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حقوق اإلنسان للمهاجنين
إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة ويعيد تأكيد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
وإذ يش ييير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس يييا ،ييية ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق

االقتصيادية واالجتمايية والثقايية ،واتاايية مناضةية التعبيو وريرم من ويرول المعاملة او العقواة القا،يية

او الالإنسييانية او المهينة ،واالتاايية الدولية للقةيياع على جميأ اشيياال التمييز العنصييرف ،واتاايية القةيياع

على جميأ اش ي ي ي يياال التمييز و ي ي ي ييد المراة ،واتاايية حقوق ال األ ،واتاايية حقوق األش ي ي ي ييخاص ذوف اإلعاقة،
واالتاايية الدولية لحماية جميأ األش ي ي ي ي ييخاص من االيتااع القس ي ي ي ي ييرف ،واالتاايية الدولية لحماية حقوق جميأ

العمال المهاجرين وافراد ا،ي ي ي ي ييرضم ،واتاايية ماافحة الجريمة المنومة عبر الوتنية ،واروتوتول منأ االتجا

باألشي ييخاص ،واخاصي يية النسي يياع واألتاال وقمعه والمعايبة عليه ،واروتوتول ماافحة تهريو المهاجرين عن

تريق البر والبحر والجو الملحقين بها ،وإذ يشير ايةا إلى إعالن الحق في التنمية،

وإذ يش ي ي ي ييير اية ي ي ي ييا إلى الق ار ات الس ي ي ي ييابقة للجمةية العامة ولجنة حقوق اإلنس ي ي ي ييان ومجلس حقوق

اإلنسييان بشييأن حماية حقوق اإلنسييان لجميأ المهاجرين ،وإلى العمأل البف اوي لعل به مختلا اإلجراعات
الخاصة التابعة للمجلس التي قدمل تقا ير عن حالة حقوق اإلنسان والحريات األ،ا،ية للمهاجرين،

وإذ تشييير تبل إلى االتااق العالمي من اجأل الهجرة اآلمنة والمنومة والنوامية ،المعتمد في المؤتمر

الحاومي اليدولي العتمياد االتاياق العيالمي من اجيأل الهجرة اآلمنية والمنومية والنوياميية ،المعقود في مراك ،

*

دولة رير عةو في مجلس حقوق اإلنسان.
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المغرل ،في  10و 11تييانون األول/ديسي ي ي ي ي ي ييمبر  ،2018والييبف ايييدتييه الجمةييية العيياميية في ق ار ضييا 195/73

المؤ خ  19تانون األول/ديسمبر ،2018

وإذ يس ي ي ييلم بأن الهجرة تانل و ،ي ي ييتوأل جزعا من التجراة اإلنس ي ي ييانية عبر التا يد ،ويؤتد ان جميأ

المهاجرين ،بغض النور عن ووييعهم من حيا الهجرة ،ضم من اصييحال حقوق اإلنسييان ،ويؤتد من جديد
ورو ة حماية ،المتهم وترامتهم وحقوق اإلنسان الخاصة بهم وحرياتهم األ،ا،ية،

وإذ ييد

مسي ي ي ي ي ي ييؤوليية مجلس حقوق اإلنسي ي ي ي ي ي ييان عن تعزيز االحت ار العيالمي لحميايية جميأ حقوق

اإلنسان والحريات األ،ا،ية للجميأ ،بال تمييز من اف نوع وا ريقة عادلة ومتساوية،

وإذ يسي ييلم بأن الدول مسي ييؤولة عن تعزيز وحماية واحت ار حقوق اإلنسي ييان لجميأ األشي ييخاص ،بمن

فيهم جميأ المهاجرين الموجودين في ا او ي ي ي ي يييها والبين يخة ي ي ي ي ييعون لواليتها القة ي ي ي ي ييا ية ،بغض النور عن

ووعهم من حيا الهجرة،

وإذ يعيد تأكيد الحق السيادف للدول في تحديد ،يا،اتها الوتنية في مجال الهجرة وحقها في إدا ة

الهجرة وي ي ييمن ن اق واليتها القة ي ي يا ية ،بما يتوافق مأ التزاماتها بموجو القانون الدولي ،وال ،ي ي يييما القانون

الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي لالجئين،

وإذ يعرل عن قلقه البالغ إزاع األوو ي ي يياع الهش ي ي يية والمخاتر الخاص ي ي يية التي يواجهها المهاجرون،

وال  ،يييما األتاال المهاجرون رير المص ييحواين والمناص ييلون ،التي يمان ان تنش ييأ عن ا ،ييبال مغاد ة البلد

األصييلي ،والوروا التي يواجهها المهاجرون في تريقهم وعند الحدود وفي بلد المقصييد ،والتمييز المتصييأل
بجانو معين من ضوية الشخص او ظروفه او بمزيج من ضبم العوامأل،

وإذ يسييلم بأضمية تنسيييق الجهود الدولية لتوفير ما يااي من الحماية والمسيياعدة والدعم للمهاجرين

البين يةيش ي ييون اوو ي يياعا ضش ي يية ،بمن فيهم المعرو ي ييون لخ ر العنا الجنس ي ييي ،وإذ يحي علما مأ التقدير

بالمبادئ والتوجيهات العملية التي اعدتها ماووي ييية األمم المتحدة السي ييامية لحقوق اإلنسي ييان والاريق العالمي

للهجرة ييما يتعلق بحماية حقوق اإلنس ي ييان للمهاجرين البين يةيش ي ييون اوو ي يياعا ضش ي يية ،مس ي يياضمة منهما في
تعزيز العمأل في ضبا الشأن،

وإذ يسييلم ايةييا بالمسييؤوليات المشييترتة للأل بلد من بلدان المصييد والدان العبو والدان المقصييد

في تعزيز وحماية واحت ار حقوق اإلنسي ي ي ي ي ييان لجميأ المهاجرين ،ويحا جميأ البلدان على تجنو النهج التي

قد تؤدف إلى تااقم األوواع الهشة،

وإذ يؤتيد ان تهرييو المهياجرين والج ار م المرتلبية وي ي ي ي ي ي ييد المهياجرين ،بميا في ذلي العملييات التي

تن وف على اتجا باألشييخاص ،وعلى ا ،يوا اشيياال عمأل األتاال والعمأل القسييرف ،ال يزاالن يمثالن تحديا

ي ي ار ويس ي ييتدييان تقييمها والتص ي ييدف لها بش ي يياأل منس ي ييق على المس ي ييتوو الدولي وييا تعاون ت
معزز ومتعدد
األتراا بين بلدان المصد والدان العبو والدان المقصد من اجأل ا،تئصالهما،

وإذ يس ي ي ي يياو م بالغ القلق ألن جا حة مرض فيروس تو ونا (كوفيد )19-تان لها اش ي ي ي ييد األ ر على

األشي ي ييخاص الةي ي ييعااع ،بمن فيهم المهاجرون البين يعانون من عد ا،ي ي ييتق ار ،ي ي ييبأل الةي

او يعملون في

االقتصاد رير النوامي ،ووحايا االتجا باألشخاص ،واألشخاص الاا ون من ديا ضم بسبو االو هاد،
وإذ يس ي ي يياو م بالغ القلق اية ي ي ييا ألن جا حة توفيد 19-وايتالالت االقتص ي ي ييادات تديمان اوجه عد

المس يياواة القا مة وتزيدان من حدتها ،وألن األش ييخاص األكثر تعرو ييا للخ ر ضم األش ييخاص البين يةيش ييون

اووي ي يياع وي ي ييعا وتهمي  ،بمن فيهم المهاجرون ،وإذ يسي ي ييلم بالحاجة إلى وي ي ييمان عد التمييز والمسي ي يياواة،
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بما في ذل المسي ي يياواة في إماانية الوصي ي ييول إلى تشي ي ييخيص توفيد 19-وعالجاته ولقاحاته ،مأ التأكيد على
اضمية التدابير المرايية للسن ونوع الجنس واإلعاقة في ضبا الصدد،

وإذ يعترا بأن األش ي ي ي ييخاص األش ي ي ي ييد فق ار وو ي ي ي ييعاا ضم اكثر الناس تة ي ي ي يير ا من الجا حة وان ا ر

