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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 
  ثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وال

، *أوروغواي، الربازيل، بنمـا    ، إندونيسيا، *، ألبانيا *إكوادور،  *األرجنتني
، غواتيماال،  *، شيلي *، اجلزائر *، اجلبل األسود  *، بوليفيا، بريو، تركيا   *بنن

  ، نيجرييـا،  * موزامبيـق  ، مـصر، املكـسيك،    *الفلبني، كوبا، كوستاريكا  
  مشروع قرار*: نيكاراغوا، هندوراس                      

  والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين: حقوق اإلنسان للمهاجرين  - /... ٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

يعلن أن مجيع الناس يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامـة          الذي  إلنسان  ا اإلعالن العاملي حلقوق     يعيد تأكيد إذ    
  اإلعالن، دومنا متييـز مـن أي نـوع،        يف ذلك   الواردة  احلقوق واحلريات   بكافة  ن لكل إنسان حق التمتع      واحلقوق، وأ 

  ي،قوم أو اللون أو األصل الالعرقسيما بسبب  وال

   الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمهاجرين،القواعد واملعايريإىل مجيع وإذ يشري   

 ٢٠٠٢/٦٢ و ،١٩٩٩أبريـل   / نيسان ٢٧ املؤرخ   ١٩٩٩/٤٤نسان  إىل قرارات جلنة حقوق اإل     اًوإذ يشري أيض    
وقرارات اجلمعية العامة بشأن حقوق      ، ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٥/٤٧ و ،٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥املؤرخ  

  اإلنسان للمهاجرين،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *
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 بشأن مدونـة سـلوك      ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان ، و        ٥/١ إىل قراري اجمللس     ذ يشري وإ  
، وإذ يشدد على ضرورة أن      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املكلفني بواليات مبوجب إجراءات خاصة من ِقبل اجمللس ، بتاريخ           

   هلذه القرارات ومرفقاهتا،يؤدي املكلفون بواليات واجباهتم وفقاً

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

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

والفعالة حلقوق اإلنـسان    أن يدرس سبل ووسائل ختطي العقبات القائمة أمام احلماية الكاملة             )أ(  
للمهاجرين، مع التسليم مبواطن الضعف اخلاصة للنساء واألطفال واألشخاص الذين ليست لديهم الوثائق الالزمة              

  أو الذين هم يف وضع غري نظامي؛

أن يطلب ويتلقى املعلومات من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا فيها املهاجرون أنفـسهم، عـن                  )ب(  
  نسان للمهاجرين وأَُسرهم؛انتهاكات حقوق اإل

  أن يضع توصيات مناسبة ملنع ومعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين أينما وقعت؛  )ج(  

  أن يشجع على التطبيق الفعال للقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة يف هذا الشأن؛  )د(

والدوليـة للقـضاء علـى      أن يوصي باختاذ إجراءات وتدابري على األصعدة الوطنية واإلقليمية            )ه(
  انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين؛

أن يضع املنظور اجلنساين يف االعتبار عند طلب املعلومات وحتليلها، وأن يوىل اهتماماً خاصـاً                 )و(  
  حلاالت التمييز املتعدد الوجوه والعنف ضد املهاجرات؛

أن يشدد بوجه خاص على التوصيات اخلاصة باحللول العملية فيما يتعلق بإعمال احلقوق املتصلة   )ز(  
  بالوالية، بوسائل من بينها حتديد أفضل املمارسات واجملاالت والسبل امللموسة للتعاون الدويل؛

ية العامة، بناء على     لربنامج عمله السنوي، وإىل اجلمع     أن يقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس، وفقاً        )ح(  
  طلب اجمللس أو اجلمعية؛

صكوك حقوق اإلنـسان   إىل املقرر اخلاص أن يضع يف االعتبار، عند االضطالع بواليته،         يطلب  - ٢  
  ذات الصلة القائمة يف األمم املتحدة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرين؛

التماس وتلقي وتبادل املعلومـات     واليته، ب  ب عند االضطالع ،  يقوم إىل املقرر اخلاص أن      يطلب أيضاً   - ٣
واملقـررين   ، والوكاالت املتخصـصة   وهيئات املعاهدات،  ،من احلكومات  بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين    

املختـصة  املنظمات املنظمات احلكومية الدولية وغريها من اخلاصني املعنيني مبختلف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومن  
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هلذه املعلومات ستجيب يوأن املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك منظمات املهاجرين،        من  نظومة األمم املتحدة، و   ة مل التابع
  ؛بصورة فعالة

أن يواصل، كجزء من أنشطته، برناجمه للزيارات، الـيت تـسهم يف             إىل املقرر اخلاص     يطلب كذلك   - ٤
   التنفيذ الشامل والكامل جلميع جوانب واليته؛حتسني احلماية املتاحة حلقوق اإلنسان للمهاجرين ويف

 املقرر اخلاص أن يضع يف االعتبار، عند االضطالع بواليتـه، املفاوضـات الثنائيـة               يطلب إىل   - ٥
واإلقليمية اليت هتدف إىل تناول مسائل من بينها عودة املهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق الالزمة أو الذين هم                  

  ادة إدماجهم يف اجملتمع؛يف وضع غري نظامي وإع

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

 مع املقرر اخلـاص يف أداء املهـام         ة تام كذلك بصورة  احلكومات على أن تتعاون      يشجع أيضاً   - ٧
اليته، وأن تقدم كل املعلومات املطلوبة، وأن تنظر يف تنفيذ التوصيات الواردة يف والواجبات املكلف هبا مبوجب و   

  تقارير املقرر اخلاص، وأن تستجيب بصورة فورية لنداءاته العاجلة؛

  أن تتعاون مع املقرر اخلاص؛املختصة اآلليات مجيع  إىل يطلب  - ٨

ـ األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل مـا ي           إىل   يطلب  -٩    مـن مـساعدة بـشرية وماليـة        هلزم
  .ته بواليالضطالعل

- - - - -  


