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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  ذلك احلق يف التنميةوالثقافية، مبا يف 

–مجهوريـة   (، بوليفيـا     *البوسنة واهلرسك أوروغواي،  إكوادور،  ،  * أرمينيا األرجنتني،    
 –مجهوريـة   (، فرتويـال    *، شيلي، غواتيماال، الفلبني   *، بنما *، بريو )*متعددة القوميات 

  مشروع قرار*: ، املكسيك، هندوراس*، كولومبيا*، كوستاريكا)*البوليفارية

    ١٧.../  
والية املقرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان          : قوق اإلنسان للمهاجرين  ح

  للمهاجرين
  نسان،إن جملس حقوق اإل  
يعلـن أن مجيـع النـاس       الذي  إلنسان  ا اإلعالن العاملي حلقوق      تأكيد يعيدذ  إ  

بكافـة  يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق التمتـع             
سيما بـسبب    وال يف ذلك اإلعالن، دومنا متييز من أي نوع،       لواردة  ااحلقوق واحلريات   

  ي،قوم أو األصل ال أو اجلنس أو الدين أو اللونالعرق
   مجيع القواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمهاجرين،إىلوإذ يشري   
 ٢٧ املـؤرخ    ١٩٩٩/٤٤ إىل قرارات جلنة حقـوق اإلنـسان         وإذ يشري أيضاً    

 ٢٠٠٥/٤٧، و ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٢، و ١٩٩٩أبريل  /ننيسا

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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لس حقوق اإلنـسان    جمقرارات اجلمعية العامة و   إىل  ، و ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٩املؤرخ  
يونيـه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/١٠بشأن حقوق اإلنسان للمهاجرين، وإىل قرار اجمللس        

رر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان     والية املق : حقوق اإلنسان للمهاجرين  " املعنون   ٢٠٠٨
  ،"للمهاجرين

 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ٦ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     
  ،٢٠٠٦مارس /آذار

، لساجملن بناء مؤسسات     بشأ ٥/١  حقوق اإلنسان   قراري جملس  وإذ يشري إىل    
 ١٨تـاريخ   ، ب لمجلسلجراءات خاصة   اإل بشأن مدونة سلوك املكلفني بواليات       ٥/٢و

ين وفقاً هلذ الوالية بواجباته    ب املكلفيضطلع   ، وإذ يشدد على أن    ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
  ا،مومرفقاهتين القرار

احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميـع  على ضمان    عقد العزم وقد    
  املهاجرين،

  متديد والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين ملـدة          يقرر  -١  
  :ثالث سنوات، على أن توكل إليه املهام التالية

أن يدرس سبل ووسائل ختطي العقبات القائمة أمام احلماية الكاملـة             )أ(  
ـ والفعالة حلقوق اإلنسان للمهاجرين، مع التسليم بضعف         لنـساء واألطفـال    اال  ح

  واألشخاص الذين ليست لديهم الوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غري نظامي؛
أن يطلب ويتلقى معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين           )ب(  

  ؛لصلة، مبا فيها املهاجرون أنفسهمَسرهم من مجيع املصادر ذات اُألو
 أن يضع توصيات مناسبة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان للمهـاجرين           )ج(  

   أينما وقعت؛ولتداركها،
ايري الدولية ذات الصلة يف     أن يشجع على التطبيق الفعال للقواعد واملع        )د(  

  هذا الشأن؛
الـوطين واإلقليمـي    الـصُّعد   أن يوصي باختاذ إجراءات وتدابري على         )ه(  

  والدويل للقضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين؛
عنـد  علومـات و  املأن يضع املنظور اجلنساين يف االعتبار عند طلـب            )و(  
   املهاجرات؛على التمييز املتعدد والعنف ا، وأن يولـي اهتماماً خاصاً لوقوعحتليله

عمليـة   حلـوالً اليت تتـضمن    أن يشدد بوجه خاص على التوصيات         )ز(  
وسائل منـها حتديـد أفـضل       عدة  بوذلك    بإعمال احلقوق املتصلة بالوالية    يتعلق فيما

  لدويل؛اجملاالت والسبل امللموسة للتعاون احتديد املمارسات و
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 وفقاً لربنامج عملـه      حقوق اإلنسان  أن يقدم تقارير منتظمة إىل جملس       )ح(  
، واضعاً نـصب عينيـه       على طلب اجمللس أو اجلمعية     السنوي، وإىل اجلمعية العامة بناءً    

  ؛املنفعة العائدة من حتقيق أكرب فائدة ممكنة من عملية اإلبالغ
ر، عند االضطالع بواليته،     املقرر اخلاص أن يضع يف االعتبا      إىليطلب    -٢  

تعزيـز ومحايـة    يت وضعتها األمم املتحدة هبدف      صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة ال     
  حقوق اإلنسان للمهاجرين؛

واليتـه،   ب عنـد االضـطالع   ،  يقوم إىل املقرر اخلاص أن      يطلب أيضاً   -٣  
مـن   انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين   ب املتعلقةوتبادل املعلومات   تلقي  التماس و ب

واملقررين اخلاصني املعنـيني     ، والوكاالت املتخصصة  وهيئات املعاهدات،  ،احلكومات
املنظمات احلكومية الدولية وغريها مـن      مبختلف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومن       

 هـا املنظمات غري احلكومية مبا في    من  نظومة األمم املتحدة، و   التابعة مل املختصة  املنظمات  
  ؛ املعلوماتبناًء على تلك بصورة فعالة تصرفأن يون، منظمات املهاجري

  تنفيذ  إىل املقرر اخلاص أن يواصل، كجزء من أنشطته،        يطلب كذلك   -٤  
قوق اإلنسان للمهـاجرين ويف      املتوفرة حل  مايةاحلاليت تسهم يف حتسني     ه  برنامج زيارات 

  التنفيذ الشامل والكامل جلميع جوانب واليته؛
عتبار، عند االضطالع بواليته،    خلاص أن يضع يف اال     إىل املقرر ا   يطلب  -٥  
تتعلق باحلماية الفعالة حلقـوق     تناول مسائل   ت اليت    والدولية ات الثنائية واإلقليمية  املبادر

 عودة املهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق الالزمـة أو          اإلنسان للمهاجرين، مبا فيها   
  اجملتمع؛الذين هم يف وضع غري نظامي وإعادة إدماجهم يف 

 احلكومات على أن تنظر جدياً يف دعوة املقرر اخلاص إىل زيارة            يشجع  -٦  
  بلداهنا بغية متكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال؛

تام مع املقـرر اخلـاص يف أداء    التعاون  على ال احلكومات   يشجع أيضاً   -٧  
املعلومـات املطلوبـة،     على تقدمي مجيع  و مبوجب واليته،    املسندة إليه املهام والواجبات   

 لنداءاتـه   اً فور ةباستجالانظر يف تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير املقرر اخلاص، و         الو
  العاجلة؛
  أن تتعاون مع املقرر اخلاص؛ة عنياملاآلليات  إىل مجيع يطلب  -٨  
ـ     يقدم إىل ا  األمني العام أن     إىل   يطلب  -٩    مـن   هملقرر اخلاص كل ما يلزم

  .ته بواليالضطالعل يةمساعدة بشرية ومال

        
  


