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   املنشورات وموارد املعلومات-  الفصل التاسع
  حملة سريعة عن منشورات املفوضية

  ما هي منشورات املفوضية؟
تنتج املفوضية بانتظام منشورات عن القضايا املرتبطة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وهـي             

  :تشمل
  صحائف الوقائع  •
  ورقات القضايا اخلاصة  •
  مواد التدريب والتثقيف  •
   تستطيع املنظمات غري احلكومية الوصول إليها؟كيف

كما ميكن للمنظمات   ). اضغط هنا (تتاح منشورات املفوضية مباشرة على شبكة اإلنترنت          
  :غري احلكومية احلصول على نسخ مطبوعة جمانية باالتصال بالعنوان التايل

Information Desk
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10
Switzerland
 سويسرا

 24 92 917 22(0) 41+: رقم اهلاتف
 10 90 917 22(0) 41+: رقم الفاكس
 publications@ohchr.org: الربيد اإللكتروين

  
  

  حملة سريعة عن مكتبة املفوضية
  ما هي مكتبة املفوضية؟

توجد جمموعة ثرية من موارد املعلومات عن حقوق اإلنسان يف مكتبة املفوضية اليت تقع يف                 
ألمم املتحدة حلقوق اإلنسـان     وحتتفظ املكتبة مبجموعة فريدة من وثائق ا      . مقر املفوضية يف جنيف   

ومنشوراهتا وموادها األخرى، فضالً عن الكتابات واملواد العامة واملتخصصة حول حقوق اإلنسان            
  .يف صورة ورقية وكذلك إلكترونياً

  كيف تستطيع املنظمات غري احلكومية الوصول إليها؟
 ,Palais Wilson (52, rue des Pâquisتقع مكتبة املفوضية يف الطابق األرضي يف هذا العنوان   

Geneva, Switzerland), Room RS-181  
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 مـن  12:30 صباحاً حىت الساعة 9:30واملكتبة مفتوحة أمام عامة اجلمهور من الساعة       
وجيب أن حيمل   . يوم االثنني حىت يوم اجلمعة، وبعد الظهر من الساعة الثانية حىت الساعة اخلامسة            

شارة األمم املتحدة، أو جواز السـفر، أو        . ( صورة فوتوغرافية  الزائرون بطاقة هوية صاحلة وحتمل    
  ).بطاقة اهلوية، أو رخصة القيادة

  كيف ميكن للمنظمات غري احلكومية االتصال باملكتبة؟
 75 91 917 22(0) 41+ : رقم اهلاتف
 65 90 917 22(0) 41+: رقم الفاكس
 org.library@ohchr: الربيد اإللكتروين

  
  ما هي منشورات املفوضية؟ - ألف 

  منشورات مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  - 1
يهدف برنامج منشورات مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إىل التوعية حبقوق اإلنسان   

ويهدف الربنامج أيضاً   . واحلريات األساسية والتعريف بطرق تعزيزها ومحايتها يف مجيع أحناء العامل         
وهنـاك ثالثـة    . إىل تشجيع النقاش حول قضايا حقوق اإلنسان اليت تبحثها هيئات األمم املتحدة           

  :أنواع رئيسية من املنشورات
   تتضمن معلومات عن طائفة عريضة من مواضيع حقوق اإلنسانصحائف الوقائع  •
  رة ُتجري دراسة متعمقة لقضايا خمتاورقات القضايا اخلاصة  •
 الصادرة عن املفوضية تتألف من كتيبات وأدلة للشـعوب األصـلية            مواد التدريب والتثقيف    •

  .واألقليات واجلماعات املهنية واملؤسسات التعليمية
  صحائف الوقائع

والغرض من صحائف الوقائع هو     . تنشر املفوضية سلسلة صحائف وقائع حقوق اإلنسان        
ا تقوم به األمم املتحدة على صعيد تعزيز ومحاية تلـك           حتسني فهم حقوق اإلنسان األساسية، وم     

  .احلقوق، واآلليات الدولية املتاحة للمساعدة على إعمال تلك احلقوق
وتتناول صحائف الوقائع أسئلة خمتارة عن حقوق اإلنسان اليت هي قيد النظر الفعلـي أو                 

