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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 

   يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا

، بوليفيـا        *، البوسـنة واهلرسـك    *، الربازيل، بنمـا   *األرجنتني، أوروغواي، باراغواي      
، *، شـيلي، صـربيا    *، اجلمهوريـة الدومينيكيـة    *، بريو )* املتعددة القوميات  -دولة  (

كـسيك،  ، امل *، لبنـان  *، كولومبيا )* البوليفارية -مجهورية  (، فرتيال   *غواتيماال، الفلبني 
  مشروع قرار*: هندوراس

    ١٥.../  
  حقوق اإلنسان للمهاجرين

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

أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات             
 اإلعالن، دون متييز من أي نوع، وال سيما بسبب العرق أو اللون أو األصل               الواردة يف ذلك  

  القومي،
إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص          وإذ يشري     

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز            املعاملة أو العقوبة  

ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز               

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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العنصري، واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،             
  اية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،واالتفاقية الدولية حلم

 إىل اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة                وإذ يشري   
والربوتوكوالت امللحقة هبا، وإذ يؤكد من جديد بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص،            

ألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه، املكمِّل التفاقية ا
عرب الوطنية، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو، املكمِّـل     
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وإذ يشري إىل اتفاقية حظر االجتار              

  باألشخاص واستغالل دعارة الغري، 
 القرارات السابقة للجمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجمللس حقوق           إىل وإذ يشري   

 ١ املـؤرخ    ١٢/٦اإلنسان بشأن محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، وأحدثها قرار اجمللـس           
/  كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٦٤/١٦٦ وقرار اجلمعية العامة     ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

آلليات اخلاصة املختلفة التابعة للمجلـس الـيت        ، وإذ يشري أيضاً إىل أعمال ا      ٢٠٠٩ديسمرب  
  قدمت تقارير عن حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمهاجرين، 

 أن لكل فرد احلق يف حرية التنقل ويف اختيار حمل إقامته داخل             وإذ يؤكد من جديد     
  حدود كل دولة ويف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده، 

 إزاء العدد الكبري واملتزايد من املهـاجرين، وال سـيما النـساء             ذ يساوره القلق  وإ  
واألطفال، الذين يعرِّضون أنفسهم للخطر مبحاولة عبور احلدود الدولية دون حيازهتم وثائق            

  السفر املطلوبة، وإذ ُيقر بواجب الدول احترام حقوق اإلنسان هلؤالء املهاجرين، 
على مجيع الدول التزامات يفرضها القانون الدويل املطبَّـق          أن   وإذ يضع يف اعتباره     

بإيالء العناية الواجبة ملنع اجلرائم ضد املهاجرين، والتحقيق مع اجلناة ومعاقبتـهم، وإنقـاذ              
الضحايا ومحايتهم وفقاً للقانون املطبَّق، وأن عدم القيام بذلك ينتهك وُيفسد أو ُيلغي التمتع              

  ألساسية للضحايا، حبقوق اإلنسان واحلريات ا
أن السياسات واملبادرات املتعلقة مبسألة اهلجرة، مبا فيهـا         وإذ يضع يف اعتباره أيضاً        

تلك املتعلقة باإلدارة املنظمة للهجرة، ينبغي أن تشجع الُنُهج الكلية اليت تأخذ يف احلـسبان               
يات األساسـية   أسباب الظاهرة وعواقبها، فضالً عن االحترام الكامل حلقوق اإلنسان واحلر         

  للمهاجرين،
أن اجلرائم املُرتكَبة ضد املهاجرين وعمليات االجتار باألشخاص ال تـزال           وإذ يؤكد     

متثل حتدياً خطرياً للبشرية وتقتضي تقييماً واستجابة منسقَْين على املستوى الدويل وتعاونـاً              
ن املقصد مـن أجـل      حقيقياً متعدد األطراف فيما بني البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدا         

  القضاء عليها، 
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 أن التهريب أصبح أكثر انتشاراً يف الوقت الذي صارت فيـه سياسـات           وإذ ُيدرك   
اهلجرة أكثر تقييداً، مما ُيعرِّض املهاجرين ملخاطر منها االختطـاف، واالبتـزاز، والعمـل              

