
A/62/299  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
24 August 2007 
Arabic 
Original: English/French/Spanish 

 

 
200907    200907    07-48974 (A) 

*0748974* 

 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧٢البند 

تنفيــــذ : تعزيــــز حقــــوق اإلنــــسان ومحايتــــها   
  الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان

 محاية املهاجرين  
 

 **تقرير األمني العام  
  
 موجز 

، مـوجزا للرسـائل     ٦١/١٦٥رير، املقـدم عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة            يتضمن هذا التق   
ــات    ــن حكوم ــواردة م ــبني وفنــ     ال ــسا والفل ــا وفرن ــوادور وأملاني ــبانيا وإك زويال ـأذربيجــان وإس

وكرواتيـا وكوبـا وكولومبيـا واملغـرب واملكـسيك واليابـان واليونـان              ) البوليفاريـة  - مجهورية(
 / حزيـران ٢٨ها مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان يف   استجابة ملذكرة شفوية أرسلتها إلي    

 .٢٠٠٧يونيه 
ويتناول األمني العام أيضا حالة التصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع                   

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وأنـشطة املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين،                  
 .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهموأنشطة اللجنة املعنية حبماية 

ويشيد األمني العـام، يف اسـتنتاجاته وتوصـياته، بعمـل اللجنـة وحيـث الـدول األعـضاء                    
 .اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية على القيام بذلك

  
 

* A/62/150. 
 .تأخر تقدمي هذا التقرير إليراد آخر املعلومات **
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 مقدمة -أوال  
أن يقـدم   العـام  األمـني إىل  العامـة  اجلمعيـة ، طلبـت    ٦١/١٦٥ من القرار    ١٥يف الفقرة    - ١

املـسألة يف   دراسـة    مواصـلة    تقـرر وإليها يف دورهتا الثانية والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار            
ــ”البنــد املعنــون إطــار  وبنــاء علــى ذلــك، قامــت مفوضــية  . “ز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها تعزي
ــسان، يف  املتحــدة  األمــم ــران٢٨حلقــوق اإلن ــه / حزي ــة مــذكرة شــفوية إىل  ٢٠٠٧يوني ، بإحال

تطلب فيها معلومات عن تنفيذ القرار من أجـل إدراجهـا يف             العام   األمنيالدول األعضاء باسم    
 .هذا التقرير

 
 ن احلكوماتاملعلومات الواردة م -ثانيا  

، ردت علـــى املـــذكرة الـــشفوية حكومـــات الـــدول ٢٠٠٧أغـــسطس / آب٢٣حـــىت  - ٢
- مجهوريـة (زويال  ـ أذربيجان وإسبانيا وإكوادور وأملانيا وفرنـسا والفلـبني وفنـ          :األعضاء التالية 

وتــرد أدنــاه . وكرواتيــا وكوبــا وكولومبيــا واملغــرب واملكــسيك واليابــان واليونــان ) البوليفاريــة
وميكن بناء على الطلب االطـالع      . هبذا اخلصوص من الردود الواردة من احلكومات      مقتطفات  

 .على النص الكامل للردود يف مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
 

 أذربيجان
أفادت حكومة أذربيجان أن قانون اهلجرة األذربيجاين يشمل قـانون اهلجـرة، وقـانون             - ٣

ملركــز املهــاجر يف مجهوريــة ) اجــات مــن الوثــائق الالزمــةاالحتي(هجــرة اليــد العاملــة، وقــانون 
ــانون   ــانوينركــزامل(أذربيجــان ، وق ــصديق علــى    ل)  الق ــانون الت ــسية، وق ألجانــب وعــدميي اجلن

األجانــب واألشــخاص عــدميي اجلنــسية عــرب إقلــيم مجهوريــة   رور القواعــد التنظيميــة املتعلقــة مبــ 
 .أذربيجان

ت على صكوك دوليـة، مـن بينـها اتفاقيـة القـضاء      قصّدقد  أيضا أهنا وذكرت احلكومة  - ٤
علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وبروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة  
النساء واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة                

 .قوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية حلماية ح، وللحدود الوطنية
عت اتفاقات ثنائية بشأن هجرة اليد العاملـة        وقّقد  وأشارت احلكومة إىل أن أذربيجان       - ٥

وقـدمت أيـضا معلومـات عـن خطـة التـدابري            . زاخـستان ومولـدوفا   امع أوكرانيا وبيالروس وك   
 . اليت أبرمت مع االحتاد الروسي٢٠٠٧العملية لعام 



A/62/299
 

4 07-48974 
 

 احلكومة أن العامـل املهـاجر معفـى مـن دفـع الرسـوم الـضريبية لـدى اسـترياد                     وذكرت - ٦
 .زلية، واألدوات الالزمة لعملهـ، والسلع املنلعوائد والسلع اليت يقتنيها هبذه اعوائدهوتصدير 

مـارس  / آذار ١٣لألجانـب وعـدميي اجلنـسية املـؤرخ         )  القـانوين  ركـز امل(وعمال بقانون    - ٧
ــة أذربيجــان متــساوون أمــام    ، فــإن األجانــب واأل١٩٩٦ شــخاص عــدميي اجلنــسية يف مجهوري

 .القانون واحملاكم
 ٢٠٠٨-٢٠٠٦وقدمت أيـضا معلومـات عـن برنـامج الدولـة لـشؤون اهلجـرة للفتـرة                   - ٨

 .وخطة العمل الوطنية حلماية حقوق اإلنسان
 

 كولومبيا
ن بينــها قت علــى صــكوك دوليــة شــىت، مــ صــّدقــد أفــادت احلكومــة الكولومبيــة بأهنــا   - ٩

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، واتفاقيـة األمـم املتحـدة                
ــة    ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــولني املكمِّ   العـــابرة لملكافحـ ــة وأحـــد الربوتوكـ ــدود الوطنيـ ــني هلـــا، لحـ  لـ

 .بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه وهو
ــامج    - ١٠ ــة معلومــات عــن برن ــة الكولومبي ــا توحــدنا’’وقــدمت وزارة اخلارجي ، ‘‘كولومبي

 .الذي يسعى إىل تعزيز األواصر مع اجلاليات الكولومبية املقيمة يف اخلارج
ــة املوقّ     - ١١ ــة االجتماعي ــة املتعلقــة باحلماي عــة مــع  وقــدمت معلومــات عــن االتفاقــات الثنائي

 .وأوروغوايوشيلي إسبانيا 
، مت النـهوض مبـشروع لتبـادل اخلـربات بـشأن      ‘‘كولومبيـا توحـدنا  ’’ويف إطار برنـامج      - ١٢

ويف هـذا الـصدد،     . موضوع اهلجرة للتعرف على أفضل ممارسات بلدان املقصد وبلـدان املنـشأ           
 بالـذكر االهتمـام     جيـدر و.  املكـسيكيني يف اخلـارج     عهدجرى التعاون مع مؤسسات من قبيل م      

، الـذي هنـضت بـه وكالـة         ‘‘غادر ساملا وعـد سـاملا     ’’ كولومبيا برنامج    الذي تابعت به حكومة   
وهـو برنـامج للـصحة الوقائيـة موجـه للمهـاجرين       . وزارة الوقاية وحتسني الـصحة يف املكـسيك    

 .وأفراد أسرهم يف بلداهنم األصلية ويف بلدان العبور واملقصد
ــانون      - ١٣ ــضمون الق ــا مب ــة كولومبي ــادت حكوم ــام ١٩١وأف ــذي فرضــت  ’’ ١٩٩٥ لع ال

 منـه بوجـوب قيـام الـسلطات         ٢م املـادة    ، والـذي تـسلِّ    ‘‘مبوجبه أحكام علـى املنـاطق احلدوديـة       
 .الكولومبية بتوجيه إجراءاهتا إىل محاية حقوق اإلنسان

ــة يف جمــال اهلجــرة      - ١٤ ــات املوقع ــة معلومــات عــن شــىت االتفاق ــدمت احلكوم وجيــدر . وق
ملربم بني مجهورية كولومبيـا واململكـة اإلسـبانية، الـذي           اإلشارة إىل اتفاق الضمان االجتماعي ا     
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ومــن جهــة . يتــيح للمهــاجرين مــن كــال البلــدين االشــتراك يف نظمهمــا للمعاشــات التقاعديــة   
ــون يف         ــسترن يوني ــشركة وي ــة ل ــع املؤســسة املمثل ــا م ــا اتفاق ــة كولومبي أخــرى، وقعــت حكوم

ينـاير  /ملتحـدة، اعتبـارا مـن كـانون الثـاين         كولومبيا، مما مكن الكولومبيني املقيمني يف الواليات ا       
ــن خــالل       ٢٠٠٧ ــا، م ــضمان االجتمــاعي يف كولومبي ــداع اشــتراكاهتم يف مؤســسة ال ، مــن إي

إتاحـة هـذه اخلدمـة يف مجيـع أحنـاء        ويـتم الـسعي إىل      . مكاتب التحويل التابعة لويسترن يونيـون     
 .العامل
ــا وإســبانيا بــشأن تنظــيم  وأفــادت احلكومــة أيــضا بتوقيــع االتفــاق املــربم بــني كو   - ١٥ لومبي

 قانونيـا حلمايـة اليـد العاملـة،     اًوضبط تـدفق املهـاجرين الـذي يكفـل للعمـال الكولـومبيني إطـار             
 .ويصون حقهم يف العمل يف ظروف كرمية ومواتية

ــدائل لالســتثمار واالدخــار يف         - ١٦ ــا معلومــات عــن ب ــريا، قــدمت حكومــة كولومبي وأخ
 .قيمني يف اخلارجكولومبيا لصاحل الكولومبيني امل

 
 كرواتيا

أفادت حكومة كرواتيا أن الدستور يكفل محاية حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية      - ١٧
 .تشريعها الوطين حيظر التمييز على مجيع املستوياتأن كما أفادت . للمهاجرين

 ٢٠٠٣وذكرت احلكومة أيضا أن مجهورية كرواتيا قد أقـرت قـانون اللجـوء يف عـام                  - ١٨
ــة اجل( ــدة الرمسي ــرار وإلغــاء اللجــوء    )١٠٣/٠٣، العــدد ري ، الــذي حيــدد شــروط وإجــراءات إق

