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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 

 2016حزيران/يونيه  30مجلس حقوق اإلنسان في قرار اعتمده   
حماياااة يااا ايا االتجاااار شااصااا ايم ال لااايما الفساااا  واا  اااا    -32/3

االتجاااارم  هاا ا وااصااا اي الميريااير ل  ااار شااصاا اي االتجااار
 م في حاالت الفزاع وما شيد الفزاع الفسا  واا  ا ليما  ال

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 م  اتمحدد،،مبيثاق األ إذ يسرتشد 
لجمعيع  العامع  وجملعس حقعوق اإلنسعان   عأن لتأكيد مجيع  القعراتاا السعا ق   جيددإذ و  

 م كل  االجتات  األشخاص، ال سيما النساء واألطفال،
والعهعععععد العععععدوق ا عععععاص  عععععانقوق  ،إىل اإلعععععععن الععععععاتمس نقعععععوق اإلنسعععععان  عععععريذ وإ 

 ،وق ا اص  انقوق اتمدني  والسياسي والعهد الد ،االقحصادي  واالجحماعي  والثقافي 
اتمبععادا اتمنصععوص عليهععا   إععكوت وإععنععاا حقععوق اإلنسععان ذاا تأكيععد  وإذ جيععدد 
  ذلععا اتفاقيعع  حقععوق الرفععك و روتوكواععا االنحيععاتأل   ععأن  يعع  األطفععال واسععح عل  الصععل ، مبععا

مجيععع  اشعععكال الحمييعععة  عععد اتمعععرا، اتمعععواد اإل احيععع ، واتفاقيععع  الق عععاء علععع   األطفعععال   الب عععاء و 
 و روتوكواا االنحياتأل،

اتفاقيعععع  األمعععع  اتمحدععععد، تمكافدعععع  ااروعععع  اتمن  معععع  ععععع  الوطنيعععع   تأكيععععدوإذ جيععععدد اي ععععا   
و روتوكوليهعععا، وجيعععدد  وجعععي نعععاص تأكيعععد  روتوكعععول منععع  وقمععع  ومعاقبععع  االجتعععات  األشعععخاص، 

 م  اتمحدد، تمكافد  اارو  اتمن  م  ع  الوطني ، وخباإ  النساء واألطفال، اتمكمِّك التفاقي  األ
( 29)تقعععع   1930االتفاقيعععع  اتمحعلقعععع   العمععععك ااعععع أل لعععععا   تأكيععععد وإذ جيععععدد كعععع لا 

اتملدعععع، وععععا، واالتفاقيعععع  اتمحعلقعععع  م ععععر اسععععوا اشععععكال عمععععك األطفععععال  2014و روتوكععععول عععععا  
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ميليععع  للق عععاء الفعلعععس علععع  العمعععك (، والحوإعععي  اتمحعلقععع   الحعععدا ر الحك182)تقععع   1999 لععععا 
 (، الصادت، عن من م  العمك الدولي ،203)تق   2014اا أل لعا  
(، والحوإععععي  اتمحعلقعععع  189)تقعععع   2011إىل اتفاقيعععع  العمععععال اتمنععععةلي  لعععععا   وإذ ي ععععر 

 (، الصادتت  عن من م  العمك الدولي ، 201)تق   2011 العمال اتمنةلي  لعا  
، وي ععر إىل (1)2030مععاد اامعيعع  العامعع  نرعع ة الحنميعع  اتمسععحدام  لعععا   اعح وإذ يرحعع  
، الععت ترمععس إىل الق ععاءمج علعع  مجيعع  اشععكال العنعع   ععد النسععاء 2-16و 7-8و 2-5ال ايععاا 

والفحياا كاف    اجملال  العا  وا اص، مبا   ذلا االجتات  الب ر واالسح عل اانسس وغره من 
عاذمج تعدا ر فوتيع  وفعالع  للق عاء علع  السعخر، وإاعاء األشعكال اتمعاإعر، انعوا  االسعح علو وإىل  ّ  ا

