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 أسمى ما ترنو إليه النفوس

 نداء إلى العمل من أجل حقوق اإلنسان 
 

 بقلم أنطونيو غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة 

 الخامسة والسبعين إلنشاء األمم المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية  
 

 

      
قبل خمسممممممي  سممممممبع ن ثاماا ثبر م تاق األم  المتحدة ثن   

تصمممي  ج ل ثانى من حرع ثالميي  من الاسمماى ثالى أم  سممم  أ دا  
لظر ف البؤس اإلنسمممممممممان  تالم  هم ن تاون لوما النالبميد  أ مد من جمد مد 

اإل مان هحقوق اإلنسمممان األسممماسممميي  فررامي الفرى  قدلر  فما لالرجا   ”
 فعد ذل   بضممممممت سممممممنوا ا ثر ف  د “ النسمممممماء من حقوق متسمممممما  ي

اإلثالن العمالم  لحقوق اإلنسممممممممممان تالم  الحقوق تعر فما أ  ىد   مان  
اإلثالن همتمماهممي  ثممد من قمماىة  ممل منلقممي همم نو  لن  ال نوا أ ممدا    
سممممع و  إلى إثما  الحقوق  الحر ا  األسمممماسممممييد   انوا  دل ون أن  

 ذل  لن  رون مومي سواليد

الية مكاسببببببببف  اجلة    م ا   وقد تحققت على مدى العقود الت  
حقوق اإلنسبببببانت ولاال ال منين من الناس  حيون حياة أمنر أمنا وأ و   
مدة وأو ر كرامةت وأصببببببببببببا لدننا ع دان  حددان النطاق ال امل للحقوق  
المدنية والسببببببياسببببببية واقجتمايية واققتفبببببباد ة والنقا ية  ومن ومة قوية  

يز حقوق اإلنسان وحمانت ا  قاجمة على المعا داال  ولنيان مؤسس  لتعز 
ووع  أم ر ببالييم واقلتزامباال الت  تسببببببببببببببتنبد إلي با تلب  الحقوقت ونت بت  
عن ذل ، عموما، رؤية مشببببببببتركة لما   علنا بشببببببببرا، تتمنل    م موعة 
حقوق عالمية وغير قابلة للت زجة    آن واحد توازن بين الفرد وال ماعة  

عالم أ ضببببببل لل مي ،   وتشببببببكل مفببببببدر إل ام لنا    سببببببعينا إلى تحقي 
    ذل  األجيا  المق لةت بما

غير أن قضببببببية حقوق اإلنسببببببان تواجه تحد اال ك رى ق  خلو   
من ا أي بلدت  ت ا ل حقوق اإلنسبببان واسببب  اقنتشبببارت إذ إننا نشببب د     
سببببببببببببببيباقاال كنيرة    العبالم كلبه ارت بام انت باماال ن راء وممن  بة لحقوق  

ام  وازد اد خطام ال راهية ومعاداة اإلنسبببببان  وتفشببببب  اإل مال من العق
المرأة واإلقفبببببببباء والتمييز  واقسببببببببتقطام اقجتماع  و قدان ال ياسببببببببة   
وتد ور ال يئة  وعدم المسباواة    إمكانية الوصبو  إلى الموارد والفر ت 
ونشببب د أ ضبببا اسبببتخدام قضبببية حقوق اإلنسبببان ألغرا  سبببياسبببيةت و   

 باال الطباةيبة حباليبا منبل أزمبة الوقبت نفسببببببببببببببه،  ب ن حيباتنبا ت ير با اقت با
المناخ والنمو السبببببببببببببكان  والتحضبببببببببببببر السبببببببببببببري ت ويوجد بين الناس من 

 سبببببببببببتطيعون اللحاق بالركفت ويتمل  م الخوات وكنيرا ما نتخاصبببببببببببم  ق
القادة  معًا    مكاسببببببببببف سببببببببببياسببببببببببيةت وت ملت النقة بين الناس ولع  

نع د ا     لم ول ننا    الوقت نفسه نعيش    عالم من الفر  الت قادت مت 
من ق لت  التقدم الت نولوج  اقسببببببببتنناج  والتطوراال اققتفبببببببباد ة العالمية 
خلَّفببا ممنين الناس من برا ن الفقر، وصببار لدننا إ ار عمل متف  عليه 

 ت 2030للمض  قدما و و خطة التنمية المستدامة لعام 

الضبمير    ”لّما كان ت ا ل حقوق اإلنسبان وازدراؤ ا قد أ ضبيا إلى أعما  أ ارال برلريت ا
اإلنسبان ، وكان البشبر قد نادوا ب زوع عالم نتمتعون  يه بحرية القو  والعقيدة ولالتحرر  

 من الخوا والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوس م“

 دنباجة اإلعمن العالم  لحقوق اإلنسان  -
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و    بذا المنعط  البدقي ،   بف أن ت ون حبالتنبا البشببببببببببببببريبة  
وقيمنا المشتركتان مفدر وحدة، ق س ف تفرقةت وي ف علينا بث األمل 
   نفوس الناس وتبفبببببببببير م بما  مكن أن  حمله المسبببببببببتق لت ومن ومة 
حقوق اإلنسبببببببان    الت  تسببببببباعدنا لن ون على مسبببببببتوى تحد اال القرن  
الحادي والعشببرين و رصببه واحتياجاته  وإلعادة بناء العمقاال بين الناس 

لتحقي  ما نعتمد عليه جميعا من اسببببببببتقرار وتضببببببببامن وتعدد ة والقادة  و 
وشبمو  على الفبعيد العالم ت و   الت  ت ين لنا السب ل الت   مكن من 
خمل با أن نحو  األمبل إلى عمبل ملموس  كون لبه أ ر حييق     حيباة 
النباست وي بف أق تختخبذ من ومة حقوق اإلنسببببببببببببببان أبدا ذريعبة قعتبباراال  

 ة      أسمى من كلتي ماتالسلطة أو السياس

والتمسبببببببببببب  ب مي  حقوق الناس كا ًة  فببببببببببببّف    مفببببببببببببلحة   
ال مي ت وق م با  أمبامنبا إ مقبا للمفبايببببببببببببببلبة بين الحقوق   بالسببببببببببببببع   
للحفببببببببببببببو  على جمي  الحقوق أمر ق ببد منببه إلعمببا  كبل ح  من ببات 
وسببببببببببببيكون من الخطأ اقنتقا  من الحقوق اققتفبببببببببببباد ة واقجتمايية  

 حببدف    كنير من األحيببانت ول ن سببببببببببببببيكون من ق يببل   والنقببا يببة كمببا
اقنحراا عن جادة الفوام أ ضا اقعتقادخ بأن تل  الحقوق ت ف  لتل ية 
َتوق الناس إلى الحريةت إننا بحاجة إلى نداء إلى العمل  شببببببببببمل الحقوق  

 بكامل نطاق ات

ولقببد تع ببدالخ    أو  نوم ل  كببأمين عببام بببأن أجعببل ال رامببة   
 ر عملنات والمعنى الملموس لذل   و تحقي  ما وعد به اإلنسببببببببببببببانية جو 

