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 الدورة السبعون

 من جدول األعمال   124 و 70البندان 
ــ     ــ  ة والتمييـــ ــ  العنيـــ ــا  ععـــ القضـــ
العني ي وك اهية األجانب وما  تيل 

 بذلك من تعيب
التفاعل بني األمـم املتحـدة والاملانـا     

    الوطنية واالحتاد الاملاين الدويل
موجَّهــة  ا األمــني العــا  مــن  2016نيســانبرب  ل  20مــذك ة وــفو ة م ر ــة 

 البعثة الدائمة لبنغالد ش لدى األمم املتحدة
  

ــة الدائمــة    ــدى األمــم املتحــدة حتيا ــا  ا    ُتهــدي البعث ــنغالد ش الةــعبية ل ــة ب جلمهور 
 ،باسم بنغالد ش، بوصفها رئيسًا جملعـ   دارة االحتـاد الاملـاين الـدويل    تتة ف، و ،األمني العا 

بأن حتيل طيًا نص اإلعالن اليادر عن املناقةة العامة بةأن ض ورة التعامل مع اهلج ة بامل  ـد  
 2015تةــ  ن األولبركتــوب   21  اإلنســاين، الــذي ر دتــ    مــن اإلنيــاف والــذكا  وا ــ

 لالحتاد الاملاين الدويل املعقودة   جنيف )انظ  امل فق(. 133اجلمعية 
وتطعــب البعثــة الدائمــة لبــنغالد ش تعمــيم هــذف املــذك ة الةــفو ة وم فقهــا بوصــفهما   

 ول األعمال.من جد 124 و 70وثيقة من وثائق اجلمعية العامة    طار البند ن 
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املوجَّهــة  ا األمــني  2016نيســانبرب  ل  20م فــق املــذك ة الةــفو ة امل ر ــة    
 العا  من البعثة الدائمة لبنغالد ش لدى األمم املتحدة

 ]األصل: باإلنكعي  ة والف نسية[
 

 عالن صـادر عـن املناقةـة العامـة بةـأن ضـ ورة التعامـل مـع اهلجـ ة    ـد مـن              
 وا   اإلنسايناإلنياف والذكا  

 
لالحتــاد الاملــاين الــدويل،    133اجلمعيــة  2015تةــ  ن األولبركتــوب    21رقّ تــ      

 املعقودة   جنيف.
 

بعدًا، وقد اجتمعنـا   جنيـف لـدى انعقـاد      135حنن، الاملانيني املنتمني  ا ركث  من  
اهلجـ ة    ـد مـن اإلنيـاف     ض ورة التعامـل مـع   لالحتاد الاملاين الدويل، ناقةنا  133اجلمعية 

 .والذكا  وا   اإلنساين
تط ح اهلج ة الدولية   عامل اليو  حتد ا  وف صا متعددة األوج ، بعـد رن رصـبح     

تنطوي عع  ن وح رعداد كـبةة تتـ ف فيهـا العمـال     ظاه ة عاملية مت ا دة التعقيد، حيث بات  
ــذ ن  هــاج و      ــ اد ال ــالبو العجــو ، واألف ــاج ون، وط ــابكة مــن     امله ــن ةموعــة متة ــدافع م ن ب

 “.املهاج ون من رجل البقا ”األسباب فضاًل عن األف اد املع وفني بأهنم 
وغالبــا مــا  كــون باإلمكــان التنبــ  باألســباب اجلذر ــة الكامنــة ورا  اهلجــ ة القســ  ة.   

يُّـ   فهي تةمل الزناع املسعح، والتطـ ف العنيـف، والفقـ  املـدقع، وانعـدا  األمـن الغـذائي، وتغ       
املنــاو واإلكــ اف ععــ  االنضــما   ا اجليــول التابعــة لعدولــة واجليــول غــة التابعــة لعدولــة و ا 
امليعيةيا ،  ضافة  ا املمارسا  التقعيد ة الضارة والعنف امل تكب عع  رساس نـوع اجلـن .   
وهــذف التحــد ا  املعقــدة واملســتجدة   بعــن األحيــان  نــتا عنــها صــاط   ضــافية، و اصــة    

جتار بالبة  و   ب املهاج  ن، حيث  واج  امل  د من األف اد غائعـة الغـ يف   البحـ  والتيـ      اال
ــحارى وحيــث الفتيــا   ــواجهن صــاط   اصــة، كالتعــذ ب واالســت قايف اجلنســي        ،   الي

ــذف  والُسخ ة وغة ذلك من روكال اإل ذا  سوا    بعدان العبور رو   بعدان املقيد.  ن ه
اختاذ  ج ا ا . وهذف اإلج ا ا  ال بد ورن تست ود باملبدر الـذي  قضـي بـأن    ا الة تدعو  ا 

املهــاج  ن ليســوا ةــ د ررقــا  ولكنــهم بةــ . وباعتبــار رهنــم مــن رصــحاب حقــويف فالبــد مــن    
معامعتــهم بك امــة، فضــاًل عــن احتــ ا  مــا فــ إل هلــم مــن حقــويف اإلنســان بيــ ف النظــ  عــن  

 كمهاج  ن نظاميني رو غة نظاميني.ن وضعهم  ا مفارقة د ارهم وعالسبب الذي دفعهم 
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لعتنميــة املســتدامة حتثنــا ععــ  ضــمان رن  ــتم تنظــيم   2030وحنــن نةــة  ا رن  طــة  
وهلـذا الغـ إل  تعـيَّن ععـ  ا كومـا  رن      “. م تبة وآمنة ومنتظمـة ومسـ ولة  ”اهلج ة بط  قة 

نميـة  مكانـا م ععـ  حنـو     تعتمد سياسا  حمكمة إلدارة قضا ا اهلج ة حبيث تتيح لعمهاج  ن ت
 كامل من رجل املسامهة   التنمية البة  ة واالقتياد ة.

 ن اهلجـ ة ُتمثـل ف صـة. وحنـن ُنسـعنم بــأن اهلجـ ة تـنجم عنـها منـافع واسـعة النطــايف،            
سوا  بالنسبة لعبعدان املضيفة رو بعدان املنةـأ، فضـاًل عـن األفـ اد واألوسـ  واجملتمعـا . فبعـدان        

ن التنوع الـذي تكـن رن بعبـ  املهـاج ون: مهـارا  جد ـدة، وقـوة عمـل  ـّ           املقيد تفيد م
ا اجة  ليهـا، ومسـامها  جد ـدة   اقتيـادا ا، وف صـة ملواجهـة التحـد ا  االقتيـاد ة الـ           
تةكعها ويو ة السكان. عع  رن اجملتمعا  املضيفة تواج  بدورها حتد ا  من حيـث ضـمان   

ميــع، فضــاًل عــن التجــان  االجتمــاعي مــن  ــالل ُنظــم    ظــ وف منيــفة لععمــل بالنســبة لعج 
مالئمة لإلدماف. وفيما  تععق ببعدان املنةأ فهي تفيد من حتـو ال  العـامعني مـن اجـارف ومـن      
االســتثمارا  الــواردة مــن وــبكا  املهــاج  ن، وكــذلك مــن املهــارا  والتجــارب املكتســبة    

ــا ر    ــان ععيهـــ ــد ن، و ن كـــ ــاج  ن العائـــ ــطة املهـــ ــددًا بواســـ ــد ا   ةـــ ــ  حتـــ ــًا رن تواجـــ ضـــ
 وانفيال العائال  مما قد   دي  ا ت ك األبنا  بغة ال عا ة املالئمة.“ الكفا ا  هج ة”

و نبغــي رن تكــون اهلجــ ة آمنــة. فاألوــخار الــذ ن  فــ ون مــن االضــطهاد  تطعبــون    
محا ة قانونية  اصة بوصفهم الجئني. و  سيايف اهلج ة املختعطـة،  ظـل مـن املهـم ضـمان رن      

تاح الف صة لطاليب العجو  لتقـد  مطالبـا م ورن  ـتم االسـتماع  لـيهم ععـ  النحـو الواجـب.         ت
رما عودة األوخار الذ ن ت فن مطالبهم لعجو  بعد استع اضها ععـ  حنـو كامـل ومنيـف،     
فضاًل عن عودة املهاج  ن غة النظـاميني، فـال بـد مـن  ج ائهـا بط  قـة مأمونـة و نسـانية، مـع          

  الواجب ملبـاد  عـد  اإلعـادة القسـ  ة، وحظـ  التعـذ ب رو املعامعـة رو العقوبـة           ال  االحت ا
القاسية رو الال نسانية رو املهينة، مع العمل   الوق  نفس  ععـ  م اعـاة ميـال الطفـل وا ـق      

   احت ا  ا ياة اجاصة واألس  ة.
امـًا  اصـًا ومحا ـة    وباملثل، فإن النسا  املهـاج ا  واألطفـال املهـاج  ن  تطعبـون اهتم     

 اصــة مــن اإل ــذا  واالســتغالل والعنــف. كمــا  تطعــب املهــاج ون العــامعون   القطــاع غــة   
ال مسي محا ة اجتماعية وقانونيـة  اصـة نظـ ًا الحتمـال تعّ ضـهم لالسـتغالل واإل ـذا    مثـل         

 هذف األوضاع.
يا  يبح مكفـواًل  وبب رن تكون اهلج ة بّنا ة. فاندماف املهاج  ن والالجئني اجتماع 

ععــ  رفضــل وجــ   ذا مــا قامــ  البعــدان املضــيفة بت و ــد األطفــال واألحــدا  املــ اهقني بُســبل 
ا يول بغة عوائـق ععـ  التععـيم، مـع ضـمان  تاحـة فـ ر العمـل وتـوفة اجـدما  اليـحية            
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ــادل         ــ ا  املتبـ ــا رن االحتـ ــ . كمـ ــل األوس ـ ــع أـ ــن اإلذن َم.ـ ــاًل عـ ــع فضـ ــة لعجميـ واالجتماعيـ
تالفا  الثقافية تثل مس ولية مةـت كة بالنسـبة لعمجتمعـا  املضـيفة ولعمهـاج  ن، ععـ        لال 

مــن رسـاس الفهــم بـأن كــل فـ د ععيــ  رن نتـ   قــانون البعـد، كمــا رن مـن حقــ  التمتـع  ــا لـ          
حقويف اإلنسان. وععينا رن نسعنم  سامهة املهاج  ن   ةتمعاتنا كمـا رن مـن واجبنـا رن نسـّن     

 ال  تقضي حتد دًا حبظ  التميي  ومكافحة ك اهية األجانب.التة  عا  
وقد غد  اهلج ة حقيقة واقعـة. ففهـم عوامـل الةـد واجلـذب الـ  تتسـم ةـا اهلجـ ة           

 دعو  ا توسيع قنوا  اهلج ة اآلمنة واملنتظمة. وباإلضافة  ا ذلك، فا الة ال اهنـة   البحـ    
مل، وانتةار    ب املهاج  ن واالجتار بالبة  فضـاًل  األبين املتوسط، و  رحنا  ر  ى من العا

عن ك اهية األجانب، رمور تدعو  ا اختاذ  ج ا ا  عاجعة ومنسقة وحازمة إلنقـاذ األرواح،  
 والتدليل عع  التضامن وختفيف اآلثار النامجة عن تدفقا  اهلج ة املفاجئة والواسعة النطايف.

