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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1 و A/67/457/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  محاية املهاجرين  - ٦٧/١٧٢
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــشري إذ   ــسابقة  تـ ــا الـ ــع قراراـ ــة إىل مجيـ ــرار  حب املتعلقـ ــا القـ ــاجرين، وآخرهـ ــة املهـ  مايـ

ــؤرخ  ا٦٦/١٧٢ ــانون األول١٩ملـ ــا  وإىل٢٠١١ديـــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٦/١٢٨ قرارهـ  ١٩ املـ

 وإذ تـشري أيـضا إىل       العنف ضـد العـامالت املهـاجرات،      بـ  املتعلق ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

  ،)١(٢٠١٢يوليه / متوز٥ املؤرخ ٢٠/٣ حقوق اإلنسان جملسقرار 

الـذي يـنص علـى أن مجيـع النـاس           )٢( اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان      تعيد تأكيد وإذ    

اوين يف الكرامـة واحلقــوق وأنــه حيـق لكــل إنــسان التمتـع جبميــع احلقــوق    متــس يولـدون أحــرارا 

ــات ــه دو  واحلريـ ــة فيـ ــوع، و  ناملبينـ ــن أي نـ ــز مـ ــة متييـ ــاس  خباصـ ــى أسـ ــون  علـ ــرق أو اللـ  العـ

  القومي، األصل أو

ــد أيــضاتعيــدوإذ    ــة التنقــل و   تأكي ــرد احلــق يف حري ــه يف أن لكــل ف ــار حمــل إقامت   اختي

  بلده، ي مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىلــف احلقل دولة وــدود كــل حــداخ

ــشريذ وإ   ــسياسي   ت ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــدويل   )٣(ة إىل العهــد ال والعهــد ال

  واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن )٣(ةاخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــ 

_______________ 

، الفــصل )A/67/53( ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسابعة والــستون، امللحــق رقــم   :انظــر )١(
  .، الفرع ألفالرابع

  ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )٢(

  .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٣(
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ــسانية أو املهينــ  ضــروب امل ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب ــع    )٤(ةعامل ــة القــضاء علــى مجي واتفاقي

واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع         )٦(لواتفاقيـة حقـوق الطفـ      )٥(ةأشكال التمييـز ضـد املـرأ      

 واتفاقية فيينـا للعالقـات   )٨( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     )٧(يأشكال التمييز العنصر  

  ،)١٠(مأسره واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد )٩(يةالقنصل

 التفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم                ا بأن تقروإذ    

 الدويل حلماية املهاجرين، النظام يف تسهم بقدر كبري

املـستقبل  “ املعنونـة للتنمية املستدامة   ؤمتر األمم املتحدة    ملإىل الوثيقة اخلتامية    إذ تشري   و 

بالـدول أن تعـزز حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية              أهيـب فيهـا    الـيت    )١١(”الذي نصبو إليه  

جلميع املهاجرين، أيا كان وضعهم كمهاجرين، وال سيما احلقوق واحلريات األساسية للنـساء             

الدوليــة عــن طريــق التعــاون واألطفــال، وأن حتميهــا علــى حنــو فعــال وأن تعــاجل مــسألة اهلجــرة 

واحلوار على الـصعيد الـدويل أو اإلقليمـي أو الثنـائي وباتبـاع ـج شـامل متـوازن، مـع اإلقـرار                     

باألدوار واملسؤوليات اليت تقـع علـى عـاتق البلـدان األصـلية وبلـدان العبـور وبلـدان املقـصد يف             

ــهج      ــب الن ــها وجتن ــع املهــاجرين ومحايت ــز حقــوق اإلنــسان جلمي ــؤدي إىل  جمــال تعزي ــد ت ــيت ق ال

  ،ضعفهم تفاقم

الوثـائق اخلتاميـة الـصادرة    إىل األحكام املتعلقـة باملهـاجرين الـواردة يف      أيضا وإذ تشري   

 ومـن بينـها الوثيقـة        املؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت عقـدا األمـم املتحـدة،               عن مجيع 

مت اإلقـرار    الـيت    )١٢(املية وتأثريها يف التنميـة    اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية الع      

ــتـــضررا والفئـــات أكثـــر  مـــنهـــم ن يالعمـــال املهـــاجربـــأن  فيهـــا ات ضـــعفا يف ســـياق األزمـ

  واالقتصادية، املالية

_______________ 

  .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، الد ملعاهداتجمموعة ااألمم املتحدة،  )٤(

  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩الد املرجع نفسه،  )٥(

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧الد املرجع نفسه،  )٦(

ـــ، الرق٦٦٠الــد املرجــع نفــسه،  )٧( ـــلالط. ٩٤٦٤م ـ ـــر القــــص العــريب، انظــــالع علــى النـ  ٢١٠٦رار ـ
  .، املرفق)٢٠ - د(ف ــأل

  .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥الد املرجع نفسه،  )٨(

  .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦الد املرجع نفسه،  )٩(

  .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠الد املرجع نفسه،  )١٠(

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )١١(

  .، املرفق٦٣/٣٠٣القرار  )١٢(
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 مـايو / أيـار ١٠ املـؤرخ    ٢٠٠٦/٢والتنميـة    إىل قراري جلنة الـسكان       وإذ تشري كذلك    
  ،)١٤(٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ املؤرخ ٢٠٠٩/١  و)١٣(٢٠٠٦

