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 العمال املهاجرون: فئات حمددة من اجلماعات واألفراد

          باراغواي،            أوكرانيا،     ،   *        أوروغواي            إندونيسيا،                      أرمينيا، إكوادور،             األرجنتني،            إثيوبيا،  
  ،  *              ، بريو، تركيا   *    يفيا      ، بول  *                                  ، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك     *                 الربازيل، بنغالديش 

  ،  *       السنغال   ،   *                     سري النكا، السلفادور     ،   *                      مجهورية ترتانيا املتحدة     ،   *         ، اجلزائر  *    تونس
  ، *                 كينيا، مصر، املغرب  ،  *      الفلبني          غواتيماال،   ،  *                       صـربيا واجلـبل األسود       ،   *      شـيلي 

           مشروع قرار  :                املكسيك، هندوراس                                            

  حقوق اإلنسان للمهاجرين-/....٢٠٠٥

 جلنة حقوق اإلنسان،إن 

                               ً                            يعلن أن مجيع الناس يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة               الذي         إلنسان   ا                        اإلعالن العاملي حلقوق                 عـيد تأكيد       إذ ت  
                                     يف ذلك اإلعالن، دومنا متييز من أي نوع، وال         الواردة                 احلقوق واحلريات          بكافة                                            واحلقـوق، وأن لكـل إنسان حق التمتع         

   ي،   قوم         األصل ال             أو اللون أو     العرق          سيما بسبب 

     ١٩٤ /  ٥٩                      بقرار اجلمعية العامة ًً               وإذ حتيط علما    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ٢٠        املؤرخ   ٥٣ /    ٢٠٠٤            إىل قرارها        وإذ تشري 
      ديسمرب  /              كانون األول    ١٣          املؤرخ      ١٤٤ /  ٤٠                                       ، وإذ تشري إىل قرار اجلمعية العامة            ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠       املؤرخ  
                                                                حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذين يعيشون فيه،                                 الذي وافقت فيه اجلمعية على إعالن     ١٩٨٥

                                                      

  .                                                          من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي  ٦٩           من املادة  ٣   ً         فقاً للفقرة  و *
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                                                                 ِّ              على كل دولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أن تؤمِّن جلميع األفراد      ه جيب     أن  رى     وإذ ت 
                              طرف يف العهد الدويل اخلاص              كل دولة         وأن         العهد،     هذا                                                                املوجودين يف إقليمها واخلاضعني لواليتها احلقوق املعترف هبا يف          

       متييز  ا         العهد دومن    هذا                      احلقوق املنصوص عليها يف     مجيع             كفالة ممارسة             قد تعهدت ب                                            باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
  ،      القومي          بسبب األصل                                مبا يف ذلك على وجه اخلصوص التمييز            من أي نوع، 

                                                      اعتمدها كل من املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، واملؤمتر                                               األحكام ذات الصلة باملهاجرين اليت                     عـيد تأكـيد         وإذ ت  
                  واملؤمتر العاملي                                                                                                                   الـدويل للسـكان والتنمـية، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، واملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة،               

                    ن ارتياحها للتوصيات    ع        وإذ تعرب                                                                             ملكافحـة العنصـرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،        
                                                                                                                   اهلامة املقدمة من أجل وضع استراتيجيات دولية ووطنية حلماية املهاجرين ووضع سياسات للهجرة حتترم حقوق اإلنسان                

                               ً     ً للمهاجرين وأفراد أسرهم احتراماً تاماً،

                 ية حقوق اإلنسان                                                                                        إىل جتديد االلتزام يف إعالن األمم املتحدة لأللفية باختاذ تدابري لضمان احترام ومحا                       وإذ تشـري   
                                                                                                        لـلمهاجرين والعمـال املهاجـرين وأسـرهم، ووضع حد لألفعال املتزايدة املدفوعة بالعنصرية وكره األجانب يف مجيع      

                                          اجملتمعات، وتعزيز املزيد من الوئام والتسامح،

  OC 16/99  ني                   والرأيني االستشاري    ٢٠٠١      يونيه  /        حزيران  ٢٧                                     إىل حكم حمكمة العدل الدولية الصادر يف             ً وإذ تشري أيضاً 
                           ، الصادرين عن حمكمة البلدان     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ١٧        املؤرخ OC 18/03   و    ١٩٩٩       أكتوبر  /              تشـرين األول  ١        املـؤرخ  