  القسري، واالستغالل اجلنسي، واالعتداء اجلسدي، وعبودية الديون، والتخلي، 
 احلاجة إىل محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم           وإذ يؤكد   

القانوين، وإذ ُيعرب عن قلقه إزاء التدابري، اليت، وإن كانت هتدف بصورة مشروعة إىل احلد               
من اهلجرة غري القانونية، أسهمت يف جترمي اهلجرة غري القانونية ما دامت تتعامل مـع هـذه                 

 جنائياً بدالً من اعتبارها خمالفات إدارية ودون توفري احلماية املناسـبة            اهلجرة بوصفها عمالً  
  حلقوق اإلنسان للمهاجرين، 

الطابع العاملي لظاهرة اهلجرة وأمهية التعـاون الـدويل واإلقليمـي           وإذ يشدد على      
والثنائي واحلاجة إىل محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، وال سيما يف الوقت الـذي يـشهد               

د تدفقات اهلجرة يف االقتصاد املعّولَم، واليت حتدث يف سياق يتسم بأوجه قلـق أمنيـة                تزاي
  جديدة،

 بالدراسة اليت أجرهتا مفوضية األمم املتحدة الـسامية  التقديرحييط علماً مع      -١  
حلقوق اإلنسان بشأن التحديات وأفضل املمارسات يف تنفيذ اإلطار الدويل حلماية حقـوق             

ويدعو الدول إىل أن تأخذ يف احلسبان اسـتنتاجات الدراسـة            ،)١( اهلجرة األطفال يف سياق  
  وتوصياهتا عند ختطيط وتنفيذ سياساهتا املتعلقة باهلجرة؛

 بالعمل الذي اضطلع به املكلَّفون بواليات يف إطار اإلجـراءات           حييط علماً   -٢  
  اخلاصة بشأن احلق يف الصحة والسكن الالئق يف سياق اهلجرة؛

 على االتفاقية الدولية حلماية حقوق       بعد  بالدول اليت مل توقِّع وتصدِّق     يهيب  -٣  
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو مل تنضم إليها أن تنظر يف القيام بذلك على سـبيل                 
األولوية، ويطلب إىل األمني العام مواصلة بذل جهوده من أجل إذكاء الـوعي باالتفاقيـة               

  وتعزيزها؛
عرب الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة           يطلب إىل  -٤  
وبروتوكوليها التكميليني، ومها بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الـرب      الوطنية  

والبحر واجلو وبروتوكول منع االجتار باألشخاص، وال سيما النـساء واألطفـال، وقمعـه         
لصكوك بصورة كاملة، ويطلب إىل الدول اليت مل تصدق عليها          واملعاقبة عليه، أن تنفذ هذه ا     

  أو تنضم إليها بعد أن تنظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية؛
سن تشريعات حملية واختاذ املزيـد       األعضاء اليت مل تقم بعد ب       الدول شجعي  -٥  

 على القيام بذلك، يلمن التدابري الفعالة ملكافحة االجتار باملهاجرين وهتريبهم على الصعيد الدو     
__________ 

 .A/HRC/15/29الوثيقة  )١(
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تعرضهـم للضـرر، مبا يف    تعرض حياة املهاجرين للخطر أو      إدراكا منها أن هذه اجلرائم قد       
عبودية الـدين أو االسـترقاق      اليت قد تشمـل    خمتلف ضروب العبودية أو االستغالل      ذلك  

على تدعيم التعاون الدويل الدول األعضـاء  اأيض االستغالل اجلنسي أو السخرة، وتشجع وأ
  ملكافحة هذا االجتار والتهريب؛

 على ضمان احترام حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية          وإذ يعقد العزم    -٦  
  :جلميع املهاجرين، وإذ يسلِّم باجلهود املبذولة يف هذا الصدد، يطلب إىل الدول ما يلي

واحلريات األساسـية  أن تقوم على حنو فعال بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           )أ(  
جلميع املهاجرين، مبا يف ذلك، وبوجه خاص، احلق يف احلياة والسالمة البدنيـة، وال سـيما                
حقوق النساء واألطفال، بصرف النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة، طبقاً لإلعالن العاملي             

  حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية اليت هي طرف فيها؛
حيلولة دون انتهاك حقوق اإلنسان للمهـاجرين       أن تتخذ تدابري ملموسة لل      )ب(  

التابعة تفتيش  الأثناء عبور أراضيها، مبا يف ذلك يف املوانئ واملطارات وعند احلدود ويف نقاط              
، وأن تدرب املوظفني العموميني الذين يعملون يف تلك املرافق ويف منـاطق             لسلطات اهلجرة 

للقوانني رام ووفقا للقانون، وأن تعمد، وفقا  باحت وأفراد أسرهماحلدود على معاملة املهاجرين 
 ، إىل مقاضاة من يقترف أي فعل ينطوي على انتهاك حلقوق اإلنـسان للمهـاجرين           السارية

، من قبيل االحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات احلق يف احلياة، مبا فيهـا             وأفراد أسرهم 
م األصلي إىل بلد املقـصد، أو       عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، أثناء عبورهم من بلده        

  العكس، مبا يف ذلك مرورهم عرب احلدود الوطنية؛
ضطلع، بالتعاون مع املنظمات ذات الصلة، حبمالت إعالمية هتدف إىل          أن ت   )ج(  

توضيح االحتماالت املرتقبة والقيود واألخطار احملتملة واحلقوق يف حالة اهلجرة، بغية متكني            
األطفال وأفراد أسرهم، من اختاذ قرارات مستنرية واحليلولـة          و النساءسيما    إنسان، وال  كل

     دون وقوعهم ضحايا لالجتار باألشخاص أو فريسة لشبكات املهربني املنظمة عـرب الوطنيـة      
  أو اجلماعات اإلجرامية املنظمة؛

اختذته من ما دول من تشريعات و لض ا  إزاء ما اعتمدته بع    هعرب عن قلـق  ي  -٧  
ؤكد من جديـد أن     يتقيد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمهاجرين، و       ميكن أن تدابري  

تتعلق باهلجرة وبـأمن    اليت  تدابري  ال وإنفاذ   وضععلى الدول، عند ممارستها حقها السيادي يف        
لتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق          التقيد با حدودها، واجب   

  ؛رام التام حلقوق اإلنسان للمهاجريناإلنسان، لكفالة االحت
 جبميع الدول أن حتترم حقوق اإلنسان والكرامة األصيلة للمهاجرين،          يهيب  -٨  

 لالعتقال واالحتجاز التعسفيني، وأن تعيد النظر، حسب االقتضاء، يف فترات           وأن تضع حداً  
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ة، وأن تتخـذ، عنـد    الحتجاز املهاجرين غري القانونيني لفترات طويلة للغاياالحتجاز تفادياً 
  االقتضاء، تدابري بديلة لالحتجاز؛

  : إزاء ما يليُيكرِّر اإلعراب عن قلقه  -٩  
 َعـرب الوطنيـة والوطنيـة وأنـشطة          املنظمة تزايد أنشطة مجاعات اجلرمية     )أ(  

املستفيدين اآلخرين من اجلرائم املرتكَبة ضد املهاجرين، ال سيما النـساء واألطفـال، دون              
ف اخلطرة والالإنسانية وعلى حنو يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانني الداخليـة           اكتراث بالظرو 

  والقانون الدويل وخيالف املعايري الدولية؛
ارتفاع مستوى اإلفالت من العقاب الذي يتمتع به املتجرون وشـركاؤهم             )ب(  

رضـوا  وسائر أعضاء مجاعات اجلرمية املنظَّمة، ويف هذا السياق حرمان املهاجرين الـذين تع            
  لإلساءة من احلقوق ومن العدالة؛

ضحايا اجلرمية املنظَّمة الوطنيـة     ة إىل محاية     الدول على مراعاة احلاج    يشجع  -١٠  
 عن طريق  وذلكوَعرب الوطنية، مبا يف ذلك االختطاف واالجتار، ويف بعض احلاالت التهريب،   

