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 محاية املهاجرين - ٦٢/١٥٦
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٦١/١٦٥ إىل مجيع قراراا السابقة بشأن محايـة املهـاجرين، وآخرهـا القـرارإذ تشري 
ــضا إىل٢٠٠٦ديــسمرب/ كــانون األول١٩ملــؤرخا ــشري أي ــة حقــوق اإلنــسان، وإذ ت ــرار جلن  ق

 ،)١(٢٠٠٥لأبري/ نيسان١٩ املؤرخ٢٠٠٥/٤٧
 الـذي يـنص علـى أن مجيـع)٢( اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسانوإذ تؤكد من جديد 

النـاس يولــدون أحــرارا ومتـساوين يف الكرامــة واحلقــوق وأنـه حيــق لكــل إنـسان التمتــع جبميــع
العـرق أو اللـون علـى أسـاسن أي نـوع، وال سـيما متييز مـناحلقوق واحلريات املبينة فيه، دو

 األصل القومي، أو
 اختيـار حمـل إقامتـهيف لكل فرد احلق يف حرية التنقـل و أنوإذ تؤكد من جديد أيضا 

 داخل حدود كل دولة، ويف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده،
ــاحلقوق املوإذ تــشري  ــدويل اخلــاص ب ــسياسي إىل العهــد ال ــة وال ــدويل)٣(ةدني  والعهــد ال

 واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن)٣(ةاخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــ
ــ ــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهين ــع)٤(ةضــروب املعاملــة أو العقوب  واتفاقيــة القــضاء علــى مجي

_______________

ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،:انظــر )١( ــم٢٠٠٥الوثــائق الرمسي ،)E/2005/23 (٣، امللحــق رق
 .الفصل الثاين، الفرع ألف

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )٢(
 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٣(
 .٢٤٨٤١، الرقم١٤٦٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤(
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تفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع واال)٦(ل واتفاقيـة حقـوق الطفـ)٥(ةأشكال التمييز ضـد املـرأ
ــة فيينــا للعالقــات القنــصلية )٧(يأشــكال التمييــز العنــصر ــة )٨(واتفاقي واالتفاقيــة الدوليــة حلماي

 ،)٩(محقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسره
ــائجإىل األحكــام املتعلقــة باملهــاجرين وإذ تــشري أيــضا  ــواردة يف نت  املــؤمتراتمجيــع ال

 رات القمة اليت عقدا األمم املتحدة،الرئيسية ومؤمت
أمهية جملس حقوق اإلنـسان يف تعزيـز احتـرام محايـة حقـوق اإلنـسان علىتشددوإذ 

  املهاجرون،مبن فيهم ،واحلريات األساسية للجميع
 ١٩٩٩أكتــــوبر/ تــــشرين األول١ املؤرخــــةOC-16/99فتوىبــــالوإذ حتــــيط علمــــا 
ــى معلوو ــساعدة القنـــصليةمـــات عـــناملتعلقـــة بـــاحلق يف احلـــصول علـ ــما يفاملـ نات إطـــار ضـ

املتعلقـةو ٢٠٠٣سـبتمرب/ أيلـول١٧ املؤرخـةOC-18/03والفتوى اإلجراءات القانونية الواجبة
 اللـتني أصـدرما حمكمـةالوضع القانوين للمهاجرين غري احلاملني للوثائق الالزمـة وحقـوقهمب

 البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،
مـارس/ آذار٣١ باحلكم الذي أصدرته حمكمة العدل الدولية يفأيضا وإذ حتيط علما 

 وإذ تـشري إىل التزامـات الـدول الـيت،)١٠(نون آخـرون مكسيكيوينا ومواطنأب يف قضية٢٠٠٤
 يف ذلك احلكم،من جديدجرى تأكيدها

ى احلـوار الرفيـع املستــوى بـشــأن اهلجــرة الدوليـــة والتنميـة الـذي جـرإىلوإذ تشري 
ــورك ــول١٥ و١٤ يفيف نيوي ــاد٢٠٠٦ســبتمرب/ أيل ــددة األبع ــب املتع ــشة اجلوان ــرض مناق  بغ