                                                                                                               األمريكـية حلقوق اإلنسان، بشأن احلق يف احلصول على معلومات عن املساعدة القنصلية يف إطار ضمانات اإلجراءات                 
                                                     هاجرين غري احلاملني للوثائق الالزمة وحقوقهم، على التوايل،                                          القانونية الواجبة، وبشأن الوضع القانوين للم

                       أفينا ورعايا مكسيكيني               يف قضية        ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ٣١                                         حبكم حمكمة العدل الدولية الصادر يف                    ً   وإذ حتيط علماً   
          ّ                                           ، وإذ تذكّر بالتزامات الدول األطراف املعاد تأكيدها فيه، )                        املكسيك ضد الواليات املتحدة   (     آخرين

                                                                       ً                                  تزايد عدد املهاجرين يف العامل أمجع، وإذ تضع يف اعتبارها حالة الضعف اليت كثرياً ما جيد املهاجرون                   ك        وإذ تدر  
                                                                                                        وأسـرهم أنفسـهم فيها ألسباب عديدة من بينها غياهبم عن دوهلم األصلية، والصعوبات اليت يواجهوهنا بسبب اختالف       

                                                        جتماعية والعقبات اليت تعترض عودة املهاجرين إىل دوهلم                                                                        اللغـة والتقالـيد والثقافة، وكذلك الصعوبات االقتصادية واال        
                                                                         األصلية، خاصة الذين ليست لديهم الوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غري قانوين،

                                                                                              إزاء العدد الكبري املتزايد للمهاجرين، وال سيما النساء واألطفال، الذين حياولون عبور احلدود                            وإذ يساورها القلق   
                                                                                                     تكـون لديهم وثائق السفر املطلوبة، مما يضع هؤالء املهاجرين يف وضع هش بصورة بارزة، وإذ تسلم                                     الدولـية دون أن     

                                                 بالتزام الدول باحترام حقوق اإلنسان هلؤالء املهاجرين،

                                                                                    إزاء مظاهر العنف والعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وغريها من أشكال                                         وإذ يسـاورها بـالغ القلق      
                                                                              الالإنسانية واملهينة ضد املهاجرين، ال سيما النساء واألطفال، يف أحناء خمتلفة من العامل،                التعصب واملعاملة 
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                                                                                لكون املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره                                 ً          وإذ يسـاورها القلـق أيضـاً       
                             الذي يستهدف املهاجرين، ضمن                                                                                        األجانـب وما يتصل بذلك من تعصب قد أشار إىل ظهور أشكال جديدة من التمييز                

            مجاعات أخرى،

                                                          باملشاركة املتزايدة من جانب النساء يف حتركات اهلجرة الدولية،       ّ وإذ تسلّم 

                                  ً                                                            باملسامهات اإلجيابية املتنوعة اليت كثرياً ما يقدمها املهاجرون إىل اجملتمعات املضيفة وجمتمعاهتم                 ً أيضاً             وإذ تسـلم   
                                        البلدان املضيفة إلدماج املهاجرين وأسرهم،                             األصلية، وباجلهود اليت تبذهلا بعض

                                                                                                         أمهية هتيئة األوضاع املواتية لتشجيع زيادة الوئام والتسامح واالحترام بني املهاجرين وباقي اجملتمع يف                         وإذ تـربز   
                                                                                                   البلدان اليت جيدون فيها أنفسهم، بغية القضاء على مظاهر العنصرية وكره األجانب ضد املهاجرين وأفراد أسرهم،

    ٤٤ /    ١٩٩٩    ها                                            حبقوق اإلنسان للمهاجرين الواردة يف قرار       ة        املعني  ة       اخلاص  ة              والية املقرر                         إذ تضـع يف االعتـبار      و 
  ،    ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ٢٧       املؤرخ

     تؤكد                                                                   حبماية حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين محاية فعالة وتامة، وإذ            يل                             تزايد اهتمام اجملتمع الدو                 وإذ يشـجعها   
                                                  احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع املهاجرين،       لكفالة         اجلهود                     احلاجة إىل بذل مزيد من    على 