اإلعمن العالم  لحقوق اإلنسببببببببان من خم  كل ما نقوم بهت و ذا  عن   
تنشبببيس مسببباعينا الرامية إلى إعما  تل  الحقوق والييم الداجمة    سبببياق  

 التحد اال والفر  ال دندةت

ده بالنسبة لألمم المتحدة، و   تحتفل بالذكرى   السنوية   وما أنشخ
الخامسبة والسببعين إلنشباج ا،  و التروير لرؤية تحّولية لحقوق اإلنسبان،  

تو ر حلوق وتخا ف كل إنسبببببان مباشبببببرةت وتحييقا ل ذه ال ا ة،   ف أن 
نوسببببببب  قاعدة الدعم لحقوق اإلنسبببببببان من خم  التواصبببببببل م  المنتقدنن  

 واقنخراط    محاد اال تفل إلى عم  الم تم ت

م  وصبببببببببكون حقوق اإلنسبببببببببان الت  نبعت منه واإلعمن العال 
 شبببببببببكمن عقدا اجتماييا بين البشبببببببببر كا ًة نتيا ل ل إنسبببببببببان أن  عيش 
بكامل إمكاناتهت واليوم نحن بحاجة إلى ت دند تل  اآلصرةت ولينما   ف  
أن نواصبببببببببببببل السبببببببببببببع  إلى بلوع جمي  الحقوق المدنية والسبببببببببببببياسبببببببببببببية  

نان عدة م اقال تسبببببببببتدع   واققتفببببببببباد ة واقجتمايية والنقا ية،   ن  
بذ  المزيد من ال  د، إما ألن الفرصببببببببببة باتت متاحة لتحقي  تقدم ك ير  

 -   إعما  حقوق اإلنسببببببببببان، أو ألن اقحتياجاال قد وصببببببببببل إلحاح ا 
إلى الحد الذي نتطلف بذ  ج د أم رت  -واقت ا اال قد بل ت مشبببامل ا  

نمبا   بف علينبا ويمنبل بع   بذه ال  ود إعبادة تبأميبد للعمبل ال باري، بي 
    م اقال أخرى أن نفعل أمنر بكنيرت

ويحدد  ذا النداء إلى العمل بع  المبادئ التوجي ية الشبببباملة   
( وجود الحقوق    صميم التنمية المستدامة  1وسبعة م اقال للعمل: )

( المسبببببباواة بين ال نسببببببين ومسبببببباواة 3) ( الحقوق    أوقاال األزماال 2)
( حقوق  5مشببببببببببببببباركبة العبامبة والحيز المبدن   )( ال4المرأة    الحقوق  )

( وجود الحقوق    قلف  6األجيا  المق لة، وق سبببببببيما العدالة المناخية  )
( اآل اق ال دندة لحقوق اإلنسببببببببببببانت و   كل م ا   7العمل ال ماع   )

من  بببذه الم ببباقال،  نبببان خطواال محبببددة  مكن أن نتخبببذ بببا معبببا     
 سانتالمدى القريف للن و  بخطة حقوق اإلن 

وإنن  مفبببببببمم على أن أيببببببب  كامل  قل مكت   وأسبببببببرة األمم  
المتحبببدة وراء النبببداء إلى العمبببل البببذي نطلقبببه اليوم، داعمبببا بقوة العمبببَل  
الحيوي الذي تقوم به المفويبببببة السبببببامية لحقوق اإلنسبببببانت وسبببببنضبببببمن 

 أ ضا التعاون الو ي 
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 المباىئ التوج ويي 

حقوق اإلنسببببان عالمية وغير قابلة للت زجةت وي ف أن نن ر إلى حقوق اإلنسببببان من من ور  خا ف   / 
 مل إنسان ويشمل كل الحقوق: اققتفاد ة  واقجتمايية  والنقا ية  والمدنية  والسياسيةت

والقواعد، وأن   ف أن تتميز ج ودنا بأعلى معانير النزا ة والحياد واقستقملية، وأن تستند إلى األدلة  / 
 تسترشد بأصواال أولئ  الذنن تتأ ر حقوق مت

 ببد نببا ق ببل كببل شبببببببببببببب ء  و إحببداف تببأ ير إ  بباب ت و ببذا  عن  اقنفتببا  على جمي  القنواال والفر   / 
المتاحة للمشبببباركةت   نان مكان للمفاويبببباال خل  ال والي ، ومكان ل ناء القدراال الو نية وتعزيز ا، 

 أصحام المفلحة، ووقت ت ون  يه الم ا رة أمرا أساسياتومكان لدعم مختل  

لن تتحق  حقوق اإلنسببببان وال رامة اإلنسببببانية أبدا دون التركيز بشببببكل خا  على حقوق اإلنسببببان الواجبة   /  
 للمرأةت ويشكل تحقي  المساواة بين ال نسين األساس ل ل عنفر من عناصر  ذا النداء إلى العملت 

البشبري ميزة ق ت دندت وي ف أن نعتز بنراء اختم اتنا دون أن ن فل أبدًا عن إنسبانيتنا وكرامتنا التنوع   / 
المشببببببببتركتينت وي ف أن تشببببببببعر كل  اجفة، بما    ذل  األقلياال والشببببببببعوم األصببببببببلية، بأن  ويت ا  

بحقوق  تح ى بباقحترام وأن بب مكبان با المشبببببببببببببباركبة ال باملبة    الم تم  ككبلت ويح  ل بل  رد التمت   
اإلنسبان دون تمييز على أي أسباس، حتى م  تسبليمنا أ ضبا بأن السبن وال ن  والتنوع عوامل تشبكل 

 ت ارم اإلنسان وينب   مراعات ا    تدابير اقست ابة الت  نتخذ ات

ت ير المنباخ  و أم ر ت بدنبد لبقباجنبا كنوع و و ن بدد ببالفعبل حقوق اإلنسببببببببببببببان    جمي  أنحباء العبالمت  / 
 ت ل معال ته من بين أولوياتنا العليات وي ف أن

حقوق اإلنسببببببان وكرامته ل ما أ مية حاسببببببمة لفببببببوع ت رلة اإلدارة واألخمق للمسببببببتق ل، بما    ذل   / 
 العدالة بين األجيا ت

نا ببع ، ول ن ذل  لن  كون إق إذا التزمنا بحوار  /  حقوق اإلنسببببببببببببببان    الل حمة الذي ترلس بعضببببببببببببببَ
ين والمختلفين وغير م، ولاإلبمع عن التأ ير اإل  اب  بشببببببببببكل أمنر  عالية، م   ادا، م  المشببببببببببك 

  ر  مسوغاال أقوى لوجود كل ح  من الحقوق، ولعالمية جمي  حقوق اإلنسان المتأصلة وترابط ات

إعما  حقوق اإلنسبان نرت ز على المسبؤولية الو نية ول نه مرتبس عالميات و و نتطلف انخرا ا واسبعا  / 
واصببببببببم م  الدو  والم تم  المدن  وأصببببببببحام المفببببببببلحة اآلخرين، ويرتبس ارتبا ا و يقا بخطة  ومت 

 ت2030التنمية المستدامة لعام 

  ف مراعاة حقوق اإلنسببببان    األمم المتحدة مراعاة تامة    جمي  عملياال صببببن  القرار والعملياال  / 
 واقلتزاماال المؤسسيةت