ة  اصة   هذا اجملـال. و تعـيَّن ععينـا رن نـاهن      ننا، معة  الاملانيني، نتحمل مس ولي 
عع  قيادتنا السياسية، ورن نيغي  ا الةواغل ال  تساور مجاهةنا ورن نعا عنـها، مـع تع  ـ     
الوعي وم اقبة عمل ا كومـا  وم ازرتـ  بطـ يف وـ  مـن بينـها ت و ـد اهليئـا  املسـ ولة  ـا           

عـال  امليـعحة املةـت كة واحتـ ا  الك امـة       كفي مـن املـوارد. وععينـا رن نعمـل كـذلك ععـ         
اإلنسانية وحقويف اإلنسان فويف مجيع االعتبارا . وسوف  قتضي هذا األم  مضـاعفة اجلهـود   
وااللت اما ، مع العمل جنبًا  ا جنب عا املنـاطق والبعـدان واألحـ اب السياسـية واجملتمعـا       

 ظاه ة العاملية.احملعية  ا  ضمن استجابا  منيفة ومتناسقة  زا  هذف ال
كفالــة التعامــل مــع اهلجــ ة بامل  ــد مــن اإلنيــاف وحنــن كاملــانيني نعتــ   بالعمــل حنــو  

  ا   ذلك من  الل اإلج ا ا  التالية: والذكا  وا   اإلنساين
  نةا  وتنفيذ  طار قانوين لتوفة ا ما ة

 وهي تةمل:  تيد ق وضمان تنفيذ اتفاقيا  محا ة حقويف املهاج  ن والالجئني.   
 االتفاقية الدولية  ما ة حقويف مجيع العمال املهاج  ن ورف اد رس هم؛ • 
 (؛1967( وب وتوكوهلا )1951االتفاقية اجاصة بوضع الالجئني ) • 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجل تة املنظمـة عـا الوطنيـة والاوتوكـوالن احملعقـان ةـا        • 

 ب املهاج  ن؛بةأن االجتار باألوخار و   
 اتفاقية القضا  عع  مجيع روكال التميي  ضد امل رة؛ • 
 االتفاقية الدولية  ما ة مجيع األوخار من اال تفا  القس ي؛ • 
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 (؛97)اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  1949اتفاقية العمال املهاج  ن،  • 
)اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة     1975اتفاقية العمال املهاج  ن )األحكا  التكميعية(،  • 

 (؛143 رقم
)اتفاقيـــة منظمــــة العمـــل الدوليــــة    1997اتفاقيـــة وكــــاال  االســـتخدا  اجاصــــة،    • 

 (؛181 رقم
 (؛189)اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  2011اتفاقية العمال املزنليني،  • 
  ضافة  ا اليكوك اإلقعيمية والدولية األ  ى ذا  اليعة؛ • 
ــوط ، مــن رجــل       •  ــ  املســتوى العــاملي رو ال ــة، ســوا  عع تةــجيع االســتجابا  القانوني

ال  تةوب موضوع ا ما ة القانونية لعمهـاج  ن   واملسائل الةائكةالتيدي لعثغ ا  
والالجئني. وهذف اجملاال  تكن رن تةمل رمورًا عد دة من بينها قانون البحـار بةـأن   

ضـــني لعخطـــ    عـــ إل البحـــ  و نقـــاذهم، مســـ ولية البحـــث عـــن األوـــخار املع َّ
 والقوانني املتععقة  س ولية األوخار الذ ن  ف ون بسبب الكوار  البيئية؛

ال قابة عع  تنفيذ القوانني والسياسا   ا هلا من آثار ععـ  املهـاج  ن وطـاليب العجـو       • 
  والالجئني من منظور حقويف اإلنسان، مع ت كيـ   ـار ععـ  محا ـة الالجـئني وععـ      

 املساواة بني اجلنسني وحقويف الطفل.
 

 ضمان اإلنياف وعد  التميي  واحت ا  ما لعمهاج  ن من حقويف اإلنسان  
تنقيح التة  عا  السار ة  ا  كفل  زالة مجيع العقبا  ال  حتـول دون حيـول مجيـع     • 

 املهاج  ن وطـاليب العجـو  والالجـئني ععـ  اجـدما  األساسـية مثـل التععـيم وال عا ـة         
 اليحية واالستحقاقا  االجتماعية، وذلك بي ف النظ  عن وضعهم؛

تع    ورصد التنسيق فيما بـني الـدول   ةـاال  اهلجـ ة والعجـو ، مـن  ـالل اختـاذ          • 
اإلج ا ا  الثنائية واإلقعيمية والدولية،  ا   ذلك ما  ـتم مـن  ـالل آليـا  التةـاور      

، وضـمان امتثـال اتفاقـا  اهلجـ ة ملعـا ة      بةأن تقاسم املس ولية   استضافة الالجئني
 حقويف اإلنسان ومعا ة العمل الدولية وحماكمة املّتج  ن   البة ؛

تيميم وتنفيذ التنظيم الفعال لعمعيا  التوظيف و اصة لععمال املهـاج  ن مـن ذوي    • 
 املهارا  احملدودة وتع    اتباع ممارسا  منيفة   عمعية التوظيف؛
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  اآلمنة واملنتظمـة لعـهج ة  ـا   ذلـك ُنظلـم الـد ول واإلقامـة القانونيـة         تع    القنوا • 
مــن رجــل الدراســة رو العمــل رو لنغــ اإل اإلنســانية رو مــن رجــل مجــع أــل األســ ة    
بط  قة منيفة ومس ولة حبيث ال ت ّدي  ا التميي  ضد املهـاج  ن غـة املهـ ة رو مـن     

ب، بـل  ـدف  ا رن تفيـد مجيـع األطـ اف      ذوي املهارا  احملدودة رو النسا  رو الةبا
املعنية وهم املهاج ون رنفسهم وكذلك سـكان البعـد املضـيف  ضـافة  ا اقتيـاد بعـد       

 املنةأ وبعد املقيد عع  السوا ؛
ضـمان ا ـق   العمــل الالئـق لعجميـع، وناصــة انطبـايف معـا ة العمــل غـة التميي  ــة         • 

ألساسية ملنظمة العمل الدولية، فضـاًل عـن اّتبـاع    وا قويف اجملسَّدة   منت االتفاقيا  ا
 ج ا ا  التفتيش الفّعالة   ةال العمل بالنسبة  ا قطاعـا  االقتيـاد الـ  تسـتخد       
رساســًا عمــااًل مهــاج  ن وال ســيما النســا  املهــاج ا  ومنــها مــثاًل العمــل   املنــازل    

 و دما  ال عا ة املزنلية.
ــاج   •  ــال املهـ ــع العمـ ــة مجيـ ــف    محا ـ ــثاًل العنـ ــك مـ ــن ذلـ ــذا ، ومـ ــ  واإل ـ ــن التمييـ  ن مـ

وسائ  روكال العنف امل ت َكب عع  رساس جنسـاين وا يـول القسـ ي ععـ       اجلنسي
 األعضا  البة  ة

تنقــيح التةــ  عا   ــا  كفــل  مكانيــة العجــو   ا القضــا  بالنســبة ألي وــخص ععــ     • 
 ؛رراضينا بي ف النظ  عن اجلنسية رو الوضع من حيث اهلج ة

التمــاس ُســُبل بد عــة عــن االحتجــاز اإلداري لعمهــاج  ن غــة النظــاميني، و اصــة          • 
األطفال غة امليحوبني رو املنفيعني عن ذو هم رو رلس  بأكمعها واالمتناع عن جتـ    

 اهلج ة غة املنتظمة؛
  

 العمل من رجل التجان  االجتماعي وصواًل  ا  قامة ةتمعا  سعمية ووامعة؛  
ــ  ة،     •  القيـــادة بالقـــدوة، مـــن  ـــالل اجلهـــ  بـــال ري ضـــد ك اهيـــة األجانـــب والعنيـ

واالعتــ اف  ســامهة املهــاج  ن   اجملتمــع، واإلحجــا  عــن اإلوــارة  ا املهــاج  ن   
مـع ةاةـة ومكافحـة اليـور     “ سـّ  ني ”غة وـ عيني رو  ”وضع غة نظامي عع  رهنم 

 صة وباب املهاج  ن؛النمطية املقولبة فيما  تيل باملهاج  ن و ا
ــة لنســباب        •  ــة واملتوازن ــي املناقةــة العام ــ  رســاس جتــ  يب وتبّن ــا  معــارف قائمــة عع بن

والتحّد ا  واملنافع املتععقة باهلج ة  ا   ّدي  ا استنارة السياسـا  الوطنيـة، وتع  ـ     
ــاركة         ــك مة ــا   ذل ــة،   ــد ا  السياســية والعام ــاج  ن   املنت ــورا  امله ــا منظ دم
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اج  ن ومجاعا  اجملتمع املدين والةـ كا  االجتمـاعيني   املناقةـا  الاملانيـة و      امله
 حمافل وّت  من بينها االجتماعا  العامة وجعسا  استماع العجان.

االضـطالع بــدور ال  ــادة   التواصــل ععــ  حنــو روــيد ووقــائعي بةــأن اهلجــ ة ر ــذًا   • 
 بعني االعتبار الُبعد اإلنساين لعقضية؛

  ــ  التةــ  عا  املناهضــة لعتمييــ ،  ــا   ذلــك حظــ  التمييــ  ععــ  رســاس اجلنســية   تع • 
وضــع اهلجــ ة، وتع  ــ  التةــ  عا  اجلنائيــة املناه ضــة جطــاب الك اهيــة اتســاقًا مــع  رو

 طة عمل ال باط ال  تقودها األمم املتحدة بةأن حظ  الدعوة  ا الك اهيـة القوميـة   
 ةكنل حت  ضًا عع  التمييـ  رو العـدا  رو العنـف، وةـدف     العني  ة رو الد نية، و ا  رو

التوصُّل  ا توازن سعيم بني حّ  ة التعبة وا اجة ا يو ـة  ما ـة األفـ اد واجملتمعـا      
 من التميي  والعنف عع  حنو ما  قضي ب  القانون الدويل.