                                                                                                        على الطابع العاملي لظاهرة اهلجرة وعلى أمهية التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي واحلاجة إىل محاية                          وإذ تؤكـد   
                      وهي حتدث يف سياق يتسم                                                                               حقـوق اإلنسان للمهاجرين وخاصة يف وقت تزايدت فيه تدفقات اهلجرة يف االقتصاد املعومل    

                       بأوجه قلق أمنية جديدة،

                                                                                                أن السياسات واملبادرات املتعلقة بقضية اهلجرة، مبا يف ذلك تلك اليت تشري إىل إدارة مسألة                                    وإذ تضع يف االعتبار    
ُ                                                         ً                  اهلجرة إدارة منظمة، ينبغي أن تشجع الُنُهج الكلية اليت تأخذ يف احلسبان أسباب ونتائج هذه الظاهرة، فضالً                               عن االحترام                                     ُ 

                                              الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمهاجرين،

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

                                                                                       مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب                         تديـن بشدة   - ١ 
         ُ                                                                               مطية اليت ُتلصق هبم يف كثري من األحيان، وحتث الدول على تطبيق القوانني القائمة عند                                               ضـد املهاجـرين، والقوالب الن     

                                                                                                                   حـدوث أفعال أو مظاهر أو استخدام عبارات ضد املهاجرين تنم عن كره األجانب أو التعصب ضد املهاجرين، وذلك                   
                                  ية من العقاب، وهتيب بالدول أن                                                                                           بغـية استئصال ظاهرة إفالت من يرتكبون األفعال اليت تنم عن كره األجانب والعنصر             

           ً     ً                                                                                                تنفذ تنفيذاً كامالً االلتزامات والتوصيات املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرين الواردة يف إعالن وبرنامج عمل      
      تمييز                                                            ً                                              ديربان، عن طريق مجلة أمور من بينها اعتماد خطط عمل وطنية وفقاً ملا أوصى به املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية وال  

                                           العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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                                                                            مجيع أشكال التمييز العنصري وكره األجانب املتصلة باحلصول على الوظائف                         ً         تديـن بشـدة أيضـاً      - ٢ 
                                                            ً                                                     والتدريـب املهـين والسكن والتعليم واخلدمات الصحية واالجتماعية، فضالً عن اخلدمات املتاحة بقصد استخدامها من                

             جانب اجلمهور؛

                                                                                           بـالدور النشط الذي تؤديه املنظمات احلكومية وغري احلكومية يف مكافحة العنصرية وكره                    ترحـب  - ٣ 
                                                               األجانب ومساعدة ضحايا األفعال العنصرية، مبن فيهم العمال املهاجرون؛

                                                                                          جبميع الدول أن تنظر يف استعراض سياسات اهلجرة وكذلك، عند الضرورة، يف تنقيح هذه                       ً  هتيب أيضاً  - ٤ 
                                                                            ً       ً                         ت بغـية القضاء على مجيع املمارسات التمييزية ضد املهاجرين وأسرهم، وأن تتيح تدريباً متخصصاً للموظفني                         السياسـا 

                                                                                                                   احلكومـيني املسؤولني عن وضع السياسات العامة وعن إنفاذ القوانني وعن اهلجرة، وغريهم من املوظفني املعنيني، مبا يف                  
                                                                 ملدين، لتؤكد بذلك أمهية القيام بعمل فعال لتهيئة األوضاع اليت تعزز                                                         ذلـك بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع ا        

                                       املزيد من الوئام والتسامح داخل اجملتمعات؛

              األساسية جلميع           واحلريات                               بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                    على حنو فعال                       الـدول أن تقوم            إىل         تطلـب  - ٥ 
                   إلعالن العاملي حلقوق    ل  ً  قاً                           ضعهم من حيث اهلجرة، طب                                                        وال سيما حقوق النساء واألطفال، بصرف النظر عن و                   املهاجرين،  

                                                                                                                    اإلنسـان والصـكوك الدولية اليت هي طرف فيها، واليت قد تشمل العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، واتفاقية                  
              مجيع أشكال                        واتفاقية القضاء على                                                                                               مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،              

                                                                                                                                التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واالتفاقية الدولية                
                                                                                           حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والقواعد واملعايري األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان؛