الييادي الذي تقوم به األمم المتحدة    الن و  بقضبية حقوق اإلنسبان،  د نا العام  و تعزيز الدور   / 
وجعل من ومة حقوق اإلنسببببببان مت اولة وم ت رة    مواج ة تحد اال حقوق اإلنسببببببان، وتعزيز الت زر 

 بين حقوق اإلنسان وجمي  ركاجز عمل األمم المتحدةت
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اإلنسبببببببببان    متابعة النداء إلى بين مكت   ومفويبببببببببية حقوق   
العملت ومن الم م تأميد أن حقوق اإلنسببان مسببؤولية كل ج ة  اعلة     
األمم المتحدة، وأن  قا ة حقوق اإلنسان   ف أن تتخلل كل ما نقوم به، 
   الميبببدان وعلى الفببببببببببببببعيبببد اإلقليم  و   المقرت وأتطل  على وجبببه  

ن  ي م رؤسبببببببباء البعناال الخفببببببببو  إلى أن  قوم قادتنا    الميدان، بم
 والمنسقون المييمون، بدور مت

مما أتطل  إلى العمل م  جمي  الحكوماال والشبببببببببببببركاء لتفعيل  
 ذا النداء إلى العمل، ولالتال  مسبببببببببببببباعدة جمي  الشببببببببببببببعوم،    جمي  

نفوس   “أسبببببمى ما ترنو إليه”ال لدان، على تحقي   ذا التطل  الذي  منل 
 البشرية جمعاءت

  

 جوى الحقوق    صمي  
 التنميي المستدامي 

    
ثندما ننتوج نوجا قائما ثالى حقوق اإلنسمممممان إلاء التنمييا   

تاون النتممائج أ تر اسمممممممممتممدامممي  قوة   عمماليمميد   مم ا ممما جعممل حقوق  
د  تستند  2030جوانب خلي التنميي المستدامي  اإلنسان تسري     ل 

أ داف التنميي المسمممممتدامي السمممممبعي ثقمممممر إلى الحقوق امقتصممممماى ي  
 الممدنيمي  التقما يمي  السممممممممميماسممممممممميمي  امجتمما يميا  ضمممممممممال ثن الح   

 التنمييد   

وتعك   ببذه األ ببداا،    عببالميت ببا وعببدم قببابليت ببا للت زجببة،  
والشببمو ، رو  ونا التزاماتنا   ضببم عن تركيز ا الشببدند على المسبباواة 

   م ا  حقوق اإلنسببببانت وق تنشببببد األ داا عالما تتو ر  يه ال روا  
الماد ة لحفبببببببو  الناس على حقوق م  حسبببببببف، بل تنشبببببببد أ ضبببببببا عالما 
 مكن أن  شارن  يه الناس بنشاط    القراراال الت  تؤ ر علي مت وعموة 

للحفببو  على الفر  على ذل ، عندما تتا  ل ل  رد إمكانية متسبباوية  
والخياراال، ويسبببببببببتطي  المطالبة بحقوق اإلنسبببببببببان الواجبة له، ق نتخل  
أحد عن الركفت و ذا الوعد نخلزمنبا بمعبال بة الممسبببببببببببببباواة ب مي  أبعباد ا 
والقضبببباء على جمي  أشببببكا  التمييزت وينب   أق  كون أي شببببخا أقل  

 ر أو مكان ح ا من اآلخرين بسبب ف السببن أو ال ن  أو التنوع أو الم 
وي ف    ال وية ال نسبببانيةت اإلقامة أو  ريقة العبادة أو الميل ال نسببب  أو

أن نف م اقحتياجاال والخ راال الخاصبببببببببببة للشببببببببببببام واألشبببببببببببخا  ذوي 
اإلعاقة واألقلياال وم تمعاال السببببببكان األصببببببليين والمجئين والم اجرين  

خاصبا  وغير م من الفئاال الت  تواجه تحد اال محددة، وأن نول  ا تماما  
ل ات وعموة على ذل ، ننب   إنمء ا تمام خا  لأل داا الت  تشببببببكل  
حياة الناس ومسببببببببتق ل م، منل السببببببببع  إلى القضبببببببباء على الفقر وتو ير 
التعليم لل مي ، وق سببببببببببيما للفتياال، وتو ير الرعا ة الفببببببببببحية الشبببببببببباملة  

 ويمان سيادة القانونت

ي   ، أصبببببببببببببببحبت لبدننبا خريطبة  ر 2030ولباعتمباد خطبة عبام   
متف  علي ا، وزخم جدند وأدواال جدندة للقضببببببببببباء على الفقر وتحسبببببببببببين  
نويية حياة الناس، بوسبببباجل من ا ممارسببببة كامل نطاق الحقوقت وتتوا   
أ ببداا وغببا بباال الخطببة إلى حببد ك ير م  اقلتزامبباال القبباجمببة    م ببا   
حقوق اإلنسبببببانت و ذا  عن  أنه باإليبببببا ة إلى اقلتزام السبببببياسببببب  الذي 

، لدننا أسببببببببب  لحقوق اإلنسبببببببببان  مكن اقسبببببببببتناد 2015   عام قطعناه  
إلي بببا، وكنير من بببا مكرس ببببالفعبببل    التشببببببببببببببريعببباال الو نيبببة وت طيبببه 
المؤسبببببببسببببببباال الو نية لحقوق اإلنسبببببببانت ولضبببببببمان أق نتخل  أحد عن 
الركف، سببببنقوم ونحن نسببببت ل عقد العمل من أجل تحقي  أ داا التنمية  

 المستدامة، بما نل :
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 اإلجراءا 

  ، بما    ذل  2030دعم الدو  األعضبباء لضببمان اقسببترشبباد بمبادئ حقوق اإلنسببان    تنفيذ خطة عام  / 
تمكين الناس وإ  اد سببببب ل لمشببببباركة الم تم  المدن ،  ضبببببم عن اتباع ن ر مرايية لحقوق اإلنسبببببان 
وغير تمييزية    جم  ال ياناال والرصبببد واإلبمعت و ذه    أيبببمن  ريقة قسبببتفادة ال مي  من تل  

 الخطة الطموحة البعيدة المدى دون أن نتخل  أحد عن الركفت

آللياال حقوق اإلنسبببان، بما    ذل  اقسبببتعرا  الدوري الشبببامل، و يئاال  تشببب ي  اقسبببتخدام ال امل / 
معا داال حقوق اإلنسببببان، واإلجراءاال الخاصببببة،  ضببببم عن المؤسببببسبببباال الو نية لحقوق اإلنسببببان، 

 للمسا مة    تنفيذ أ داا التنمية المستدامة، ق سيما على الفعيدنن الو ن  والمحل ت

لمفببببببببببلحة اآلخرين    اقسببببببببببتفادة بشببببببببببكل أ ضببببببببببل من نتاجر دعم الدو  األعضبببببببببباء وأصببببببببببحام ا / 
اقسببببببتعرايبببببباال الدورية الشبببببباملة وتقارير ال يئاال المنشببببببأة بموجف معا داال،    التخطيس اإلنماج  
الو ن ، و   المتببابعببة واإلبمع، بمببا    ذلبب  اإلبمع عن أ ببداا التنميببة المسببببببببببببببتببدامببة، و   إعببداد 