اجلوانــب : لجنــة ســتنظر يف مــسألة االجتاهــات اجلديــدة يف اهلجــرة الإىل أن وإذ تــشري   
  ،٢٠١٣ يف عام اليت ستعقدالدميغرافية، يف دورا السادسة واألربعني 

 املتعلقـة   ١٩٩٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١ املؤرخة   OC-16/99بالفـتوى   وإذ حتيط علما    
ــن      ــات ع ــى معلوم ــاحلق يف احلــصول عل ــساعب ــار ضــمانات اإلجــراءات    امل ــصلية يف إط دة القن

ــة   ــة الواجب ــوى القانوني ــول١٧ املؤرخــة OC-18/03والفت ــة ب٢٠٠٣ســبتمرب / أيل الوضــع  املتعلق
 اللـتني أصـدرما حمكمـة البلـدان     القانوين للمهاجرين غري احلـاملني للوثـائق الالزمـة وحقـوقهم          

  اإلنسان، األمريكية حلقوق

 مـارس / آذار٣١لذي أصدرته حمكمة العدل الدوليـة يف   باحلكم ا  وإذ حتيط علما أيضا     
 أبينا ومواطنون مكـسيكيون آخـرون     يف قضية  ٢٠٠٤

احملكمـة يف    وبـاحلكم الـذي أصـدرته   )١٥(
أبينـــا بـــشأن طلـــب تفـــسري احلكـــم الـــصادر يف قـــضية ٢٠٠٩ينـــاير / كـــانون الثـــاين١٩

) ١٦( ،
  تشري إىل التزامات الدول اليت أعيد تأكيدها يف احلكمني، وإذ

 على أمهية جملس حقوق اإلنـسان يف تعزيـز احتـرام محايـة حقـوق اإلنـسان                  وإذ تشدد   
  املهاجرون، واحلريات األساسية للجميع، مبن فيهم

   بازدياد مشاركة املهاجرات يف حركات املهاجرين الدولية،وإذ تسلم  

يف عــام  حلــوار الرفيــع املــستوى املتعلـق بــاهلجرة الدوليــة والتنميــة ا عقــدإىل وإذ تتطلـع    
 ١٥  و١٤ يفنيويــورك  يفالــسابق الــذي عقــد  احلــوار الرفيــع املــستوى تــشري إىلإذ  و،٢٠١٣

للـهجرة   بغـرض مناقـشة اجلوانـب املتعـددة األبعـاد         املوضـوع نفـسه      عـن  ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلول
ــر  ــة وأقــ ــة والتنميــ ــور،  الدوليــ ــة أمــ ــه، يف مجلــ ــة   الب فيــ ــة والتنميــ ــرة الدوليــ ــة بــــني اهلجــ عالقــ

  اإلنسان، وحقوق

 الـذي عقـد  أن االجتماع السادس للمنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنميـة       وإذ تالحظ   

 نــاقش النتــائج املنبثقــة مــن عــدة ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢ و ٢١يف  بــورت لــويسيف 

_______________ 

 ، الفـصل E/2006/25) (٥، امللحـق رقـم   ٢٠٠٦الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي،    : انظر )١٣(
  .األول، الفرع باء

  .، الفصل األول، الفرع باءE/2009/25) (٥، امللحق رقم ٢٠٠٩املرجع نفسه،  )١٤(

، الفــصل )A/59/4 (٤الوثــائق الرمسيـة للجمعيــة العامــة، الـدورة التاســعة واخلمــسون، امللحـق رقــم    : انظـر  )١٥(
  .٢٣ - اخلامس، الفرع ألف

  .١٢ - اخلامس، الفرع باءالفصل  ،(A/64/4) ٤لحق رقم  الدورة الرابعة والستون، املاملرجع نفسه، )١٦(
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ــز النــهوض باملهــاجرين  “اجتماعــات حتــضريية، مركــزا علــى املوضــوع الرئيــسي املعنــون     تعزي

 كإســهام يف تــشجيع التعــاون الــدويل فيمــا بــني ”دولالــتمعــات وايف ومــسامهتهم يف التنميــة 

تتيحـه   الدول وبينـها وبـني اجلهـات الفاعلـة األخـرى تعزيـزا لقـدرة الـدول علـى االسـتفادة ممـا                   

  اهلجرة والتنمية من فرص والتصدي ملا تطرحانه من حتديات مبزيد من الفعالية،

الثقـــايف واالقتـــصادي يف اتمعـــات الـــيت  مبـــسامهة املهـــاجرين يف اـــالني  تـــسلموإذ   

ــام األصــلية  ــستقبلهم ويف جمتمع ــضرورة  ت ــد الوســائل وب ــد لتعظــيم  املناســبةحتدي ــة فوائ  التنمي

املقـصد،  وبلـدان  دان العبـور  األصـلية وبلـ  لبلدان أمام اومواجهة التحديات اليت تطرحها اهلجرة   

ذ تلتـزم بـضمان معاملـة املهـاجرين معاملـة       وإاالقتـصادية، واألزمة املاليـة  تأثري  يف ضوء    خباصةو

