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 مقدمة من البارونة اآنيالي، 
وزيرة �سوؤون حقوق الإن�سان 

<<  اأفتخر بكوين اأمثل اململكة املتحدة لإعادة 
انتخابها لع�سوية جمل�س حقوق الإن�سان للفرتة 

من يناير )كانون الثاين( 2017 اإىل دي�سمرب 
)كانون الأول( 2019.  >>

اإن عمل جمل�س حقوق الإن�سان مليء بالتحديات 
الكبرية. حيث نبحث هنا بع�سا من اأكرث امل�سائل 

ح�سا�سية يف يومنا، والتي تتعلق ب�سميم 
عالقات الدول مع �سعوبها. كما اإنها تعترب 

تاأكيدا لالأهمية التي يوليها املجتمع الدويل 
لوجود نظام دويل مبني على القواعد، و�سمان 

حماية واحرتام حقوق الإن�سان. 
يتيح لنا جمل�س حقوق الإن�سان كل فر�سة 

ممكنة ملعاجلة هذه امل�سائل بروح من التعاون 
وال�رشاكة. كما اأنه مبثابة منرب ميكننا، بل علينا، 
من خالله ال�ستجابة �رشيعا وبحزم لنتهاكات 

حقوق الإن�سان اخلطرية، حيثما واأينما طراأت، 
عن طريق ح�سد الإرادة ال�سيا�سية ملعاجلة 

م�سائل �سعبة، وتهيئة الظروف لإحداث تغيري 
دائم. وهذا العمل املهم الذي يقوم به جمل�س 

حقوق الإن�سان تدعمه الأهداف العاملية اجلديدة 
للتنمية امل�ستدامة التي تعطينا قوة دفع لتح�سني 

ال�ستقرار يف العامل. 

لقد لعبت اململكة املتحدة دورا اأ�سا�سيا يف 
منابر حقوق الإن�سان التابعة لالأمم املتحدة 

منذ تاأ�سي�سها. وكنا دائما منا�رشين ومدافعني 
بقوة عن املجل�س والأدوات والآليات املتوفرة 

له لتعزيز حماية حقوق الإن�سان عامليا. و�سوف 
يكون من دواعي �رشفنا اأن نخدم يف املجل�س 

لفرتة اأخرى. 
لتعهداتنا اأ�سا�س را�سخ يف اأولويات اململكة 

املتحدة داخليا وخارجيا، وت�ستند اإىل تقاليد من 
القيم املحلية التي ت�سمل اجلميع: تعزيز حماية 
حقوق الإن�سان فيما تقوم به الأمم املتحدة من 
اأعمال؛ وترجمة اأجندة التنمية امل�ستدامة ل�سنة 

2030 اإىل عمل ملمو�س، وعدم التخلي عن اأحد؛ 
وم�ساندة حرية الدين اأو املعتقد يف الوقت الذي 

يتعر�س فيه الكثريون جدا لال�سطهاد ب�سبب 
معتقداتهم؛ والعمل جتاه اإنهاء العنف �سد 

الن�ساء والبنات، واحلث على اأن يكون للن�ساء دور 
تام بامل�ساركة والقيادة يف احلياة ال�سيا�سية 

والقت�سادية؛ والرتويج ملجتمعات منفتحة 
ومواجهة التحديات التي يتعر�س لها املجتمع 

املدين. 
ونحن نر�سح اأنف�سنا لإعادة انتخابنا للعمل مع 

كل من يدافعون عن احلريات ويحرتمون احلقوق 
للجميع. 



ما الذي تقدمه اململكة املتحدة ملجل�س حقوق الإن�سان؟ 

م�ساندة املجتمع املدين 
تعترب الدميوقراطية، و�سيادة القانون، ووجود 

حكومات وموؤ�س�سات منفتحة، وحقوق الإن�سان، 
وحرية التعبري، وتكافوؤ الفر�س جميعها َلِبنات 

بناء املجتمعات الناجحة. و�سوف نوا�سل احلوار 
بانتظام مع املنظمات غري احلكومية واملجتمع 

املدين يف اململكة املتحدة، ويف جنيف، ومن 
خالل �سبكة بعثاتنا يف اخلارج. و�سنحمي 

املجال املتاح للمجتمع املدين يف جمل�س حقوق 
الإن�سان لال�ستماع لوجهات نظر املدافعني عن 

حقوق الإن�سان. 

