شهور، علـى أكثر من        

وتناولـت  . ومشلت هذه املقاالت جمموعة كبرية من املواضيع يف جماالت حرية اإلعالم، وحقوق املرأة، وحقوق الطفـل               
املقاالت الرئيسية أثر جرائم االغتصاب على النساء يف احلرب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وحقوق الشعوب األصلية                

  .)AR/org.un.www(وتتعهد اإلدارة أيضاً املوقع الشبكي اخلاص باجمللة باإلنكليزية والفرنسية . يف أفريقيا

  التوعية العامة والتثقيفية - ٤

 من إحاطات املنظمات غري احلكومية ملناقشة قضايا حقوق اإلنسان، مبا           ، كُرِّست مثانٌ  ٢٠٠٧خالل عام     - ٦١
 باليوم الدويل للمرأة،    دقع، وجاءت سائر اإلحاطات متصلةً    قر امل يف ذلك التمييز، وحقوق الشعوب األصلية، والف      

 ء جتارة الرقيق عرب احمليط    الغإ  عام على  مائيتمرور  الحتفال بذكرى   ، وا اتواتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق    
  .اناليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري، واليوم الدويل حلرية الصحافة، ويوم حقوق اإلنس، واألطلسي

وبدأت اإلدارة التخطيط للمؤمتر السنوي احلادي والستني الذي تنظمه باالشتراك مع املنظمات غري احلكومية                - ٦٢
ودعت اإلدارة كالً من منظمة اليونـسكو،       . لالحتفال بذكرى مرور ستني عاماً على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان         

  .٢٠٠٨سبتمرب /سان لتنظيم احلدث، املزمع عقده يف باريس يف أيلولواحلكومة الفرنسية، واملفوضية السامية حلقوق اإلن

 إحاطة عقـدت داخليـاً      ٣٣وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظَّم قسم العالقات العامة التابع لإلدارة             - ٦٣
 مـشاركاً يف    ٢٦٠ مشاركاً ومشاركة خارجية من متكلمْين اثنْين وحضور ما جمموعه           ١ ٠٢٧  حضور شهدت

  .قوق اإلنسانموضوع ح
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التابعتان لإلدارة مـؤمتراً    وتستضيف وحدة استعالمات اجلمهور ووحدة احلافلة املدرسية على اإلنترنت            - ٦٤
ويسعى . سنوياً متعدد الوسائط عن حقوق اإلنسان للطالب القادمني من الواليات املتحدة ومن مجيع أحناء العامل              

 وركَّـز مـؤمتر   .زعماء الطالب يف جمال حقوق اإلنسان بوجه عاماملؤمتر إىل تعزيز الوعي وحفز العمل فيما بني  
سية على اإلنترنـت    وأضافت وحدة احلافلة املدر   .  على االعتراف حبقوق الشعوب األصلية     ٢٠٠٧الطالب لعام   

  اجلمهوراستعالماتوحدة ورّدت . التفاعل بالدردشة احلية بواسطة الفيديو على موقعهاعرضاً خاصاً جديداً عن    
 رسائل إلكترونية، وطلبات، واستفسارات أُجريت شخصياً، ورسائل، واتصاالت  من٢٤ ٣٣١ما بلغ عدده  على

  .اً حبقوق اإلنسان حتديدمتعلِّقةهاتفية 

وأطلقت وحدة احلافلة املدرسية على اإلنترنت أوىل تطبيقات االستعالمات اخلاصة هبا على الشبكة بشأن        - ٦٥
وُتعدُّ تطبيقات االستعالمات وسيلة تثقيفية ترمي . استخدام األطفال كجنودأحد موضوعات حقوق اإلنسان وهو 

إىل بناء املعرفة مث تطرح خيارات الختبار هذه املعرفة عرب العروض املقدَّمة على اإلنترنـت للمـوارد الدراسـية                   
 كجنود حبثاً عـن     وتشمل تطبيقات االستعالمات على الشبكة املتعلقة باستخدام األطفال       . واالختبارات اجلاهزة 

ويف تـشرين    .املسلَّحةالرتاعات  اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكوهلا االختياري، وتتناول مسألة إشراك األطفال يف           
 عاماً علـى توقيعهـا،      ١٨نوفمرب، أطلقت الوحدة أيضاً موقعاً آخر عن االتفاقية ليلقي الضوء على مرور             /الثاين

 باالشتراك مع مؤسـسة     املصوَّرة متعدِّد الوسائط أُعدَّ   نب عرض للشرائح     لالتفاقية، إىل جا   اً دراسي اًيشمل منهج 
  ممثـلٌ ا وقد صاحب إطالق املوقع دردشة حية باستخدام الفيديو تكلَّم فيه(Magnum Photos)." ماغنم فوتوز"

  .مع املدرسني والطالب عن االتفاقية) اليونيسيف(ملنظمة األمم املتحدة للطفولة 

داغ مهرشولد التابعة لإلدارة تعمل إلعداد موقع على الشبكة يسلِّط الضوء على الوثائق             وشرعت مكتبة     - ٦٦
وتشمل هذه الوثائق . ١٩٤٨اليت متخَّض عنها اعتماد القرار الذي يتضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف عام         