الجا حة ،ي ييتلون له انعاا،ي ييات على ما تحقق من ماا،ي ييو إنما ية ،مما ،ي يييعرقأل التقد نحو تحقيق اضداا
التنمية المستدامة ،بما فيها الغايتان  8-3و،7-10

وإذ يعيد تأكيد حق تأل إنس ي ي ي ي ي ييان ،دون تمييز من اف نوع ،في التمتأ بأعلى مس ي ي ي ي ي ييتوو ممان من

الصحة البدنية والعقلية،

وإذ يسلم بالمساضمة الهامة للعمال المهاجرين ،البين وفر اللثير منهم عمالة ا،ا،ية في مجموعة

من المهن ا نيياع الجييا حيية ،بينمييا يسي ي ي ي ي ي ي يياو م القلق ألن العمييال المهيياجرين تثي ار مييا يترتزون في ق يياعييات
االقتص ي ي ي ي ي ي يياد التي ليديهيا اعلى مسي ي ي ي ي ي ييتوييات العميأل المؤقيل او رير النويامي او رير المحمي ،حييا تواجيه

العامالت المهاجرات مخاتر اكبر ،بما في ذل العنا الجنسي ي يياني ،والتحرس ،واال،ي ي ييتغالل ،وي ر الوقوع

وحايا االتجا باألشخاص ،واالعتداع،

وإذ يسيلم ايةيا بأن عودة المهاجرين، ،يواع اكانل تويية ا رير تويية ،يجو ان تلون متسيقة

مأ التزامات الدول بموجو القانون الدولي لحقوق اإلنس ييان والقانون الدولي لالجئين ،بما في ذل المص ييال

الاة ييلى لل األ ،ومبدا عد اإلعادة القس يرية ،والتزاماتها المتعلقة باحت ار اإلج ارعات القانونية الواجبة وحور

عمليات ال رد الجماعي،

وإذ يس ي ي ي ييلم تبل بالحاجة إلى و ي ي ي ييمان ا ،ي ي ي ييتابال المهاجرين العا دين وقبول عودتهم على النحو

الواجيو ،وفقيا اللت از اليدول بعيد حرميان مواتنيهيا تعسي ي ي ي ي ي يايا من الحق في ديول بليدضم والت از اليدول بعيد
حرمان مواتنيها من قبول عودتهم،

وإذ يعرل عن قلقيه إزاع ت ازييد ميد تراةيية األجيانيو والعنصي ي ي ي ي ي يريية واألشي ي ي ي ي ي يايال المتعيددة من التمييز

والعيداع تجيام المهياجرين في المجتمعيات وإزاع العقوايات رير المتنيا،ي ي ي ي ي ي يبية الماروو ي ي ي ي ي ي يية على الهجرة رير

النوامية ،التي قد ياون لها ا ر ،لبي على إعمال حقوق اإلنسان على الصعيد العالمي،

وإذ يحي علما مأ التقدير بموجز ،ي ي ي ي يييا،ي ي ي ي ييات األمين العا المعنون كوفيد 19-والمرتحلون من

الناس وتوجيهات ماووي ي ي ي يية األمم المتحدة السي ي ي ي ييامية لحقوق اإلنسي ي ي ي ييان وضيئات معاضدات حقوق اإلنسي ي ي ي ييان

واإلجراعات الخاصي يية لمجلس حقوق اإلنسي ييان وشي ييباة األمم المتحدة المعنية بالهجرة بشي ييأن حقوق اإلنسي ييان

للمهاجرين في ،ياق توفيد،19-

وإذ يحي علميا بتقيا ير المقر الخياص المعني بحقوق اإلنسي ي ي ي ي ي ييان للمهياجرين ،بميا في ذلي تقريرم

عن  ،ي ي ي ييبأل التص ي ي ي ييدف لتأ ير عمليات ص ي ي ي ييد المهاجرين ب ار واح ار على حقوق اإلنس ي ي ي ييان

()1

وتقريرم عن حق

المهاجرين والمدافعين عنهم في حرية تلوين الجمةيات( ،)2وإذ يحي علما اية ييا با ،ييتنتاجات تقرير المقر