ويف إطار اللجوء واهلجـرة، تتعـاون وزارة الداخليـة مـع عـدة منظمـات، منـها                  . واحلماية املؤقتة 
مكتـب مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجــئني وبعثـة املنظمـة الدوليـة للـهجرة يف مجهوريــة          

قانون الكروايت، وهو منظمة غري حكومية تقدم املساعدة القانونيـة خبـصوص            كرواتيا ومركز ال  
 .إجراءات اللجوء

،  ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز١٣وأشـــارت احلكومـــة أيـــضا إىل أن الربملـــان قـــد اعتمـــد، يف   - ١٩
 القــانون ويفويــ. ٢٠٠٨ينــاير /القــانون اجلديــد لألجانــب الــذي ســيبدأ نفــاذه يف كــانون الثــاين

الحتياطية وإجراء موحدا للنظر يف طلبات اللجوء وشروط املوافقة علـى تـوفري             اجلديد احلماية ا  
. لعائلــةويــنص يف مجلــة أمــور علــى احلــق يف التعلــيم واحلــق يف مجــع مشــل ا. احلمايــة االحتياطيــة

ينظم شروط دخول األجانب إىل كرواتيا والتنقل فيهـا، وكـذا تـصاريح العمـل املمنوحـة                  كما
 .هلم فيها

مواءمــة القــانون اجلديــد لألجانــب مــع  عــن حلكومــة مزيــدا مــن املعلومــات  وقــدمت ا - ٢٠
مـواطين البلـدان   بـشأن مركـز    EC/2003/109 بينها توجيـه جملـس أوروبـا        األنظمة الدولية، ومن  
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، لعائلـة احلـق يف مجـع مشـل ا   بـشأن   EC/2003/86، وتوجيـه اجمللـس      األخرى املقيمني مدة طويلـة    
حـق مـواطين االحتـاد األورويب وأفـراد أسـرهم يف االنتقـال         بـشأن    EC/2004/38توجيه اجمللـس    و

تـصاريح اإلقامـة    بشأن   EC/2004/81اجمللس  توجيه  واإلقامة حبرية يف أراضي الدول األعضاء، و      
 .الصادرة لرعايا البلدان األخرى الواقعني ضحايا لالجتار بالبشر

الـيت يـتم إصـدارها      وقدمت معلومات إضافية عن تصاريح العمـل اخلاصـة باألجانـب،             - ٢١
 .بناء على حصة سنوية حتددها حكومة كرواتيا

احلمايـة القانونيـة   تدابري وأفادت احلكومة أيضا أن القانون اجلنائي ينص على مزيد من        - ٢٢
 علـى صـون املـساواة بـني املـواطنني، ومحايـة             ١٠٦ويف هـذا الـصدد، تـنص املـادة          . للمهاجرين

 ١٧٧ إىل االجتـار بالبـشر واالسـترقاق؛ وتتنـاول املـادة         ١٧٥حقوقهم وحرياهتم؛ وتـشري املـادة       
 .النقل غري القانوين لألشخاص عرب حدود الدولة

وخبصوص االجتار بالبشر، يوفر التـشريع الـوطين لـضحايا االجتـار مـن األجانـب الـذين            - ٢٣
. عمـل منحوا إقامة مؤقتة املأوى اآلمن، والرعايـة الـصحية، والـدعم املـايل، والتعلـيم، وفـرص ال                 
 .وتستفيد الفئات الضعيفة، من قبيل النساء واألطفال واملعوقني، من تدابري محاية خاصة

 
 كوبا
وجـرى  . نظمت احلكومة الكوبية سلسلة من املؤمترات تتناول مواضيع تتعلـق بـاهلجرة      - ٢٤

 ١٩٩٥ و   ١٩٩٤يف األعـوام    ‘‘ جـرة الـوطن واهل  ’’تنظيم هـذه السلـسلة مـن املـؤمترات بعنـوان            
إنشاء مكتب تابع لوزارة اخلارجية لرعايـة املـواطنني         : ، واعتمدت فيها التدابري التالية    ٢٠٠٤ و

الكوبيني املقيمني يف اخلارج، واعتماد تـدابري عديـدة لتعظـيم فعاليـة إجـراءات عبـور اجلمـارك،          
 .ووضع برنامج منح للدراسات اجلامعية ألبناء املهاجرين الكوبيني

لتــوفري يم تــدفقات املهــاجرين يف البلــد، وهــي عمليــة تــتم  وأشــارت احلكومــة إىل تنظــ - ٢٥
مجيـع ضـمانات احلمايـة املطلوبـة واحلـرص علـى الـدوام علـى االمتثـال ألحكـام                    األمن وكفالـة    
ــدويل  ــدفقات املهــاجرين تقــدمي      . القــانون ال ــدابري الــيت اختــذهتا احلكومــة لتنظــيم ت ومــن بــني الت

 شىت النقاط احلدودية للبلد، وإجياد آليـات فحـص          خدمات الرعاية الطبية اجملانية للمهاجرين يف     
الوثائق للدخول إىل البلد واخلروج منه، وتنفيذ التدابري الدوليـة املعتمـدة بـشأن أنـشطة االجتـار                  

 .واالجتار باملخدراتألشخاص با
ومن جهة أخرى، أفادت احلكومة بتنفيذ اخلطة اخلاصـة للرعايـة يف املخيمـات اهلادفـة                 - ٢٦

تـدابري  علـى   هـذه اخلطـة     نص  وتـ .  املهـاجرين الـذين يـصلون إىل الـسواحل الكوبيـة           إىل مساعدة 
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لتوفري الرعاية الصحية األولية، وتوزيع األغذية، وإدارة عملية العودة إىل البلـد األصـلي يف جـو       
 .من الكرامة واألمان

جانــب ويتمثــل اإلطــار القــانوين لتنظــيم اهلجــرة يف كوبــا يف قــانون اهلجــرة وقــانون األ  - ٢٧
 .١٩٧٦لعام ) ١٣١٣ و ١٣١٢(

) ٩٧رقـم   (اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة         ويف اخلتام، أفادت احلكومة بانـضمامها إىل         - ٢٨
 ).١٩٤٩مراجعة عام (املتعلقة بالعمال املهاجرين 

 
 إكوادور

وقد دخلـت اخلطـة األوىل حيـز        . أفادت احلكومة اإلكوادورية بإعداد خطتني وطنيتني      - ٢٩
ــاذ يف  ــشرين األولالنفـ ــوبر /تـ ــة  ٢٠٠٦أكتـ ــة الوطنيـ ــار ، وهـــي تعـــرف باخلطـ ــة االجتـ ملكافحـ

واالستغالل اجلنسي والعمايل، وغري ذلك من أشـكال اسـتغالل املـرأة            املشروع باملهاجرين    غري
وجـرى  . واألطفال واملراهقني مـن اجلنـسني، وإنتـاج املـواد اإلباحيـة لألطفـال، وإفـساد القُـصَّر                 

عمــال باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب احلــدود يــة الوطنتنفيــذ هــذه اخلطــة 
ل ملنـع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال،               املكمِّـ  االوطنية، وكذا برتوكوهل  
 .كافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلومل اواملعاقبة عليه وبروتوكوهل

ى تدابري للوقاية، والتحقيق، والعقـاب، واحلمايـة، وإنـصاف          وتنص اخلطة املذكورة عل    - ٣٠
 .الضحايا

، علـى تـدابري     وتنص اخلطة الثانيـة، وتعـرف باخلطـة الوطنيـة لإلكـوادوريني يف اخلـارج               - ٣١
ــوق         ــايل حق ــل بالت ــون يف اخلــارج، وتكف ــذين يعمل ــواطنني اإلكــوادوريني ال ــة امل ــدة حلماي عدي

. ا اهلجـرة إىل بلـدان أخـرى، وكـذا حقـوق أفـراد أسـرهم               املواطنني اإلكـوادوريني الـذين قـررو      
ــدان        ــدابري مجــع مشــل األســرة، واالتفاقــات املربمــة مــع بل ــة أمــور إىل ت وجيــدر اإلشــارة يف مجل
املقصد، وآليات اسـتثمار وفـورات املهـاجرين يف اإلقلـيم الـوطين، وبـرامج الوقايـة مـن االجتـار                     

 .بالبشر
لومات عن شىت أنشطة التعاون يف جمـال اهلجـرة الـيت           وأخريا، قدمت احلكومة أيضا مع     - ٣٢

وجيـدر اإلشـارة إىل إجـراءات    . متت مع بلدان أخـرى، ومـع اجملتمـع املـدين واملنظمـات الدوليـة         
إدارة تــدفقات املهــاجرين، وعمليــات تنظــيم العمــال املهــاجرين يف إكــوادور، وبــرامج العــودة   

 .الطوعية إىل إكوادور



A/62/299
 

8 07-48974 
 

 فرنسا  
 األساســية احلريــات بــاحترام ملتزمــة فرنــسا بــأنّ رّدهــا يف الفرنــسية اتالــسلط ذكّــرت - ٣٣

 األوروبيـة  االتفاقيـة  علـى  صـّدقت  الـيت  أوروبـا  جملـس  يف القليلـة  البلدانأحد   وبأهنا للمهاجرين
 .١٩٨٣لعام  املهاجرين للعمال القانوين باملركز املتعلقة
 أسـرهم،  وأفـراد  املهـاجرين  العمـال  عمجيـ  حقوق حلماية الدولية باالتفاقيةوفيما يتعلق    - ٣٤
 نطـاق  ألن توقيعهـا علـى استـصواب      تـتحفظ  تـزال  ال فرنـسا  أنّ الفرنسية احلكومة أعلنت فقد

 إقامـــة املقـــيمني وأولئـــك قانونيـــة إقامـــة املقـــيمني املهـــاجرين ،متييـــز بـــدون ،يـــشمل تطبيقهـــا
 مبفردهــا االتفاقيــة علــى التــصديق يــسعها ال أنــه فرنــسا تعتــرب نفــسه، الوقــت ويف, قانونيــة غــري
 اهلجـرة  جمـايل  يفميارسـها    صـالحية له   األورويب االحتاد ألن األوروبيني الشركاء جمموعمع   بل

