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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون رابعةالدورة ال

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

 تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية
 بما في ذلك الحق في التنمية واالجتماعية والثقافية،

، بنمييا، البوسيينة البرتغييا  ،بيياراغوا،أوروغييوا،*،  ،إندونيسيييا ،ألمانيييا ،*أرمينيييا ،*األرجنتييي   
 ،، سويسيييرا*سيييويدال ،السيييلوادور ،جورجييييا ،*األسيييودالجبييي   ،ركييييا*ت ،*بييييرو ،*والهرسيييك

 ، هولنيدا، الواليياا المتحيدة األمريكيية،*هنيدورا  ،*هيايتي *،المكسييك ،*الومبييكو   ،كندا*
 مشروع قرار: *اليونان

: والييية المقييرر الاييان المعنييي بحقييوق حقييوق اإلنسييان للمهيياجري  .../٣4  
 اإلنسان للمهاجري 

 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   
  ،قوملصت المجو األ مجو الدين

  يس القواعد واقعايري الدولي  اقوعلق  حبقوق اإلنسان للمهاجرين، إىلوإذ يشري  
 نيسدددددان/ 27اقدددد ر   1999/44إىل قدددددرارا  جلندددد  حقددددوق اإلنسدددددان  وإذ يشددددري مجي ددددام  

 19 اقددددددددد ر  2005/47، و2002نيسدددددددددان/مجبريت  25اقددددددددد ر   2002/62، و1999 مجبريدددددددددت
قرارا  اجلمعي  العام  وجملس حقوق اإلنسان بشأن حقدوق اإلنسدان ، وإىل 2005نيسان/مجبريت 

 17/12، و2008 حنيددددددددران/ يونيدددددددد  18اقدددددددد ر   ،8/10اجمللددددددددس  ا للمهدددددددداجرين، وإىل قددددددددرار 
حقدددوق "  اقعنونددد 2014حنيران/يونيددد   26اقددد ر   26/19و ،2011حنيران/يونيددد   17 اقددد ر 

 "،حبقوق اإلنسان للمهاجريناإلنسان للمهاجرين: والي  اققرر اخلاص اقعين 
__________ 

  ول  غري ع و ا جملس حقوق اإلنسان. *
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 Distr.: Limited الجمعية العامة 

21 March 2017 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/34/L.36 

GE.17-04521 2 

 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 وإذ يشددري إىل 
لصدددد  ا إطددددار اإلجددددراما  اخلاسددددلوك اقولفدددد  بواليددددا  قواعددددد بشددددأن مدوندددد   5/2، واإلنسددددان
الواليددد  أددد  مجن ب مجن اقولددد ، وإذ يشدددد  علددد  2007حنيران/يونيددد   18اقددد ر   ، للمجلدددس

 ا،مومرفقاهتين القرار ين وفقام هل ي طلس بواجبات  
احدددددقا  حقدددددوق اإلنسدددددان وا ريدددددا  األساسدددددي  جلميدددددس علددددد   دددددمان  عقدددددد العدددددن وقدددددد  

 اقهاجرين،
نديددد واليدد  اققددرر اخلدداص اقعددين حبقددوق اإلنسددان للمهدداجرين قددد   ددا   يقددرر -1 

 عل  مجن توكت إلي  اقها  الوالي : اعوبارام من هناي   ورت  اخلامس  والثا  ، سنوا ،
العقبدا  القا مد  مجمدا  ا مايد  الواملد  والفعالد   تد ليتمجن يدرس سدبت ووسدا ت  )مج( 

لنسدددام واألطفدددال واألشددد اص الددد ين اال حدددوسدددليم ب دددع   قدددوق اإلنسدددان للمهددداجرين، مدددس ال
 ؛قانوينليست لديهم الو ا   الازم  مجو ال ين هم ا و س غري 

مجن يطلددددد  ويولقددددد  معلومدددددا  عدددددن انوهاكدددددا  حقدددددوق اإلنسدددددان للمهددددداجرين  )ب( 
 ؛لدل ، مبا فيها اقهاجرون مجنفسهمسهرهم من  يس اقدا ر ذا  األأ و 
 قنددددددس انوهاكددددددا  حقددددددوق اإلنسددددددان للمهدددددداجرين مجن ي ددددددس تولصدددددديا  مناسددددددب  )ج( 

 مجينما وقعت؛ ولوداركها،
            مجن يشددددددجس علددددددد  الوطبيدددددد  الفعدددددددال للقواعدددددددد واقعددددددايري الدوليددددددد  ذا  الددددددددل   ) ( 