  الدويل، هلم وبتعزيز آليات التعاون املالئمةتوفري أنواع احلماية وتكفل هلم كرامتهم إنسانية 

عامليـة وعلـى أمهيـة التعـاون واحلـوار يف هـذا الـشأن             ظاهرة   اهلجرةعلى أن    وإذ تشدد   

ــصعد الدوليــ  ــى ال ــةعل ــة واإلقليمي ــضاء ة والثنائي ــوق   ، حــسب االقت ــة حق ــى ضــرورة محاي ، وعل

زداد فيه تدفق اهلجرة يف ظل االقتـصاد املعـومل وأصـبح         ااإلنسان للمهاجرين، وخباصة يف وقت      

  سياق ينطوي على شواغل أمنية جديدة، جيري يف

 يف التنميــة االجتماعيــة   بقــدر كــبري  بــأن العــامالت املهــاجرات يــسامهن     وإذ تــسلم   

ملـا حيدثـه عملـهن مـن أثـر يف احلالـة االقتـصادية          دان املقصد   واالقتصادية يف البلدان األصلية وبل    

واالجتماعية، وإذ تشدد على ما لعملهن من قيمة وكرامـة، مبـا يف ذلـك العمـل الـذي تـضطلع              

   به العامالت يف اخلدمة املرتلية،

ــدويل، حــسب     وإذ تــضع يف اعتبارهــا   ــدول التزامــات يفرضــها القــانون ال أن علــى ال

 ومعاقبتـهم،   مرتكبيهـا ملنع اجلرائم ضد املهاجرين والتحقيق مع       لعناية الواجبة   بإيالء ا االقتضاء،  

 وخيــل ضحايالــل اإلنــسان واحلريــات األساســيةحلقــوق  يــشكل انتــهاكاوأن عــدم القيــام بــذلك 

  ،بالتمتع ا أو حيول دونه

ــدتوإذ    ــاجرين  ؤكـ ــد املهـ ــة ضـ ــرائم املرتكبـ ــك   أن اجلـ ــا يف ذلـ ــار  ، مبـ ــات االجتـ عمليـ

علـى  والتـصدي هلـا بـشكل منـسق     ا هـ  تقييموال بـد مـن  تزال متثل حتديا خطريا   ال ،باألشخاص

تعاون حقيقي متعـدد األطـراف بـني البلـدان األصـلية وبلـدان العبـور        من قيام املستوى الدويل و  

  املقصد من أجل القضاء عليها،وبلدان 

ألة  الـــسياسات واملبـــادرات املتعلقـــة مبـــس تـــشجعأن ضـــرورة هـــاوإذ تـــضع يف اعتبار  

تأخـذ  اتباع ـج كليـة      اإلدارة املنظمة للهجرة،    ب املتعلقة ها السياسات واملبادرات  اهلجرة، مبا في  

ــهايف احلــسبان أســباب هــذه الظــاهرة و   ــات   و عواقب ــرام الكامــل حلقــوق اإلنــسان واحلري االحت

  لمهاجرين،لاألساسية 
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القانونية، على مجيـع     أمهية أن تكون األنظمة والقوانني املتعلقة باهلجرة غري          وإذ تؤكد   

مستويات احلكم، متـسقة مـع التزامـات الـدول مبوجـب القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون                     

  الدويل حلقوق اإلنسان،

االلتــزام الــذي يقــع علــى عــاتق الــدول حبمايــة حقــوق اإلنـــسان          أيــضا  ؤكــد توإذ   

  يتخـذ مـن   مـا  إزاء اعـرب عـن قلقهـ     ت، وإذ   كمهاجرينللمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم      

تعتـرب مبوجبـها    الـسياسات اهلادفـة إىل احلـد مـن اهلجـرة غـري القانونيـة،         ات منها سياقيف  تدابري،  

املهــاجرين مــن حرمـان   ممـا يــؤدي إىل  إداريــة ةخمالفـ ولــيس  عمــال جنائيـا  غــري القانونيـة اهلجـرة  

  ، الواجبة هلمسيةساقوق اإلنسان واحلريات األحبالتمتع الكامل 

حيـاولون االلتفـاف     تدفقات املهاجرين و   ني يستغلون  ارم لنظر إىل أن  با أنه   دركتوإذ    

اهلجــرة، يــصبح املهــاجرون أكثــر عرضــة ملخــاطر منــها االختطــاف الــيت تقيــد سياسات علــى الــ

  واهلجر،  وعبودية الديونالبدينواالبتزاز والعمل القسري واالستغالل اجلنسي واالعتداء 

يف البلـدان األصـلية وبلـدان املقـصد، وإذ تـشجع،         بإسهام املهاجرين الـشباب     وإذ تقر     

الــيت يعيــشها املهــاجرون الــشباب اخلاصــة يف هــذا الــصدد، الــدول علــى أن تنظــر يف الظــروف  

  اخلاصة، واحتياجام

ــق    ــساورها القل ــد   وإذ ي ــدد الكــبري واملتزاي ــنإزاء الع ــساء   ملهــاجرين، والا  م ســيما الن

وثـائق  حيـازم   حاولة عبور احلـدود الدوليـة دون         الذين يعرضون أنفسهم للخطر مب     ،واألطفال