ــة وحقــوق ــة والتنمي ــة بــني اهلجــرة الدولي ــر بوجــود عالق ــذي أق ــة وال ــة والتنمي ــهجرة الدولي لل

_______________

 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩سه، الداملرجع نف )٥(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧املرجع نفسه، الد )٦(
 ألـف٢١٠٦لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار.٩٤٦٤، الـرقم٦٦٠املرجع نفسه، الـد )٧(
 .، املرفق)٢٠ - د(
 .٨٦٣٨، الرقم٥٩٦املرجع نفسه، الد )٨(
 .٣٩٤٨١، الرقم٢٢٢٠املرجع نفسه، الد )٩(
ــم:انظــر)١٠( ــدورة التاســعة واخلمــسون، امللحــق رق ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي ،(A/59/4) ٤الوث

املكـسيك(ينـا ومواطنـون مكـسيكيون آخـرونبقـضية أ:؛ انظر أيـضا٢٣ -الفصل اخلامس، الفرع ألف
ــة  مــن١٢لــصفحة، ا٢٠٠٤، احلكــم، تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة،)ضــد الواليــات املتحــدة األمريكي

 .النص اإلنكليزي
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ــذيوإذ حتــيط علمــا اإلنــسان، ــدى العــاملي املعــين بــاهلجرة والتنميــة ال  باالجتمــاع األول للمنت
 ،٢٠٠٧يوليه/ متوز١١ إىل٩ته حكومة بلجيكا يف الفترة مناستضافنظمته و

 الطابع العاملي لظاهرة اهلجـرة وأمهيـة التعـاون واحلـوار يف هـذا الـشأن علىتشددوإذ 
، وضـرورة محايـة حقـوق حـسب االقتـضاء،على كل من الـصعيد الـدويل واإلقليمـي والثنـائي

االقتـصاد املعـومل وأصـبحظـل اهلجـرة يففيه تدفقازداداإلنسان للمهاجرين وخباصة يف وقت
 بشواغل أمنية جديدة،يتعلقري يف سياقجي
ــضع يف اعتبار  ــاوإذ ت ــا فيه ــسألة اهلجــرة، مب ــة مب ــادرات املتعلق ــسياسات واملب هــا أن ال

  الـيتكليـةالنـهج الاإلدارة املنظمـة للـهجرة، ينبغـي أن تـشجعبـ املتعلقـة السياسات واملبـادرات
 االحتـرام الكامـل حلقـوق اإلنـسانوكـذلك،عواقبـهاسباب هذه الظاهرة وتأخذ يف احلسبان أ

 واحلريات األساسية للمهاجرين،
  يف االقتصاد غري الرمسـيوظفن للعملريا من العامالت املهاجرات ي أن كثوإذ تالحظ 

أعمـال أقـل اعتمــادا علـى املهـارات مقارنــة بالرجـال، ممـا جيعلــهن أكــثر عرضـة لــسـوءداءوأل
 ملة واالستغالل،املعا

ــق  ــدوإذ يــساورها القل ــدد الكــبري واملتزاي ــن إزاء الع ــساءا  م ملهــاجرين، وال ســيما الن
وثـائقحيـازمواألطفال الذين يعرضون أنفسهم للخطر مبحاولـة عبـور احلـدود الدوليـة دون

  الدول احترام حقوق اإلنسان هلؤالء املهاجرين،واجبالسفر املطلوبة، وإذ تشدد على
أمهيــة قيــام الــدول، بالتعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، بتنظــيم علــىشددتــ وإذ 

 الفرص والقيود واحلقوق يف حالـة اهلجـرة لـتمكني كـل فـردإيضاحمحالت إعالمية ترمي إىل
خطـرة لعبـور احلـدود جلـوء املهـاجرين إىل وسـائل وللحيلولـة دونمـستنريةمن اختـاذ قـرارات

