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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك 

   *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٠/٣  
  حقوق اإلنسان للمهاجرين

  إن جملس حقوق اإلنسان،  

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ُيعلن أن مجيع الناس يولـدون            إذ يعيد تأكيد    
حلريات أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق وا            

الواردة يف ذلك اإلعالن، دون متييز من أي نوع، وال سيما بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس          
 ثروةـاعي أو ال  ـأو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو االجتم              

  أو املولد أو بسبب أي وضع آخر،

دنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص     إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل     وإذ يشري     
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز              

ولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز         ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الد      
العنصري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية فيينـا للعالقـات القنـصلية،             

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت يعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللـس عـن دورتـه العـشرين                    *  
)A/HRC/20/2(الفصل األول ،. 
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تفاقيـة مكافحـة    واواالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،          
  ،التمييز يف جمال التعليم

ة للجمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملـس         إىل القرارات السابق   أيضاً وإذ يشري   
حقوق اإلنسان بشأن محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، وإىل أعمال خمتلف اآلليات اخلاصة            
  التابعة للمجلس اليت قدمت تقارير عن حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمهاجرين،

وق اإلنسان للمهـاجرين،     االلتزام الذي يقع على عاتق الدول حبماية حق        وإذ يؤكد   
مبا يتفق مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والـصكوك         بصرف النظر عن وضعهم القانوين،      

  الدولية اليت هي طرف فيها،
 يف التعليم املكرَّس يف مجلة صكوك    باحلق حق كل شخص يف التمتع       وإذ يؤكد جمدداً    

اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخل       
والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة،              

  واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وغري ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة،
شخص إعمال  لكل  ىل موارد مالية كافية حىت يتسىن       إاحلاجة   أيضاً يؤكد جمدداً وإذ    

  ، يف هذا اجملالالتعاون الدويلفضالً عن حقه يف التعليم، وأمهية تعبئة املوارد الوطنية 
 إىل املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية، مبا يف ذلك املناقشات اليت جرت             وإذ يشري   

لـى  بشأن حركة اهلجرة، الذي يركز على أمهية تيسري اهلجرة النظامية وحصول املهاجرين ع            
اخلدمات االجتماعية، عند االقتضاء، مبا يف ذلك التعليم، مما يساهم يف تعزيز آفاق التنميـة               

  الشخصية ونتائجها للمهاجرين وأسرهم، 
 إزاء العدد الكبري واملتزايد من املهـاجرين، وال سـيما النـساء             وإذ يساوره القلق    

احلدود الدولية دون حيازهتم    واألطفال، الذين يعرِّضون أنفسهم لالستضعاف مبحاولة عبور        
  وثائق السفر املطلوبة، وإذ ُيقر بواجب الدول احترام حقوق اإلنسان هلؤالء املهاجرين، 

 أن الدول مسؤولة مبوجب التزاماهتا الدولية املتعلقـة حبقـوق           وإذ يضع يف اعتباره     
  ز،اإلنسان عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التعليم دون متيي

التزامات الـدول   املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم بشأن        مالحظة   أن إىلوإذ يشري     
لضمان توفري املوارد الكاملة للتغلب على العوائق اليت تعترض إعمال احلق يف التعلـيم تـربز               

هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهـدات       بانتظام يف املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا       
  ، )١(قوق اإلنسانح

__________ 

)١( A/66/269 ٨، الفقرة. 
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 ضرورة أن حتقق مجيع اجلهات املعنية ذات الصلة أهداف مبادرة           وإذ يضع يف اعتباره     
على النحـو الـوارد يف      األهداف اإلمنائية لأللفية،     من   ٢اهلدف   وكذلك   )٢(التعليم للجميع 

، )٣(عامـة الوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املستوى للدورة اخلامسة والستني للجمعية ال          
 املساواة املستمرة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، مبا يف         انعدامبوسائل منها معاجلة أوجه     

 املساواة القائم على أساس عوامل منها الدخل ونوع اجلنس واملوقـع واألصـل              انعدامذلك  
  ،يشري إىل الدور الذي ميكن أن يؤديه احلكم الرشيد يف هذا الصددإذ اإلثين واللغة واإلعاقة، و

 على الطابع العاملي لظاهرة اهلجرة وعلى أمهية التعاون الدويل واإلقليمـي            وإذ يشدد   
والثنائي وضرورة محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، وال سيما يف وقت يـشهد تزايـداً يف               