  املهاجرين، ألولئك الدول احترام حقوق اإلنسان تقر بواجبالسفر املطلوبة، وإذ 

 القــانونينيضــرورة أن تتناســب العقوبــات املفروضــة علــى املهــاجرين غــري   وإذ تؤكــد  

  خمالفات، ارتكبوه من وأسلوب معاملتهم مع ما

ــسلم   ــامل ومتــوازن إزاء اهلجــرة الدوليــة، وإذ تــضع يف      بأمهيــة اعتمــا  وإذ ت د ــج ش

اعتبارها أن اهلجرة تثري النـسيج االقتـصادي والـسياسي واالجتمـاعي والثقـايف للـدول وتوثـق                   

  املناطق، الصالت التارخيية والثقافية القائمة بني بعض

ــور و   أيــضا وإذ تــسلم   ــدان العب ــدان األصــلية وبل ــى البل ــة عل ــدان  بااللتزامــات املترتب بل

  اإلنسان، املقصد مبوجب القانون الدويل حلقوق

 وغريهـا  على أمهية أن تقوم الدول، بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة               وإذ تشدد   

، بتنظــيم محــالت إعالميــة ــدف إىل التعريــف بــالفرص والقيــود واملخــاطر مــن اجلهــات املعنيــة

رارات مـستنرية وحيـول دون جلـوء أي    حالة اهلجرة، مبـا ميكـن اجلميـع مـن اختـاذ قـ        واحلقوق يف 

  شخص إىل وسائل خطرة لعبور احلدود الدولية،
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  املهـاجرين  جلميـع الدول أن تعزز حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية         ب يب  - ١  

ــا كــان وضــعهم وأن حتميهــا علــى حنــو فعــال،   ــات قــوقاحلســيما  ، وال كمهــاجرين أي  واحلري

سألة اهلجرة الدوليـة عـن طريـق التعـاون واحلـوار علـى       ، وأن تعاجل م  نساء واألطفال للاألساسية  

ــاألدوار       ــوازن، مــع اإلقــرار ب ــائي واعتمــاد ــج شــامل ومت الــصعيد الــدويل أو اإلقليمــي أو الثن

واملسؤوليات اليت تقع على عاتق البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقـصد يف جمـال تعزيـز                 

  ضعفهم؛  وجتنب النهج اليت قد تؤدي إىل تفاقمحقوق اإلنسان جلميع املهاجرين ومحايتها

 إزاء تــأثري األزمــات املاليــة واالقتــصادية يف اهلجــرة الدوليــة تعــرب عــن قلقهــا  - ٢  

ويف املهاجرين، وحتث يف هذا الصدد احلكومات على التصدي للمعاملة التمييزية وغري العادلـة             

  سيما العمال املهاجرون وأسرهم؛ حيال املهاجرين، وال

 )٢(احلقــــوق الــــواردة يف اإلعــــالن العــــاملي حلقــــوق اإلنــــسان  تعيــــد تأكيــــد  - ٣  

، وهـي  )٣(العهـدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنـسان      وااللتزامات املترتبة على الدول مبوجب  

  :الصدد يف هذا

تمييــز العنــصرية والالتعــابري الــيت تــنم عــن    ظــاهر ووامل  األفعــالدين بــشدةتــ  )أ(  

الـيت  والصور النمطية  ألجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين     ا يةهاعنصري وكر ال

 وحتــث الــدول علــى تطبيــق القــوانني ، الــدين أو املعتقــدس منــها أســعلــى  ــمغالبــا مــا تلــصق

كراهيـة   تـنم عـن  ر أو تعـابري   أو مظـاه  أفعال  كانت هناك    مىت   ، وتعزيزها عند االقتضاء،   القائمة

ــب أوا ــاجرين،   ال ألجان ــصب ضــد امله ــن أجــل  تع ــن م ــالت احلــد م ــ إف ــال  م ــك األفع رتكيب تل

  ؛العقاب من

تــسفر عــن اعتمدتــه بعــض الــدول مــن تــشريعات   إزاء مــا تعــرب عــن القلـــق  )ب(  

 وتعيد تأكيـد    للمهاجرين، تقيد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    ميكن أن    تدابري وممارسات 

 تتعلق باهلجرة وبأمن حـدودها    اليت  تدابري  ال حقها السيادي يف سن      ممارسةأن على الدول، عند     

حلقـوق   لتزاماا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القـانون الـدويل          التقيد با ، واجب   وإنفاذها

  ؛للمهاجرين اإلنسان، لكفالة االحترام التام حلقوق اإلنسان

الحترام التام حلقوق اإلنسان للمهـاجرين يف قوانينـها       تكفل ا بالدول أن    يب  )ج(  

وسياساا، مبا فيها القوانني والسياسات يف جمايل مكافحة اإلرهـاب ومكافحـة اجلرميـة املنظمـة          

  العابرة للحدود الوطنية، مثل االجتار باألشخاص وريب املهاجرين؛

ــة ح    يــب  )د(   ــة حلماي ــة الدولي ــع االتفاقي ــيت مل توق ــدول ال ــع العمــال  بال قــوق مجي

أو تنـضم إليهـا أن تنظـر يف القيـام بـذلك علـى        ومل تـصدق عليهـا    )١٠(ماملهاجرين وأفراد أسـره   
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  التــرويج لالتفاقيــةهــود مــن أجــلاجل وتطلــب إىل األمــني العــام مواصــلة بــذل  ،األولويــة ســبيل

