
GE.16-10943(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
المدنية والسياسية واالقتصادية  جميع حقوق اإلنسان،تعزيز وحماية 
 والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية واالجتماعية

، بوواراغوا ، الترت ووال، بلجياووا، التوسوونة *، موكرانيووا*، موروغوووا *إكوووادور، ملمانيووا، من وووال  
ابقاً، ، جمهوريووووة مقوووودونيا اليوغوسووووالفية سوووو*، الجتووووس ا سووووود*، تركيووووا*، بيوووورو*والهرسووووك

،  ولنوووودا، الواليوووووا  *،  نوووودورا *، الماسووووويك،  ووووايتي*سويسوووورا، النلتوووويي، الاوووواميرون
  : مشروع قرار*المتحدة ا مرياية

حمايووة حقوووق اإلنسووان للمهوواجريي: تمتوويي إجووراما  تعزيووز وحمايووة  /...32  
حقوووووق اإلنسووووان للمهوووواجريي، بمووووي فوووويه  المهوووواجرون فووووي سوووووياق 

 تحركا  كتيرة
 اإلنسان،إن جملس حقوق  
مدددا ويف  إل اإلعدددان القددداإلن اقدددوق اإلنسدددان مدددن  ن   ددد  الندددا  يؤكدددد مدددن جديدددد إذ  

 دددد  ااقددددوق ميولددددون  حددددمايفاو وميفسددداوين إل الومامددددل وااقدددوق، و ن لودددد  إنسدددان حدددد  اليفميفددد  ج
وااميات اإلذكويفة إل اإلعان  ومنا مت  ز من  ي نوع، وال س ما اليفم  ز بسبب القمق  و اللون  و 
اجلدنس  و اللةدل  و الددين  و الدم ي الس اسدن  و سدا الس اسدن  و األمد  القدومن  و االجيفمدداعن 

   و الثموة  و اإلولد  و  ي وض  آخم،
إىل القهددد الدددوا ابدداو بددااقوق اإلدن ددل والس اسدد ل، والقهددد الدددوا ابدداو  اوإذ يشدد 

ضدل اليفقدذيب وسدان مدن ضدموا اإلقاملدل بااقوق االقيفصا يل واالجيفماع ل والثقاف ل، واتفاق ل مناه
 و الققوبدددل القاسدددد ل  و الاإنسدددان ل  و اإله نددددل، واالتفاق ددددل الدول دددل امايددددل   ددد  األ دددد او مددددن 
االخيففاء القسمي، واتفاق ل القضاء على       وال اليفم  ز ضد اإلم ة، واتفاق دل حقدوق اللفد ، 

__________ 

   ولل سا عضو إل جملس حقوق اإلنسان. *
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 ز القنصمي، واتفاق ل ف  نا للقاقدات القنصدل ل، واالتفاق ل الدول ل للقضاء على       وال اليفم 
واتفاق دددددل حقدددددوق األ ددددد او ذوي اإلعاقدددددل، واالتفاق دددددل الدول دددددل امايدددددل حقدددددوق   ددددد  القمدددددال 
اإلهدددددداجمين و فددددددما   سددددددمهم، واتفاق ددددددل األمددددددم اإليفحدددددددة إلوافحددددددل اجلم ددددددل اإلن مددددددل عدددددد  الو ن ددددددل 

جمين عدن  ميد  الد  والبحدم واجلدو، اإلومد  وبموتوكوالهتا، وخبامل بموتوكول موافحل هتميدب اإلهدا
االجتدايف ومقاقبدل التفاق ل األمم اإليفحدة إلوافحل اجلم ل اإلن مل ع  الو ن ل، وبموتوكول من  وقم  

باأل د او، وخبامددل النسداء واأل فددال، اإلومد  التفاق ددل األمدم اإليفحدددة إلوافحدل اجلم ددل اإلن مددل 
  ع  الو ن ل،

