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 جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية عشرة

   من جدول األعمال٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت 
  تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  ، )باسم اجملموعة األفريقية(، مصر باكستان، الربازيل، كوبا
  مشروع قرار: ∗هاييت

   حقوق اإلنسان للمهاجرين املُوَدعني مراكز االحتجاز- .../١١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

، الذي يركـز   )A/HRC/11/7 (تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين       يضع يف اعتباره  إذ    
  ة،على محاية األطفال يف سياق اهلجر

  ،)A/HRC/7/4( الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي تقرير أيضاًيضع يف اعتباره وإذ   

 تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة كذلكيضع يف اعتباره وإذ   
 أن احلرمان من احلريـة       املقرر اخلاص   فيه عتربا، الذي   )A/HRC/10/44/Add.2(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      

  إنسانية ومهينة،  مدة االحتجاز قد يكون مبثابة معاملة الحتديدألسباب إدارية وملدة مطولة وبدون 

 املوَدعني القانونية على أمهية اختاذ إجراءات فعالة ملعاجلة مسألة املهاجرين غري احلاملني للوثائق            وإذ يشدد   
  حتجاز،االمراكز 
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 إجراءات دولية ملعاجلة مشكلة االحتجاز اإلداري للمهاجرين غـري احلـاملني    اختاذ  على لزوم  دوإذ يشد   
 ميكن أن تؤدي إىل انتهاك حقوق هؤالء املهاجرين، ومن ذلـك حـاالت              د ظروفاً وجُِي الذي،  القانونيةللوثائق  

  االحتجاز التعسفي،

   على ضرورة إجياد حل عاملي متكامل ومتضافر ومتوازن هلذه املشكلة،وإذ يؤكد  

عن  ون خرباء وممثل  يشارك فيها  دورته الثانية عشرة،     يف هذه املسألة    بشأننقاش    عقد حلقة  يقرر  - ١  
  لتوازن يف التمثيل اجلغرايف واجلنساين؛ا على حنو يراعي  باملوضوعاملعنيني من اجملتمع املدين

  :إىل ما يلياملذكورة أعاله النقاش حلقة  شاركني يف املويدعو  - ٢  

حتجاز األشخاص الذين يدخلون أو يبقون يف ستخدام املفرط ال كيفية تقليص االتفصيل  )أ(  
  ؛ وتقليص مدة احتجازهمبلد بطريقة غري نظامية

مع  االجتاهات احلالية واملمارسات اجليدة والتحديات واحللول املمكنة للمشكلة، مناقشة  )ب(  
  ار الترابط بني التنمية واهلجرة؛اعتب

 من األشخاص املوضوعني رهن االحتجاز      استفادة بدائل لالحتجاز وكيفية إتاحة      حتديد  )ج(  
  راجعة القضائية يف ظروف مالئمة؛امل

 انتهاكات احلقوق اإلنـسانية      حدوث  املبادئ التوجيهية العامة من أجل منع      استطالع  )د(  
  ة وحتديد احللول حيثما يلزم ذلك؛م يف أوضاع غري نظاميللمهاجرين وغريهم ممن ه

  . إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقدمي املساعدة والدعم الالزمني لعقد حلقة النقاشيطلب  - ٣  

 -  -  -  -  -  


