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مـــسائل : تعزيـــز حقـــوق اإلنـــسان ومحايتـــها   
حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك الــُنهج البديلــة  

   لتحسني التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان
 محاية املهاجرين  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
لرسـائل  با مـوجزا    ،٦٢/١٥٦ املقـدم وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة            ،هذا التقرير يتضمن   

مــذكرة شــفوية بعثــت هبــا مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق  ردا علــى الــواردة مــن احلكومــات 
معلومــات عــن تنفيــذ  فيهــا  تطلــب ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٤اإلنــسان نيابــة عــن األمــني العــام يف  
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ــرار      ٢٠٠٧ ــذ الق ــن تنفي ــات ع ــا معلوم ــب فيه ــأخري بعــض   و. ٦١/١٦٥ تطل ــرا لت ــدول نظ ال
ويقـدم األمـني    )A/62/229(سابق  يف التقريـر الـ   ردودها مل تدرج    ،األعضاء يف تقدمي املعلومات   

 أيضا عن حالة االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد        معلوماتالعام  
مايـة  املعنيـة حب لجنـة  الأنشطة املقرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين و         عن   و ،أسرهم

 .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 

 

 * A/63/150. 



A/63/287
 

2 08-46101 
 

 احملتويات
الصفحة 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٣
.٦١/١٦٥ املعلومات الواردة من احلكومات بشأن تنفيذ قرار اجلمعية العامة -ثانيا   . . . . . . . . . . .٣
.٦٢/١٥٦املعلومات املقدمة من احلكومات فيما يتعلق بتنفيذ قرار اجلمعية العامة  -ثالثا   . . . . . . . .١٣
.أنشطة املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧

.أسرهم لة االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفرادحا -خامسا   . . . . . . . . . . . .١٨
.اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨

.االستنتاجات والتوصيات -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢١
 

 
 



A/63/287  
 

08-46101 3 
 

 مقدمة -أوال  
 مـن األمـني العـام أن يقـدم          ٦٢/١٥٦ مـن قرارهـا      ١٩طلبت اجلمعية العامة يف الفقرة       - ١

 وأن يـضمنه حتلـيال للـسبل والوسـائل الكفيلـة            نيدورهتا الثالثة والـست   عن تنفيذ القرار يف     تقريرا  
حـــصاءات متعلقـــة إ بطـــرق منـــها اســـتخدام بيانـــات و،تعزيـــز حقـــوق اإلنـــسان للمهـــاجرينب

 .بلدان املستقبلةالمبسامهات املهاجرين يف 
يوليــه / متــوز٤ة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان يف   بعثــت مفوضــي،وبنــاء علــى ذلــك  - ٢

 مبذكرة شفوية إىل الدول األعضاء بالنيابة عن األمني العام تطلـب فيهـا معلومـات عـن                  ٢٠٠٨
 هـذا التقريـر   لخـص  ي،ضـافة إىل ذلـك  إل وبا.ردودتلـك الـ   التقرير احلـايل    تضمنوي. تنفيذ القرار 

وية بعثــت هبــا مفوضــية األمــم املتحــدة أيــضا الــردود الــواردة مــن احلكومــات علــى مــذكرة شــف
 وفقــا لقــرار اجلمعيــة ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٨ألمــني العــام يف احلقــوق اإلنــسان بالنيابــة عــن 

بسبب تأخر الـدول األعـضاء      ) A/62/299(، واليت مل تدرج يف التقرير السابق        ٦١/١٦٥العامة  
 .يف تقدميها

 
ــشأن     -ثانيا   ــات بــ ــن احلكومــ ــواردة مــ ــات الــ ــذ تاملعلومــ ــة  نفيــ ــرار اجلمعيــ قــ

 ٦١/١٦٥ العامة
لمـذكرة  تاليـة ل عضاء الاأل استجابت حكومات الدول     ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٢حىت   - ٣

فاســــو،  األرجنــــتني، إيطاليــــا، بوركينــــا: ٢٠٠٧يونيــــه / حزيــــران٢٨الــــشفوية املرســــلة يف 
وميكــن . تلــك الــردودرد أدنــاه مــوجزات وتــ. موريــشيوسولبنــان توغــو، واهلرســك،  البوســنة