 .أمستردامإبرام معاهدة  منذ واللجوء
 

 أملانيا  
 األمـم  اتفاقيـة  بينـها  من،  دولية صكوك عدة علىأهنا قد صّدقت     أملانيا حكومة أفادت - ٣٥

ــة للحــدود العــابرة املنظمــة ميــةاجلر ملكافحــة املتحــدة  االجتــار وقمــع منــع وبروتوكــول ،الوطني
 املهـاجرين  هتريـب  مكافحـة  وبروتوكـول  ،عليه واملعاقبة ،واألطفال النساء وخباصة باألشخاص

 .لالتفاقية الناملكم ،واجلو والبحر الرب طريق عن
 يتـصل  ومـا  جانباأل وكراهية العنصري والتمييز العنصرية أعمال ملكافحةويف مسعى    - ٣٦

 حكومـة  اعتمـدت  ،٦١/١٦٥ العامـة  اجلمعيـة  قـرار  مـن  ١٠ الفقرةعمال بـ   تعصب، من بذلك
 لتعزيـز  تـدابري  واختـاذ  ،األجانـب  إدمـاج  لتـشجيع  سياسـات  وضـع  بينـها  مـن  ،تـدابري  عدة أملانيا

 مكافحــة منتــدى عــرب احلكوميــة وغــري احلكوميــة املنظمــات بــني حــوار وإقامــة ،املــدين اجملتمــع
 ككــل البلــد صــعيد علــى تعمــل منظمــة ٨٠حاليــا ويــضم ١٩٩٨ عــام أُســس الــذي، نــصريةالع

 .تعصب من بذلك يتصل وما األجانب وكراهية العنصرية ملكافحة
 عـن  معلومـات  قُّدمت ،املهاجرين إدماج تشجيعالرامية إىل   املتخذة التدابريوخبصوص   - ٣٧

 وتـوفري  املـشورة  إلسـداء  شـبكة  إقامـة و ،العمـل  سـوق  يف واإلدمـاج  ،للـهجرة  اجلديدة القوانني
 ،٢٠٠٥ ينـاير /الثـاين  كـانون  يف ُسـنّ  الذي،  اهلجرة قانونويف هذا الصدد، تضمن     , املعلومات

 والعنصر الرئيـسي يف سياسـات اإلدمـاج         ,أملانيا يف املهاجرين إدماج عن أحكاما ،األوىل للمرة
وميكن أن جيـّنس املهـاجرون      . ةاحلكومية هو تنظيم دورة إدماج تتضمن دروسا لغوية وتوجيهي        

 . الذين يتّمون دورة اإلدماج بنجاح بعد سبع سنوات بدال من مثاين سنوات
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 قــانون علــى مــؤخرا أدخلــت الــيت التعــديالت عــن معلومــات أيــضا احلكومــةقــدمت و - ٣٨
 تـدابري  مـن  االسـتفادة  مـن  املهـاجرين  لـتمكني  فيـه  أدرجـت  الـيت  اجلديدة األحكام وعن اهلجرة
 .احلكومة وضعتها اليت جاإلدما
ــادت  - ٣٩ ــةوأف ــدابري أهنــا اعتمــدت  احلكوم ــدة ت ــذ جدي ــا ١١ لتنفي  توجيهــات مــن توجيه

 كــان الــذين ألجانــب لاآلن مــن املمكــن وبــات. أملانيــا يف البقــاء حبــق تتعلــق األورويب االحتــاد
 .أملانيا يف قانونية إقامة أن حيصلوا على سنوات لمعلقا ترحيلهم

ومـة أيـضا معلومـات عـن بـرامج العمالـة وتفاصـيل عـن التـدابري املتخـذة                    وقدمت احلك  - ٤٠
ــة لتحــسني        ــة الفني ــها إجيــاد دروس يف اللغ ــة يف أوســاط املهــاجرين، ومــن بين للحــد مــن البطال
ــى        ــاطلني غــري احلــائزين عل ــشباب الع ــدعم ال ــدابري ل ــشباب وت ــة للمهــاجرين ال املهــارات اللغوي

 .دريب املهيناملؤهالت وأولئك الذين ختلوا عن الت
 اهلجـرة  قـانون  الناشـئة عـن      اجلديـدة  القانونيـة  الـصكوك  عـن  احلكومـة  أبلغـت  وأخريا، - ٤١

 املـزدوج  التـرخيص  إجـراء  عـن  وسُيـستعاض , العمـل  لغرض اإلقامة حق على للحصول اجلديد
 تتـيح قيـام نفـس       جديـدة  بآليـة  أملانيـا  يف اإلقامـة  حـق  وعلـى  العمـل  حـق  على للحصول السابق
 .اإلقامة تصاريح والعملإصدار تصاريح  بالسلطة

 
 اليونان  

 . ينظّم شؤون اهلجرة)٣٣٨٦/٢٠٠٥(أفادت حكومة اليونان أن قانون اهلجرة اليوناين  - ٤٢
 اليونـان  أبرمتـها  الـيت  العمالة املتعلقة ب الثنائية االتفاقات عن معلومات احلكومة وقّدمت - ٤٣
 .البلدان هذه ملواطين املومسية مالةالع تنظم واليت وبلغاريا وألبانيا مصر مع
وقـدمت، يف هـذا اإلطـار، معلومـات     . وأشارت احلكومة إىل التعاون مع بلـدان املنـشأ      - ٤٤

مكافحـة اهلجـرة غـري      : عن برناجمني تشارك فيهما وزارة الداخلية واإلدارة العامـة والالمركزيـة          
بنـاء القـدرات يف إطـار الـدعم املقـدم           القانونية يف ألبانيا واملنطقة بشكل عام؛ تقدمي دعم حمدد ل         

وهـو برنـامج تنفـذه املنظمـة الدوليـة للـهجرة ويـشارك يف        (أللبانيا للـسماح بـدخول مهـاجرين        
، وتطوير اآلليـات لكفالـة التنفيـذ الفّعـال واملـستدام التفاقـات              )متويله االحتاد األورويب واليونان   

 .اد األورويب والبلدان األخرى املعنيةالسماح بدخول املهاجرين املربمة بني ألبانيا واالحت
 مشـل  مجـع  مسألة   ينظّم ٢٠٠٦-١٣١/١٣/٠٧ الرئاسي   املرسوم أن   احلكومة وأفادت - ٤٥

 املــــؤرخ EC/2003/86 أوروبــــا جملــــس توجيــــه الــــوطين التــــشريع يف أُدرج وقــــد, العائلــــة
 .العائلة مشل بشأن مجع ٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول ٢٢
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 قــانون فأحكــام. البــشر باالجتــار التــدابري املتخــذة بــشأن عــن معلومــات أيــضا وقُــدِّمت - ٤٦
 إقامــة تــصاريح االجتــار هــذا مثــل ضــحايا مــنح علــى تــنص) ٣٣٨٦/٢٠٠٥ (اليونــاين اهلجــرة
ــى احلــصول يف واحلــق ــدريب واحلــق يف االســتفادة مــن  عمــل عل ــيم املهــين الت ــة والتعل  والرعاي
 تـصاريح  بشأن   EC/2004/81 أوروبا سجمل توجيه الوطين التشريع يف أيضا أُدرج وقد, الصحية
 .البشر بلالجتار ضحايا األخرى الواقعني البلدان لرعايا الصادرة اإلقامة
ــذ - ٤٧ ــة وزارة وتنف ــة واإلدارة الداخلي ــة العام ــامج والالمركزي ــل برن ــاج إلعم ــواطين دم  م

 مجيــع علــى إلطــارا هــذا يف التــدابري وُتنفَّــذ, اليونــان قانونيــة يف إقامــة املقــيمني األخــرى البلــدان
 .املدين اجملتمع مبشاركة )املناطق مستوى وعلى وحمليا مركزيا( اإلدارية املستويات

 
 اليابان  

أفادت حكومة اليابان مبا اختذ من تدابري أمن على احلدود، ومن بينها القواعد والـنظم                - ٤٨
قـانوين بإنقـاذ األرواح     املتعلقة باستخدام األسلحة، وقانون تنفيذ واجبات الشرطة، وااللتـزام ال         

يف حال وقوع حادث حبري، وتدابري محاية حقوق اإلنسان للمهـاجرين عنـد عبـورهم احلـدود        
 .الوطنية
 واالعتـراف  اهلجـرة  مراقبـة  قانون أن   احلكومة أفادت األسلحة، باستخدام يتعلق وفيما - ٤٩

 القــانون هـو  ،٢٠٠٥ يوليــه/متـوز  ١٢ يف النفــاذ حيـز  دخــل الـذي  ،)اهلجــرة قـانون ( بـالالجئني 
 األسـلحة  اسـتخدام  املتعلقـة ب   األحكـام تـرد   و, اهلجرة مبراقبة املعنيني   املوظفني على يسري الذي
 اليابانيـة  الـسواحل  حـرس  اسـتخدام  املتعلقـة ب األحكـام  أمـا , القـانون  هـذا  مـن  ٤-٦١ املـادة  يف

 .اليابانية السواحل حرس قانون من ٢٠ املادة فترد يف لألسلحة،
 هتريـب  مكافحـة  بروتوكـول  إىل اليابـان  انـضمام  أقـر  قـد    الربملـان  أن   احلكومـة  وأفادت - ٥٠

 املنظمـة  اجلرميـة  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  تفاقيةال املكمل واجلو والبحر الرب طريق عن املهاجرين
 هـــذا إىل احلكومـــة ستنـــضم الـــصلة، ذات القـــوانني تعـــديل وبعـــد ,الوطنيـــة للحـــدود العـــابرة