  ا؛ يةوعتالو

املهـاجرين وأفـراد   اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمـال       بتقرير   حتيط علما   )هـ(  

  ؛)١٧( عن دورتيها اخلامسة عشرة والسادسة عشرةأسرهم

حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية     أن تعزز  واجب الدول    تأكيد تعيد أيضا   - ٤ 

، وأن حتميهـا علـى   لنـساء واألطفـال   واحلريـات األساسـية ل  قوقاحلسيما  وال،  املهاجرين جلميع

، مبــا يتــسق مــع اإلعــالن العــاملي حلقــوق    كمهــاجرين وضــعهمحنــو فعــال بــصرف النظــر عــن  

  :اإلنسان والصكوك الدولية اليت هي طرف فيها، وبناء على ذلك

جبميع الدول أن حتترم حقوق اإلنـسان للمهـاجرين وكرامتـهم األصـيلة              يب  )أ(  

وأن تضع حدا للتعسف يف االعتقال واالحتجـاز، وأن تعيـد النظـر، عنـد الـضرورة، يف فتـرات                  

لفتـرات طويلـة للغايـة، وأن تتخـذ، عنـد            القـانونيني ديـا الحتجـاز املهـاجرين غـري         االحتجاز تفا 

  االقتضاء، تدابري أخرى بدال من االحتجاز؛

مجيـع الـدول علـى أن تتخـذ تـدابري فعالـة ترمـي إىل منـع أي شـكل مـن                        حتث  )ب(  

ات أشــكال احلرمــان غــري القــانوين مــن احلريــة يتعــرض لــه املهــاجرون علــى يــد أفــراد أو مجاعــ  

  األفعال؛ ومعاقبة مرتكيب تلك

تالحظ مع التقدير التدابري اليت اختذا بعض الدول لتقليص فتـرات االحتجـاز       )ج(  

 الوطنيــةيف حــاالت اهلجــرة دون حيــازة الوثــائق الالزمــة، يف إطــار تطبيــق األنظمــة والقــوانني   

  املتعلقة باهلجرة غري القانونية؛

تـه بعـض الـدول مـن جنـاح يف تنفيـذ تـدابري        تالحظ مع التقدير أيـضا مـا أحرز        )د(  

أخـرى بـدال مـن االحتجـاز يف حـاالت اهلجــرة دون حيـازة الوثـائق الالزمـة باعتبارهـا ممارســة          

  جديرة بأن تنظر فيها الدول كافة؛

حيلولـــة دون انتـــهاك حقـــوق لل عمليـــةإىل الـــدول أن تتخـــذ تـــدابري  تطلـــب  )هـ(  

 احلـدود  وعلـى  أراضـيها، مبـا يف ذلـك يف املـوانئ واملطـارات      هملمهاجرين أثناء عبـور لاإلنسان  

الـذين يعملـون يف تلـك املرافـق ويف           الدولـة    ويف نقاط تفتـيش املهـاجرين، وأن تـدرب مـوظفي          

ــة املهــاجرين بــاحترام ووفقــا للقــانون، وأن تعمــد، وفقــا      للقــوانني منــاطق احلــدود علــى معامل

لمهـاجرين،  ل علـى انتـهاك حلقـوق اإلنـسان     ، إىل مقاضاة مـن يقتـرف أي فعـل ينطـوي     السارية

_______________ 

  ).A/67/48 (٤٨ الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه، )١٧(
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من قبيل االحتجاز التعسفي والتعذيب وانتـهاكات احلـق يف احليـاة، مبـا فيهـا عمليـات اإلعـدام                  

عكـس، مبـا يف ذلـك    والالقضاء، أثناء عبورهم من بلدهم األصلي إىل بلـد املقـصد    نطاقخارج  

  مرورهم عرب احلدود الوطنية؛

يف العــودة إىل بلــد املواطنــة، وتــشري إىل ضــرورة  حــق املهــاجرين  علــى تــشدد  )و(  

  تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛ أن

واجب الـدول األطـراف أن تكفـل االحتـرام الكامـل            على تعيد التأكيد بشدة    )ز(  

سـيما فيمـا يتعلـق حبـق مجيـع الرعايـا             وال،  )٩(واملراعاة التامـة التفاقيـة فيينـا للعالقـات القنـصلية          

األجانب، بصرف النظر عن وضـعهم كمهـاجرين، يف االتـصال مبـسؤول قنـصلي تـابع للدولـة                   

املوفدة يف حالة االعتقال أو السجن أو احلبس أو االحتجاز، وواجب الدولة املـستقبلة أن تبلـغ       

  املواطن األجنيب دون تأخري حبقوقـه مبوجب االتفاقية؛

إىل مجيع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاا الوطنية والـصكوك القانونيـة             طلبت  )ح(  

 التـصدي   بطرق منـها   فعال،   على حنو  اليت هي طرف فيها، بإنفاذ قوانني العمل          املنطبقة الدولية

النتـهاكات تلـك القـوانني، فيمـا يتعلـق بعالقــات العمـل وظروفـه املتـصلة بالعمـال املهــاجرين،          

ــأجورهم وأوضــاعهم الــصحية وســالمتهم يف  والظــروف املتــصلةيهــا العالقــات ف مبــا أمــاكن   ب

