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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

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

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٨/٢١  
  حقوق اإلنسان للمهاجرين

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ُيعلن أن مجيع الناس يولـدون            إذ يعيد تأكيد    

 احلقوق واحلريات   أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع جبميع          
الواردة يف ذلك اإلعالن، دون متييز من أي نوع، وال سيما بسبب العرق أو اللون أو نـوع                  
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي                

  أو الثروة أو املولد أو بسبب أي وضع آخر،
باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص      إىل العهد الدويل اخلاص     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              

تفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز          ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واال     
العنصري، واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،             

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته الثامنـة عـشرة                   *  
(A/HRC/18/2)الفصل األول ،.  
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واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وأمهية هذه املعاهدات            
  يف محاية مجيع املهاجرين،

 القرارات السابقة للجمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجمللـس           إىل 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، 

          نظمة العمل الدولية لتوفري العمـل الالئـق،       إىل أمهية خطة عمل م    كذلك   شرييوإذ    
 مبا يف ذلك للعمال املهاجرين، وإىل االتفاقيات الثماين األساسية ملنظمـة العمـل الدوليـة،              

وامليثاق العاملي لتوفري فرص العمل الذي اعتمده مؤمتر العمـل العـاملي يف دورتـه الثامنـة              
تخدمه كل دولة لصياغة برامج سياسات عامـة        والتسعني، بوصفها إطاراً عاماً ميكن أن تس      

تناسب حالتها وأولوياهتا الوطنية من أجل تعزيز التعايف الذي يؤدي إىل توفري الكثري من فرص           
  العمل وحتقيق التنمية املستدامة، 

/              كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٦٥/١٧٠ إىل قـرار اجلمعيـة العامـة         وإذ يشري   
رفت فيه اجلمعية العامة بأمهية العالقة بني اهلجرة الدولية والتنميـة           ، الذي اعت  ٢٠١٠ديسمرب  

وضرورة التصدي للتحديات اليت تطرحها اهلجرة واغتنام الفرص اليت تتيحها لدول املنـشأ              
  والعبور واملقصد، 

 املتعلقة ١٨٩ بنجاح مفاوضات منظمة العمل الدولية بشأن االتفاقية رقم وإذ يعترف  
  ، ٢٠١١يونيه / حزيران١٦لعمالة املرتلية، اليت اعتمدت يف بالعمل الالئق ل

 باجلهود اليت ُبذلت لكفالة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية           وإذ يعترف   
  للمهاجرين،

 على اختاذ املزيد من التدابري لكفالة احترام ومحاية حقوق          عزمه من جديد  وإذ يؤكد   
  أفراد أسرهم، اإلنسان للمهاجرين والعمال املهاجرين و

 أن على مجيع الدول التزامات يفرضها القانون الدويل املطبَّـق           وإذ يضع يف اعتباره     
بإيالء العناية الواجبة ملنع اجلرائم ضد املهاجرين، مبا يف ذلك اجلرائم ذات الدوافع العنصرية أو        

م بذلك ينتهك   القائمة على كراهية األجانب، والتحقيق مع اجلناة ومعاقبتهم، وأن عدم القيا          
الدول علـى   وإذ حيث   وُيفسد أو ُيلغي التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للضحايا،          
  تعزيز ما تتخذه من تدابري يف هذا الصدد، مبا يف ذلك التعاون الدويل،

 أن التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ال خيضع إال          وإذ يضع يف اعتباره أيضاً      
  اليت ينص عليها القانون الدويل،للحدود والقيود 

 أن العمال املهاجرين هم من بني الفئات األكثر تعرضاً للتأثر باألزمـة             إىلوإذ يشري     
املالية واالقتصادية، وأن حتويالهتم النقدية اليت تشكل مصدراً هاماً لتلبية املتطلبـات املاليـة              
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العمال املهاجرين يف بعـض     ألسرهم قد تأثرت سلباً بزيادة معدالت البطالة وضعف أجور          
  بلدان املقصد،

 لكون املهاجرات الاليت يعملن يف اخلدمة املرتلية هن مـن بـني           عن قلقه  وإذ يعرب   
فئات العمال املهاجرين األشد ضعفاً، حيث يتعرض بعضهن ألمناط متعددة من االنتـهاكات           

ون حـصوهلن علـى     البدنية والنفسية واجلنسية، وملخاطر صحية وخماطر تتعلق بالسالمة، د        
  معلومات مالئمة بشأن ما يتصل بذلك من خماطر وتدابري احتياطية،

 من إمكانية أن يؤدي ضـعف أوضـاع املهـاجرين إىل            عن قلقه أيضاً   وإذ يعرب   
  تعرضهم النتهاكات حقوق اإلنسان يف بلداهنم األصلية وبلدان العبور واملقصد،

ية، مبا يف ذلك املناقشات اليت جرت بشأن  إىل املنتدى العاملي للهجرة والتنم    وإذ يشري   
حركة اهلجرة، الذي ركز على أمهية تيسري اهلجرة النظامية وحصول املهاجرين على اخلدمات        
االجتماعية، مبا يف ذلك اخلدمات الصحية، عند االقتضاء، مما يساهم يف تعزيز مـا حيققـه                

  صي، املهاجرون وأفراد أسرهم من تطور ومكاسب على املستوى الشخ
 أن العمال غري النظاميني والذين ال حيملون بطاقات إقامة كثرياً           وإذ يضع يف اعتباره     

ما حيصلون على العمل بشروط جمحفة، وأن بعض أصحاب العمل يبحثون عن هذا النوع من  
  العمالة من أجل حتقيق مكاسب عن طريق املنافسة غري املنصفة،