حقوق اإلنسان، واللجنـة الثالثـة      تلك اخلاصة بكلٍّ من اللجنة النووية، وجلنة الصياغة، والدورة األوىل للجنة            
  .للجمعية العامة

   الدعم اإلعالمي لقضايا الشعوب األصلية- ٥

دورته يف  م املعين بقضايا الشعوب األصلية،      قُدِّم الدعم يف جمال االتصاالت إىل منتدى األمم املتحدة الدائ           - ٦٧
 شاملة بترويسة جديـدة؛ وتقـدمي       مايو، ومشل ذلك استحداث جمموعة مواد صحفية      /السادسة املعقودة يف أيار   

التوجيه ملراكز األمم املتحدة لإلعالم؛ وتنظيم أربعة مؤمترات صحفية؛ ومراقبة وسائط اإلعالم؛ واإلعداد ملا يزيد               
ومشلت أبرز مظاهر تغطية وسائط اإلعالم للدورة تغطية كبرية الفتتاح املؤمتر الصحفي، متثَّـل              .  مقابلة ٢٠على  

 "أّسوشـيتد بـريس   " ة، مبا يف ذلك نشر مقال من جريدة       ر مواد من جمموعة املواد اإلعالمي     معظمها يف إعادة نش   
(Associated Press) غارديانال"يف ( موضعاً ٧٥ يف" (The Guardian)تريبيـون  إنتريناشـونال هريالـد  "، و" 

)International Herald Tribune(وعلى موقع قناة اجلزيرة ، :net.Aljazeera.wwwمقاالً ١٥، وقرابة )، وغريها 
  . مقاالً باإلسبانية على مدار الدورة٤٠نكليزية عن الدورة اخلتامية، وقرابة اإلباإلسبانية و

 ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ١٣ يف   ٦١/٢٩٥وخالل املفاوضات اليت انتهت باعتماد اجلمعية العامة للقرار           - ٦٨
مكتب رئيس ة، عملت اإلدارة جنباً إىل جنب مع الذي يتضمَّن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلي



A/HRC/7/34 
Page 16 

 

قضايا الشعوب األصلية من أجل االتصال بوسائط اإلعالم، مبا يف ذلك تنظيم املعين باجلمعية العامة واملنتدى الدائم 
وعقب اعتماد القرار، عملت اإلدارة على التعريف باإلعالن وبأمهيته . املقابالت واإلحاطات باملعلومات األساسية 

  .ن طريق عدد كبري من املقابالت واملقاالت املنشورةع

   األنشطة اإلعالمية اخلاصة- ٦

اشتمل الربنامج التدرييب السنوي الذي تنظمه اإلدارة للعاملني يف وسائط اإلعـالم الفلـسطينية علـى                  - ٦٩
الدورة السادسة   أعمالبتغطية  أيضاً  قام املشاركون   و. إحاطات مقدَّمة من موظفي املفوضية يف نيويورك وجنيف       

  .اإلنسان خالل زيارهتم إىل جنيفاملستأَنفة جمللس حقوق 

برنامج ريهام الفرا   إحاطة عن حقوق اإلنسان ضمن فعاليات       وقدم مكتب املفوض السامي يف نيويورك         - ٧٠
الشباب ستة أسابيع، والذي يعرِّف الصحفيني على مدى  الذي تنظّمه اإلدارة سنوياً التذكاري لزماالت الصحفيني

  .عمل األمم املتحدةعلى من البلدان النامية 

 التابعة لإلدارة عدة معارض يف مقر األمم املتحدة تشمل طائفة عريضة من قضايا              ةونظَّمت شعبة التوعي    - ٧١
. حقوق اإلنسان مثل العنصرية، والرق، واإلبادة اجلماعية، واملساواة بني اجلنسني، وتعليم الفتيات، وحقوق املرأة             

معارض خاصة باليوم العاملي حلرية الصحافة، واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، وعن             أيضاً  قدت  ُعو
  . موضوع االجتار بالبشر

وَّد بوصـالت  ولربنامج اإلدارة عن حمرقة اليهود وبرنامج األمم املتحدة للتوعية منفذ شامل على الشبكة مز   - ٧٢
وقام باحثون يف موضوعي حمرقة     . ليهود، وعن حقوق اإلنسان، ومنع اإلبادة اجلماعية       عن حمرقة ا   ملوارد مواد تثقيفية  

 ،اليهود واإلبادة اجلماعية قادمون من أستراليا، وإسرائيل، والصني، وغانا، وفرنسا، والواليات املتحدة األمريكيـة             
لك التعصب، وضروب انتهاك حقوق بصياغة ورقات مواقف عن املسائل اليت قد تفضي إىل اإلبادة اجلماعية، مبا يف ذ

