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يدّل اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1966 وإنشاء اللجنة 
المعنية بحقوق اإلنسان على التقّدم الكبير الُمحرز في مجال حماية حقوق اإلنسان منذ 

اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 10 كانون األول/ديسمبر 1948.

ومع ذلك أظهرت جائحة فيروس كورونا التي تزامنت مع عدٍد من التحديات األخرى، على 
غرار تغّير المناخ، أن أوجه انعدام المساواة ما تزال مستمرة وأنه ثمة مصاعب تعرقل سبل 

تعزيز اإلنجازات التي ُحققت على الصعيد الدولي وفي الُنُظم الوطنية على حّد سواء منذ ما 
يزيد على خمس وسبعين سنة. وُتعدُّ فعالية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة وطابعها 

العالمي على نحو تام وكامل جوهرية للغاية من أجل مواجهة هذه التهديدات المستجّدة. 
وإن احترام حقوق اإلنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية، ضروري إلنهاء األزمة 
العالمية الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا وإلتاحة بناء عالم أفضل أكثر قدرة على 

الصمود وأكثر عدًل واستدامة.

وعملت جاهدة بصفتي عضو في اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان منذ عام 2019 على ترويج 
حقوق اإلنسان وحمايتها في العالم أجمع. وما تزال التحديات الماثلة بليغة، لذا أرغب في 

مواصلة التزامي هذا من خالل الترّشح لولية ثانية بدعم من فرنسا.

ويرتكز التزامي على ثالث ركائز أساسية، وهي

الخبرة القانونية الدولية التي أتمتع بها ◀ 
والتي ُتطّبُق على أرض الواقع بالدرجة 

األولى

عملت على مواضيع عّدة وال سّيما على 
إدراج حماية البيئة في الحق في الحياة لفائدة 
المجتمعات األكثر هشاشة، وعلى الدفاع عن 

الحّيز المدني، وعلى تعزيز مكافحة العنف 
الذي ُيمارس على النساء، وخاصة في النزاعات 

المسّلحة، وذلك بصفتي مكّلفة بتسجيل 
الشكاوى الجديدة، ومنح التدابير المؤقتة أو 

رفضها، ومراقبة تناول الشكاوى الفردية المتنازع 
عليه في اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان. 

ومّثلت اللجنة أيًضا في الفريق العامل المعني 

بجائحة فيروس كورونا، وهو فريق يضّم ممثلين 
عن جميع هيئات المعاهدات الخاصة باألمم 

المتحدة. وحررت، بصفتي مقررة هذا الفريق، 
إعالن حقوق اإلنسان في زمن انتشار الجوائح 

الذي ُنشر بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق 
اإلنسان في 10 كانون األول/ديسمبر 2021.

والطريقة التي أعتمدها بالدرجة الثانية◀ 

أستند على التحليل الشامل والمتناسق والمقارن 
لقضايا حقوق اإلنسان. وإن أخذ الطابع العالمي 

لحقوق اإلنسان على محمل الجّد ال يتطلب 
التشّبث بحقائق مطلقة ال مراء فيها، بل التحلي 
بالقدرة على دراسة كّل قضية من منظور منفتح 



ومتنّوع ثقافًيا، استناًدا إلى الخصائص اإلقليمية 
والمحلية وإلى ضرورات صون المبادئ العالمية 

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان. ويستلزم 
ذلك بصورة خاصة تعزيز التبادل بين مختلف 

هيئات الحماية اإلقليمية. لذا ُعينت في اللجنة 
جهة االتصال المعنية بالعالقات مع المحكمة 

األوروبية لحقوق اإلنسان.

وأخيًرا الفلسفة التي أعتمدها والتي ◀ 
تتمّثل في اتباع نهج عملي في ما يخص 

حقوق اإلنسان.

إن تعريف معنى قاعدة تعّبر عن حق ما وتحديده 
هو حكًما نتاج مناقشات استشارية أو دبلوماسية 

أو مثيرة للجدل. وإني أؤمن بسلطة اإلقناع 
والمحاجة أكثر مما أؤمن بسلطة الجزاء. وانطالًقا 

من هذه الفلسفة بالذات، اضطلعت مهام 

اللجنة من خالل التفاعل ميدانًيا وعبر الفيديو 
مع العديد من اإلدارات والهيئات القضائية 

والمنظمات غير الحكومية في أفريقيا وآسيا 
وأمريكا الالتينية. وزرُت على سبيل المثال 

السلفادور في عام 2019 وكينيا في عام 2021 
إلجراء محادثات بشأن حقوق المرأة وإمكانية 

ممارسة اإلجهاض اآلمن والقانوني والمجاني. 
وبصفتي جهة االتصال المعنية بالتواصل في 
اللجنة، أعمل جاهدة على إذكاء الوعي بأعمال 

اللجنة التي تتماشى مع هذه الفلسفة.