 .ت ممكن وقأقرب يف الربوتوكول
 اهلجــرة فقــانون, اليابــان يف الــسارية الترحيــل إجــراءات إىل أيــضا احلكومــةوأشــارت  - ٥١
 . طرد صممت لتناسب كل شخص من الفئات الضعيفةإجراءات حيدد
 منـشئهم،  بلـدان  غـري  بلدان إىل املواطنني غري طرد   إجراءات إىل   احلكومة أشارت   كما - ٥٢
 .اهلجرة قانون من ٥٣ و ٥٢ املادتان تنظّمها اليت
 املمنوحــة اخلاصــة القانونيــة احلمايــة عــن تفاصــيل أيــضا مزيــدا مــن الاحلكومــة وقــّدمت - ٥٣

 .)٥٠ و ١٢ و ٢٤ و ٥ املواد( اهلجرة مبوجب قانون االجتار لضحايا
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 واحلريـات  اإلنـسان  حبقـوق  للنـهوض  املتخـذة  املبـادرات  عـن  معلومـات  أيـضا قدمت  و - ٥٤
 املثـال،  سـبيل  فعلـى , كمهـاجرين  مركـزهم  عـن  النظـر  بصرف ا،ومحايته للمهاجرين األساسية

 املنـصوص  النحـو  علـى  جمانـا  الثانويـة  أو االبتدائيـة  املـدارس  دخـول  املـواطنني  غري ألطفال ميكن
 إىل واسـتنادا  القـضاء،  إىل بـاللجوء  يتعلـق  وفيمـا . الطفـل  حقـوق  اتفاقيـة  من ٢٨ املادة يف عليه

 اليابــان يف مدنيــة دعــاوى أقــاموا الــذي املــواطنني لغــري حيــق ،اليابــاين املدنيــة اإلجــراءات قــانون
 مبعـايري  املتعلقـة  والقـوانني  الـنظم  ومجيـع , اليابان مغادرهتم بعد الدعاوى تلك إجراءات مواصلة
 عـن  النظـر  بـصرف  اليابـان  يف عمـال  مجيـع ال علـى  تـسري  العمل، معايري قانون قبيل  من العمل،

 .وثائق العلى احلائزين غري روناملهاج العمال فيهم مبن جنسيتهم،
 بــشأن األجانــب للرعايــا املــشورة إلســداء مكاتــب بإنــشاء احلكومــة أفــادت وأخــريا، - ٥٥

 .األجانب للرعايا اإلنسان حقوق انتهاك حاالت يف بالتحقيق تقوم اإلنسان، حقوق
 

 املكسيك  
، وهـو هيئـة     قدمت احلكومة املكسيكية معلومـات عـن أنـشطة املعهـد الـوطين للـهجرة               - ٥٦

 .تعىن بتنفيذ سياسات اهلجرة اليت تضعها احلكومة
وأشــارت احلكومــة إىل مــشاركة املعهــد يف الربنــامج املــشترك بــني الوكــاالت لرعايــة     - ٥٧

وينـسق الربنـامج النظـام الـوطين للتنميـة          . ١٩٩٦القّصر على احلدود الذي بدأ عمله منـذ عـام           
ار هــذا الربنــامج، جيــري تنفيــذ اســتراتيجية لرعايــة  ويف إطــ. الــشاملة لألســرة ووزارة اخلارجيــة

وقـدمت احلكومـة أيـضا معلومـات عـن برنـامج توزيـع              . املهاجرين القّصر على احلدود اجلنوبية    
استمارات اهلجرة للعمال على احلدود، الذي يتوخى تسوية املركز القـانوين للعمـال األجانـب               

 .تداد احلدود اجلنوبيةليتسىن هلم العمل يف عدة قطاعات اقتصادية على ام
وأفادت احلكومة أنه جيري اختاذ عدة مبادرات ملكافحـة االجتـار باألشـخاص بالتعـاون        - ٥٨

مع عدة هيئات دولية مثـل منظمـة الـدول األمريكيـة، واملنظمـة الدوليـة للـهجرة وجلنـة البلـدان           
املهـاجرين إىل  وتشارك احلكومة أيضا يف عمليات مـشتركة ملكافحـة هتريـب    . األمريكية للمرأة 

 . جانب النيابة العامة للجمهورية والشرطة الوقائية االحتادية
وقدمت احلكومة معلومات عن برامج تـدريب مـوظفي اخلدمـة العامـة الـذين يعملـون                  - ٥٩

 بتنـسيق مـن املعهـد       ١٩٩٠أفرقة بيتا اليت أنـشئت يف عـام         ، وكذا عن أنشطة     يف شؤون اهلجرة  
 .ملهاجرينماية حقوق احلالوطين للهجرة 

يهـدف إىل  الـذي   مراكـز اهلجـرة    حتـسني وقدمت احلكومة أيضا معلومات عن برنامج        - ٦٠
 .غري احلائزين على الوثائقمراكز استقبال املهاجرين  األحوال يف حتسني
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 أشـارت احلكومـة إىل مـذكرة التفـاهم،          يف إطار التعاون الدويل واإلقليمـي والثنـائي،       و - ٦١
آليـة قانونيـة     الـيت تتـيح      لـسلفادور وغواتيمـاال وهنـدوراس ونيكـاراغوا،        وا املربمة بني املكـسيك   

 . إىل أوطاهنمملهاجرينإلعادة امضمونة 
القـانون  مـشروع   التمييز، أشـارت احلكومـة إىل     املعتمدة ملكافحة وفيما يتعلق بالتدابري     - ٦٢

نـشاء اجمللـس     إ ، الـذي متخـض عـن      ٢٠٠٣ يف عـام     املعتمـد االحتادي ملنع التمييز والقـضاء عليـه        
سـتراتيجي ملنـع    العمـال ا   مـشروع جـدول األ     وقدمت أيضا معلومـات عـن     . الوطين ملنع التمييز  

 .التمييز ضد الالجئني واملهاجرين واألجانب يف املكسيك
 وهـي   ، أنـشطة اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان          وقدمت احلكومة أيضا معلومات عـن      - ٦٣

ــصة يف   ــة املخت ــي وحبــث  اهليئ ــاءات    ااملكــسيك بتلق ــة بادع ــشكاوى املتعلق ــهاك ل ــسلطات انت ال
 وعن اتفاقات التعـاون واملـساعدة املـشتركة    ، حلقوق اإلنسان  وموظفي اخلدمة العامة االحتاديني   

بني الوكاالت اليت وقّعت عليها اللجنة، وجيدر أن ُيذكر مـن بينـها االتفـاق املوقّـع مـع مكتـب                     
 مـع مكتـب   املوقّـع ادور واتفاق الدعم الـتقين      حقوق اإلنسان يف السلف   املدعي العام للدفاع عن     

 قوق اإلنسان يف نيكاراغواللدفاع عن حالعام املدعي 
 

 املغرب  
 يـنظم دخـول األجانـب إىل املغـرب          أفادت احلكومة املغربية أن اإلطـار القـانوين الـذي          - ٦٤

، الـذي   ٠٣-٠٢واإلقامة فيه واهلجرة منه وإليـه بطريقـة غـري قانونيـة يتجـسد يف القـانون رقـم                    
ويوفر هذا القـانون محايـة خاصـة مـن          . ٢٠٠٣نوفمرب  /حيز النفاذ يف تشرين الثاين    دخل  

. حيــث احتــرام حقــوق املهــاجرين، وخباصــة للفئــات الــضعيفة، مثــل احلوامــل والقــّصر   
 .ويتضمن القانون أيضا أحكاما ملكافحة هتريب املهاجرين

ــة     - ٦٥ ــات الدولي ــصديق علــى االتفاقي ــق بالت ــضمام إىل  وفيمــا يتعل حلقــوق املهــاجرين واالن
كـان مـن البلـدان األوىل الـيت وقّعـت علـى             اتفاقات إقليمية أو ثنائية، جيـدر بالـذكر أن املغـرب            

/  آب١٥االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أُسـرهم، وذلـك يف              
تحـدة ملكافحـة اجلرميـة       على اتفاقية األمـم امل     ٢٠٠٢يف عام   وصّدق املغرب   . ١٩٩١أغسطس  
ــة  املنظمــة ــابرة للحــدود الوطني ــائي املغــريب كــل أحكــام هــذه     . الع ــشريع اجلن  وأدرجــت يف الت

وقــد دخلــت عمليــة . االتفاقيــة الــيت تتعلــق بقمــع األعمــال اإلجراميــة املتــصلة باجلرميــة املنظمــة  
 .االنضمام إىل الربوتوكولني املكّملني هلا مرحلتها النهائية

علق بالتعاون الثنائي واملتعدد األطراف، تضطلع احلكومة املغربية لعـدة أنـشطة            وفيما يت  - ٦٦
ــق فهــم تطــور ظــاهرة اهلجــرة    ــات    . هتــدف إىل تعمي ــع العملي ــشاط يف مجي ــشارك بن ــاملغرب ي ف
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التشاورية اإلقليمية والدولية املتعلقة باهلجرة، ومن بينها عملية احلوار يف غـرب البحـر األبـيض                
ات وزراء داخليــة بلــدان غــرب البحــر األبــيض املتوســط واملــؤمترات       مــؤمتر (٥+٥املتوســط 

ــة للــهجرة، والعمــل       ــشراكة املــستمرة مــع املنظمــة الدولي ــشأن اهلجــرة، وال ــة للحــوار ب الوزاري
 .املتواصل يف إطار اللجنة العاملية للهجرة الدولية

 غـري القانونيـة،     وتتمثل اإلجراءات ذات األولوية للسلطات املغربية يف مكافحة اهلجـرة          - ٦٧
وتطبيــق سياســة العــودة . والقــضاء علــى الــشبكات اإلجراميــة الناشــطة يف جمــال االجتــار بالبــشر

 .الطوعية للمهاجرين إىل بلداهنم األصلية، والقيام بعمليات إنقاذ املهاجرين يف البحر
 يف  ٢٠٠٦وقد شرعت وزارة الداخلية واجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان منذ عـام             - ٦٨

 لتدريب قوات إنفاذ القانون املكلفـة مبكافحـة اهلجـرة غـري القانونيـة علـى محايـة حقـوق                     عملية
 .املهاجرين

ويف إطار التعاون واحلوار على الصعيد الدويل أو اإلقليمـي أو الثنـائي، تعـاون املغـرب                  - ٦٩
 األفريقـي حــول  - األورويب  واألفــريقيني علـى تنظــيم املـؤمتر الــوزاري  مـع شــركائه األوروبـيني  