 . من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،الطلب، عند لردودصول على النص الكامل لاحل
ــد  - ٤ ــية املتلقـــت وقـ ــضا، وقـــت  فوضـ ــذا  أيـ ــدمي هـ ــر، تقـ ــن التقريـ ــواي ردوداً مـ أوروغـ

يـــسمح مل جلمعيـــة العامـــة التقريـــر إىل اإال أن املوعـــد النـــهائي لتقـــدمي ، مـــصروكوســـتاريكا و
ــا ــردود  . بإدراجهـ ــترد تلـــك الـ ــر وسـ ــه إىل ا يف التقريـ ــرر تقدميـ ــة املقـ ــة العامـ ــا جلمعيـ  يف دورهتـ

 .والستني الرابعة
 

 األرجنتني  
مايـــة الدوليـــة حلتفاقيـــة ال علـــى ا٢٠٠٧مـــارس /يف آذار التـــصديقب احلكومـــة فـــادتأ - ٥

 .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
شأن اهلجــرة، الــذي وقـدمت احلكومــة أيــضا معلومـات عــن القــانون الــوطين اجلديـد بــ    - ٦

ــرقم   ــاين  ٨٧١-٢٥حيمــل ال ــذ كــانون الث ــساري من ــاير / وال ــ. ٢٠٠٤ين ــانون  وُي دخل هــذا الق
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 يف هـذا    تعديالت عديدة على القانون األسبق مكّيفا أحكامه مع ما تنص عليـه املعـايري الدوليـة               
حية اخلـدمات الـص  يف احلـصول علـى   التعلـيم و يف وحيدد القانون اجلديد حـق املهـاجرين      . اجملال

ومـن جهـة أخـرى، يؤكـد القـانون اجلديـد            . القـانوين كمهـاجرين   بصرف النظـر عـن وضـعهم        
كمـا يـنص علـى      . أمهية اختاذ الدولة مبادرات تشجع انـدماج املهـاجرين يف اجملتمـع األرجنتـيين             

ملهــاجرين القــادمني مــن البلــدان األعــضاء يف الــسوق املــشتركة لبلــدان  ا علــىآليــة تيــّسر وضــع 
 كـشرط يف    ،و ُيحـدَّد  . يب معـامالت احلـصول علـى إقامـة قانونيـة يف األرجنـتني             املخروط اجلنـو  
وللمـرة األوىل   .  حتّرك السلطات القضائية بالتعاون مع اإلدارة الوطنية للهجرة        ،إجراءات الطرد 

 .شؤون اهلجرة يف األرجنتنيالسارية على املهاجرين كجرمية يف التشريعات ب االجتاريصّنف 
 إجـراء   يـستدعي  اإلقرار، مما    مرحلةمة بأن القانون اآلنف الذكر هو يف        وأفادت احلكو  - ٧

مشاورات شىت مع خمتلف القطاعات احلكومية املعنية باملسألة، وكـذلك مـع منظمـات اجملتمـع                 
واختذت وزارة الداخلية واإلدارة الوطنيـة للـهجرة سلـسلة مـن التـدابري املؤقتـة إىل حـني                   . املدين

ــهاء  ــرة انت ــا فت ــرار الق ـــنون اجلديإق ــني تلــك التداب . دـ ـــومــن ب ـــجت، ريـ در اإلشــارة إىل الالئحــة  ـ
2074/04 DNM طــرد ليــات مع الــيت تقــضي بتعليــق ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٢٨ املؤرخــة

 وضـعهم بعـد انتـهاء       إضفاء طابع قانوين علـى    مواطين البلدان املتامخة لألرجنتني، الذين ميكنهم       
.  فيها أمر الطرد بسبب سوابق جنائيـة       صدراالت اليت   احلاستثناء   ب ،عملية إقرار القانون اجلديد   

الـيت تبطـل    ٢٠٠٤أبريـل  /نيـسان  ٢٣املؤرخـة   DNM 17.627كما جتـدر اإلشـارة إىل الالئحـة    
الــيت أمــرت هبــا اإلدارة  ، صــدر حبقهــم أمــر بــالطرد الــذين هــاجرين املمجيــع عمليــات احتجــاز  

 .للهجرة العامة
لومات عن اجتماع وزراء داخليـة الـسوق املـشتركة لبلـدان            وقدمت احلكومة أيضا مع    - ٨