 ي ا    المنتدى السببببياسبببب  الر ي  المسببببتوى المعن  بالتنمية    اقسببببتعرايبببباال الو نية الطويية والن ر
 المستدامةت

مواصببلة ج ودنا للمسبباعدة    تفببميم السببياسبباال الت  تدعم الفئاال األمنر يببعفا و/أو اسببتبعادا، م   / 
إدران ومعال ة حاقال الحرمان ومفبببببببببببببادر التمييز المتعددة والمتداخلة الت  تحد من الفر  وت عل 

 الفعف اإل مال من الفقر والعيش بكرامة والتمت  بحقوق اإلنسان على كوكف مخعا ًىتمن 

 

  

 الحقوق    أ قا  األلما 
    

ىث ت األم  المتحدةا من  نقمممم تواا إلى حما ي السممممران من   
مختالف التومد مدا ا سمممممممممواء    أ قما  الحرع أ     أ قما  السمممممممممال د  

 أشرا  الحما ي    تجنب   ر التود دا     المقام األ  د أ ضل 

وقد جعلتخ من  الت دنداال أولوية قفببببببوى وخيطًا مشببببببتركًا      
عمل المن مة بأسبببببر ا، سبببببواء    ج ودي الرامية إلى اإلصبببببم  أو     
العملياال الرجيسببببببية قتخاذ القراراال وال رم ةت واعتباراال حقوق اإلنسببببببان 

ال  ودت والواق  أنه ق نوجد يبببببببببمان أ ضبببببببببل   ل ا موق  مركزي     ذه
لمن  الت دنداال من أن تف  الدو  األعضبببببببببببباء بمسببببببببببببؤوليات ا    م ا   

 حقوق اإلنسانت

تمت  والتزام الم تم  بحقوق    و نببببان ارتببببباط مو   جيببببدا بين 
وصبببببببببببموده    وجه األزماالت   -بما    ذل  عدم التمييز   -اإلنسبببببببببببان  

شبببببببتركة على جمي  ال  اال الفاعلة وأرى أن من  الت دنداال مسبببببببؤولية م
   األمم المتحدة الت  تدعم الدو  األعضببببببببباء، بوسببببببببباجل من ا برنام نا  

 الداخل  لمن  األزماالت

تحببببدف األزمبببباال، نلزم حمببببا ببببة األ راد والم تمعبببباال   وعنببببدمببببا 
المحليةت وي ف احترام القانون الدول  اإلنسبببببببان  والقانون الدول  لحقوق  

  نشببببببب د ا حاليا والت  ما  تئت تزداد تعقيدا  اإلنسبببببببانت والفبببببببراعاال الت 
تنير شبببببببببا ارت ام جراجم وحشببببببببية، مما نتطلف المزيد من اليق ةت     
تؤدي إلى تشببببببريد أعداد غير مسبببببب وقة من الناس سببببببواء كنازحين داخليا 

بتو ير ببببا،  أو قجئينت ولببببدننببببا مفبببباهيم كنيرة للحمببببا ببببة وت ليفبببباال كنيرة 
ون الدول  لمجئين والقانون  ن إلنسبان والقابموجف القانون الدول  لحقوق ا

الدول  اإلنسببببببان  وأحكام أخرىت ونحن بحاجة إلى التوسبببببب  وال ناء على 
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ما  و موجود بالفعلت و مة ن ر شبببباج      ذا الفببببدد ن دأ بنقا ة تركز  
على الناس وتع  اقحتياجاال الخاصبببببببة للنسببببببباء والفتياال بوجه خا ت  

صبلية ومعاملت ا معاملة متسباوية     وي ف حما ة األقلياال والشبعوم األ
م تمعبات با، م  اقعتراا بح  جمي  الشببببببببببببببعوم    أن ت ون مختلفبةت 
وي ف أن تو ر خطٌة مشبببتركة للحما ة خدماالل ملموسبببة لمن نتعريبببون 
لمسبببببببببتبعاد    أمنر األحيان وألشبببببببببد الفئاال يبببببببببعفا وذوي اقحتياجاال  

ال رامة اإلنسبببانية المحددةت وي ف أن ننفبببف تركيزنا على الحفال على 
ومن  انت اماال حقوق اإلنسان واقست ابة الفورية والفعالة عند وقوع  ذه 

 اقنت اماالت وتحييقا ل ذه ال ا ة، سنقوم بما نل :

 

   

 اإلجراءا 

األخرى، بما  شمل ممارسة مواصلة العمل م  م ل  األمن واستخدام كامل تشكيلة األدواال والقنواال  / 
 النفوذ م  اآلخرين، استخداما خمقًا، إلذكاء الوع  ومن  األزماال وحما ة الناس بفعاليةت

ويببببببب  خطة للحما ة خاصبببببببة بمن ومة األمم المتحدة، تسبببببببتند إلى   م مشبببببببترن أل مية الحما ة      / 
 ة الناشبببببببببببببئة عن اقختم اال  أعمالنات وي ف أن تراع   ذه الخطة مختل  الت ارم واحتياجاال الحما

   السببببببببببن وال ن  والتنوعت وي ف أن تركز كذل  على حما ة األقلياال من أي شببببببببببكل من أشببببببببببكا   
 التمييز وعلى حما ة حقوق الشعوم األصليةت

مواصببببلة تعزيز  قا تنا المؤسببببسببببية، بال ناء على المبادراال القاجمة، الت  تشببببمل مبادرة حقوق اإلنسببببان  / 
ينبا   أوق ومتبابعبة تقرير روزننبا ، والت  تشببببببببببببببدد على من  األزمباال والحمبا بة وحقوق اإلنسببببببببببببببان    وع 

 عيد المقرتنقوم به من صن  للقرار ومن برم ة على الفعيدنن الميدان  واإلقليم  وعلى ص و يما

   سببببببياقاال بعناال األمم المتحدة والسببببببياقاال األخرى لعمل المن مة، يببببببمان اقسببببببترشبببببباد    تنفيذ  / 
الوق اال و/أو    عمل المنسببببببببقين المييمين واأل رقة القطرية لألمم المتحدة بتحليل المخا ر والفر  

الت  ق نوجد ب ا عنفببببببببر   المتعلقة بحقوق اإلنسببببببببان، بما    ذل  التحليل ال نسببببببببان ت و   البعناال
لحقوق اإلنسبببان، يبببمان تزويد الممنلين الخاصبببين لألمين العام بالقدراال والخ راال المزمة    م ا   
حقوق اإلنسبببانت وتوسبببي  وجود مسبببتشببباري حقوق اإلنسبببان    األ رقة القطرية التابعة لألمم المتحدة، 

 حسف اققتضاءت
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 المسا اة   ن الجنس ن
 المرأة    الحقوق  مسا اة 

  
م  جوى لما  سممممممى هحقوق اإلنسمممممان لالجميت   نما  تعر    

لمسممممتو ا  العنف   راايي النسمممماء  امسممممتبعاى    نصممممف سممممران العال 
 أ جه الالمسممممما اة المترسمممممخي  كلالي التمر ن امقتصممممماىي  األشمممممرا   

