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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2٠١٧حزيران/يونيه  6-23
 األعمالمن جدول  3البند 

 تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية
 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية 

 ،*تركيااااا ،*بياااارو ،*البوساااانة وال رسااااك ،بلجيكااااا ،البرتغااااا  ،بااااارا وا  ،*أوكرانيااااا ،ألمانيااااا  
 ،*هنادورا  ،*هاايتي ،*مكسايكال ،*قبار  ،الفلبين ،*شيلي ،سويسرا ،*السويد ،*رومانيا
 مشروع قرار :هولندا

حماية حقوق اإلنسان للم اجرين: االتفاق العالمي مان أجاا ال جارة  .../٣٥
 اآلمنة والمنظمة والنظامية

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، إذ يسرتشد 
مدددا ويفد إل اإلعدددان القددداملن اقدددوق اإلنسدددان مدددن  ن  يددد  الندددا   إذ يؤكدددد مدددن جديدددد 

يولددددون  حددددرايفاو ومتسددداوين إل الورامددددل وااقدددوق، و ن لوددددع إنسدددان حدددد  التمتددد   ميدددد  ااقددددوق 
وااريات املذكويفة إل اإلعان دومنا متييز من  ي نوع، وال سيما التمييز بسبب القرق  و اللون  و 

و الدر ي السياسدن  و  دل السياسدن  و األصدع القدومن  و االجتمدداعن اجلدنس  و اللةدل  و الددين  
  و الثروة  و املولد  و  ي وض  آخر،

إىل القهددد الدددوا ابدداو بددااقوق املدنيددل والسياسدديل، والقهددد الدددوا ابدداو  وإذ يشددل 
ملقاملدل بااقوق االقتصاديل واالجتماعيل والثقافيل، واتفاقيل مناهضدل التقدذيب و دلن مدن ضدرو  ا

 و الققوبدددل القاسدددديل  و الاإنسدددانيل  و املهينددددل، واالتفاقيددددل الدوليدددل امايددددل  يددد  األشدددد او مددددن 
االختفاء القسري، واتفاقيل القضاء على  ي   شوال التمييز ضد املر ة، واتفاقيدل حقدوق اللفدع، 

للقاقدات القنصدليل،  واالتفاقيل الدوليل للقضاء على  ي   شوال التمييز القنصري، واتفاقيل فيينا
واتفاقيدددددل حقدددددوق األشددددد او ذوي اإلعاقدددددل، واالتفاقيدددددل الدوليدددددل امايدددددل حقدددددوق  يددددد  القمدددددال 
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املهدددددداجرين و فددددددراد  سددددددرهم، واتفاقيددددددل األمددددددم املتحدددددددة ملوافحددددددل اجلر ددددددل املن مددددددل عدددددد  الو نيددددددل 
اجلدو، املومدع وبروتوكوالهتا، وخباصل بروتوكول موافحل هتريدب املهداجرين عدن  ريد  الد  والبحدر و 

التفاقيل األمم املتحدة ملوافحل اجلر ل املن مل ع  الو نيل، وبروتوكول من  وقم  ومقاقبدل االادايف 
باألشد او، وخباصددل النسداء واأل فددال، املومدع التفاقيددل األمدم املتحدددة ملوافحدل اجلر ددل املن مددل 

 ع  الو نيل،
هتا اجلمقيل القامل وجلنل حقدوق اإلنسدان إىل القرايفات السابقل اليت اعتمد وإذ يشل  يضاو  

وجملددددس حقددددوق اإلنسددددان بشددددسن  ايددددل حقددددوق اإلنسددددان جلميدددد  املهدددداجرين، وإىل القمددددع الددددذي 
اضدددللقه بددده آلتلدددا اصليدددات اباصدددل التابقدددل للمرلدددس الددديت قددددمه تقدددايفير عدددن حالدددل حقدددوق 

 اإلنسان وااريات األساسيل للمهاجرين،
إلعدان القدداملن اقدوق اإلنسددان مدن  ن لوددع فدرد اادد  مددا ويفد إل ا وإذ يؤكدد مددن جديدد 

إل حريددل التنقددع وإل اختيددايف مددع إقامتدده داخددع حدددود كددع دولددل، فضدداو عددن اادد  إل مةدداديفة  ي 
 بلد، مبا إل ذلك بلدن، وإل القودة إىل بلدن، 