وخـالل هـذا املـؤمتر، اعتمـدت     . ٢٠٠٦يوليـه  /اهلجـرة والتنميـة الـذي ُعقـد يف الربـاط يف متـوز      
وتعزيز التعاون يف جمال مكافحة شـبكات هتريـب         خطة عمل تتعلق باهلجرة القانونية وتسهيلها       

امهت يف أعمـال     سـ   قـد  وذكـرت احلكومـة املغربيـة أيـضا أهنـا         . املهاجرين واالجتـار باألشـخاص    
 األفريقي حول اهلجرة والتنميـة الـذي ُعقـد يف طـرابلس يف تـشرين                - األورويب   املؤمتر الوزاري 

 .، يف إطار حبث إشكالية اهلجرة٢٠٠٦نوفمرب /الثاين
 األجانـب   وكراهيـة وفيما يتعلق مبكافحة مظاهر وأعمال العنصرية والتمييـز العنـصري            - ٧٠

 تشريعاته الوطنية مع االتفاقيـات الدوليـة         مبواءمة املغربم  فقد قا وما يتصل بذلك من تعصب،      
الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة    اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، و              مثل  

 .حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية
 الوطنيــة تــنص علــى تــدابري حتمــي حقــوق      وأخــريا، أشــار املغــرب إىل أن تــشريعاته    - ٧١

ل، وأحكـام   شغ املتعلق باهلجرة، والقانون اجلنائي، وقانون الـ       ٠٣-٠٢القانون رقم   (املهاجرين  
ويكفـل املغـرب    ). القوانني املتعلقة بالزواج املختلط واحلالـة املدنيـة والتجـارة واحلريـات العامـة             

 . أي بلد آخر إىلية أوحق املهاجرين يف حتويل األموال إىل بلداهنم األصل
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 إسبانيا  
يف جمـال اهلجـرة     قدمت احلكومة اإلسـبانية إحاطـة بـشأن التـشريع الـساري يف إسـبانيا                 - ٧٢

 وحريـات   بـشأن حقـوق    ٤/٢٠٠٠سـباين والقـانون األساسـي        مـن الدسـتور اإل     ١-١٣املادة  (
 ). وإدماجهم اجتماعياسبانيا إاألجانب يف

شىت األحكام القانونية اليت توفر محاية خاصـة للفئـات   وقدمت احلكومة معلومات عن    - ٧٣
وتنص قوانني اهلجـرة علـى   . الضعيفة مثل املهاجرات والقّصر األجانب غري املصحوبني بذويهم  

عدة تدابري حلماية املهاجرات، بصرف النظر عن مركزهن اإلداري يف البلد، منها كفالـة احلـق                
ألساسية، وتوفري التعلـيم األساسـي اجملـاين، وضـمان       يف الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية ا     

 .احلق يف احلماية القانونية الفعالة
 علــى إمكانيــة تــوفري مــسكن مــستقل للنــساء      ٤/٢٠٠٠ويــنص القــانون األساســي    - ٧٤

األجنبيات ضحايا العنف العائلي وعلـى تـدابري خاصـة حلمايـة ضـحايا االسـتغالل اجلنـسي مـن           
 .مة غري قانونية يف إسبانيااملهاجرات الالئي يقمن إقا

أما الربوتوكول املتعلق بالقّصر األجانب غري املصحوبني بذويهم وتـسهيل إعـادهتم إىل             - ٧٥
وهــو هيئــة مجاعيــة تابعــة لــوزارة العمــل والــشؤون       (أوطــاهنم، الــذي أقــّره مرصــد الطفولــة     

االت ، فيــضع أســس تنــسيق أنــشطة الوكــ ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول١٢يف ) االجتماعيــة
 .املختصة يف هذا اجملال

وأفادت احلكومة أهنا صدقت على عدة صكوك دولية، من بينها اتفاقية األمم املتحـدة               - ٧٦
وتنص التـشريعات الوطنيـة علـى تـدابري ترمـي           . ملكافحة اجلرمية املنظّمة العابرة للحدود الوطنية     

 مكـررا مـن     ٣١٨ و   ٣١٨ملعـّدلتان   املادتان ا (إىل مكافحة اهلجرة غري القانونية واالجتار بالبشر        
 ).١٤/٢٠٠٣ بالقانون األساسي ٤/٢٠٠٠القانون اجلنائي، تعديل القانون األساسي 

وقّدمت احلكومة أيـضا معلومـات عـن خمتلـف االتفاقـات الثنائيـة املوقّعـة بـشأن إعـادة                     - ٧٧
ــة     ــدفقات اهلجــرة غــري القانوني ــذكر، يف . األجانــب إىل أوطــاهنم وضــبط ت ــا جيــدر بال  هــذا ومم

الصدد، أنه مت التوقيع على اتفاقات للتعاون والسماح بالدخول مع كل من املغرب وموريتانيـا               
 . بيساو وغامبيا وغينيا والرأس األخضر-واجلزائر ونيجرييا وغينيا 

وعلى الصعيد املتعـدد األطـراف، جيـدر بالـذكر أن مثـة مبـادرات مثـل املـؤمتر الـوزاري              - ٧٨
 ٢٠٠٦يوليــه /ول اهلجــرة والتنميــة الــذي عقــد يف الربــاط يف متــوز      األفريقــي حــ -األورويب 

وجيـدر  . مبساعدة من إسبانيا والذي مجع بلدان املنـشأ والعبـور واملقـصد إلجيـاد حلـول توافقيـة                 
. بالــذكر أيــضا أن احلكومــة اإلســبانية تــروج يف إطــار االحتــاد األورويب لتنفيــذ اتفــاق كوتونــو  
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، وهـو منتـدى للتعـاون اإلقليمـي لـإلدارة      ٥+٥ؤمتر احلـوار  وتشارك إسبانيا أيـضا بنـشاط يف مـ        
 .القانونية للهجرة وعمليات اإلدماج

وأشــــارت احلكومــــة أيــــضا إىل خطــــة أفريقيــــا الــــيت اعتمــــدها جملــــس الــــوزراء يف    - ٧٩
 والـيت هتـدف يف مجلـة أمـور إىل تعزيـز التعـاون مـع البلـدان األفريقيـة يف              ٢٠٠٦ مـايو /أيار ١٩

 .هاجرينتنظيم تدفقات امل
وقّدمت احلكومة معلومات عن دورات تدريبية يف جماالت اهلجـرة واحلـدود واللجـوء               - ٨٠

 .يستفيد منها موظفون يعملون يف جماالت تتصل مباشرة باهلجرة
ــام     - ٨١ ــرة يف عـ ــشؤون اهلجـ ــة لـ ــشأت وزارة الدولـ ــين  ٢٠٠٥وأنـ ــباين املعـ ــد اإلسـ  املرصـ

ــب   ــصرية وكــره األجان ــانون  . بالعن ــسهم الق ــضمان    ٤٢/١٩٩٧وي ــشية العمــل وال ــشأن مفت  ب
. االجتمــاعي يف إنفــاذ القــوانني املتعلّقــة حبركــة املهــاجرين وعمــل األجانــب بطريقــة صــحيحة   

 حق األجانب املقـيمني إقامـة قانونيـة يف          ٤/٢٠٠٠ من القانون األساسي     ٢-١٥وتكفل املادة   
تـرام اإلجـراءات املنـصوص    إسبانيا يف نقل مدخراهتم إىل بلداهنم أو إىل أي بلد آخر شـريطة اح         

 .عليها يف القوانني اإلسبانية واملعاهدات الدولية
 اإلطار املرجعـي    ٢٠١٠-٢٠٠٧وتشكّل اخلطة االستراتيجية إلدماج املواطنني للفترة        - ٨٢

وقــدمت احلكومــة أيــضا معلومــات عــن صــندوق دعــم اســتقبال . لــسياسات إدمــاج املهــاجرين
 .تعليم، ومنتدى اإلدماج االجتماعي للمهاجرينوإدماج املهاجرين، وبرنامج دعم ال

 
 الفلبني  

أفادت حكومة الفلـبني أهنـا اعتمـدت بالفعـل عـّدة سياسـات يف جمـال اهلجـرة تعكـس                       - ٨٣
ويف هـذا  . احلقوق املكفولة مبوجب اتفاقية محاية حقوق مجيع العّمال املهاجرين وأفراد أسـرهم          

 يف ٨٠٤٢ بــــسن القــــانون اجلمهــــوري الــــصدد، عــــّززت احلكومــــة قــــوانني العمــــل بالبلــــد
، وهو قانون العمال املهاجرين، ونفّذت برامج حلماية حقوق املهـاجرين           ١٩٩٥يونيه  /حزيران

والقانون يف مجلة أمور حيّدد الشروط الـدنيا للـسماح بإيفـاد عمـال إىل خـارج                 . وأفراد أسرهم 
ت إقامتـهم قانونيـة أو غـري        البلد، ويكفّل أن يوفر هلم الـسلك الدبلوماسـي احلمايـة سـواء أكانـ              

ــبني        ــصليات الفل ــاد ســفارات وقن ــى اعتم ــا مؤســسيا عل ــضفي طابع ــة، وي ــق  ”قانوني هنــج الفري
 .“القطري

 يــنص علــى إنــشاء مكتــب وكيــل  ٨٠٤٢وذكــرت احلكومــة أن القــانون اجلمهــوري   - ٨٤
بتقـدمي  ويعمل املكتب بوصفه مركزا لتنـسيق املـسائل املتعلقـة           . وزارة شؤون العّمال املهاجرين   

 من هذا القـانون علـى إنـشاء مركـز اإلعـالم الفلبـيين               ١٩ونّصت املادة   . املساعدة إىل املواطنني  
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يف اخلــارج، الــذي يقــّدم املعلومــات ويــسدي اخلــدمات القانونيــة، ويعــّزز اإلدمــاج االجتمــاعي 
 القـانون  ونـصّ . ويضع الربامج اجلنسانية، ويرصد يوميا احلاالت اليت تؤثّر يف العمال املهاجرين      