إىل القمايفات السابقل اليت اعيفمدهتا اجلمق ل القامل وجلنل حقدوق اإلنسدان  وإذ يشا  يضاو  
وجملددددس حقددددوق اإلنسددددان بشددددسن  ايددددل حقددددوق اإلنسددددان جلم دددد  اإلهدددداجمين، وإىل القمدددد  الددددذي 
اضدددللقه بددد  آليفلدددا اصل دددات ابامدددل اليفابقدددل للمرلدددس الددديت قددددمه تقدددايفيم عدددن حالدددل حقدددوق 

  ن،اإلنسان وااميات األساس ل للمهاجمي

مددا ويف  إل اإلعدان القدداإلن اقدوق اإلنسددان مدن  ن لودد  فدم  اادد   وإذ يؤكدد مددن جديدد 
إل حميددل اليفنقدد  وإل اخيف ددايف مدد  إقاميفدد   اخدد  حدددو  كدد   ولددل، فضدداو عددن اادد  إل مةددا يفة  ي 

   بلد، مبا إل ذلك بلدن، وإل القو ة إىل بلدن،
يف  جم د  حقدوق اإلنسدان وااميدات  ن لو  فم  اا  إل اليفم وإذ يؤكد من جديد  يضاو  

  األساس ل  ومنا مت  ز من  ي نوع، ح ثما كان الش ص وبةض الن م عن وضق  كمهاجم،
بدددسن الددددول مسدددؤولل عدددن تقزيدددز و ايدددل حقدددوق اإلنسدددان جلم ددد  األ ددد او  وإذ يسدددل م 

  اإلوجو ين على  يفاض ها واباضقني لوالييفها، مبن ف هم اإلهاجمون سا الن ام ني،
باإلسؤول ات اإلشرتكل اليت تق  على عات  البلدان األمل ل وبلدان القبدويف  وإذ يسلم  يضاو  

  ،اإلنسان جلم   اإلهاجمينحقوق و ايل وبلدان اإلقصد إل جمال تقزيز 
إىل  ن جملددس حقددوق اإلنسددان يضددلل ، إل  لددل  مددويف، بواليددل تقزيددز االحددرتا   وإذ يشددا 

مت  ددز مددن  ي نددوع  ا،  ومنددلنددا  كافددلنسددان وااميددات األساسدد ل لاإلالقدداإلن امايددل   دد  حقددوق 
منيفدد  للحددوايف بشدسن القضددايا اإلواضد ق ل اإليفقلقددل  القمد  مبثابددلو  علدى  سددا  القددل واإلنصددا ،و 

جم دد  حقددوق اإلنسددان، وتقزيددز اليفنسدد   الفقددال بشددسن حقددوق اإلنسددان وتقمدد م مماعاهتددا  اخدد  
    من ومل األمم اإليفحدة،

إزاء القددددد  الوبددددا واإليفزايددددد مددددن اإلهدددداجمين، مبددددن فدددد هم النسدددداء  ويفن قلدددد  بددددال وإذ يسددددا 
م بسن واأل فال، الذين لقوا حيففهم  و  م بوا جموح عند ماوليفهم عبويف اادو  الدول ل، وإذ يسل  

علددى الدددول اليفزامدداو ومايددل واحددرتا  حقددوق اإلنسددان  ددؤالء اإلهدداجمين، بةددض الن ددم عددن وضددقهم  
   كمهاجمين،

بيفن د م االجيفمداع القدا  المف د  اإلسديفو  بشدسن اليفقامد  مد  اليفحمكدات الوبداة  وإذ يمحدب 
، هبدد  سسدني 2016 يلول/سدبيفم   19إل  لاجئني واإلهاجمين، الدذي عقدتد  اجلمق دل القامدل
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اسدددديفرابل ا يفمدددد  الدددددوا إل هددددذا الصددددد ، مددددد  إيدددداء االحددددرتا  اليفددددا  اقددددوق اإلنسددددان جلم ددددد  
 اإلهاجمين،
بيفقميم األمني القا  اإلقنون "بسمان وكمامل: اليفقام  م  اليفحمكدات الوبداة  وإذ حي ط علماو  

