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 الدورة التاسعة والستون
 اللجنة الثالثة

 )ب( من جدول األعمال 86البند 
ــ ا    ــون ان ســان و:ايت ــز وق ــون   تعزي مســا ح وق

 ان سان، مبا يف ذلك الن ج البديلة لتحسني التمتع
    ةون ان سان واحلريـات األساسيالفعلي حبق

 املكسيك  مشروع قرار  
 

 :اية امل اجرين  
 

 ،لعامةإن اجلمعية ا 
ــا     إذ تشييييير  ــاجرين، و  ر ـــ ــة امل ـــ ــة حبمايـــ ــايقة املتعلقـــ ــا الســـ ــع قراراســـ إىل مجيـــ
، وإذ تشـ  يياـا إىل قـرار  لـ      3192كـا ون األول/ييسـم     96املـرر    86/971 القرار

 ،(9)3192وزيران/يو يه  91املرر   32/31وقون ان سان 
لـي  يـنع علـن ين مجيـع     ا (3)الن العـاملي حلقـون ان سـان   انعـ  وإذ تؤكد من جدييد  

النــاي يولــدون يوــرارا متســاوين يف الكرامــة واحلقــون وي ــه لــت لكــح إ ســان التمتــع  ميــع     
 احلقون واحلريات املبينة فيه يون متييز من ي   وع، وخباصة علن يساي العرن،

ين لكح فري احلت يف وريـة التنقـح ويف ا تيـار إـح إقامتـه       وإذ تؤكد من جديد أيضا 
 ـدوي كــح يولة واحلت فــي مغايرة ي  يلد، مبا يف ذلك يلده، ويف العوية إىل يلده،يا ــح وـ
__________ 

، ام ، الفصـح ا ـ  (A/68/53) 35السيوون، اللقيق ر ي     الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنية و ا ظر  (9) 
 .الفرع يلف

 (.2-يلف )ي 397القرار  (3) 
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إىل مجيــع الصــكود الدوليـة ذات الصــلة، وخباصــة التفاقيـة الدوليــة حلمايــة    وإذ تشير  
الــس ســاقد يقــدر كــب  يف النظــا  الــدو   (2)ل امل ــاجرين ويفــراي يســر موقــون مجيــع العمــا
 حلماية امل اجرين،

إىل الوثيقــة ا تاميــة ملــرمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة املعنو ــة    وإذ تشيير أيضييا 
، الس ي يـ  في ـا يالـدول ين تعـزو وقـون ان سـان واحلريـات        (1)“املستقبح الي   صبو إليه”

األساسية جلميع امل اجرين، ييا كان وضع م من ويـ  اججـرة، ول سـيما احلقـون واحلريـات      
ــن وــو فعــال وي   األساســية لل ــال، وين امي ــا عل ــة   نســاو واألاف ن تعــام مســالة اججــرة الدولي

اريــت التعــاون واحلــوار علــن الصــعيد الــدو  يو انقليمــي يو الثنــا ي وياتبــاع  ــج  ــامح   عــن
متواون، مع انقرار ياأليوار واملسروليات الس تقع علـن عـاتت البلـدان األصـلية ويلـدان العبـور       

ين و:ايتـ ا وننـ  النـ ج الـس      ال تعزيـز وقـون ان سـان جلميـع امل ـاجر      ويلدان املقصد يف
 تري  إىل تفاقم ضعف م، قد

ييار/مـايو   91املـرر    3118/3إىل قرار  جلنـة السـكان والتنميـة     وإذ تشر كذلك 
ــرر   3111/9و  (5)3118 ــان/ييريح  2املـ ــا (8)3111 يسـ ــرر   3192/9، وإىل قرار ـ املـ
 ،(7)ججرة  اجلوا   الدميغرافيةيشان النا ات اجلديدة يف ا 3192 يسان/ييريح  38

املتعلقـة   9111تشرين األول/يكتـوير   9املرر ة  OC-16/99يالفـتوى  وإذ حتيط علما 
يــاحلت يف احلصــول علــن معلومــات عــن املســاعدة القنصــلية يف إاــار الاــما ات انجرا يــة          

املتعلقــة يالوضــع   3112ييلول/ســبتم   97املرر ــة  OC-18/03القا و يــة الواجبــة والفتــوى   
ــوى      ــة ووقــوق م والفت ــا ت الالوم املرر ــة  OC-21/14القــا ول للم ــاجرين حلــ  احلــاملني للوث

املتعلقة حبقون وضما ات األافال يف سيان اججـرة و/يو اتتـاجني    3191 ب/يحلسط   91
 ان،إىل احلماية الس يصدرسما إكمة البلدان األمريكية حلقون ان س

__________ 

 .21169، الرقم 3331، اجمللد جمموعة العاهداتألمم املتحدة، ا (2) 

 .، املرفت88/366القرار  (1) 

الفصـح األول،   ،(E/2006/25) 3، اللقيق ر ي    6002الوثائق الرمسية للمجلس اال وصادي واالجومياع،،   را ظ (5) 
 .الفرع ياو