  معيات؛اجلالعمل وحقهم يف حرية تكوين 

الـيت  غـري املـشروعة، حيثمـا وجـدت،          قبـات مجيع الدول على إزالة الع     تشجع  )ط(  

بـصورة آمنـة   ولدخلهم وممتلكـام ومعاشـام بـسرعة و    حتول دون حتويل املهاجرين للنقود    قد  

واالتفاقــات ون قيــود إىل بلــدام األصــلية أو إىل أي بلــد آخــر، وفقــا للتــشريعات   ودوشــفافة 

 والنظــر، حــسب االقتــضاء، يف اختــاذ تــدابري حلــل املــشاكل األخــرى الــيت قــد تعــوق     الــسارية،

  التحويالت؛ تلك

إىل أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان يقـر بـأن لكـل شـخص احلـق يف                    تشري  )ي(  

م الوطنية املختـصة إلنـصافه فعليـا مـن أيـة أعمـال تنتـهك احلقـوق األساسـية               أن يلجأ إىل احملاك   

  له؛ املمنوحة

أمهية محاية األفراد الـذين يكونـون يف أوضـاع جتعلـهم عرضـة للخطـر،                 تؤكد  - ٥  

  :ويف هذا الصدد

عـرب  العاملـة    املنظمـة    الكيانـات اإلجراميـة   تزايـد أنـشطة       إزاء ا عن قلقهـ   تعرب  )أ(  

مــن غريهـا مــن اجلهــات الــيت تــستفيد   املنظمــة الوطنيــة والكيانــات اإلجراميــةوالوطنيــة احلـدود  

 اخلطـرة  بـالظروف األطفـال، دون اكتـراث   وسيما النساء  الواجلرائم ضد املهاجرين،    ارتكاب  
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خيـالف  مبـا  والقـانون الـدويل و   الوطنيـة انتـهاك صـارخ للقـوانني    ويف   الـيت يعيـشوا  والالإنـسانية 

  املعايري الدولية؛

 ئهم وشــركاينارتفــاع مــستوى إفــالت املتجــر  تعــرب عــن قلقهــا أيــضا إزاء     )ب(  

حرمـان املهـاجرين   وإزاء مـن العقـاب    وغريهم من األفراد املنتمني إىل كيانات إجراميـة منظمـة           

  السياق؛ الذين تعرضوا لإلساءة من احلقوق ومن العدالة يف هذا

والـيت متكـن املهـاجرين مـن        ترحب بربامج اهلجرة اليت اعتمدا بعض البلـدان           )ج(  

ــة       ــة بيئ ــدان املــضيفة بــشكل كامــل وتيــسر مل مشــل األســر وتــشجع علــى يئ االنــدماج يف البل

ــة اعتمــاد هــذه       ــى النظــر يف إمكاني ــدول عل ــرام، وتــشجع ال ــام والتــسامح واالحت يــسودها الوئ

  األنواع من الربامج؛

إلنـسان للعـامالت    يب بالدول الـيت مل تعمـد بعـد إىل كفالـة محايـة حقـوق ا                  )د(  

عمل منصفة هلن وضمان احلمايـة القانونيـة مـن العنـف واالسـتغالل             ظروفاملهاجرات وتوفري   

  جلميع النساء، مبن فيهن العامالت يف جمال الرعاية، أن تقوم بذلك؛

تشجع الـدول علـى أن تنفـذ سياسـات وبـرامج لفائـدة العـامالت املهـاجرات                    )هـ(  

ني، وأن تـوفر للعـامالت املهـاجرات القنـوات اآلمنـة والقانونيـة       تراعى فيها الفوارق بـني اجلنـس    

وإدمـاجهن يف   الكـرمي اليت تعترف مبهـاران وتعلـيمهن وأن تيـسر هلـن العمالـة املنتجـة والعمـل          

  القوة العاملة يف جماالت عدة منها التعليم والعلوم والتكنولوجيا؛

الدوليـة يراعـى فيهـا      تشجع مجيع الدول على وضع سياسات وبرامج للهجرة           )و(  

مـن أجـل اختـاذ التـدابري الـضرورية الكفيلـة بتحـسني محايـة النـساء                   املتعلق بنوع اجلنس  املنظور  

  والفتيات من األخطار وإساءة املعاملة أثناء اهلجرة؛

، بــالنظر إىل ألطفــال املهــاجرين لحقــوق اإلنــسان  حتمــي الــدول أن ب يــب  )ز(  

يكفـل مراعـاة مـصلحة       مبـا ،  غـري املـصحوبني بـذويهم      نو األطفـال املهـاجر    سـيما  الوضعفهم،  

  األسر؛ مشل املقام األول، يف سياساا املتعلقة باإلدماج والعودة ومل الطفل يف

 منـع الـسياسات والتـشريعات التمييزيـة، علـى مجيـع             الدول علـى  مجيع   تشجع  )ح(  

القـضاء علـى تلـك    مستويات احلكم، اليت حتول دون تلقي األطفـال املهـاجرين التعلـيم، وعلـى          

  السياسات والتشريعات؛

تــشجع الــدول علــى أن تعمــل، آخــذة يف االعتبــار مــصلحة الطفــل يف املقــام      )ط(  