 ن لوع فرد اا  إل التمت   ميد  حقدوق اإلنسدان وااريدات  وإذ يؤكد من جديد  يضاو  
 ساسيل دومنا متييز من  ي نوع، حيثما كان الش ص وبةض الن ر عن وضقه كمهاجر، األ

بدددددسن الددددددول مسدددددؤولل عدددددن تقزيدددددز و ايدددددل واحدددددرتا  حقدددددوق اإلنسدددددان جلميددددد   وإذ يسدددددل م 
األشددد او، مبدددن فددديهم  يدددد  املهددداجرين بةدددض الن دددر عددددن وضدددقهم كمهددداجرين، املوجددددودين إل 

 إقليمها واباضقني لواليتها، 
بتقاسدم املسدؤوليات بدني البلددان األصدليل وبلددان القبدويف وبلددان املقصدد  م  يضداو وإذ يسل 

فيمددا يتقلدد  بتقزيددز و ايددل واحددرتا  حقددوق اإلنسددان جلميدد  املهدداجرين، و دد   يدد  البلدددان علددى 
 انب النُدُهج اليت قد تؤدي إىل تفاقم  وضاعهم، 

إىل  ن جملددس حقددوق اإلنسددان يضددلل ، إل  لددل  مددويف، بواليددل تقزيددز االحددرتا   وإذ يشددل 
القدداملن امايددل  يدد  حقددوق اإلنسددان وااريددات األساسدديل للنددا  كافددل، دومنددا متييددز مددن  ي نددوع 
وعلددى  سدددا  القددددل واإلنصددداة، وهدددو مبثابدددل منتددددا للحدددوايف بشدددسن القضدددايا املواضددديقيل املتقلقدددل 

ولتقزيددز التنسددي  الفقددال بشددسن حقددوق اإلنسددان وتقمدديم مراعاهتددا داخددع   ميدد  حقددوق اإلنسددان،
 من ومل األمم املتحدة، 

علدددى  ن  يددد  املهددداجرين، بةدددض الن دددر عدددن وضدددقهم كمهددداجرين، يتمتقدددون  وإذ يشددددد 
حبقدوق اإلنسددان، ويؤكددد مدن جديددد ضددرويفة  ايدل سددامتهم وكددرامتهم وحقدوق اإلنسددان وااريددات 

 م، األساسيل املوفولل هل
ما ويفد إل إعان نيويويفك من  جع الاجئني واملهاجرين ومرفقاته، الذي  وإذ يقيد تسكيد 

، ويدددددعو الددددددول 2٠١6 يلول/سدددددبتم   ١9املددددؤيف   ٧١/١اعتمدتدددده اجلمقيدددددل القامددددل إل قرايفهدددددا 
 األعضاء إىل الوفاء بااللتزامات الوايفدة فيه،

تفاق القاملن من  جع اهلررة اصمنل ضرويفة تقميم حقوق اإلنسان إل سياق اال وإذ يؤكد 
واملن مل والن اميل، ويرحب إل هذا الصدد بالددويفة املواضديقيل  دل الر يدل بشدسن حقدوق اإلنسدان 
جلمي  املهاجرين، واإلدماج االجتماعن والتماسك، و ي   شوال التمييز، مبدا إل ذلدك القنصدريل 
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 ، وإذ  ددددديا علمددددداو 2٠١٧/مدددددايو وكدددددرن األجاندددددب والتقصدددددب، الددددديت عقددددددت إل جنيدددددا إل  يايف
بالددددددويفات املواضددددديقيل  دددددل الر يدددددل األخدددددرا، واملشددددداويفات اإلقليميدددددل ودون اإلقليميدددددل وجلسدددددات 

 االستماع ألصحا  املصلحل املتقددين،
بشددسن  2٠١٧نيسددان/ بريع  6املددؤيف   ٧١/2٨٠بقددرايف اجلمقيددل القامددل  وإذ  دديا علمدداو  

ن االتفددداق القددداملن مدددن  جدددع اهلردددرة اصمندددل واملن مدددل  رائددد  املفاوضدددات ااووميدددل الدوليدددل بشدددس
 والن اميل، 
اادددددوايف التفددددداعلن املوسددددد  بشدددددسن حقدددددوق اإلنسدددددان املوفولدددددل  وإذ ياحدددددا مددددد  التقددددددير 

للمهددداجرين إل سدددياق التحركدددات الوبدددلة، الدددذي عقددددن جملدددس حقدددوق اإلنسدددان إل دويفتددده الرابقدددل 
 والثاثني، 
قرير املتقل  بتقزيدز و ايدل حقدوق اإلنسدان للمهداجرين إل بالتم  التقدير  وإذ  يا علماو  