الخاص المقد إلى الجمةية العامة(،)3

وإذ يس يياو م بالغ القلق إزاع العدد اللبير والمتزايد من المهاجرين ،وال  ،يييما النس يياع واألتاال ،بمن

فيهم األتاال رير المصييحواين او المناصييلون عن والديهم ،البين لقوا حتاهم ،او اصيييبوا او فقدوا في محاولتهم

()1

.A/HRC/47/30

()2

.A/HRC/44/42

()3

.A/75/183
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عبو الحييدود الييدولييية ،بمييا في ذل ي في البحر ،وإذ يقر بييااللت ازمييات التي تقأ على عيياتق الييدول بحميياييية

واحت ار حقوق اإلنس ي ي ييان لهؤالع المهاجرين بغض النور عن وو ي ي ييعهم من حيا الهجرة ،وإذ يؤتد من جديد

الت ازميه بياتخياذ إجراعات لتجنيو الخسي ي ي ي ي ي ييا ر في األ وا بين المهياجرين ،بسي ي ي ي ي ي يبيأل منهيا منأ انتهياكيات حقوق

اإلنسان الناجمة عن مما ،ات د المهاجرين ،وال ،يما عمليات ال رد الجماعي واإلعادة القسرية،

وإذ يبتر باتخاذ األمين العا ق ار إنشي ي يياع شي ي ييباة األمم المتحدة المعنية بالهجرة من اجأل وي ي ييمان

تقديم دعم فعال ومتسي ي ي ي ييق على ن اق منوومة األمم المتحدة إلى الدول األعةي ي ي ي يياع في المسي ي ي ي ييا أل المتعلقة

بالهجرة ،ويالحظ مأ التقدير العمأل البف تة لأ به ضبم الشباة،

وإذ يؤتييد من جييديييد ان المبييادئ العيياميية التاييايييية حقوق ال اييأل ،بمييا في ذل ي مص ي ي ي ي ي ي ييال ال اييأل

الاة ي ي ي ييلى ،وعد التمييز ،والمش ي ي ي ييا تة ،والبقاع ،والنماع ،توفر اإلتا لجميأ اإلجراعات المتعلقة باألتاال،

وينبغي ان توجه التشيريعات والسييا،يات والمما ،يات المتعلقة باألتاال ،بغض النور عن وويعهم ،بما في

ذل في ،ياق الهجرة،
-1

يؤتييد من جييديييد واجييو جميأ الييدول بييأن تعزز وتحمي وتحتر على نحو فعييال حقوق

اإلنسييان والحريات األ،ييا،ييية لجميأ المهاجرين ،بال تمييز من اف نوع ،وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسييان
والتزاماتها بموجو القانون الدولي ،بما في ذل القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي لالجئين؛
-2

يلتز من جديد بةي ي ييمان االحت ار اللامأل لحقوق اإلنسي ي ييان والحريات األ،ي ي ييا،ي ي ييية لجميأ

المهاجرين ،بغض النور عن ووعهم من حيا الهجرة ،ويحا جميأ الدول ،بما فيها بلدان المنشأ والعبو

والمقصي ي ييد ،على عد التسي ي ييبو في حاالت الةي ي ييعا وتااقمها وعلى تلبية احتياجات المهاجرين الةي ي ييعااع،

ويدعو ،في ضبا الصدد ،الدول إلى ما يلي:
(ا)

كاالة اتسي ي يياق تشي ي يريعاتها و،ي ي يييا،ي ي يياتها ومما ،ي ي يياتها المتعلقة بالهجرة مأ القانون الدولي

لحقوق اإلنس ي ي ي ي ييان ،وتعزيز تمتأ جميأ المهاجرين بحقوق اإلنس ي ي ي ي ييان دون تمييز ،بس ي ي ي ي ييبأل منها ا ،ي ي ي ي ييتعراض
تشي يريعاتها و،ي يييا،ي يياتها ومما ،ي يياتها الخاصي يية بالهجرة باية د ا،ي يية ومعالجة عواقبها السي ييلبية المحتملة ،ومن

بينها التسبو في حاالت وعا وتااقمها؛
(ل)

