موجز حول "شعار لحقوق اإلنسان"
منذ عھد قريب يوجد شعار لحقوق اإلنسان .لقد كشف الستار عن الشعار
العالمي لحقوق اإلنسان في نيويورك بتاريخ  .2011/9/23وقد اختارت لجنة
التحكيم المكونة من شخصيات مرموقة مثل نشطاء حقوق اإلنسان اونغ سان
سو تشي وأي وي وي ومحمد يونس وميخائيل غورباتشوف وجيمي كارتر
باالشتراك مع المشاركين عبر اإلنترنت من بين  15300تصميم الشعار
الفائز .التصميم الفائز ابتكره بردراغ ستاكيتش من صربيا وھو يمزج فيه بين
رمزي اليد والطائر .الشعار متاح مجانا للجميع فورا على موقع www.humanrightslogo.net
كمنتج مفتوح المصدر.

لماذا شعار لحقوق اإلنسان؟
كل إنسان تقريبا يعلم بأن القلب رمز للمحبة وبأن
الحمامة البيضاء رمز للسالم .لكن السؤال يطرح نفسه
عما ھو رمز لحقوق اإلنسان .يعيش في كوكبنا  7مليار
من البشر يحق لكلھم التمتع بحقوق اإلنسان .على الرغم
من ذلك افتقد العالم حتى اليوم لوسيلة رمزية تعبر عن
ھذه الرابطة العالمية على نحو يتخطى كافة الحواجز.
وقد أغلقت ھذه الثغرة من خالل انطالق مبادرة "شعار
لحقوق اإلنسان".ھذا الشعار العالمي األول لحقوق
كثيرا ما استحال فھم مطالب المتظاھرين دون اإلنسان له أكثر من مجرد مغزى مرئي .فھو باإلضافة
إلى ذلك يلفت األنظار إلى ممارسات خرق حقوق
سماع ورؤية تعقيبات أجھزة اإلعالم.
اإلنسان ويعطي الضحايا صوتا خاصا بھم .يملك
الشعار قيمة إعادة التعرف على األمور ،حيث أنه يعزز عملية تفاعل السكان مع فكرة حقوق األنسان.
والشعار ينقل بسرعة ودون استخدام الكلمة رسائل تتخطى كافة الحدود اللغوية مما يجعله اليوم في
عصر يسوده الفيض اإلعالمي عبر التلفزيون واإلنترنت أكثر أھمية من أي وقت مضى.

المسابقة
دعت المسابقة الدولية "شعار لحقوق اإلنسان" منذ مايو )أيار(  2011في كل أرجاء العالم إلى إرسال
مقترحات حول ھذا الشعار والتصويت عليھا .وكان صدى ھذه الدعوة كبيرا بالغا .وقامت لجنة
التحكيم بمشاركة مستخدمي اإلنترنت باختيار الشعار الفائز من بين أكثر من  15300مشاركة من
أكثر من  190دولة .وقد دعي الكل للمشاركة وإرسال أفكارھم ومقترحاتھم االبتكارية والحكم على
الشعارات األخرى والتصويت عليھا .بعبارة أخرى كان ذلك مبادرة من اإلنسان من أجل اإلنسان.

كيف ستكون المتابعة؟
يمكن للشعار العالمي لحقوق اإلنسان أن يساھم على األجل الطويل مساھمة ھامة في تعزيز أواصل
حقوق اإلنسان في كل أنحاء العالم طالما تم اآلن نشره والتعريف به على المستوى الدولي .ونحن في
حاجة ماسة إلى مساندتكم الفعالة! فادعموا جھودنا وجھود العديد من الناشطين في مجال حقوق
اإلنسان الذين يتبنون ھدفنا المشترك الرامي إلى ترسيخ ھذا الشعار داخل المجتمع المدني.
سيتم قريبا إنشاء مركز تنزيل على موقعنا
 www.humanrightslogo.netيمكن لكل زائر أن
يقوم منه بتنزيل األشكال المختلفة للشعار وقوالب
لطباعة المواد الترويجية والبالغات الصحافية ومواد
التصوير واألفالم المتعلقة بالمبادرة .استخدموا
النموذج المطبوع عليه شعار حقوق اإلنسان ) أو
قوموا بإعداد نموذج على ھذا النحو باسمكم(
واألفكار التجارية المتنوعة أو انشأوا رابطا مع
الشعار في موقعكم على اإلنترنت .فبفضل عونكم
يمكن أن يصبح الشعار رمزا دوليا موحدا لحقوق اإلنسان.