، املقد  من مفوضل األمم املتحدة السداميل اقدوق اإلنسدان إىل جملدس (١)سياق التحركات الوبلة
 حقوق اإلنسان إل دويفته الثالثل والثاثني،

للمهداجرين بتقايفير املقريف اباو املقين حبقوق اإلنسان  م  التقدير  يضاو  وإذ  يا علماو  
، و ديا (2)2٠35عن اهلررة القامليل، مبا إل ذلك التقرير املتقل  خبلل تيسل التنقع البشري لقا  

 ، (3)باستنتاجات تقرير املقريف اباو املقد  إىل اجلمقيل القامل علماو 
 ،(4)بتقرير املمثع اباو لألمني القا  املقين باهلررة م  التقدير كذلك وإذ  يا علماو  
القمددع الددذي اضددلل  بدده الفريدد  القدداملن املقددين بدداهلررة، وخباصددل  وإذ ياحددا مدد  التقدددير 

الفريدد  القامددع املقددين بدداهلررة وحقددوق اإلنسددان ونددوع اجلددنس، فيمددا يتصددع باملبددادئ والتوجيهددات 
 القمليل بشسن  ايل حقوق اإلنسان للمهاجرين الضقفاء،

القداملن املقدين بداهلررة والتنميدل، الدذي عقدد  ن مؤمتر القمل التاسد  للمنتددا  وإذ ياحا 
، الدذي  كدد، إل  لدل  مدويف،  حتيدل دسدني إدايفة اهلردرة 2٠١6إل داكا إل كانون األول/ديسم  

الددديت تشدددر  علدددى وضددد  إ دددايف شدددامع يةلدددن  يددد  األبقددداد ذات الصدددلل بددداهلررة، وتقزيدددز اهلردددرة 
 2٨اد مددؤمتر القمددل القاشددر إل بددرلني مددن والتنميددل، ومقاجلددل اهلرددرة  ددل الن اميددل، ويرحددب بانققدد

 ، 2٠١٧حزيران/يونيه  3٠ إىل
 ن السياسدات واملبداديفات املتقلقدل مبسدسلل اهلردرة ينبةدن  ن تشدر   وإذ يض  إل االعتبدايف 

النُدُهج الوليل اليت تسخذ إل ااسبان  سبا  ونتائج هذن ال اهرة، وإذ يقدرتة بدسن القوامدع اةركدل 
الت لددددا وانقدددددا  الفددددرو وسددددوء ااوكمددددل والقوامددددع البيئيددددل وانتهاكددددات للهرددددرة تشددددمع الفقددددر و 

عن النزاعدات املسدلحل واإليفهدا  وانقددا  السدا  واألمدن ومند   وااوزات حقوق اإلنسان، فضاو 
 نشو  النزاعات وتسويتها، 

__________ 

(١) A/HRC/32/67 . 
(2) A/HRC/35/25 . 
(3) A/71/285 . 
(4) A/71/728 . 
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إزاء القدددددد الوبددددل واملتزايددددد مددددن املهدددداجرين، مبددددن فدددديهم النسدددداء  وإذ يسدددداويفن قلدددد  بددددال  
ال، الدددذين لقدددوا حدددتفهم  و  صددديبوا لددددا مددداولتهم عبدددويف ااددددود الدوليدددل، وإذ يسدددل م بدددسن واأل فددد

الدددددول ملزمددددل حبمايددددل واحددددرتا  حقددددوق اإلنسددددان هلددددؤالء املهدددداجرين، بةددددض الن ددددر عددددن وضددددقهم  
  كمهاجرين، ويؤكد من جديد االلتزا  باختاذ إجراءات لتفادي ابسائر إل األيفواح بني املهاجرين،

إزاء االحتياجدات اباصدل للمهداجرين الضدقفاء وامل دا ر الديت  عن بدال  القلد وإذ يقر   
يواجهوهندددا، مبدددن فددديهم النسددداء املقرضدددات لل لدددر واأل فدددال، وال سددديما األ فدددال املهددداجرون  دددل 
املصحوبني بذويهم  و املنفصلني عدن  سدرهم، و فدراد األقليدات القرقيدل والدينيدل، وضدحايا القندا، 