إيالع االعتبا الواجو للمبادئ والتوجيهات العملية التي اعدتها ماووييية األمم المتحدة

الس ييامية لحقوق اإلنس ييان والمجموعة العالمية المعنية بالهجرة بش ييأن حماية حقوق اإلنس ييان للمهاجرين البين

يةيش ييون اوو يياعا ضش يية ،والمبادئ والمبادئ التوجيهية الموص ييى بها الص يياد ة عن الماوو ييية بش ييأن حقوق

اإلنسان على الحدود الدولية ،لدو تصميم وتنايب ،يا،ات الهجرة الخاصة بهم؛
(ج)

تلبية احتياجات المهاجرين البين يةيش ييون اوو يياعا ضش يية ،قد تلون ناش ييئة عن ا ،ييبال

مغاد تهم لبلدضم األص ي ي ي ييلي ،وعن الوروا التي يواجهونها في تريقهم ،على الحدود وفي بلدان المقص ي ي ي ييد،

وعن التمييز المتصي ي ي ي ييأل بجوانو محددة من ضوية الشي ي ي ي ييخص او ظروفه او عن مزيج من ضبم العوامأل ،من

يالل احت ار وحماية وإعمال حقوق اإلنسان الخاصة بهم  ،وفقا اللتزاماتها بموجو القانون الدولي؛
(د)

حماية المهاجرين من ان يصي ي ي ي يييروا وي ي ي ي ييحايا للجريمة المنومة الوتنية والعابرة للحدود

الوتنية ،بما في ذل االيت اا واالتجا باألشخاص ،وا،وا اشاال عمأل األتاال ،والعمأل القسرف ،ب رق

منها تنايب البرامج والسييا،يات التي تمنأ إيباعضم وتوفر ويمانات وو،يا أل حماية فعالتين ،فةيال عن إتاحة
إماانية الحصول على المساعدة ال بية والناسية  -االجتمايية والقانونية عند االقتةاع؛
(ضي)

وييمان ان تلون مصييال ال األ الاةييلى اعتبا ا ا،ييا،يييا في جميأ اإلجراعات المتعلقة

باألتاال ،وال ،ي ي ي يييما األتاال المهاجرون رير المصي ي ي ييحواين والمناصي ي ي ييلون عن ذويهم ،لدو ووي ي ي ييأ وتنايب
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التش يريعات والسيييا،ييات ،بما في ذل عن تريق تيسييير لم شييمأل األ ،يرة ووييمان احت ار تدابير تحديد العمر

للرامة اإلنسان وللمعايير العلمية؛
(و)

ضبم األوواع؛
(ز)

ت بيق منوو جنسي ي ي يياني في ،ي ي ي ييياق الحؤول دون الوقوع في اووي ي ي يياع ضشي ي ي يية ومعالجة
العمأل مأ المؤ،ي يس ييات الوتنية لحقوق اإلنس ييان ومنومات المجتمأ المدني والمهاجرين

اناس ييهم وريرضم من اص ييحال المص ييلحة المعنيين لاهم تأ ر حقوق اإلنس ييان بحاالت الة ييعا التي تتس ييبو
فيها او تااقمها ،يا،ات ومما ،ات الهجرة؛
-3

يهييو بجميأ اليدول ان تتخيب نهجيا قيا ميا على حقوق اإلنسي ي ي ي ي ي ييان في جهود التصي ي ي ي ي ي ييدف

لجا حة توفيد ،19-بحيا تشييمأل ص يراحة جميأ المهاجرين ،بصييرا النور عن ووييعهم من حيا الهجرة،

مأ إيالع اضتما ياص لمن يةيشون اوواعا ضشة ،ويشدد على انه ال مجال ألف شاأل من اشاال التمييز
او العنصرية او تراةية األجانو في التصدف للجا حة؛
-4

يهييو ايةي ي ي ي ي ي ييا بايافة الدول ان تعزز وتحمي حق الجميأ ،دون تمييز من اف نوع ،في

