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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة واألربعون
 24شباط/فرباير  13 -آذار/مارس و 23-15حزيران/يونيه 2020
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  19حزيران/يونيه

2020

 -6/43حقوق اإلنسان للمهاجرين :والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤكددد مددن جديددد مددا ورد يف اإلع د ن العددا حلقددوق اإلنسددان مددن أن مجي د الندداس يولدددون
أحرارا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق ،وأن لكل إنسان حق التمت جبمي احلقدوق واحلدرت ا دككور يف
اإلع ن دومنا متييز من أي نوع ،وال سيما التمييز بسبب العدرق أو اللدون أو اندنس أو الل دة أو األ دل
القوم ،
وإذ يشري إىل مجي القواعد وا عايري الدولية ذا الصلة حبقوق اإلنسان للمهاجرين،
وإذ يش ددري أي ددا إىل ق درارا نن ددة حق ددوق اإلنس ددان  44/1999ا ددؤر  27نيس ددان/أبريل ،1999
و 62/2002ا ؤر  25نيسان/أبريل  ،2002و 47/2005ا ؤر  19نيسان/أبريل  ،2005وقرارا انمعية
العامددة وجمل ددس حق ددوق اإلنس ددان بش د ن حق ددوق اإلنس ددان للمه دداجرين ،وق درارا ا ل ددس  10/8ا ددؤر 18
حزيران/يونيه  ،2008و 12/17ا ؤر  17حزيران/يونيده  ،2011و 19/26ا دؤر  26حزيران/يونيده ،2014
و 21/34ا ؤر  24آذار/مارس  2017وا عنون "حقوق اإلنسدان للمهداجرينو واليدة ا قدرر ااداين ا عد
حبقوق اإلنسان للمهاجرين"،

وإذ ي

يف اعتباره الفقر  6من قرار انمعية العامة  251/60ا ؤر  15آذار/مارس ،2006

وإذ ي ِّ
ككر بقراريه  1/5بش ن بناء مؤسسا جملس حقوق اإلنسان ،و 2/5بش ن مدونة قواعد
ُ
السددلول للمكلفددال بددوالت يف إجددار اإلج دراءا ااا ددة للم لددس ،ا ددؤر ال  18حزيران/يونيدده ،2007
وإذ ِّ
يشدد على أن يدؤدي ا كلف ابلوالية مهامه وفقا هلكين القرارين ومرفقيهما،
وقد عقد العزم على ضمان احرتام حقوق اإلنسان واحلرت األساسية نمي ا هاجرين،
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يقددرر أن ميدددد لفددرت سد ت سددنوا  ،اعتبددارا مددن لايددة دورردده الرابعددة واألربعددال ،واليددة
-1
ا قرر اااين ا ع حبقوق اإلنسان للمهاجرين ،وأن يسند إليه ا هام التاليةو
دراسة السبل والوسائل الكفيلة ابلت لب على العقبا القائمة أمدام احلمايدة الكاملدة
(أ)
والفعالة حلقوق اإلنسان للمهاجرين ،م االعرتاف ابل عف اااين للنساء واألجفدال واألشدصاين دري
ا وسقال أو الكين هم يف وض ري قانوين؛
(ب) جل ددب ورلقد د معلومد ددا مد ددن مجيد د ا صد ددادر ذا الصد ددلة ،د ددا يف ذلد د ا هد دداجرون
أنفسهم ،عن انتهاكا حقوق اإلنسان للمهاجرين وأسرهم؛
وقعت؛

(ج)
(د)

يا ة رو يا مناسبة ن انتهاكا حقوق اإلنسان للمهاجرين ومعانتها ،أينما
رش ي التطبيق الفعال للقواعد وا عايري الدولية ذا الصلة ا تعلقة هبكه ا س لة؛