أيضا على إجياد نظام إلعادة العمال إىل أوطاهنم وإعادة العّمال املهاجرين الذين تقل أعمـارهم               
وقــد أنــشأ املكتــب صــندوقا لإلعــادة إىل الــوطن يف  . عــن الــسن القانونيــة إجباريــا إىل أوطــاهنم

 حــاالت الطــوارئ، وهــو صــندوق ميــّول عمليــات إعــادة العمــال املهــاجرين علــى أوطــاهنم يف   
 .حاالت احلروب أو األوبئة أو الكوارث أو النكبات

وذكــرت احلكومــة أيــضا أن برنــامج العمــال الفلبينــيني يف اخلــارج يــنظّم عــدة أنــشطة    - ٨٥
لدعم الفلبينيني الراغبني يف العمل يف اخلارج، منها على سبيل املثال حلقـات دراسـية توجيهيـة                  

وق العمـال؛ وبرنـامج تـوجيهي يـنظّم قبـل           تنظم قبل املغـادرة وتكـّرس إلجـراءات الـسفر وحقـ           
العمل ويقّدم معلومات ملقدمي طلبات العمل عن سبل البحث بطرق قانونية عن فرص العمـل               
يف اخلارج، والتشريعات املتعلقـة بـاهلجرة يف البلـدان األخـرى، وإجـراءات الـسفر، وإجـراءات                  

لوقـائي والعالجـي؛ وحلقـات      حتويل األموال؛ وبرنامج مكافحة التوظيف غري القـانوين بـشقيه ا          
دراســية توجيهيــة تــنظّم بعــد املغــادرة هبــدف تزويــد املهــاجرين مبعلومــات تيــسر اســتقرارهم يف 

وقــدمت أيــضا معلومــات عــن بــرامج الــضمان االجتمــاعي، واتفاقــات الــضمان  . البلــد اجلديــد
ال يف اخلــارج االجتمــاعي الثنائيــة املوقّعــة مــع مثانيــة بلــدان، وبــرامج إدارة شــؤون رعايــة العمـّـ  
 .اخلاصة مبستحقات التأمني والرعاية الصحية، وبرامج إعادة اإلدماج لدى العودة

وقـّدمت، يف هـذا الـصدد،       . أشارت احلكومة أيضا إىل استفادة املهـاجرين مـن التعلـيم           - ٨٦
ــيني يف         ــال الفلبين ــيم ألطف ــوفّر التعل ــذي ي ــراث ال ــيم والت ــيين للتعل ــامج الفلب معلومــات عــن الربن

 .رجاخلا
ــباط١٣ويف  - ٨٧ ــر / ش ــوري   ٢٠٠٣فرباي ــانون اجلمه ــانون  ٩١٨٩، ســن الق ــروف بق  املع

ويكفل هذا القانون حـق مجيـع العمـال الفلبينـيني يف            . ٢٠٠٣التصويت الغيايب يف اخلارج لعام      
ــة   ــشؤون العام ــشاركة يف ال ــانون اجلمهــوري   . اخلــارج يف امل ــضا الق ــبني أي  ٩٢٠٨وســنت الفل

، الــذي جيـرم االجتــار باألشــخاص  ٢٠٠٣ االجتــار باألشــخاص لعـام  املعـروف بقــانون مكافحـة  
 .ويوفّر آليات إلنقاذ العمال املهاجرين الفلبينيني املقيمني إقامة غري قانونية يف بلدان املهجر

وأخريا، وقعت اتفاقات مع عدة بلدان لتجنـب االزدواج الـضرييب ومنـع التـهّرب مـن                  - ٨٨
 .دفع الضرائب
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 ال البوليفاريةمجهورية فنـزوي  
أفــادت احلكومــة الفرتويليــة أن اهليئــات ذات االختــصاص يف جمــال اهلجــرة هــي وزارة   - ٨٩

السلطة الشعبية للعالقات الداخلية والعدل، بالتنسيق مـع وزارات الـسلطة الـشعبية للخارجيـة،               
 .والدفاع، والعمل، والضمان االجتماعي

، ٢٠٠٤فربايـر   / شباط ٣ املؤرخ   ٢٨٢٣ وذكرت احلكومة أيضا، أنه مبوجب املرسوم      - ٩٠
سنت قواعد لتنظيم وجتنيس األجانب يف اإلقليم الـوطين، وهـذه القواعـد تـنظم مركـز املهـاجر                   
يف فنـزويال؛ وأنشئ نظام استحقاقات العمل الذي يتيح للمهاجرين خـدمات توظيـف خاصـة؛         

 .سرهم يف فنـزويالونظمت احلملة الوطنية بشأن حقوق وواجبات العمل املهاجرين وأفراد أ
وقّدمت احلكومة أيضا معلومات عن خمتلـف اإلجـراءات اإلداريـة الـيت جيـري تنفيـذها                  - ٩١

ومن بـني هـذه اإلجـراءات اسـتحداث نظـام           . إلدارة تدفقات املهاجرين بقدر أكرب من الفّعالية      
يـف،  آيل إلصدار تصاريح العمل للعمال األجانب، أي النظام املوصول لشبكة وكـاالت التوظ            

وإنشاء قاعدة بيانات موصولة بالـدائرة الوطنيـة إلدارة اجلمـارك والـضرائب، واملكتـب الـوطين                 
لتحديــد اهلويــة وشــؤون األجانــب، واملعهــد الفرتويلــي للــضمان االجتمــاعي، وحتــديث آليــات  

 .وإجراءات مراقبة تدفقات املهاجرين
ألمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة       وأشارت احلكومة أيضا إىل أهنا قد انضمت إىل اتفاقية ا          - ٩٢

املنظمة العابرة للحدود الوطنية، فضال عن بروتوكوهلا ملنع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصـة             
ــه، وبروتوكوهلــا ملكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب       ــة علي ــساء واألطفــال، واملعاقب الن

 .والبحر واجلو
رف األجنيب، وهي اهليئة املـسؤولة عـن        وقّدمت احلكومة معلومات عن جلنة إدارة الص       - ٩٣

وتكفل هذه اهليئة إرسال تلك املبـالغ وفقـا   . مراقبة إجراءات إرسال وتلقي حواالت املهاجرين     
 .للشروط القانونية وعدم وجود قيود أو عقبات متنع حتويلها إىل البلدان املتلقية

ريكـا املعـين بـاهلجرة      وقّدمت احلكومة معلومـات عـن تنظـيم املـؤمتر الـسابع جلنـوب أم               - ٩٤
وقــد أقــر املــؤمتر إعــالن كاراكــاس الــذي ميثّــل هنجــا ابتكــارا ) ٢٠٠٧يوليــه /كاراكــاس، متــوز(

لترسيخ مبدأ التعامل باملثل الذي تلتزم مبوجبـه البلـدان املـضيفة مبعاملـة املهـاجرين مبثـل املعاملـة                    
 مـع مراعـاة ضـرورة احتـرام         اليت يعامل هبا رعاياها يف بلدان جنوب أمريكا اليت هاجروا إليهـا،           

 .حقوق اإلنسان
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 أنشطة املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين -ثالثا  
 الـذي  )١(١٩٩٩/٤٤يضطلع بأنشطة املقرر اخلاص عمال بقرار جلنـة حقـوق اإلنـسان      - ٩٥

ة ويف الـدورة احلاديـة والـستني للجنـة، قـررت اللجنـ            . أنشأت فيه اللجنة اآللية وحّددت مهامـا      
ــا  ــة أعــوام   )٢(٢٠٠٥/٤٧يف قراره ــرر اخلــاص ثالث ــة املق ــدد والي ــدد جملــس  .  إضــافية أن مت وم

دد اجمللـس   جـ ،  )٤(٥/١ويف القـرار    .  الواليـة لفتـرة عـام      )٣(١/١٠٢حقوق اإلنـسان، يف مقـرره       
 .العملالوالية إىل أن ينظر فيها اجمللس وفقا لربنامج 

التقريــر قــرر اخلــاص وأســاليب العمــل يف  اإلطــار القــانوين الــدويل لعمــل املاســتعرضو - ٩٦
 )2  وAdd.1، وE/CN.4/2006/73( إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني املقّدم
، إىل جملـس    خـورخي بوسـتامانيت   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدم املقرر اخلاص،         - ٩٧

التـشريعات   بعـض  تـاثري ان بـشأن  حقوق اإلنسان تقريرا عن ردود الدول األعضاء على االستبي      
، وتقريرا عـن الرسـائل املوجهـة إىل احلكومـات     )A/HRC/4/24( املهاجرين يفوالتدابري اإلدارية  

ــها    ــواردة منـ ــردود الـ ــا     ) A/HRC/4/24/Add.1(والـ ــة كوريـ ــه يف مجهوريـ ــن مهمتـ ــرا عـ وتقريـ
)A/HRC/4/24/Add.2(  إندونيسياوتقريرا عن مهمته يف) A/HRC/4/24/Add.3(. 