 الدولية،
 ١ - حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية جلميــعوحتمـيأن تعـزز الـدول بيـب

ــال،املهــاجرين  واحلريــاتقــوقاحل، وال ســيما كمهــاجرين أيــا كــان وضــعهم علــى حنــو فع
 التعـاون واحلـوارعـن طريـقسألة اهلجـرة الدوليـةصدى ملـ وأن تتـ،لنـساء واألطفـالاألساسية ل
 بـاألدوارقـرار ومتوازن، مع اإلل ج شاموباعتمادد الدويل أو اإلقليمي أو الثنائييعلى الصع

حقـوقومحايـة تعزيـزيف جمـالواملسؤوليات اليت تقع على عاتق بلدان املنشأ والعبور واملقـصد
 ؛قلة منعتهم تفاقماإلنسان جلميع املهاجرين، وجتنب النهج اليت قد
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 ٢ - يفقـوق اإلنـسان للمهـاجرينحل  التـامحتـراماالتكفـلالدول أنب  أيضايب
مكافحـة اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة يف جمـايلالقوانني والسياسات هاقوانينها وسياساا، مبا في

  وريب املهاجرين؛شخاصالجتار باأل مثل ا،الوطنية العابرة للحدود
املعـين املقـرر اخلـاص لـس حقـوق اإلنـسان بتقريـرحتيط علما مع االهتمام - ٣ 
 ؛)١١(نللمهاجري قوق اإلنسانحب
 بالدول اليت مل توقع وتصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيعيب - ٤ 

أو مل تنــضم إليهــا أن تنظــر يف القيــام بــذلك علــى ســبيل )٩(مالعمــال املهــاجرين وأفــراد أســره
األولويــة، وتطلــب إىل األمــني العــام مواصــلة بــذل جهــوده مــن أجــل إذكــاء الــوعي باالتفاقيــة

 وتعزيزها؛
العـابرةتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـةالدول األطراف يف اتفاقية األمم امل حتث - ٥ 

والربوتوكولني املكملني هلـا، ومهـا بروتوكـول مكافحـة ريـب املهـاجرين )١٢(ة الوطنيللحدود
 وبروتوكـول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص وخباصـة النـساء)١٣(وعن طريق الرب والبحـر واجلـ

 أو على تنفيذها بالكامل، ويـب بالـدول الـيت مل تـصدق عليهـا،)١٤(هواألطفال، واملعاقبة علي
 ؛القيام بذلك يف، على سبيل األولوية، أن تنظرتنضم إليها

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـرادبتقرير حتيط علما - ٦ 
 ؛)١٥(ة عن دورتيها اخلامسة والسادسأسرهم

 أن وأصــحاب املــصلحة املعنــينيول واملنظمــات الدوليــةإىل مجيــع الــد تطلــب - ٧ 
  وأن، املتعلقــة بقــضايا اهلجــرة الطــابع العــاملي لظــاهرة اهلجــرةم ومبــادرام يف سياســاواراعــي

 االهتمام الواجب للتعاون الدويل واإلقليمي والثنائي يف هذا امليدان، بوسائل منـها إجـراءيولوا
نـشأ واملقـصد والعبـور، وكـذلك اتمـع املـدين، مبـا فيـهحوارات عـن اهلجـرة تـشمل بلـدان امل

 اأسـباجوانـب عـدة منـها تتنـاولذه الظـاهرة بطريقـة شـاملةهلـ بغـرض التـصدياملهاجرون،
غــرياهلجــرة أو مــن دون حيــازة الوثــائق الالزمــةرة والتحــديات الــيت متثلــها اهلجــعواقبــهاو