ات  الب ر و مان ح ر واسحئصال اسوا اشكال عمك األطفال، مبا   ذلا جتنيده   للرق واالجت 
و والق ععاء علعع  2025واسععحخدامه  كجنععود، وإاععاء عمععك األطفععال هميعع  اشععكالي ملععول عععا  

 اسح عا  واالجتات و  وتع يبه  وسائر اشكال العن  اتمرتك   ده ، إساء، معامل  األطفال و 
متوز/يوليعععي يومعععا  عاتميعععا  تمكافدععع   30 قعععرات اامعيععع  العامععع  إعععععن يعععو  وإذ حيعععيل علمعععا   

 االجتات  األشخاص،
 اتمبععادا واتمبععادا الحوجيهيعع  اتموإعع  وععا فيمععا يحعلعع، مقععوق اإلنسععان وإذ حيععيل علمععا  اي ععا   

 و الحعلي، ال أل اعدتي مفو ي  األم  اتمحدد، السامي  نقوق اإلنسان   أاا، (2)واالجتات  األشخاص
متعععععوز/  21اتمععععع ت   2015/23إىل قعععععرات اجمللعععععس االقحصعععععادأل واالجحمعععععاعس  وإذ ي عععععر 

 واتمحعل،  حنفي  نر  عمك األم  اتمحدد، العاتمي  تمكافد  االجتات  األشخاص، 2015 يوليي
 ال واغك الت اعر ت عنها اللجن  اتمعني  مقوق اإلنسان، وان  الق اء عل    وإذ يسلِّ  

واللجنعع  اتمعنيعع  مقععوق األشععخاص ذوأل اإلعاقعع ، وانعع   الحمييععة  ععد اتمععرا،، وانعع  حقععوق الرفععك،
مناه   الحع ي ، إزاء اسحمرات االجتات  األشخاص وإمكاني  تعرض  داياه النحهاكاا حقوق 

 عحداءاا،اإلنسان ولع
ان االجتععات  األشععخاص ي ععكك انحهاكععا  نقععوق اإلنسععان وانريععاا األساسععي   وإذ ي كععد 

ويعععوق او يبرععك الحمحعع  وععا، وانععي ال يععةال وثِّععك بععديا  نرععرا  للب ععري  ويحرلعع  تقييمععا  واسععحجا   
س والثنعائس عل  اتمسحوى الدوق وتعاونا  حقيقيعا  محععدد األطعراع وعلع  اتمسعحوي  اإلقليمع منسق 

 فيما     لدان اتمن أ و لدان العبوت و لدان اتمقصد من اجك الق اء عليي،
يحعر عععون ألشعععكال محععععدد، معععن كثعععرا  معععا    عععأن  عععدايا االجتعععات  األشعععخاص وإذ يسعععلِّ  

الحمييععة والعنعع  ألسععباي مععن  ينهععا نععو  ااععنس والسععن والعععرق واإلعاقعع  واالنحمععاء اإل عع  والثقافعع  

__________ 

   .70/1اامعي  العام  قرات  (1)

(2) E/2002/68/Add.1. 
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وك لا األإك القومس او االجحماعس او األ و   آنعر، و عأن اشعكال الحمييعة هع ه قعد والديان  
 ت دأل   حد ذاهتا إىل تفاق  االجتات  األشخاص،

 أن الفقر والبرال  وعد  توافر الفعرص االجحماعيع  واالقحصعادي  والعنع  اي ا  سل  يوإذ  
عوامععك الععت تسععه    جعععك القععائ  علعع  اسععاا نععو  ااععنس والحمييععة والحهمععي  هععس  ععع  مععن ال

 لعجتات، األشخاص عر  
لعجتات   حاالا األزمعاا اإلنسعاني ،  طفال حةايد تعرض النساء واأل يسل  ك لاوإذ  