 فئـات ضـعيفة حمـددة؛       وتتناول بعض كتيبات السلسلة قضايا حمددة أو      . املثرية الهتمام خاص  
وتوضح كتيبات أخرى أداء هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واإلجراءات املتاحة ذات             

وتشكل صحائف الوقائع خطوطاً توجيهية عملية بشأن كيفية العمل مع برنـامج األمـم              . الصلة
كومية ومن أكثـر صـور      املتحدة حلقوق اإلنسان، مما جيعلها أداة بالغة الفائدة للمنظمات غري احل          

  .املنشورات املطلوبة
  

  مواد التدريب والتثقيف
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هتدف مواد التدريب والتثقيف الصادرة عن املفوضية إىل تقدمي عرض عام عن نظام األمم                
وتوفر تلـك املـواد     . املتحدة حلقوق اإلنسان، وتزويد مجاهري أو فئات حمددة مبعلومات تفصيلية         

 الربامج التدريبية والتثقيفية ملختلف اجلماهري، مثل األطفـال، أو          أدوات عملية ميكن استعماهلا يف    
  ,املهنيني، أو فئات ضعيفة حمددة من اجلماعات أو األفراد

 من جمموعات من املعلومات لفئات حمددة من اجلماعات أو األفراد،           سلسلة األدلة وتتألف    
قوقهم من خالل خمتلـف اإلجـراءات       وتنقسم إىل كتيِّبات منفصلة تبيِّن كيفية التماس احلماية حل        

دليل األمم املتحـدة للشـعوب       بنشر   2001وانطلقت هذه السلسلة يف عام      . الدولية واإلقليمية 
.  الذي يتضمن جمموعة معلومات للشعوب األصلية حول عمليات وإجراءات األمم املتحدة           األصلية

 كتيبـاً   14 الذي يتألف من     ألقلياتدليل على األمم املتحدة ل    وأما املنشور الثاين يف السلسلة فهو       
يبني لألقليات كيفية استعمال إجراءات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واإلجراءات الـيت أنشـأهتا              

  .قليميةإل اتاآلليا
 من كتيِّبات وأدلة الغرض منها هو زيادة الوعي باملعايري الدوليـة            سلسلة التدريب املهين  وتتألف  

وعلـى  .  على التأثري يف حالة حقوق اإلنسان على الصعيد الـوطين          وموجهة إىل اجلماهري القادرة   
الرغم من هذه السلسة ترمي أساساً إىل دعم أنشطة التدريب اليت ينظمها برنامج التعاون الـتقين                
للمفوضية فإهنا تشكل كذلك أدوات عملية للمنظمات اليت تقدم تثقيفاً حبقوق اإلنسان للجماعات        

الصادرة يف سلسلة التدريب املهين ميكن، بفضل طبيعة تصميمها، تطويعها          وأدلة التدريب   . املهنية
لكي تالئم االحتياجات واخلربات من حيث الثقافة والتعليم والتاريخ جملموعة من اجلماهري احملتملني             

وتتضمن األدلة، عند االقتضاء، معلومات عن التقنيات التربوية ملساعدة         . داخل اجملموعة املستهدفة  
  .ني يف استعماهلا بأكرب قدر ممكن من الفعاليةاملدرب

 من مواد اهلدف منها هو دعم اجلهود املبذولة من          سلسلة التثقيف حبقوق اإلنسان   وتتألف    
وتشمل السلسلة معلومات عـن الربنـامج       . مجيع الشركاء يف جمال التثقيف العام حبقوق اإلنسان       

ف حبقوق اإلنسان، ومعاهدات حقوق اإلنسان،    العاملي للتثقيف حبقوق اإلنسان، ودراسة عن التثقي      
وجمموعة من أحكام الصكوك الدولية واإلقليمية اليت تتناول التثقيف حبقوق اإلنسـان، وكتيِّبـاً              
يتضمن مشورة عملية للمعلمني واملدرسني حول أنشطة التثقيف حبقـوق اإلنسـان يف املـدارس      