الددذي  دعدد قبدد  انققددا  االجيفمداع المف دد  اإلسدديفو ، وييفضدمن اعرتافدد  بددسن  ،(1)لاجئدني واإلهدداجمين"
احدرتا  حقدوق اإلنسددان جلم د  األ دد او الدذين يةدا يفون بلدددهم،  يداو كددان وضدقهم كمهدداجمين، 

 مبد   ساسن،
تقدددايفيم اإلقدددميف ابددداو اإلقدددن وقدددوق اإلنسدددان للمهددداجمين عدددن  وإذ يسخدددذ بقدددني االعيفبدددايف 

 ا رمة القاإل ل،
ن ااددوايف المف دد  اإلسدديفو  بشددسن ا رددمة الدول ددل واليفنم ددل مدداإلعددان اإلنبثدد  إىل  وإذ يشددا 

و قدم ف د  لثلدو الددول وااوومدات  ،(2)الذي اعيفمدت  اجلمق دل القامدل إل  ويفهتدا الثامندل والسديفني
ا ردمة  تثاهدابضمويفة اليفصدي إل إ دايف اليفقداون الددوا، علدى لدو كلدن و دام ، لليفحدديات الديت 

ظددد  االحدددرتا  اليفدددا  اقددددوق قانون دددل، إل و من مدددل و سدددا القانون دددل مدددن  جددد  ضدددمان هردددمة آمنددددل 
 ،ليفنم ل اإلسيفداملبسن اليفنق  البشمي عام  يفئ سن من عوام  ا، و قموا ف   اإلنسان

االليفزا  باختاذ إجماءات ليففدا ي ابسدائم إل األيفواح بدني اإلهداجمين،  وإذ يؤكد من جديد 
بوسددددائ  تشددددم  مندددد  وموافحدددددل هتميددددب اإلهدددداجمين واالجتددددايف باأل ددددد او عددددن  ميدددد  تفو دددددك 

ايف الشددبوات اإلجمام ددل الضددالقل إل هددذن األعمددال، وتقزيددز اليفقدداون إل جمددال مندد  اليفهميددب واالجتدد
وماحقل اإليفرمين واإلهدمبني قضدائ او، و ايدل حقدوق ضدحايا االجتدايف وحقدوق اإلنسدان للمهداجمين 

  الذين تقمضوا لليفهميب، و ايل اإلهاجمين من االسيفةال وسان من   وال اإليذاء،

بسن اإلن مل الدول ل للهرمة تؤ ي  ويفاو يفيا ياو على الصدق د القداإلن إل م ددان  وإذ يقرت  
  ة، ويقرت   يضاو خب ة الوكاالت األخم  األعضاء إل الفمي  القاإلن اإلقن با رمة،ا رم 

إزاء ما يواجه  اإلهاجمون القابمون من ضقا وآلا م، وخبامل  وإذ يقما عن بال  قلق  
، مبدددن فدد هم اإلماهقدددون،  و األ فددال اإلنفصدددلون عدددن اإلصدددحوبني بددذويهمسددا اإلهددداجمون األ فددال 

  ألسباا ميفقد ة، و قميفوا مةا يفهتا  يفسموا على مةا يفة  و اهنم  سمهم الذين 

من  وضاع و وجد  النساء والفيف ات اإلهاجمات  تق ش  إلاباااجل إىل اليفصدي  موإذ يسل   
جنسدددا  إل الس اسدددات وتقزيدددز القدددوانني بواسدددلل تددددابا تشدددم  إ مدددا  من دددويف ضدددقا خامدددل، 

، ومدنهم االجتدايف باأل د او إل ذلدك، مبدا اجلنسدا واإلؤسسات وال امج الو ن ل إلوافحل القنا 
   واليفم  ز ضد النساء والفيف ات، ذكويف إل كثا من األح ان،

__________ 

(1) A/70/59.  
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دة اإلسدداعاامايددل و  وفا مددا يوفددن مددن ددل تنسدد   اإلسدداعن الدول ددل ليفددبسمه م  يضدداو وإذ يسددل   
ت سدا عدو هتم اللوع دل إىل بلدداهنم القم ، حسب االقيفضاء، على لمهاجمين الضقفاء و لوالدعم 