                                                               ل واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة ذوي الصلة أن يضعوا يف احلسبان                   إىل مجيع الدو       ً أيضاً        تطلـب  - ٦ 
                                                                                                                           يف سياسـاهتم ومـبادراهتم املـتعلقة بقضايا اهلجرة الطابع العاملي لظاهرة اهلجرة وإيالء األمهية الضرورية للتعاون الدويل                  

                                  نتائجها، وإيالء األولوية حلماية حقوق                                                                            واإلقلـيمي والثنائي يف هذا امليدان بقصد أن جيري، بطريقة شاملة، تناول أسباهبا و  
                  اإلنسان للمهاجرين؛

                                                                                  أن من واجب الدول األطراف كفالة االحترام الكامل واملراعاة التامة التفاقية                                 تؤكد من جديد وبشدة    - ٧ 
                                                                                                                    فييـنا للعالقـات القنصلية، وال سيما فيما خيص حق الرعايا األجانب، بصرف النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة، يف                    

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

                                                                                    إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات وتدابري لتقيد حقوق اإلنسان واحلريات                              تعـرب عن قلقها    - ٨ 
                   األساسية للمهاجرين؛
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                                          ّ                                                    ربامج اهلجرة اليت اعتمدهتا بعض البلدان واليت متكّن املهاجرين من االندماج يف البلدان املضيفة                  ب     ترحب - ٩ 
ّ                                                     اندماجاً كامالً وتيسري مجع مشل األسر وإجياد بيئة يسودها الوئام والتسامح، وتشّجع الدول على النظر يف إمكانية اعتماد                                                                           ً     ً       

                      هذه األنواع من الربامج؛

ّ        بالدول أن تيّسر        هتيب -  ١٠                                                                                مجع مشل األسر بسرعة وفعالية، على أن يوىل االعتبار الواجب يف ذلك للقوانني                          
                                                         ً       ً                  املنطبقة يف هذا الصدد بالنظر إىل أن مجع الشمل هذا يؤثر تأثرياً إجيابياً يف إدماج املهاجرين؛

                                                                                        مجـيع الدول على تطبيق منظور جنساين يف سياسات وبرامج اهلجرة الدولية من أجل اعتماد                تشـجع  -  ١١ 
                                                                          لتدابري الضرورية لتحسني محاية النساء والبنات من األخطار واالعتداء أثناء اهلجرة؛ ا

                                                                                                الدول األصلية على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ألسر العمال املهاجرين اليت تبقى يف البلدان                     تشـجع  -  ١٢ 
                                  ظمات الدولية على النظر يف دعم                                                                                          األصلية، مع االهتمام بوجه خاص باألطفال واملراهقني الذين هاجر آباؤهم، وتشجع املن           

                   الدول يف هذا الشأن؛

                           ً                                                                               إىل مجيع الدول أن تقوم، طبقاً لتشريعاهتا الوطنية والصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق اليت                  تطلب -  ١٣ 
       مبا يف                                                                                                       هـي طرف فيها، باملقاضاة حبزم على ارتكاب انتهاكات لقانون العمل فيما يتعلق بأوضاع عمل العمال املهاجرين،    

                                                                                      ذلك القضايا املتصلة بأجرهم وأوضاعهم الصحية وسالمتهم يف أماكن العمل، وحقهم يف حرية التعبري؛

                                                                                                  مجـيع الـدول على إزالة العقبات غري القانونية اليت قد حتول دون حتويل إيرادات املهاجرين                       تشـجع  -  ١٤ 
                                     ً                  لدان أخرى بأمان ودون قيود وبسرعة طبقاً للتشريعات                                                                           وممـتلكاهتم ومعاشاهتم التقاعدية إىل بلداهنم األصلية أو إىل أية ب          

                                               ً                                                       الواجبة التطبيق، وعلى النظر، حسبما يكون مناسباً، يف اختاذ تدابري حلل املشاكل األخرى اليت قد تعوق هذا التحويل؛

                                                                                             مجـيع الدول على اعتماد تدابري فعالة لوضع حد ألعمال القبض على املهاجرين واحتجازهم                   حتـث  -  ١٥ 
                                                                                                    واختـاذ إجـراءات ملـنع أي شكل غري قانوين من أشكال حرمان املهاجرين من احلرية اليت يقوم هبا األفراد أو               ً    تعسـفياً   
         اجلماعات؛