 .(، الفصح األول، الفرع ياوE/2009/25) 3، اللقق ر   6002املرجع  فسه،  (8) 

 .(، الفصح األول، الفرع ياوE/2013/25) 3، اللقق ر   6005املرجع  فسه،  (7) 
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 ذار/مـاري   29ياحلكم الي  يصدرته إكمة العدل الدوليـة يف   وإذ حتيط علما أيضا 
ــة    (6)بينييا ومواونييون ميسيييييون   ييرون  أيف قاــية  3111 ــي  يصــدرته اتكم ــاحلكم ال وي

، (1)أبينيييا احلكـــم الصـــاير يف قاـــية يشـــان الـــ  تفســـ  3111كـــا ون الثال/ينـــاير  91 يف
 ل الس يعيد تاكيد ا يف احلكمني كلي ما،تش  إىل التزامات الدو وإذ

علن يقية  ل  وقون ان سـان يف تعزيـز اوتـرا  :ايـة وقـون ان سـان        وإذ تشدد 
 واحلريات األساسية للجميع، مبن في م امل اجرون،

ّل   ــاجرين الــدوليني يف العــا ، يــان النســاو يشــكلن تقريبــا  صــف  مــوع امل   وإذ تسيي
الصــدي، يــان العــامالت امل ــاجرات يســاقن يقــدر كــب  يف التنميــة   م يياــا، يف  ــيا تســّل وإذ

ــدان امل    ــدان األصــلية ويل ــة والقتصــايية يف البل ــ ن    الجتماعي ــا لعمل ــن م قصــد، وإذ تشــدي عل
 قيمة وكرامة، مبا يف ذلك العمح الي  تاطلع يه العامالت يف ا دمة املزنلية، من

الرفيع املسـتوى الثـال يشـان اججـرة      انعالن الصاير عن احلوار وإذ تؤكد من جديد 
ــوي يف   ــة، املعقـ ــة والتنميـ ــوير   1و  2الدوليـ ــرين األول/يكتـ ــه  (91)3192تشـ ــّلم فيـ ــي  سـ ، الـ

يانس ا  اجا  للم ـاجرين واججـرة يف اقيـت األ ـدامن انةا يـة ل لفيـة وكعامـح ر يسـي مـن          
ليــة إعــداي  طــة التنميــة  عوامــح التنميــة املســتدامة ينبغــي مراعاتــه علــن النحــو الواجــ  يف عم  

 ، الس نمع يطريقة متواو ة يني التنمية واوترا  وقون ان سان،3195يعد عا   ملا
ــ        وإذ حتيييط علمييا   ــاملي املع ــدى الع ــايع للمنت ــاع الس ــتنتاجات وتوصــيات الجتم ياس

إاـالن  ”، والي  ركـز علـن موضـوع    3191املعقوي يف السويد يف ييار/مايو  ياججرة والتنمية،
و ـدي علـن انسـ امات القتصـايية     “ عنان نمكا ات اججـرة اقيقـا للتنميـة الشـاملة للجميـع     ال

والجتماعية والثقافية انجيايية للم اجرين يف تنميـة البلـدان األصـلية ويلـدان املقصـد، وإذ تكـرر       
وضـع م مـن    جلميـع امل ـاجرين، يصـرمن النظـر عـن      تاكيد يقية اوترا  وقون ان سـان الواجبـة  

 ،3195  طة التنمية ملا يعد عا  اججرة، ووجا ة إيراج اججرة يف وي 
ّل  ــس       وإذ تسيي ــات ال ــايف والقتصــاي  يف اجملتمع مبســاقات امل ــاجرين يف اجملــالني الثق

ــة        ــد التنمي ــد الوســا ح املناســبة لتعظــيم فوا  ــاسم األصــلية وياــرورة ادي تســتقبل م ويف  تمع
 جرة يما  البلدان األصلية ويلدان العبور ويلدان املقصد،ومواج ة التحديات الس تطرو ا اج

__________ 

، الفصـح ا ـام ،   (A/59/4) 4  الوثائق الرمسية للجمعيية العامية، اليدورة الوا يعة وانمسيون، اللقيق ر ي         ظرا (6) 
 .فالفرع يل

 .(، الفصح ا ام ، الفرع ياوA/64/4) 4الدورة الرابعة والسوون، اللقق ر   املرجع  فسه،  (1) 

 .86/1القرار  (91) 
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ــ جرة وع   وإذ تشيييدد  ــاي للـ ــدي األيعـ ــايع املتعـ ــن الطـ ــوار  علـ ــاون واحلـ ــة التعـ ــن يقيـ لـ
الشــان علــن كــح مــن الصــعيد الــدو  وانقليمــي والثنــا ي، وســ  القتاــاو، وعلــن     ــيا يف

اوياي فيــه تــدفت اججــرة يف وقــد ضــرورة :ايــة وقــون ان ســان للم ــاجرين كافــة، وخباصــة  
 ظح القتصاي املعو  ويصبح جير  يف سيان ينطو  علن  واحلح يمنية جديدة، يف