 ذلا   ظروع النةا  وما  عد النةا  والكواتث الربيعي  وغرها من ال روع الراتئ ،   مبا
الو ائ، اتمهم ، مثك و ائ، تسجيك  حصدات اس اتمحصل   روت، تعةية ااهود يسل  اي ا  وإذ  

 ،الحعرع عل  هوي   دايا االجتات  األشخاصلحيسر اتمواليد، للدد من نرر الحعرض لعجتات و 
إىل ان إتاحعع  فععرص ااجععر، الن اميعع  وكععن ان تكععون سععبيع  إىل تقلععي  نرععر وإذ ي ععر  

 تعرض األشخاص لعجتات،
الرلع  الع أل ي عج  االسعح عل اانسعس واالسعح عل ان جانبعا  معن إىل  قلع،  ي روإذ  

  عن طري، االجتات  األشخاص،لَّب غر قانوين ي   وجي  العمك ونة  األع اء  
ههعععود العععدول وهيئعععاا ووكعععاالا األمععع  اتمحدعععد، واتمن معععاا   صعععوت، ناإععع  وإذ يرحععع  

مععن    ودون اإلقليميعع ،، ف ععع  عععن اتمبععادتاا اإلقليميععانكوميعع  الدوليعع  واتمن مععاا غععر انكوميعع 
الفري، العامك  ذلا سيما النساء واألطفال، مبا   اجك الحصدأل تم كل  االجتات  األشخاص، ال

اتفاقيع  األمع  اتمحدعد، تمكافدع  ااروع   االجتات  األشخاص ال أل ان عأه مع متر األطعراع    اتمع 
ي  تمكافد  االجتات  األشخاص، العت اتمن م  ع  الوطني  و روتوكوليها، ونر  األم  اتمحدد، العاتم

، وفريعععع، الحنسععععي، 2010متوز/يوليععععي  30اتمعععع ت   64/293اعحمععععدهتا اامعيعععع  العامعععع    قراتهععععا 
 اتم رتت    الوكاالا تمكافد  االجتات  األشخاص،

 الحقرير العاتمس عن االجتات  األشخاص، الصادت عن مكح  األم  اتمحدد،  وإذ حييل علما   
 تمخدتاا واارو ، والحقرير العاتمس عن العمك اا أل الصادت عن من م  العمك الدولي ،اتمع   ا
امهيعععع  آليععععاا ومبععععادتاا الحعععععاون الثنععععائس ودون اإلقليمععععس واإلقليمععععس  كععععد جمععععددا  يوإذ  

والععععدوق، مبععععا   ذلععععا تبععععادل اتمعلومععععاا   ععععأن اف ععععك اتمماتسععععاا، الععععت تعحمععععدها انكومععععاا 
انكوميعع  الدوليعع  واتمن مععاا غععر انكوميعع  للحصععدأل تم ععكل  االجتععات  األشععخاص، واتمن مععاا 

 وخباإ  النساء واألطفال،
ان علععع  مجيععع  العععدول الحةامعععا   عععويعء العنايععع  الواجبععع  تمنععع  االجتعععات  وإذ ي ععع    اعحبعععاته 

عزمعععع  الومعاقبعععع  مرتكبيععععي وإنقععععاذ  ععععداياه واّععععاذ الرتتيبععععاا  ي األشععععخاص والحدقيعععع،   حاالتعععع
نمايحه  و مان وإعوا  إىل سعبك االنحصعاع، وان ععد  القيعا   ع لا ينحهعا ويععوق او ي برعك 

 متح  ال دايا مقوق اإلنسان وانرياا األساسي ،
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 أمهيعع  العمععك العع أل ت ععرل   ععي اتمقععرت، ا اإعع  اتمعنيعع   االجتععات  األشععخاص،  وإذ يسععل  
شععخاص وتعةيععة مكافدحععي علعع  الصعععيد العععاتمس، ،   منعع  االجتععات  األسععيما النسععاء واألطفععال ال

