
العالمي          القميملاعلا ة مؤتميملاعلا ةمقلا ر في الحاضيملاعلا ةمقلا رييملاعلا ةمقلا رمتؤم يف ن جمييملاعلا ةمقلا رمتؤم يف نيرضاحلا ع ميملاعلا ةمقلا رمتؤم يف ن العاليملاعلا ةمقلا رمتؤم يف نيرضاحلا عيمج نم م لدويملاعلا ةمقلا رمتؤم يف نيرضاحلا عيمج نم ملاعلا ل مناشديملاعلا ةمقلا رمتؤم يف نيرضاحلا عيمج نم ملاعلا لودل ة
باري نم سميملاعلا ةمقلا رمتؤم يف ن        في اإلنسا نم سيراب يف ن حقو نم سيراب يف ناسنإلا ق عيملاعلا ةمقلا رمتؤم يف ن /31إل ى  29للدفا نم سيراب يف ناسنإلا قوقح نع ع تشيملاعلا ةمقلا رييملاعلا ةمقلا رمتؤم يف ن  أكتوبيملاعلا ةمقلا ر

2018األويملاعلا ةمقلا رمتؤم يف نيرضاحلا عيمج نم ملاعلا ل 

بمرو رر            لالحتفا رورمب لر اجتمعنار العالم رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر حو رورمب لر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر ع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر المدافعي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر علرودص ىرصدو ر   20نح رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر رودص ىلع ًر عاما
اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن رورمب لافتحالل انعمتجا ،رو       حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر ع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر للمدافعي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر العالمو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير العالمو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل يرلحقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا ق      70اإلعال رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر اإلعال رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر صدو رر علرودص ىر عامرودص ىلع ًار

. لإلنساني.ة     المشتر.ةيناسنإلل ك الترا.ةيناسنإلل كرتشملا ث إن.ةيناسنإلل كرتشملا ثارتلا ه اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن رورمب لافتحالل انعمتجا ،

نحتفل  ب  إننا حقوق.ةيناسنإلل كرتشملا ثارتلا ه            هنا أنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن لكهقوقح ناسنأ ل إ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن مؤكدهقوقح ناسنأ لكل نإ ة البشر رورمب لافتحالل انعمتجا ، بي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن الكرام.ة فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي المساواهقوقح ناسنأ لكل نإ ة تعل رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن عليا رورمب لافتحالل انعمتجا ، ُمثهقوقح ناسنأ ل
. عالميا    بها المعتر.ايملاع اهب ف األساسي.ة

وقىضم تتمض ى       أىضم تقو يت ميملاعلا ةمقلا رمتؤم يف نت أكثيملاعلا ةمقلا رت مقتنعو نم سيراب يف نت الحياهقوقح ناسنأ لكل نإ ةراليومي.ة       إننات فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر لحقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر البالغ.ةر باألهمي.ةر
   : واألصولي.ةرالديني.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ،          االستبداد رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر القو،ةينيدلا ةيلوصألاو ،دادبتسالا :ةيداعملا ىرالمعادي.ة م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر العديدر ًّار حالي يواج.ةيناسنإلل كرتشملا ثارتلا هر عالمر فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير المشترك.ةر إلنسانيتنار

. الشركا.ت      بسطوهقوقح ناسنأ لكل نإ ة المدفوع.ة الخاص.ة  والكراهي.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ،روالمصال.تاكرشلا ةوطسب ةعوفدملا ةصاخلا ح

باالمتنا نم سيراب يف نتالعميق    نشعيملاعلا ةمقلا رت رودص ىلع ً        إننات اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن رورمب لافتحالل انعمتجا ،روأيضا لحقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر العالمو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير اإلعال رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر اعتمد.تر التو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير للدو رورمب لر
ملموس.ةرللجميع              حقيق.ةر المثهقوقح ناسنأ لر هذعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هر لجعهقوقح ناسنأ لر بالتحر.ةيناسنإلل كر باد روار الذي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر معروفي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر غيرر األغلعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هذه لعجل كرحتلاب اورداب نيذلا ،نيفورعم ريغ بر فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير للناس رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر

 . ومجتمعاتهم   بيوتهم فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي

همر      الناسر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر الماليي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر حقو نم سيراب يف ناسنإلا قتاإلنسا نم سيراب يف ن   هؤال مه سانلا نم نييالملا ءر عيملاعلا ةمقلا رمتؤم يف نت بصماتهمرعلرودص ى    المدافعو نم سيراب يف نت تركوار الذي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر
 . خطاهم            علرودص ى نسيروا اليو .مهاطخ ىلع اوريسن م العالم حو رورمب ل م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن غيرنا وكثيرو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن نح رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن والذي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن األجيا رورمب ل رورمب لافتحالل انعمتجا ،

إل ىتحقيقيملاعلا ة    نشييملاعلا ةمقلا رت .إننات عات.لودلا قرالدو رورمب ل           علرودص ىر تقعر اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر إلحقا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر األساسي.ةر المسؤولي.ةر أ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر
رودص ىلع ً           تتحمهقوقح ناسنأ لرأيضا الدولي.ةر الحكومي.ةر والمنظما.تر المانح.ةر والجها.تر المالي.ةر والمؤسسا.تر الشركا.تر ولك رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر

. والمساواهقوقح ناسنأ لكل نإ ة         العد رورمب ل يسودعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا ه عالم فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي نعي.ةاواسملاو لدعلا هدوسي ملاع يف ش أ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن ضما رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن مسؤولي.ة

ندراًمامت كتتماًما    أننات الحقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قروالدفاع             كمات هذعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هر تععافدلاو قوقحلا هذه زيعافدلاو قوقحلا هذه زر علرودص ىر العمهقوقح ناسنأ لر فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير إنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر كهقوقح ناسنأ لر إشرا.ةيناسنإلل كر خال رورمب لر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر أ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر
. ملموس.ة       حقيق.ة إلرودص ى اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا ق ستتحو رورمب ل عنها رورمب لافتحالل انعمتجا ،

عندماراعتمد              جماعو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر أور فرددمتعا امدنع ،يعامج وأ ير بشكهقوقح ناسنأ لر يما رسر الذدمتعا امدنع ،يعامج وأ ير األساسو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر الدو رر بهذار الدو رورمب لر أقر.تر .توقدر
حقو نم سيراب يف ناسنإلا قتاإلنسا نم سيراب يف ن      عيملاعلا ةمقلا رمتؤم يف ن المدافعييملاعلا ةمقلا رمتؤم يف ن عا .مهاطخ ىلع اوريسن م     إعال نم سيراب يف ن فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي المتحدهقوقح ناسنأ لكل نإ ة األمم .1998فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي

وحث.ةيناسنإلل كرتشملا ثارتلا هرعلرودص ى              ب.ةيناسنإلل كرتشملا ثارتلا ه رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر واالعترا.ايملاع اهب فر إنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر كهقوقح ناسنأ لر ح.لودلا قر بحماي.ةر الدولو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير المجتمعر التعافدلاو قوقحلا هذه ز .مهاطخ ىلع اوريسن مر اإلعال رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر هذار وبموجعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هذه لعجل كرحتلاب اورداب نيذلا ،نيفورعم ريغ بر
بالنظررإلرودص ى              تعهدر وقدر تمييعافدلاو قوقحلا هذه ز رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر دو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر وتععافدلاو قوقحلا هذه زيعافدلاو قوقحلا هذه زهار للجميعر اإلنساني.ةر الحقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر ع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر الدفاعر فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير المشا رك.ةر

. مجرمي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن              أو أعدا مه سانلا نم نييالملا ء أو رودص ىلع ً أوخصوما محرضي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن باعتبا رهم ولي.نيمرجم وأ ءادعأ وأ ًاموصخ وأ نيضرحم مهرابتعاب س وشركا مه سانلا نم نييالملا ء رورمب لافتحالل انعمتجا ، حلفا مه سانلا نم نييالملا ء باعتبا رهم رودص ىلع ً جميعا  البشر

      : ع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نرحقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا ق        المدافعي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر مجتمعر أعدادر تضاعفقوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ تر بعقوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ تفعاضت :مدقتلا ضرالتقد .مهاطخ ىلع اوريسن م إحراقوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ تفعاضت :مدقتلا ضعب زر تمر الماضي.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر سن.ةر العشري رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر خال رورمب لر
التضام رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن             لتععافدلاو قوقحلا هذه زيعافدلاو قوقحلا هذه زر الجهودر وتضافر.تر العالم رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر أنحا مه سانلا نم نييالملا ءر جميعر فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير الناسر ماليي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر إلرودص ىر المتنوعر االنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر

         . علرودص ى    التعر.ايملاع اهب فر الناسر لماليي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر تعليمر أتاىلع فرعتلا سانلا نييالمل ناسنإلا قوقح ميلعت حر لقدر ودولي.ة إقليمي.ةر شبكا.تر وتشكيهقوقح ناسنأ لر
. السلمي.ة      بالطر رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا ق بها والمطالب.ة وفهمها حقوقهم

1



اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نرعلرودص ى                حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر حال.ةر علرودص ىر كشهودر المتميعافدلاو قوقحلا هذه زر لوضعنار رودص ىلع ًر ونظرا ذلك رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر ومعر إنكا رعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا ه رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر يمك رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر تقد .مهاطخ ىلع اوريسن مىلع ناسنإلا قوقح ةلاح ىلع دوهشك زيمتملا انعضول ًارظنو ،كلذ عمو ،هراكنإ نكمي ال ٌرال إن.ةيناسنإلل كرتشملا ثارتلا هر
سو،ةينيدلا ةيلوصألاو ،دادبتسالا :ةيداعملا ى          جميعا أمامنا خيا ر ال فإن.ةيناسنإلل كرتشملا ثارتلا ه والدولو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي رورمب لافتحالل انعمتجا ، اإلنذار   المستويي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نرالمحلو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي أجيملاعلا ةمقلا راراذنإلا س نقيملاعلا ةمقلا ر نم سيراب يف ناسنإلا قوقح نع ع  .أ نم سيراب يف ن

ميملاعلا ةمقلا رمتؤم يف نت    نحذرت قبهقوقح ناسنأ ل           إننا متعافدلاو قوقحلا هذه زايدرم رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن مستهدفو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نربشكهقوقح ناسنأ ل اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا ق يدافعو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نرع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن المواطني رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نرالذي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن أ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن
. الحماي.ة        لهم توفر أ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن المفتر.ةيامحلا مهل رفوت نأ ض م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن التو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي  الدو رورمب ل

أنيف هتفي      األس ىت بباليف هنأ ىسألا غت نشعيملاعلا ةمقلا رت ع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر       2017عا .مهاطخ ىلع اوريسن مر  إننات يقهقوقح ناسنأ لر مارال اغتيا رورمب لر تمر المدافعي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نرع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن   312 رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر
فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي         قُتلوا الذي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن عدد ضع يف اولتُق نيذلا ددع ف أدمتعا امدنع ،يعامج وأ ي اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن رورمب لافتحالل انعمتجا ، .2015حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا ق العقا.ب        م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن الجرائمربمنأ،ةينيدلا ةيلوصألاو ،دادبتسالا :ةيداعملا ى هذعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا ه معظم وتمقوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ ت  رورمب لافتحالل انعمتجا ،

     : والترهيعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هذه لعجل كرحتلاب اورداب نيذلا ،نيفورعم ريغ ب رورمب لافتحالل انعمتجا ،      الجنسو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر والعن يف اولتُق نيذلا ددع فر القسردمتعا امدنع ،يعامج وأ ي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر االختفا مه سانلا نم نييالملا ءر مثهقوقح ناسنأ ل ونفسي.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر بدني.ةر العتدا مه سانلا نم نييالملا ءا.تر نتعر.ةيامحلا مهل رفوت نأ ضر فنح رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر
        . قبهقوقح ناسنأ ل    م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر ترتكعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هذه لعجل كرحتلاب اورداب نيذلا ،نيفورعم ريغ بر االعتدا مه سانلا نم نييالملا ءا.تر هذعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر رودص ىلع ًر كثيرا وإ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر والمضايقا.ت التعسفو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر واالحتجاقوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ تفعاضت :مدقتلا ضعب زر والوصم رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر

. الدول.ة           م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن بتواطؤ أغلبها ويتم للدول.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ، تابع.ة الغير الفاعل.ة والجها.ت الشركا.ت

ميملاعلا ةمقلا رمتؤم يف نت     باالنزعا نم جت نشعيملاعلا ةمقلا رت تشريعا.ترتهد.ايملاع اهب ف           إننات إصدا رر فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير اخر،ةينيدلا ةيلوصألاو ،دادبتسالا :ةيداعملا ىر دو رورمب لر اتبعقوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ تر قدر الدو رورمب ل رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر العديدر أ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر
     . الح.لودلا قرفو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي         علرودص ىر القيودر وفرضقوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ تر والتمتعربها اإلنساني.ةر بحقوقهمر المطالب.ةر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر مواطنيهار منعر إلرودص ىر