 ؛اقسأل  هب  
الدددوطين واإلقليمددد  والدددددو  الدُّدددعد مجن يولصددد  با ددداذ إجدددراما  وتددددابري علددد   ه() 

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

 اقهاجرا ؛  دوالعن  األشوال الوميين اقوعد   يو  اهومامام  الصام لوقو 
 يوعلدد  عمليد  فيمدا حلددوالم الد  تو دمن مجن يشدد  بوجد   داص علدد  الوولصديا   )ز( 

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

وفقددددام لربنددددام  عملدددد   حقددددوق اإلنسددددان، مجن يقددددد  تقددددارير منوظمدددد  إىل جملددددس )ح( 
، وا ددعام نددد  عينيدد  اقنفعدد  علدد  طلدد  اجمللددس مجو اجلمعيدد  السددنو ، وإىل اجلمعيدد  العامدد  بنددامم 

 ؛ي  مجكرب فا د  ممون  من عملي  اإلباغاقوأتي  من حتق
لصدووك ، عند اال طا  بواليو ، اعوبار اققرر اخلاص مجن ي س ا  إىليطل   -2 

   تعنيدددددن حقدددددوق اإلنسدددددان  و دددددعوها األمدددددم اقوحدددددد  هبدددددد  حقدددددوق اإلنسدددددان ذا  الددددددل  الددددد
 ؛ومحايوها للمهاجرين
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الومداس إىل واليود ، ب  عندد اال دطا، يبدا رإىل اققرر اخلاص مجن  يطل  مجي ام  -3 
وهيئددددا   ،مددددن ا وومددددا  انوهاكددددا  حقددددوق اإلنسددددان للمهدددداجرينب اقوعلقدددد اقعلومددددا  تلقدددد  و 

واققددررين اخلالصدد  اقعنيدد  مب ولدد  اقسددا ت اقوعلقدد  حبقددوق  ،والوكدداال  اقو دددد  اقعاهدددا ،
نظومد  األمددم الوابعد  قاق ودد  اقنظمدا  اقنظمدا  ا ووميد  الدوليد  وغريهددا مدن اإلنسدان، ومدن 

، ومجن يوبدا ل اقعلومدا  مدس منظمدا  اقهداجرين هدامبدا في ،اقنظمدا  غدري ا ووميد من اقوحد ، و 
 ؛اقعلوما  بنامم عل  تلا بدور  فعال  ودر مجن يو ، ه   اجلها 

 أنشدددطو ،ب ا إطدددار اال دددطا إىل اققدددرر اخلددداص مجن يوالصدددت،  يطلددد  كددد لا -4 
قدوق اإلنسدان للمهداجرين وا الونفيد  اقووفر    ماي ا ال  تسهم ا حتس    برنام  زيارات تنفي 

 الشامت والوامت جلميس جوان  واليو ؛
اعوبدددددار ، عندددددد اال دددددطا  بواليوددددد ، إىل اققدددددرر اخلددددداص مجن ي دددددس ا  يطلددددد  -5 

قددوق اإلنسددان توعلدد  با مايدد  الفعالدد   وندداول مسددا ت تالدد   والدوليدد  ا  الثنا يدد  واإلقليميدد اقبددا ر 
عو   اقهاجرين الد ين ليسدت لدديهم الو دا   الازمد  مجو الد ين هدم ا و دس  للمهاجرين، مبا فيها

 غري نظام  وإعا   إ ماجهم ا اجملومس؛
ا ووما  عل  مجن تنظر جديام ا  عو  اققرر اخلاص إىل زيدار  بلدداهنا  يشجس -6 

 بغي  نوين  من اال طا  بواليو  عل  حنو فعال؛
ودددا  مددس اققدددرر اخلدداص ا مج ام اقهدددا  الوعدداون ا وومددا  علددد  ال يشددجس مجي دددام  -7 

نظددر ا تنفيدد  الاقعلومددا  اقطلوبدد ، و  وعلدد  تقدددع  يددسمبوجدد  واليودد ،  اقسددند  إليدد والواجبددا  
 لندامات  العاجل ؛ ام فور   باسوجاالالوولصيا  الوار   ا تقارير اققرر اخلاص، و 

 مجن توعاون مس اققرر اخلاص؛  عنياقاآلليا  إىل  يس  يطل  -8 
مددن مسدداعد    ققددرر اخلداص كددت مددا يلنمديقددد  إىل ااألمدد  العدا  مجن إىل  يطلد  -9 

  و .بوالي ا طا ل بشري  ومالي 
    