                                                                                                         مجيع الدول على تعزيز واعتماد تدابري فعالة إلنفاذ قوانينها املتعلقة باهلجرة والرقابة على احلدود                   حتـث  -  ١٦ 
                                                              زم ذلك من إذن وتدريب حسب األصول، وملنع خواص األفراد أو                                                             ولكن فقط على أيدي موظفني حكوميني لديهم ما يل        

                                                                 ً                                                    اجلماعـات من القيام بتصرفات ال يقوم هبا إال هؤالء املوظفون احلكوميون، فضالً عن املقاضاة وتوقيع عقوبات يف حالة                   
                                                 ارتكاب انتهاكات للقانون قد تنتج عن هذه التصرفات؛

                                                               ة والصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق اليت هي طرف                                                 بالدول أن تتقيد بالتشريعات الوطني          هتيـب  -  ١٧ 
                                                                                        فيها عند قيامها بسن تدابري تتعلق باألمن القومي، وذلك من أجل احترام حقوق اإلنسان للمهاجرين؛

                                                                                               إىل الدول أن تعتمد تدابري ملموسة من أجل احليلولة دون انتهاك حقوق اإلنسان للمهاجرين                     تطلـب  -  ١٨ 
ـ                                                                              ِّ                        ا يف ذلك يف املواين واملطارات وعند احلدود وعند نقاط التفتيش على اهلجرة، وأن تدرِّب املوظفني                                       أثـناء العـبور، مب
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                                                                                          ً                                العمومـيني الذين يعملون يف تلك املرافق ويف مناطق احلدود على معاملة املهاجرين وأسرهم باحترام ووفقاً للقانون، وأن                  
                                                             ارتكاب أي فعل ينطوي على انتهاك حلقوق اإلنسان للمهاجرين                   ً                                                تعمد، طبقاً للقانون الواجب التطبيق، إىل املقاضاة على         

                                                                                                                     وأسـرهم؛ ومن ذلك، يف مجلة أمور، االحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات احلق يف احلياة، مبا فيها عمليات اإلعدام                  
        ورهم عرب                                                                                                             خـارج نطـاق القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم األصلي إىل البلد الذي يقصدونه، أو العكس، مبا يف ذلك مر                

               احلدود الوطنية؛

ّ                                                                       الـدول اليت مل تفعل ذلك بعُد بَسّن تشريعات حملية واختاذ املزيد من التدابري الفعالة ملكافحة                       تشـجع  -  ١٩   َ    ُ                         
                                                                                                                     االجتـار باملهاجـرين وهتريبهم على الصعيد الدويل، واملقاضاة على ذلك، على أن تأخذ يف االعتبار بوجه خاص أعمال                   

                                                                                         ض حياة املهاجرين للخطر أو اليت تنطوي على أشكال خمتلفة من العبودية أو االستغالل، مثل أي                              ّ    االجتار والتهريب اليت تعرّ   
                       َّْ                                                     ً                                  شـكل من أشكال عبودية الدَّْين، أو الرق أو االستغالل اجلنسي، أو السخرة، وتشجعها أيضاً على تدعيم التعاون الدويل         

                           ملكافحة هذا االجتار والتهريب؛

                                                                        م محالت إعالمية، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، بغية بيان الفرص                              الدول على تنظي            ً  تشجع أيضاً  -  ٢٠ 
                                                                                                                     والقـيود واحلقـوق يف حالة اهلجرة لتمكني كل فرد، ال سيما املرأة، من اختاذ قرارات واعية، وللحيلولة دون حتوهلم إىل                

                 البدنية للخطر؛                                                                         ضحايا لالجتار ودون استخدامهم وسائل خطرة للوصول إىل مقصدهم تعرض حياهتم وسالمتهم

              وخاصة األطفال                         ، بالنظر إىل ضعفهم،                                        مجيع حقوق اإلنسان لألطفال املهاجرين         حتمي             الدول أن       ب    هتيب -  ٢١ 
                     وتؤكد على أمهية مجع                                              املصلحة الفضلى للطفل االعتبار الرئيسي،           جعل                ، وأن تضمن                            الذيـن ال يرافقهم أحد       ن   ي        املهاجـر 