القيودرفو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي             هذعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هر تتوق يف اولتُق نيذلا ددع فر ولمر بحري.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر الرأدمتعا امدنع ،يعامج وأ ير ع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر والتعبيرر وجماعا.ت رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر فراد،ةينيدلا ةيلوصألاو ،دادبتسالا :ةيداعملا ىر وتنظيمهار التظاهرا.تر
القانوني.ةر              غيرر الدولي.ةر المراقب.ةر عمليا.تر في.ةيناسنإلل كرتشملا ثارتلا هر تصاعد.تر الذدمتعا امدنع ،يعامج وأ ير الوققوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ تر فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير وذلكر البلدا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر العديدر
           . الجنائي.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ،روالسج رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن  التهمر فيواجهو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر ع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر الدفاعر يريدو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر الذي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر وأمار بشكهقوقح ناسنأ لرهائهقوقح ناسنأ ل

. األنشط.ة            تمويهقوقح ناسنأ ل علرودص ى القد رهقوقح ناسنأ لكل نإ ة وعد .مهاطخ ىلع اوريسن م التنقهقوقح ناسنأ ل رورمب لافتحالل انعمتجا ، حري.ة علرودص ى والقيود اإلدا ردمتعا امدنع ،يعامج وأ ي رورمب لافتحالل انعمتجا ، واإلغال رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا ق  والغراما.ت رورمب لافتحالل انعمتجا ،

نشعيملاعلا ةمقلا رتبالقلق   رودص ىلع ًربالحماي.ة            إننات تمتعا األقهقوقح ناسنأ لر همر للتمييعافدلاو قوقحلا هذه زر رودص ىلع ًر تعرضا واألكثرر رودص ىلع ًر تهميشا األشدر األشخاةيامحلاب ًاعتمت لقألا مه زييمتلل ًاضرعت رثكألاو ًاشيمهت دشألا صر أ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر
   :       : العاملي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نرفو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي    ع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر الميم رورمب لافتحالل انعمتجا ،روالمدافعو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن مجتمعر ع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر والمدافعو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر النسا مه سانلا نم نييالملا ءر االنتهاكا.ت رورمب لافتحالل انعمتجا ،روهم هذعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر

وحقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قرالسكا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن            الخاص.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر االحتياجا.تر وذودمتعا امدنع ،يعامج وأ ير والشبا.ب رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر العرقي.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر أور الثقافي.ةر واألقليا.تر الجن.نيمرجم وأ ءادعأ وأ ًاموصخ وأ نيضرحم مهرابتعاب س رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر مجا رورمب لر
      . توفررلهم       أ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر ينبغو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير النشطا مه سانلا نم نييالملا ءر فهؤال مه سانلا نم نييالملا ءر العام.ةرللمجتمع والمنافعر والمناط.لودلا ق رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر األ راضو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير األصليي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر

. األحيا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن           م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن كثير فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي رودص ىلع ً رودص ىلع ً رئيسيا رودص ىلع ًرلكونهمهدفا نظرا أكثر رورمب لافتحالل انعمتجا ، حماي.ة الحكوما.ت

المخاوفت   تساورنات المدافعو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نرع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن          كمات يقدمهار التو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير بالمساهما.تر االعترا.ايملاع اهب فر ع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر عوَضار أن.ةيناسنإلل كرتشملا ثارتلا هر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر
وإ رهابيو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن رورمب لافتحالل انعمتجا ،رومصد ر              أجانعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هذه لعجل كرحتلاب اورداب نيذلا ،نيفورعم ريغ ب رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر عمال مه سانلا نم نييالملا ءر بأنهمر وصفهمر الدو رورمب لر تفضهقوقح ناسنأ لر الناس رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر أجهقوقح ناسنأ لر رفاعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر

." التقليدي.ة       "  القيم أو للتنمي.ة معا رضو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن وأنهم القومو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي رورمب لافتحالل انعمتجا ، لألم رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن  تهديد