اإلعاقدددات، واألشددد او املقرضدددون ألي ندددوع مدددن التمييدددز، و فدددراد الشدددقو   وكبدددايف السدددن، وذوو
األصدددليل، وضددددحايا االادددايف بالبشددددر وضددددحايا االسدددتةال واالعتددددداء اجلنسددديني إل سددددياق هتريددددب 
املهاجرين، وإذ يسل م بضرويفة مقاجلل حاالت الضقا وامل ا ر املفر ل اليت قد تواجه املهاجرين، 

عن االعتداء اجلنسدن والبددو والنفسدن والقندا  تمييز واالستةال، فضاو وال سيما فيما يتقل  بال
واالاايف باألش او واألشدوال املقاصدرة للدرق والقنصدريل وكدرن األجاندب والتمييدز والتقصدب ادان 

 املهاجرين،
إزاء حدداالت الضددقا وامل ددا ر اباصددل الدديت يواجههددا  وإذ يقددر  عددن بددال  القلدد   يضدداو  

املهددداجرون، والددديت  ودددن  ن تنشدددس عدددن  سدددبا  مةددداديفة البلدددد األصدددلن، وال دددروة الددديت يواجههدددا 
املهددداجرون إل  دددريقهم وعندددد ااددددود وإل بلدددد املقصدددد،  و ذات الصدددلل  اندددب مقدددني مدددن هويدددل 

  القوامع، هذن من مبزيج  والش ص  و ظروفه 
إىل  ن لوددددع دولددددل اادددد  السدددديادي إل دديددددد األشدددد او الددددذين تددددسذن هلددددم  يشددددلوإذ  

إىل  ن علدددى الددددول  ن تسدددم   بالتزاماهتدددا الدوليدددل، وإذ يشدددل  يضددداو  بالددددخول إىل  يفاضددديها، يفهنددداو 
، وضددمان اسددتقباهلم علددى النحددو الواجددب دون تددسخل لرعاياهددا القائدددين بدددخول  يفاضدديها جمدددداو 

 للتشريقات الو نيل،  سكد من جنسياهتم وفقاو م يف له، بقد الت ال
إزاء تزايدددد كراهيدددل األجاندددب والقدددداء ادددان املهددداجرين إل ا تمقدددات  وإذ يقدددر  عدددن قلقددده 

وارمي اهلررة  دل القانونيدل، األمدر الدذي قدد يودون لده  ثدر سدل  إل إعمدال حقدوق اإلنسدان علدى 
 الصقيد القاملن،

دوليدددل الراميدددل إىل تدددوفل اامايدددل واملسددداعدة والددددعم بسحتيدددل تنسدددي  اجلهدددود ال وإذ يسدددلم 
للمهدددداجرين الضددددقفاء، مدددد  إبددددراز املبددددادئ والتوجيهددددات القمليددددل بشددددسن  ايددددل حقددددوق اإلنسددددان 
للمهدددداجرين الضددددقفاء، الدددديت وضددددقها فريدددد  اهلرددددرة القدددداملن كمسدددداحتل إل مواصددددلل القمددددع إل هددددذا 

 الصدد، 
سدواء  كانده  وعيدل     دل  وعيدل،  دب  ن بسن  ي نوع من القودة،  وإذ يسل م  يضاو  

ملبدد  عدد   توون منسرمل م  االلتزامات املقلوعل مبوجب القانون الدوا اقوق اإلنسان و بقاو 
 اإلعادة القسريل وينبةن  ن تتماشى م  املصلحل الفضلى لللفع واإلجراءات القانونيل الواجبل،

صد  ونها  ن تستفيد من بدرامج التقداون  ن الدول األصليل ودول القبويف واملق وإذ يديفك 
 الدوا للوفاء بالتزاماهتا املتقلقل حبمايل حقوق اإلنسان،

مدد  التقدددير بالقمددع الددذي اضددلل  بدده القديددد مددن املولفددني بواليددات إل  وإذ  دديا علمدداو  
 إ ايف اإلجراءات اباصل التابقل  لس حقوق اإلنسان وهيئات املقاهددات مدن  جدع املند  الفقدال
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النتهاكددات حقدددوق اإلنسددان للمهددداجرين، وذلددك بوسدددائع منهددا إصددددايف بيانددات مشدددرتكل وتوجيددده 
نددداءات عاجلددل، ويشددرقهم علددى مواصددلل جهددودهم التقاونيددل لبلددو  هددذا اهلدددة، كددع إل إ ددايف 

 واليته،
مبسداحتل ا تمد  املددو، مبدا إل ذلدك املن مدات  دل ااووميدل، إل تقزيدز يففدان  وإذ يقرتة 
ن وإدمدداجهم إل ا تمقددات، وال سدديما إل األوقددات الدديت تسددودها  وضدداع بالةددل اهلشاشددل، املهدداجري

ويشر  على تقمي  التفاعع بني ااوومات وا تم  املدو إل اد سبع للتصدي للتحديات اليت 
 تلرحها اهلررة الدوليل وللتقامع م  الفرو اليت تتيحها.