  مـن حتـو ال    دعم وتع    مسامها  املهاج  ن بط يف وّت  من بينها تيسة ما  بعثون • 
 مالية واستثمارا  مع ضمان مةاركتهم   ُصنع الق ار عع  اليعيد الوط .

ورهــدافها املنةــودة املتععقــة حتد ــدًا  2030تع  ــ  تنفيــذ  طــة التنميــة املســتدامة لعــا     • 
ــة   ــاهلج ة )الغا  ــاج ا       8-8ب ــاج  ن وناصــة امله ــويف العمــال امله ــة حق بةــأن محا 

بةأن سياسا  اهلجـ ة املخططـط    7-10املستق ة، والغا ة  والعامعون   الوظائف غة
   هلا وال  تتسم حبسن اإلدارة( والتبو ب املنهجي لعبيانا  حسب وضع اهلج ة.
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 الدورة السبعون
 من جدول األعمال 124و  123و  31البنود 

 تقرير جلنة بناء السالم
 األمم املتحدة: التدابري واملقترحاتإصالح 

ــات     ــدة وال ملا ـ ــم املتحـ ــ  األمـ ــني بـ التفاعـ
    واالحتاد ال ملاين الدويل الوطنية

مــن  موجهــإ إا األمــ  العــام 2016 يســانبربريني  20مــرةرة وــفوية م ر ــة   
 البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة

  
ــة     ــة الدائمــة جلمهوري ــدى األمــم املتحــدة حتيا ــا إا    ُتهــدا البعث ــنغالديش البــعبية ل ب

األم  العام، وتتبرف، باسم بنغالديش، بوصفها رئيسًا جمللـ  إدارة االحتـاد ال ملـاين الـدويل،     
بأن حتيني طيـإ تقريـر اللةنـة الدائمـة املعنيـة ببـ ون األمـم املتحـدة الـرا رحاطـة بـإ اجلمعيـة             

تبـــرين  21ال ملـــاين الـــدويل املعقـــودة  نيـــ ،       الثالثـــة والثال ـــون بعـــد املائـــة لالحتـــاد    
 )ا ظر املرفق(. 2015األولبرةتوبر 

وتطلــا البعثــة الدائمــة تعمــيم رــرل املــرةرة البــفوية ومرفقهــا بوصــفهما و يقــة مــن    
 من جدول األعمال. 124 و 123 و 31و ائق اجلمعية العامة   إطار البنود 

  
  



 A/70/891/Rev.1 

 

2/5 16-13632 

 

إا األمــ   ةاملوجهــ 2016 يســانبربريني  20مرفــق املــرةرة البــفوية امل ر ــة    
 العام من البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة

 ]األصني: باإل كليزية والفر سية[
 

 تقرير اللةنة الدائمة املعنية بب ون األمم املتحدة  
ــاين الـــدويل             ــاد ال ملـ ــة لالحتـ ــد املائـ ــة والثال ـــون بعـ ــة الثالثـ ــإ اجلمعيـ ــة بـ ــرا رحاطـ  الـ

 (2015تبرين األولبرةتوبر  21)جني ، 
 

ــا        ــة، فرحـ ــي  اللةنـ ــا رئـ ــودان(  ائـ ــ  )السـ ــن األمـ ــيد ا)سـ ــة السـ ــتجل اجللسـ افتـ
ــا وا         ــودة   ر ــإ املعق ــرا ااــرل   دورت ــا، ال ــرار املكت ــاد مل ــارم إا اعتم باملبــارة  ودع

ــة(، با تأــا  الســيد ر.    ــة والثال ــون بعــد املائ ــة. رفســان )الســويد( رئ )اجلمعيــة الثا ي يســا للةن
 دعا  ائا الرئي  السيد رفسان لتويل رئاسة اجللسة. مث

وتابع السيد رفسان بإعالن ترويجل  ال ة رعضاء ُجدد من جا ـا مموعـا م اجلغرافيـة     
دودن )مجهوريـــــة مولـــــدوفا(، السياســــية لعضـــــوية مكتـــــا اللةنـــــة، ورــــم: الســـــيد را.   

غسـتوين )النـروي.(. و ظـرا لعـدم وجـود      بيمندينا )ةازا ستان(، والسـيدة ر. تريتر  ر. والسيدة
 اعتراض من األعضاء، رعلن الرئي  اعتماد ررل التعيينات.

وبعد اإلعالن عن عدد من اجتماعات األمم املتحـدة الـس سـتكون علـس ررو جـدول       
ــام   ــال   ع ــدا عــن       2016األعم ــة  يوزيلن ــا  بــرتإ حكوم ــال إا ةشتي ــإ الــرئي  اال تب ، وج

لسيدة ر. ةينغ من برملان  يوزيلندا الكتيا رمسيا بوصـفإ دلـيال عمليـا    املتحدة. وملدمة ا األمم
هليئـــات األمـــم املتحـــدة وعمليا ـــا. وروـــارت إا رن الطبعـــة األوا للكشتيـــا صــــدرت          

 .1961 عام
ورعلـــــن الـــــرئي  عـــــن اجللســـــت  املعنيـــــت  بال  ـــــام.، والـــــرا ملـــــام بإدار مـــــا   
 املقابالت. بأسلو 

 
ــة  ــتعراض 1اجللسـ ــالم   : اسـ ــاء السـ ــدة لبنـ ــم املتحـ ــة األمـ ــنوية   جلنـ ــرةرى السـ ــبة الـ مبناسـ
 إل بائها العاورة

 اعات.والر ميددو.وا دداس.ال ددهدي.   ددت....دالددتور أ. غ.ت سوندد مدي. ددتحو.الركدد ل. وودد .ال دد.....
.التأانات.ال لياي.ج يف

.اي او.-ال يت. غ.و أحياي.مائب.أئيس.اجلم يو.ال ط يو.لغي يا.
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.ي.الركالف.التويل.لر اس.ال هدال يت.سغ.وحربي.املتحو.ال اد
.ال فري.يغ.نريف د ي.املمثل.التائم.ل ريالي ن.لتى.األ م.املركتةي.ج يفغ

رش بئة جلنة بنـاء السـالم ملبـني عبـر سـنوات للمسـاعدة   توطيـد السـالم   البلـدان           
م إا اع. وفيما بعد، دعا ملرار للةمعية العامة لألمـم املتحـدة جلنـة بنـاء السـال     زـناخلارجة من ال

العمني علس حنو و يق مع ال ملا ات الوطنية للبلدان املعنية. واستطرادا للحـدي  عـن اسـتعراض    
ملامة بإ جلنة   اء مسـتقلة تابعـة لألمـم املتحـدة صـدر   حزيرانبيو يـإ،  ظـرت اجللسـة           

دت اع. ورةـ زـنـ مدى فعاليـة جلنـة بنـاء السـالم   حتقيـق االسـتقرار   البلـدان اخلارجـة مـن ال         
املناملبات الس رعقبة ذلك علس بعض ما  لص إليإ اخل اء ومفـادل رـرورة إدمـان جلنـة بنـاء      

 السالم علس حنو رفضني   ةامني منظومة األمم املتحدة.
ورةَّزت إحدى النقـا  الرئيسـية الـس بـرزت علـس رـرورة إعـادة تعريـ  دور األمـم           

لألمـم املتحـدة ويرجـع إ بـاإرا إا      املتحدة   مال بناء السالم. فهـرل ليسـة مهمـة جديـدة    
ميثــاا األمــم املتحــدة. واملســتحدب   جلنــة بنــاء الســالم ر ــا ر بــئة   ي ــا إلدارة الفتــرة   

اع زـنـ اع مباورة واللحظـة الـس يـتمكن فيهـا بلـد  ـارن مـن ال       زـنا)ساسة الواملعة ب  ا تهاء ال
 من الوملوف علس ملدميإ مرة ر رى وإدارة تنميتإ.

من جلنة بناء السالم ومن والية األمم املتحدة لبنـاء السـالم غالبـا مـا يكـون       وما ُيتوملع 
ةبريا. واألمم املتحدة  فسها، من  احية، مس ولة عن رفع سق  ما ُيتوملع منها عنـدما حتـاول   
رن تقود عملية بناء السالم بدال من رن تقت ر علس متكـ  األطـراف الفاعلـة علـس األرض مـن      

ة هبا. و  احمل لة، فإن ال ملا ي  ومتأرا القرار اآل رين   ةني بلـد رـم   إجياد ا)لول اخلاص
 املس ولون عن  يئة الظروف للسالم.

وةــان رنــاا توافــق   اآلراء بــ  املتناملبــ  علــس وجــو  رن تســتثمر األمــم املتحــدة  
ن اعات. ومـ زـنـ ومجيع األطراف الفاعلة السـاعية للسـالم جهـدا رةـ  مـن رجـني منـع  بـو  ال        

الناحية األ رى، اعُتـرف بأ ـإ لـي  مـن املمكـن دائمـا حتديـد مـل يكـون البلـد ُمعر رـا خلطـر             
اع  ظريـا  زـنـ اع وما إذا ةان مثة  زاع وويك ا)دوب. والكالم عن منع  بـو  ال زـن بو  ال

رسهني بكـثري مـن رارسـة ذلـك   سـيناريورات عمليـة. وإا حـد مـا، اكـن اعتبـار جلنـة بنـاء             
اعات حيثمــا اســتطاعة رن ت حــول دون ارتــداد بلــد  ــارن مــن زـنــة ملنــع  بــو  الالســالم ردا

 اع.زـناع إا حلبة الزـنال
اع. زـنـ وينبغي رن يكون اهلدف الرئيسي لبناء السالم رـو معاجلـة األسـبا  اجلرريـة لل     

اع، ةمــا ىلـــس   حالـــة  زـنـــوعنــد الفبـــني   ذلــك يكـــون مــن احملتمـــني عندئـــر رن يعــود ال    
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اعات ترجـع ببـكني رو ر ـر إا االسـتبعاد االجتمـاعي رو االملت ـادا       زـنـ ورغلا البورو دا. 
 رو السياسي. وررل الظروف ُتقوِّض بدوررا  قة اجلماعات الضعيفة   م سسات ا)كم.