التمتأ بأعلى مسييتوو ممان من الصييحة البدنية والعقلية ،ويشييجعها على تعزيز المسيياواة في الحصييول على
الخدمات الصي ييحية والوقاية من األمراض و عاية المهاجرين ،بما في ذل إتاحة الوصي ييول المنصي ييا لجميأ

المهاجرين إلى فحوص مرض فيروس تو ونا ولقاحاته وعالجاته؛
-5

يؤتد من جديد حق الجميأ في مس ييتوو مةيش ييي مال م ،بما في ذل مس ييتوو مال م من

الغباع والملبس والسي ييان ،وحقهم في التحسي ييين المسي ييتمر لوروفهم المةيشي ييية ،وتبل حقهم في ميام الشي ييرل
المأمونة والمرافق الص ييحية تعنص يير من عناص يير ذل الحق ،ويدعو في ضبا الص ييدد جميأ الدول ،بما فيها

بلدان المنشيأ والدان العبو والدان المقصيد إلى التعاون في تقديم المسياعدة والدعم للمهاجرين البين يعانون

اوواعا ضشة ،وتهيئة بيئة تماينية آمنة ومتاحة يمان ان يعمأل فيها األفراد والمنومات البين يهتمون بهم؛
-6

يعرل عن امتنييانييه ودعمييه لجميأ المهيياجرين العيياملين في مجييال الرعيياييية الصي ي ي ي ي ي ييحييية،

ورالبيتهم من النسي ي ي يياع ،ولغيرضم من العمال المهاجرين األ،ي ي ي ييا،ي ي ي يييين في جميأ انحاع العالم البين يواجهون

ظروفا تن وف على صي ي ي ي ي ي ييعواات وتحديات في التعامأل مأ الجا حة ،ويدعو جميأ الدول إلى توفير الحماية
والدعم الالزمين للعمال المهاجرين ،بما في ذل الحماية من العنا والمة ي ي ييايقة واال ،ي ي ييتغالل ومن االتجا

باألشخاص ومن اإليباع ،وتوفير الحماية والدعم لهم؛
-7

يش ي ي ي ي ييجأ الدول على إيالع االعتبا الواجو لموجز  ،ي ي ي ي يييا ،ي ي ي ي ييات األمين العا المعنون

كوفيد 19-والمرتحلون من الناس  ،وتوجيهات ماوو ي ي يية األمم المتحدة الس ي ي ييامية لحقوق اإلنس ي ي ييان ،وضيئات

المعاضدات ،واإلجراعات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان ،وشباة األمم المتحدة المعنية بالهجرة عند تصميم

وتنايب ،يا،ات الهجرة ،بما في ذل في ،ياق جا حة توفيد19-؛
-8

يدعو جميأ الدول ،بما فيها بلدان المص ي ي ييد ودول العبو ودول المقص ي ي ييد ،إلى اعتماد

النواميين
المنومين و
اآلمنين و
نهج شييامأل ومتلامأل إزاع ،يييا،ييات الهجرة ،وتيسييير الهجرة وتنقأل األشييخاص م
م
م
والمس ي ي ييؤوملين ،والتعاون على الص ي ي ييعيد الدولي على ا ،ي ي يياس المس ي ي ييؤولية المش ي ي ييترتة عن تس ي ي ييخير الت و ات
االقتص ي ي ييادية والارص الثقايية واالجتمايية التي تتيحها الهجرة تس ي ي ييخي ار تامال ،والتص ي ي ييدف باعالية لتحدياتها

وفقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسي ي ي ييان ،بسي ي ي ييبأل منها تنايب االتااق العالمي من اجأل الهجرة اآلمنة والمنومة
والنوامية ،حسو االقتةاع؛
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-9

يسيلم بأن المنتدو اال،يتع ارويي الدولي المقبأل للهجرة فرصية للتالير في الهجرة والتنقأل

في وي ي ي ي ي ي ييوع جييا حيية توفيييد 19-ويعزز االلت از الجميياعي بييدعم حقوق جميأ المهيياجرين ،بغض النور عن