سداحتات إل ا دالني الثقداإل واالقتصدادي إل مبا يقدمه املهاجرون مدن م وإذ يسل م كذلك 
ا تمقدددات الددديت تسدددتقبلهم وإل جمتمقددداهتم األصددددليل، وبضدددرويفة دديدددد الوسدددائع املناسدددبل لتحقيدددد  
 قصددى قددديف مددن املندداف  اإلمنائيددل والتصدددي للتحددديات املققدددة الدديت تلرحهددا اهلرددرة  مددا  البلدددان 

مان مقاملدددل املهددداجرين مقاملدددل إنسدددانيل تصدددون  األصدددليل وبلددددان القبدددويف واملقصدددد، وإذ يلتدددز  بضددد
 اامايل املائمل هلم وتقزيز آليات التقاون الدوا، كرامتهم وبتوفل

، الديت تقدر باملسداحتل اإل ابيدل (5)2٠3٠باعتماد خلل التنميل املستدامل لقا   وإذ يرحب 
الدوليدددل هدددن واقددد  متقددددد للمهددداجرين إل دقيددد  النمدددو الشدددامع والتنميدددل املسدددتدامل، وبدددسن اهلردددرة 

األبقدداد يتسددم بسحتيددل كدد ا إل تنميددل بلدددان املنشددس وبلدددان القبددويف وبلدددان املقصددد، ويتللددب اختدداذ 
تددددددابل متسدددددقل وشددددداملل تنلدددددوي علدددددى االحدددددرتا  الوامدددددع اقدددددوق اإلنسدددددان واملقاملدددددل اإلنسدددددانيل 

تنميدل املسددتدامل للمهداجرين، بصدرة الن در عددن وضدقهم كمهداجرين، وإذ يقدر بددسن دقيد  خلدل ال
عددن فدددرو  و اياهتددا  وددن  ن يقلددع مددن حاجدددل املهدداجرين إىل مةدداديفة ديددايفهم حبثدداو  2٠3٠لقددا  

 ،ذيفيل اركات الاجئني واملهاجرين ك ، وذلك عن  ري  مقاجلل بقض األسبا  اجل
ضرويفة القمع بفقاليل على تقزيز و ايل متت   ي  املهاجرين حبقوق  يؤكد جمدداو  -١ 
ن وااريددددات األساسدددديل، بصددددرة الن ددددر عددددن وضددددقهم كمهدددداجرين، مبددددن إل ذلددددك النسدددداء اإلنسددددا

واأل فددال واألشدد او ذوو اإلعاقددل واألشدد او الددذين يقددانون التمييددز ألي سددبب، والتقامددع مدد  
اهلررة الدوليل من خال التقاون وااوايف على الصقيد الدوا  و اإلقليمدن  و الثندائن وباتبداع هندج 

سدوايف ومسددؤوليات البلدددان األصددليل وبلدددان القبددويف وبلدددان املقصددد إل جمددال تقزيددز متددوازن، ويقددر بدد
 ؛و ايل حقوق اإلنسان جلمي  املهاجرين وتفادي النُدُهج اليت قد تؤدي إىل زيادة ضقفهم

 ميددد  الددددول  ن تؤكدددد مدددن جديدددد األحتيدددل األساسددديل الحدددرتا  و ايدددل  يهيدددب -2 
رين الددذين يةدداديفون  و دداهنم، بةددض الن ددر عددن وضددقهم  وإعمددال حقددوق اإلنسددان جلميدد  املهدداج

كمهدداجرين، وال سدديما إل سددياق القمليددل التحضددليل العتمدداد االتفدداق القدداملن مددن  جددع اهلرددرة 
 اصمنل واملن مل والن اميل؛ 

اصمندددل  علدددى  حتيدددل اتبددداع هندددج شدددامع لاتفددداق القددداملن مدددن  جدددع اهلردددرة يشددددد -3 
تقبال  ي  األش او الذين يصلون إىل البلددان املسدتقبلل بصدويفة واملن مل والن اميل، وضمان اس