) A/61/324(وقـدم املقـرر اخلــاص إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتــا الـسابقة تقريـرا مؤقتــا        - ٩٨
 . فيه أنشطته بالتفصيليعرض
، قام املقرر اخلاص بزيـارة إىل       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١١إىل   ٥ منويف الفترة    - ٩٩

للمهـاجرين املقـيمني يف      تقيـيم احلالـة الراهنـة        وكانت الزيارة هتدف أساسا إىل    كوريا  مجهورية  
ال العمــلتــصديق علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع       ل التــرويجمجهوريــة كوريــا و 

تــوفري حــوافز وشــجع املقــرر اخلــاص خــالل زيارتــه احلكومــة علــى . املهــاجرين وأفــراد أســرهم
 وفقــا للــضمانات اإلجرائيــة ضــد  ،العــودة الطوعيــة بــدل طــردهم للمهــاجرين تــشجعهم علــى  

 .ة القسريةالعود

__________ 
، الفصل الثاين،   (E/1999/23) ٣، امللحق رقم    ١٩٩٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      انظر   )١( 

 .الفرع ألف
 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)2 و Corr.1و  E/2005/23( والتصويبان ٣، امللحق رقم ٢٠٠٥املرجع نفسه،  )٢( 
، الفـصل الثـاين،     (A/61/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة احلاديـة والـستون، امللحـق رقـم               انظر   )٣( 

 .الفرع باء
 .، الفصل األول، الفرع ألفA/HRC/21انظر  )٤( 
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 إىل ١٢مـن  يف الفتـرة  ، زار املقـرر اخلـاص البلـد    إندونيـسيا حكومـة  بناء على دعـوة    و  - ١٠٠
 مجيـع   األساسي املنشود من املهمة هـو حبـث        وكان اهلدف  .٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢١

 .الة خادمات املنازلحل إيالء اهتمام خاص مع إندونيسيا،جوانب عملية اهلجرة من 
 أن يـــزور املكـــسيك، وغواتيمـــاال وجنـــوب ٢٠٠٨م املقـــرر اخلـــاص يف عـــام  ويعتـــز- ١٠١
 .الزيارةويود أن يشكر حكومات هذه البلدان على موافقتها على طلبات . أفريقيا

 
 أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية حالة - رابعا 

 حيـز  أسـرهم  وأفـراد  املهـاجرين  العمـال  يـع مج حقـوق  حلمايـة  الدولية االتفاقية دخلت - ١٠٢
 قتصـدّ  قـد  دولـة  ٣٧ كانت ،٢٠٠٧ أغسطس/آب ٢٣ ويف. ٢٠٠٣ يوليه/متوز ١ يف النفاذ
 بليــزو أوغنــداو أوروغــوايو ألبانيــاو إكــوادورو األرجنــتنيو أذربيجــان :، وهــياالتفاقيــة علــى
 اجلزائـــرو يـــشيتل - تيمـــورو تركيـــاو بـــريوو بوليفيـــاو واهلرســـك البوســـنةو فاســـو بوركينـــاو
 النكـــا ســـريو األخـــضر الـــرأسو الـــسورية العربيـــة اجلمهوريـــةو الليبيـــة العربيـــة اجلماهرييـــةو
ــسلفادورو ــسنغالو ال ــشيلو ال ــيليو سي ــاو طاجيكــستانو ش ــاالو غان ــاو غواتيم ــبنيو غيني  الفل
 نيكــاراغواو موريتانيــاو املكــسيكو املغــربو مــصرو مــايلو ليــسوتوو كولومبيــاو قريغيزســتانو
 اإلنــسانحلمايــة حقــوق آليــة إجيــاد علــى  النفــاذ حيــز االتفاقيــة دخــول ويــساعد. راسنــدووه

 الـيت  األعـضاء  الـدول  مجيـع  وُتَحـث  . قانونــيرــي وضع غيــم فــن هــمبن فيهم م ن،ــللمهاجري
 . على وجه السرعةالصك هذاإىل  االنضمام يف النظر لىع االتفاقية يف طرفا بعد تصبح مل
 

 أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حبماية املعنية نةاللج - خامسا 
 األطـراف  الـدول جانـب    من االتفاقية تنفيذ مستقلني خرباء مناملشكَّلة   اللجنة ترصد - ١٠٣
 التقـارير  يف ،٢٠٠٤ مـارس /آذار يف اعقـدهت  الـيت  ،األوىل دورهتا منذقد نظرت اللجنة،    و .فيها

 .ومصر سيكواملك مايلقدمتها  اليت األولية
 دورهتـا  يف )CMW/C/MLI/1( يـــ مال نــم دمــاملق األويل التقرير يــف اللجنة رتــونظ - ١٠٤
 اخلتاميــة مالحظاهتــا يفأوصــت اللجنــة،  و. ٢٠٠٦ أبريــل/نيــسان يــــفعقــدهتا  الــيت الرابعــة

)CMW/C/MLI/CO/1(  ،  الـدوري  تقريرهـا  يف الطـرف  ةالدولـ  ُتـدرج  أن، بـ  أخـرى  أمورضمن 
 مـن  اختـذهتا  الـيت احملـددة    لتدابريملموسة عن ا   وأمثلة بإحصاءات مدعومةحمدثة   معلومات الثاين
ــال أجــل ــوق إعم ــال حق ــاجرين العم ــا   امله ــصوص عليه ــة، يفاملن ــوفر  وأن االتفاقي ــدريبت  الت

 جهودهـا  الطـرف  ةالدولـ  تكثف بأنأيضا  اللجنة   أوصتو. اهلجرة جمال يف العاملنيللموظفني  
 وغـري  احلكوميـة  املنظمـات  مـع  بالتعـاون وذلـك    واألطفـال،  بالنـساء  االجتار مكافحة إىل الرامية
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ــة ــةاحلكومي ــة عــن الــشأن هــذايف  الــصادرة التوصــيات تنفــذ وأن ، الدولي ــة اللجن  حبقــوق املعني
 .الطفل حقوق وجلنة اإلنسان
 يف دورهتـا    )CMW/C/MEX/1 (ونظرت اللجنة يف التقرير األويل املقدم من املكـسيك         - ١٠٥
 يف مالحظاهتـا اخلتاميـة  أوصت اللجنة،   و. ٢٠٠٦أكتوبر  / يف تشرين األول   اقدهتامسة اليت ع  اخل
)CMW/C/MEX/CO/1( ،   ،ــور أخــرى ــضــمن أم ــى    ب ــا عل ــة الطــرف حتفظه ــسحب الدول أن ت

صـياغة قـانون للـهجرة يتـسق        إىل  ؛ وأن توجـه جهودهـا       )٥( من االتفاقية  ٢٢ من املادة    ٤ الفقرة
 الـصكوك الدوليـة     نمع أحكام االتفاقية وغريها م    ويتفق  املكسيك،  واحلالة اجلديدة للهجرة يف     

علـى الـصعيد   وخباصـة  العـاملني يف جمـال اهلجـرة،    املـوظفني  ؛ وأن تواصل تدريب مجيـع      املنطبقة
احمللــي؛ وأن تكثــف جهودهــا الراميــة إىل كفالــة متتــع مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم   

ني لواليتها باحلقوق املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة مـن دون            املوجودين داخل إقليمها أو اخلاضع    
مبـن فـيهم     حـصول العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،            ،تشريعا وممارسة  ،أي متييز؛ وأن تكفل   

مي دتقــلالدولــة الطــرف املكفولــة ملــواطين ، علــى نفــس احلقــوق  قــانوينمــن هــم يف وضــع غــري  
 إىل الراميـة  جهودهـا  وتزيـد  تواصـل  وأن ؛كمآليات اإلنصاف أمام احملـا  واللجوء إىل    ىالشكاو
 وأسـرهم،  املهـاجرين  العمـال  ضـد  العنـف  أعمـال  مـن  وغريهـا  الـسيئة  املعاملـة  ملشكلة التصدي

 وحتديـدا  الطرف، الدولة تتخذ وأن املسؤول؛ عن النظر بصرف وذلك االستعجال، وجه على
 وتــأمني اهلجــرة مراقبــة لأعمــا تنفيــذقــصر  كفالــةالالزمــة ل طــواتاخل للــهجرة، الــوطين املعهــد

 ؛اإلطـار  هـذا  يف حيـدث  انتـهاك  كـل  عـن بـسرعة    ُيبلغ وأن املختصة، السلطات على املهاجرين
حـصوهلن علـى     إمكانيـة تـوفري    ذلـك  يف مبـا  املنـازل،  خادمات مايةالالزمة حل  التدابري تتخذ وأن

ثـر انتظامـا    وبشكل أك  أكرب بدرجة العمل سلطات اشتراك وكفالة ،مركز مهاجرات قانونيات  
ــهن؛ ظــروف رصــد يف ــويل وأن عمل ــ ت ــةحل خاصــا ااهتمام ــاجرين  ضــعف ال ــصَّرامله ــري القُ  غ

 . بذويهماملصحوبني
 الـيت  الـسادسة  دورهتـا  يف) CMW/C/EGY/1(ونظرت اللجنـة يف التقريـر األويل ملـصر        - ١٠٦

ــدهتا  ــسان يفعقـــــ ــل/نيـــــ ــة،  و. ٢٠٠٧ أبريـــــ ــا يفأوصـــــــت اللجنـــــ ــة مالحظاهتـــــ  اخلتاميـــــ
)CMW/C/EGY/CO/1(،  ــرى ــور أخـ ــمن أمـ ــ،ضـ ــع  أن بـ ــةتراجـ ــرف الدولـ ــ الطـ ــى احتفظهـ  علـ
 

__________ 
 :يلي ما على ٢٢ املادة من ٤ الفقرةتنص  )٥( 

 املـربرة  باألسـباب  يتقـدم  أن قـضائية،  هيئـة  مـن  هنـائي  قـرار  صـدور  حالة يف عدا املعين، للشخص حيق”   
 .ذلـك  بغـري  الـوطين  األمن ضرورات تقض مل ما قضيته، مبراجعة املختصة السلطة تقوم وأن طرده لعدم

 .“الطرد قرار وقف طلب املعين للشخص حيق املراجعة، تتم وريثما



A/62/299  
 

07-48974 21 
 

 يف تبــدأ وأن ؛ســحبهما هبــدف االتفاقيــة، مــن ١٨ املــادة مــن )٧(٦ الفقــرة وعلــى ،)٦(٤ املــادة
ــ الــشرطةأفــراد وخباصــة  اهلجــرة، جمــال يف العــاملنياملــوظفني  مجيــع تــدريب  احلــدود ووموظف
 العمـــال حـــصول ،تـــشريعا وممارســـة تكفـــل، وأن احمللـــي؛ الـــصعيد علـــى نواملوظفـــ وكـــذلك
املكفولـة   احلقـوق  نفـس  علـى  قانوين،مبن فيهم من هم يف وضع غري         ،أسرهم وأفراد املهاجرين
ــةملــواطين   وأن احملــاكم؛ أمــام اإلنــصاف آليــات إىل اللجــوءو الــشكاوى تقــدميل الطــرف الدول
 طـرف أي  من   إذنضاء  اقت دون من سفر جواز يطلنبالالئي   النساء لكل سفر جوازات تصدر
 جمـال  يف القـانون  إنفـاذ  ومـسؤويل  القـضائيني  ملـوظفني ميـع ا  جل كـاف  تـدريب  قدمي وأن ثالث؛
 الطـرف  الدولـة  تعـدل  وأن عنصرية؛ أو عرقية أسس على التمييز وعدم اإلنسان حقوق احترام
 املعاملـة  باملـساواة يف   املهـاجرين  العمـال  مجيـع متتع   وتكفل املصري، العمل قانون من ٢٧ املادة