 سان للمهاجرين؛ األولوية حلماية حقوق اإلنعطاء، مع إالقانونية
_______________

)١١( A/HCR/4/24و Add. 1-3؛ انظر أيضاA/62/218. 
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٢٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٢(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٤١املرجع نفسه، الد )١٣(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧املرجع نفسه، الد )١٤(
 .(A/62/48) ٤٨ امللحق رقم،لعامة، الدورة الثانية والستونالوثائق الرمسية للجمعية ا )١٥(
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اختذتـهن تـشريعات وــــض الـدول مــــه بعـــ إزاء مـا اعتمدتتعرب عن القلـق - ٨ 
تقيد حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للمهـاجرين، وتؤكـد مـن جديـد ميكن أنتدابريمن

تتعلق بـاهلجرة وبـأمناليتتدابريالأن على الدول، عند ممارستها حقها السيادي يف سن وإنفاذ
لتزاماا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الـدويل حلقـوقالتقيد باحدودها، واجب

 اإلنسان، لكفالة االحترام التام حلقوق اإلنسان للمهاجرين؛
ــهاك حقــوقتطلــب - ٩  ــة دون انت ــدابري ملموســة للحيلول ــدول أن تتخــذ ت  إىل ال

ر أراضيها، مبا يف ذلـك يف املـوانئ واملطـارات وعنـد احلـدود ويفاإلنسان للمهاجرين أثناء عبو
نقاط تفتـيش املهـاجرين، وأن تـدرب املـوظفني العمـوميني الـذين يعملـون يف تلـك املرافـق ويف

ــاحترام ووفقــا للقــانون، وأن تعمــد، وفقــا للقــواننيمنــاطق احلــدود علــى معاملــة املهــاجرين ب
ل ينطـوي علـى انتـهاك حلقـوق اإلنـسان للمهـاجرين،، إىل مقاضاة من يقتـرف أي فعـالسارية

من قبيل االحتجاز التعسفي والتعذيب وانتـهاكات احلـق يف احليـاة، مبـا فيهـا عمليـات اإلعـدام
خارج نطاق القضاء، أثنـاء عبـورهم مـن بلـدهم األصـلي إىل بلـد املقـصد، أو العكـس، مبـا يف

 ذلك مرورهم عرب احلدود الوطنية؛
لــى كفالــة أن تــسمح آليــات إعــادة املهــاجرين إىل بلــدامالــدول ع حتــث - ١٠ 

، هلـم محاية خاصةتوفري و يف حالة جتعلهم عرضة للخطر همالذيناألصلية بتحديد األشخاص
 ومل مشـلفـضلى الدوليـة، مبـدأ مـصلحة الطفـل الا والتزاماـا مع واجباسقوأن تراعي، مبا يت

 األسر؛
 ؛ املواطنةالعودة إىل بلدحق املهاجرين يف علىشددت - ١١ 
واجب الدول األطراف أن تكفـل االحتـرام الكامـل وبشدة تؤكد من جديد - ١٢ 

ق مجيـع الرعايـاحبـ  يتعلـقوال سـيما فيمـا،)٨(واملراعاة التامة التفاقيـة فيينـا للعالقـات القنـصلية
لـة، يف االتـصال مبـسؤول قنـصلي تـابع للدو كمهـاجريناألجانب، بصرف النظر عن وضـعهم

 احلبس أواالحتجاز، وواجب الدولة املستقبلة أن تبلـغ السجن أواملوفدة، يف حالة االعتقال أو
  تأخري حبقوقـه مبوجب االتفاقية؛ األجنيب دونواطنامل
 مظاهر وأعمال العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـبتدين بشدة - ١٣ 

مون ـا يف كـثري مـنصـالنمطية اليت يويتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين والقوالب وما
على أساس الدين أو املعتقد، وحتث الدول علـى تطبيـق القـوانني القائمـةمبا يف ذلكاألحيان،

ــتخدمت تعـــابري تـــنم عـــن كراهيـــة األجانـــبأو بـــرزتمـــىت حـــدثت أفعـــال مظـــاهر أو اسـ
 عـن كراهيـة تـنمفعـاالأ إفـالت مـن يرتكبـونالقـضاء علـىالتعصب ضد املهـاجرين، بغيـة أو

