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      األمـــــم          املتحـدة
  األمني العام

--  
   اإلنسانحقوقمالحظات أمام جملس 

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢جنيف، 
    

  ، اإلنسانحقوقاألعضاء املوقرون يف جملس 
  السيدة املفوضة السامية،

  السيد الرئيس،
  أصحاب السعادة،

  املدير العام أوردزونيكدزه، 
  السيدات والسادة،

  
ــاملي حل    يف   ــالن العـ ــذكرى الـــستني لإلعـ ــذه الـ ــسانقـــوق هـ ــل رســـالة إىل   اإلنـ ، أمحـ
  :العامل شعوب

  !إليكم هتانينا
 يعترب أكثـر الوثـائق الـيت حظيـت بالترمجـة، مـن اللغـة                 اإلنسان قوقفاإلعالن العاملي حل    

ري مـن  ودخلت مبادئـه دسـاتري الكـث   . وهو متوفر يف ثالمثائة وستني لغة. األخبازية إىل لغة الزولو   
 كلماتـــه يف كـــل ركـــن مـــن    وتـــصدح. الـــدول املـــستقلة حـــديثا والـــدميقراطيات اجلديـــدة    

  .املعمورة أركان
ــسبوقة       ــري مـ ــادئ غـ ــاملي مبـ ــالن العـ ــسد اإلعـ ــة : وجيـ ــوقعامليـ ــسانحقـ ــدم  اإلنـ  وعـ
  .للتجزئة قابليتها

  . اإلنسانحقوقوهو يكرس الترابط بني األمن والتنمية واحترام   
 حقـوق  الدول التزاما أخالقيا بعدم االنتقاء واالختيار من بني          كما أنه يضع على عاتق      
  .، بل التمسك هبا مجيعااإلنسان
وربطـوا  . وقد أعلن من صاغو اإلعالن أن الكرامة واملساواة متأصلتان يف مجيـع البـشر         

وكــانوا يــدركون أن الوصــمات .  بــسبب التمييــزاإلقــصاءربطــا ال لــبس فيــه بــني البــؤس وبــني 
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والثقافية جتعل مـن املـستحيل علـى النـاس أن حيـصلوا علـى العدالـة أو أن يـشاركوا                االجتماعية  
  .مشاركة كاملة يف احلياة العامة

. فتـه احلـرب العامليـة الثانيـة       وقد ولـد اإلعـالن العـاملي عقـب الـدمار الـشامل الـذي خل                 
 املتنوعـة لكـي     استمد اجملتمع الدويل املثل العليا واملبـادئ واملنجـزات مـن خمتلـف الثقافـات               وقد

  . اإلنسانحقوقيؤسس هذه القاعدة اليت شيدنا عليها صرحا عظيما لقانون 
فمنـذ يـومني فحـسب، اعتمـدت اجلمعيـة          .  وال نزال نضيف إىل هـذا الـصرح العظـيم           

العامـــة الربوتوكـــول االختيـــاري للعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة   
. اضي، دخلت اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة حيـز النفـاذ              مايو امل /ويف أيار . والثقافية

ويف العــام املاضــي، مت فــتح بــاب التوقيــع علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن    
  .االختفاء القسري

ويف وقت سابق من العام احلايل، أتيحت يل فرصة لقاء واحـدة مـن الناشـطات الـاليت                     
ــارنز دي كــارلوتو  قمــن بالــدعوة لوضــع معاهــدة ضــد    . االختفــاء القــسري، وامسهــا إســتيال ب

وكانــت قــد انــضمت إىل حركــة للجــدات األرجنتينيــات بعــد أن اختفــت ابنتــها، لتــصبح بعــد 
  .ذلك يف هناية املطاف قوة دافعة للعمل الدويل

 ولكنـها جتـسد أيـضا كـل         -فهـي امـرأة اسـتثنائية       . وقد تأثرُت تـأثرا شـديدا حبكايتـها         
 الـذين يقفـون يف اخلطـوط األماميـة لـصد االنتـهاكات،               اإلنـسان  حقـوق ني عـن    خصال املـدافع  

  .والذين خياطرون حبياهتم لضمان توفري احلماية لآلخرين
 اإلعاقــة هــم الــذين قــادوا عمليــة صــياغة املعاهــدة املتعلقــة  ووقــد كــان األشــخاص ذو  
  .حبقوقهم
  .وكان ضحايا التعذيب هم من تصدوا للفظائع اليت حتملوها  
  .وكانت النساء هن من حاربن التمييز بني اجلنسني  
يــوم نــشيد فيــه بكــل الناشــطني الــذين رفــضوا أن يــسكت   : واليــوم هــو أيــضا يــومهم   

  وأولئـك .بد وأن ينتصر على القـوة     الذين كانوا يعرفون أن احلق ال     أولئك  . اجلالدون أصواهتم 
اآلن احلماية ألعداد ال حتـصى مـن        الذين استلهموا اإلعالن العاملي يف وضع قوانني حمددة توفر          

  .الناس يف كافة أحناء العامل
 ليكتفـي بوضـعها      اإلنـسان  حقـوق إن العامل مل يعتمد هذه القائمة الرائعة مـن صـكوك              

بد وأن تكون وثـائق حيـة يف أيـدي           فهذه الصكوك ال  .  املتحدة األممعلى الرف يف مكان ما ب     
  .ذين يقّيمون شكاوى األفراداخلرباء الذين يفحصون تقارير البلدان أو ال
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 حقـوق ، ولكن أكثرهم محاسا هم خرباء        املتحدة األمموجيتمع الكثري من املندوبني يف        
وقــد رأيتــهم يبــدأون يف الــصباح البــاكر، ويعملــون أثنــاء الظهــرية، ويــستمرون حــىت . اإلنــسان