 نساء  الفتيا   ل  ومدالمتعدىة لالتم  ز الت   واجووا العد د من ال

 العن  يببببببببد النسبببببببباء والفتياال  و أحد أمنر انت اماال حقوق   
اإلنسبان انتشبارا على مسبتوى العالمت ومن المفرو  أن تتا  للمرأة نف  
الفر  واإلمكبببانببباال المتببباحبببة للرجبببلت وم  ذلببب ، لم  حق  أي بلبببد     

عيد العالم  العالم المساواة ال املة بين ال نسينت بل إننا نش د على الف
مقاومة إلعما  حقوق اإلنسببببببببان الواجبة للمرأة، ومسببببببببتوياال منيرة لل زع  
من قتل اإلناف، واعتداءاال على المدا عاال عن حقوق اإلنسبببان،  ضبببم  
عن القوانين والسببببببياسبببببباال المنطوية على تمييزت وكراهيةخ النسبببببباء سببببببمة  

   مشببببببتركة للتطرا العنيات و نان   وااٌل مسببببببتمرة وركوٌد وايببببببحان   

مشبببباركة المرأة    األدوار اليياد ة السببببياسببببية و   م ا  السببببمم واألمن 
و   التمكين اققتفبببببببببببببباديت و بذا التراج     إعمبا  حقوق اإلنسببببببببببببببان 
الواجبة للمرأة  و تراج  سبببياسببب     األسببباست إنه نتعل  بمدى التأ يرت  
وي بف أن  خف م تعزيز وحمبا بة حقوق اإلنسببببببببببببببان الواجببة للمرأة    جمي  

اقال العمبل على أنبه من جو ر قيم األمم المتحبدة وأ بدا  با، ق م رد م ب 
إيببببببببببببببا بة إلى ال  ود القباجمبةت  على مبدى زمن   ويبل جبدا، تشببببببببببببببكلبت 
السبببببببببياسببببببببباال والقوانين إلى حد ك ير من خم  ت ارم نفببببببببب  ال ن   
البشبببببببببريت ولم نؤ ر ذل  على حقوق األ راد  حسبببببببببف، بل أ ر    ن ا ة 

الت  أقمنبا ب با المؤسببببببببببببببسببببببببببببببباال وَأ َّرنبا ب با   المطباا على ذاال الطريقبة
المشببببببامل وسببببببعينا ب ا إلى إ  اد حلو  عالميةت ويتطلف تفببببببحيا ذل  
تحوق    التف ير، بحيبث ن ن  بوع  الن َم اقجتمباييبة واققتفببببببببببببببباد بة  
ون م الحوكمببة واألمن الت  تعمببل لفبببببببببببببببالا ال مي ت والعمببل ن ببدأ من 

 ما نل :الداخلت وتحييقا ل ذه ال ا ة، سنقوم ب 

   

 اإلجراءا 

العمل م  الدو  األعضببباء ودعم ا بشبببأن السبببياسببباال والتشبببريعاال الت  تعزز المسببباواة بين ال نسبببين  / 
ومسببباواة المرأة    الحقوق، بما    ذل ، على وجه الخفبببو ، إل اء القوانين التمييزية وسبببن قوانين  

العن  يبببد النسببباء والفتياال    جمي  الم اقال، ويبببمان الفبببحة والحقوق  إ  ابية، والقضببباء على  
 ال نسية واإلن ابية، والسع  من أجل تمنيل المرأة ومشاركت ا على قدم المساواة    جمي  الم اقالت

يببببببببببببمان أن تتناو  خطة الحما ة المقترحة    الفرع النان  من  ذا النداء إلى العمل التمييَز ال  نيوي   / 
مترابس يببببد المرأة  وترسبببب  ن خ ا مناسبببببة من أجل حما ة المدا عاال عن حقوق اإلنسببببان  وتسببببعى وال

 إلى القضاء على العن  يد المرأة    جمي  الم اقالت

تط ي  من ور جنسبببببببان  على كل ما تقوم به األمم المتحدة، بما    ذل  عملنا م  الدو  األعضببببببباء   / 
وال ر  من  ذا المن ور  و إظ ار عناصببر تحليلية غالبا ما نتم ت ا ل ات  وصببنعنا للقرار الداخل ت 

و ل أشبببركنا المرأة وتشببباورنا    على سببب يل المنا : ما    عمقاال القوة المفببب وغة بفبببب ة جنسبببانية 
مع ا  و ل تتولى المرأة أدوارا قياد ة  وكيا سبيؤ ر  ذا اإلجراء على الرجا  والنسباء بشبكل مختل ،  

التشريعاال وتنفيذ ا  و ل  عتمد اإلجراء على القوالف النمطية المف وغة بفب ة جنسانية خاصًة    
أم  سببت ل ا عن غير قفببد  والييام اسببتنادا إلى  ذا التحليل بتفببميم اسببتراتي ياال لمسببت ابة والعمل 

 على مستوى المقر والميدان على السواءت
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تحليل النزاعاال وما ننتر عنه من اسببببت اباال على اسببببتنادا إلى ج ودنا الوقاجية، يببببمان أن نتضببببمن   / 
صببعيدي السببياسبباال والتنفيذ تحليم جنسببانيا، وأن  عط  األولوية للمشبباركة ال املة وال اد ة للمرأة     

 جمي  م اقال الوقا ة والحل، وذل     عملياال السمم الرسمية وغير ات

ا تماما خاصبا للتحري  على جمي  أشبكا     يبمان أن تول  من  ية تحليل المخا ر واإلنذار المبكر / 
العن  يببد المرأة، من خم  الوسبباجل السببي رانية واإلل ترونية وغير ا،  ضببم عن تحليل التحوقال     

 إعما  وحما ة حقوق اإلنسان المكفولة للمرأةت

اقت ا اال والتحد اال والحلو   التشبباور بانت ام م  مختل  المن ماال النسبباجية لحقوق اإلنسببان لمناقشببة   / 
 وغير ا من السياقاالت   2030المحتملة على المستوى الميدان ،    سياق خطة التنمية المستدامة لعام 

    

 المقال ي العامي  الح ز المدن  
    

 زىاى المجتمت قوة  صمممالهي ثندما  سمممتليت النسممماء  الرجا    
ى لا ذا منزى    الحياة السمياسميي  امقتصماى ي  امجتما ييا  أن  ؤى ا  

  سمموموا    صممنت السممياسمما  الت  تؤير ثالى حياتو ا  ذل   وسممائل  
منوا الحصممممو  ثالى المعالوما ا  المقممممال ي    الحوالا  التعب ر ثن  
المعالضممميا  انضممممام هعضمممو  إلى هع  لالتعب ر ثن يلائو د   قممممل 

 الضم ر  الد ندذل  الح     حر ي الفار   

ول ن الم ا  المفتو  لتل  المشببببببببباركة نتقلا حاليا    أمامن  
منيرة جدات  القوانين القمعية تنتشببببببببر، كما تزداد القيود المفرويببببببببة على 
حرية التع ير والمشببببببببباركة والت م  وت وين ال معياال واقنتسبببببببببام إلي ات  