املخــروط اجلنــويب والــدول املنتــسبة إليهــا، الــذي تنــاول موضــوع اهلجــرة يف إطــار العمليــة           
، جـرى  ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ١٧انـضمت إليـه األرجنـتني يف    ويف إعالن املبادئ الـذي   . اإلقليمية
لــدول األعــضاء، وإعطــاء األولويــة الحتــرام     باملــسامهة اهلامــة للمهــاجرين يف تنميــة ا    اإلقــرار

ويف إطــار .  الطــرد اجلماعيــة ورفــض جتــرمي اهلجــرة غــري القانونيــة  يــاتحقــوقهم، ورفــض عمل
الـسوق  لرعايـا الـدول األعـضاء يف        اإلقامـة   بـشأن   السوق املشتركة، جرى التوقيـع علـى اتفـاق          

ــا وشــيلي املــشتركة و ــتني   . بوليفي ــق، باشــرت األرجن ــذ بتومــن هــذا املنطل ــوطين  نفي ــامج ال الربن
 .‘‘الوطن الكبري’’لتوحيد وثائق اهلجرة املعروف باسم 

كما قدمت احلكومة معلومات عـن اخلطـة الوطنيـة ملكافحـة التمييـز املعتمـدة مبوجـب                   - ٩
ــوطين   ــؤرخ ١٠٨٦/٢٠٠٥املرســوم ال ــول٨ امل ــيت شــارك يف إعــدادها  ٢٠٠٥ســبتمرب / أيل ، ال

 وأمانــة حقــوق اإلنــسان ووزارة د الــوطين ملكافحــة التمييــزوزارة اخلارجيــة األرجنتينيــة واملعهــ
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ة ددالعـــدل، وتـــشتمل علـــى فـــصل خـــاص مكـــرس ملوضـــوع اهلجـــرة، وعلـــى مقترحـــات حمـــ
 .املهاجرين حلماية
وأخــريا، أفــادت احلكومــة مبــشاركة األرجنــتني يف منتــديات دوليــة شــىت عــن اهلجــرة،    - ١٠

والتنميـة،  الدولية  توى لألمم املتحدة بشأن اهلجرة      جتدر اإلشارة من بينها إىل احلوار الرفيع املس       
 . والتنميةمريكي بشأن اهلجرةاأل - ييبريإلاالجتماع او
 

 البوسنة واهلرسك  
علـــى االتفاقيـــة  ١٩٩٦ديـــسمرب / كـــانون األول١٣يف تـــصديقها بت احلكومـــة فـــادأ - ١١

. ٢٠٠٣نفاذهـا يف عـام   الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واليت بدأ         
 بـشأن تنفيـذ   ٢٠٠٧يوليـه  / متـوز ٢٧كما وردت معلومات أيـضا تتعلـق بتقـدمي تقريـر أويل يف           

الـيت تـضطلع    ماية حقوق مجيع املهـاجرين وأفـراد أسـرهم و         حبلجنة املعنية   الأحكام االتفاقية إىل    
ويل األتقريـر   الد  مت معلومات أيضا بشأن إعدا    دِّكما قُ . التفاقيةالدول األطراف ل  برصد تنفيذ   

 .واملؤسسات اليت سامهت يف إعداده وعملية صياغته
اســتنتاجات وتوصــيات اللجنــة بــشأن التقريــر ســيتم تقــدمي  هأشــارت احلكومــة إىل أنــو - ١٢

 .األويل إىل مجيع السلطات املعنية بغرض تنفيذها
كمـا أن دائـرة      .املهـاجرين بقـضايا   املعنيـة   اهليئة  ذكرت احلكومة أن وزارة األمن هي       و - ١٣

 .الشؤون اخلارجية وشرطة احلدود مها هيئتان خمتصتان أيضا حبماية العمال املهاجرين
 ذكرت احلكومة أن البوسنة واهلرسك قـد صـادقت علـى            ،طار الدويل اإلفيما يتعلق ب  و - ١٤

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب      ــة،اتفاقي  وبروتوكــول مكافحــة هتريــب  الوطني
 وبروتوكول منع االجتار باألشخاص وال سـيما النـساء          ،جرين عن طريق الرب والبحر واجلو     املها

 واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين   ،واألطفــال وقمعــه واملعاقبــة عليــه 
 .وأفراد أسرهم

ــسان    و - ١٥ ــد يف ني ــوزراء اعتم ــس ال ــة أن جمل ــل /ذكــرت احلكوم ــل  ٢٠٠٥أبري ــة عم  خط
لفتـرة  لواهلجـرة غـري الـشرعية يف البوسـنة واهلرسـك            باملهاجرين  لة ملكافحة االجتار    جديدة للدو 

ــشغيلية  اخل و،٢٠٠٧-٢٠٠٥  وخطــة العمــل ملكافحــة االجتــار   ،٢٠٠٥لعــام ألنــشطة لطــة الت
األطفــال وذلــك مــن أجــل وضــع خطــة اســتراتيجية مــدهتا ثــالث ســنوات وحتديــد األنــشطة      ب

 .تقدمي الدعم لضحايا االجتار ومحايتهموملنع االجتار باملهاجرين والتدابري 
 ٢٠٠٣أغــسطس /ت معلومــات أيــضا تتعلــق باعتمــاد جملــس الــوزراء يف آب     مدِّقُــو - ١٦
ــع ا    لقــرارا ــشطة املتعلقــة مبن ــسيق األن ــإجراءات وطــرق تن واهلجــرة باملهــاجرين جتــار الاملتعلــق ب
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اجلريـدة  (واهلرسـك  الشرعية يف البوسـنة واهلرسـك وإنـشاء مكتـب منـسق الدولـة للبوسـنة                  غري
 ).٢٤/٣ العدد ،الرمسية
 واللــوائح ءولجــمت احلكومــة معلومــات عــن قــانون حركــة وبقــاء األجانــب وال   قــدَّو - ١٧

الـشروط ملـنح اإلقامـة     االجتار، وهو اإلطار الـذي حيـدد        التنظيمية حلماية الضحايا األجانب من      
لية وزارة األمــن يف ضــمان دد أيــضا مــسؤوحيــكمــا . ضحايا االجتــاراملؤقتــة ألســباب إنــسانية لــ

ن التحقيقـات   عـ قـدمت معلومـات كـذلك       و. احلماية اخلاصة وتقدمي املساعدة لـضحايا االجتـار       
 . االجتارهتمشأن املدعي العام باليت جيريها مكتب 

مكتــب املنظمــة الــشرطة وعــن التعــاون القــائم بــني أيــضا قــدمت احلكومــة معلومــات و - ١٨
. يني والعـودة الطوعيـة  انوننفيذ برامج محايـة املهـاجرين غـري القـ         ت يف ييفوالدولية للهجرة يف سرا   

 .كما قدمت معلومات أيضا عن التعاون مع منظمات اجملتمع املدين
 كُـره كافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري و     ملالدولـة   الـيت اختـذهتا     التدابري  بفيما يتعلق   و - ١٩

وهـي   ،الرومـا لجنـة املعنيـة ب    ال قـدمت معلومـات بـشأن        ،األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     
 .طوائف الروما يف البوسنة واهلرسكإزاء بغرض تعزيز التسامح واالحترام أنشئت مؤسسة 

 مـع   ةاملوقعـ وللـسماح بالـدخول جمـددا       املربمـة   أبلغت احلكومة عن االتفاقات الثنائيـة       و - ٢٠
 ، ورومانيـا  ، والـدامنرك  ، والنـرويج  ، والسويد ،كرواتيا وإيطاليا، وأملانيا، وصربيا واجلبل األسود     

 ، وهولنـدا  ، وبلجيكـا  ، والنمـسا  ،وسلوفينيااليوغوسالفية السابقة،   مقدونيا  مجهورية   و ،وبلغاريا
 . وفرنسا، وسلوفاكيا، وإسبانياغ،ولكسمرب

ويف هـذا   . يع الـوطين لتنظـيم تـدفقات املهـاجرين        رمت معلومات أيضا بـشأن التـش      دِّقُو - ٢١
يف الـــذي بـــدأ نفـــاذه واللجـــوء،  حبركـــة وبقـــاء األجانـــب يـــنظم القـــانون املتعلـــقاخلـــصوص، 

