
(A)   GE.11-15055    250711    250711 

                 جملس حقوق اإلنسان
                     الدورة السابعة عشرة

                  من جدول األعمال ٣      البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   يف التنمية ذلك احلقواالجتماعية والثقافية، مبا يف

   *                        اعتمده جملس حقوق اإلنسان    قرار    

    ٢٢ /  ١٧    
                                                               املهاجرون وملتمسو اللجوء الفارون من األحداث األخرية يف مشال أفريقيا

                     إن جملس حقوق اإلنسان،  
                                                               اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينص على أن مجيع الناس                             إذ يؤكد من جديد     

                 التمتـع جبميـع              احلـق يف                                      لكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان                   ً                 يولدون أحراراً ومتساوين يف ا    
           أو اجلنس أو                                                                                 احلقوق واحلريات املبينة فيه، دون متييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العرق           

                أو االجتماعي                              أو اللون أو األصل القومي                                                           اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي          
   ،        الشخصي     األمان                    ك حق الفرد يف احلياة و         مبا يف ذل                       أو املولد أو أي وضع آخر،

                                                                           إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص                   وإذ يشري   
                                                                                         باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            

                                       اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز                                                                      املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتف        
                                                                                               ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز               

__________           

             الـسابعة                                                                                              القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان سترد يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته                *  
   .            ، الفصل األول )A/HRC/17/2 (     عشرة 
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                                                                                          العنصري، واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،             
      رهم،                                                          واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أس

                        وبروتوكوهلـا       ١٩٥١                                                  إىل االتفاقية املتعلقة بوضع الالجـئني لعـام                      ً   وإذ يشري أيضاً    
   ،    ١٩٦٧     لعام 

             ماية حقـوق    حل       حترام    اال                            لس حقوق اإلنسان يف تعزيز             اهلام جمل      دور    ال        على       يؤكد     وإذ    
   ،        اللجوء      ملتمسو                    مبن فيهم املهاجرون و ،                             اإلنسان واحلريات األساسية للجميع

                    داخل حدود كـل      ة   قام   واإل                                       أن لكل فرد احلق يف حرية التنقل                            وإذ يؤكد من جديد     
                      ، ويف العودة إىل بلده،    هو                                    دولة ويف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده

              ، والقـانون            الـدويل                                                      إىل التزامات الدول مبوجب قانون حقوق اإلنسان               وإذ يشري   
     ،        د الالجئني         بدأ عدم ر            فيما يتعلق مب                         وقانون الالجئني، وال سيما  ،            اإلنساين الدويل

                            ً                  ن اختاذ اخلطوات الضرورية، وفقاً اللتزاماهتـا        ع                    إىل مسؤولية الدول                ً    وإذ يشري أيضاً      
ّ                                                 الدولية، بتقدمي املساعدة إىل األشخاص املعّرضني للخطر يف البحر، مبن فـيهم األشـخاص                                                   

                                        الفارون من األحداث األخرية يف مشال أفريقيا،
                                      سان املوجهة ضد املهاجرين ما زالـت                                       أن اجلرائم وانتهاكات حقوق اإلن               وإذ يؤكد     

         ً     ً              ً                            ً      ً                          تشكل حتدياً خطرياً وتتطلب تقييماً ورد فعل دوليني منسقني وتعاوناً صادقاً متعدد األطراف             
                                                                                                  فيما بني بلدان املنشأ وبلدان املرور العابر وبلدان املقصد من أجل القضاء على هذه اجلـرائم                

             واالنتهاكات،
                                 مر للمهاجرين وملتمسي اللجـوء         املست    ال    احل        ضعف       إزاء                يعرب عن جزعه    - ١  

                                     ىل املوت، أثناء حماولتهم الفرار من       إ   ،                يف بعض احلاالت          وصلت  ،                 ً           الذين عانوا أهواالً ال تطاق    
              مشال أفريقيا؛               األحداث األخرية يف 

        قيـام                 أن اضـطروا لل                                أن هؤالء املهاجرين، بعد        من             عن جزعه           ً  يعرب أيضاً   - ٢  
          لالستبعاد        يتعرضون    ،                   وارب مزدمحة وغري آمنة                         مبا يف ذلك على منت ق       ،            حتفها املخاطر        برحالت  

           األجانب؛ ه     وكر               ولالحتجاز والرفض                  بطريقة هتدد حياهتم، 
                                              أنه منذ بداية األحداث األخـرية يف مشـال            من                      يعرب كذلك عن جزعه     - ٣  
                                   زن يف هذا الصدد وفاة عدة مئات        حب          ويالحظ    ،                           عدة تقارير عن غرق قوارب          وردت     ،       أفريقيا

                                                          ً          ظمهم من مواطين البلدان األفريقية، بعد غرق قوارهبم وأنه وفقاً                                  من األشخاص يف البحر، مع    
                                                                             ملا يرويه الناجون وأفراد األسر، ما زال أكثر من ألف ومائيت شخص يف عداد املفقودين؛