نسبباء، ويتعر  الفببحفيون والمدا عون عن حقوق اإلنسببان، وق سببيما ال
للت بدنبد بشببببببببببببببكبل متزانبدت وإذا كبانبت الت نولوجيباال ال بدنبدة قبد سبببببببببببببباعبدال  
شببببكاال الم تم  المدن  على النمو،   ن ا و رال للسبببلطاال أ ضبببا أعذارا 
للسببببببببببببببيطرة على تحركباال الم تم  المبدن  والحبد من حريباال وسببببببببببببببباجبل 

اإلعمم، تحبببت ذراج  أمنيبببة    أغلبببف األحيبببانت وكنيرا مبببا  كون  بببذا 
الحيز المبببدن  مقبببدمبببة لتبببد ور أعم    حقوق اإلنسببببببببببببببببانت التقلا     

وتتطلف  ذه اقت ا اال اتسبببببببباق السببببببببياسبببببببباال    جمي  أنحاء من ومة  
األمم المتحدةت واألمم المتحدة تعتمد على المشبببببببببباركة النشببببببببببطة من ق ل  
ال  اال الفاعلة    الم تم  المدن ت و ذه ال  اال ل ا أ مية حاسببببببببببببببمة  

تدامة والتفبببدي لت ير المناخت وي ف أن    تحقي  أ داا التنمية المسببب 
نتفبدى بنشباط للخطام الذي  سبعى إلى تشبويه سبمعة الم تم  المدن  
وتقويضبببببببببهت و   السبببببببببياقاال الت  تخعت ر  ي ا أجزاء من الم تم  المدن  
ت بدنبدا، نحتبال إلى عقليبة ملتزمبة بمببادئ وإلى اقنخراط ال نباءت وحينمبا 

المدن  جزءا ق غنى عنه من مشب د  تشبكل ال  اال الفاعلة    الم تم  
العمل ال ماع ،   ف علينا أن نتوخى المشببببببباركة الواسبببببببعة لدى قيامنا  

خطت   بتفبببببببببببميم برام نا تنفيذ ات وتحييقا ل ذه ال ا ة ولاإليبببببببببببا ة إلى 
عمببل األمين العببام لمكببا حببة خطببام ال راهيببة وحمببا ببة المواق  الببدننيببة، 

 سنقوم بما نل :
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 اإلجراءا 

بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين إلنشاء األمم المتحدة ولاقستناد إلى المشاركة اإل  ابية من جانف   / 
الم تم  المدن     المفاويبباال المتعلقة بالمناخ وأ داا التنمية المسببتدامة، بدء حوار حو  مشبباركة 

بفببببببببببببببورة أمنر من  يبًة     يئباال األمم المتحبدة ووكباقت با، م  إنمء ا تمبام خبا   الم تم  المبدن   
 لمن ماال حقوق المرأة وللشبامت

تفببميم اسببتراتي ية على نطاق المن ومة بشببأن الحيز المدن  وتو ير توجيه كاا لقادة األمم المتحدة  / 
  م  المحاورين لتعزيز الفضبببببببباء  ‘ اقنخراط اإل  اب 1   الميدان إلى جانف تفعيل آلياال من أجل: ’

حما ة الحيز  ‘3’  مواج ة القيود غير الم ررة المفرويبببببببببببة على الحيز المدن   ‘2’المدن  وحمانته  
 الذي  مكن  يه لمختل  أصحام المفلحة أن  ع روا عن آراج مت

وحما ة الحيز المدن  اسبببتعرا  وتعزيز أدواال األمم المتحدة الت  ت دا إلى تمكين الم تم  المدن   / 
 وتش ي  مشاركة جمي  الفئاال    العملياال الد مقرا يةت

يببمان قيام المنسببقين المييمين واأل رقة القطرية التابعة لألمم المتحدة ورؤسبباء عملياال األمم المتحدة  / 
دن ، للسببمم ب نشبباء شببراماال م  من ماال الم تم  المدن  للمسببا مة    ت يئة بيئة تمكينية للحيز الم

    ذل  للمن ماال النساجية والمدا عين عن حقوق المرأةت بما

زيادة الدعم الذي تقدمه األمم المتحدة على المسبببببببتوى الميدان  من أجل تعزيز القوانين والسبببببببياسببببببباال  / 
الت  تحم  الح     المشبببببببببببببباركبة المتسبببببببببببببباويبة والحيز المبدن ، بمبا    ذلب  وسبببببببببببببباجبل اإلعمم الحرة  

كل أسببباسبببا للم تمعاال المفتوحة والد مقرا ية وت تسببب  أ مية بال ة حينما  طالف  والمسبببتقلة، الت  تشببب 
 الموا نون بالمساءلةت

     

حقوق األجيا  المقباليا  
 سيما العدالي المناخيي   م

  
لقمممد  مممانمممت الوثوى الت  قيلعمممت    م تممماق األم  المتحمممدة   

تسممممتودف هقممممرل صممممر   األجيا ل الحاليي  المقباليد   اإلثالن العالم   
 مت ذلمم   مم ننمما نفعممل ممما  وممدى هخرق تالمم  الوثوىد  حممالممي اللوالئ  

تودى حقوق   رامي مال  ن البقمممممر    جميت أنحاء العال    المناخيي م
أ ضممممممما حقوق   رامي األشمممممممخاد ال  ن ل   ولد ا هعدد   حسمممممممبا  ل

ا  م سممميما البالدان الجزل ي تودى هقاء هع  الد   األثضممماء ذاته  ما
 الصن رة النامييد

وإذ لم نتحرن، سببببببببببببببيتبا  ألبنباجنبا وأحفبادنبا عبدد أقبل بكنير من  
حقوق م األسببببببببببباسبببببببببببية،  رد ا وجماييات و م  خا  وننا بالفعل من خم   

 -بل  طال ون م   –شبببببببببببببببام اليومت ويطل ون من صببببببببببببببانع  القرار اليوم 
 عا  حييييةت والفرصبة المتاحة  بالتوصبل إلى التزاماال وحلو  ملموسبة وأ

للتحرن توشبب  بسببرعة على األخ و ت وي ف أن  كون التحرن على جمي  
المسببببببببببتوياال وعلى أندي جمي  ال  اال الفاعلة    الم تم ت وي ف أن 
تتخبذ الدو  خطواال عاجلبة للحبد من التبد ور ال يئ  وحمبا ة أولئب  الذنن 

واالت وعلى نر عون أصببببببببببببببوات م للضبببببببببببببب س من أجبببل اتخببباذ تلببب  الخط
ال رلمبانباال واجبف خبا  بباإلشببببببببببببببراا على اإلجراءاال التنفيبذ بة المتعلقبة 
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ب ذه المسببببببببألة الوجود ة، واعتماد تشببببببببريعاال لحما ة ال يئة، وتنفيذ اتفاق 
باري  بشببببأن ت ير المناخت وكما نتضببببا من عدد من القراراال التاريخية 

أن تعمل  األخيرة،   ن السببببببببلطاال القضبببببببباجية نخ ام ب ا على نحو متزاند
على ت يئة بيئة آمنة ون يفة وصبببببببحية ومسبببببببتدامةت وي ف على القطاع  