  مبدددد  عددددإل ظددد  احدددرتا  األمدددل ل  و إجدددماءات البددده إل مدددد  حددداجيفهم إىل اامايدددل الدول دددل 
  اإلعا ة القسميل،

ناسدب إل ذوي اإلعاقدل سالبداو مدا ييفدس مون بشدو  سدا ميف هاجمينبسن اإل كذلكم  وإذ يسل   
وإل  عقاهبددددا، و هنددددم كثددددااو مددددا يوونددددون عمضددددل بصددددويفة  كدددد  لليفم  ددددز  اليفحمكددددات الوبدددداةحددداالت 

  ،نسا اجلو  واالسيفةال والقنا، مبا إل ذلك القنا اجلنسن

، الدذي عدقدد للمنيفدد  القداإلن اإلقدن بدا رمة واليفنم دلإىل اجيفماع القمل الثدامن  وإذ يشا 
، ويفكز على  لل  مويف منها  مه ل عم      2015برتك ا، إل تشمين األول/ كيفوبم  سلنبولاإل 

البلدددان اإلشددمولل بدددويفة ا رددمة علددى  ايددل حقددوق اإلنسددان جلم دد  اإلهدداجمين، بةددض الن ددم عددن 
وضدددددقهم كمهددددداجمين، وإذ يمحدددددب باجيفمددددداع القمدددددل اليفاسددددد  اإلقدددددميف عقددددددن إل  اكدددددا، إل كدددددانون 

  ،2016األول/ يسم  
بسمه ددل الدددويف الددذي يؤ يدد  اإلهدداجمون بومددفهم  ددمكاء إل تنم ددل البلدددان األمددل ل  وإذ يقددم 

وبلددددان القبدددويف واإلقصدددد، وإذ يقدددرت  باااجدددل إىل سسدددني مفددداه م عامدددل الندددا  عدددن اإلهددداجمين 
   وا رمة،

 ن الدول األمل ل و ول القبويف واإلقصد  ونها  ن تسيفف د من بدمامج اليفقداون  يديفكوإذ  
  دوا للوفاء باليفزاماهتا اإليفقلقل ومايل حقوق اإلنسان،ال

القديددد مددن اإلولفددني بواليددات إل  القمدد  الددذي اضددلل  بدد ب وإذ حيدد ط علمدداو مدد  اليفقددديم 
إ ددددايف اإلجددددماءات ابامددددل اليفابقددددل  لددددس حقددددوق اإلنسددددان وه ئددددات اإلقاهدددددات مددددن  جدددد  مندددد  

بوسددائ  منهددا إمدددايف الب انددات اإلشددرتكل انيفهاكددات حقددوق اإلنسددان للمهدداجمين علددى لددو فقددال، 
وتوج   النداءات القاجلل، ويشرقهم على مواملل جهو هم اليفقاون ل لبلوغ هذا ا دد ، كد  إل 

   إ ايف والييف ،
مبدددددا يقدمددددد  اإلهددددداجمون مدددددن مسدددددامهات إل ا دددددالني الثقددددداإل واالقيفصدددددا ي إل  وإذ يسدددددل م 

، وبضدددمويفة سديدددد الوسدددائ  اإلناسدددبل ليفحق دددد  ا يفمقدددات الددديت تسددديفقبلهم وإل جميفمقددداهتم األمددددل ل
ا رددمة  مددا  البلدددان األمددل ل  لمحهددائ ددل واليفصدددي لليفحددديات الدديت ت قصددى قددديف مددن اإلندداف  اإلمنا
بضدددمان مقاملدددل اإلهددداجمين مقاملدددل إنسدددان ل تصدددون كدددماميفهم  إذ يليفدددز وبلددددان القبدددويف واإلقصدددد، و 

   وبيفقدمي   وال اامايل اإلائمل  م وبيفقزيز آل ات اليفقاون الدوا،
بسكملها، ويشا إىل ا ددفني  (3)2030باعيفما  خلل اليفنم ل اإلسيفدامل لقا   وإذ يمحب 