ونظَّم الربنامج اخلاص مبحرقة اليهود ثالث حلقات دراسية        . اإلنسان، والكراهية، والعنصرية، واالحتقار، والتحامل    
وُعِقـدت  . يف مقر األمم املتحدة عن موضوع التوعية حبادث حمرقة اليهود، ومنع اإلبادة اجلماعية، وحماربة الكراهية     

امت ثالثة أسابيع يف واشنطن، العاصمة، ويف القدس، وباريس لتقدمي إعداد أفضل ملوظفي مراكز              حلقات دراسية د  
  .األمم املتحدة لإلعالن من أجل تنفيذ مهمة إحياء ذكرى ضحايا حمرقة اليهود

من الربنامج الذي أصدرت    بوصفه جزءاً   بريل،  أ/نيسانوأقامت اإلدارة معرضاً يف مقر األمم املتحدة يف           - ٧٣
وقد سافر املعـرض إىل     ". األمم املتحدة ومنع اإلبادة اجلماعية    : دروس من رواندا  "جلمعية العامة تكليفاً به وهو      ا

وأُنتجـت  . فاسو، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وجنوب أفريقيا، ورواندا، والـسنغال، وكنـدا     أماكن يف بوركينا  
ـ  . وبلغة كينيارواندا نكليزية، والفرنسية،   إلجمموعات ملواد إعالمية وملصقات با     حلقـات عمـل     دةوُعقدت ع

ومؤمترات يف أكرا، وبرازافيل، وبوجومبورا عن دور وسائط اإلعالم يف منع اإلبادة اجلماعية، وبناء السالم، ومنع          
ني مبشاركة ناج" مشاهد من رواندا"م نوفمرب باس/وأُقيم مشروع صور فوتوغرافية يف تشرين الثاين. العنف اجلنسي

ومن املتوقَّع نشر صور فوتوغرافية من املشروع علـى         . اإلبادة اجلماعية ومرتكبني هلا على حدٍّ سواء      من جرائم   
وال يزال العمل بشأن إنتاج تلفزيون األمم املتحدة وإذاعتها مستمراً، وأُطلق موقـع  . ٢٠٠٨نطاق واسع يف عام    

  .ديسمرب/شبكي باللغات الرمسية الست يف منتصف كانون األول
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أنشطة لالحتفال بأيام خاصة أخرى     ر ومراكز األمم املتحدة لإلعالم       نظَّمت كلٌّ من اإلدارة يف املق      وقد  - ٧٤
، واليـوم الـدويل     )مارس/ آذار ٨(ومشلت هذه األنشطة االحتفال باليوم الدويل للمرأة        . متصلة حبقوق اإلنسان  

على إلغاء جتارة الرقيق عـرب احملـيط   ، وبذكرى مرور مائيت عام )مارس/ آذار٢١(للقضاء على التمييز العنصري    
، واليوم الدويل ملساندة ضحايا التعذيب      )مايو/ أيار ٣(، واليوم العاملي حلرية الصحافة      )مارس/ آذار ٢٥(األطلسي  

  ، واليـوم الـدويل للتـسامح       )أغسطس/ آب ٩(، واليوم الدويل للسكان األصليني يف العامل        )يونيه/ حزيران ٢٦(
وأعدَّت اإلدارة مـواد معلومـات   ). ديسمرب/ كانون األول١(، واليوم العاملي لإليدز     )نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٦(

أساسية وصحائف وقائع وتعاونت مع املفوضية وشركاء آخرين يف تنظيم أحداث إعالمية أو أحداث أخرى خاصة 
  . لالحتفال بالكثري من هذه األيام

  م أنشطة دوائر ومراكز األمم املتحدة لإلعال-  باء

   اإلنتاج والتغطية اإلعالميان- ١

 نـشرة   ١ ٠٢٥ نشرة صحفية من إمجايل بلغ       ٧٠٨طُرحت مواضيع متَّصلة حبقوق اإلنسان مباشرة يف          - ٧٥
 يف املائة، أصدرهتا دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف جنيف يف الفترة مـن كـانون        ٧٠نسبة  يناهز  صحفية، أي ما    

ومشلت هذه النشرات ملخَّصات اجللسات اخلاصـة بـدورات هيئـات           . أكتوبر/يناير حىت تشرين األول   /الثاين
معاهدات حقوق اإلنسان أو جملس حقوق اإلنسان، وبيانات صادرة عن املفوضة السامية واإلجراءات اخلاصة، أو 
نشرات تقدِّم معلومات عن بعثات مقبلة هليئات حقوق اإلنسان، مثل البعثات امليدانية لإلجراءات اخلاصة وفرق               

  .عمل املعنية حبقوق اإلنسانال

وعالوةً عل ذلك، خصَّصت إدارة األمم املتحدة لإلعالم يف جنيف مسؤوالً إعالمياً ليعمل عن كثب مع                  - ٧٦
وكـذلك يـضطلع    . رئيس جملس حقوق اإلنسان، وليكون جهة اتصال بني املفوضية، واجمللس، ودائرة اإلعالم           