الخا  أن نتخذ خطواال أمنر بكنير للحد من األ ر السببببببل   ألنشببببببطته  
على ال يئةت وأخيرا،   ف أن ن يئ م اق لل يل األصبب ر سببنا للمشبباركة  
    تشببببكيل مسببببتق لهت ولاقسببببتناد إلى مؤتمر القمة المعن  بالمناخ الذي

 انعقد بدعوة من  مؤخرا، سنقوم بما نل :

  

 اإلجراءا 

   سببياق إشببران أصببواال الم تم  المدن      يئاال األمم المتحدة ووكاقت ا، خل  مسبباحة للشبببام  / 
 المناختت ير  -دون حفر  -للمشاركة    تشكيل القراراال الت  ستؤ ر على مستق ل م، بما  شمل 

الن ر    سب ل إشبران تشبكيلة أوسب  من أصبحام المفبلحة على نحو أممل    العملياال السبياسباتية  / 
المتعلقبة بباإلجراءاال المنباخيبة  ويمكن أن  شببببببببببببببمبل ذلب ، على سبببببببببببببب يبل المنبا ، إتباحبة الفر  للمبدن 

 للمشاركة والن ر    كيفية مراعاة األجيا  المق لة    عملية صن  القرارت

زيبادة البدعم البذي تقبدمبه األمم المتحبدة إلى البدو  األعضبببببببببببببباء على المسببببببببببببببتوى الميبدان   يمبا نتعل   / 
بالقوانين والسببياسبباال الت  تن م وتعزز الح     بيئة آمنة ون يفة وصببحية ومسببتدامة، ول وء األ راد  

 إلى القضاء والحفو  على س ل انتفاا  عالة  يما نتعل  بالشواغل المتفلة بال يئةت

زيادة تعزيز شبرامة األمم المتحدة م  قطاع األعما  لضبمان اعتماد وتط ي  ممارسباال التن يم الذات   / 
 المتعلقة بحما ة ال يئة وتدابير التفدي لت ير المناخ،    سياق أ ر تن يمية أوس  نطاقات

  لتطوير آلياال  زيادة الدعم الذي تقدمه األمم المتحدة إلى الدو  األعضببببببببببباء على المسبببببببببببتوى الميدان  / 
 حما ة المدا عين عن حقوق اإلنسان والناشطين    م ا  ال يئة، ق سيما الشبام والنساء والفتياالت

الدعوة لحفببو  األ فا  والشبببام على التعليم الذي  خعد  م للمسببتق ل الذي نواج ونه، والدعوة     ذا  / 
 جمي  مراحل التعليم اقبتداج  والنانويتالفدد لتطوير المنا ر المتعلقة بت ير المناخ    
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حقوق اإلنسان    صمي  
 العمل الجماث  

  
إننما نواجمه مفمالقمي مفزثميد  مالتحمد ما  العمالميمي هماتمت أ تر   

تراهلا منوا    أي  قت مضمىا  لان تدا  ر تعامالنا معوا صمال  أ تر  
ظوول صممد م متعدىة   ن الد   األثضمماء  تجزؤاد  لقد شممودنا هالفعل  

القو يا  ف ن القممممممعوع  فع  قاىتواا     تضممممممامننا اإلنسممممممان  مت 
هعضممممممنا البع ا  ف ن الناس   و ب األل ا     أ جه الالمسمممممما اة  

 المتفاقمي    م دان التانولوجياد

وم  ذلببب ،  ببب ن العمبببل ال مببباع   و الحبببل الوحيبببد لألزمببباال   
 –ريبةت وي بف أن  كون العمبل جمباييبا حقبا المتعبددة الت  تواجبه البشبببببببببببببب 

حكرا بعبد اآلن على البدو  والمن مباال البدوليبة وحبد با، وإنمبا   بف أن  ق
تشببببببببببببببارن  يبه ج باال الم تم  المبدن  والقطباع الخبا  العبدنبدة الت  ل با 
دور تؤد به    إ  باد حلو  لمشبببببببببببببباملنبا المشببببببببببببببتركبةت وتعبدد بة األ راا  

شبببببببببموق ومترابطة شببببببببببكيًا بقدر  الطاب  األقوى   ف أن ت ون أمنر ذاال
أم ر وأن تضب  حقوق اإلنسبان    صبميم ات وي ف أن ت ون مؤسبسباتنا  
المعنيبة بحقوق اإلنسبببببببببببببببان    القلبف من  بذا الت م ، تمبامبا كمبا تمنبل  
التزامباال حقوق اإلنسبببببببببببببببان الت  قطعنبا با ببالفعبل منبارة أمبل    عبالمنبا  

ي  عناصبببر  ذا المعقدت ولمفويبببية حقوق اإلنسبببان موق  مركزي    جم
النداء إلى العمل، ول ننا جميعا نتقاسبببببببم المسبببببببؤولية عن الن و  بنقا ة 

 احترام كامل نطاق حقوق اإلنسانت

واألمم المتحبدة، بوصببببببببببببببف با ال يئبة العبالميبة الوحيبدة    العبالم  
الت  تعالر مسبببببباجل األمن والتنمية والمسبببببباجل اإلنسببببببانية ومسبببببباجل حقوق  

، كأمين عام، ب ذ  اإلنسببببببببببان، تتحمل  مسببببببببببؤولية خاصببببببببببةت وقد تع دالخ
قفبببببارى ج دنا لن ون على مسبببببتوى  ذا التحديت وسبببببن تنم كل  رصبببببة  
للعمل م  مختل  أصبحام المفبلحة، وق سبيما الدو  األعضباء، بشبأن 
حقوق اإلنسبان والشبواغل اإلنسبانية، بما    ذل  تعزيز الدعم المقدم إلى 

ويعن  ذل  أ ضبببا مواصبببلة العمل المؤسبببسببباال الو نية لحقوق اإلنسبببانت 
م  م ل  األمن وال معية العامة وم ل  حقوق اإلنسببان، وكذل  على 
الفببببببببببببببعيببدنن الننبباج  واإلقليم  للت لببف على التحببد بباال المتعلقببة بحقوق  
اإلنسبببببببببان ولالعمل اإلنسبببببببببان ت وسبببببببببنواصبببببببببل تقد م معلوماال    الوقت  

من العناصبببببر  المناسببببببف عن أزماال حقوق اإلنسببببببان الرا نة والناشببببببئةت و 
الحباسببببببببببببببمبة     بذا ال  بد تعزيز األدواال ال بامبة الت  نمل  با    الن م 
البدوليبة واإلقليميبة لحقوق اإلنسببببببببببببببان، وكبذلب  آليباال المسبببببببببببببباءلبة الو نيبة 
والدولية القاجمة واقسبتفادة من ا إلى أقفبى حدت وسبنواصبل أ ضبا العمل 

م  من مبباال  م  ال يببانبباال الببدوليببة واإلقليميببة والو نيببة األخرى، وكببذلبب   
الم تم  المببدن  والقطبباع الخببا  لمعببال ببة الشببببببببببببببواغبل المتعلقببة بحقوق  

 اإلنسانت وتحييقا ل ذه ال ا ة، سنقوم بما نل :
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 اإلجراءا 