؛ وأن تكفل توافـق االختبـارات الطبيـة         والتوظيف العمل شروط من وغريه ألجرعلى مستوى ا  
ملنظمــة العمــل الدوليــة بــشأن فــريوس نقــص  للعمــال املهــاجرين مــع مدونــة قواعــد املمارســات

 واملبــادئ التوجيهيــة ،وعــامل العمــل) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب /املناعــة البــشرية
؛ وأن ُيكفـل لكـل طفـل    )٨(اإليدز وحقـوق اإلنـسان   /فريوس نقص املناعة البشرية   بشأن  لية  الدو

 احلق يف احلـصول علـى اسـم، ويف تـسجيل والدتـه،      يناملهاجرالعمال يولد يف مصر من أطفال      
 من االتفاقية؛ وأن متنح الدولة الطرف مجيـع أطفـال           ٢٩ويف احلصول على جنسية وفقا للمادة       

، احلق يف احلصول علـى التعلـيم        لوثائق الالزمة وغري احلائزين على ا   احلائزين  ن،  العمال املهاجري 
 لعـدَّ ُي وأن ؛ من االتفاقيـة ٣٠على أساس املساواة يف املعاملة مع األطفال املصريني وفقا للمادة   

 ُيعتمـد  أن أو املهـاجرين،  مـن  املنـازل  خـدم  فـيهم  مبـن  املنـازل،  خـدم لينطبق علـى     العمل قانون
بقــدر أكــرب مــن الفعاليــة   القنــصلي الــسلك يــستجيب وأن هلــم؛ احلمايــة تــوفريل ديــدج تــشريع

 ، على وجـه اخلـصوص  ،وأن يوفر أسرهم، وأفراد املصريني املهاجرين العمال محايةللحاجة إىل   
__________ 

 :يلي ما على ٤ املادة تنص )٦( 
 مهاجرين عمال من املتزوجني األشخاص إىل “األسرة أفراد” مصطلح يشري االتفاقية، هذه ألغراض”   

 أطفـاهلم  وكـذلك  للـزواج،  مكافئـة  آثـار  املنطبـق،  للقانون وفقا عنها، تنشأ عالقة هبم تربطهم الذين أو
 املنطبــق للتــشريع وفقــا األســرة يف أفــرادا هبــم يعتــرف الــذي املعــالني األشــخاص مــن وغريهــم املعــالني

 .“املعنية الدول بني املربمة األطراف املتعددة أو الثنائية املنطبقة االتفاقات أو
 :يلي ما على ١٨ املادة من ٦ الفقرة تنص )٧( 

 وقـت  يفيـنقض    وحـني  إجرامـي  بفعـل  أسرته من فرد أو مهاجر عامل بإدانة هنائي حكم يصدر حني”   
 حنـو  علـى  أثبتـت  حـديثا  مكتشفة أو جديدة واقعة أن أساس على عنه العفويتم   أو إدانتهب كماحل الحق
 عليـه  أوقعـت  الـذي  الـشخص  للقـانون  وفقـا  ضيعـوّ  العدالـة،  أحكـام  تطبيق يف إساءة حدثت أنه قاطع

 يرجـع  اجملهولـة  الواقعـة  عـن  املناسب الوقت يف الكشف عدم أن يثبت مل ما اإلدانة، هلذه نتيجة العقوبة
 .“الشخص ذلك إىل جزئيا أو كليا

 .E.06.XIV.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٨( 
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 املـصريني  املهاجرين العمال لكل السفر وثائقويسرع بإصدار    للمحتجزين الضرورية املساعدة
 الدولــة تــشجع أنو ذلــك؛ إىل يــضطرون أو مــصر إىل العــودة يف غبــونير ممــن أســرهم وأفــراد
 “الرعايـة ” لنظام اخلاضعني املهاجرين للعمال املساعدة تقدمي على وقنصلياهتا سفاراهتا الطرف

 املقـصد  بلـدان  مـع  التفـاوض  إىل تـسعى  وأن ، املصاغ ملـنح الكفيـل الـسيطرة علـيهم         الكفالة أو
 . باألشخاصاالجتار ملكافحة حمددة تشريعات تعتمد وأن ؛النظام هذا إلغاءهبدف  املعنية
ــارير يف النظــر إىل وباإلضــافة - ١٠٧ ــدول تق ــةنظمــت  األطــراف، ال ــانون ١٥ يف ،اللجن  ك
محاية حقـوق   ”يوما للمناقشة العامة حول موضوع       ،الثالثة دورهتا أثناء ٢٠٠٥ ديسمرب/األول

خطيـة  الرابعـة، اعتمـدت اللجنـة مـسامهة         لدورة  اويف   .“العمال املهاجرين كأداة لتعزيز التنمية    
يـومي   )A/61/120(احلوار الرفيع املستوى الذي أجرته اجلمعية العامة بشأن اهلجرة والتنميـة         يف  
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥  و١٤
 

 والتوصيات االستنتاجات - سادسا 
ــام األمــني يرحــب - ١٠٨ ــالردود الع ــدول مــن املقدمــة ب ــشأن  األعــضاء ال  جوانــب خمتلــفب

 الـيت  الـدول  علـى  خـاص  بوجـه  ُيـثين و املهـاجرين،  مايـة اليت اعتمـدهتا حل     تشريعاتوال بادراتامل
 .الــسابقتني اإلبــالغفتــريت  يف حمــددة معلومــات تقــدميل اهلجــرة ملــسائل خاصــا اهتمامــا أولــت
 .بذلك القيام على علوماتله هذه امل تقدم مل اليت الدول العام األمني ويشجع
 تـدابري  مـن  اعتمدتـه  ومـا  تـشريعات  مـن  عدةدول   سنَّته مباأيضا   العام ألمنيا يرحبو - ١٠٩

الـذين   مواطنيهـا  مايـة مبا اختذتـه مـن تـدابري حل     وكذلك املهاجرين، قوقالتام حل  حترامالا كفالةل
 .اخلارج إىلهاجروا 
ــام األمــني ويرحــب - ١١٠ ــاجلهود الع ــذهلا عــدة   الــيت ب  شــامل هنــج عتمــادال أعــضاء دولتب
مـن مـسؤوليات يف     املنـشأ والعبـور واملقـصد        بلـدان  تتحملـه  مبـا  مقـرا  ، يف جمال اهلجرة   ازنومتو

 .ضعفهمتزيد من لمهاجرين ومحايتها، وجتنب الُنُهج اليت قد اإلنسان لجمال تعزيز حقوق 
 العامـة  اجلمعيـة  إىل املقـدم  تقريـره  يف أوصـى  بأنـه  األعـضاء  الدول العام األمني رويذكَّ - ١١١
معلومـات عـن    املقبلـة   بأن تدرج الدول يف ردودها      ) ٥٦، الفقرة   A/60/272 (الستني ادورهت يف

 . فيما يتعلق حبماية املهاجرين، فضال عن العقبات،املمارسات اجليدة
 مواصـلة  علـى املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين        اخلـاص  املقـرر  العام األمني ويشجع - ١١٢
 حقــوق محايــةكفالــة ل مــسعاه يف البلــدان، لزيــارة جمــهبرنا وَتَعهُّــد األعــضاء الــدول مــع حــواره
 .منهم واألطفال النساء سيما وال للمهاجرين، اإلنسان



A/62/299  
 

07-48974 23 
 

 املهـاجرين  إدمـاج إىل   هتـدف  برامج اعتماد على األعضاء الدول العام األمني ويشجع - ١١٣
 والتـــسامح بالوئـــام تتـــسم بيئـــة وتعزيـــز املـــضيفة، البلـــدان يف كامـــل بـــشكل أســـرهم وأفـــراد

 .بالفعل بذلك قامت اليت لدولعرب عن تقديره ليو االحترام،و
 خـاص  اهتمـام  وإيـالء  وطنيـة،  عمـل  خطـط  اعتمـاد  علـى  الدول العام األمني ويشجع - ١١٤

 تنفيـذها  علـى  بالفعـل  اخلطـط هـذه    أقـرت  الـيت  الـدول  يـشجع كمـا    بـاهلجرة،  املتعلقةلمسائل  ل
 .تنفيذا كامال

 مجيـع  حقـوق  حلمايـة  الدوليـة  االتفاقيـة  علـى عـت   لـيت وقّ  ا الـدول  العام األمني ويشجع - ١١٥
 إىل تنـضم  مل الـيت  الـدول أيـضا    حيـث  و .عليهـا  التـصديق  علـى    أسـرهم  وأفراد املهاجرين العمال
تـصدر   أن علـى األطـراف    الـدول كـذلك    العـام  األمـني  يشجعو .ذلكالقيام ب على   الصك هذا

املعنيـة حبمايـة     اللجنـة  باختـصاص فيـه    تعتـرف إعالنـا    االتفاقيـة  مـن  ٧٧ و ٧٦ املـادتني  مبوجب
 الـدول  بـني الـشكاوى املرفوعـة      ودراسة تلقي يفحقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       

  .األفراد شكاوى أو
 تقـدمي  علـى  األطـراف  الدول حيثهو  و .اللجنة عمل يف يشجعه ما العام األمنيوجيد   - ١١٦

 .االتفاقية أحكاميذ لتنف املتخذة التدابريعن  األولية تقاريرها
أن تنظــر يف التــصديق علــى اتفاقيــة األمــم  األعــضاء  الــدول إىل العــام األمــني ويطلــب - ١١٧

بروتوكـــول مكافحــة هتريـــب  واملتحــدة ملكافحـــة اجلرميــة املنظمـــة العــابرة للحـــدود الوطنيــة،     
اصـة  املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، وبروتوكول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخب           

 .وأن تنفذها تنفيذا كامالاملكملني لالتفاقية،  النساء واألطفال، واملعاقبة عليه،
 
 