 وتعةية الوعس ودع  حقوق اإلنسان اتمكفول  ل دايا االجتات،
االحععرتا  الكامععك  ،   ظععك  ععروت، يايع  مجيعع   ععدايا االجتععات ومسعاعدهت  واقحناععا  منععي 

 ،اتمكفول  ا  قوق اإلنسانلكرامحه  ون
  االجتععععععات اتمعنيعععععع  ا اإعععععع  للمقععععععرت، اتموا ععععععيعس  ععععععالحقرير علمععععععا   حقععععععدير حيععععععيل -1 

 واألشعععخاص االجتعععات  عععدايا يايععع  علععع  الععع أل يركعععة واألطفعععال، النسعععاء ال سعععيما  األشعععخاص،
 و(3)النةا   عد وما النةا  حاالا   واألطفال، النساء ال سيما  رره، اتمعر  
 :الدول إىل ما يلس مجي  يدعو -2 
 اتمنعاط،   األنعرى ال ععيف  والفئعاا واألطفال النساء سيما ال األشخاص، ياي  (ا) 

  األشخاصو االجتات اشكال مجي  من النةاعاا، من ف ع  عن األشخاص الفاتين  النةاعاا، اتمحأ ر،
تمنع  معا قعد يحععرض لعي األشعخاص الفعاتون معن النةاععاا  العزم  الحدا ر بديد (ي) 

 ون اميع  آمنع  قنعواا إن عاء نععل ذلعا معن   مبعا العمعك،   االسح عل ألغراض و  اجتات من
 إمكانيعععاا إتاحععع    االقح عععاء والن عععر حسععع  القسعععري ، اإلععععاد، ععععد  للهجعععر،، مبعععا حيعععرت  مبعععدا

 اتم ي و البلد   العمك سوق إىل وإوا 
 ندمععع  تسعععجيك إىل الوإعععول وتعةيعععة   وإتاحععع  الحعلعععي  اتمواليعععد  عععمان تسعععجيك (ج) 
 النععازح  خميمععاا   يعي ععون العع ين اولئععا ذلععا   مبععا النععةا ، مععن الفععاتين لألشععخاص الةجيععاا

  األطفالو احملحمك لعجتات للحصدأل وسيل   اعحبات ذلا دانليا  والعجئون،
 اشكاليو همي   األشخاص االجتات ومعحق  من  (د) 
اتمسعاعد،  وتقعدم اإلقامع  و ع  من غر اتمعواطن   دايا االجتات منح   الن ر (ه) 

 جنائيععع  إجعععراءاا م عععروطا   بعععدء يكعععون ذلعععا علععع  اال الوطنيععع ، واتمماتسعععاا وفقعععا  للقعععوان  اععع 
 القانونو إنفاذ سلراا م   حعاون ال دايا او

 اجملعععععال   الععععععاملون معععععنه  ذلعععععا   مبعععععا اتمصعععععلد ، اإعععععداي مجيععععع  تعععععدتي  (و) 
لعجتعععات  احملحملعع  انععاالا للعععحمكن مععن تإععد العجئعع ، خميمععاا و  النععةا  منععاط،   اإلنسععاين
 و و االجتات  رر اتمعر   وبديد األفراد  الب ر

ععد، مواإععل  تقععدم (ز)   السععع  وال ععرط  وا عع اء حفعع  افععراد لن ععر الحععدتيباا اتممهِّ
 يحسعع، مبعا لعجتعات  األشعخاص، احملحملع   انعاالا اتمحعلقعع  اتمسعائك لحنعاول اتمحدعد، لألمع  الحعا ع 

 الصععادت، الحدتيبيعع  واتمععواد اتموحععد، واألدلعع  الح عع يك وإجععراءاا الحوجيهيعع  واتمبععادا الحوجيهععاا معع 
 السع و حف  لعملياا اتمحدد، األم  إدات، عن

