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  إن جملس حقوق اإلنسان،

         على أن               ، أن اإلعالن ينص                          اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان                     يف الذكرى الستني العتماد            ؤكد من جديد     إذ ي  
                                                                                 ومتساوين يف الكرامة واحلقوق وأنه حيق لكل إنسان التمتع جبميع احلقوق واحلريات             ً  اً                           مجيع الناس يولدون أحرار   
                                                        ي نوع، وال سيما على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي،                         املبينة فيه، دون متييز من أ

                                                                                      إىل قراراته السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن محاية املهاجرين،        وإذ يشري  

    رات                                                                                    إىل األحكام املتعلقة باملهاجرين اليت وردت يف الوثائق اخلتامية جلميع املؤمترات ومؤمت              ً اً   أيض          وإذ يشري   
                                       القمة الرئيسية اليت عقدهتا األمم املتحدة،
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                                               جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها واخلاضعني                               تكفل محاية حقوق اإلنسان                      على كل دولة أن            ه جيب        أن       يرى    وإذ  
   ،      القومي          بسبب األصل           التمييز                       مبا يف ذلك على وجه اخلصوص                            لواليتها دون متييز من أي نوع، 

                                وإىل الـرأيني االستـشاريني          ٢٠٠١       يونيه   /         حزيران   ٢٧                                              إىل حكم حمكمـة العدل الدولية الصادر يف                 وإذ يشري   
OC 16/99 و    ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١        املؤرخ   OC 18/03 الصادرين عن حمكمة     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ١٧        املؤرخ ،                   

                                                                                بشأن احلق يف احلصول على معلومات عن املساعدة القنـصلية يف إطـار ضـمانات                                                 البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،     
                                                                                                         اإلجراءات القانونية الواجبة، وبشأن الوضع القانوين للمهاجرين غري احلاملني للوثائق الالزمة وحقوقهم، على التوايل،

                   أفينـا ورعايـا     ية        يف قـض     ٢٠٠٤       مـارس   /      آذار  ٣١                                      إىل حكم حمكمة العدل الدولية الصادر يف     ً  اً               وإذ يشري أيض    
                                                              ، وإذ يشري إىل التزامات الدول املعاد تأكيـدها فيـه ويف             )                         الواليات املتحدة األمريكية         ضد         املكسيك   (              مكسيكيني آخرين 
   ،                               الصادرة عن حمكمة العدل الدولية             األحكام الالحقة

                        الذين حيـاولون عبـور                                                                                 إزاء العدد الكبري واملتزايد من املهاجرين، وال سيما النساء واألطفال،                             وإذ يشعر بالقلق    
                                                                                                                       احلدود الدولية دون أن تكون لديهم وثائق السفر املطلوبة، مما يضع هؤالء املهاجرين يف وضع هش بصورة خاصـة، وإذ                    

                                                       يسلم بالتزام الدول باحترام حقوق اإلنسان هلؤالء املهاجرين،

                                            بتزايد عدد النساء يف حتركات اهلجرة الدولية،       ّ وإذ يسلّم  

                                                                                        إزاء مظاهر العنف والعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وغريها مـن أشـكال                 قلق                     وإذ يساوره بالغ ال     
                                                                                               التعصب واملعاملة الالإنسانية واملهينة ضد املهاجرين، ال سيما النساء واألطفال، يف أحناء خمتلفة من العامل،

    ١٥   و  ١٤        يـومي             نيويـورك                                  رة الدولية والتنمية الذي جـرى يف  ج                         وار الرفيع املستوى بشأن اهل         إىل احل          وإذ يشري   
                 بغـرض مناقـشة          ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٣          املؤرخ      ٢٠٨ /  ٥٨                       بقرار اجلمعية العامة           ً عمالً      ٢٠٠٦       سبتمرب   /     أيلول

   ،                                                                                                         اجلوانب املتعددة األبعاد للهجرة الدولية والتنمية والذي أقر بوجود عالقة بني اهلجرة الدولية والتنمية وحقوق اإلنسان

  ّ     سـلّمت                        هلجرة والتنمية الذي                                     بشأن املنتدى العاملي املعين با        ٢٧٠ /  ٦٢                       جلمعية العامة للقرار                اعتماد ا    إىل        يشري      وإذ  
                                                                                     تبادل املعلومات واخلربات والتشاور وتوثيق التعاون بني املنتدى العـاملي والتنميـة                                               ّ        فيه اجلمعية العامة جبملة أمور منها أنّ        