النهائية جلميع النشرات الصحفية والبيانات الصادرة عن كلٍّ مـن      املسؤولون الصحفيون يف الدائرة بوضع الصيغ       
وتشمل دورات اجمللس دائماً سلسلة من اإلحاطات الصحفية،        . املفوضية، واملفوضة السامية، واإلجراءات اخلاصة    

، كلَّما تيسَّر ذلك،  املقرَّةحقوق اإلنسان، ومتدُّ الدائربواليات ينظِّمها كلٌّ من الدائرة، ورئيس اجمللس، واملكلَّفني     
 إحاطة صحفية   ٢٦وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدِّمت      . بأبرز مالمح هذه اإلحاطات أو نسخ موجزة عنها       

  . عن مواضيع متصلة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إحاطات مقدَّمة من املفوضة السامية واملقررين اخلاصني

قدمي تغطية إذاعية وتلفزيونية وفوتوغرافية ملا ُيعقد من جلـسات  واصل قسم اإلذاعة والتلفزيون يف جنيف ت   - ٧٧
جملس حقوق اإلنسان، ومؤمترات صحفية متَّصلة حبقوق اإلنسان، وجلسة هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان يف                

وأنـتج  . أو تسجيل مقابالت مع أطراف رئيسية يف ميدان حقوق اإلنسان         /واضطلع القسم أيضاً بتصوير و    . جنيف
ومجع القسم أيضاً . باكستان وميامنارمؤخراً، مقابالت إذاعية وتلفزيونية مع املفوضة السامية بشأن احلالة يف القسم، 

 فيديو مستمدَّة من احملفوظات تتناول مواضيع مثل جملس حقوق اإلنسان واإلعالن العـاملي              تخمتارات من تسجيال  
وخالل هذه الفترة، واصل القسم تقدميه تسهيالت يف جمـايل          . حلقوق اإلنسان ُيفاد منها يف إعداد األفالم الوثائقية       

اإلنتاج والبث وغري ذلك من أشكال املساعدة إىل القائمني على تغطية قضايا حقوق اإلنسان من شـركات البـث     
  . يةووفرَّ القسم أيضاً صوراً تلفزيونية وقدَّم املساعدة يف سرد أحد تسجيالت الفيديو عن املفوضية السام. والصحفيني
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أيضاً يف االتصال بوسائط اإلعالم فيما يتعلق حبقوق        فيينا نشطةً   وكانت دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف         - ٧٨
  ). سلوفاكيا، وسلوفينيا، والنمسا، وهنغاريا(اإلنسان ووزَّعت نشرات صحفية على عمالئها من البلدان 

فرباير مقاالً بقلم املفوضة    / ونيودهلي يف شباط   ونشرت مراكز األمم املتحدة لإلعالم يف بريوت، وطوكيو،         - ٧٩
". اتفاقية األمم املتحدة بشأن االختفاء القسري تؤكد حقوق أسـر الـضحايا           "السامية يف منافذ إعالمية عنوانه      

فيل، وبوخاريست، ومكتب األمم املتحدة يف اونشرت مراكز األمم املتحدة لإلعالم يف أسونثيون، والقاهرة، وبراز
لنـشر  م املتحدة لإلعالم يف بوجومبـورا  ورتَّب مركز األم". اهلجرة والتنمية" بقلم األمني العام عن    كييف مقاالً 

ورتَّب مركز  . اليوم الدويل ملساندة ضحايا التعذيب يف إحدى الصحف اليومية        رسالة األمني العام اليت وجَّهها يف       
اء علـى التمييـز   اليوم الدويل للقـض    اليت وجَّهها يف     األمم املتحدة لإلعالم يف اخلرطوم لنشر رسالة األمني العام        

رتَّب مركز األمم املتحدة لإلعالم يف ليما لنشر رسالة األمني العام           أغسطس،  /ويف آب . مارس/العنصري يف آذار  
  . اليومية(El Peruano)" البريوانو"اليوم الدويل للسكان األصليني يف العامل يف صحيفة اليت وجَّهها مبناسبة 

أبريل بشأن أحد تقـارير األمـم   /تحدة لإلعالم يف موسكو يف نيسان     مركز األمم امل  وأُجريت مقابلة مع      - ٨٠
. مايو عن حقوق اإلنسان   /املتحدة عن حالة حقوق اإلنسان يف العراق، كما أُجريت مقابلة تلفزيونية معه يف أيار             

ذكرى مرور مائيت عام على إلغاء جتـارة     ناسبة  مركز األمم املتحدة لإلعالم يف براغ مب      وأُجريت مقابلة إذاعية مع     
ومبناسبة االحتفال باليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري، أُجريت . مارس/الرقيق عرب احمليط األطلسي يف آذار

مركز األمم املتحدة لإلعالم يف ليما إلجـراء         رّيو دي جانريو، ورتَّب      مركز األمم املتحدة لإلعالم يف    مقابلة مع   
   .ث باسم املفوضية يف جنيف وذلك يف حمطَّة إذاعية وطنية بارزة يف بريو مع املتحدِّابلةمق