صقات ألعاب حتمل اإلعالن العاملي حلقـوق       على أن يكون ذلك مصحوبا مبل     (االبتدائية والثانوية   
  ).اإلنسان

  ورقات القضايا اخلاصة
ويتم اختيار املواضـيع علـى      . جتري ورقات القضايا اخلاصة دراسة متعمقة لقضايا خمتارة         

وتشـمل ورقـات    . ضوء أمهيتها، ودواعي السرعة يف التصدي هلا، وآخر ما يقع من تطـورات            
ُنشـرت   (تقييم فعالية مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنيـة      : االقضايا اخلاصة اليت صدرت مؤخر    

ُنشرت باالشـتراك مـع     (؛ وأبعاد العنصرية    )باالشتراك مع اجمللس الدويل لسياسة حقوق اإلنسان      
ُنشرت باالشتراك مع اتفاق األمـم      (؛ وإدراج حقوق اإلنسان يف املمارسات التجارية        )اليونسكو

  ).املتحدة العاملي
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  التروجييةاملواد املرجعية و
تتيح املواد املرجعية للباحثني وممارسي قانون حقوق اإلنسان احلصول على أهم صـكوك               

ويتراوح ذلك بني اجملموعات الواسعة من صكوك  . حقوق اإلنسان وغريها من املعلومات األساسية     
  والقرارات احملددة الصادرة عـن      الصكوك العاملية،  -جمموعة صكوك دولية    حقوق اإلنسان، مثل    

املقررات املختارة للجنـة حقـوق اإلنسـان مبوجـب          هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، مثل      
  .الربوتوكول االختياري

والغرض من املواد التروجيية هو تعريف عامة اجلمهور بعمل األمم املتحدة يف جمال حقوق                
تحدة حلقـوق   وتوفر تلك املواد إجابات على أكثر األسئلة شيوعاً حول برنامج األمم امل           . اإلنسان

  .اإلنسان، وكذلك معلومات عن طريقة استعمال هذا النظام للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان
  مكتبة مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  - 2

اهلدف من املكتبة اليت تقع يف مقر املفوضية يف جنيف هو تقدمي خدمات إعالمية ومرجعية                 
. ة، وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، واملفوضية ذاهتا       شاملة وتتسم بالكفاءة لشركاء املفوضي    

وحتتوي املكتبة على جمموعة فريدة من وثائق األمم املتحدة ومنشوراهتا وغريها من املـواد عـن                
حقوق اإلنسان، فضالً عن كتابات ومواد عامة ومتخصصة عن حقوق اإلنسان يف صورة ورقيـة               

مل كذلك جمموعة من املوارد حول التثقيف والتدريب علـى          وحتتفظ املكتبة اليت تش   . وإلكترونياً
حقوق اإلنسان، بَوصالت مع مكتبات األمم املتحدة وغريها من املكتبات ومعاهـد البحـوث              
الكربى يف مجيع أحناء العامل، مما يتيح للمستعملني احلصول على خدمات حبثية ومرجعية مباشـرة               

  .على شبكة اإلنترنت
  نظمات غري احلكومية الوصول إليها؟كيف تستطيع امل  -باء 

  منشورات املفوضية  - 1
ميكن للمنشورات أن تساعد املنظمات غري احلكومية الراغبة يف معرفة املزيد عن أنشـطة                

األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، وميكن استعماهلا كمواد مرجعية يف أنشـطتها التثقيفيـة               
  .والتروجيية

  
  

وضية على شبكة اإلنترنت؛ كما ميكن احلصول على نسخ مطبوعـة           تتاح معظم منشورات املف   
  : عن طريق االتصال بالعنوان التايل)1(جمانية

Information Desk
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

________________ 

وملزيـد مـن املعلومـات،      .  املوزعني يف مجيع أحناء العـامل      تباع بعض املنشورات يف املكتبات ولدى       )1(  
 .هنا اضغط
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Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10
Switzerland 
 راسويس

 24 92 917 22(0) 41+: رقم اهلاتف
 10 90 917 22(0) 41+: رقم الفاكس
 publications@ohchr.org :الربيد اإللكتروين

