
GE.17-05671(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون رابعةالدورة ال

 2017آذار/مارس  24 -شباط/فرباير  27
 من جدول األعمال 3 البند

 2017آذار/مارس  24اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
: والية المقررر الاراا المع ري بققروق حقوق اإلنسان للمهاجرين -٣4/21  

 اإلنسان للمهاجرين
 نسان،إن جملس حقوق اإل 
يعلدددن مجن  يدددس النددداس يولددددون الددد   إلنسدددان ااإلعدددان العددداق   قدددوق  تأكيدددد يعيددددذ إ 

ا قدددوق وا ريدددا   جبميدددسمجحدددرارام وموسددداوين ا الورامددد  وا قدددوق، ومجن لودددت إنسدددان حددد  الومودددس 
مجو اجلددنس               مجو اللددون العددرقسدديما بسددب   وال ا ذلددا اإلعددان،  ويددا نييددن مددن مج  نددو ،الددوار   
  ،قوممجو األصت ال مجو الدين
 اعد واقعايري الدولي  اقوعلق  حبقوق اإلنسان للمهاجرين، يس القو  إىلوإذ يشري  
 نيسدددددان/ 27اقدددد ر   1999/44إىل قدددددرارا  جلندددد  حقددددوق اإلنسدددددان  وإذ يشددددري مجي ددددام  

  نيسددددان/ 19 اقدددد ر  2005/47، و2002نيسددددان/مجبريت  25اقدددد ر   2002/62، و1999 مجبريددددت
، وإىل قددددرارا  اجلمعيدددد  العامدددد  وجملددددس حقددددوق اإلنسددددان بشددددأن حقددددوق اإلنسددددان 2005مجبريددددت 

 17 اقدددد ر  17/12، و2008 يونيدددد حنيران/ 18اقدددد ر   ،8/10للمهدددداجرين، وإىل قددددرارا  ا لددددس 
حقددددوق اإلنسدددددان "  اقعنونددددد 2014حنيران/يونيدددد   26اقددددد ر   26/19و ،2011حنيران/يونيدددد  

 "،رر اخلاص اقعين حبقوق اإلنسان للمهاجرينللمهاجرين: والي  اقق
 آذار/ 15اقدددد ر   60/251مددددن قددددرار اجلمعيدددد  العامدددد   6الفقددددر   وإذ ي ددددس ا اعوبددددار  
 ،2006مارس 

ن بنددام م سسددا  جملددس حقددوق بشددأ 5/1 حقددوق اإلنسددان قددرار  جملددس إىلوإذ يشددري  
 ر اإلجدراما  اخلاصد  للمسلدس،بشأن مدون  قواعد سلوك اقولفد  بواليدا  ا إ دا 5/2اإلنسان، و
 ، وإذ يشددد  علدد  مجن اقولددال بالواليدد  طدد  مجن ي دد لس بواجباتدد 2007حنيران/يونيدد   18اقدد ر   
 ا،مومرفقاهتين القرار ين وفقام هل 
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 احرتام حقوق اإلنسان وا ريا  األساسي  جلميس اقهاجرين،عل  ضمان  عقد العنموقد  
نديددد واليدد  اققددرر اخلدداص اقعددين حبقددوق اإلنسددان للمهدداجرين قددد   ددا   يقددرر -1 
 عل  مجن توكت إلي  اقهام الوالي : اعوبارام من هناي   ورت  اخلامس  والثا  ، سنوا ،
العقبدا  القا مد  مجمدام ا مايد  الواملد  والفعالد   تد ليتمجن يدرس سدبت ووسدا ت  )مج( 

 وسددليم ب ددعال حددال النسددام واأل فددال واألشددساص الدد ين ليسدد  قددوق اإلنسددان للمهدداجرين، مددس ال
 ؛قانوينلديهم الو ا   الازم  مجو ال ين هم ا وضس غري 

ددرهم  )ب(  مجن ي لدد  ويولقدد  معلومددا  عددن انوهاكددا  حقددوق اإلنسددان للمهدداجرين وأل س 
 من  يس اقصا ر ذا  الصل ، مبا فيها اقهاجرون مجنفسهم؛

قنددس انوهاكددا  حقددوق اإلنسددان للمهدداجرين ولوددداركها،  مجن ي ددس توصدديا  مناسددب  )ج( 
 مجينما وقع ؛
 مجن يشسس عل  الو بي  الفعال للقواعد واقعايري الدولي  ذا  الصل  هب   اقسأل ؛ ) ( 
باختداذ إجدراما  وتددابري علدد  الصلدعد الدو ين واإلقليمد  والددو  للق ددام   مجن يوصد ه() 