وةثريا ما يتم اخللـ  بـ  جلنـة بنـاء السـالم، بـني   ا)قيقـة بـ  اهليكـني األ ـني لبنـاء             
ــدة     ــم املتح ــابع لألم ــالم الت ــن       الس ــ ول ع ــا مس ــندوا ومكت ــة وص ــن اللةن ــأل  م ــرا يت )ال

العمليات(، وب  رعمال حفظ السالم الس تقوم هبا األمم املتحـدة. ومـن املهـم التمييـز بينـهما.      
املسـ ولية عـن   “وباملثني، ال اكن النظر إا جلنة بناء السالم بوصـفها القائمـة علـس إ فـاذ مبـدر      

بـدر ال ينطبـق إال عنـدما ترتكـا ا)كومـات فظـائع رـد        اجلديد  سبيا. إذ رن رـرا امل ” ا)ماية
بعض مواطنيهـا رو تـرفض يايـة وـعبها مـن القمـع العنيـ . وال اكـن للةنـة بنـاء السـالم رن            

 تعمني إال بررا ا)كومات املعنية.
بيساو، ورو بلد ملامة فيإ جلنة بناء السالم بدور  بـ ،   -وةما ىلس   حالة غينيا  

تقود جهود بناء السالم بإ باء جلنة م ا)ة. وملد عملـة رـرل اللةنـة       ُيمكن لل ملا ات رن
بيساو لبعض الوملـة وسـاعدت لتلـ  اجلماعـات علـس التعـبري عـن مظاملهـا. وينبغـي           -غينيا 

بدورل، رن يستثمر جهدا رةـ    تعزيـز ملـدرات ال ملا ـات   البلـدان       لالحتاد ال ملاين الدويل،
 رن تقوم بدور رملوى   بناء السالم. اع علسزـناخلارجة من ال

 
 اعات الدوليةزـن: دور حمكمة العدل الدولية   حني ال2اجللسة 

.األنراذ.دغ.و هنيي. نراذ.القام ن.التويلي.امل  ت.ال ايل.للتأانات.التوليو.واإلمنائيوي.ج يف
.ال فري.يغ.لي تمناني.مائب. تحو.إداأة.القام ن.التويلي.وزاأة.اخلاأجيوي.ن ح وا

حمكمة العدل الدولية رحد رجهزة األمم املتحدة الرئيسية الستة. وملد ةان الغـرض مـن    
اعات مـن  ـالل االحتكـام إا القـا ون الـدويل.      زـنإ باء احملكمة تسهيني إجياد حلول سلمية لل

ملضية   السبع  عامـا املارـية(،    144وعلس الرغم را هلا من سةني حافني )إذ ف لة   حنو 
دان ةثرية ري رطراف   احملكمة بالوالية اإلجباريـة للمحكمـة. و ظـرت اجللسـة     ال تعترف بل

اعات. زـنـ بإمعان   ر ار ررل املمارسة من حي  الفعالية العامة للمحكمة ةأداة ملنع  بو  ال
 و  ررا السياا، مت توريجل عدد من الت ورات واملفاريم اخلاطئة ببأن احملكمة.

عض، ال اضع احملكمة لتأ ري سياسي مـن جا ـا ملـ     وعلس عك  ما ملد يعتقدل الب 
األمن رو ريئات األمم املتحـدة األ ـرى. والعـرف الـرا يسـتوجا رن يـأق اسـة ملضـاة مـن          

ملاريا من بلدان األعضاء الدائم    مل  األمـن   يـنةم عنـإ مباوـرة تـأ ري سياسـي        15 الـ
 جملل  األمن  قضها.موجا لإ علس احملكمة. وملرارات احملكمة ال اكن  ال
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اع حيثمـا  زـنـ وعموما، احملكمة ملوة من ملـوى اخلـري. فهـي ُتسـاعد البلـدان علـس حـني ال        
ت ني املفاورات السياسية إا طريق مسدود. وُتدفع رجور احملكمة ةليـة مـن األ  ـبة املقـررة     

ظـر عـن   لألمم املتحدة. ومجيع الدول تتمتع بالسيادة علس ملـدم املسـاواة رمـام احملكمـة بغـض الن     
 رائها رو ملو ا. ورغم ر إ من ال حيجل ر إ ال اكن، مـن الناحيـة الفنيـة، إ فـاذ رحكـام احملكمـة       

 فإ إ يتم من الناحية الفعلية االمتثال هلا   ةني ملضية ملبلة فيها األطراف ا ت اص احملكمة.
 إن رفع ملضية رمـام احملكمـة عمـني مـن رعمـال السـالم. ففيـإ إوـارة إا اجملتمـع الـدويل           

ُمفادرا رن األطراف حتترم القا ون الدويل. وملد روري،   ا)قيقة، إا رن ميثـاا األمـم املتحـدة    
  ص بوروح علس رن الدول يقع عليها التزام بالسعي إلجياد تسوية سلمية ملنازعا ا.

وينبغي عدم اخلل  ب  القرارات الرمسية للمحكمة وفتاويهـا. فالفتـاوى يـتم إصـداررا      
الــس ُتطــرح فيهــا مســائني ملا و يــة علــس حمكمــة العــدل الدوليــة مــن جا ــا ريئــات     ا)ــاالت

املتحدة ووةاال ا املتأ  ة املـأذون هلـا حسـا األصـول بـأن تفعـني ذلـك. والفتـاوى،          األمم
حبكم تعريفها، ليسة ُملزمة وال يترتا عليها التزام بالت رف. غري ر ا ذات رمهية دائمـا أل ـا   

 لقا ون الدويل.ُتساعد علس تطوير ا
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 الدورة السبعون
 من جدول األعمال 124و  17البندان 

واالتصـاالت  تسخري تكنولوجيات املعلومات 
  ألغراض التنمية
والربملانــــات األمــــم املتحــــدة التفاعــــ   ــــ  

    الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل
موجهــة  ا األمــ    2016نيســانبر رؤ   20مــرةرة وــفوؤة م ر ــة     

 األمم املتحدةالعام من البعثة الدائمة لبنغالدؤش لدى 
 

يف نيوؤــور  األمــم املتحــدة هتــدا البعثــة الدائمــة جلمهورؤــة  ــنغالدؤش ال ــعبية لــدى   
حتياهتا  ا األم  العـام لممـم املتحـدةت وتت ـرن  ـلن حتيـ   االـم  ـنغالدؤشت  صـفتها رئيسـا            

ــ    ”جمللــإ  دارة االحتــاد الربملــاين الــدويلت نــمل النــرار املعنــون        الدمينراطيــة يف العصــر الر م
ــ ــد الـ ــة  والتهدؤـ ــات الفردؤـ ــية واررؤـ ــص ا صوحلـ ــرض لـ ــا  “ را تتعـ ــص  ا  ـ ــرا اهرتـ يف  الـ

اجلمعية الثالثـة والثالوـون  عـد املائـة لالحتـاد الربملـاين الـدويل         2015ت رؤن األولبرةتو ر  21
 املعنودة يف جنيف.

وترجو البعثة الدائمة تعميم هره املرةرة ال فوؤة ومرفنها ةووينة من ووـائ  اجلمعيـة    
 .124 و 17يف  طار  ندا جدول األعمال  العامة
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املوجهــة  ا األمــ   2016نيســانبر رؤ   20مرفــ  املــرةرة ال ــفوؤة امل ر ــة    
 األمم املتحدةالعام من البعثة الدائمة لبنغالدؤش لدى 

 ]األحل :  ا نكليزؤة والفرنسية[
 

واررؤـات  الدمينراطية يف العصر الر م  والتهدؤد الـرا تتعـرض لـص ا صوحلـية       
 الفردؤة

اجلمعية الثالثـة والثالوـون  عـد     2015ت رؤن األولبرةتو ر  21 رار اهرتص  ا  ا  يف  
 املائة لالحتاد الربملاين الدويل املعنودة يف جنيف.

 ،إن اجلمعية الثالثة والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل 
 تاألمم املتحدة ا املبادئ التوجيهية مليثاق  إذ تشري 
 ا حنـوق ا نسـان واررؤـات األالاالـية اجملسـدة يف ا عـالن العـامل          وإذ تشري أيضًا 

رنوق ا نسـان ومعاهـدات حنـوق ا نسـان الدوليـة لات الصـلةت لـا يف للـا العهـد الـدويل           
ا ـا   ـارنوق املدنيـة والسياالـية والعهـد الـدويل ا ـا   ـارنوق اال تصـادؤة واالجتماعيـة           

 الثنافيةتو
دور الربملانــات يف حتنيــ  التــواان  ــ  األمــن  ” ا النــرار املعنــون  وإذ تشريريري لريري ل  

ت الـرا اهرتـص اجلمعيـة    “الوطين واألمن الب را واررؤات الفردؤة ويف منـ  هتدؤـد الدمينراطيـة   
 (ت2008نيسانبر رؤ  الثامنة ع رة  عد املائة لالحتاد الربملاين الدويل )ةيب تاونت 

ارـ  يف ا صوحلـية يف العصـر    ”املعنـون   166ب69 ـرار اجلمعيـة العامـة     تالحظ وإذ 
 ت2014ةانون األولبدؤسمرب  18ت امل رخ “ الر م

السام  رنوق ا نسان   ـلن ارـ  يف   األمم املتحدة تنرؤر مفوض  وإذ تالحظ أيضًا 
 الر م ت ا صوحلية يف العصر

ــادئ  وإذ تشريريري  ــم املتحــدة   ا مب ــوق    األم ــة وحن ــال التوارؤ ــة   ــلن األعم التوجيهي
ا نسانت و ل تض  يف اعتبارها رن اجملتم  املدين وم السات األعمـال التوارؤـة ميكـن رن تنـوم     
 دور مهم  ما يف اؤادة التمت  حبنوق ا نسان رو يف  نناحلصت لـا يف للـا ارـ  يف ا صوحلـية     

 التعبري يف العصر الر م ت وحرؤة
 رن ارنوق األالاالية تنطب  رؤضا  يف الفضاء ا لكتروينت وإذ تعترب 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/166
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 الترا ط    الدمينراطية وار  يف ا صوحلية وحرؤة التعبري واملعلومات و ـ    وإذ تقر 
يف  وجود ا نترنت املفتـو  اجملـاينت و ـالنإر  ا التسـليم العـامل   ـار  يف ا صوحلـية و اؤتـص        