تركددز علددى اإلنسددان وتتسددم بااساسدديل واإلنسددانيل وحفددا الورامددل ومراعدداة االعتبددايفات اجلنسددانيل 
والسددرعل، وخاصددل الددذين يصددلون إل إ ددايف حركددات نددزوح كدد ا، وضددمان احددرتا  و ايددل حقددوق 

 هلم بشوع تا ؛ اإلنسان وااريات األساسيل املوفولل
__________ 

 .٧٠/١قرايف اجلمقيل القامل  (5)
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 يدددد  الدددددول إىل تقزيددددز إدمدددداج حقددددوق اإلنسددددان وااريددددات األساسدددديل  يدددددعو -4 
للمهددددداجرين، مبدددددن فددددديهم النسددددداء واأل فدددددال، بصدددددرة الن دددددر عدددددن وضدددددقهم كمهددددداجرين، وتلبيدددددل 
االحتياجات اةدددة للمهداجرين الضدقفاء، مبدا إل ذلدك دديدد ضدحايا االادايف بالبشدر و دايتهم، 

اصمنددل واملن مددل  ل التحضددليل املؤديددل إىل اعتمدداد االتفدداق القدداملن مددن  جددع اهلرددرةإل سددياق القمليدد
 والن اميل؛ 
باملبادئ والتوجيهات املوصى هبا بشسن حقوق اإلنسان  م  التقدير  يا علماو  -5 

على اادود الدوليل، اليت  عدهتا مفوضيل األمم املتحدة الساميل اقوق اإلنسان، ويشر  الدول 
إياء االعتبايف الواجب لتنفيذها، مبا إل ذلك من خال الن در إل إدماجهدا إل  ي إجدراءات على 

 اصمنل واملن مل والن اميل؛  عمليل متف  عليها إل االتفاق القاملن من  جع اهلررة
بالدددددول الدددديت ال توقدددد  االتفاقيددددل الدوليددددل امايددددل حقددددوق  يدددد  القمددددال  يهيددددب -6 

 تصدق عليها  و تنضم إليها بقُد  ن تن ر إل القيا  بذلك على سبيع املهاجرين و فراد  سرهم وال
 األولويل، ويللب إىل األمني القا   ن يواصع بذل اجلهود من  جع الرتويج لاتفاقيل والتوعيل هبا؛ 

بالدول اليت ال تصدق على اتفاقيدل األمدم املتحددة ملوافحدل اجلر دل  يهيب  يضاو  -٧ 
روتوكوالهتددا، وخباصددل بروتوكددول موافحددل هتريددب املهدداجرين عددن  ريدد  الدد  املن مددل عدد  الو نيددل وب

والبحددر واجلدددو، املومددع لاتفاقيدددل، وبروتوكدددول مندد  وقمددد  ومقاقبدددل االاددايف باألشددد او، وخباصدددل 
 النساء واأل فال، املومع هلا،  و ال تنضم إليها بقُد  ن تن ر إل القيا  بذلك؛ 

يددا  علددى عدددو فقددال بتقزيددز و ايددل واحدددرتا  واجدددب الدددول الق يؤكددد مددن جديددد -٨ 
حقدددوق اإلنسدددان وااريدددات األساسددديل جلميددد  املهددداجرين، مبدددن فددديهم النسددداء واأل فدددال املقرضدددون 
لل لر، وال سيما األ فدال  دل املصدحوبني بدذويهم  و املنفصدلني عدن  سدرهم، واألشد او ذوو 

رة الن ددددر عددددن وضددددقهم  اإلعاقددددل واألشدددد او الددددذين يتقرضددددون للتمييددددز علددددى  ي  سددددا ، بصدددد
كمهدداجرين، مبددا يتسدد  مدد  اإلعددان القدداملن اقددوق اإلنسددان والصددووك الدوليددل الدديت هددن  ددرة 

 فيها؛ 
إزاء التشددريقات والتدددابل الدديت اعتمدددهتا بقددض الدددول والدديت قددد  يقددر  عددن قلقدده -9 

 تؤثر سلباو على التمت  الوامع حبقوق اإلنسان وااريات األساسيل للمهاجرين؛ 
 ن للددول اادد  السديادي إل وضدد  وتنفيدذ التدددابل الديت تتقلدد   يؤكدد مدن جديددد -١٠ 