االلتزام باخت�سا�س جمل�س حقوق 
االإن�سان

�سوف تلتزم اململكة املتحدة بكل اخت�سا�سات 
جمل�س حقوق الإن�سان. و�سنوا�سل م�ساهمتنا، 
من خالل احلوار والتعاون، يف منع انتهاكات 

حقوق الإن�سان. كما �سنحث جمل�س حقوق 
الإن�سان على ال�ستجابة فورا لأي طوارئ تتعلق 

بحقوق الإن�سان.

التوا�سل يف كافة جماالت حقوق 
االإن�سان 

ا�سطلعت اململكة املتحدة بدور قيادي من خالل 
منتديات الأمم املتحدة ب�ساأن مكافحة زواج 

الأطفال املبكر والزواج بالإكراه، ومنع العنف 
اجلن�سي يف ال�رشاع، ومكافحة الرق املعا�رش، 

وحماية حرية الدين اأو املعتقد، ومكافحة 
التطرف. 



ا�ست�سافت اململكة املتحدة قمة الفتاة يف 2014 بهدف ح�سد اجلهود املحلية والدولية لإنهاء ممار�سات ختان الإناث وزواج الأطفال والزواج 
بالإكراه يف غ�سون جيل

ال�سورة: جي�سيكا يل/وزارة التنمية الدولية



تتعهد اململكة املتحدة بتعزيز دور حقوق الإن�سان يف عمل الأمم املتحدة

�سنعمل ل�سمان اأن يظل عمل جمل�س حقوق 
الإن�سان يف طليعة جهود الأمم املتحدة 

املتعلقة بحقوق الإن�سان 
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دعم وجود نظام قوي وم�ستقل لالأمم املتحدة 
مبجال حقوق الإن�سان. �سنعمل ل�سمان اأن يظل 

عمل جمل�س حقوق الإن�سان يف طليعة جهود 
الأمم املتحدة املتعلقة بحقوق الإن�سان. و�سوف 

ن�ساند ا�ستقاللية وجهود املفو�س ال�سامي 
حلقوق الإن�سان ومكتبه. كما �سنعمل بروح من 

ال�رشاحة والت�ساور والحرتام للجميع، وعلى 
اأ�سا�س التعاون مع كافة املجموعات الإقليمية. 
و�سوف ن�سجع احلوار مع الربملانات واملجتمع 

املدين. و�سنربز الدور الهام للنظام امل�ستقل 
لهيئة ر�سد معاهدات حقوق الإن�سان الدولية 

يف حماية حقوق الإن�سان عامليا. و�سوف 
نحث احلكومات على امل�سادقة على املواثيق 

الدولية حلقوق الإن�سان، وتطبيقها ب�سكل ناجح. 
و�سنوا�سل توجيه دعوة مفتوحة للمقررين 

اخلا�سني لالأمم املتحدة الراغبني بالزيارة، 
ونتعاون معهم، و�سن�سجع دول اأخرى على فعل 

نف�س ال�سيء. و�سوف نظل ملتزمني بنجاح عملية 
املراجعة الدورية ال�ساملة، ونتعهد مب�ساعدة 

الآخرين من خالل م�ساركة جتربتنا معهم 
وتقدمي امل�سورة والدعم لهم. 