النانون الدويلت وتو عـات املـواطن  حـول العـان  ـلن ارـ  يف ا صوحلـية مصـون يف النـانون          
 واملمارالةت
ــاد    وإذ تقريريرير أيضريريريًا  ــال املرا بـــة الر ميـــةت النيـــام  بســـاطة  اعتمـ  لنـــص ال ؤكفـــ  يف رـ

الت رؤعات و نفالهات و لن الضمانات ا جرائية تكون ضعيفة رحيانا  ورن ا وران  ـد ؤكـون   
 غري فعالت
ــة     وإذ تعريريرع  ريريق الق ريري    ــة  االتصــاالت الر مي ــة اجلامعــة املتعلن ــرامر الر ا  مــن رن  

وروكال التعبري الر م  األ رى ت ّك  انتهاةات ر  ا صوحلـيةت لـا يف للـا عنـد تطبينهـا      
 ارج اردود ا  ليميةت وتعّرض للخطر ار  يف حرؤة التعـبري ويف ارصـول علـمل املعلومـاتت     

ا من حنوق ا نسان األالاالية لا فيها حنا التومـ  السـلم  وتكـوؤن اجلمعيـاتت     والوى لل
 وتنّوض من مث الدمينراطية الت ارةيةت

ــة      وإذ تسريريري     ــات الربملانيـ ــاني  وا ي ـ ــ  الربملـ ــدرات و ا نكـ ــاء النـ ــة  ا  نـ  اراجـ
نــوق املتخصصــة مــن حتدؤــد الفوــوات الت ــرؤعيةت مــن رجــ  الــّن ت ــرؤعات تتنــاول  اؤــة ح  

 ا نسان لا فيها ار  يف ا صوحلية ومن  انتها  هره ارنوقت
مســ ولية الربملانــات يف  ن ــاء  طــار  ــانوين وــام ت ؤتماوــمل مــ  املبــادئ     وإذ تؤلريريد 

وااللتزامات الدوليةت من رج  ممارالة ا وران الفعال علمل رعمـال الوةـاالت اركوميـة وبرو    
وضـمان املسساـاءةلة عـن  يـ  انتـهاةات حنـوق ا نسـان        رجهزة املرا بة اليت تعمـ  نيا ـة عنـهات    

 واررؤات الفردؤةت
ــي ت        وإذ تعريريرع  ــ  رحلــحاني املصــلحة املعن ــ   ي ــ  والت ــاور م ــن اراجــة للتفاع ع

للـا  اعـات اجملتمـ  املـدين واألوالـاا األةادمييـة واألوالـاا التننيـة والنطـا  ا ـا             يف لا
 ر ميةت  لن تنرؤر السياالة املتصلة  ارنبة ال

و ــــربات امل الســــات الوطنيــــة رنــــوق ا نســــان واملنإمــــات    لمهيــــة وإذ تسريريريري   
ــر السياالــة والت ــاور      غــري ــة ومناحلــرا حنــوق ا نســان و ــدورهم يف الرحلــد وتنرؤ اركومي

ــات         ــدعاة والربملان ــ  هــره املنإمــات وال ــاون رةــرب   ــوع ت و ل ترحــب  وجــود تع ــادة ال واؤ
 توالربملاني  يف ةافة رحناء العان
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 العمــ  الــرا ت دؤــص هــره الكيانــات و مالــهاماهتات مــن  بيــ  املبــادئ  وإذ حتريرييع   مريريًا 
الدولية لتطبي  حنوق ا نسان فيمـا ؤتعلـ  لرا بـة االتصـاالت )مبـادئ الضـرورة والتناالـب(         

 منإمة غري حكوميةت واملبادرة العاملية لدعم ال بكاتت 400اليت ر رهتا رةثر من 
د ُنإم لالتصاالت آمنة وغري مننوحلة من رجـ  الصـاا العـام    ضرورة وجو وإذ تؤلد 

 و اؤة ارنوق األالااليةت
نتــائر التنرؤــر املنــدم مــن املنــرر ا ــا  لممــم املتحــدة املعــين   وإذ تضريرييف ا ا تراا ريريا 

  تعزؤز و اؤة ار  يف حرؤة الررا والتعبريت   لن االتخدام الت فري و  فاء ا وؤةت
لســامهة الربملانــات ورورهــا يف النــرارات امليسيــرة لتحنيــ  التوافــ  الــوطين         وإذ تقريرير 

 والدويل الالام لنيام عم  متضافر وفعال   لن هره النضاؤات
الربملانات  ا امل ارةة يف وض  وتنفير االتراتيوية عامة لـتمك   يـ     تد و - 1 

ميكـن رن للبـها ا نترنـت  ا     السكان من التمتـ  يف األجـ  الطوؤـ   املكاالـب الضـخمة الـيت      
ارياة اال تصادؤة واالجتماعية والثنافيةت ا تغـاء حتنيـ  رهـدان التنميـة املسـتدامة الـيت اعتمـدهتا        

  األمم املتحدة
علمل ضرورة رن تستهدن هره االالتراتيوية العامةت  انونيـا  ور ال يـا ت    تؤلد - 2 

ارنـوق جلميـ  املـواطن  والتلةيـد علـمل       ناء  ي ة  ؤكولوجيـة ر ميـة  ـادرة علـمل ضـمان نفـإ       
 اؤة حرؤتهم علمل حنو فعالت و األ مل من حيث توعية  ي  الناس  املعرفة الر ميـة وةفالـة   

 املساواة    الفاعل  علمل حنو ؤدرر  الاءة االتعمال را وضعية مهيمنة 
علـمل وجــوني  رالـاء  يـ  الت ــرؤعات يف ميـدان الر ا ـة وا صوحلــية       تؤلريد  - 3 

يانات ال خصية علمل مبادئ ال ـرعية والنانونيـة وال ـفافية والتناالـب والضـرورة والـيادة       والب
 النانون 
الربملانــات  ا االــتعراض رطرهــا الوطنيــة وممارالــات الدولــة مــن رجــ     تريريد و - 4 

ــر      ــادل ارـ ــةت والتبـ ــة الر ميـ ــا يف ارنبـ ــام واؤادهتمـ ــال العـ ــراا يف اجملـ ــارةة واال ـ ــز امل ـ تعزؤـ
ارن واألفكــار والســبي  املتســاوا للوحلــول  ا ا نترنــتت وةــرلات و غيــة للمعلومــات واملعــ

تعزؤــز الدمينراطيــة يف النــرن ارــادا والع ــرؤنت ت ــو  الربملانــات علــمل  ااحــة  يــ  النيــود    
 النانونية املوضوعة علمل حرؤة التعبري وتدف  املعلومات واحملافإة علمل مبدر حياد ال بكة 

ــة    حتريريري  - 5  ــوان  واملمارالـــات الوطنيـ ــة النـ ــتعرض  د ـ الربملانـــات علـــمل رن تسـ
للوةـاالت اركوميـة وبرو منإمـات املرا بـة العاملـة نيا ــة عنـهات حـت تضـمن امتثا ـا للنــانون          
الدويل ورنوق ا نسانت وال اليما من حيث حللتها  ـار  يف ا صوحلـيةت وتـدعو الربملانـات     



A/70/892/Rev.1 
 

 

16-13634 5/8 

 

ــار ال ــرةات ا احلــة والعامــة علــمل    ا رن تضــمنت ةوــزء مــن هــرا االالــتع   راضت عــدم  جب
التعاون م  السلطات يف ممارالات ُتضـعف حنـوق ا نسـان لعمالئهـات فيمـا عـدا االالـتثناءات        

 املنصو  عليها يف النانون الدويل رنوق ا نسان 
الربملانات  ا ضمان امتثال األطر النانونية الوطنية امتثاال تامـا للنـانون    تد و - 6 
 رنــوق ا نســان عنــد تطبينهــا علــمل اعتــراض البيانــات وحتليلــها و عهــا وهزؤنــها         الــدويل

واالــتخدامها رارؤـــات و ا تبـــادل  االالتعراضـــات واملعلومـــات املســـتناة مـــن فـــرادى الـــدول  
 األعضاء ومن االحتاد الربملاين الدويل   لن النضاؤا لات الصلة 

رجـ  حإـر اعتـراض البيانـات      الربملانات علـمل االـتعراض ت ـرؤعاهتا مـن     حت  - 7 
ال خصية و عها وحتليلها وهزؤنهات لا يف للا عندما تتواوا هره ا جراءات نطـاق الوالؤـة   
النضائية رو تتخـر  اجلملـةت مـن دون ارصـول علـمل املوافنـة املسـتنرية مـن األفـراد املعنـي ت رو           

الـباني معنولـة لالوـتباه     االالتناد  ا رمر الليم ؤصدر عن حمكمة مستنلة علمل رالاس وجـود ر 
 يف تورا املستهدف  يف رن طة  جرامية 

علـمل ضـرورة رن تكـون تـدا ري  اؤـة ا صوحلـية متسـنة عـرب ارـدود           تشدد - 8 
الدا لية والدوليةت وتدعو الربملانات  ا التلةد مـن عـدم  مكانيـة االلتفـان علـمل تـدا ري  اؤـة        

فا ـات الـرؤة وغـري ر يـة لتبـادل البيانـات مـ         ا صوحلية يف النانون الوطين  االعتماد علـمل ات 
 دول رجنبية رو جهات رجنبية متعددة اجلنسيات 

الربملانات  ا  الاّن ت رؤ  وام    لن  اؤة البيانات ؤغطـ  النطـاع     تد و - 9 
العام وا ا ت وؤنمل ةحد ردىن علمل فرض وروا حمددة خبصو  ا لن  ـاعتراض البيانـات   

ؤنهات وعلمل حمددات واضـحة ود ينـة   ـلن االـتخدام البيانـات املسعتراضـة       و عها وحتليلها وهز
واجملّمعةت والتدا ري األمنيـة الـيت تضـمن رفضـ  حفـي ورهيـ  آمـن  ممكـن  للبيانـاتت ورفضـ            
الــبي  لتــدمريها   ــك  الــليم ودائــم  وتوحلــ   من ــاء هي ــات وطنيــة مســتنلة وفعالــة رماؤــة   