دث فيه هذه التدفقات يف سياق حماط بدواعي قلـق  تدفقات اهلجرة يف االقتصاد املعولَم، وحت     
  أمنية جديدة، 

 أن الدول األصلية للمهاجرين ودول العبور واملقـصد ميكنـها           وإذ يضع يف اعتباره     
  االستفادة من برامج التعاون الدويل يف أثناء الوفاء بالتزاماهتا حبماية حقوق اإلنسان،

 من التعليم قد تساعد على ختفيف خماطر        أن استفادة املهاجرين   وإذ يضع يف اعتباره     
  اتساع نطاق انعدام املساواة يف جمال التعليم،

واجب الدول أن تقوم على حنو فعال بتعزيز ومحاية حقوق   من جديد يؤكد    -١  
اإلنسان واحلريات األساسية جلميع املهاجرين، وال سيما احلقوق واحلريات األساسية للنساء           

طبقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     وضعهم من حيث اهلجرة،      بصرف النظر عن   واألطفال،
  والصكوك الدولية اليت هي طرف فيها؛

  أن التعليم يسهم يف التمتع الكامل حبقوق اإلنسان؛ علىيشدد  -٢  

كل شخص يف التعليم، املكرَّس يف اإلعالن       الدول إىل االعتراف حبق     يدعو    -٣  
اختاذ خطوات ملنع السياسات التميزية اليت      الدول على   ع  مجي يشجعالعاملي حلقوق اإلنسان، و   

حتول دون حصول األطفال املهاجرين وأبناء املهاجرين على التعليم والقـضاء علـى هـذه               
 السياسات؛

 إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات واختذته من          القلـق عن عربي  -٤  
، مبا يف ذلك التمتع باحلق  للمهاجرين تدابري ميكن أن تقيد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية       

  يف التعليم؛

__________ 

 ٢٨-٢٦التقرير النهائي ملنتدى التعليم العاملي، السنغال،       انظر منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،         )٢(
 ).٢٠٠٠باريس، ( ٢٠٠٠أبريل /نيسان

 .٦٥/١قرار اجلمعية العامة  )٣(
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 أن على الدول أن متتثل اللتزاماهتا مبوجب القانون الـدويل،           يؤكد من جديد    -٥  
مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، عند ممارسة حقها السيادي املتمثل يف سن وتنفيـذ                

  االحترام التام حلقوق اإلنسان؛التدابري املتعلقة باهلجرة وأمن احلدود، بغية كفالة

 حق العمال املهاجرين يف التمتع على قدم املساواة حبمايـة      يؤكد من جديد    -٦  
القانون، وحق مجيع األشخاص، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، يف املـساواة أمـام         

اكمة  حم، وحقهم يف حتديد حقوقهم والتزاماهتم يف دعوى مدنيةاحملاكم واهليئات القضائية عند 
 ؛عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحيادية ومنشأة حبكم القانون

 جبميع الدول أن تكفل توافق سياساهتا املتعلقة باهلجرة مع التزاماهتـا            يهيب  -٧  
 مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

الدول على اختاذ تدابري حمددة لتعزيز حصول كل شخص على التعليم،           حيث    -٨  
تسهم يف تفاقم أوجـه      يف ذلك مراعاة احلواجز املادية واملالية والثقافية واللغوية اليت ميكن أن             مبا

 انعدام املساواة؛

 بلدان املنشأ والعبور واملقصد على التماس املساعدة التقنيـة مـن            يشجع  -٩  
ة حقوق  أو التعاون معها لزيادة تعزيز ومحاي     /مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان و      
 اإلنسان للمهاجرين مبا يف ذلك احلق يف التعليم؛

 إىل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقرر اخلـاص           يطلب  -١٠  
مواصلة جهودمها لتعزيز ودعم حتقيق املزيد      يف حدود والية كل منهما،      ،  باحلق يف التعليم  املعين  

 التعاون واملساعدة يف سبيل محاية حقـوق        من أوجه التآزر فيما بني الدول من أجل تدعيم        
 اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وتعزيز حقهم يف التعليم؛ 

أن يواصل  إىل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين        يطلب أيضاً     -١١  
إعداد تقارير تتضمن حلوالً عملية مبا يف ذلك حتديد أفضل املمارسات وحتديـد اجملـاالت               

  .، من أجل تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمهاجرينلموسة للتعاون الدويلوالسبل امل
  ٣١اجللسة 

  ٢٠١٢ هيولي/ متوز٥
  .]اعُتمد دون تصويت[

        
  