مركز األمم املتحدة لإلعالم يف نريويب      الذي يبثه   ") ُصن الوعد " ("تيميزا أهادي "وأنتج الربنامج اإلذاعي      - ٨١
ن التابع لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي برنامج التدريب يف جمال حقوق اإلنسا: حلقات متَّصلة عن املواضيع التالية

للمرأة، وخباصة فيما يتعلق حبقوق املرأة والطفل؛ والشعوب األصلية، واملبادرة العاملية املشتركة املتعلِّقة بـالعنف               
. اجلنسي؛ ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ وبرنامج عن االجتار باألطفال، وغري ذلك من املواضيع

أنـتج  و. غادوغو برناجماً تلفزيونياً عن كره األجانب والتمييز العنصري       واأنتج مركز األمم املتحدة لإلعالم يف       و
تقرير بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية       بشأن  برامج إذاعية   أيضاً  مركز األمم املتحدة لإلعالم يف بوجومبورا       

الكونغو الدميقراطية؛ وعن عمل األطفال يف الزراعة؛ ومبناسبة مجهورية الدميقراطية عن حقوق اإلنسان يف الكونغو 
  .ملساندة ضحايا التعذيباليوم الدويل 

   يوم حقوق اإلنسان- ٢

، نظَّم مركز األمم املتحدة اإلقليمي لإلعالم يف بروكـسل          ٢٠٠٧عام  لفيما يتعلق بيوم حقوق اإلنسان        - ٨٢
قوق اإلنسان ألجل الكرامة واملعهد الربتغـايل للـشباب،         مؤمترات ُعقدت يف الربتغال باالشتراك مع مؤسسة ح       

وإحدى مدارس كاسكايس، أُعلن فيها عن إطالق جمموعة من األحداث لالحتفال بالذكرى الـسنوية الـستني                
ويف أثينا، نظَّم املركز مؤمترات باالشتراك مع اللجنة الوطنية اليونانيـة حلقـوق        . إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   ل

ويف .  وإحدى مؤسسات حقوق اإلنسان، كما نظَّم مؤمتراً صحفياً لإلعالن عن عام الـذكرى الـسنوية      اإلنسان
، أُطلقت فيه النسخة اإليطالية من "رسم الكارتون من أجل حقوق اإلنسان"روما، قام املركز بدعم حدٍث بعنوان 
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، الذي أنتجته احلكومة اإليطالية بدعم      وسيوَّزع هذا املنشور  ". عرفته دوماً عن األمم املتحدة    كل ما رغبت يف م    "
وقد شـارك املركـز مـع       .  تعليمية ة مؤسس ١٠ ٠٠٠مركز األمم املتحدة اإلقليمي لإلعالم على ما ينيف عن          

  .  املعهد األملاين حلقوق اإلنسانامهنظَّمناقشة صحفيني، ومسؤولني حكوميني، ومنظمات غري حكومية يف 

إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بدء املركز محلة إعالميـة         لسنوية الستني   ومبناسبة االحتفال بالذكرى ال     - ٨٣
وُيعدُّ املوقـع  .  وفيينا دائريت األمم املتحدة لإلعالم يف جنيف      ، بالتعاون مع  "٢٠٠٨ف حقوقك، عام    اعر"بعنوان  

احـد يف    عنصراً حمورياً من عناصر احلملة وقد أُطلق يف وقت و          (www.KnowYourRights2008.org)الشبكي  
وميثِّل املوقع سوقاً لألفكار، واملشاريع، واملبادرات . ٢٠٠٧ديسمرب /العديد من العواصم األوروبية يف كانون األول

ُتعرض يف شكل نص وصوت وصورة وميكن حتميلها على املوقع وترتيلها منه كي يتمكَّن األشخاص يف كل أحناء                  
. إلعـالن لغري من أنشطة لالحتفال بالذكرى السنوية الستني        أوروبا من عرض مشاريعهم ورؤية ما يضطلِّع به ال        

سيما على املقاالت الثالثني املتَّصلة بـاإلعالن   وهتدف احلملة إىل إطْالع اجلمهور العام على حقوق اإلنسان، وال   
ـ        . العاملي حلقوق اإلنسان، على حنو تفاعلي وتشاركي       ع وترعى املوقع إيطاليا، وسويسرا، وفرنسا، ومـن املتوقِّ
  .انضمام بلدان أوروبية أخرى إىل هذه املبادرة قريباً

وشاركت دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف ندوة عن حقوق اإلنسان اشتركت يف تنظيمها رابطة األمـم                  - ٨٤
 ٢٠٠واستقطبت الندوة حوايل . املتحدة يف النمسا ومركز الدراسات القانونية، وُعقدت يف مقر الربملان النمساوي

 ومنظمـات اجملتمـع     كوميةاحلنظمات غري    امل  وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلو    ، منهم أعضاء الربملان،   مشارك
إلعالن العـاملي حلقـوق     لالذكرى السنوية الستني    االت اليت تدوم مدة عام مبناسبة       وأطلق احلدث االحتف  . املدين