ــدها  الســلطة الضــرو  رؤة الالــتعراض املمارالــات ومعاجلــة ال ــكاوىت وحتــث   البيانــات وتزوؤ
الربملانات ةرلا علمل التلةد من رن رطرها النانونية الوطنية   ـلن  اؤـة البيانـات ممتثلـة نامـا       
ملعاؤري النانون الدويل وحنوق ا نسانت ورن تضمن انطباق نفـإ ارنـوق علـمل األن ـطة الـيت      

 ررا  ارج ا نترنت وعلمل ا نترنت 
الربملانات  ا رن تضمنت  الُسـب  النانونيـةت  ضـو   يـ  حلـور       تد و أيضًا - 10 

التعاون   لن خمتلف  رامر املرا بـة  ـ  اركومـات وال ـرةات والكيانـات و يـ  املنإمـات        
 األ رى لإلوران الربملاين  الندر الرا ال ؤعر    جراء التحنينات اجلنائية 
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ــات الوطنيــــ  تريريريريد و لريريريري ل   - 11  ــا    الربملانــ ــوي  النطــ ــات  ا ت ــ ة واركومــ
ا ـا  مـن رجـ  الوفـاء  التزاماتـص  ـاحترام حنـوق ا نسـانت مـ  مراعـاة املبـادئ             التكنولوج 

التوجيهية   ـلن األعمـال التوارؤـة وحنـوق ا نسـانت انطال ـا مـن ضـرورة رن ؤكـون عمـالء           
ا واالــتخدامها هــره ال ــرةات علــمل علــم تــام  الكيفيــة الــيت لــرا زــا  ــ   يانــاهتم وهزؤنــه   

ــات         ــة   ــلن اتفا  ــز النواعــد العاملي ــات  ا تعزؤ ــدعو الربملان ــ  ان ــرؤنت ةمــا ت وت ــاطرها م
ــ        ــدرء  ي ــات حلــدؤنة للمســتعمل  ل ــة البيان املســتعمل ت ورن تواحلــ  تطــوؤر رالــاليب رماؤ

 التهدؤدات اليت  د ؤتعرض  ا رمن ا نترنت 
ــراض اال   حتريريري  - 12  ــرفا اعتـ ــمل رن تـ ــات علـ ــطة  الربملانـ ــرلا رن ـ ــاالت وةـ تصـ

التوســإ الــيت تنــوم زــا را دولــة رو را جهــة فاعلــة مــن غــري الــدول تكــون منخرطــة يف را   
عم ت وؤكون مـن نتيوـة للـا التـلوري   ـك  الـلس يف السـلم واألمـن الـدولي ت ويف ارنـوق           

ق مـن ا عـالن العـامل  رنـو     12املدنية والسياالية و احلة ارنـوق املنصـو  عليهـا يف املـادة     
من العهد الدويل ا ا   ارنوق املدنية والسيااليةت الـيت تـنمل علـمل رنـص      17 ا نسانت واملادة

ــانوين لتــد   يف  صوحلــياتص رو    وــلــوا تعــرؤا را  ال” خمل علــمل حنــو تعســف  رو غــري  
من ح  ة  وخمل رن حيميص النانون من مث  هـرا  ”ورنص  “و ون رالرتص رو  يتص رو مراالالتص

  “املساس التد   رو
 ضــرورة رن حتــدد الربملانــاتت  التفصــي  الكــايفت الإــرون الــيت لــوا   تسريري   - 13 

فيها التد   يف ح  ا صوحلـيةت ورن تضـ   جـراءات  انونيـة د ينـة لـإللن لرا بـة املراالـالت         
وترا ب تنفير هره ا جراءاتت وتض  النيود علمل مدة املرا بـة وتـنإم تـلم  وهـزؤن البيانـات      

 اءة االتعما ا اجملمعة وحتدد ضمانات عدم  ال
علمل رنص يف ح  اليورا الترر  دائما  ـدعاوى األمـن الـوطين للـدف       تشدد - 14 

 لن األدوات املتنوعة للتكنولوجيا الر مية  د تنطوا علمل هتدؤد ألمـن الـدول ورفاههـات ؤـتع      
علمل الربملانات رن تسـتعرض  ـدرهتا علـمل ا وـران علـمل  يـ  ا جـراءات التنفيرؤـة وضـمان          

تواان    األمن الوطين واررؤات الفردؤـة علـمل حنـو ؤكفـ  امتثـال التـدا ري املتخـرة  االـم          يام 
األمــن الــوطين ومكافحــة ا رهــاني امتثــاال تامــا  رنــوق ا نســانت وحيــول دون و ــو  را          

 هتدؤدات للدمينراطية وحنوق ا نسان 
اء آليــات الربملانــات  نــوة علــمل النيــام عنــد اال تضــاء  االــتعراض و ن ــ   حتريري  - 15 

ر ا ية فعالة ومستنلة ونزؤهة و دراجهـا يف ا طـار النـانوين  وت ـدد علـمل ضـرورة رن تتنصـمل        
الربملانات را روجص للنصـور يف وييفتـها الر ا يـة وحتدؤـد األالـباني الكامنـة وراءهـات والتلةـد         

 ـاملوارد الكافيـة   من رن هي اهتا الر ا ية مث  اللوان الربملانية ودواوؤن املإان الربملانيـةت مدعومـة   
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واال تصاحلات السليمة والسلطة الالامة الالتعراض رداء الوةاالت اركوميـة وبرو وةـاالت   
املرا بة اليت تعم  نيا ـة عنـهات وتنـدق تنـارؤر علنيـة عنـهات لـا يف للـا ا جـراءات الـيت تتخـر            

 ةة  التعاون م  ا ي ات األجنبية من  الل تبادل املعلومات رو العمليات امل تر
 ا الربملانــات ا  ــرار  ــلن اجملتمــ  املــدين وامل ــارةة العامــة ميكــن رن   تط ريري  - 16 

ؤ دؤا دورا  حا ا  يف رحلد الفر  التنفيرات وت و  الربملانات والربملاني  علمل تعزؤـز الت ـاور   
واال راا م  خمتلف رحلحاني املصلحة والترحيب لساعدهتمت لا يف للا امل السـات الوطنيـة   

وق ا نســان والنطــا  ا ــا  واجملتمــ  املــدين واجملتمــ  التكنولــوج  واجملتمــ  األةــادمي     رنــ
 واملستعملونت فيما تنوم  ص من جهود للرحلد وتنرؤر السياالة وتنفيرها 

 نــوة الربملانــات علــمل تلةيــد الــرفا التــام يف الت ــرؤ  الــوطين ألا          حتريري   - 17 
نترنت لا يف للا الصـحفيون واجلهـات الفاعلـة    حماوالت لتنييد األحلوات الدمينراطية علمل ا 

األ رى يف والائط ا عالم واملدافعون عن حنوق ا نسان  السـون رو التحـرأ رو الر ا ـة رو    
ــ  رو الرحلــدت والــوى للــا مــن       ــة للمعلومــات رو املن ــ  رو التصــفية غــري النانوني  رحلــنة املوا 

 سان واملعاهدات واالتفا يات الدولية األالاليب النمعيةت  عماال  للنانون الدويل رنوق ا ن
 نوة  لن تنوم الربملاناتت ةوزء مـن وييفتـها الر ا يـةت  سـن ت ـرؤ        توصي - 18 

متناالــ  ووــام    ــلن  اؤــة املــبّلغ  عــن املخالفــات علــمل حنــو ؤتماوــمل مــ  املعــاؤري ورفضــ    
 املمارالات علمل الصعيد الدويل 

ــن  الربملانـــات  ا التلةيـــد علـــمل   تريريريد و - 19  ُمســـاءةلة اركومـــات وال ـــرةات عـ
انتهاةات حنوق ا نسانت ةار  يف السـالمة البدنيـة والنفسـية وارـ  يف ا صوحلـية وحرؤـة       
التعبري والوى للا من ارنوق الفردؤةت علمل حنو ؤكف  اوـتمال هـره املسساـاءةلة علـمل جـزاءات      

والغرامــات ا دارؤــة ةافيــة تضــمن العــدل وُتســتخدم ةــراد ت لــا يف للــا املالحنــة اجلنائيــة    
وتعليــ  تــرا يمل األعمــال التوارؤــة رو الــحبهات ودفــ  تعوؤضــات لمفــراد عمــا ؤصــيبهم مــن   

 الضرر 
الربملانات  ا ضـمان اهـال التـدا ري النانونيـة وا دارؤـة الضـرورؤة        تد و أيضًا - 20 

ــف        ــتت ومكافحــة التحــرأ اجلنســاين والعن ــ  ا نترن ــن طرؤ  ملكافحــة االرــار  األوــخا  ع
 ا لكتروين الرا ؤستهدن علمل وجص ا صو  النساء واألطفال 

ح  ضحاؤا انتهاةات ار  يف ا صوحلية واررؤـات الفردؤـة األ ـرى     تؤلد - 21 
يف االنتصان الفعـالت وتـدعو الربملانـات  ا تـوفري الضـمانات ا جرائيـة يف النـانون علـمل حنـو          

 حلول ؤيسر الوحلول  ا اُلب  االنتصان املطبنة حسب األ
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الربملانات علمل املساعدة يف  اؤة املعلومات يف الفضاء ا لكتـروين   بقوة حت  - 22 
ــة         ــات الفردؤ ــمل ا صوحلــية واررؤ وا ياةــ  األالاالــية لات الصــلةت حــت ؤتســل احملافإــة عل
للمواطن  من  الل تنمية روجص التعاون والصالت الر ية وغـري الر يـة فيمـا  ـ  الـدول مـن       

ــادل   ــ      رجــ  تب ــتنين وا جرائ ــات  ا التعــاون ال ــدعو ةــرلا الربملان املعلومــات وا ــرباتت وت
والتعاون الرام   ا هفيف ر طار اجلـرائم ا لكترونيـة وا ومـات ا لكترونيـةت ورن تنـوم يف      
هرا السياق  العم  علمل حتدؤث االتفا ات النانونية امل ترةة حت ؤتسـل التصـدا للتحـدؤات    

 االالتوا ة  اليت تنطوا عليها ارنبة الر ميةت لا يف للا ةفالة الرعة املتعددة األ عاد
ــار  يف ا صوحلــيةت       ترحريري  - 23  ــين   ــم املتحــدة املع ــرر ا ــا  لمم ــي  املن  تع

وتــدعو االحتــاد الربملــاين الــدويل  ا االــتهالل ارــوار معــصت وةــرلا مــ  املنــرر ا ــا  لممــم   
 حرؤة الررا والتعبريت واملنرر ا ا  لممـم املتحـدة املعـين    املتحدة املعين  تعزؤز و اؤة ار  يف

