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مجلس حقوق اإلنسان
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البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  24آذار/مارس 2017
 -21/٣4حقوق اإلنسان للمهاجرين :والية المقررر الاراا المع ري بققروق
اإلنسان للمهاجرين
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يعيددد تأكيددد اإلعددان العدداق قددوق اإلنسددان ال د يعلددن مجن يددس الندداس يولدددون
مجح درارام وموسدداوين ا الورام د وا قددوق ،ومجن لوددت إنسددان ح د الوموددس جبميددس ا قددوق وا ريددا
ال دوار ا ذلددا اإلعددان ،ويددا نييددن مددن مج نددو  ،وال سدديما بسددب العددرق مجو اللددون مجو اجلددنس
مجو الدين مجو األصت القوم ،
وإذ يشري إىل يس القواعد واقعايري الدولي اقوعلق حبقوق اإلنسان للمهاجرين،
وإذ يشد ددري مجي د دام إىل ق د درارا جلن د د حقد ددوق اإلنسد ددان  44/1999اق د د ر  27نيسد ددان/
مجبري ددت  ،1999و 62/2002اقد د ر  25نيس ددان/مجبريت  ،2002و 47/2005اقد د ر  19نيس ددان/
مجبري ددت  ،2005وإىل قد درارا اجلمعيد د العامد د وجمل ددس حق ددوق اإلنس ددان بش ددأن حق ددوق اإلنس ددان
للمه دداجرين ،وإىل قد درارا ا ل ددس  ،10/8اقد د ر  18حنيران/يونيد د  ،2008و 12/17اقد د ر 17
حنيران/يوني د د  ،2011و 19/26اق د د ر  26حنيران/يوني د د  2014اقعنون د د "حقد ددوق اإلنسد ددان
للمهاجرين :والي اققرر اخلاص اقعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين"،
وإذ ي ددس ا اعوب ددار الفق ددر  6م ددن قد درار اجلمعيد د العامد د  251/60اقد د ر  15آذار/
مارس ،2006
وإذ يشددري إىل قدرار جملددس حقددوق اإلنسددان  1/5بشددأن بنددام م سسددا جملددس حقددوق
اإلنسان ،و 2/5بشأن مدون قواعد سلوك اقولفد بواليدا ا إ دار اإلجدراما اخلاصد للمسلدس،
اق د ر  18حنيران/يوني د  ،2007وإذ يشددد عل د مجن اقولددال بالوالي د ط د مجن ي د لس بواجبات د
وفقام هل ين القرارين ومرفقاهتما،
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وقد عقد العنم عل ضمان احرتام حقوق اإلنسان وا ريا األساسي جلميس اقهاجرين،
 -1يقددرر نديددد واليد اققددرر اخلدداص اقعددين حبقددوق اإلنسددان للمهدداجرين قددد ددا
سنوا  ،اعوبارام من هناي ورت اخلامس والثا  ،عل مجن توكت إلي اقهام الوالي :
مجن يدرس سدبت ووسدا ت تد ليت العقبدا القا مد مجمدام ا مايد الواملد والفعالد
(مج)
قددوق اإلنسددان للمهدداجرين ،مددس الوسددليم ب ددعال حددال النسددام واأل فددال واألشددساص الد ين ليسد
لديهم الو ا الازم مجو ال ين هم ا وضس غري قانوين؛
(ب) مجن ي لد ويولقد معلومددا عددن انوهاكددا حقددوق اإلنسددان للمهدداجرين وألسددرهم
من يس اقصا ر ذا الصل  ،مبا فيها اقهاجرون مجنفسهم؛
(ج)
مجينما وقع ؛
()

مجن ي ددس توصدديا مناسددب قنددس انوهاكددا حقددوق اإلنسددان للمهدداجرين ولوددداركها،
مجن يشسس عل الو بي الفعال للقواعد واقعايري الدولي ذا الصل هب اقسأل ؛