 على الطابع العاملي لظاهرة اهلجرة وأمهية التعـاون الـدويل واإلقليمـي             وإذ يشدد   
والثنائي وضرورة محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، وال سيما يف الوقت الذي يشهد تزايـد              

  تدفقات اهلجرة يف االقتصاد املعّولَم، واليت حتدث يف سياق نشوء هواجس أمنية جديدة،
ألصلية للمهاجرين ودول العبور واملقـصد ميكنـها         أن الدول ا   وإذ يضع يف اعتباره     

االستفادة من برامج التعاون الدويل يف سبيل االضـطالع بالتزاماهتـا املتمثلـة يف محايـة                           
  حقوق اإلنسان،

  ؛)١( بتقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرينحييط علماً  -١  
دِّق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق        بالدول اليت مل توقِّع أو تص      يهيب  -٢  

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو مل تنضم إليها بعد أن تنظر يف القيام بـذلك علـى                  
سبيل األولوية، ويطلب إىل األمني العام مواصلة بذل جهوده من أجل إذكاء الوعي باالتفاقية              

  وتعزيزها؛

__________ 

)١( A/HRC/17/33. 
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 حقوق اإلنسان للمهاجرين بصرف      أن على الدول التزاماً بأن حتمي      يؤكد  -٣  
النظر عن وضعهم القانوين، وبأن تضع يف اعتبارها أيضاً املبادئ واملعايري الواردة يف الصكوك              

  الدولية حلقوق اإلنسان اليت حتمي حقوق اإلنسان املتعلقة بالعمال؛
 إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات وتدابري ميكن أن           يعرب عن قلقه    -٤  

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمهاجرين، ويؤكد من جديد أن على الدول كفالة      تقّيد  
االحترام التام حلقوق اإلنسان للمهاجرين مبراعاة التزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك         
القانون الدويل حلقوق اإلنسان، عند ممارسة حقها السيادي يف سن وتنفيذ التدابري املتعلقـة              

  رة وأمن احلدود؛ باهلج
 جبميع الدول أن تكفل توافق سياساهتا املتعلقة باهلجرة مع التزاماهتـا            يهيب  -٥  

  مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ 
 حق العمال املهاجرين يف التمتع على قدم املساواة حبمايـة      يؤكد من جديد    -٦  

 يف املـساواة أمـام   القانون، وحق مجيع األشخاص، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين،      
 ، وحقهـم يف     حتديد حقوقهم والتزاماهتم يف دعـوى مدنيـة        احملاكم واهليئات القضائية عند   

  ؛القانونمبوجب قلة وحيادية ومنشأة حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة ومست
  احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان        أيضاً يؤكد من جديد    -٧  

دول مبوجب العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، ويدين بشدة يف هـذا            والتزامات ال 
الصدد ما يتعرض له املهاجرون من مظاهر وممارسات العنصرية والتمييز العنـصري وكـره              
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وصور منطية على أساس الدين أو املعتقـد، وحيـث                

يزها إذا اقتضى األمر، عنـد تعـرض املهـاجرين          الدول على تطبيق القوانني السارية، وتعز     
ملمارسات أو مظاهر تنم عن كره األجانب أو التعصب، بغية القضاء على إفالت مـرتكيب               

  أفعال الكراهية والعنصرية من العقاب؛ 
 من مجيع الدول توفري احلماية الصارمة حلقوق العمـال املهـاجرين                يطلب  -٨  

النظر عن وضعهم كمهاجرين، وخباصة حق احلصول على فيما يتعلق بشروط العمل، بصرف  
  أجر متساو مقابل العمل املتساوي القيمة؛ 

ـ ، دون متييز،    التمتع على حق العمال املهاجرين يف       يشدد  -٩   شروط عمـل   ب
منصفة ومواتية، كما ينبغي أن تكون لديهم الوسائل املالئمة لكفالة التمتع هبذه احلقوق، مبا              

  وتشكيل اجلمعيات؛  احلق يف التجمع السلميية محايف ذلك عن طريق 
 ضرورة التزام الدولة بكفالة احترام حقوق اإلنسان املتعلقة         يؤكد من جديد    -١٠  

عند دخوهلم يف عالقة عمل، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وفقاً            بالعمل للمهاجرين 
  الدولة طرفاً فيها؛دخلت للصكوك الدولية اليت 



A/HRC/RES/18/21 

5 GE.11-16739 

ته بعض بلدان املقصد من برامج وسياسات لتعزيز االحتـرام      مبا نفذ  يرحب  -١١  
التام حلقوق العمل للعمال املهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، فـضالً عـن              

  املبادرات اليت اختذهتا دول املنشأ لتحسني أسواق العمل؛ 
  التدابري الالزمة حلماية حقوق اإلنسان للعمال      عزيز مجيع الدول على ت    حيث  -١٢  

  املهاجرين يف أوقات األزمات اإلنسانية؛ 
 بلدان املنشأ والعبور واملقصد على التماس املساعدة التقنيـة مـن            يشجع  -١٣  

أو التعاون معها لزيادة تعزيز ومحاية حقوق       /مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان و      
  اإلنسان للمهاجرين؛ 

إلنسان للمهاجرين مواصلة جهوده     من املقرر اخلاص املعين حبقوق ا      يطلب  -١٤  
لتعزيز ودعم حتقيق املزيد من أوجه التآزر فيما بني الدول من أجل تدعيم التعاون يف سـبيل                 

  محاية مجيع حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ 
عـن أفـضل    أن يواصل تقـدمي التقـارير       من املقرر اخلاص    يطلب أيضاً     -١٥  

  .  الدول حلماية حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجريناملمارسات اليت تنتهجها

٣٧اجللسة   

٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠  
  .]اعُتمد دون تصويت[

        
  
  