ــدول التز  وإذ تضييييا ت اعواارهييييا   ــن الــ ــدو ،   ين علــ ــا ون الــ ــ ا القــ ــات يفرضــ امــ
القتاـاو، يـاليالو العنايـة الواجبـة ملنـع اجلـرا م ضـد امل ـاجرين والتحقيـت مـع مرتكبي ـا             وس 

ن عــد  القيــا  يــيلك يشــكح ا تــ اكا حلقــون ان ســان واحلريــات األساســية        ومعاقبتــ م، وي
 للاحايا وخيح يالتمتع هبا يو لول يو ه،

ــار        وإذ تؤكيييد  ــات النـ ــك عمليـ ــا يف ذلـ ــاجرين، مبـ ــد امل ـ ــة ضـ ــرا م املرتكبـ ين اجلـ
ــد مــن تق    ــح اــديا  طــ ا ول ي ــزال متث ييم ــا والتصــد  جــا يشــكح منســت   ياأل ــصا ، ل ت

وى الدو  ومـن قيـا  تعـاون وقيقـي متعـدي األاـرامن يـني البلـدان األصـلية ويلـدان           املست علن
 العبور ويلدان املقصد من يجح القااو علي ا،

ضـــرورة ين تشـــجع السياســـات واملبـــايرات املتعلقـــة مبســـالة  وإذ تضيييا ت اعواارهيييا 
اتباع  ـج كليـة تا ـي    اججرة، مبا في ا السياسات واملبايرات املتعلقة يانيارة املنظمة لل جرة، 

يف احلسبان يسباب  يه الظا رة وعواقب ا، ويياا الوترا  الكامح حلقون ان سـان واحلريـات   
 األساسية للم اجرين،

يقية ين تكون األ ظمة والقوا ني املتعلقة ياججرة حل  القا و ية، علـن مجيـع    وإذ تؤكد 
 ون الـدو ، مبـا يف ذلـك القـا ون     مستويات احلكم، متسـقة مـع التزامـات الـدول مبوجـ  القـا      

 الدو  حلقون ان سان،
اللتزا  الـي  يقـع علـن عـاتت الـدول حبمايـة وقـون ان سـان الواجبـة           وإذ تؤكد أيضا 

جلميع امل اجرين، يصرمن النظر عن وضع م من وي  اججرة، مبا يف ذلك عنـد تنفيـي سياسـاسا    
عن قلق ا إواو ما يتصي من تـداي ، يف سـياقات   اتدية يف  ال اججرة ويمن احلدوي، وإذ تعرب 

من ا السياسات اجايفة إىل احلـد مـن اججـرة حلـ  القا و يـة، تعتـ  مبوجبـ ا اججـرة حلـ  القا و يـة           
ممـا يـري  إىل ورمـان امل ـاجرين مـن التمتـع الكامـح حبقـون          ،عمال إجراميا ولي  خمالفة إياريـة 

، وإذ تشــ  يف  ــيا الصــدي إىل ضــرورة ين تتناســ   ان ســان واحلريــات األساســية الواجبــة جــم 
 ،ارتكبوه من جرا م ما لقا و يني ويسلوب معاملت م معالعقويات املفروضة علن امل اجرين حل  ا
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ي ه يالنظر إىل ين اجملرمني يستغلون تدفقات امل ـاجرين ولـاولون اللتفـامن     وإذ تدرك 
يكثــر عرضــة ملصــاار منــ ا ال تطــامن  علــن السياســات الــس تقيــد اججــرة، يصــبح امل ــاجرون

 واليتزاو والعمح القسر  والستغالل اجلنسي والعتداو البدل وعبويية الديون واججر،
يالسـ ا  امل ـاجرين الشـباب يف البلـدان األصـلية ويلـدان املقصـد، وإذ تشـجع          وإذ تقر 

اجرون الشــباب الـدول، يف  ـيا الصــدي، علـن ين تنظـر يف الظــرومن ا اصـة الـس يعيشــ ا امل ـ       
 واوتياجاسم ا اصة،

ــاجرين، ول ســيما النســاو      وإذ يسيياورها القلييق   ــن امل  ــد م ــدي الكــب  واملتزاي إواو الع
واألافال، مبن في م األافال حلـ  املصـحويني يوالـدي م يو املفصـولون عنـ م، الـيين يعرضـون        

ملطلويــــة، ة وثــــا ت الســــفر اي فســــ م للصطــــر مبحاولــــة عبــــور احلــــدوي الدوليــــة يون ويــــاو
 يواج  الدول اوترا  وقون ان سان ألولئك امل اجرين، تقر وإذ

ّل  ياللتزامــات املترتبــة علــن البلــدان األصــلية ويلــدان العبــور ويلــدان املقصــد    وإذ تسيي
 مبوج  القا ون الدو  حلقون ان سان،

نظمـات  علن يقية ين تقو  الـدول، يالتعـاون مـع اجملتمـع املـدل، مبـا فيـه امل        وإذ تشدد 
حلــ  احلكوميــة واملنظمــات العماليــة والقطــاع ا ــا  مــن يــني ج ــات معنيــة ي ــرى، يتنظــيم    
ــة اججــرة       ــوي واملصــاار واحلقــون يف وال ــالفر  والقي ــة ســدمن إىل التعريــف ي :ــالت إعالمي
لتمكني اجلميع من اختاذ قرارات مسـتن ة واحليلولـة يون جلـوو ي   ـصع إىل وسـا ح  طـرة       