مايددددل حقددددوق القمدددد  قلقددددل ومددددن  هدددددا  اليفنم ددددل اإلسدددديفدامل، مبددددا إل ذلددددك الةايددددات اإليف 10و 8

__________ 
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، وال سددد ما والدددرتويج لب ئدددات عمددد  آمندددل ومسموندددل جلم ددد  القمدددال، مبدددن فددد هم القمدددال اإلهددداجمون
اإلهدداجمات ومددن  ددم  عمددال سددا مسدديفقمة، والةايددات اإليفقلقددل بيف سددا هرددمة األ دد او وتددنقلهم 

 ايفة علدددى لدددو آمدددن ومشدددموع ومسدددؤول، بلدددمق تشدددم  تنف دددذ س اسدددات خاضدددقل لليف لددد ط واإل
اجل دددة إل جمددال ا رددمة، وإذ يقددم بددسن سق دد   هدددا  وسايددات اليفنم ددل اإلسدديفدامل الددوايف ة إل خلددل 

 ون  ن يقل  من حاجل اإلهاجمين إىل مةدا يفة  و داهنم وثداو عدن مزيدد مدن الفدمو،  2030عا  
 مبقاجلل بقض األسباا اجلذيفيل امكات الاجئني واإلهاجمين،

القم  بفقال ل على تقزيز و ايل متيف      اإلهاجمين وقوق ضمويفة  يؤكد جمد او  -1 
كمهددداجمين، مبددددا إل ذلدددك حقددددوق   اإلنسدددان وبااميدددات األساسدددد ل، بصدددم  الن دددم عددددن وضدددقهم

وحميدددات النسددداء واأل فدددال واأل ددد او ذوي اإلعاقدددل، واليفقامددد  مددد  ا ردددمة الدول دددل مدددن خدددال 
س وايف بددد و الثندددائن وباتبددداع هنددج ميفدددوازن، إقدددمايفاو  اليفقدداون واادددوايف علدددى الصدددق د الدددوا  و اإلقل مدددن

حقدوق اإلنسدان  و ايدل مسؤول ات البلدان األمل ل وبلدان القبويف وبلدان اإلقصد إل جمدال تقزيدزو 
 ؛ضقفهم زيا ةجلم   اإلهاجمين وتفا ي النددهدج اليت قد تؤ ي إىل 

  و ايدددل جم ددد  الددددول  ن تؤكدددد مدددن جديدددد األمه دددل األساسددد ل الحدددرتا يه دددب -2 
وإعمددال حقددوق اإلنسددان جلم دد  اإلهدداجمين الددذين يةددا يفون  و دداهنم، بةددض الن ددم عددن وضددقهم  
كمهدداجمين، وال سدد ما إل سدد اق االجيفمدداع اإلقبدد  المف دد  اإلسدديفو  الددذي سدديفققدن اجلمق ددل القامددل 

 بشسن اليفقام  م  اليفحمكات الوباة لاجئني واإلهاجمين؛
اإلبدددا ا وابلدددوج اليفوج ه دددل اإلومدددى هبدددا ف مدددا ييفقلددد  وقدددوق ‘ دبددد حيددد ط علمددداو  -3 

، الددديت  عدددددهتا مفوضدددد ل األمددددم اإليفحددددة السددددام ل اقددددوق اإلنسددددان، ‘اإلنسدددان إل اادددددو  الدول ددددل
 ؛ويشر  الدول على إياء االعيفبايف الواجب ليفنف ذها

 بالدددددول الدددديت ال توقدددد  االتفاق ددددل الدول ددددل امايددددل حقددددوق   دددد  القمددددال يه ددددب -4 
 ن تن م إل الق ا  بذلك على سب   بقدد اإلهاجمين و فما   سمهم وال تصدق عل ها  و تنضم إل ها 

 ؛األولويل، ويللب إىل األمني القا   ن يوام  بذل اجلهو  من  ج  الرتويج لاتفاق ل واليفوع ل هبا
ل الدول اليت ال تصدق على اتفاق دل األمدم اإليفحددة إلوافحدل اجلم دب  يضاو  يه ب -5 