بدداهلررة وبددسمن حدددودها، ولوددن ينبةددن هلددا التقيددد إل ذلددك بالتزاماهتددا مبوجددب القددانون الدددوا ذي 
الصددلل، مبددا إل ذلددك القددانون الدددوا اقددوق اإلنسددان والاجئددني، مددن  جددع ضددمان االحددرتا  التددا  

 للمهاجرين، مبن فيهم املهاجرون الضقفاء؛  اقوق اإلنسان
إىل  ي  الدول  ن تتسكد من  ن السياسات اليت تتبقها إل جمال تن يم  يللب -١١ 

اهلررة تتف  م  التزاماهتا مبوجب القدانون الددوا اقدوق اإلنسدان، و ن تقدزز متتد   يد  املهداجرين 
قدل سياسدات اهلردرة هبددة ديفاسدل القواقدب حبقوق اإلنسان دومنا متييدز، مبدا يشدمع الن در إل مراج

 السلبيل  ل املقصودة اليت قد ترتتب عليها؛ 
 ميدد  الدددول  ن تقددزز ودمددن حقددوق اإلنسددان جلميدد  املهدداجرين،  يهيددب  يضدداو  -١2 

دومنددا متييددز مددن  ي نددوع، و ن تددوفر مددن  جددع دقيدد  هددذا اهلدددة املسدداعدة والةددو  للمهددداجرين 
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ااددال، بةددض الن ددر عددن وضددقهم كمهدداجرين، و ن هتيدد  بيئددل آمنددل  اةتدداجني، مبددن فدديهم ضددقاة
 وميسويفة ومواتيل  ون  ن يقمع فيها من يقد  هذن الرعايل من  فراد ومن مات؛ 

 مي  الدول  ن تقتمد هنراو شاماو وكلياو إزاء سياسدات اهلردرة،  يهيب كذلك -١3 
و ومتسدم باملسدؤوليل، وتتقداون علدى وتيسل اهلررة وتنقع األش او على عو مدن م وآمدن وقدانو 

الصددقيد الدددوا علددى  سدددا  املسددؤوليل املشددرتكل لتسدد ل التلدددويفات االقتصدداديل والفددرو الثقافيدددل 
واالجتماعيل اليت تتيحها اهلررة على  كمع وجه وللتصدي بوفاءة للتحدديات الديت تثلهدا، علدى 

 عو يتماشى م  املقايل الدوليل اقوق اإلنسان؛
الدول إىل إياء االعتبايف الواجب لاقرتاح املقدد  مدن املقدريف ابداو  ا يدعوكم -١4 

 مشدايفكتها عندد 2٠35املقين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بشسن خلل لتيسل التنقع البشري لقدا  
اصمندل واملن مدل  القداملن مدن  جدع اهلردرة االتفداق بشدسن املفاوضات وخال التحضليل القمليل إل

 والن اميل؛
مفوضددددديل األمدددددم املتحددددددة السددددداميل اقدددددوق اإلنسدددددان علدددددى  ن تقدددددد   يشدددددر  -١5 

املسددداعدة التقنيدددل للددددول، عندددد الللدددب، مدددن  جدددع تقزيدددز حقدددوق اإلنسدددان للمهددداجرين و ايتهدددا 
 بشوع  فضع؛ 

املن مدات  ددل ااووميدل ومن مددات ا تمد  املدددو واملؤسسدات الو نيددل  يشدر  -١6 
ات املقنيدددل إىل املشدددايفكل إل اجللسدددات املواضددديقيل  دددل الر يدددل اقدددوق اإلنسدددان و لهدددا مدددن اجلهددد

واجللسددددات  ددددل الر يددددل التفاعليددددل ألصددددحا  املصددددلحل املتقددددددين الدددديت  لبدددده اجلمقيددددل القامددددل 
لقددددددرايف اجلمقيددددددل  تن يمهددددددا، كرددددددزء مددددددن القمليددددددل التحضددددددليل للمددددددؤمتر ااوددددددومن الدددددددوا، وفقدددددداو 

ااووميددل الدوليددل بشددسن االتفدداق القدداملن مددن  جددع  املتقلدد  بلرائدد  املفاوضددات ٧١/2٨٠ القامددل
 اهلررة اصمنل واملن مل والن اميل؛

 املولفدددددني بواليدددددات اإلجدددددراءات اباصدددددل وهيئدددددات املقاهددددددات، وفقددددداو  يشدددددر  -١٧ 
لواليددات كددع منهددا وبالتنسددي  مدد  من ومددل األمددم املتحدددة كوددع، تقدددمي مدددخات مددن  جددع دعددم 