              تأثري إجيايب، ا                      واألمم املتحدة قد يكون هل

                                                                                                ر املهاجرين يف التفاعل اإلجيايب، وال سيما يف اجملالني االجتماعي والثقايف مـع بلـدان املهجـر،                    بدو       ّ    وإذ يسلّم     
                                   وإسهامهم يف تعزيز الروابط الدولية،

                                                                                              باإلسهامات الثقافية واالقتصادية اليت يقدمها املهاجرون إىل اجملتمعـات الـيت تـستقبلهم وإىل               ً  اً         ّ       وإذ يسلّم أيض    
                                                                                                       م بكفالة املعاملة الكرمية واإلنسانية مع توفري تدابري احلماية الواجبة وتعزيز آليات التعاون الدويل                                       جمتمعاهتم األصلية، وااللتزا  

                            لتلبية احتياجاهتم املشروعة، 
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                                                                                                     الطابع العاملي لظاهرة اهلجرة وأمهية التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي واحلاجة إىل محايـة حقـوق                          وإذ يؤكد     
                                                                               يف الوقت الراهن الذي يشهد تزايد تدفقات اهلجرة يف االقتصاد املعومل، والـيت حتـدث يف                                   اإلنسان للمهاجرين وال سيما     

                                  سياق يتسم بأوجه قلق أمنية جديدة،

                                                                                             أن السياسات واملبادرات املتعلقة مبسألة اهلجرة، وال سيما تلك اليت تتعلق بـإدارة مـسألة                                وإذ يضع يف االعتبار     
ُ                                                                        ُهج الكلية اليت تأخذ يف احلسبان أسباب ونتائج هذه الظاهرة، واالحترام الكامـل                                      ُ  اهلجرة إدارة منظمة، ينبغي أن تشجع النُ 

                                        حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمهاجرين،

                                                   احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع املهاجرين،         على ضمان            عقد العزم    وقد   

  :                   إلنسان، ويف هذا الصدد                                   احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق ا             يؤكد من جديد   - ١  

                                                                                         مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب                        يدين بشدة    ) أ (  
                                  ُ                                                                                      ضد املهاجرين، والقوالب النمطية اليت ُتلصق هبم يف كثري من األحيان، وحيث الدول على تطبيق القوانني القائمـة عنـد                    

                                                                         ت ضد املهاجرين تنم عن كره األجانب أو التعصب ضد املهاجرين، وذلـك                                                       حدوث أفعال أو مظاهر أو استخدام عبارا      
   ؛                                                                                   بغية استئصال ظاهرة إفالت من يرتكبون األفعال اليت تنم عن كره األجانب والعنصرية من العقاب

                  األساسـية جلميـع             واحلريات                               بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                    على حنو فعال                     الدول أن تقوم           إىل       يطلب   ) ب (  
                   إلعالن العاملي حلقوق    ل  ً  قاً                                                                              ال سيما حقوق النساء واألطفال، بصرف النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة، طب             و           املهاجرين،  

   ؛                                      اإلنسان والصكوك الدولية اليت هي طرف فيها

                                                                                      إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات واختذته من تدابري ميكن أن تقيد حقوق                     القلـق    عن     عرب ي   ) ج   (  
                                                                                          لمهاجرين، وتؤكد من جديد أن على الدول، عند ممارستها حقها السيادي يف سن وإنفـاذ                                          اإلنسان واحلريات األساسية ل   

                                                                                                                           التدابري اليت تتعلق باهلجرة وبأمن حدودها، واجب التقيد بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الـدويل                  
                                                          حلقوق اإلنسان، لكفالة االحترام التام حلقوق اإلنسان للمهاجرين؛

                                                                                                     إىل الدول أن تراعي تشريعاهتا الوطنية والصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق اليت هي طرف                    يطلب     ) د (  
                                                                                           فيها عندما تقوم بوضع تدابري أمنها الوطين، وذلك من أجل احترام حقوق اإلنسان املتعلقة باملهاجرين؛