 دولية،لعبور احلدوي ال
يالدول ين تعزو وقون ان سان واحلريات األساسـية جلميـع امل ـاجرين     هتيب - 9 

وين امي ــا علــن وــو فعــال، ييــا كــان وضــع م مــن ويــ  اججــرة، وين تعــام مســالة اججــرة  
الدولية عن اريـت التعـاون واحلـوار علـن الصـعيد الـدو  يو انقليمـي يو الثنـا ي واعتمـاي  ـج           

انقرار ياأليوار واملسروليات الس تقـع علـن عـاتت البلـدان األصـلية ويلـدان         امح متواون، مع
العبور ويلدان املقصد يف  ال تعزيز وقون ان سان جلميع امل ـاجرين و:ايتـ ا وننـ  النـ ج     

 الس قد تري  إىل تفاقم ضعف م؛
 (3) انعــــالن العــــاملي حلقــــون ان ســــان احلقــــون الــــوارية يف تعيييييد ت كيييييد - 3 

ــدول مبوجــ  الع ــدين ا   وال ــن ال ــة عل ــدوليني ا اصــني حبقــون ان ســان  لتزامــات املترتب ، (99)ل
 يف  يا الصدي  و ي

__________ 

 .( املرفت39-يلف )ي 3311قرار الا ظر  (99) 



 A/C.3/69/L.29 

 

6/12 14-63753 

 

تــدين يشــدة األفعــال واملظــا ر والتعــاي  الــس تــنم عــن العنصــرية والتمييــز           ( )ي 
العنصر  وكرا ية األجا   وما يتصح ييلك من تعص  ضد امل اجرين والصور النمطية الـس  

تلصــت هبــم علــن يســ  منــ ا الــدين يو املعتقــد، واــ  الــدول علــن تطبيــت القــوا ني   حلالبــا مــا 
القا مة، وتعزيز ا عند القتااو، مىت كا د  ناد يفعال يو مظـا ر يو تعـاي  تـنم عـن كرا يـة      

ــن يجــح احلــد      ــاجرين، م ــ  يو التعصــ  ضــد امل  ــال     األجا  ــك األفع ــرتكا تل ــالت م ــن إف م
 فعال واجل  للم اجر املتارر؛العقاب، وتوف  ال تصامن ال من

قنــوات انيــالن املنــ جي الــس مــن  الجــا سيــ  يالــدول إىل إرســاو يو تعزيــز  ( )ب 
ميكن للم اجرين ضحايا سوو املعاملة، وموظفي احلدوي وحل  م تقـد  الشـكاوى مـن سـلود     
السلطات املتعـار  مـع معـاي  وقـون ان سـان يون  ـومن مـن ال تقـا ، وضـمان جلسـات           

 تماع عايلة وي  تقد  الشكاوى؛اس
تعرب عن القلـت إواو ما اعتمدته يعض الدول من تشريعات تسفر عن تـداي    )ج( 

وممارسات ميكن ين تقيد وقون ان سان واحلريات األساسية للم ـاجرين، وتركـد مـن جديـد     
وـدوي ا   ين علن الدول، عند ممارسة وق ا السياي  يف سن التداي  الس تتعلت ياججرة ويـامن 

وإ فاذ ا، واج  التقيد يالتزاماسا مبوج  القا ون الدو ، مبا يف ذلك القـا ون الـدو  حلقـون    
 ان سان، لكفالة الوترا  التا  حلقون ان سان للم اجرين؛

سي  يالدول ين تكفح الوترا  التا  حلقون ان سان للم ـاجرين يف قوا ينـ ا    )ي( 
والسياسات يف  ا  مكافحة انر ـاب ومكافحـة اجلرميـة املنظمـة      وسياساسا، مبا في ا القوا ني

 العايرة للحدوي الوانية، مثح النار ياأل صا  وسري  امل اجرين؛
ــع العمــال       ) ـ(  ــة وقــون مجي ــة حلماي ــة الدولي ــع التفاقي ــس   توق ــدول ال ــ  يال سي

ر يف القيـــا  يـــيلك لي ـــا ين تنظـــو  تصـــدن علي ـــا يو تناـــم إ (2)امل ـــاجرين ويفـــراي يســـر م
سبيح األولوية، وتطل  إىل األمني العا  مواصلة ييل اجل وي مـن يجـح التـرويج لالتفاقيـة      علن

 والتوعية هبا؛
ايط علما يتقرير اللجنة املعنية حبماية وقون مجيع العمـال امل ـاجرين ويفـراي     )و( 

 ؛(93)يورتي ا التاسعة عشرة والعشرينيسر م عن 
واج  الدول ين تعزو وقون ان سان واحلريات األساسـية   دتعيد أيضا ت كي - 2 