لقدرايف  القمليل التحضليل بقيادة الدول لوض  االتفاق القاملن وتن يم املدؤمتر ااودومن الددوا وفقداو 
 ؛ ٧١/2٨٠اجلمقيل 
 إىل مفوض األمم املتحدة السامن اقوق اإلنسان ما يلن:  يللب -١٨ 
املشددايفكل، حسددب االقتضدداء، واملسدداحتل إل القمليددل التحضددليل لاتفدداق القدداملن  ) ( 

اصمنددل واملن مددل والن اميددل، هبدددة تددوفل مدددخات قائمددل علددى حقددوق اإلنسددان  مددن  جددع اهلرددرة
 وإدماج حقوق اإلنسان إل االتفاق القاملن؛ 

قدددين بددداهلررة وحقدددوق االسدددتمرايف، باعتبدددايفن مشدددايفكاو إل يفئاسدددل الفريددد  القامدددع امل ) ( 
اإلنسان واملسائع اجلنسانيل التاب  للمرموعل القامليل املقنيل بداهلررة، إل وضد  مبدادئ وتوجيهدات 
عمليدل بشدسن  ايدل حقددوق اإلنسدان للمهداجرين الضدقفاء، اسددتناداو إىل القواعدد القانونيدل القائمددل، 

 ثني؛ و ن يقد  تقريراو عن ذلك إىل ا لس إل دويفته السابقل والثا
تقدمي تقرير إىل جملس حقدوق اإلنسدان، قبدع انققداد دويفتده السادسدل والثاثدني،  )ج( 

عددن جمموعددل املبددادئ واملمايفسددات اجليدددة والسياسددات املتقلقددل بدداهلررة اصمنددل واملن مددل والن اميددل 
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مدد  القددانون الدددوا اقددوق اإلنسددان، بالتشدداويف مدد  الدددول و لهددا مددن  صددحا  املصددلحل  متشددياو 
قنيددني، مبددا إل ذلددك املن مددات اإلقليميددل ومن مددات ا تمدد  املدددو واملؤسسددات الو نيددل اقددوق امل

 اإلنسان، وإحالل التقرير إىل اجلمقيل القامل إل دويفهتا الثانيل والسبقني؛ 
تقدددددمي  يدددد  اإلسددددهامات ذات الصددددلل املقدمددددل مددددن جملددددس حقددددوق اإلنسددددان  )د( 

ناسددبل، للن ددر فيهددا لدددا إعددداد االتفدداق القدداملن مددن  جددع وهيئددات وآلياتدده، عددن  ريدد  الوسددائع امل
 ؛٧١/2٨٠لقرايف اجلمقيل  اصمنل واملن مل والن اميل، وفقاو  اهلررة

 يددد  الددددول إىل  ن تضددد  إسدددهامات جملدددس حقدددوق اإلنسدددان وهيئاتددده  يددددعو -١9 
اوضدات املؤديدل وآلياته إل االعتبايف، لدا مشايفكتها إل القمليل التحضليل، مبدا إل ذلدك خدال املف

 اصمنل واملن مل والن اميل؛  إىل اعتماد االتفاق القاملن من  جع اهلررة
إىل املقددريف ابدداو املقددين حبقددوق اإلنسددان للمهدداجرين  ن يواصددع تقدددمي  يللددب -2٠ 

تقدددايفير تقدددرتح حلدددوالو، و ن يسدددهم ويشدددايفك إل املناقشدددات الرئيسددديل املتقلقدددل بتقزيدددز و ايدددل حقدددوق 
جرين، مبددددا يشدددمع تنددداول دركددددات املهددداجرين الوبدددلة، عددددن  ريددد  دديدددد  فضددددع اإلنسدددان للمهدددا

املمايفسددات وا دداالت والسددبع امللموسددل للتقدداون الدددوا، مددن  جددع تقزيددز  ايددل حقددوق اإلنسددان 
للمهدداجرين، و ن يواصددع االهتمددا  مبوضددوع متتدد   يدد  املهدداجرين حبقددوق اإلنسددان علددى الصددقيد 

 القاملن؛
واملن مددددات اإلقليميددددل والدوليددددل علددددى تقزيددددز تقاوهنددددا مدددد  املقددددريف  الدددددول يشددددر  -2١ 

 اباو املقين حبقوق اإلنسان للمهاجرين؛ 
  ن يبقن املسسلل قيد ن رن.  يقريف -22 

    