ووعهم من حيا الهجرة؛
-10

يحي علما بتقرير المقر الخاص المعني بحقوق اإلنس ي ي ي ييان للمهاجرين( ،)4ويعرل عن

قلقه إزاع ا،يتم ار انتهاكات حقوق اإلنسيان على الحدود الدولية ،التي قد تشيتمأل على عمليات ترد جماعي
وحاالت إعادة قسرية ناجمة عن مما ،ات د المهاجرين ،التي تزيد من تااقم اوجه وعا المهاجرين؛
-11

يهييو بجميأ اليدول ان تتخيب الخ وات الالزمية ،في حيدود األتر التي يحيددضيا القيانون

الييدولي الواجييو الت بيق ،لتةي ي ي ي ي ي ييمين إجراعاتهييا الوتنييية المعمول بهييا على الحييدود الييدولييية ،بمييا في ذل ي

إجراعات ماافحة توفيد ،19-وي ي ييمانات تايية لحماية ترامة جميأ المهاجرين و،ي ي ييالمتهم وحقوق اإلنسي ي ييان
الواجبة لهم ،بما في ذل إجراع تقييمات فردية لقابلية التةر ؛
-12

ي لو إلى ماووية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ما يلي:

(ا)

مواص ي ييلة عملها النشي ي ي مأ ش ي ييباة األمم المتحدة المعنية بالهجرة بوص ي يياها عةي ي يوا في

لجنتها التنايبية ،بس ي ييبأل منها إشي ي ي ار جميأ ضيئات حقوق اإلنس ي ييان واإلجراعات الخاص ي يية المعنية ،لة ي ييمان

اللااعة في تعميم مراعاة حقوق اإلنسان في ،ياق الهجرة الدولية؛
(ل)

مواصي ييلة تقديم توجيهات بشي ييأن تعزيز وحماية حقوق اإلنسي ييان للمهاجرين ،بما في ذل

في ،ييياق جا حة توفيد ،19-وتقديم المسيياعدة للدول التي ت لو ذل في ووييأ ،يييا،يياتها الوتنية للهجرة،

والنهج الرامية إلى حماية حقوق اإلنسان للمهاجرين البين يةيشون اوواعا ضشة؛
(ج)

عقد حلقة نقاس بين الدو ات لمدة يو واحد بش ي ي ي ي ييأن حقوق اإلنس ي ي ي ي ييان للمهاجرين البين

يةيشي ييون اووي يياعا ضشي يية ،مأ الترتيز بوجه ياص على تجا ل المهاجرين ،وتسي ييلي الةي ييوع على افةي ييأل

المما ،ي ي ي ي ييات والتحديات في ضبا الصي ي ي ي ييدد ،وإعداد تقرير موجز عن حلقة النقاس وتقديمه إلى مجلس حقوق

اإلنسيان في دو ته الخمسيين وإلى الجمةية العامة في دو تها السيابعة والسيبعين  ،وإتالع منتدو ا،يتعراض
الهجرة الدولية وشباة األمم المتحدة المعنية بالهجرة على التقرير؛
-13

ي لو إلى المقر الخاص ان يواصأل تقديم تقا ير عن حالة حقوق اإلنسان للمهاجرين

والمشيا تة في المناقشيات الر يسيية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوقهم ،بما في ذل ما يتعلق بالمهاجرين البين

يةيش ي ييون اوو ي يياعا ضش ي يية وفي  ،ي ييياق جا حة توفيد ،19-عن تريق تحديد افة ي ييأل المما  ،ي ييات والمجاالت

والو،ا أل الملمو،ة للتعاون الدولي؛
-14

يشي ي ي ي ي ي ييجأ اليدول والمنوميات اإلقليميية واليدوليية على تعزيز تعياونهيا مأ المقر الخياص

-15

يشي ي ي ي ي ي ييجأ الييدول على تةي ي ي ي ي ي ييمين تقييا يرضييا الوتنييية المقييدميية إلى الاريق العييامييأل المعني

-16

يقر ان يبقي المسألة قيد نورم.

المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين؛

باال،ي ي ييتعراض الدو ف الشي ي ييامأل التابأ لمجلس حقوق اإلنسي ي ييان وإلى ضيئات المعاضدات ،حسي ي ييو االقتةي ي يياع،
ٍ
معلومات عن تنايب التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الواجبة للمهاجرين؛
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