األول، على إدماج األطفال املهاجرين بنجاح يف نظام التعليم وإزالـة احلـواجز الـيت حتـول دون              

  تعليمهم يف البلدان املضيفة والبلدان األصلية؛
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الــة أن تــسمح آليــات إعــادة املهــاجرين إىل بلــدام       ث الــدول علــى كف  حتــ   )ي(  

مبـن فـيهم األشـخاص    األصلية بتحديد األشخاص الـذين هـم يف حالـة جتعلـهم عرضـة للخطـر،        

، مبا يتـسق مـع واجباـا والتزاماـا الدوليـة،            يوأن تراع اإلعاقة، وتوفري محاية خاصة هلم،       ذوو

  ل األسر؛ ومل مشيف املقام األول الطفل لحةصراعاة ممبدأ م

 عـرب الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة           حتث  )ك(  

والربوتوكولني املكملني هلا، ومها بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عـن طريـق             )١٨(ةالوطني

 وخباصـة النـساء واألطفـال،       ،وبروتوكول منع وقمع االجتـار باألشـخاص       )١٩(والرب والبحر واجل  

ى االتفاقيـــة  ويـــب بالــدول الـــيت مل تــصدق علـــ  ، علــى تنفيـــذها بالكامــل  )٢٠(هعاقبــة عليـــ وامل

  ؛القيام بذلك يف  على سبيل األولوية أن تنظرتنضم إليها وبروتوكوليها أو

 مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق         أعـدا بالدراسة الـيت     حتيط علما مع التقدير     - ٦  

ــسان  ــضل املمارســات يف عــناإلن ــوق    جمــال   التحــديات وأف ــة حق ــدويل حلماي ــذ اإلطــار ال تنفي

الدراسـة  أسفرت عنـه   دعو الدول إىل أن تأخذ يف احلسبان ما     ت و ،)٢١(األطفال يف سياق اهلجرة   

  ؛ وتنفيذهاسياساا املتعلقة باهلجرةوضع استنتاجات وتوصيات عند من 

 دوالعـابرة للحـدو    الـدول علـى محايـة ضـحايا اجلرميـة املنظمـة الوطنيـة                تشجع  - ٧  

الوطنية، مبا يف ذلك االختطاف واالجتار، ويف بعض احلاالت التهريب، عن طريق القيـام، عنـد           

ــة      ــة واحلــصول علــى املــساعدة الطبي االقتــضاء، بتنفيــذ الــربامج والــسياسات الــيت تكفــل احلماي

  واالجتماعية النفسية والقانونية؛

 مزيـد واختاذ   نيةوطسن تشريعات    األعضاء اليت مل تقم بالفعل ب       الدول شجعت  - ٨  

علـى القيـام بـذلك،    املهـاجرين   باألشخاص وريب   كافحة االجتار    الكفيلة مب  من التدابري الفعالة  

ــأن هــذه اجلــرائم قــد       ــسليما منــها ب ــاجرين للخطــر أو   ت ــرض حيــاة امله ـــم للــضـرر   تع تعرضه

تغالل االســ وأاالســترقاق   أواالســتعباد أو االســتغالل مبــا قــد يــشمل أيــضا اســتعباد املــدين   أو

مكافحـة  علـى   التعـاون الـدويل     تعزيـز علـى   الدول األعضـاء    اأيض  وتشجع ،اجلنسي أو السخرة  

  والتهريب؛ هذا االجتار

_______________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٨(

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١الد املرجع نفسه،  )١٩(

  .٣٩٥٧٤م الرق، ٢٢٣٧الد  املرجع نفسه، )٢٠(

)٢١( A/HRC/15/29.  
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ــصعد الدوليــ   تؤكــد  - ٩   ــى ال ــاون عل ــة التع ــة أمهي ــة واإلقليمي ــى ة والثنائي ــة  عل محاي

  :حقوق اإلنسان للمهاجرين، وبناء على ذلك

لدوليــة واجلهــات املعنيــة أن تراعــي، يف  تطلــب إىل مجيــع الــدول واملنظمــات ا   )أ(  

سياساا ومبادراا املتعلقة مبسائل اهلجرة، الطابع العـاملي لظـاهرة اهلجـرة، وأن تـويل االهتمـام           

الواجب للتعاون الدويل واإلقليمي والثنائي يف هذا امليدان، بوسـائل منـها إجـراء حـوارات عـن        

ــور و    ــدان العب ــدان األصــلية وبل ــشمل البل ــدان اهلجــرة ت ــشمل   املقــصدبل ــا ي ــدين، مب  واتمــع امل

املهــاجرين، بغــرض التــصدي هلــذه الظــاهرة بطريقــة شــاملة تتنــاول جوانــب عــدة منــها أســباا  

متثلها اهلجـرة دون حيـازة الوثـائق الالزمـة أو اهلجـرة غـري القانونيـة،                  وعواقبها والتحديات اليت  

  للمهاجرين؛ مع إعطاء األولوية حلماية حقوق اإلنسان

تشجع الدول على أن تتخذ التدابري الالزمة لكفالة اتساق السياسات املتعلقـة              )ب(  

، بوسائل منـها كفالـة اعتمـاد سياسـات ونظـم            ة والدولي ة واإلقليمي ةباهلجرة على الصعد الوطني   