. ١٩٩٣ينا يف عام يعاملي حلقوق اإلنسان يف ف عاماً على انعقاد املؤمتر ال١٥، وذكرى مرور ٢٠٠٨اإلنسان يف عام 
ركـن حقـوق    "نشرة صحفية واستحدثت على موقعها الشبكي       األمم املتحدة لإلعالم يف فيينا      أصدرت دائرة   و

 .الذي يعرض معلومات، ووصالت، ومواد ذات صلة" اإلنسان

: ن األنشطة وفيما يلي ذكر هلاوتولَّت مراكز األمم املتحدة لإلعالم االضطالع مبجموعة واسعة النطاق م      - ٨٥
شارك مركز األمم املتحدة لإلعالم يف براغ يف استضافة حلقة عمل عن حقوق اإلنسان يف القرن احلادي والعشرين 

 "كوتيـديانول "بالتعاون مع جلنة هلسينكي التشيكية وأطلق مركز بوخارسـت، باالشـتراك مـع صـحيفة                
(Cotidianul)   ،ون عن حقوق اإلنسان، اشتمل على أعمال من إنتاج ديفيس غريبو،           معرضاً لرسوم الكرت   اليومية

أحد رسامي الصور اإليضاحية يف الصحف الدولية الرائدة، واستضاف املركز يف موسكو إحاطة قدَّمها رئـيس                
الروسي إطار للتعاون بني املفوضية واالحتاد "إدارة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة اخلارجية الروسية كُرِّست ملناقشة 

ويف األرجنتني، نظَّم مركز بوينس آيرس يوماً من حلقات العمل عن           . الذي اعُتمد مؤخراً  "  فصاعداً ٢٠٠٧لعام  
  .٢٠٠٨التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، تقدِّم للمربني موارد وأفكار للعام األكادميي 

   املنشورات- ٣

مركز األمم   اليت يصدرها     اجمللة الشهرية  كُتبت مقاالت عن حقوق اإلنسان أو جرت مواءمتها لتنشر يف           - ٨٦
 لغة،  ١٣ب واملصمَّم   الغربية   املتحدة اإلقليمي لإلعالم كما ُنشرت على املوقع الشبكي للمركز املوجَّه إىل أوروبا           
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وقد قام املركز بإصدار وحتديث مواد . الذي يتضمن أيضاً جمموعة متنوعة من مواد إعالمية متصلة حبقوق اإلنسان
  .ت أساسية عن مواضيع تشمل اإلبادة اجلماعية وجملس حقوق اإلنسانمعلوما

وُتفيد جمموعة املنتجات اإلعالمية أيضاً، واليت عادة ما تصدرها مراكز األمم املتحدة لإلعالم باللغـات                 - ٨٧
نتظمـة،  احمللية يف رفع الوعي بقضايا حقوق اإلنسان يف مناطق تلك اللغات، ومن أمثلتها النشرات اإلخبارية امل               

ومن األمثلة احملدَّدة على جمموعة املواد . واإلنتاج التلفزيوين واإلذاعي، وجمموعات املواد الصحفية، واملواقع الشبكية
إنتاج قرص مدمج مرجعي عن ذكرى مرور مائيت عام علـى           : اليت أُنتجت خالل الفترة املشمولة بالتقرير ما يلي       

، وترمجة مواد إعالميـة     )مركز األمم املتحدة لإلعالم يف بورت أوفسبني       (إلغاء جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي     
مستمدة من جمموعة مواد صحفية أعدَّهتا املقار عن الدورة السادسة ملنتدى األمم املتحدة الدائم املعـين بقـضايا                  

لقة دراسية عن حقوق الطفل الشعوب األصلية إىل اللغة الربتغالية، وتوفري مواد إعالمية باإلنكليزية والربتغالية يف ح
، ورعاية دليل عن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل          )مركز األمم املتحدة لإلعالم يف ريو دي جانريو       (

  ).مركز اإلعالم يف أسونسيون(للجنود امليدانيني 

   التوعية العامة والتثقيفية- ٤

ثانية باليوم الدويل إلحياء ذكرى ضـحايا حمرقـة    يناير، ومبناسبة االحتفال للمرة ال    / كانون الثاين  ٢٩يف    - ٨٨
اليهود، نظمت دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف جنيف بالتعاون مع مكتب املدير العام، والبعثة الدائمة إلسـرائيل                 

  . مشارك يف قاعة اجلمعية بقصر األمم٧٠٠حفالً حضره ما ينيف عن 

حافة والعالقات اخلارجية التابع لدائرة األمـم املتحـدة         وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظم قسم الص        - ٨٩
كما تنظم دائرة الزائرين    .  برناجماً إعالمياً لزيارة طالب اجلامعات وغريها من منظمات اجملتمع املدين          ٤٥لإلعالم  

ـ                 ها برامج إعالمية تتناول مواضيع مستهدفة، مبا فيها حقوق اإلنسان، موجهة إىل مجاعات بناًء على طلبها، ومن
  .طالب املدارس الثانوية عموماً