 ين؛عل  انوهاكا  حقوق اإلنسان للمهاجر 
ا، ومجن هدعند حتليلعلوما  و اقمجن ي س اقنظور اجلنساين ا االعوبار عند  ل   )و( 

 اقهاجرا ؛ ضدوالعنال األشوال الوميين اقوعد   يو  اهومامام  اصام لوقو 
 يوعلدد  عمليد  فيمدا حلددوالم الد  تو دمن مجن يشدد  بوجد   داص علدد  الووصديا   )ز( 

ا داال  حتديدد وسدا ت منهدا حتديدد مجف دت اقمارسدا  و وذلدا ب بإعمال ا قوق اقوصدل  بالواليد ،
 والسبت اقلموس  للوعاون الدو ؛

وفقددددام لربنددددام  عملدددد   حقددددوق اإلنسددددان، مجن يقدددددم تقددددارير منوظمدددد  إىل جملددددس )ح( 
واضعام نص  عيني  اقنفعد  اقوأتيد  مدن حتقيد  مجكدرب فا دد  نوند  مدن السنو ، وإىل اجلمعي  العام  

 ؛اغعملي  اإلب
، بالواليددددد ، عندددددد االضددددد ا  اعوبدددددار اققدددددرر اخلددددداص مجن ي دددددس ا  إىلي لددددد   -2 

   تعنيددن حقددوق اإلنسددان  وضددعوها األمددم اقوحددد  هبددد  صددووك حقددوق اإلنسددان ذا  الصددل  الدد
 ؛ومحايوها للمهاجرين
الومداس إىل ، بالواليد  عند االض ا ، يبا رإىل اققرر اخلاص مجن  ي ل  مجي ام  -3 

وهيئددددا   ،مددددن ا وومددددا  انوهاكددددا  حقددددوق اإلنسددددان للمهدددداجرينب اقوعلقدددد قعلومددددا  اتلقدددد  و 
واققددررين اخلاصدد  اقعنيدد  مبسولددال اقسددا ت اقوعلقدد  حبقددوق  ،والوكدداال  اقوسصصدد  اقعاهدددا ،

نظومد  األمددم الوابعد  قاقسوصد  اقنظمدا  اقنظمدا  ا ووميد  الدوليد  وغريهددا مدن اإلنسدان، ومدن 
، ومجن يوبدا ل اقعلومدا  مدس منظمدا  اقهداجرين هدامبدا في ،اقنظمدا  غدري ا ووميد من و اقوحد ، 

 ؛اقعلوما  بنامم عل  تلا بصور  فعال  وصر مجن يو ، ه   اجلها 
 أنشددد و ،ب ا إ دددار االضددد ا إىل اققدددرر اخلددداص مجن يواصدددت،  ي لددد  كددد لا -4 

قدوق اإلنسدان للمهداجرين وا الونفيد  وفر   اقو ماي ا ال  تسهم ا حتس    برنام  زيارات تنفي 
 ؛الوالي الشامت والوامت جلميس جوان  
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إىل اققددرر اخلدداص مجن ي ددس ا اعوبددار ، عنددد االضدد ا  بالواليدد ، اقبددا را   ي لدد  -5 
الثنا يددد  واإلقليميددد  والدوليددد  الددد  تونددداول مسدددا ت توعلددد  با مايددد  الفعالددد   قدددوق اإلنسدددان للمهددداجرين، 

هدددا عدددو   اقهددداجرين الددد ين ليسددد  لدددديهم الو دددا   الازمددد  مجو الددد ين هدددم ا وضدددس غدددري نظدددام  في مبدددا
 إ ماجهم ا ا ومس؛ وإعا  

ا ووما  عل  مجن تنظر جديام ا  عو  اققرر اخلاص إىل زيدار  بلدداهنا  يشسس -6 
 بغي  نوين  من االض ا  بواليو  عل  حنو فعال؛

ودددام مددس اققدددرر اخلدداص ا مج ام اقهدددام الوعدداون ا وومددا  علددد  ال يشددسس مجي دددام  -7 
نظددر ا تنفيدد  الاقعلومددا  اق لوبدد ، و  وعلدد  تقدددع  يددسمبوجدد  واليودد ،  اقسددند  إليدد والواجبددا  

 لندامات  العاجل ؛ ام فور   باسوساالالووصيا  الوار   ا تقارير اققرر اخلاص، و 
 مجن توعاون مس اققرر اخلاص؛  عنياقاآلليا  إىل  يس  ي ل  -8 
مددن مسدداعد    ققددرر اخلداص كددت مددا يلنمديقدددم إىل ااألمدد  العدام مجن إىل  ي لد  -9 

  .بالوالي  اض ا ل بشري  ومالي 
 57 اجللس 
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 ]اعومد من  ون تصوي .[

    