ت�سجيع ا�ستجابة دولية �رصيعة لنتهاكات 
حقوق الإن�سان ال�سديدة، مبا يف ذلك دعماً ملنع 

وقوع ال�رصاع. �سنعالج الأو�ساع والأزمات 
املتعلقة بحقوق الإن�سان، اإما من خالل الدعم 
واحلوار اأو بالتدقيق ب�سكل اأكرب. و�سوف نزيد 
من تركيزنا على الدول التي تتعر�س احلقوق 

ال�ساملة فيها لأكرب تهديد، كما �سن�سجع - ولن 
نعاقب على - التوا�سل املبكر مع جمل�س حقوق 

الإن�سان. كما �سنعمل لتعميم حقوق الإن�سان 
بنجاح يف كافة اأق�سام نظام الأمم املتحدة. 

م�ساعدة الدول يف املراحل النتقالية عن 
طريق دعم ال�ستقرار وجهود الإ�سالح على 
الأر�س. �سنعمل مع الدول التي متر مبرحلة 

انتقالية لت�سجيع التطبيق املنهجي لالإ�سالح 
فيها ولتقدمي الدعم الدويل لها. و�سوف ن�سجع 

ال�ستعانة على اأكمل وجه بالأدوات املتاحة 
ملجل�س حقوق الإن�سان، مبا يف ذلك، على �سبيل 

املثال، زيارات املقرر اخلا�س، واملراجعات 
الدورية ال�ساملة، وبناء القدرات. 



تتعهد اململكة املتحدة برتجمة اأجندة التنمية امل�ستدامة ل�سنة 2030 اإىل جهود 
ملمو�سة تكفل عدم التخلي عن اأحد 

�سوف ن�ساند اجلهود املبذولة مبجال التعليم 
من خالل م�ساعدة 6.5 مليون فتاة اأخرى 

لاللتحاق مبقاعد الدرا�سة يف ال�سنوات اخلم�س 
القادمة

العاملية ملكافحة الإجتار بالب�رش، مبا يف ذلك 
بالعمل بال�رشاكة مع منظمة العمل الدولية ب�ساأن 

برنامج “العمل بحرية”. كما تعمل احلكومة 
الربيطانية واملفو�س الربيطاين امل�ستقل 

ملكافحة الرق مع احلكومات والأجهزة الوطنية 
والدولية املعنية بتنفيذ القانون، واملجتمع 
املدين وغري ذلك من اجلهات املعنية بهدف 

اإنهاء الرق املعا�رش. 

م�ساندة جهود حتقيق العدالة و�سيادة القانون 
واملجتمعات املنفتحة )الهدف 16(. �سنوا�سل 

م�ساندة ال�سالم والأمن يف اأنحاء العامل، مبا يف 
ذلك بالعمل من خالل جمل�س حقوق الإن�سان. 

و�سنعمل على حت�سني توفري الأمن وخدمات 
الق�ساء لت�ستفيد منها 10 ماليني امراأة وفتاة. 
كما �سن�ساند جهود حت�سني احلوكمة ومعاجلة 

الف�ساد والر�سوة، بالعمل من خالل �رشاكة 
احلكومات املفتوحة والأمم املتحدة والقمة 

العاملية ملكافحة الف�ساد، بقيادة رئي�س الوزراء 
ديفيد كامريون يف لندن. 

م�ساعدة الن�ساء والفتيات لكي يكون �سوتهن 
م�سموعا، ويكون لديهن اخليار والإرادة يف 
التنمية )الهدف 5(. �سوف ن�ساعد يف اإزالة 

العقبات التي حتول دون ح�سول الن�ساء من 
اأكرث بلدان العامل فقرا على فر�س عمل. ذلك 

ي�سمل معاجلة القوانني التي متيز �سدهن، وكافة 
اأ�سكال العنف يف املجالني العام واخلا�س، 
و�سوء البنية التحتية. و�سوف ن�ساند اجلهود 

املبذولة مبجال التعليم من خالل م�ساعدة 6.5 
مليون فتاة اأخرى لاللتحاق مبقاعد الدرا�سة 

يف ال�سنوات اخلم�س القادمة، اإىل جانب م�ساندة 
جهود املجتمعات املتاأثرة من ممار�سات ختان 
الإناث وزواج الأطفال والزواج املبكر وبالإكراه 

لإنهاء هذه املمار�سات يف غ�سون جيل. 