 الواجبة جلميع امل اجرين وُيسر م، ويناو علن ذلك 

__________ 

 .(A/69/48) 44ر   والسوون، اللقق  وا عةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ال (93) 
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سيــ   ميــع الــدول ين اتــر  وقــون ان ســان جلميــع امل ــاجرين وكرامتــ م   ( )ي 
األصــيلة وين تاــع وــدا للتعســف يف العتقــال والوتجــاو، وين تتفــايى انفــرا  يف اوتجــاو 

ين حل  القا و يني، وين تعيد النظر، عنـد الاـرورة، يف فتـرات الوتجـاو وين تسـتصد       امل اجر
 يدا ح الوتجاو، عند القتااو، مبا في ا التداي  الس جنحد يف تنفيي ا يعض الدول؛

ــك،  ظمــا وإجــراوات ميكــن       )ب(  ــد ذل ــدول ين تاــع، إن   تكــن فعل ــ  يال سي
حل املثلن للطفح  ـي العتبـار األول يف كـح انجـراوات     تطبيق ا يس ولة لكفالة ين تكون املصا

املتعلقــة ياألافــال امل ــاجرين يصــرمن النظــر عــن وضــع م مــن ويــ  اججــرة، وين تســتصد ،   
 ويثما ينطبت ذلك، يدا ح عن اوتجاو األافال امل اجرين؛

ــن ين تتصــي تــداي      )ج(  ــدول عل ــي إىل منــع ي   ــكح    اــ  مجيــع ال   فعالــة ترم
ان حل  القا ول من احلريـة يتعـر  لـه امل ـاجرون علـن يـد يفـراي يو مجاعـات         ي كال احلرم من

 ومعاقبة مرتكا تلك األفعال؛
تطلـــ  إىل الـــدول ين تتصـــي تـــداي  عمليـــة للحيلولـــة يون ا تـــ اد وقـــون    )ي( 

ان سان للم اجرين يثناو عبـور م يراضـي ا، مبـا يف ذلـك يف املـوا ط واملطـارات وعلـن احلـدوي         
ــا  ت ــدرب يالشــكح املال   ويف  ق ــاجرين، وين ت ــيا امل  ــيين يعملــون     فت ــة ال ــوظفي الدول ــم م  

تلك املرافت ويف مناات احلدوي علـن معاملـة امل ـاجرين وُيسـر م يـاوترا  ووفقـا للتـزام م         يف
 مبوج  القا ون الدو  حلقون ان سان؛

فعـح   سي  يالدول ين تقو ، وفقا للقوا ني السـارية، مبقاضـاة مـن يقتـرمن ي      ) ـ( 
ــح الوتجــاو التعســفي        ــ اد حلقــون ان ســان للم ــاجرين ويســر م، مــن قبي ــن ا ت ينطــو  عل
والتعيي  وا ت اكات احلـت يف احليـاة، مبـا في ـا عمليـات انعـدا   ـارج  طـان القاـاو، يثنـاو           
 عبور م من يلد م األصلي إىل يلد املقصد والعك ، مبا يف ذلك املرور ع  احلدوي الوانية؛

امل ــاجرون يف يوضــاع العبــور،  تــدرد والــة الاــعف البــالع الــي  يعــال منــه  ()و 
ــا  حلقــون ان ســان       مبــا ــرا  الت ــة، وضــرورة ضــمان الوت ــور احلــدوي الواني يف ذلــك لــدى عب

 الواجبة جم يف  يه الظرومن يياا؛
م ياقيــة تنســيت ج ــوي اجملتمــع الــدو  ملســاعدة ويعــم امل ــاجرين الــيين تســّل )و( 
 هبم السبح يف يوضاع من الاعف؛ا قطعد 
لــد املواانــة، وتشــ  إىل ضــرورة  تشــدي علــن وــت امل ــاجرين يف العــوية إىل ي  )ح( 

 تكفح الدول استقبال موااني ا العا دين علن النحو الواج ؛ ين
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تعيد التاكيد يشدة علن واج  الـدول األاـرامن ين تكفـح الوتـرا  الكامـح       ) ( 
، ول سـيما فيمـا يتعلـت حبـت مجيـع الرعايـا       (92)ينـا للعالقـات القنصـلية   فاقية فيواملراعاة التامة لت

األجا  ، يصـرمن النظـر عـن وضـع م مـن ويـ  اججـرة، يف التصـال مبسـرول قنصـلي تـايع            
ــااي يو الوتجــاو، وواجــ        ــال يو الســجن يو احلــب  الوتي ــة العتق ــدة يف وال ــة املوف للدول

 يون تا   حبقوقـه مبوج  التفاقية؛الدولة املستقبلة ين تبلع املواان األجنا 
تطل  إىل مجيع الدول ين تقو ، ابقا لتشريعاسا الوانية والصـكود القا و يـة    ) ( 

الدولية املنطبقة الس  ي ارمن في ا، يال فاذ قوا ني العمح علن وو فعال، يطـرن منـ ا التصـد     
تصــلة يالعمـال امل ــاجرين،  امل ل تـ اكات تلـك القــوا ني، فيمـا يتعلــت يعالقـات العمــح وظروفـه     