 وضــ  املــدافع  عــن حنــوق ا نســانت واملنــرر ا ــا  لممــم املتحــدة املعــين  تعزؤــز و اؤــة     
حنــوق ا نســان واررؤــات األالاالــية يف الــياق مكافحــة ا رهــانيت والعمــ  معهــم مــن رجــ   

 ا امليدان  حلدار رمي  ألفض  املمارالات الت رؤعية يف هر
الربملانات  ا ضمان تعاون حكوماهتا تعاونـا  ةـامال  مـ  املنـرر ا ـا        تد و - 24 

لممم املتحدة املعين  ار  يف ا صوحليةت واملنرر ا ـا  املعـين  تعزؤـز و اؤـة ارـ  يف حرؤـة       
ا  املعـين  الررا والتعبريت واملنرر ا ا  املعين حبالة املدافع  عن حنوق ا نسانت واملنـرر ا ـ  

 تعزؤز و اؤة حنوق ا نسان واررؤـات األالاالـية يف الـياق مكافحـة ا رهـانيت لـا يف للـا        
ــم        ــمل عل ــاء عل ــات  ا البن ــدعو الربملان فيمــا ؤتصــ   التحــدؤات الناوــ ة يف العصــر الر مــ   وت

  توحليات املنررؤن وتوفري ا طار الت رؤع  الضرورا لتنفيرهات حسب اال تضاء 
الحتاد الربملاين الدويل  ا النيامت  التعاون مـ  رحلـحاني املصـلحة لوا    ا تد و - 25 

الصــلةت لــا يف للــا املنإمــات الدوليــة واملنإمــات ا  ليميــة واجملتمــ  املــدين و ــرباء حنــوق     
ا نسانت  وض   رامر لبناء  درات ا ي ات الربملانيـة املكلفـة  ا وـران علـمل مراعـاة ارـ  يف       

 فردؤة يف البي ة الر مية.ا صوحلية واررؤات ال
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 الدورة السبعون

 من جدول األعمال 124و  70البندان 
ــ     ــ  ة والتمييـــ ــ  العنيـــ ــا  ععـــ القضـــ
العني ي وك اهية األجانب وما  تيل 

  بذلك من تعيب
التفاعـل بـا األمـم املتحـدة والاملانــا      

    الوطنية واالحتاد الاملاين الدويل
موجَّهــة  ا األمــا العــا  مــن  2016نيســانبرب  ل  20مــذك ة وــفو ة م ر ــة   

 البعثة الدائمة لبنغالد ش لدى األمم املتحدة
  

ــة الدائمــة   ــدى األمــم املتحــدة حتيا ــا  ا     ُتهــدي البعث ــنغالد ش الةــعبية ل ــة ب جلمهور 
األما العا ، وتتة ف، باسم بنغالد ش، بوصفها رئيسًا جملعـ   دارة االحتـاد الاملـاين الـدويل،     

ــ ار املعنـــون   ــًا نـــا القـ ــانيا  ”رن حتيـــل طيـ ــاد الاملـــاين الـــدويل والاملانـــا  والاملـ دور االحتـ
يمية يف تقدمي احلما ة الض ور ة والدعم العاجل طبقـًا ملبـادا القـانون    واملنظما  الدولية واإلقع

ـــ ا          ــذ ن رصــبحوا الجــاا بســبب احلــ   والن ــة  ا ال ــا  الدولي ــدويل اإلنســاين واالتفاقي ال
ــا باإلوـــا ،  ـــو     “الـــدا عا والظـــ وف االجتماعيـــة   تةـــ  ن األولب  20، الـــذي اعتمدتـ

 اين الدويل، املعقودة يف جني  اانظ  امل ق(. لالحتاد الامل 133، اجلمعية 2015 ركتوب 
وتطعــب البعثــة الدائمــة تعمــيم هــذل املــذك ة الةــفو ة وم ققهــا بوصــفهما و يقــة مــن    

 من جدول األعمال  124و  70و ائ( اجلمعية العامة يف  طار البند ن 
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املوجَّهــة  ا األمــا  2016نيســانبرب  ل  20م قــ( املــذك ة الةــفو ة امل ر ــة    
 لعا  من البعثة الدائمة لبنغالد ش لدى األمم املتحدةا

 ]األصل: باإلنكعي  ة والف نسية[
 

دور االحتــــاد الاملــــاين الــــدويل، والاملانــــا  والاملــــانيا واملنظمــــا  الدوليــــة    
ــانون       ــادا الق ــًا ملب ــدعم العاجــل طبق ــة الضــ ور ة وال ــة يف تقــدمي احلما  واإلقعيمي

  الدوليـة  ا الـذ ن رصـبحوا الجـاا بسـب احلـ         الدويل اإلنسـاين واالتفاقيـا  
 والنـ ا  الدا عا والظ وف االجتماعية  

 
مــن جانــب اجلمعيــة  2015تةــ  ن األولبركتــوب   20قــ ار ا اعتمــادل باإلوــا   ــو     

 لالحتاد الاملاين الدويل، املعقودة يف جني  133
 ،لالحتاد الربملاين الدويل 133إن اجلمعية  
عن بالغ قعقها بةأن املآسا اإلنسـانية الـجن تمـن عـن مـا طـ ر مـ   ًا مـن          إذ تعرب 

 30تفاقم رزما  الالجاا، الجن رقضن بذا ا  ا ارتفا  يف عـدد الالجـاا  ا مـا    ـد ععـ       
معيونا ممـا  ةـك ل ز ـادة كـبعة معـل مـن هـذل األزمـة ، دـداة التـدهور يف األسـوال السياسـية             

ن الة ق األوسط والبعدان األق  قية، األسور مـن نوعهـا منـذ احلـ       والعسك  ة يف بعض بعدا
 العاملية الثانية،  

باألس  العمي(  زا   سائ  األرواح واملعاناة الجن حتمَّعها مـ   ًا الالف مـن    تشعروإذ  
الالجــاا مــن بعــض بعــدان الةــ ق األوســط والبعــدان األق  قيــة مــن جــ ا  التعــ   ألســوال     

 سبب نقا األدذ ة رو ديا  املأوى،الطق  القاسية رو ب
مع القع( رن تقد  ا  األمم املتحدة تفيد بأن رلوقـا عد ـدة مـن الالجـاا      وإذ تالحظ 

واملهاج  ن اضط ارًا من بعض بعدان الةـ ق األوسـط والبعـدان األق  قيـة، مـا زالـوا  سـ عون        
بعًا مــن ســكان تعــك  وميــًا ععــ  مــدار األوــه  الثال ــة األ ــعة مــن هــذا العــا ، ورن جــ  ًا كــ  

البعدان  واجهون  ط  رن  يبحوا الجاا، و اصـة مـن اجلمهور ـة الع بيـة السـور ة والـيمن       
 واليومال وليبيا، وتعك سالة ت دي  ا تفاقم الكار ة اإلنسانية لالجاا بيورة روسع نطاقًا،

ــاو         وإذ تددد    ــن  ــالل التف ــتم  ال م ــن   ــم ملةــكعة الالجــاا ل رن  جيــاد ســلئ دائ
 وبالذا  من  الل تسو ة النـ اعا  الدا عية بالط ق السعمية،

ععــ  الــدور احليــوي لعمنظمــا  اإلقعيميــة يف مســاعدة البعــدان والفيــائل   وإذ تؤكددد 
 املتحاربة عع  التوصل  ا تسو ا  سعمية لعنـ اعا  الدا عية،
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تععـ(  عع   طورة الظـ وف الـجن رقـاد  مـا منظمـة العمـل الدوليـة قيمـا           وإذ تشدد 
بالضغوط االجتماعية واالقتياد ة الناوة عن تدهور رزمة الالجاا عع  مـدار األوـه  الثال ـة    
األ عة يف البعدان املضيفة، ويف ضو  املستو ا  امل تفعة من البطالة يف تعك البعدان  ضـاقة  ا  

تـدهور   واخنفا  ق ص االنتفا  من اخلـدما  العامـة قضـاًل عـن     ،عمالة األطفال من الالجاا
 نوعيتها مث قعة الت ان  االجتماعا با الالجاا واجملتمعا  احملعية،  

ععــ  مســ ولية املنظمــا  اإلقعيميــة واجملتمــع الــدويل، وبالــذا  مســ ولية    وإذ تؤكددد 
املــا ا والبعــدان اجملــاورة يف تقــدمي الــدعم لــا  ســاعد ععــ  ز ــادة قــدرة البعــدان املضــيفة ععــ   

  ياة بياة  نسانية لالجاا وسل املةاكل امل تبطة مم،التعامل مع الالجاا و
يف اعتبارها ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملا حلقوق اإلنسـان، العـذ ن    وإذ تأخذ 

 عت قان بأن ويع البة  دون متيي  ال بد مـن متكينـهم مـن التمتـع لـا  ـم مـن سقـوق اإلنسـان          
 اون الدويل عع  سل املةاكل اإلنسانية؛  مع الدعوة  ا تع    التع ،ومن احل  ا 

ــة اخلاصــة بوضــع الالجــاا ا  وإذ تشددر  .، 1967. وب وتوكو ــا ا1951 ا االتفاقي
ومها  ّنيان عع  رن  تمتع الالجاون لا  ـم مـن سقـوق وس  ـا  رساسـية، مـع التأكيـد ععـ          

ععــ  رســاص األصــل  الطــابع االجتمــاعا واإلنســاين لعقضــا ا املتيــعة بــالالجاا، دون ري متييــ 
 اإل ين رو الد انة رو نو  اجلن  رو العم  رو بعد املنةأ،

ــا      وإذ تشددر ضا ددا    ــع لع ــ  األرب ــا  جني ــاقية   1949 ا اتفاقي ــا اإلض وب توكوال 
 و اصة ما  تعع( باملعامعة التفضيعية لالجاا، 1977 لعا 

ضـاًل عـن  سـبا     عع  احلاجة حلما ة الالجـاا مـن االضـطهاد واخلـوف، ق     وإذ تؤكد 
 احلما ة الض ور ة عع  النسا  واألطفال من الالجاا وعع  الفاا  املستضعفة األ  ى،

. 1950 ا النظــا  األساســا ملفوضــية األمــم املتحــدة لةــ ون الالجــاا ا   وإذ تشددر 
. قيمــا  تععــ( باســتغالل النســا     1996ا 73ب51و ا قــ ار اجلمعيــة العامــة لتمــم املتحــدة     