__________ 

(3) A/HRC/32/41. 
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 ويايعع  تمسععاعد، لإلحالعع  وتقععدم نععدماا وطنيعع  آليععاا تكييعع  او/و إن ععاء (ح) 
   مبععا اانسععاين، واتمن ععوت يراعععس الرفععك تعر ععه  لعجتععات، علعع   ععو واألطفععال احملحمععك ال ععدايا

 واالجحمععاعس والنفسععس تحنععاول مسععأل  الحعععا  ااسععدأل مناسععب  وتععدا ر ذلععا عععن طريعع، نععدماا
 اعع  انمايعع  تععوفر  يئعع   اسععحعادهت  للعافيعع  ويحعيح مبعا يسععمح ومسععأل  تعلععيمه ، ال ععدايا لألطفعال

 األطفالو نماي  القائم  األن م  م  عل   و يحس،
 واتمن مععععاا الصععععل  ذاا و راجمهععععا وإععععناديقها اتمحدععععد، األمعععع  وكععععاالا يععععدعو -3 
 الحوإععععياا االقح ععععاء، حسعععع  االعحبععععات،   تأنعععع  ان إىل اإلنسععععاني  الفاعلعععع  وااهععععاا الدوليعععع 
تونيعا   ،(3)واألطفعال النسعاء ال سعيما  األشعخاص،  االجتعات اتمعنيع  ا اإع  اتمقرت، تقرير   الواتد،

  األشعععخاص ولحفعيعععك تعععدا ر مكافدععع  مراعيععع  نقعععوق لعجتعععات احملحملععع  للرإعععد السعععري  للدعععاالا
 األنرىو الرواتا اإلنسان   حاالا النةا  وما  عد النةا  والكواتث وحاالا

 ا اإعععععع  اتمقععععععرت، تعاونععععععا  كععععععامع  معععععع  الحعععععععاون علعععععع  انكومععععععاا مجيعععععع  حيعععععع  -4 
 وعلععع   واليحهعععا اتمحعلقععع  مععع العز  اتمعلومعععاا هميعع  وتةويعععدها  لعععداا ، لةيعععات، لرلباهتعععا واالسععحجا  
 لنداءاهتا العاجل و عل  وجي السرع  االسحجا  
 وا اتموإ  الحوجيهي  واتمبادا اتمبادا إىل الرجو  عل  انكوماا  قو، ي ج  -5 
   مفيعد، ادا،  اعحباتهعا (1)السعامي  اتمفو عي  و ععحها العت  الب ر واالجتات اإلنسان حقوق   أن
  األشخاصو االجتات الرامي  إىل مكافد  اسحجا اهتا   اإلنسان حقوق عل  قائ  اج اتبا 

  نعععائس تععععاون   واالخنعععرا  تعةيةهعععا او إن عععاء  عععرامج وطنيععع  علععع  العععدول حيععع  -6 
 (4)إقليميعع  عمععك نرععل او مبععادتاا اّععاذ طريعع، عععن ذلععا   مبععا ودوق، وإقليمععس إقليمععس ودون
 ال داياو عل  يركة لنهجوفقا    األشخاص االجتات م كل  تمعاا 

 اتمحدععد، األمعع  الحصععدي، علعع  اتفاقيعع   عععد   تن ععر مل الععت الععدولاي ععا   حيعع  -7 
 وخباإع   األشعخاص، االجتعات ومعاقبع  وقمع  منع  و روتوكعول الوطنيع  عع  اتمن مع  اارو  تمكافد 
 علعع  تفعععك ذلععا إليهععا، علعع  ان االن ععما  او مل تن ععر   لعتفاقيعع ، اتمكمععك واألطفععال، النسععاء

__________ 

اتمبععادت، الوزاتيععع  ، و ومععا يحصعععك  عع لا مععن جعععرائ  ععع  وطنيععع   واالجتععات وععع الب ععرعمليعع   عععاق   ععأن هتريععع  مثععك  (4)
اإلقليميع  ، ونر  عمك منرق  آسعيا واحملعيل ااعادا للمبعادت، اتمنسق  نوض ار اتميكونغ تمكافد  االجتات  الب ر