                                                 اصة التابعة للمجلس إزاء القيام بفعالية مبنع                                                         باإلجراءات اليت اختذهتا العديد من اإلجراءات اخل               ً  حييط علماً    )   ه (  
                                                                                                                انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين، مبا يف ذلك عن طريق إصدار بيانات مشتركة، ويشجع هذه اإلجراءات اخلاصـة                 

                                                                                 على مواصلة جهودها املشتركة بغية بلوغ هذه الغاية يف إطار الوالية املسنودة لكل منها؛ 

                                                                             ع وتصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد                                 بالدول اليت مل توق       هيب ي   ) و (
                                               طلب إىل األمني العام مواصلة بذل جهوده مـن          ي                                                                            أسرهم أو مل تنضم إليها أن تنظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية، و             

                                     أجل إذكاء الوعي باالتفاقية وتعزيزها؛
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          واحلريـات                                 بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان                     على حنو فعال       م                     واجب الدول يف القيا          تأكيد ً  اً           يكرر أيض   - ٢  
     إلعالن  ل  ً قاً                                                                  وال سيما حقوق النساء واألطفال، بصرف النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة، طب                         األساسية جلميع املهاجرين،   

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

                                                                        اد تدابري فعالة لوضع حد لالعتقال واالحتجاز التعـسفيني للمهـاجرين،                                مجيع الدول على اعتم       حيث     ) أ (  
                                                                                                                     واختاذ إجراءات ملنع أي شكل غري قانوين من أشكال حرمان املهاجرين من احلرية مـن جانـب أفـراد أو مجاعـات                      

                واملعاقبة عليه؛

                    الشرعيني، ويطلب إىل                                                                            بالدول اليت متكنت بنجاح من تنفيذ تدابري بديلة الحتجاز املهاجرين غري                  يشيد     ) ب (  
                                                                                                            املقرر اخلاص، واإلجراءات اخلاصة األخرى للمجلس، واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان إيالء اهتمام خـاص حلـاالت                

                                                             االحتجاز التعسفي للمهاجرين واحتجاز األطفال واملراهقني املهاجرين؛

                             حقوق اإلنسان للمهـاجرين                                                                          إىل الدول أن تعتمد تدابري ملموسة من أجل احليلولة دون انتهاك               يطلب   ) ج (  
                                                                                          ِّ                           أثناء العبور، مبا يف ذلك يف املواين واملطارات واحلدود ونقاط التفتيش التابعة لسلطات اهلجـرة، وأن تـدرِّب املـوظفني                

                                                                                            ً         العموميني الذين يعملون يف تلك املرافق ويف مناطق احلدود على معاملة املهاجرين وأسرهم باحترام ووفقاً للقانون؛

                      ً                                                          إىل الدول أن تعمد، طبقاً للقانون الواجب التطبيق، إىل املقاضاة على ارتكـاب أي فعـل      ً اً         يطلب أيض    ) د   (
                                                                                                                 ينطوي على انتهاك حلقوق اإلنسان للمهاجرين وأسرهم، ومن ذلك، يف مجلة أمور، االحتجـاز التعـسفي والتعـذيب                  

                                   من بلدهم األصـلي إىل البلـد الـذي                                                                               وانتهاكات احلق يف احلياة، مبا فيها عمليات اإلعدام خارج القضاء، أثناء عبورهم     
                                                      يقصدونه، أو العكس، مبا يف ذلك مرورهم عرب احلدود الوطنية؛

                                                                                               أن من واجب الدول األطراف كفالة االحترام الكامل واملراعاة التامـة التفاقيـة فيينـا                          يؤكد بشدة    )   ه (  
                                عهم من حيث اهلجرة، يف االتصال                                                                                       للعالقات القنصلية، وال سيما فيما خيص حق الرعايا األجانب، بصرف النظر عن وض            

                                                                                                         مبسؤول يف قنصلية دولتهم يف حالة احتجازهم، والتزام الدولة اليت يقع االحتجاز يف إقليمها بإبالغ املواطن األجنيب حبقه يف 
              القيام بذلك؛