القانون    مواج ة الت ا ل المسببتمر لحقوق اإلنسببان، اغتنام كل  رصببة إل فببا  رسببالة تؤكد أ مية  / 
الدول  والمبادئ الدولية، ولذ  ج ود متضا رة لضمان اتخاذ األمم المتحدة تدابير متسقة وقابلة للتن ؤ 

 ب ا لمواج ة  ذا الت ا ل، بما  شمل تفعيل آلياال للمساءلةت

زيادة دعمنا للدو  األعضبببببباء، بوسبببببباجل من ا تعزيز ج ود بناء قدراال المؤسببببببسبببببباال واآللياال الو نية   / 
 ليمية لحقوق اإلنسانتواإلق

يببببببببمان أن تسببببببببتخدم األمم المتحدة أدوات ا ومداخل ا الخاصببببببببة بحقوق اإلنسببببببببان اسببببببببتخداما أممل،  / 
ذل  اقسبببببببببتعرا  الدوري الشبببببببببامل، كأسببببببببباس للتعامل م  تحد اال و ر  واحتياجاال القرن     بما

 ت2030الحادي والعشرين وتنفيذ خطة عام 

وال معية العامة بانت ام بتحليمال ومعلوماال من زاوية حقوق اإلنسبببببببببان بشبببببببببأن موا اة م ل  األمن  / 
 األزماال الحالية والمحتملة المتعلقة بحقوق اإلنسان والعمل اإلنسان ت

ويب  اسبتراتي ية تمويل لتو ير اقسبتقرار المال  للمن ومة الدولية لحقوق اإلنسبان، بما  شبمل  يئاال  / 
 معا داال حقوق اإلنسانت

إصدار إرشاداال عملية لضمان أخذ توصياال اقستعراياال الدورية الشاملة    اقعتبار عند تعامل  / 
 األمم المتحدة م  جمي  الدو  األعضاء على مستوى المقر والميدانت

    

 ي اق جد دة لحقوق اإلنسان
   

لالر ار البقمممري  المعر ي  لقد  ت  العصمممر الرقم  ي اقا جد دة   
 امسمممتاقمممافد  التانولوجيا  الرقميي تو ر  سمممائل جد دة لالدثوة من 
أجل حقوقنا  الد ام ثنوا  ممالسمتواد   حمل التقدم    اللب  العالوم  

  ثوىا  ائالي ه طالي أثمالنا  تحس ن حياتناد

و   الوقبت البذي نواصببببببببببببببل  يبه البدعوة من أجبل إعمبا  حقوق   
اإل اسببببببببببببببتخبببببدام اإلنسببببببببببببببببببان على  جبببببدا  نترنبببببت،   ري    مراال كنيرة 

الت نولوجياال ال دندة قنت ان  ذه الحقوق، وخاصبببببة حقوق األشبببببخا   
خم    الضببببببببعفاء أصببببببببم أو الذنن  فوت م الركف بالفعل، وذل  منم من

وخاصبة يبد المدا عين   -الترصبد والقم  والرقابة والمضبا قة اإلل ترونية  
مبل للحمبا بة اقجتمباييبة نتي بة والتقلا المحت   -عن حقوق اإلنسبببببببببببببببان  

التطوراال   لرقمنببببة ن م الرعببببا ببببة اقجتمبببباييببببةت وي ببببف أق تخسببببببببببببببتخببببدم 
الت نولوجيبببة، منبببل برام يببباال التعرا على الوجببه، وت نولوجيبببا الرلوال، 

وتحبببدنبببد ال ويبببة رقميبببًا، والت نولوجيبببا األحيببباجيبببة، لمنتقبببا  من حقوق  
يز القباجمت والبذكباء اإلنسبببببببببببببببان، أو تعمي  الممسببببببببببببببباواة، أو مفباقمبة التمي 

اقصببببببببببببببطنباع  أداة  مكن أن تزيبد من تبأ ير كبل من  بذه الت نولوجيباال 
ويتم تط يقه بشكل متزاند على م اقال بال ة األ مية للحياة منل الطفت  
ويلزم    إدارته يبمان اإلنفباا والمسباءلة والقابلية للتفسبير والشبفا يةت 

قال الذاتية التشبببب يل و   الم ا  األمن ،   ف أن نضببببمن أق تخمنا اآل
أببدا قبدرًة على القتبل خبارل نطباق التمييز أو التحكم البشببببببببببببببريت ومبا زلت  

 أدعو إلى ح ر من وماال األسلحة الفتامة الذاتية التش يلت

و   حين أن تط ي  حقوق اإلنسبببببان    شببببببكة اإلنترنت و     
علوم الحياة ق  مكن أن  كون أبدا مويببببب  شببببب ،   ننا مدننون ألنفسبببببنا  

لألجيا  المق لة ب جراء مناقشبببببببة صبببببببريحة حو  تحد اال و ر  حما ة  و 
وتعزيز حقوق اإلنسببببببان وال رامة اإلنسببببببانية ودور اإلنسببببببان    العفببببببر  
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الرقم ت وقبد بين الفري  الر ي  المسببببببببببببببتوى المسببببببببببببببتقبل المعن  ببالتعباون  
الرقم  لنا الطري ، وسببببببببلس الضببببببببوء على بع  األسببببببببئلة الحرجة الت  

ى تو ير اتفبببببببببببببببا  عبالم  بباإلنترنبت ولنباء القبدراال  تنبارت و و نبدعو إل
 الرقمية وتط ي  آلياال لتحسين النقة واألمن    الميدان الرقم ت

وال دا  و عالم  ستفيد  يه ال مي  من  ذه التطوراال العميقة  
 واآل اق ال دندةت وتحييقا ل ذه ال ا ة، سنقوم بما نل :

  

 اإلجراءا 

الدعوة من أجل تط ي  إ ار حقوق اإلنسببان على الفضبباء الرقم ، بناء على توصببياال الفري  الر ي   / 
 المستوى المعن  بالتعاون الرقم ت

تعزيز الحما ة الفعالة لل ياناال والح     الخفبببببببببوصبببببببببية، ق سبببببببببيما عندما نتفبببببببببل األمر بال ياناال   / 
 الشخفية والفحيةت

قطباع األعمبا  لتط ي  مببادئ األمم المتحبدة التوجي يبة المتعلقبة بباألعمبا  الت باريبة وحقوق  العمبل م    / 
، وتحدندا م  شبببببببركاال وسببببببباجل التواصبببببببل اقجتماع  لف م ومعال ة الشبببببببواغل  2011اإلنسبببببببان لعام 

المتعلقة بانت اماال حقوق اإلنسببببببببببببببان القاجمة أو المحتملة، بوسبببببببببببببباجل من ا العمل م  الم تم  المدن  
 مدا عين عن حقوق اإلنسان لمن  أو تفحيا  ذه اقنت اماال بسرعةتوال

 مواصلة الدعوة من أجل  ر  ح ر على من وماال األسلحة الفتامة الذاتية التش يلت / 

ويبببببب  خريطة  ري  لتنفيذ توصببببببياال الفري  الر ي  المسببببببتوى المعن  بالتعاون الرقم ، بما    ذل   / 
ن للتعاون الرقم  على ل ر  تضببببمين قيم حقوق   اإلنسببببان واقعتباراال المتعلقة ب ا    هيكل محسببببَّ

 الفعيد العالم ت
 