 ؛األجانب والعنصرية من العقاب
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 إىل مجيع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاا الوطنية والصكوك القانونيـةتطلب - ١٤ 
 بطـرق عـدة منـها فعـال،علـى حنـواليت هي طرف فيها، بإنفاذ قوانني العمـلو  املنطبقةالدولية

ــك القــوانني، فيمــا يتعلــق بعالقــات العمــل ــه املتــصلة بالعمــالالتــصدي النتــهاكات تل  وظروف
 بـأجورهم وأوضـاعهم الـصحية وسـالمتهم يفيها العالقات والظروف املتـصلةف املهاجرين، مبا

 معيات؛اجلأماكن العمل، وحقهم يف حرية تكوين
 الــيت قــد متنــع حتــويالت املهــاجرينقبــات مجيــع الــدول علــى إزالــة العتــشجع - ١٥ 

دون قيود إىل بلدام األصلية أو إىل أي بلد آخـر،بصورة آمنة وبسرعة والنقدية من الوصول
، والنظـر، حـسب االقتـضاء، يف اختـاذ تـدابري حلـل املـشاكل األخـرىالـساريةوفقا للتشريعات

 اليت قد تعوق تلك التحويالت؛
بــربامج اهلجــرة الــيت اعتمــدا بعــض البلــدان والــيت تتــيح للمهــاجرين ترحــب - ١٦ 

بيئـة متجانـسة ومتـساحمة وتشجع قيـامملضيفة، وتيسر مل مشل األسراالندماج التام يف البلدان ا
 يشيع فيها االحترام، وتشجع الدول على النظر يف إمكانية اعتماد برامج من هذا القبيل؛

 إىل الـــدول األعـــضاء ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات الدوليـــةتطلـــب - ١٧ 
وال سـيما مفوضــة األمـم املتحــدة الــساميةواتمـع املــدين ومجيـع أصــحاب املـصلحة املعنــيني،

ــاجرين، ــسان للمه ــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلن ــوق اإلنــسان واملق ــةحلق  إدراج منظــور كفال
حقوق اإلنسان للمهاجرين ضمن القضايا ذات األولويـة يف املناقـشات اجلاريـة داخـل منظومـة

احلـوار الرفيـع يفدارتاليتشاتاألمم املتحدة بشأن اهلجرة الدولية والتنمية، مع مراعاة املناق
 ٥٨/٢٠٨عمـال بقـرار اجلمعيـة العامــةالــذي أجـرياهلجـرة الدوليـة والتنميـةبـشأناملـستوى

 ؛٢٠٠٣ديسمرب/ كانون األول٢٣املؤرخ
إىل األمني العام توفري املوارد الالزمة، يف حـدود املـوارد املتاحـة لألمـم تطلب - ١٨ 

 عقـدسـرهم مـنة حبماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أاملتحدة، لتمكني اللجنة املعني
، تــدوم الــدورة األوىل ملـدة أســبوعني متتـاليني والثانيــة ملــدة٢٠٠٨دورتـني منفــصلتني يف عـام

 الـيت قدمتـهاأسبوع واحد، ألغراض النـهوض بأعبـاء العمـل الناشـئ عـن زيـادة عـدد التقـارير
نة إىل النظر يف السبل الكفيلة بتحـسني فعاليـة دوراتالدول األطراف إىل اللجنة، وتدعو اللج

 عملها؛
إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الثالثــة أن يقــدم إىل األمــني العــامأيــضا تطلــب - ١٩ 

 حتليال للسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز حقوقضمنهوأن ي عن تنفيذ هذا القراراتقريروالستني
دام بيانات وإحصاءات متعلقة مبسامهات املهـاجرين يف استخ منهاطرقباإلنسان للمهاجرين،



A/RES/62/156

7

 وتقــررالبلــدان املــستقبلة، مــع مراعــاة آراء املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرين،
 .“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”مواصلة دراسة املسألة يف إطار البند املعنون

 ٧٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