اإلن مددل عدد  الو ن ددل وبموتوكوالهتددا، وخبامددل بموتوكددول موافحددل هتميددب اإلهدداجمين عددن  ميدد  الدد  
وبموتوكددول والبحددم واجلددو، اإلومدد  التفاق ددل األمددم اإليفحدددة إلوافحددل اجلم ددل اإلن مددل عدد  الو ن ددل، 

األمم اإليفحدة ، اإلوم  التفاق ل األ  او، وخبامل النساء واأل فالاالجتايف بومقاقبل من  وقم  
 ؛ ن تن م إل الق ا  بذلكبقدد إلوافحل اجلم ل اإلن مل ع  الو ن ل،  و ال تنضم إل ها 

حقددوق اإلنسددان وااميددات  تقددزز وسمددن بفقال ددلواجددب الدددول  ن  يق ددد تسك ددد -6 
الن ددم  ةددض، بواأل دد او ذوي اإلعاقددل األساسدد ل جلم دد  اإلهدداجمين، وخبامددل للنسدداء واأل فددال

كمهاجمين، وفقاو لإلعان القاإلن اقوق اإلنسان والصووك الدول ل اليت هدن  دم    عن وضقهم
  ف ها؛
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إزاء اليفشددميقات واليفدددابا الدديت اعيفمدددهتا بقددض الدددول والدديت قددد  يقددما عددن قلقدد  -7 
تددددؤ م سددددلباو علددددى اليفميفدددد  الوامدددد  وقددددوق اإلنسددددان وااميددددات األساسدددد ل للمهدددداجمين، مبددددن فدددد هم 

  اإلهاجمون القابمون؛
حقهدا السد ا ي إل وضد   للايفسد  ن مدن واجدب الددول، لدد  يؤكد من جديد -8 

 رمة وبدسمن حدددو ها، اليفق دد باليفزاماهتدا مبوجدب القدانون الددوا، مبددا وتنف دذ اليفددابا الديت تيفقلد  بدا
  اليفددددا  اقددددوق اإلنسددددان إل ذلددددك القددددانون الدددددوا اقددددوق اإلنسددددان، مددددن  جدددد  ضددددمان االحددددرتا

 ، مبن ف هم اإلهاجمون الضقفاء؛للمهاجمين
 جم دد  الدددول  ن توفدد  توافددد  س اسدداهتا اإليفقلقددل بددا رمة مدد  اليفزاماهتدددا ه ددبي -9 

اجمين وقددوق اإلنسددان  ومنددا و ن تقددزز متيفدد    دد  اإلهدد ،مبوجددب القددانون الدددوا اقددوق اإلنسددان
 ؛مت  ز

حقددوق اإلنسددان جلم دد  اإلهدداجمين،  سمددنز و تقددز جم دد  الدددول  ن  يه ددب  يضدداو  -10 
 ومنددا مت  ددز مددن  ي نددوع، و ن تددوفم مددن  جدد  سق دد  هددذا ا ددد  اإلسدداعدة والةددو  للمهددداجمين 

بةددض الن ددم عددن وضددقهم كمهدداجمين، و ن هت دد  ب ئددل آمنددل مبددن فدد هم ضددقا  ااددال،  احمليفدداجني،
 ؛من ماتو  او  فما من يقد  هذن المعايل، ف ها  ون  ن يقم  وموات ل وم سويفة 
 ن تقيفمدد هنرداو  داماو وكل داو إزاء س اسدات ا ردمة جم   الددول يه ب كذلك  -11 

ؤول ل اإلشددددرتكل ليفسدددد ا اليفلددددويفات االقيفصددددا يل وتيفقدددداون علددددى الصددددق د الدددددوا علددددى  سددددا  اإلسدددد
والفمو الثقاف ل واالجيفماع ل اليت تيف حها ا ردمة علدى  كمد  وجد  ولليفصددي بوفداءة لليفحدديات 