        يف إطار    ً  كالً     ،      ٍّ   خاصٍّ  م        اهتما     إيالء                               األمم املتحدة ذات الصلة على                    وتشجع هيئات                                          مشـلهم مـع والديهـم عند اإلمكان،         
ـ                  ترمي إىل تعزيز           توصيات                   الضرورة، بتقدمي        عند           القيام،                                            األطفـال املهاجرين يف مجيع الدول، وعلى                 ألوضـاع      ،     تها     والي

    ً                فعالً أو استعمال أي                                                                                                محايـتهم، وال سيما من االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي والتهديد باستعمال القوة أو استعماهلا           
ّ                                                                      شـكل مـن أشـكال اإلكراه، مبا يف ذلك اإلكراه على التسّول أو االجتار يف املخدرات وال سيما إكراههم من جانب                                                                    

                                        عصابات اجلرمية املنظمة الوطنية أو الدولية؛

       لبلدان                                                                                           الدول على النظر يف املشاركة يف احلوارات الدولية واإلقليمية بشأن اهلجرة اليت تضم ا                    تشـجع  -  ٢٢ 
                                                                                                                    املرسـلة واملسـتقبلة، وكذلـك بلدان العبور، وتدعوها إىل النظر يف التفاوض على اتفاقات ثنائية وإقليمية بشأن العمال         
                                                                                                                     املهاجرين يف إطار قانون حقوق اإلنسان الواجب التطبيق، ووضع وتنفيذ برامج مع دول من مناطق أخرى حلماية حقوق                  

          املهاجرين؛

         كانون    ١٨                                                           ت احلكومـية الدولية واملنظمات غري احلكومية أن حتتفل يف                                 بـالدول واملـنظما         هتيـب  -  ٢٣ 
                                                                                                                   ديسمرب من كل عام باليوم الدويل للمهاجرين الذي أعلنته اجلمعية العامة، وذلك بأشكال منها نشر املعلومات عن                  /    األول

                           فية اليت يقدموهنا للبلدان                                                                                            حقـوق اإلنسان واحلريات األساسية للمهاجرين وعن املسامهات االقتصادية واالجتماعية والثقا          
                                                                                                             املضـيفة هلـم ولـبلداهنم األصـلية، وتبادل اخلربات، واعتماد تدابري لضمان محايتهم وتعزيز زيادة الوئام بني املهاجرين      

                          واجملتمعات اليت يعيشون فيها؛
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                                                                    أن جتدد لثالث سنوات والية املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين؛    تقرر -  ٢٤ 

ـ  -  ٢٥                                                                         بـتقرير املقـررة اخلاصـة املعنـية حبقـوق اإلنسـان للمهاجرين                                         يط عـلما مـع الـتقدير         حت
) E/CN.4/2005/85 و    Corr.1  و Add.1-4(         وتقريرها املؤقت املقدم إىل اجلمعية العامة ،                                               ) (A/59/377    ًوكالمها مقدم عمال     ً               

                        اليت اضطلعت هبا املقررة                                   ، وال سيما فيما خيص األعمال           ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ٢٠            املـؤرخ      ٥٣ /    ٢٠٠٤                   بقـرار اللجـنة     
                                                              ً                            اخلاصة، مبا فيها ما يتعلق باملهاجرين العاملني يف املنازل، وحتيط علماً مبا قدمته من مالحظات وتوصيات؛

                           أن تتعاون مع املقررة اخلاصة؛       املختصة        اآلليات      كافة       إىل    تطلب -  ٢٦ 

     ً                           جدياً يف دعوهتا إىل زيارة بلداهنا،                                                           احلكومات يف تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير املقررة اخلاصة       تشجع -  ٢٧ 
                                             ً                 وتالحظ مع التقدير أن بعض احلكومات قد دعتها فعالً إىل زيارة بلداهنا؛

                                     تخطي العقبات القائمة أمام احلماية                                الطرق والوسائل الكفيلة ب           مواصلة     على                      املقـررة اخلاصة           تشـجع  -  ٢٨ 
                     ، مبا فيها العقبات                    الكبرية العدد         الضعيفة       الفئة     ه    هذ                           لألشخاص الذين ينتمون إىل                                              الكاملـة والفعالـة حلقـوق اإلنسـان         