اعتدا مه سانلا نم نييالملا ءا.ترضد              هو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر ع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر يدافعو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر الذي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر أولئكر ضدر المتكر رهقوقح ناسنأ لكل نإ ةر االعتدا مه سانلا نم نييالملا ءا.تر هذعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هر إ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر
        . االنتهاكا.ترالجسيم.ة    ضحايار م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر الماليي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر يُحر .مهاطخ ىلع اوريسن مر المدافعي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر فبإسكا.تر رودص ىلع ً للبشررجميعا اإلنساني.ةر الحقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر

. الضرو ردمتعا امدنع ،يعامج وأ ي   الدعم  م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن

ميملاعلا ةمقلا رمتؤم يف نتأ نم سيراب يف ن     قلقو نم سيراب يف نت فإننات احترا .مهاطخ ىلع اوريسن مر         وأخييملاعلا ةمقلا رات وأصب.تاكرشلا ةوطسب ةعوفدملا ةصاخلا حر مهددهقوقح ناسنأ لكل نإ ة رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر أضحقوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ تر رودص ىلع ًر عالميا بهار المعتر.ايملاع اهب فر اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر
علرودص ىرهوي.ة                خطرر إن.ةيناسنإلل كرتشملا ثارتلا هر بهقوقح ناسنأ لر واألم رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نةيوه ىلع رطخ هنإ لب ؛ر التجا ري.ةر واألعما رورمب لر التنمي.ةر أما .مهاطخ ىلع اوريسن مر عقب.ةر أن.ةيناسنإلل كرتشملا ثارتلا هر علرودص ىر يُصوّ رر الحقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر هذعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هر
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 : المهاجرو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن رورمب لافتحالل انعمتجا ،.          فدا مه سانلا نم نييالملا ء كب.ةاواسملاو لدعلا هدوسي ملاع يف شر ُجعلقوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ تر برمتهار سكاني.ةر جماعا.تر همر األساسيو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر والضحايار الشعو.ب
. حقوقهم        يدافعو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نرع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن والذي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن والثقافي.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ، الجنسي.ةروالعرقي.ة  واألقليا.ت

اقتصاددمتعا امدنع ،يعامج وأ ي           وإنناتمقتنعو نم سيراب يف ن  تحقي.لودلا قر رفاعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هر يمكننار اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر احترا .مهاطخ ىلع اوريسن مر خال رورمب لر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر فقيداصتقا هافر قيقحت اننكمي ،ناسنإلا قوقح مارتحا لالخ نم طر بأن.ةيناسنإلل كرتشملا ثارتلا هر
كهقوقح ناسنأ لرإنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن رورمب لافتحالل انعمتجا ،             سالم.ةر علرودص ىر الحفا،ناسنإ لك ةمالس ىلع ظر ويضم رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر لكوكبناةيوه ىلع رطخ هنإ لب ؛ر االحترا .مهاطخ ىلع اوريسن مر يجلعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هذه لعجل كرحتلاب اورداب نيذلا ،نيفورعم ريغ بر بنحور وشامهقوقح ناسنأ لر عاد رورمب لر واجتماعو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير

. لها      وتوفيررالحماي.ة المتعددهقوقح ناسنأ لكل نإ ة واالعترا.ايملاع اهب فربالهويا.ت

الدولي.ةرحيا رورمب ل             إنناتندعو  بالتعافدلاو قوقحلا هذه زاماتهار تفو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير وأ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر التا ريخي.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر بمسؤوليتهار ملتعافدلاو قوقحلا هذه زم.ةر أنهار تثبقوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ تر أ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر إلرودص ىر الدو رورمب لر
. األجهقوقح ناسنأ ل              القصيرهقوقح ناسنأ لكل نإ ة المصال.تاكرشلا ةوطسب ةعوفدملا ةصاخلا ح بسبعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا هذه لعجل كرحتلاب اورداب نيذلا ،نيفورعم ريغ ب أو الخو.ايملاع اهب ف رورمب لافتحالل انعمتجا ، بدافع ظهرها تدير أ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن رودص ىلع ً اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن رورمب لافتحالل انعمتجا ،بدال  حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا ق

.       لقدتسئمنا  رودص ىلع ًارلقيم     متنامي رودص ىلع ًار بنيوي تهديدرودص ىلع ًار تّشكهقوقح ناسنأ لر االعتدا مه سانلا نم نييالملا ءا.تر فتلكر المتعافدلاو قوقحلا هذه زايدهقوقح ناسنأ لكل نإ ةرعلينا االعتدا مه سانلا نم نييالملا ءا.تر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر
. مكا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن      كهقوقح ناسنأ ل فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي األساسي.ة اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا ق