صدعد الدو ين واإلقليمد والددو للق ددام
(ه) مجن يوصد باختداذ إجدراما وتددابري علد ال ل
عل انوهاكا حقوق اإلنسان للمهاجرين؛
(و) مجن ي س اقنظور اجلنساين ا االعوبار عند ل اقعلوما وعند حتليلهدا ،ومجن
يو اهومامام اصام لوقو الوميين اقوعد األشوال والعنال ضد اقهاجرا ؛
(ز) مجن يشدد بوجد داص علد الووصديا الد تو دمن حلددوالم عمليد فيمدا يوعلد
بإعمال ا قوق اقوصدل بالواليد  ،وذلدا بوسدا ت منهدا حتديدد مجف دت اقمارسدا وحتديدد ا داال
والسبت اقلموس للوعاون الدو ؛
(ح) مجن يقد دددم تقد ددارير منوظم د د إىل جملد ددس حقد ددوق اإلنسد ددان ،وفق د دام لربند ددام عمل د د
السنو  ،وإىل اجلمعي العام واضعام نص عيني اقنفعد اقوأتيد مدن حتقيد مجكدرب فا دد نوند مدن
عملي اإلباغ؛
 -2ي ل د د إىل اققد ددرر اخلد دداص مجن ي د ددس ا اعوبد ددار  ،عند ددد االض د د ا بالوالي د د ،
صددووك حقددوق اإلنسددان ذا الصددل الد وضددعوها األمددم اقوحددد هبددد تعنيددن حقددوق اإلنسددان
للمهاجرين ومحايوها؛
 -3ي ل مجي ام إىل اققرر اخلاص مجن يبا ر ،عند االض ا بالواليد  ،إىل الومداس
وتلقد د اقعلوم ددا اقوعلقد د بانوهاك ددا حق ددوق اإلنس ددان للمه دداجرين م ددن ا ووم ددا  ،وهيئ ددا
اقعاهدددا  ،والوكدداال اقوسصصد  ،واققددررين اخلاصد اقعني د مبسولددال اقسددا ت اقوعلقد حبقددوق
اإلنسدان ،ومدن اقنظمدا ا ووميد الدوليد وغريهددا مدن اقنظمدا اقسوصد الوابعد قنظومد األمددم
اقوحد  ،ومن اقنظمدا غدري ا ووميد  ،مبدا فيهدا منظمدا اقهداجرين ،ومجن يوبدا ل اقعلومدا مدس
ه اجلها  ،ومجن يوصر بصور فعال بنامم عل تلا اقعلوما ؛
 -4ي ل د ك د لا إىل اققددرر اخلدداص مجن يواصددت ،ا إ ددار االض د ا بأنش د و ،
تنفي برنام زيارات ال تسهم ا حتس ا ماي اقووفر قدوق اإلنسدان للمهداجرين وا الونفيد
الشامت والوامت جلميس جوان الوالي ؛
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 -5ي لد إىل اققددرر اخلدداص مجن ي ددس ا اعوبددار  ،عنددد االضد ا بالواليد  ،اقبددا را
الثنا ي د واإلقليمي د والدولي د ال د توندداول مسددا ت توعل د با ماي د الفعال د قددوق اإلنسددان للمهدداجرين،
مبددا فيه ددا ع ددو اقه دداجرين ال د ين ليس د ل ددديهم الو ددا الازم د مجو ال د ين ه ددم ا وض ددس غ ددري نظ ددام
وإعا إ ماجهم ا ا ومس؛
 -6يشسس ا ووما عل مجن تنظر جديام ا عو اققرر اخلاص إىل زيدار بلدداهنا
بغي نوين من االض ا بواليو عل حنو فعال؛
 -7يشددسس مجي دام ا وومددا عل د الوعدداون الوددام مددس اققددرر اخلدداص ا مج ام اقهددام
والواجبددا اقسددند إليد مبوجد واليود  ،وعلد تقدددع يددس اقعلومددا اق لوبد  ،والنظددر ا تنفيد
الووصيا الوار ا تقارير اققرر اخلاص ،واالسوساب فورام لندامات العاجل ؛
-8

ي ل إىل يس اآلليا اقعني مجن توعاون مس اققرر اخلاص؛

 -9ي لد إىل األمد العدام مجن يقدددم إىل اققددرر اخلداص كددت مددا يلنمد مددن مسدداعد
بشري ومالي لاض ا بالوالي .

اجللس 57
 24آذار/مارس 2017
[اعومد من ون تصوي ].
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