اآلسعععيوي  تمكافدععع  االجتعععات  األشعععخاص، ال سعععيما النسعععاء واألطفعععال، واتفاقيععع  تا رععع  دول جنعععوي شعععرق آسعععيا 
تمكافد  االجتات  األشعخاص، ال سعيما النسعاء واألطفعال، ونرع  العمعك اتملدقع  وعا، ومبعادتاا االبعاد األوتو  

لب عععر، العععت نصعععت عليهعععا اسعععرتاتيجي  االبعععاد األوتو  اتمحعلقععع   سياسععع  و عععرامج اوتو يععع  شعععامل    عععأن االجتعععات  ا
من اجك الق اء عل  االجتات  الب ر، وان عر  جملعس اوتو عا ومن مع  األمعن والحععاون    2016-2012 للفرت،

اوتو ععا، وان ععر  جملععس دول مععر البلريعع، وتا رعع  جنععوي آسععيا للحعععاون اإلقليمععس   جمععال منعع  ومكافدعع  االجتععات 
ال ألغعععراض العععدعات،، واجحماععععاا السعععلراا الوطنيععع  تمن مععع  العععدول األمريكيععع    عععأن االجتعععات  النسعععاء واألطفععع
اتفعععاق العععدول األع عععاء   تا رععع  العععدول اتمسعععحقل  للحععععاون علععع  مكافدععع  االجتعععات  األشعععخاص  األشعععخاص، و 

 .اجملال ، وان ر  من م  العمك الدولي  واتمن م  الدولي  للهجر،   ه اواألع اء واألنسج  الب ري 
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 وحيعع   األشععخاص، االجتععات مكافدعع    الصععكوت لحلععا احملععوتأل مراعيعع  الععدوت األولويعع ، سععبيك
 تنفي ا  كامع  وفعاال و عل  تنفي ها الصكوت تلا   األطراع الدول

 واإلقليميعع  الدوليعع  اتمن مععاا مععن وغرهععا اتمحدععد، واألمعع  الععدول كعع لا حيعع  -8 
 ا عاص والقرعا  انكوميع  غعر اتمن معاا ذلعا   مبعا اتمعدين، اجملحمع  ف ع  ععن اإلقليمي ، ودون

 اتمحدععد، األمعع  نرعع  مععن الصععل  ذاا لألحكععا  والفعععال الكامععك علعع  الحنفيعع  اإلعععع ، ووسععائك
 فيهاو الواتد، األن ر  وعل  تنفي   األشخاص االجتات تمكافد  العاتمي 

احملفععععة علعععع   مسععععأل  الرلعععع تمعااعععع   جهودهععععا تكثيعععع  إىل انكومععععاا يععععدعو -9 
وإىل  االسح عل  كاف  اشكالي، وذلا من اجك الق اء عليي، ألغراض واألطفال  النساء االجتات

 لعرد  والعقا ي ، الحدا ر الح ريعي  ذلا   مبا وقائي  او ان تعةزها، تدا ر الصدد ه ا ان ت    
 مساءلحه و و مان  األشخاص االجتات  دايا مسح لس
 العععت األنعععرى والكيانعععاا اتمن معععاا ومجيععع  العععدوق واجملحمععع  انكومعععاا عويعععد -10 
 إىل معااعع  مسععأل  األنععرى الرععواتا وحععاالا والكععواتث  عععد النةاعععاا ومععا النةاعععاا معع  تحعامععك
 نععو  علعع  قععائ  عنعع  مععن ومععا يحصععك ومععا واالسععح عل لعجتععات واألطفععال النسععاء تعععرض تنععامس
معا تحخع ه معن  مجيع  اتمحعأ رين   سعياق واألطفعال  النسعاء االجتعات وان تراععس مسعأل  منع  اانس،
 ودولي    ه ا الصددو وإقليمي  وطني  مبادتاا
 ااعععنس نعععو  فعالععع  تراععععس تعععدا ر وتعةيعععة وإنفعععاذ و ععع  علععع  انكومعععاا حيععع  -11 
 ألغععععراض ذلععععا   مبععععا واألطفععععال،  النسععععاء االجتععععات اشععععكال مجيعععع  مععععن اجععععك مكافدعععع  والسععععن