عند طلب احلصول على إحدى منشورات املفوضية ينبغي أن تشري املنظمات غـري احلكوميـة               
  :بوضوح إىل ما يلي

   النسخ اليت ترغب يف احلصول عليها من كل منشورعدد  •
  اسم الشخص الذي ميكن االتصال به   •
  اسم املنظمة  •
  العنوان الربيدي  •
  اهلاتف  •
  رقم الفاكس  •
  الربيد اإللكتروين  •
  الغرض من استعمال منشورات املفوضية  •

  .سترسل الُنسخ، رهناً بتوفرها، إىل العنوان الربيدي املبيَّن يف الطلب
وعلى املنظمات غري احلكومية الراغبة يف تلقي إخطار بالربيد اإللكتـروين باملنشـورات               

  .publications@ohchr.orgاجلديدة أن تكتب إىل هذا العنوان 
دارات املفوضية  ميكن االقتباس حبرية من املواد املنشورة يف إص       : مالحظة تتعلق حبقوق النشر     

شريطة التنويه عن املصدر وإرسال نسخة من اإلصدار احملتوي على املادة املعاد طباعتها إىل فريـق                
  :املنشورات يف مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على هذا العنوان

Publications Team, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Palais des 

Nations, 8–14, avenue de la Paix, CH–1211 Geneva 10, Switzerland  
وإذا كان كيان جتاري يعتزم بيع املادة املنشورة يف أحد إصدارات املفوضية فقد تطالـب                 

  :وترسل االستفسارات إىل قسم املبيعات على هذا العنوان. األمم املتحدة حبصة من اإليرادات
United Nations Office at Geneva, Sales Section, Palais des Nations, 8–14, avenue de la Paix, CH–

1211 Geneva 10, Switzerland, e-mail: unpubli@unog.ch. 
  مكتبة مفوضية حقوق اإلنسان  - 2

 مفتوحة كذلك أمام املهنـيني      ختدم مكتبة مفوضية حقوق اإلنسان اجملتمع الدويل ولكنها         
وُيسمح للمنظمات غري احلكومية اليت تتخذ من جنيـف مقـراً هلـا             . املهتمني من خارج املنظمة   
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وقد حيصـل   . واملعتمدة بالفعل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف بالوصول بسهولة إىل املكتبة           
  .أعضاء املنظمات غري احلكومية األخرى على شارة دخول مؤقتة

 من يـوم    12:30 حىت الساعة    9:30كتبة مفتوحة أثناء الفترة الصباحية من الساعة        وامل  
وجيـب أن حيمـل   . االثنني حىت يوم اجلمعة وبعد الظهر من الساعة الثانية حىت الساعة اخلامسـة   

شارة األمم املتحدة، أو جواز السـفر، أو        . (الزائرون بطاقة هوية صاحلة وحتمل صورة فوتوغرافية      
وال ُيسمح للمنظمات غري احلكومية باستعارة الكتـب املرجعيـة          ) ية أو رخصة القيادة   بطاقة اهلو 

وخيضع الدخول إىل املكتبة للوائح وأنظمة مكتبة املفوضية        . ولكن ميكنها استخدامها داخل املكتبة    
  ).اضغط هنا(

   إضافيةمعلومات -جيم 
  طلب منشورات املفوضية

وتبيِّن االسـتمارة   . )اضغط هنا (يتم حتديث استمارات طلب منشورات املفوضية بانتظام          
، )C( والصـينية  ،)A(العربيـة   : توفر منشورات املفوضية بلغات األمم املتحدة الرمسيـة، وهـي         

وتتاح النسخ اليت يشار إليهـا بـني   . S)(، واألسبانية)R(، والروسية )F(، والفرنسية )E(واإلنكليزية
  .)اضغط هنا(املفوضية يف شبكة الويب على موقع ) W(قوسني بالرمز 

فهي من منشورات األمم املتحدة     ) *(ن املنشورات املؤشر أمامها بعالمة جنمية       وأما عناوي   
وملزيد من املعلومات،   . املخصصة للبيع وميكن شراؤها من املكتبات واملوّزعني يف مجيع أحناء العامل          

  ).اضغط هنا(
  

  