 ؛اإلقايا الدول ل اقوق اإلنسان اليت تثاها، على لو ييفما ى م 
  تقدددددد ن مفوضددددد ل األمدددددم اإليفحددددددة السدددددام ل اقدددددوق اإلنسدددددان علدددددى  يشدددددر  -12 

للددددول، عندددد الللدددب، مدددن  جددد  تقزيدددز حقدددوق اإلنسدددان للمهددداجمين و اييفهدددا  يفقن دددلسددداعدة الاإل
  بشو   فض ؛

 ن جيددمي، إل  ويفتدد  المابقددل والثا ددني، حددوايفاو تفاعل دداو مقددززاو بشددسن موضددوع  يقددميف -13 
"حقددوق اإلنسددان للمهدداجمين إل سدد اق اليفحمكددات الوبدداة"، مبشددايفكل اإلفوضدد ل السددام ل واجلهددات 

إلقن ل األخم ، مبا ف ها اإلن مل الدول ل للهرمة ومفوض ل األمم اإليفحدة السام ل لشؤون الاجئدني ا
ومن مددل القمدد  الدول ددل ومن مددل الصددحل القاإل ددل  و اجلهددات األخددم  األعضدداء إل الفميدد  القدداإلن 

 اإلقن با رمة؛ 
 إىل اإلفوض السامن ما يلن:  يللب -14 
مشدددايفكاو إل يفئاسدددل الفميددد  القامددد  اإلقدددن بدددا رمة وحقدددوق  ن يسددديفمم، باعيفبدددايفن  ) ( 

اإلنسدددان واإلسدددائ  اجلنسدددان ل اليفددداب  للفميددد  القددداإلن اإلقدددن بدددا رمة، إل وضددد  مبدددا ا وتوج هدددات 
عمل ددل بشددسن  ايددل حقددوق اإلنسددان للمهدداجمين الضددقفاء إل سدد اق سمكددات كبدداة و/ و آليفللددل، 
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جددو ة، و ن يقددد  تقميددماو عددن ذلددك إىل جملددس حقددوق اإلنسددان إل اسدديفنا او إىل القواعددد القانون ددل اإلو 
  ويفت  المابقل والثا ني؛

 ن يقد  إىل جملس حقدوق اإلنسدان، قبد  انققدا   ويفتد  الثالثدل والثا دني، تقميدماو  )ا( 
باليفشددداويف مددد  الددددول عدددن تقزيدددز و ايدددل حقدددوق اإلنسدددان للمهددداجمين إل سددد اق سمكدددات كبددداة، 

ألخددم ، مبددا إل ذلددك اإلن مددات اإلقل م ددل ومن مددات ا يفمدد  اإلددد  واإلؤسسددات واجلهددات اإلقن ددل ا
 ، و ن حي   اليفقميم إىل اجلمق ل القامل إل  ويفهتا ااا يل والسبقني؛الو ن ل اقوق اإلنسان

للمهدداجمين  ن يوامدد  تقدددمي إىل اإلقددميف ابدداو اإلقددن وقددوق اإلنسددان  يللددب -15 
ويشايفك إل اإلناقشات المئ س ل اإليفقلقل بيفقزيز و ايل حقوق اإلنسان  ، ويسهمتقرتح حلوالو م تقايفي

يفحديددددد  فضدددد  اإلمايفسددددات مددددا ييفندددداول سمكددددات اإلهدددداجمين الوبدددداة، بمبددددا إل ذلددددك  للمهدددداجمين،
وا دداالت والسددب  اإللموسددل لليفقدداون الدددوا، مددن  جدد  تقزيددز  ايددل حقددوق اإلنسددان للمهدداجمين، 

  متيف      اإلهاجمين وقوق اإلنسان على الصق د القاإلن؛ و ن يوام  االهيفما  مبوضوع
ز تقاوهنددددا مدددد  اإلقددددميف يددددتقز الدددددول واإلن مددددات اإلقل م ددددل والدول ددددل علددددى  يشددددر  -16 
 اباو؛

   إبقاء هذن اإلسسلل ق د ن من. يقميف -17 
    