مواجهة بالء الرق املعا�رص عرب احلدود )الهدف 
8، البند 7(. اإننا نطبق قانون الرق املعا�رش 

ل�سنة 2015 الذي ي�سمن �رشورة اأن تعمد 
ال�رشكات الكبرية العاملة يف اململكة املتحدة 
اإىل �رشح كيفية معاجلتها للرق املعا�رش يف 
�سل�سلة اإمدادتها العاملية. ون�ساند امل�ساريع 



تتعهد اململكة املتحدة بالدفاع عن حرية الدين اأو املعتقد 

منا�رصة امل�ساواة وعدم التمييز، مبا يف ذلك على اأ�سا�س اأن من �ساأن �سمان حرية الدين اأو املعتقد 
اأن ي�ساهم يف مكافحة التطرف امل�سحوب بالعنف. �سوف ن�سجع على نهج يتبناه املجتمع ككل �سد 

التطرف، وذلك ي�سمل العمل مع القيادات الدينية واملعلمني واملجتمع املدين حلثهم على اأن يلعبوا 
دورا فعال يف معاجلة التطرف يف جمتمعاتهم. 

�سندافع عن حرية النا�س من كافة الأديان واملعتقدات للعي�س دون التعر�س للعنف اأو للتمييز 
�سدهم.

الدفاع عن حرية النا�س من كافة الأديان 
واملعتقدات للعي�س دون التعر�س للعنف اأو 

للتمييز �سدهم. �سنوا�سل حتدينا للقوانني 
واملمار�سات التي ت�سجع التمييز. و�سنحث 

على ال�ستغالل التام لعملية املراجعة الدورية 
ال�ساملة التي يجريها جمل�س حقوق الإن�سان، 

والإجراءات اخلا�سة لالأمم املتحدة، واآليات هيئة 
ر�سد املعاهدات لإثارة ق�سايا انتهاك حقوق 

حرية الدين اأو املعتقد. و�سوف نلعب دورا فعال 
�سمن فريق الت�سال الدويل حول حرية الدين اأو 
املعتقد، ون�ساند عمل اللجنة الدولية للربملانيني 

ب�ساأن حرية الدين اأو املعتقد. 

م�ساندة الأقليات امل�سطهدة يف ال�رصق الأو�سط. 
�سنوا�سل العمل مع املجتمع املدين لو�سع 

ا�سرتاتيجيات مل�ساعدة امل�سيحيني وجماعات 
الأقليات الأخرى. كما �سنعمل مع حلفائنا 

يف املنطقة لأجل معاجلة م�ساألة الإفالت من 
العقاب والتمييز القانوين امل�ستمر �سد اأقليات 

يف املنطقة. 



تتعهد اململكة املتحدة بالعمل لإنهاء العنف �سد الن�ساء والبنات، واحلث على اأن 
يكون للن�ساء دور تام يف امل�ساركة والقيادة يف احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية 

�سنوا�سل اجلهود املبذولة مبوجب مبادرة 
منع العنف اجلن�سي يف ال�رشاع، و�سوف 
ننا�رش خارطة الطريق للم�سي قدما يف 

النداء لأجل العمل حلماية الن�ساء والفتيات 
يف حالت الطوارئ

الرتويج لتمكني الن�ساء اقت�ساديا، ومتثيلهن 
يف احلياة ال�سيا�سية والعامة، وخ�سو�سا 

يف املنا�سب القيادية. �سوف نوا�سل م�ساندة 
امل�ساواة مب�ساركة الن�ساء يف احلياة العامة 
وال�سيا�سية، و�سنقدم الدعم ال�سيا�سي والفني 

مل�ساعدتهن يف احل�سول على حقوقهن وحتقيق 
اإمكاناتهن يف �سعيهن لعتالء املنا�سب 

القيادية على امل�ستوى الوطني والعاملي. 