(ه) التو د ددية ابإلجد دراءا والتد دددابري الواجبد ددة التطبيد ددق علد ددى الصد د عيد الد ددوج واإلقليمد د
والدويل للق اء على انتهاكا حقوق اإلنسان للمهاجرين؛
مراعد ددا ا ناد ددور اننسد دداين عند ددد جلد ددب ا علومد ددا و ليلهد ددا ،وإيد د ء اهتمد ددام د دداين
(و)
حلدوت أشكال متعدد من التمييز والعنف ضد ا هاجرا ؛
الرتكيددز بوج دده دداين عل ددى التو دديا ا تعلق ددة ابحللددول العملي ددة فيمددا يتعل ددق عم ددال
(ز)
احلقوق ذا الصلة ابلوالية ،بسبل منها ديد أف ل ا مارسا وا اال والوسدائل ا لموسدة للتعداون
الدويل؛
(ح) رقدمي رقارير منتامة إىل جملس حقدوق اإلنسدان ،وفقدا لدربعمل عملده السدنوي ،وإىل
انمعية العامة ،م مراعا فائد رعايم فوائد عملية رقدمي التقارير؛
يطلب إىل ا قرر اااين أن يراعد  ،لددا اضدط عه بواليتده ،دكول األمدم ا تحدد
-2
ذا الصلة ا تعلقة حبقوق اإلنسان من أجل رعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرين؛
يطلدب أي دا إىل ا قدرر ااداين أن يقدوم ،لددا اضدط عه بواليتده ،بطلدب معلومددا
-3
عددن انتهاكددا حقددوق اإلنسددان للمهدداجرين مددن احلكومددا وهيهددا ا عاهدددا والوكدداال ا تصصصددة
وا قد ددررين ااا د ددال صتلد ددف ق د ددات حقد ددوق اإلنسد ددان ومد ددن ا نامد ددا احلكوميد ددة الدوليد ددة و ريهد ددا مد ددن
ا نام د ددا ا صتص د ددة يف مناوم د ددة األم د ددم ا تح د ددد وا نام د ددا د ددري احلكومي د ددة ،د ددا يف ذل د د منام د ددا
ا هاجرين ،ورلق هكه ا علوما واالست ابة هلا بفعالية؛
يطلددب كددكل إىل ا قددرر اادداين أن يوا ددل ،يف إجددار أنشددطته ،بددرعمل زتراردده ،ددا
-4
يس ددهم يف سد ددال احلمايد ددة ا منوحد ددة حلقد ددوق اإلنس ددان للمهد دداجرين ويف التنفيد ددك الواسد د والكامد ددل نميد د
جوانب الوالية؛
يطل ددب إىل ا ق ددرر اا دداين أن يراع د  ،ل دددا االض ددط ع ابلوالي ددة ،ا ب ددادرا ال نائي ددة
-5
واإلقليمية والدولية اليت رعاجل ا سائل ا تصلة ابحلماية الفعالدة حلقدوق اإلنسدان للمهداجرين ،دا يف ذلد
عود ا هاجرين ري ا وسقال أو الكين هم يف وض ري قانوين وإعاد إدماجهم؛
يشد مجيد احلكومددا علددى أن رفكددر جبديددة يف دعد و ا قددرر اادداين لددزتر بلدددالا
-6
لتمكينه من االضط ع ابلوالية على حنو فعال؛
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يطلب إىل مجي احلكوما أن رتعاون رعاوع اتما م ا قرر اااين يف أداء ما كلف
-7
ب دده م ددن مه ددام وواجب ددا  ،وأن رق دددم ك ددل ا علوم ددا ا طلوب ددة ،وأن رنا ددر يف رنفي ددك التو دديا ال دوارد يف
رقارير ا قرر اااين ،وأن رست يب بسرعة ا يوجهه من نداءا عاجلة؛
-8

يطلب إىل مجي اآلليا ا صتصة أن رتعاون م ا قرر اااين؛

يطلب إىل األمال العام أن يقدم إىل ا قرر اااين كدل مدا يلزمده مدن مسداعد بشدرية
-9
ومالية ل ضط ع بواليته.

انلسة
 19حزيران/يونيه 2020
44

[اعتُ ِّمد دون رصويت].
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