 عـن موضـوع     ٢٠٠٧يوليه  /وأُقيم الربنامج اخلامس واألربعون للدراسات العليا يف قصر األمم يف متوز            - ٩٠
 طالباً خرجياً من خمتلـف      ٦٨حضر الربنامج   ". متحدةٌ من أجل السالم والتنمية وحقوق اإلنسان      : األمم املتحدة "

  . بتقدمي تقرير عن الربنامجأحناء العامل قاموا يف هنايته

وساعدت دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف جنيف على الترويج لعدد من مشاريع متصلة حبقوق اإلنـسان                  - ٩١
رسم الكارتون مـن    "وتضمَّن أحد املشاريع الرئيسية تنظيم معرض       . وتسهيلها بالتعاون مع شركاء اجملتمع املدين     

أبريل بالتعاون مع رسام الكارتون جني بالنتو من /مارس ونيسان/مم يف آذار  ، الذي أُقيم يف قصر األ     "أجل السالم 
أبريل، ُعرض برنامج تلفزيوين عن املعرض، خاص بـدائرة األمـم   /ويف نيسان. (Le Monde) "لوموند"صحيفة 

  .الذي ُعقد يف باريس" رسم الكارتون من أجل السالم"املتحدة لإلعالم يف جنيف يف املعرض 

زَّزت دائرة اإلعالم يف فيينا تعاوهنا مع اجملتمع املدين وتعمل على زيادة ما تقدمه من توعيـة                 وكذلك ع   - ٩٢
وشارك مدير الدائرة يف االجتماع األول للجنة للمنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق            . لفئات اجلمهور املستهدفة  

  .٢٠٠٧ديسمرب /اإلنسان يف فيينا، وأُلقيت حماضرة عن حقوق اإلنسان يف كانون األول
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ودعمت دائرة اإلعالم يف فيينا جهود اثنني من موظفي األمم املتحدة السابقني إلنشاء نسخة من حافلـة            - ٩٣
وأنشأت . وُتمثِّل حقوق اإلنسان موضوع املشروع التجرييب     . األمم املتحدة املدرسية على اإلنترنت باللغة األملانية      

ني الرئيسيني باألملانية واإلنكليزية اخلاصني حبافلة األمم املتحدة املدرسـية          الدائرة يف فيينا وصلة إلكترونية للموقع     
وتعمد الدائرة إىل توجيه ). السلوفاكية والسلوفينية واهلنغارية(على اإلنترنت يف مواِقعها املصمَّمة باللغات األخرى 

  . اإلنترنت باللغة األملانيةانتباه الطالب أثناء احملاضرات إىل نسخة حافلة األمم املتحدة املدرسية على

وشارك مركز األمم املتحدة اإلقليمي لإلعالم يف منح جائزة حلقوق اإلنسان إىل املدارس يف كان، بفرنسا،   - ٩٤
  ويف مناقشة أجرهتا منظمـة رصـد حقـوق اإلنـسان           . واحتضن حماضرة يف إسبانيا عن جملس حقوق اإلنسان       

(Human Rights Watch)ونظم إحاطة عـن حقـوق   " من هو املقرر اخلاص؟"اً ملناقشة مسألة ، قدَّم املركز فرد
كما كان جملس حقوق اإلنسان املوضوع الرئيسي لكلمة وجَّهها املركز إىل املوظفني            . اإلنسان جملتمع توغو احمللي   

  .املدنيني األملان يف برلني وحملاضرة أُلقيت على موظفي القوات املسلحة األملانية يف بون

مركز األمم املتحدة اإلقليمي لإلعالم، مع مراكز األمم املتحدة األخرى لإلعالم، بدعم رحلة برية دامت               وقام    - ٩٥
. شهرين عرب منطقة البحر املتوسط، قام خالهلا املشاركون بالترويج حملياً لألهداف اإلمنائية لأللفية وحلقوق اإلنـسان               

  .دارس اليونانية وأجرى مقابلة إذاعية خبصوص احلدثوشارك املركز أيضاً يف تنظيم مسابقة إنشاء ألطفال امل

  اجتماعات منتظمة، وقد أنـشأه مركـز       " أصدقاء حقوق اإلنسان يف أوروبا    "وعقد الفريق غري الرمسي       - ٩٦
ن املفوضية األوروبية والربملان األورويب، فضالً عن منظمات غـري          عاألمم املتحدة اإلقليمي لإلعالم ويضم ممثلني       

  .سيةحكومية رئي

ومن األمثلة األخرى على مبادرات خاصة شاركت فيها مراكز األمم املتحدة لإلعالم إقامة معارض عن                 - ٩٧
يناير، نظَّم مركز األمم املتحدة لإلعالم يف وارسو   /ويف كانون الثاين  . حقوق اإلنسان وتقدمي عروض أولية لألفالم     

  يف بولنـدا   " وارنـر بـروس   "شـركة اإلنتـاج     ، وذلك بالتعـاون مـع       "جوهرة الدم "عرضاً خاصاً عن فيلم     
(Warner Bros. Poland) وقد روَّج املركز يف مدينة بنما املعرض األول لنفس الفـيلم  . وبرنامج األغذية العاملي