 االجتععات تمكافدعع  شععامل  اسعرتاتيجي  مععن كجععةء واالقحصععادأل، والق عاء عليهععا اانسععس االسعح عل
 هععع ا   الوطنيععع  اتمناسعععب  العمعععك وحيثهعععا علععع  و ععع  نرعععل اإلنسعععان، حقعععوق من عععوت تسعععحوع 
 الصددو
انكومعععاا علععع  كفالععع  ان ت عععك تعععدا ر منععع  االجتعععات  األشعععخاص   اي عععا  حيععع -12 

 عععاتكحهن ومسععامهحهن   مجيععع  تملعححياجععاا ا اإععع  للنسععاء والفحيععاا، و والحصععدأل لععي مراعيععع  
الحصععععدأل ألشععععكال معينعععع  مععععن االسععععح عل، مثععععك   ، نصوإععععا  ومعااحععععيمراحععععك منعععع  االجتععععات 
 االسح عل اانسسو

 مجيعع  انكومععاا إىل جتععرم مجيعع  اشععكال االجتععات  األشععخاص، وتقععدم يععدعو -13 
 وإىل العدال  ومعاقبحه     االجتات  األشخاصوالوسراء ال الع  مجي  اانا،
اّععاذ مجيعع  الحععدا ر علعع  لععن   القانونيعع  لكععك منهععا، لانكومععاا، وفقععا   حيعع  -14 

 عدايا االجتعات  يايع سياسعاا وت عريعاا، ل عمان  ما يلة  من اتمناسب ، مبا   ذلا من نعل
عجتعات لكنحيجع  مباشعر،   اعلع  اتتكاوعا اجع و او العقاي عل  األفععال العت  الق ائي  من اتمعحق 

حخععع ها السعععلراا تنحيجععع  اإلجعععراءاا الععت إليععع اء مركعع  ال عععدايا ل عععمان ععععد  تعععرض وعع ، و 
دون  - وطنيعع ال اسياسعاهتو القانونيع   وفع، اطرهعا -ان بععول  عج  انكومعاا علع  ي ، و يعانكوم
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او إقعععامحه   صعععف  غعععر  مه لقعععدو كنحيجعع  مباشعععر، ق عععائيا  او مععععاقبحه    عععدايا معحقعع  هععع الء ال
 قانوني و
 اتمسعامهاا الروعيع الدول واألطراع اتمهحم  األنرى إىل تقدم مةيد من  يدعو -15 

أشعكال العرق اتمعاإعر، وإعندوق األمع    ا عاصإىل إندوق األم  اتمحدعد، االسعحئماين للح ععاا 
 طفالواتمحدد، االسحئماين ل دايا االجتات  األشخاص، ال سيما النساء واأل

 ،اتمقععرت  كفالعع  تلقععسإىل مفععوض األمعع  اتمحدععد، السععامس نقععوق اإلنسععان   يرلعع  -16 
 حهاع رع   واليلالعزم    االجتات  األشخاص، وخباإ  النساء واألطفال، اتمواتدة   اتمعني  ا اإ

 وعل   و كامك
واألطفعال، مواإل  الن ر   مسأل  االجتات  األشخاص، ال سعيما النسعاء  ي قر ت -17 

وفقا  ل نامج عملي السنوأل.

 42االس  
 2016حةيران/يونيي  30

 .[تصويتدون ]اعح مد  
    