ــاجور م ويوضــاع م الصــحية وســالمت م يف يمــاكن      مبــا في ــا العالقــات والظــرومن املتصــلة ي
 العمح ووق م يف ورية تكوين اجلمعيات؛

تــدعو الــدول األعاــاو إىل النظــر يف التصــديت علــن اتفاقيــات منظمــة العمــح    )د( 
 تعلقة يالعمح الال ت للعمال املزنليني؛امل 961الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك التفاقية رقم 

 املشـروعة، ويثمـا وجـدت، الـس     تشجع مجيع الدول علن إوالة العقبـات حلـ    )ل( 
اول يون اويح امل اجرين للنقوي ولد ل م وممتلكـاسم ومعا ـاسم يسـرعة ويصـورة  منـة       قد

ريعات والتفاقــات و ــفافة ويون قيــوي إىل يلــدا م األصــلية يو إىل ي  يلــد   ــر، وفقــا للتشــ  
املشــاكح األ ــرى الــس قــد تعــون  الســارية، والنظــر، وســ  القتاــاو، يف اختــاذ تــداي  حلــح   

 ؛التحويالت تلك
قــر يــان لكــح  ــصع احلــت  تشــ  إىل ين انعــالن العــاملي حلقــون ان ســان ي  ) ( 

ن األساسـية  ين يلجا إىل اتاكم الوانية املصتصة ن صافه فعليا من يية يعمال تنتـ ك احلقـو   يف
 املمنووة له؛
  يقية :اية األفراي اليين  م يف يوضاع من الاعف، ويف  يا الصدي تؤكد - 1 
ــرب عــن قلق ــا مــن تزايــد ي شــطة الكيا ــات انجراميــة املنظمــة ا        )ي(  لعاملــة تع

وحل  ـا مـن اجل ـات الـس تســتفيد     احلـدوي الوانيـة والكيا ـات انجراميـة املنظمــة الوانيـة       عـ  
كــاب اجلــرا م ضــد امل ــاجرين، ول ســيما النســاو واألافــال، يون اكتــرا  يــالظرومن  ارت مــن

ا طــرة والالإ ســا ية الــس يعيشــو ا ويف ا تــ اد صــار  للقــوا ني الوانيــة والقــا ون الــدو           
 خيالف املعاي  الدولية؛ ومبا

__________ 

 .6826، الرقم 518، اجمللد جمموعة العاهداتألمم املتحدة، ا (92) 
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تعــرب عــن قلق ــا يياــا إواو ارتفــاع مســتوى إفــالت املتجــرين و ــركا  م      )ب( 
من األفراي املنتمني إىل كيا ات إجراميـة منظمـة مـن العقـاب وإواو ورمـان امل ـاجرين       وحل  م 

 اليين تعرضوا لإلساوة من احلقون ومن العدالة يف  يا السيان؛
البلــدان والــس متكــن امل ــاجرين  تروــ  يــ امج اججــرة الــس اعتمــدسا يعــض    )ج( 

مشـح األسـر وتشـجع علـن سيئـة ييئـة       ال دماج يف البلدان املايفة يشـكح كامـح وتيسـر       من
ــدول      ــجع الـ ــرا ، وتشـ ــامح والوتـ ــا  والتسـ ــوي ا الو ـ ــاي   يسـ ــة اعتمـ ــر يف إمكا يـ ــن النظـ علـ

 األ واع من ال امج؛  يه
سي  يالدول الـس   تعمـد يعـد إىل كفالـة :ايـة وقـون ان سـان للعـامالت          )ي( 

و يـة مـن العنـف والسـتغالل     امل اجرات وتوف  ظرومن عمح منصفة جن وضمان احلمايـة القا  
 جلميع النساو، مبن في ن العامالت يف  ال الرعاية، ين تقو  ييلك؛

تشجع الـدول علـن ين تنفـي سياسـات ويـرامج لفا ـدة العـامالت امل ـاجرات          ) ـ( 
تراعن في ا الفوارن يـني اجلنسـني، وين تـوفر للعـامالت امل ـاجرات القنـوات اامنـة والقا و يـة         

 ـــاراسن وتعلـــيم ن وين تيســـر جـــن، عنـــد القتاـــاو، العمـــح املنـــتج والال ـــت  الـــس تعتـــرمن مب
 وإيماج ن يف القوة العاملة يف  الت عدة من ا التعليم والعلو  والتكنولوجيا؛

تشجع مجيع الدول علن وضع سياسات ويرامج لل جرة الدوليـة يراعـن في ـا     )و( 
يتحسـني :ايــة النسـاو والفتيــات   ة الكفيلــة املنظـور اجلنســال مـن يجــح اختـاذ التــداي  الاـروري    

 األ طار وإساوة املعاملة يثناو اججرة؛ من
ــي وقـــون ان ســـا     )و(  ــدول ين امـ ــ  يالـ ــال امل ـــاجرين، يـــالنظر   سيـ ن ل افـ

ضعف م، ول سيما األافال امل اجرون حل  املصحويني ييوي م، مبا يكفـح مراعـاة مصـلحة     إىل
  سياساسا املتعلقة يانيماج والعوية و  مشح األسر؛الطفح العليا يف املقا  األول يف