. يف منتدى إقليمي عن الشعوب األصـلية      " الشعوب األصلية واألمم املتحدة   "وعرض مركز برازافيل فيلم     . أيضاً
أغسطس، نظَّم مركز مانيال محلة إعالن عن صدور /م الدويل للسكان األصليني يف العامل يف آبومبناسبة حلول اليو

كما نظَّم مركز نريويب احتفاالً مبناسبة اليوم الدويل للتفكّر يف اإلبادة اجلماعية            . كتاب وَعقد منتدى مدته يومني    
الدينيني، بينما أقام مركز داكار معرضاً للصور اليت وقعت يف رواندا، شارك فيه ممثلون من الدبلوماسيني والزعماء 

وجـه  "واشترك مركز طوكيو يف تنظيم معرض بعنـوان         . الفوتوغرافية عن جرائم اإلبادة اجلماعية دام أسبوعني      
  .أبريل/يف هبو األمم املتحدة يف نيسان" حقوق اإلنسان

لزائرين وشـاركوا يف حلقـات نقـاش،        وقدَّم ممثلو مركز األمم املتحدة لإلعالم بانتظام إحاطات إىل ا           - ٩٨
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تضمَّنت بعض األمثلة املذكورة عن اإلحاطـات أو            . وحلقات عمل، ومؤمترات  

أُلقيت يف جامعة كانبريا لالحتفال باليوم " مل مشل العامل"كلمة رئيسية عن : العروض املتصلة حبقوق اإلنسان ما يلي
؛ وحماضرة عامة أُلقيت يف جامعة دار )مركز األمم املتحدة لإلعالم يف كانبريا(لتمييز العنصري الدويل للقضاء على ا

لالحتفال باليوم الدويل للتفكّر " هل من دروسٍ للبشرية؟: ١٩٩٤اإلبادة اجلماعية يف رواندا عام "السالم، بعنوان 
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؛ وحماضرات )مم املتحدة لإلعالم يف دار السالممركز األ (١٩٩٤يف اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف رواندا يف عام 
؛ )مراكز األمم املتحدة لإلعالم يف أكرا، ولومي، ومدينـة بنمـا          (عن حقوق اإلنسان أُلقيت يف املدارس احمللية        

؛ وجلسة مفتوحة ُعقدت جملموعة من ممثلي طـالب       )مركزا طهران وبوخارست  (وحماضرات أُلقيت يف اجلامعات     
األمم "؛ وحماضرة عن )مركز موسكو" ( املتحدة واملعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنساناألمم"اجلامعات عن  

؛ )مركز بوينس آيرس(وخطاب أُلقي يف حلقة دراسية عن حقوق اإلنسان يف األرجنتني " املتحدة وحقوق اإلنسان
أثر جتارة الرقيق عرب    "ت عن   ؛ ومؤمترا )مركز نيودهلي (وحلقة دراسية عن قضايا متصلة حبقوق اإلنسان للمسنني         

؛ وبرنامج إحاطة لنـساء الـشعوب       )مركز واغادوغو (وعن جملس حقوق اإلنسان     " احمليط األطلسي على أفريقيا   
  ).مركز بانكوك(األصلية بشأن اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 

   األنشطة اإلعالمية اخلاصة- ٥

مايو، ُسلِّط الضوء يف جنيف على بياين األمـني العـام           / أيار ٣حلرية الصحافة يف    احتفاالً باليوم العاملي      - ٩٩
واملدير العام لليونسكو وشارك مدير إدارة األمم املتحدة لإلعالم يف جنيف يف نقاش نظَّمته يف بروكسل اللجنـة                  

  .الفرعية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة للربملان األورويب

الم يف جنيف يف تنظيم حدٍث الختتام مهرجان جنيف السينمائي الـدويل حلقـوق              وأسهمت دائرة اإلع    - ١٠٠
مارس، قام فيه رسَّامو الكارتون من شىت أحناء العامل، من االحتـاد الروسـي، وإسـرائيل،       / آذار ١٧اإلنسان يف   

لصحفية وأمهيـة  واجلزائر، ومجهورية إيران اإلسالمية، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، بشرح دور الرسوم السياسية ا  
  .حرية التعبري جلمهور عريض

 ٣٠٠نظَّمت دائرة فيينا حفالً مبناسبة اليوم الدويل إلحياء ذكرى ضحايا حمرقة اليهود حضره ما يربو على   - ١٠١
وُترمجت رسالة األمني العـام إىل التـشيكية، والبولنديـة،    . شخص ومشلته وساط اإلعالم بتغطية واسعة النطاق 

، لتذكُّر (Yad Vashem)" ياد فاشيم"الذي قامت عليه هيئة " ليس هلواً"ُتتح خالل احلفل معرض واف. والرومانية
وقد صدرت نسخة باألملانية خصيصاً هلذا احلدث الذي نظَّمته دائرة فيينا، وسُيعرض . شهداء حمرقة اليهود وأبطاهلا

  .٢٠٠٩يف فيينا يف عام 

 -  -  -  -  -  

  