                                                                    اجلهود اليت بذلتها بلدان املقصد على السواحل الـشمالية للبحـر            ب     ّ يسلّم  - ٤  
      مشال      ّ                    الفاّرين من األحداث األخرية يف         اللجوء        وملتمسي                              األبيض املتوسط الستضافة املهاجرين 

                        وهو ما يفرض عليها      ،   ً                                                           فضالً عن اجلهود األكرب اليت بذلتها بلدان مشال أفريقيا اجملاورة            ،       أفريقيا
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          واجلهات              هذه البلدان                حكومات وشعوب                                       ويثين على التضامن الذي تبديه           ً             عبئاً غري متناسب،  
                                              م املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية                                        الفاعلة اإلنسانية، مبا يف ذلك مفوضية األم  

                                                                                         للهجرة واللجنة الدولية للصليب األمحر واملنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية واحلكومات           
                                        واألفراد الذين دعموا أنشطة هذه البلدان؛

           املهـاجرين             عـدم رد                 املتمثـل يف                             ضرورة احترام املبدأ                   يؤكد من جديد    - ٥  
                          من األحداث يف مشال أفريقيا؛                         مبن فيهم األشخاص الفارون               وملتمسي اللجوء

         وملتمسي                                                           على أن تتعامل بلدان املقصد مع وصول آالف املهاجرين               يؤكد  - ٦  
ْ                 ً        الفارين من األحداث األخرية يف مشال أفريقيا مبا يف ذلك ُبْعـدها اإلنـساين، وفقـاً             اللجوء    ُ                                               

   ؛                                              اللتزاماهتا الدولية مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل
                 االدعاءات الـيت        يف                            من جانب بلدان املقصد                            إىل إجراء حتقيق شامل       دعو ي  - ٧  

        مـن      ّ    فـاّرين           جلـوء           وملتمسي                             حتمل على متنها مهاجرين                    ً   مفادها أن سفناً   و        ً      ً    تثري قلقاً بالغاً    
      سـفن       قدرة                               ملصريها وهي تغرق على الرغم من ُ    ُتركت   قد                يف مشال أفريقيا         األخرية          األحداث  

ّ       بالنداء املوّجه من            ويرحب    ،          الغارقني              على إنقاذ   ا                         أوروبية كانت قريبة منه                        جملس أوروبـا يف                
   ؛    ٢٠١١     مايو  /      أيار ٩            هذا الصدد يف 

                                                          ً              إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تويل اهتمامـاً              طلب ي  - ٨  
          املبينة   ،            مشال أفريقيا                   األحداث األخرية يف            ين من      ّ فاّر             ي اللجوء ال       ملتمس                    حلالة املهاجرين و       ً خاصاً

                                                      إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة عـشرة وتـزوده                    ً     وأن تقدم تقريراً    ،              هذا القرار   يف
           ذا الشأن؛   هب       ملعلومات ا   ث  حد أ ب

             سائر املعنيني      إىل                                                      إىل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين و            يطلب  - ٩  
              شخاص الـذين                                                                            من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إيالء اهتمام خاص حلالة األ           

                           مشـال أفريقيـا، الـذين                        األحداث األخرية يف           ن من    و        الفار   هم     في  ن                  طريق البحر، مب     عن       يفرون  
                                                                                                 حرمون من املساعدة أو اإلنقاذ عند اقتراهبم من بلدان املقصد، وأن يقدم تقارير منتظمة عـن                 ُ ُي

   .                      ذلك إىل جملس حقوق اإلنسان
  ٣٥اجللسة 

  ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧
     ً                                    صوتاً، مع عدم امتنـاع أحـد عـن            ١٤     ً           صوتاً مقابل      ٣٢             ل، بأغلبية     ُ              َّ   اعُتمد بتصويت مسجَّ   [

    :                            وكانت نتيجة التصويت كما يلي  .        التصويت
   :       املؤيدون  
                                             واألرجنـتني، واألردن، وإكـوادور، وأنغـوال،                     االحتاد الروسـي،        

                                                                 وأوروغواي، وأوغندا، وباكستان، والبحرين، والربازيل، وبنغالديش،      
                                     ويت، وزامبيا، والـسنغال، وشـيلي،                                     وبوركينا فاسو، وتايلند، وجيب   
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                                                                والصني، وغابون، وغانـا، وغواتيمـاال، وقطـر، وقريغيزسـتان،          
                                                                   والكامريون، وكوبا، وماليزيا، واملكسيك، وملديف، واململكة العربية       

                                  وموريتانيا، وموريشيوس، ونيجريا ،        السعودية
   :        املعارضون  
            ا، ومجهورية                                                  وأوكرانيا، وبلجيكا، وبولندا، ومجهورية كوري             إسبانيا،      

                                                                   مولدوفا، وسلوفاكيا، وسويسرا، وفرنسا، واململكة املتحدة لربيطانيا       
                      والواليات املتحـدة     ،           وهنغاريا  ،                                     العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج   

    .]                  األمريكية، واليابان

        
  
  