تشجع مجيع الدول علـن ين متنـع، علـن مجيـع مسـتويات احلكـم، السياسـات         )ح( 
   السـتفاية مـن التعلـيم، وعلـن ين    والتشريعات التمييزية الس ار  األافال امل اجرين من فر
لـن إيمـاج األافـال امل ـاجرين ينجـاح      تراعي مصلحة الطفح العليا يف املقا  األول يف عملـ ا ع 

 يف  ظا  التعليم وإوالة احلواجز الس اول يون تعليم م يف البلدان املايفة والبلدان األصلية؛
اــ  الــدول علــن كفالــة ين تســـمح  ليــات إعــاية امل ــاجرين إىل يلـــدا م         ) ( 

م األافــال رضــة للصطــر، مبــن فــي األصــلية يتحديــد األ ــصا  الــيين  ــم يف والــة نعلــ م ع 
اصــة جــم، وين تراعــي، مبــا يتســت املصــحويني واأل ــصا  ذوو انعاقــة، وتــوف  :ايــة   حلــ 
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واجباسا والتزاماسا الدولية، مبدي مصلحة الطفـح العليـا ووضـوح ترتيبـات اسـتقبال ورعايـة        مع
 األافال العا دين و  مشح األسر؛

كافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة حـــدة ملاـــ  الـــدول األاـــرامن يف اتفاقيـــة األمـــم املت ) ( 
ن تصّد ، علن تنفيي ا يالكامح، وسي  يالدول الس  (91)الوانية وال وتوكولني املكملني جا ع 

 ؛علن التفاقية ويروتوكولي ا يو تنام إلي ا ين تنظر علن سبيح األولوية يف القيا  ييلك
دراسـة الـس   الدول علن ين تا ي يف احلسبان استنتاجات وتوصيات ال تشجا - 5 

يعــدسا مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــون ان ســان عــن التحــديات ويفاــح املمارســات يف  ــال   
، عنـد وضـع سياسـاسا املتعلقـة     (95)وقون األافال يف سيان اججرة تنفيي اناار الدو  حلماية

 ياججرة وتنفيي ا؛
لوانيــة الــدول علــن :ايــة امل ــاجرين ضــحايا اجلرميــة املنظمــة ا  تشييجا أيضييا - 8 

والعــايرة للحــدوي الوانيــة ، مبــا يف ذلــك ال تطــامن والنــار، ويف يعــض احلــالت التــ ري ،  
يطــرن منــ ا تنفيــي الــ امج والسياســات الــس تكفــح احلمايــة واحلصــول علــن املســاعدة الطبيــة   

 والجتماعية النفسية والقا و ية عند القتااو؛
يسن تشريعات وانية واختاذ مزيـد  الدول األعااو الس   تقم يالفعح  تشجا - 7 

من التداي  الفعالة الكفيلة مبكافحة النار ياأل صا  وسري  امل ـاجرين علـن القيـا  يـيلك،     
ــا        جرين للصطــر يو تعرض ـــم للاـــرر   تســليما منــ ا يــان  ــيه اجلــرا م قــد تعــر  ويــاة امل 

غالل اجلنسـي يو السـصرة،   الستعباي يو الستغالل يو عبويية الديون يو السترقان يو الست يو
وتشجع يياا الدول األعاـاو علن تعزيز التعاون الدو  من يجح منـع  ـيا النـار والتـ ري      

 والتحقيت في ما ومكافحت ما؛
 ي يقيـــة التعـــاون علـــن كـــح مـــن الصـــعيد الـــدو  وانقليمـــي والثنـــا تؤكيييد - 6 

 :اية وقون ان سان للم اجرين، ويناو علن ذلك  علن
يـــة واجل ـــات املعنيـــة ين تراعـــي، لـــ  إىل مجيـــع الـــدول واملنظمـــات الدولتط )ي( 

ــو          يف ــاملي لظــا رة اججــرة، وين ت ــايع الع ــة مبســا ح اججــرة، الط ــا املتعلق سياســاسا ومبايراس
ال تمــا  الواجــ  للتعــاون الــدو  وانقليمــي والثنــا ي يف  ــيا امليــدان، يوســا ح منــ ا إجــراو    

دان املقصـد واجملتمـع املـدل،    بلـدان األصـلية ويلـدان العبـور ويلـ     ووارات عـن اججـرة تشـمح ال   
يشمح امل اجرين، يغر  التصد  جيه الظـا رة يطريقـة  ـاملة تتنـاول جوا ـ  عـدة منـ ا         مبا

__________ 

 .21571، الرقم 3238و  3319و  3327و  3335، اجمللدات جمموعة العاهداتاألمم املتحدة،  (91) 

 (95) A/HRC/15/29. 
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وثـــا ت الالومـــة يو اججـــرة يســـباهبا وعواقبـــ ا والتحـــديات الـــس متثلـــ ا اججـــرة يون ويـــاوة ال 
 ماية وقون ان سان للم اجرين؛القا و ية، مع إعطاو األولوية حل حل 