حتدي القوانني واملمار�سات التي ت�سجع 
التمييز. �سوف نعمل مع احلكومات لأجل تغيري 

القوانني واملمار�سات التي ت�سجع التمييز، 
ون�سارك معها خرباتنا واأف�سل ممار�ساتنا. 

و�سن�ساند تطبيق معايري حقوق الإن�سان الدولية 
ذات ال�سلة على امل�ستوى الوطني، وا�ستغالل 

املراجعة الدورية ال�ساملة على اأكمل وجه 
لرتجمة اإجراءات جمل�س حقوق الإن�سان على 

امل�ستوى املحلي. 

مواجهة العنف �سد الن�ساء والفتيات، مبا فيه 
العنف اجلن�سي يف ال�رصاع، وكافة اأ�سكال 

العنف املنزيل واملمار�سات ال�سارة، مبا يف ذلك 
خالل الأزمات الإن�سانية. �سوف نوا�سل اجلهود 

املبذولة مبوجب مبادرة منع العنف اجلن�سي 
يف ال�رشاع، و�سوف ننا�رش خارطة الطريق 
للم�سي قدما يف النداء لأجل العمل حلماية 

الن�ساء والفتيات يف حالت الطوارئ. كما �سنحث 
على تطبيق الربوتوكول الدويل حول توثيق 

جرائم العنف اجلن�سي يف ال�رشاع والتحقيق 
بها، وت�سجيع مزيد من امل�ساندة وامل�ساعدة 
والإن�ساف ل�سحايا كافة اأ�سكال العنف �سد 

الن�ساء والفتيات. و�سوف ننا�رش ال�ستجابة يف 
حالت العنف اجلن�سي واجلن�ساين، والرتويج 

للم�ساواة بني اجلن�سني، وم�ساركة الن�ساء 
م�ساركة تامة يف كافة جهود ال�سالم والأمن. 

كما �سنعمل مع احلكومات الأخرى لتح�سني 
التن�سيق ال�سرتاتيجي الدويل. 



الرتويج ملجتمعات عادلة وممثلة للجميع. 
�سوف نحث كافة احلكومات على تهيئة بيئة 

اآمنة تتيح متكني املجتمع املدين، وت�سجع 
الإعالم احلر وحتمي ال�سحافيني من الأذى. كما 

�سرنّوج للفوائد القت�سادية والعلمية والثقافية 
للمجتمعات املنفتحة؛ ون�سجع ال�رشكات على 

اإدراك قيمة املجتمع املدين ومنا�رشته. 

العمل مع الأفراد واملنظمات الذين ي�سعون 
لتطوير وتو�سيع جمتمعهم املدين، وم�ساعدتهم 

يف التوا�سل مع املنظمات الدولية، مبا فيها 
جمل�س حقوق الإن�سان. 

ال�ستفادة من عملية املراجعة الدورية ال�ساملة 
لتعزيز ال�سمانات للمجتمع املدين يف الدول 

اخلا�سعة للمراجعة. 

تتعهد اململكة املتحدة بالعمل للرتويج ملجتمعات منفتحة ومواجهة التهديدات التي 
يتعر�س لها املجتمع املدين 

�سوف نحث كافة احلكومات على تهيئة بيئة اآمنة تتيح متكني املجتمع املدين، وت�سجع الإعالم 
احلر وحتمي ال�سحافيني من الأذى



ونحن:

ندّرب املجتمع املدين 
والق�ساء واملحرتفني الطبيني 
على اتباع اأف�سل املمار�سات 

يف توثيق جرائم العنف 
اجلن�سي والتحقيق بها.

جهود جمع وتوثيق جرائم العنف اجلن�سي ل بد 
واأن تركز على الناجني من هذه اجلرائم

اإنهاء العنف اجلن�سي يف ال�رصاع

اإنهاء العنف
اجلن�سي يف

ال�رصاع
حتقق الكثري

مازال يلزم عمل الكثري