الالجاا واستخدامهم جنودًا رو دروعًا بة  ة يف النـ اعا  املسـعحة قضـاًل عـن     واألطفال من
 اإلج ا ا  األ  ى الجن ُتع ِّ  لعخط  سالمتهم رو  دِّد رمنهم الةخيا،

عع  رن األطفال واملـ اهقا والةـبا   ةـكعون بالـذا  قاـا  مستضـعفة        وإذ تشدد 
الجـاا، كمـا  واجهـون حتـد ا   ـددة تةـمل       ورهنم ممثئعون بأعداد ركا ضمن املهاج  ن وال

 الع ل واالستبعاد والتميي  وديا  األمن،
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ــذا        وإذ تسددد     ــار واإل ـ ــاص لالّت ـ ــكل  ـ ــا  بةـ ــا  مع ضـ ــا  الالجاـ ــأن النسـ بـ
واالســتغالل والتمييــ  والعمــل دــع املــدقو  األجــ  والعنــ  ععــ  رســاص جنســاين لــا يف  لــك 

 العن  اجلنسا،  
الت امهـــا لبـــادا القـــانون الـــدويل اإلنســـاين، والقـــانون الـــدويل لالجـــاا،  وإذ جتدددد د 

والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان بةــأن ضــمان احلما ــة الدوليــة لالجــاا، ســوا  مــن  ــالل   
 التدابع امل قتة رو الدائمة ولا  كفل سقوقهم القانونية واالجتماعية،  

ــع املنظمـــ   هتيددد  - 1  ــاون مـ ــا   ا التعـ ــع  بالاملانـ ــا  دـ ــة واملنظمـ ا  احلكوميـ
احلكوميــة الوطنيــة، قضــاًل عــن املنظمــا  اإلقعيميــة والدوليــة مــن رجــل الوقــوف ععــ  رســبا   

 تدققا  الالجاا؛
الاملانا   ا التعاون مـع املنظمـا  الوطنيـة واملنظمـا  الاملانيـة       تدعو ضا ا  - 2 

يـة اإلقعيميـة والدوليـة، يف  عـداد     اإلقعيمية والدولية  ا  اليعة، وكذلك مع املنظمـا  احلكوم 
ب امج ومةار ع عمل من رجل نة   قاقة التسامح واالعتدال ومبادا القـيم الدوليـة املةـت كة    

 مع مكاقحة التخع  واألمية والتعيب من ري نو  كان؛
عن األس  ألن اجلهود الجن بذ ا عدد من البعدان النامية بـا   عوقهـا    تعرب - 3 

مــن  ــالل تــدابع متخــذة مــن جانــب واســد، وتــ ى رن مثــل هــذل      سياســة قــ   اجلــ ا ا  
ــ    بيــورة مباوــ ة ععــ  ميــاي األقــ اد العــاد ا وتســاهم يف تيــعيد تــدق(       السياســة   ــا ت

 الالجاا؛
من جد د عع  ض ورة امتثال الـدول األعضـا  يف األمـم املتحـدة ملبـدر       تؤكد - 4 

واستـــ ا  الســـيادة الوطنيـــة، وتســـو ة  عــد  التـــد ل يف الةـــ ون الدا عيـــة لعـــدول األ ــ ى،  
املنازعـا  بـالط ق السـعمية، وعـد  اسـتخدا  القـوة رو التهد ـد باسـتخدامها، أيـ   كـن رن           

 تت نب وعو  العامل معاناة القتال رو احل   ون وح السكان بعيدًا عن روطاهنم؛
الــجن تضــطعع مــا األمــم املتحــدة  “ املســ ولية الدوليــة املةــت كة”لبــدر  تسدد    - 5 

واملنظما  اإلقعيميـة والدوليـة األ ـ ى يف ةا ـة الالجـاا مـن األضـ ار مـن  ـالل ت و ـدهم           
باملعونة اإلنسـانية العاجعـة وبالـدعم مـن جانـب البعـدان املضـيفة، ضـمانًا ألن  تمتـع الالجاـون           

ــا ــوق اإلنســان    ل ــن سق ــم م ــة        ــاامج الدولي ــذ ال ــل بتنفي ــن مث التع ي ــًا، وم ــا دولي ــ ف م املعت
 واإلقعيمية املتععقة بالتعاون الدويل ألد ا  التنمية االقتياد ة املستدامة؛
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ــا      هتيددد  - 6  ــاقة  ا املنظمـ ــاا،  ضـ ــ ون الالجـ ــدة لةـ ــم املتحـ ــية األمـ لفوضـ
ــع ــ وليا ا و ياــــ     دــ ــل مســ ــة،  ا حتم ــ ــة والدوليــ ــة الوطنيــ ــانية  احلكوميــ ــ وف اإلنســ ة الظــ

 الالجاا؛ لياي
الاملانـا  األعضـا ، واملنظمـا  الاملانيـة اإلقعيميـة والدوليـة، واجملتمـع         تدعو - 7 

الدويل  ا التعاون مع مفوضية األمم املتحدة لة ون الالجـاا، ومـع ويـع املنظمـا  الدوليـة      
همــة رصــد تطبيــ( القواعــد  واإلقعيميــة األ ــ ى املعنيــة بةــ ون الالجــاا، مــن رجــل تيســع م  

ــة الالجــاا وت و ــدهم بُســبل املــأوى لــا  كفــل ضــمان احلقــوق املمنوســة  ــم       الدوليــة حلما 
 لوجب االتفاقيا  الدولية 

ــادا     تددذكر - 8  ــال ملب ــدان الــجن تستضــي  الالجــاا باحلاجــة  ا االمتث ويــع البع
عـ( بت و ـدهم بال عا ـة الضـ ور ة،     القانون الدويل اإلنساين والقـانون الـدويل لالجـاا قيمـا  تع    

وسظ  األعمال القتالية الجن ُتهدِّد سيا م رو تسبِّب ري  سا ة تـ   هم يف ك امتـهم، رو  صـدار    
رسكا  ععيهم دون  اكمة، مع اختا  ويع التدابع التحوطية إلنقا  سياة الالجاا، واضـعة يف  

لتـدابع القانونيـة الـجن مـن وـأهنا سفـ        اعتبارها رن كـل الجـال ال بـد ورن  تثـل لاللت امـا  وا     
 النظا  العا  الذي خيضع لا يف البعد املضي ؛

بالاملانا  واحلكوما   ا وضـع وتنفيـذ التـدابع اخلاصـة والسياسـا        هتي  - 9 
امل اعية لع نسا بالنسبة لعنسا  الالجاا ، و اصـة األمهـا  الالئـا ال  قتيـ ن ععـ  رعا ـة       

 يهن رعا ة ُرس  بأكمعها، قضاًل عن الةابا  والفتيا ؛رنفسهن ولكن  توّجب عع
الاملانا  واحلكوما   ا التيدي لالستياجا  اخلاصـة لةـبا     تدعو ضا ا  - 10 

الالجاا، و اصة الذ ن انفيعوا عن ُرس هم، والذ ن  فتقـ ون  ا توجيـا األبـو ن، مـن رجـل      
جانب واليـور النمطيـة املقولبـة والتمييـ ،     اختا  اإلج ا ا  اخلاصة الجن ُتعاجل مسألة ك اهية األ

مع  تاسة الف صة رما  األطفال والةبا  لعحيـول ععـ  املععومـا  املالئمـة ألعمـارهم بةـأن       
 ا   ة املأمونة ور طار االّت ار؛

ــدر   تدددعو - 11  ــل ملب ــ ا  الكام ــة ” ا االست ــة الدولي ــا   “ اإلدا  ــوارد يف االتفاقي ال
الدولية قيما  تعع( أما ة الالجاا وتقدمي الدعم طو ل األجـل ويف سـاال  الطـوارا لع عا ـة     

 اليحية واألدذ ة ودع  لك من اإلمدادا  قضاًل عن التععيم لتطفال والةبا ؛
ليم  ا عـد  ت سيــل السـكان املـدنيا  ا رقــاليم    بالبعـدان الـجن حتتــل رقـا    هتيد   - 12 

ــدويل اإلنســاين        ــانون ال ــادا الق ــًا ملب ــهم طبق ــع ضــمان ســالمتهم ورمن ر ــ ى رو تةــ  دهم، م
 واالتفاقيا  الدولية؛
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بالبعدان املضيفة  ا عد  ت سيـل الالجـاا رو طـ دهم  ا سـدود      هتي  ضا ا  - 13 
ألسـبا    نيــة رو د نيـة رو بســبب جنســيتهم   بعـد ال ــ  سيـ   كــن رن تيـبح سيــا م مهــددة    

عضو تهم يف قاة اجتماعية معيَّنة، رو بسبب الرائهـم السياسـية، وتالسـ  رن الـدول مطالبـة       رو
بتمكا الالجاا من احليـول ععـ  سـ( اإلقامـة امل قتـة يف سالـة عـد  قـدر م ععـ  احليـول           

 عع   قامة دائمة ر ثما تتم  عادة توطينهم يف بعد ال  ؛
ــة واجملتمــع     تدددعو - 14  ــة والدولي ــة اإلقعيمي ــا  األعضــا  واملنظمــا  الاملاني الاملان

الــدويل  ا التعــاون مــع البعــدان املضــيفة يف تقاســم عــب  الالجــاا مــع مــا  ــ تبط بــذلك            
 تكالي ؛ من

بـــاألمم املتحـــدة ولميـــع البعـــدان الناوـــطة ععـــ  اليـــعيد ن الـــدويل    هتيددد  - 15 
ن ععــ  تســو ة النـــ اعا  العســك  ة يف الةــ ق األوســط امتثــااًل       رن تعمــل يف الواإلقعيمــا، 

لق ارا  اجملتمـع الـدويل مـن رجـل توطيـد االسـتق ار السياسـا والعسـك ي يف املنطقـة، وععـ            
منب األ طار الجن  ـدد السـعم واألمـن الـدوليا، مـع اسـت عا  االهتمـا   ا سقيقـة رن قةـل          

الجاا   ا  ـ دي  ا مةـاكل ر ـ ى يف  ـال ا  ـ ة      اجملتمع الدويل يف التعامل مع مةاكل ال
 واالمار بالبة ؛

لفوضية األمم املتحدة لة ون الالجـاا واالحتـاد الاملـاين الـدويل      هتي  ضا ا  - 16 
 واجملتمع الدويل واملنظما  دع احلكومية الوطنية والدولية  ا  عالن سنة لالجاا 
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