تشجع الدول علن ين تتصي التداي  الالومة لكفالـة اتسـان السياسـات املتعلقـة      )ب( 
ياججرة علن كح من الصعيد الوا  وانقليمي والدو ، يوسـا ح منـ ا كفالـة اعتمـاي سياسـات      

 ؛و  حلقون ان سانو ظم منسقة ع  احلدوي حلماية الطفح تتوافت علن وو تا  مع القا ون الد
ــن ين تتعــاون تعاو ــ    )ج(  ــدول عل ــة الشــ وي   تشــجع يياــا ال ا فعــال يف  ــال :اي

 قاايا سري  امل اجرين؛ يف
تشــجع كــيلك الــدول علــن ين تتعــاون تعاو ــا فعــال يف  ــال :ايــة الشــ وي   )ي( 

 والاحايا يف قاايا النار ياأل صا ، يصرمن النظر عن وضع م من وي  اججرة؛
سي  مبنظومة األمم املتحدة وحل  ا من املنظمات الدولية واملرسسـات املتعـدية     ـ() 

األارامن املعنية ين تعزو تعاو ا من يجح وضع من جيات تتيح مجع البيا ـات انوصـا ية املتعلقـة    
ياججرة الدولية ووالـة امل ـاجرين يف البلـدان األصـلية ويلـدان العبـور ويلـدان املقصـد ون يز ـا،          

 ؛ن تساعد الدول األعااو يف اجل وي الس تبيجا لبناو القدرات يف  يا الصديوي
ــار املناســ  ملســال    تشييجا - 1  ــالو العتب ــن إي ــداي   عل ــدى إع ــة ل ة اججــرة والتنمي
يطـرن منـ ا إيمـاج منظـور مـراع حلقـون ان سـان يف ا طـة          3195التنمية ملا يعد عـا     طة

   في ا، ويالتا  وتعميم مراعاة منظور يتعلت ينوع اجلن
تطلـــ  إىل الـــدول األعاـــاو ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات الدوليـــة   )ي( 

واجملتمع املدل ومجيع اجل ات املعنية، وخباصة مفوضة األمـم املتحـدة السـامية حلقـون ان سـان      
 واملقرر ا ا  جملل  وقون ان سان املع  حبقون ان سان للم اجرين واملمثح ا ا  ل مـني 
العا  املع  ياججرة الدولية والتنمية واملنظمـة الدوليـة للـ جرة واألعاـاو اا ـرين يف اجملموعـة       

الدوليـة يف صـون  طـة التنميـة      العاملية املعنية ياججرة، ين تـو  العتبـار الـالو  ملسـالة اججـرة     
 ؛3195يعد عا   ملا

ملعنية حبماية وقون مجيـع  م ياقية إس ا  املفوضة السامية ور ي  اللجنة اتسّل )ب( 
ــاعلني الر يســيني، يف املناقشــة        ــرر ا ــا ، وســا ر الف ــراي يســر م واملق ــاجرين ويف العمــال امل 

 املتعلقة ياججرة الدولية؛
ــا يف ذلـــك     تشيييجا - 91  ــع املـــدل، مبـ ــة واجملتمـ ــة املعنيـ ــات الدوليـ ــدول واملنظمـ الـ

وار يينــ ا وتعــزوه يف ســيان  املنظمــات حلــ  احلكوميــة، والقطــاع ا ــا  علــن ين تواصــح احلــ  
الجتماعات الدولية الس تعقد يف  يا الصدي من يجح :اية امل اجرين والنـ و  يالسياسـات   
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العامة الس سدمن إىل تعزيز وقون ان سان واوترام ا، مبا يف ذلك وقـون امل ـاجرين، وجعـح    
  يه السياسات يكثر مشول للجميع؛

ت الدوليـة ين تتصـي التـداي  املال مـة للمراعـاة      إىل احلكومات واملنظما تطلب - 99 
 ؛(91)املع  ياججرة الدولية والتنميةالالومة نعالن احلوار الرفيع املستوى 

ر ي  اللجنة إىل تقد  تقريـر  ـفو  عـن عمـح اللجنـة وإىل املشـاركة        تدعو - 93 
تعزيـز وقـون   ”ملعنـون  يف جلسة ااور مـع اجلمعيـة العامـة يف يورسـا السـبعني يف إاـار البنـد ا       

 ، كوسيلة لتعزيز التواصح يني اجلمعية واللجنة؛“ان سان و:ايت ا
اجلمعيـــة العامـــة وإىل املشـــاركة املقـــرر ا ـــا  إىل تقـــد  تقريـــره إىل  تيييدعو - 92 

 ؛“تعزيز وقون ان سان و:ايت ا”جلسة ااور يف يورسا السبعني يف إاار البند املعنون  يف
عة يتقرير املقرر ا ـا  املقـد  إىل اجلمعيـة العامـة يف يورسـا التاسـ       حتيط علما - 91 

 ؛(98)86/971والستني وفقا للقرار 
إىل األمني العا  ين يقد  إىل اجلمعية العامـة يف يورسـا السـبعني تقريـرا      تطلب - 95 

 .عن تنفيي  يا القرار
 

__________ 

 (98) A/69/302. 
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