دة الطبيـة والنفـسية     تنفيذ الربامج والسياسات اليت تكفُل احلماية واحلصول على املـساع         
  االجتماعية والقانونية؛

 بأن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ُيقّر بأن لكل إنـسان احلـق يف              يذكِّر  -١١  
االنتصاف الفعال من جانب احملاكم الوطنية املختصة فيما يتعلق باألفعال اليت تنتهك حقوقه             

  :اإلنسانية، ولذلك
للقوانني السارية، إىل مقاضاة من يقترف      يطلب إىل الدول أن َتعَمد، وفقاً         )أ(  

أي فعل ينطوي على انتهاك حلقوق اإلنسان للمهاجرين وأسرهم، مـن قَبيـل االحتجـاز               
التعسفي والتعذيب وانتهاكات احلق يف احلياة، مبا فيها عمليات اإلعدام خارج القضاء، أثناء             

لك مرورهم َعـرب احلـدود      ، مبا يف ذ   بالعكسعبورهم من بلدهم األصلي إىل بلد املقِصد أو         
  الوطنية؛

يؤكد ضرورة وضع مسألة محاية حقوق اإلنسان يف صميم التدابري املتخذة             )ب(  
ملنع وإهناء االنتهاكات املرتكبة ضد املهاجرين، وحلماية الضحايا ومساعدهتم وتوفري ُسـُبل            

  ول على تعويض؛االنتصاف املناسبة هلم، وفقاً للقانون املطبَّق، مبا يف ذلك إمكانية احلص
 مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجانـب     دين بشدة ي  -١٢  

مون هبا يف كثري من     صيتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين والقوالب النمطية اليت يو          وما
، ث الدول على تطبيـق القـوانني القائمـة        حيالدين أو املعتقد، و   منها  األحيان، على أسس    

ه  عن كرمظاهر أو استخدمت تعابري تنمأو برزت  مىت حدثت أفعال   تضاء،وتعزيزها عند االق  
 تنم عن كـره     فعاالأ من يرتكبون    لكفالة عدم إفالت  التعصب ضد املهاجرين،     األجانب أو 

  ؛األجانب والعنصرية من العقاب
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 أمهية التعاون على الُصُعد الدويل واإلقليمي والثنائي يف محاية حقوق           يؤكد  -١٣  
  : لمهاجرين، وبناًء على ذلكاإلنسان ل
يشجع الدول على املشاركة يف حوارات دولية وإقليمية حـول اهلجـرة              )أ(  

 والعبور واملقصد، ويدعو الدول إىل النظر يف التفاوض على اتفاقات           املنشأتشارك فيها بلدان    
طيط وتنفيذ  ثنائية وإقليمية بشأن العمال املهاجرين يف إطار قانون حقوق اإلنسان املطبَّق، وخت           

  برامج مع دول من أقاليم أخرى حلماية حقوق املهاجرين؛
يشجع أيضاً الدول على اختاذ التدابري الضرورية لتحقيق اتساق السياسات            )ب(  

سياسـات  اعتماد  بشأن اهلجرة على الُصُعد الوطين واإلقليمي والدويل، بوسائل منها كفالة           
  افق توافقاً تاماً مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛وُنظم منسقة َعرب احلدود حلماية الطفل تتو

يشجع الدول كذلك على مواصلة تعزيز تعاوهنا من أجل محاية الـشهود              )ج(  
  على املهربني واملتجرين ومحاية ضحاياهم؛

يشجع الدول على السماح لألشخاص الذين يدَّعون احلاجة إىل احلمايـة             )د(  
  لوطنية دون تأخري؛الدولية مبباشرة إجراءات اللجوء ا

مكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات       عدة   بالتدابري اليت اختذها   حييط علماً   -١٤  
تابعة للمجلس وهيئات املعاهدات من أجل منـع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان              اخلاصة ال 

البيانات املـشتركة والنـداءات العاجلـة،       إصدار  للمهاجرين على حنو فعال، بطرق منها       
  اصلة جهودها التعاونية من أجل بلوغ هذا الغرض كلُّ يف إطار واليته؛ويشجعها على مو

  . إبقاء املسألة قيد النظريقرر  -١٥  

        