         طبيق اليت                            ً                                                                     إىل مجيع الدول أن تقوم، طبقاً لتشريعاهتا الوطنية والصكوك القانونية الدولية الواجبة الت                يطلب   ) و (  
                                                                                                                        هي طرف فيها، باملقاضاة حبزم على انتهاكات قانون العمل فيما يتعلق بأوضاع عمل العمال املهاجرين، مبـا يف ذلـك                    

                                                                                              االنتهاكات املتعلقة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسالمتهم يف أماكن العمل، وحقهم يف حرية تكوين اجلمعيات؛

                                                           لقانونية اليت قد حتول دون حتويـل إيـرادات املهـاجرين                                                    مجيع الدول على إزالة العقبات غري ا           يشجع   ) ز (
                                                                                             ً                             وممتلكاهتم ومعاشاهتم التقاعدية إىل بلداهنم األصلية أو إىل أية بلدان أخرى بأمان ودون قيود وبسرعة طبقاً للتـشريعات                  

        حويالت؛                                                                                      الواجبة التطبيق، والنظر، حسب االقتضاء، يف اختاذ تدابري حلل املشاكل األخرى اليت قد تعوق هذه الت

                                   بشأن صحة املهـاجرين، ويهيـب         ١٧-  ٦١                                                     باعتماد منظمة الصحة العاملية لقرارها ج ص ع              يرحب   ) ح (
                                                                                                                     بالدول أن تضعه يف احلسبان كتدبري إلعمال حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مـستوى ميكـن بلوغـه مـن الـصحة                       

                   البدنية والعقلية؛
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                                       ، على قدم املـساواة التامـة مـع               احلق          كل إنسان      أن ل        ُ       اإلنسان ُيقر ب        حلقوق                    بأن اإلعالن العاملي  ُ   ّ   ُيذكّر     ) ط (
   ؛                          ، للفصل يف حقوقه والتزاماته      ً وعلنياً ً اً     منصف ً اً                                                اآلخرين، يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة، نظر

    :                                                 أمهية توفري احلماية للمجموعات الضعيفة، ويف هذا الصدد     يؤكد   - ٣

       ّ                                              واليت متكّن املهاجرين من االندماج يف البلدان املضيفة                                                     بربامج اهلجرة اليت اعتمدهتا بعض البلدان            يرحب   ) أ (  
ّ                                                     اندماجاً كامالً وتيسري مجع مشل األسر وإجياد بيئة يسودها الوئام والتسامح، ويشّجع الدول على النظر يف إمكانية اعتماد                                                                           ً     ً       

                       هذه األنواع من الربامج؛

                              اهلجرة الدولية من أجل اختاذ                                                                      مجيع الدول على تطبيق منظور جنساين يف وضع سياسات وبرامج                يشجع   ) ب (  
              أثناء اهلجرة؛                                                                التدابري الضرورية لتحسني محاية النساء والفتيات من األخطار واالعتداء

                  وخاصـة األطفـال                           ، بالنظر إىل ضعفهم،                                   حقوق اإلنسان لألطفال املهاجرين        حتمي             الدول أن    ب      يهيب     ) ج (  
                                               لى للطفل يف املقام األول يف سياسات اإلدماج، واإلعادة                وضع املصلحة الفض           ، وأن تضمن                    الذين ال يرافقهم أحد  ن  ي      املهاجر

              ومل مشل األسرة؛

                                                                    منع والقضاء على السياسات التميزية الـيت حتـول دون وصـول األطفـال                   الدول على        مجيع        يشجع   ) د (  
                      املهاجرين إىل التعليم؛

                   ديد األشخاص الذين                                                                                  ث الدول على كفالة أن تسمح آليات إعادة املهاجرين إىل بلداهنم األصلية بتح             حي   )   ه (
                                       وأن تراعي، مبا يتسق مـع واجباهتـا                              مبن يف ذلك املعوقون،                                                              هم يف حالة جتعلهم عرضة للخطر وتوفري محاية خاصة هلم،           

                                                         والتزاماهتا الدولية، مبدأ مصلحة الطفل الفضلى ومل مشل األسر؛

ّ                                    الدول اليت مل تفعل ذلك بعُد على َسّن تشريعات حملية واختاذ املزي                 يشجع     ) و (    َ       ُ                                 د من التدابري الفعالة ملكافحة                            
                                                                                                                     االجتار باملهاجرين وهتريبهم على الصعيد الدويل، واملقاضاة على ذلك، وأن تقوم حبمايـة ومـساعدة ضـحايا العنـف                   
                                                                                                                       والصدمات يف إطار هذه العمليات، كما يشجع الدول األطراف على أن تنفذ بالكامل اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة                   