                قانوين، على أن                                                                                                            والصـعوبات اليت تعترض عودة املهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غري                  
            ء املهاجرين                                                                                                                  تؤخـذ يف احلسـبان املبادرات والترتيبات الثنائية واإلقليمية اليت هتدف إىل تناول مسائل من بينها عودة هؤال                 

  ؛  ٤٤ /    ١٩٩٩     لجنة   ال               الواردة يف قرار                 ية املقررة اخلاصة    لوال                            ً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، طبقاً 

                                      ويف إطار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان              واليتها          هنوضها ب      عند     ،             أن تقوم                    املقـررة اخلاصة        إىل       تطلـب  -  ٢٩ 
                                              تبادل املعلومات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان                      التماس وتلقي و   ب                                                      وسـائر الصـكوك الدولـية املتعلقة حبقوق اإلنسان،          

                            اآلليات اخلاصة للجنة وكذلك        و  ،                    والوكاالت املتخصصة                   وهيئات املعاهدات،    ،                       ينما حتدث، من احلكومات    أ              لـلمهاجرين،   
   ة،                    املنظمات غري احلكومي      من                         نظومة األمم املتحدة، و             التابعة مل         املختصة           املنظمات                                        املنظمات احلكومية الدولية وغريها من          من  

                                         ، وأن تواصل كذلك، كجزء من أنشطتها،                                  هلذه املعلومات بصورة فعالة                وأن تستجيب                                    مبـا يف ذلك منظمات املهاجرين،       
                                                                                                                     برناجمها للزيارات، األمر الذي يسهم يف حتسني احلماية املتاحة حلقوق اإلنسان للمهاجرين ويف تنفيذ مجيع جوانب واليتها                 

       ً                  ً تنفيذاً واسع النطاق وكامالً؛

                              ً                                       ً                    إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الستني وتقريراً إليها                  ً  أيضاً        تطلب   -  ٣٠ 
ّ                       ً                                              هي يف دورهتا الثانية والستني وأن تضّمن تقريريها السنويني فصالً عن تأثري التشريعات والتدابري اليت اعتمدهتا بعض                                  

      جرين؛             ّ                                     الدول واليت تقّيد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمها

                                                                                     إىل مفوضـة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وإىل مكتبها، وكذلك إىل املقررة                    تطلـب  -  ٣١ 
                                                                                                      اخلاصـة، ضمان إدراج منظور حقوق اإلنسان للمهاجرين يف التحليل اجلاري داخل منظومة األمم املتحدة بشأن           

                                     سيجري أثناء الدورة احلادية والستني                                                                                 اهلجـرة والتنمـية، مبا يف ذلك إدراجه ضمن احلوار الرفيع املستوى الذي              
  ؛    ٢٠٠٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٣        املؤرخ    ٢٠٨ /  ٥٨                   ً          للجمعية العامة، عمالً بقرارها 
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       الضطالع                                                                                       األمني العام أن يقدم إىل املقررة اخلاصة كل ما يلزم من مساعدة بشرية ومالية ل                    إىل       تطلـب  -  ٣٢ 
  ؛   تها    بوالي

                                                              مل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                                            الدول األطراف على أن تنفذ بالكا           تشجع   -  ٣٣ 
                                                                                                                  وبروتوكوليها اإلضافيني، ومها بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، وبروتوكول منع وقمع               

ُ   ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وحتث الدول اليت مل ُتصّدق عليها بعُد ع            ّ                         لى النظر يف القيام بذلك؛                                                             ُ  

  .              من جدول األعمال     نفسه                يف إطار البند                 الثانية والستني       يف دورهتا                             مواصلة النظر يف هذه املسألة    تقرر -  ٣٤ 

  :                                                   اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروع املقرر التايل    توصي -  ٣٥ 

    ...        املؤرخ       /...     ٢٠٠٥        اإلنسان                                         ً                          إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إذ حييط علماً بقرار جلنة حقوق            " 
                                                                                          ، يوافـق عـلى ما قررته اللجنة من متديد والية املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان                    ٢٠٠٥         أبـريل    /       نيسـان 

  .                       للمهاجرين ملدة ثالث سنوات

               ً                                                                                      ويؤيـد اجمللـس أيضاً على طلب اللجنة إىل األمني العام بأن يقدم إىل املقررة اخلاصة كل ما يلزم من                 " 
   ".                        ية ومالية لالضطالع بواليتها          مساعدة بشر

----- 