 " خلباوبألا فتاألبواب            خجوليملاعلا ةت بكلماباوبألا فلخ" ةلوجخ تت الدعيملاعلا ةمقلا رمتؤم يف نيرضاحلا عيمج نم مت أوت الكافييملاعلا ةباوبألا فلخ" ةلوجخ تاملكب معدلا وأ ،ت غييملاعلا ةمقلا رت اإلجيملاعلا ةمقلا راءاباوبألا فلخ" ةلوجخ تت ميملاعلا ةمقلا رمتؤم يف نت مزيداًت نيملاعلا ةمقلا ريدت ال
األساسي.ة           المغلقيملاعلا ة". اإلنساني.ةر ومبادئنار قيمنار بدعمر صري.تاكرشلا ةوطسب ةعوفدملا ةصاخلا ح رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر وبشكهقوقح ناسنأ لر للتعهد رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر الوققوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ تر حا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر فقدر

    : لتمكي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نراألجيا رورمب ل         المدا رسر فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير كهقوقح ناسنأ لرمكا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير أساسو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير كعنصرر اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر وإدمالايجألا نيكمتل سرادملا يف :ناكم لك يف يساسأ رصنعك ناسنإلا قوقح جر المشترك.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر
جميع             علرودص ى الحماي.ة آليا.ت وفو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي القواني رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن رورمب لافتحالل انعمتجا ، االقتصادي.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ،روفو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي العالقا.ت وفو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي بحقوقها رورمب لافتحالل انعمتجا ، للمطالب.ة الجديدهقوقح ناسنأ لكل نإ ة
         . للتغطي.ةرعلرودص ى    السيادهقوقح ناسنأ لكل نإ ةر عبا مه سانلا نم نييالملا ءر خل يف اولتُق نيذلا ددع فر التسترر يمك رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نرللحكوما.ت فال السياس.ةرالخا رجي.ة المستويا.ت رورمب لافتحالل انعمتجا ،روفو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي

. اإلنساني.ة         حقوقهم م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن مواطنيها تحر .مهاطخ ىلع اوريسن م التو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي المسؤول.ة غير  مما رساتها

المدافعو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نرع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن              يعي.ةاواسملاو لدعلا هدوسي ملاع يف شر أال بضما رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر الصا ر .مهاطخ ىلع اوريسن مر االلتعافدلاو قوقحلا هذه زا .مهاطخ ىلع اوريسن مر الدولو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير وللمجتمعر للدو رورمب لر اآل رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر الوققوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ تر حا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر وقدر
ع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نرهذعيمجلل ةسوملم ةقيقح لثملا ه               المسؤولي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر وتقديمر آمن.ة رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر بيئ.ةر فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير العمهقوقح ناسنأ لر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر تمكينهمر وضما رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر خو.ايملاع اهب ف رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قر

. العدال.ة      إلرودص ى اإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن لحقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا ق الجسيم.ة االنتهاكا.ت

نطالا بتا   أجهقوقح ناسنأ لرالتغيير رورمب لافتحالل انعمتجا ،             وإننات م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر وطني.ةر عمهقوقح ناسنأ لر خطيداصتقا هافر قيقحت اننكمي ،ناسنإلا قوقح مارتحا لالخ نم طر باعتمادر رودص ىلع ًار علن بااللتعافدلاو قوقحلا هذه زا .مهاطخ ىلع اوريسن مر اآل رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر م رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر تبدأر أ رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر لدو رورمب لر
      . يظهرو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر        الذي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر أولئكر خل يف اولتُق نيذلا ددع فر سنق يف اولتُق نيذلا ددع فر وإننار حقو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ناسنإلا قراإلنسا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم ن ع رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر المدافعي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر مجتمعر معر بالتشاو رر وذلكر

فإننارسنق يف اولتُق نيذلا ددع ف              حقوقنا رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر تقويقوقح نع نيعفادملا عمتجم دادعأ تفعاضت :مدقتلا ضر فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ير سيستمرو رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نم نر الذي رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح نر أولئكر أمار األحس رورمب لافتحالل انعمتجا ،ملاعلا لوح ن رورمب لافتحالل انعمتجا ،ر نحور بالتغييرر صادقرودص ىلع ًار التعافدلاو قوقحلا هذه زامرودص ىلع ًار
! وجوههم  فو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ي
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