وهـم ال يـدخرون وسـعا يف اسـتغالل كـل فرصــة      . يطفئـون األنـوار يف وقـت متـأخر مـن الليــل     
  .واليوم يومهم أيضا.  اإلنسانحقوقحلماية 

وســواء .  هــي األخــرى اإلنــسانحقــوقكمــا أن املنظمــات غــري احلكوميــة حتمــل رايــة   
كانـت هــذه اجلماعــات تعمـل مــع الــدول أو ضـدها، فإهنــا تلعــب دورا حامسـا يف الــضغط مــن     

ورمبـا كـان    . مـات علـى مـا قطعتـه علـى نفـسها مـن وعـود               أجل سيادة القانون وحماسـبة احلكو     
  .واليوم يومهم أيضا. صوهتم عاليا أكثر من الالزم، ولكنهم ال يغردون خارج السرب

 حقــوقوالــصحافة تــستحق اإلشــادة هــي األخــرى لتــسليطها الــضوء علــى انتــهاكات    
تهديـدات  فهناك صحفيون شـجعان خيـاطرون ويـضحون حبيـاهتم كـي يكـشفوا لنـا ال                . اإلنسان

 يـوم  -وهـذه الـذكرى هـي عالمـة علـى الطريـق بالنـسبة هلـم أيـضا                . اليت يتعرض هلا اآلخـرون    
ــا مــن         ــها، وحترره ــة وســائط اإلعــالم يف أداء عمل ــى ضــرورة حري ــرة أخــرى عل ــه م نؤكــد في

  .املضايقات والترهيب وما هو أسوأ من ذلك
يقـول لنـا إننـا مل نكـن        غـري أن الواقـع      . ولقد قطعنا شوطا طويال منـذ اعتمـاد اإلعـالن           

فـال يـزال ماليـني النـاس يعـانون مـن            .  على األقل ليس بعد    -على مستوى الرؤية اليت جيسدها      
كمـا يـتعني علينـا، وحنـن حنتفـل هبـذا            . الفقر املدقع، ومن التمييـز الـشنيع، ومـن العنـف الفظيـع            

ــضا بالوحــشية     ــرف أي ــام، أن نعت ــة املنعطــف اهل ــى الكــ  اهلمجي ــّدر عل ــيت قُ ــا أن ثرييال ن يف عاملن
 .إذا ال وقت للراحة. يتحملوها

إمنـا ال بـد لكـم أنـتم، أعـضاءه، مـن جتـاوز               . وميكن أن يكـون هلـذا اجمللـس وقـع هائـل            
وإحدى الوسائل اليت تفـضي إىل ذلـك هـو املـضي يف     .  واالنقسامات اإلقليمية  املتحزبةاملواقف  

ّيم سـجالت مجيـع الـدول يف    توخي احلـذر لـدى إجـراء االسـتعراض الـدوري العـاملي الـذي يقـ               
. وعلــى اجمللــس أن يتـصدى النتــهاكات حقــوق اإلنــسان أينمــا وقعــت . جمـال حقــوق اإلنــسان 

كمــا ينبغــي للمجلــس الــضغط علــى البلــدان مــن أجــل تنفيــذ التوصــيات الــيت قــدمها اخلــرباء       
ــسان      ــة حقــوق اإلن ــة برصــد حال ــشأة مبعاهــدات املعني ــات املن ــستقلون واهليئ ــدول  . امل ــى ال وعل

  . عضاء كافةً مسؤولية مشتركة لكي يؤيت عمل اجمللس مثارهاأل
وينبغي للـدول األعـضاء أيـضا بـذل املزيـد مـن اجلهـود لـدعم مفوضـية األمـم املتحـدة                         

هذه املفوضية، اليت منذ إنشائها قبل مخـسة عـشر عامـا، قـد حتولـت مـن آليـة                    . حلقوق اإلنسان 
امليا، ورفعت مـن مكانـة حقـوق اإلنـسان،       واتسع نطاق حضورها ع   . طرية العود إىل قوة تغيري    

وقامـت بـذلك دون     . وأسدت املشورة املتخصصة إىل الدول ويف داخل منظومة األمم املتحـدة          



 -4- 08-64182
 
 

التخلي عن استقالليتها ونزاهتها اللتني تشكالن عامال حيويا للعمـل يف جمـال حقـوق اإلنـسان                 
ي تقدمـه إىل املفوضـية وإىل       إين أحث مجيع الدول األعضاء على زيـادة الـدعم الـذ           . ومناصرهتا

  . املفوضة السامية، بيالي، يف الدور القيادي الذي تؤديه
املثل األعلـى املـشترك الـذي ينبغـي أن تبلغـه كافـة              ’’لقد ُوضع اإلعالن العاملي بوصفه        

بيد أنه أيضا يـوم     . واليوم يوم احتفال مجيع الشعوب يف مجيع البلدان       . ‘‘الشعوب وكافة األمم  
، واملنظمـات غـري    اإلنـسان  حقـوق نتعهد فيه بـضرورة اسـتمرار عمـل املـدافعني عـن             بد وأن    ال

ــضمري احلــي حــىت        ــصحفيني وكــل أصــحاب ال ــسياسات، وال ــة، واخلــرباء، وصــناع ال احلكومي
ــة املتــضمنة يف هــذا اإل   ال عــالن جمــرد إهلــام وطمــوح فحــسب،   تــصبح املبــادئ اخلالــدة والعاملي
  .لعاملوأن تصبح أساسا حلياة كل شعوب ا بل

  .شكرا لكم  
  