وسأواصل، في حال ُأعيد انتخابي، ممارسة 
واليتي بإتقان واستقاللية، قناعًة مني بأن خبرتي 
والتزاماتي من شأنها أن تسهم إسهاًما فاعاًل في 

تنفيذ أعمال اللجنة."
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إيلين تيغرودجا، أستاذة القانون العام
ولدت في 19 تموز/يوليو 1975 في مدينة ليل في فرنسا

المناصب الحالية
خبيرة مستقلة لدى اللجنة المعنية بحقوق ◀ 

اإلنسان التابعة لألمم المتحدة منذ عام 2019
أستاذة القانون الدولي العام في جامعة أكس-◀ 

مارسيليا
أستاذة في كلية هاوسر للحقوق في جامعة ◀ 

نيويورك
أستاذة زائرة في كلية حقوق اإلنسان والقانون ◀ 

اإلنساني في الجامعة األمريكية في واشنطن
عّينها قلم المحكمة الجنائية الدولية في القائمة ◀ 

العامة للخبراء في مجال التعويض

تتمتع بخبرة أكاديمية وعلمية متينة تنصّب 
في مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

أستاذة زائرة في المدرسة الوطنية لإلدارة في ◀ 
فرنسا، ومعهد العلوم السياسية في باريس، 

والمعهد الدولي لحقوق اإلنسان في ستراسبورغ، 
وجامعة جنيف، ومعهد ماكس-بالنك في هايدلبرغ، 
وجامعة بروكسل الحّرة، وجامعة لوفان الكاثوليكية، 

وجامعة أبوميه-كاالفي.
أستاذة معتمدة في القانون العام منذ عام ◀ 

2004، وحائزة على شهادة الدكتوراه في القانون 
الدولي العام من جامعة ليل 2 في عام 2001، 

وتناولت في أطروحتها موضوع "وضع الضحية في 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان".

تتمتع بخبرة معترف بها من أقرانها على 
الصعيد الدولي وقامت بتنفيذ العديد من 

المهام الميدانية.
نّفذت منذ عام 2002 العديد من المهام ◀ 

الميدانية لصالح اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان 
في هندوراس، وبيرو، والسلفادور، وكينيا، ولصالح 

مجلس أوروبا في ألبانيا، وأرمينيا، وأذربيجان، 
والبوسنة والهرسك، ومولدوفا، وأوكرانيا، ولصالح 
االتحاد األوروبي في تونس، وأوزبكستان، وصربيا، 
ولصالح منظمة األمم المتحدة، ومحكمة البلدان 

األمريكية لحقوق اإلنسان، ووزارة الشؤون الخارجية 
الفرنسية والمدرسة الوطنية لإلدارة في األردن، 

ولصالح مركز جنيف لحوكمة القطاع األمني 
ومنظمة اليونسكو في آسيا الوسطى، والمغرب، 

والسنغال.
ُتدعى بانتظام إلعطاء الدروس والدورات التدريبية ◀ 

والمحاضرات في جامعات في الخارج وفي البرنامج 
اإلقليمي لدروس القانون الدولي التابع لألمم 

المتحدة.
اختارتها أكاديمية القانون الدولي في عام 2014 ◀ 

للمشاركة في توجيه أعمال بحثية دولية تتناول 
موضوع حقوق المرأة والقضاء على التمييز، 

وانُتخبت في عام 2017 في اللجنة الخاصة بحقوق 
اإلنسان في حاالت الطوارئ التابعة لرابطة القانون 

الدولي، وانُتخبت عضٌو في لجنة تحرير الحولية 
األفريقية للقانون الدولي. 
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اإلصدارات األخيرة
االتفاقية األمريكية بشأن حقوق اإلنسان. شرح، ◀ 

جامعة أكسفورد/جامعة نيويورك: طباعة جامعة 
أكسفورد، 2021 )مؤلفة شريكة(

"التطورات اإلجرائية في المحاكم والهيئات ◀ 
الدولية المعنية بحقوق اإلنسان"، قانون المحاكم 

الدولية وممارساتها 19، ص.304-341، 2020
دراسة بشأن القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ◀ 

باريس، دار نشر بيدون، 2018
حقوق المرأة والقضاء على التمييز )شارك في ◀ 

التحرير السيد جانتيرا-جاريبورغ(، 2016، دار نشر بريل/
نيجوف، أكاديمية القانون الدولي.

صحافة.
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