  اإلنسان؛ منسقة عرب احلدود حلماية الطفل تتوافق على حنو تام مع القانون الدويل حلقوق

 الدول على أن تواصـل تعزيـز تعاوـا يف جمـال محايـة الـشهود يف           تشجع أيضا   )ج(  

  باألشخاص؛ قضايا ريب املهاجرين واالجتار

ــة واملؤســسات         )د(   ــن املنظمــات الدولي ــا م ــم املتحــدة وغريه ــة األم ــب مبنظوم ي

ــا     ــزز تعاو ــة أن تع ــددة األطــراف املعني ــن أجــل املتع ــهجيات  م ــيح  وضــع من ــات  تت مجــع البيان

وبلـدان  العبـور  بلـدان   و األصـلية بلدان  الاملتعلقة باهلجرة الدولية وحالة املهاجرين يف       اإلحصائية  

لبنــاء القـــدرات يف  اجلهــود الـــيت تبــذهلا    الـــدول األعــضاء يف  أن تــساعد  و وجتهيزهــا، املقــصد 

  الصدد؛ هذا

خطــة إعـداد   يف إيـالء االعتبـار املناســب ملـسألة اهلجـرة والتنميـة     علـى   تـشجع   - ١٠  

يف قـوق اإلنـسان     حلمـراع   منظـور   مجلة أمور منها إدماج      عن طريق  ٢٠١٥بعد عام    االتنمية مل 

  :، ومن مث فإايتعلق بنوع اجلنس فيهاوتعميم مراعاة منظور اخلطة 

إىل الـــدول األعـــضاء ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات الدوليـــة   طلـــبت  )أ(  

مـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان       مفوضة األ خباصة  ، و اجلهات املعنية واتمع املدين ومجيع    

 ةالعامليــ واموعــة املعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرينلــس حقــوق اإلنــسان واملقــرر اخلــاص 

اهلجرة الدوليــة والتنميــة املتعلــق بــاحلــوار الرفيــع املــستوى أن جيــرى يف   بــاهلجرة، كفالــةةاملعنيــ

وجـه التـرابط    أل حتليـل    ٢٠١٣ ة يف عـام   الدورة الثامنة والستني للجمعيـة العامـ       يفالذي سيعقد   

مراعيـا   ا مجلـة أمـور منظـور    يفيأخـذ يف احلـسبان  بني اهلجـرة والتنميـة بـشكل متـوازن وشـامل        

  اإلنسان؛ حلقوق
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 الـسامية حلقـوق اإلنـسان ورئـيس      األمـم املتحـدة  تسلم بأمهية مسامهة مفوضة     )ب(  

 اخلاص املعين حبقـوق   واملقرر د أسرهم  وأفرا العمال املهاجرين حبماية حقوق مجيع    اللجنة املعنية   

ــة الرئيــسية يف التنميــة يف املناقــشة خــالل   اإلنــسان للمهــاجرين احلــوار الرفيــع  واجلهــات الفاعل

  ؛اهلجرة الدولية والتنميةاملتعلق باملستوى 

ــة تـــشجع  - ١١   ــة املعنيـ ــات الدوليـ ــدين الـــدول واملنظمـ ــع املـ ــا واتمـ يف ذلـــك  ، مبـ

والقطـاع اخلـاص علـى أن تواصـل احلـوار بينـها وتعـززه بـسبل منـها          املنظمات غـري احلكوميـة،     

 وغـري ذلـك مـن االجتماعـات         ٢٠١٣ املشاركة يف احلوار الرفيع املستوى املزمع عقـده يف عـام          

النـهوض بالـسياسات العامـة الـيت ـدف إىل تعزيـز          مـن أجـل    اليت تعقد يف هـذا الـصدد      الدولية  

  قوق املهاجرين؛، مبا يف ذلك حهاواحترام حقوق اإلنسان

إىل تقدمي تقريـر شـفوي عـن عمـل اللجنـة وإىل املـشاركة           اللجنة   رئيس   تدعو  - ١٢  

تعزيـز  “يف جلسة حتـاور مـع اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثامنـة والـستني يف إطـار البنـد املعنـون                       

  بني اجلمعية واللجنة؛ التواصلكوسيلة لتعزيز  ،”حقوق اإلنسان ومحايتها

رر اخلــاص إىل تقــدمي تقريــره إىل اجلمعيــة العامــة وإىل املــشاركة يف  املقــ تــدعو  - ١٣  

تعزيــــز حقــــوق  “الثامنــــة والــــستني يف إطــــار البنــــد املعنــــون     جلــــسة حتــــاور يف دورــــا   

 ؛”ومحايتها اإلنسان

 إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الـسابعة          املقـدم  املقرر اخلاص  بتقريريط علما   حت  - ١٤  

  ؛)٢٢(٦٦/١٧٢لقرار ل وفقا والستني

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا الثامنـة والـستني                تطلب  - ١٥  

منظـور  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمن ذلك التقريـر حتلـيال يـبني كيـف ميكـن إلدمـاج              

  .اهلجرة الدولية والتنميةاملتعلقة بسياسات الوضع وتنفيذ  أن يعزز قوق اإلنسانحلمراع 

  ٦٠سة العامة اجلل

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  

_______________ 

)٢٢( A/67/299.  