                                الوطنية وبروتوكوليها اإلضافيني؛                 اجلرمية املنظمة عرب 

ُ                                                              أمهية التعاون على الُصُعد الدويل واإلقليمي والثنائي يف محاية حقوق املهاجرين، وبناء على ذلك     يؤكد   - ٤  ُ                    :   

                                                                                    إىل مجيع الدول واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة ذوي الصلة أن يـضعوا يف احلـسبان يف           يطلب   ) أ (  
                                                                                            ايا اهلجرة الطابع العاملي لظاهرة اهلجرة وإيالء األمهية الواجبة للتعاون الدويل واإلقليمـي                                            سياساهتم ومبادراهتم املتعلقة بقض   

                                                                                                                             والثنائي يف هذا امليدان بقصد أن تعاجل، بطريقة شاملة، أسباب ونتائج هذه الظاهرة، وإيالء األولويـة حلمايـة حقـوق                    
                   اإلنسان للمهاجرين؛

                                                             حلوارات الدولية واإلقليمية بشأن اهلجرة اليت تضم البلـدان                                               الدول على النظر يف املشاركة يف ا           يشجع   ) ب (
                                                                                                                   املرسلة واملستقبلة، وكذلك بلدان العبور، وتدعوها إىل النظر يف التفاوض على اتفاقات ثنائية وإقليميـة بـشأن العمـال        
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             حلمايـة                                                                                                              املهاجرين يف إطار قانون حقوق اإلنسان الواجب التطبيق، ووضع وتنفيذ برامج مع دول من منـاطق أخـرى                 
                حقوق املهاجرين؛

            كـانون    ١٨                                                                                 بالدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة أن حتتفـل يف                   يهيب   ) ج (
                                                                                                                   ديسمرب من كل عام باليوم الدويل للمهاجرين الذي أعلنته اجلمعية العامة، وذلك باعتماد تدابري لضمان محايتـهم                  /    األول

                          اجملتمعات اليت يعيشون فيها؛                                 وتعزيز زيادة الوئام بني املهاجرين و

      يوليه  /ُ                      ُعقد يف بروكسل يف متوز                                                                  االجتماع األول للمنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية الذي             إىل       يشري   ) د (
      ّ                          ، ويسلّم بأن مناقشة املنتـدى          ٢٠٠٨        أكتوبر   /                                                                  ، واالجتماع الثاين للمنتدى املزمع عقده يف مانيال يف تشرين األول              ٢٠٠٧

                                                    قوق اإلنسان يشكل خطوة باجتاه وضع هنج شامل هلذا املوضوع؛                 للقضايا املتعلقة حب

                                                                                            إىل الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية واجملتمع املدين ومجيع أصـحاب                 طلب ي   )   ه (
                                                                                                               املصلحة املعنيني، وال سيما مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان                 
                                                                                                                    للمهاجرين، كفالة إدراج منظور حقوق اإلنسان للمهاجرين ضمن القضايا ذات األولوية يف املناقشات اجلاريـة داخـل                 
                                                                                                                           منظومة األمم املتحدة بشأن اهلجرة الدولية والتنمية، مع مراعاة املناقشات اليت دارت يف احلوار الرفيع املـستوى بـشأن                   

                         اهلجرة الدولية والتنمية؛

                                                                                     اخلاصة على مواصلة استكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بتخطي العقبات القائمة أمـام                     املقررة      شجع ي   ) و (
                                                                           مهاجرين، مبا يف ذلك اجلهود الوطنية والدولية ملكافحة االجتـار باألشـخاص                                                       احلماية الكاملة والفعالة حلقوق اإلنسان لل     

                                      سـات الـيت قـد تنتـهك حقـوق                       وجتنـب املمار                                                                  وهتريب املهاجرين، من أجل الوصول إىل فهم أفضل هلذه الظاهرة         
                    اإلنسان للمهاجرين؛ 

   .                                           ً                   مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورة قادمة وفقاً لربنامج عمله السنوي     يقرر  - ٥

 -  -  -  -  -  