. يف الــبالدوبقــائهم األجانــب دخــول وإجــراءات ، شــروط ٢٠٠٣أكتــوبر /تــشرين األول ١٤
القـانون الـوطين املطبـق      يوائم بـني     سوف يبدأ نفاذه قريبا      جديدا اوأوضحت احلكومة أن قانون   

األجانــب اســتخدام حتــدد قــوانني و. ورويب االتفاقيــة املتعلقــة حبمايــة معــايري االحتــاد األمبــادئو
ة مـن   ثامنـ املـادة ال  وتـنص   . إصدار تصاريح العمل لألجانب   شروط  ية  نسواألشخاص عدميي اجل  

. احلــق يف احلــصول علــى تعــويض قــانوين جمــزي علــى قــانون حركــة وبقــاء األجانــب واللجــوء
 .مراقبة معابر الدولة احلدوديةووردت معلومات بشأن قانون رصد  كما
القـانونيني وخطتـه    قدمت احلكومـة معلومـات بـشأن مركـز اسـتقبال املهـاجرين غـري                و - ٢٢

 .الوطنيةإلنشاء مركز إقليمي ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
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وأبلغت احلكومة أيـضا عـن إبـرام اتفاقـات ثنائيـة دوليـة إلقامـة تعـاون فعـال فيمـا بـني                   - ٢٣
ــر الــشرطة واهلجــرة يف جمــاالت مكافحــة اجلرميــ    ة املنظمــة واالجتــار باألشــخاص واهلجــرة   دوائ

 .القانونية غري
وقُدمت معلومـات عـن مـشروع لوضـع إطـار عمـل تـشريعي وتنظيمـي ومؤسـسي يف                   - ٢٤

ــشاركة         ــك مب ــانون االحتــاد األورويب، وذل ــع ق جمــال التأشــريات واهلجــرة واللجــوء يتماشــى م
فريـق عامـل مـشترك بـني        ومت ضـمن إطـار هـذا املـشروع إنـشاء            . املؤسسات املختصة يف البالد   

 .اإلدارات إلعداد مسودة قانون حركة وبقاء األجانب واللجوء
الـذي يهـدف إىل     ) إيلرييـا (، انضمت البوسنة واهلرسـك إىل مـشروع         ٢٠٠٦ويف عام    - ٢٥

حتــسني التعــاون علــى الــصعيدين الثنــائي واملتعــدد األطــراف ملكافحــة االجتــار باألشــخاص عــرب  
. زارة األمـــن العـــام اليونانيـــة بـــدعم مـــن املفوضـــية األوروبيـــة وأنـــشأت املـــشروع و. احلـــدود

 الـذي يهـدف إىل مكافحـة    (Hera)أشارت احلكومة أيضا إىل اشتراكها يف مـشروع هـريا          كما
 .االجتار بالبشر يف أوروبا الوسطى واجلنوبية

 املتعلقــة بــاإلدارة املتكاملــة   ةوقــدمت احلكومــة معلومــات أيــضا بــشأن االســتراتيجي      - ٢٦
 .٢٠٠٥يوليه /حدود واليت اعتمدها جملس الوزراء يف متوزلل

وقُـدمت معلومـات عـن احلقـوق الــواردة يف قـانون الدولـة لإلجـراءات اجلنائيـة، وهــي          - ٢٧
احلق يف اطالع الشخص احملتجز فورا علـى التـهم املوجهـة إليـه، احلـق يف اختـاذ إجـراءات أمـام                       

 .على مساعدة جمانية من أحد املترمجنياحملكمة يف حالة االحتجاز، واحلق يف احلصول 
وأخريا قدمت احلكومة املعلومات بشأن دائرة الشؤون اخلارجية التابعة لوزارة األمـن،          - ٢٨

 .املختصة مبعاجلة القضايا ذات الصلة باهلجرة
 

 بوركينا فاسو  
قـضائي  أبلغتنا حكومة بوركينا فاسو بأهنا اختذت العديد مـن التـدابري علـى املـستوى ال                - ٢٩

 .واملؤسسي حلماية حقوق املهاجرين وتيسري اندماجهم يف بوركينا فاسو
وفيما يتعلق بالتشريع الوطين فإن الدستور يف بوركينا فاسو حيظـر بـشكل قـاطع مجيـع       - ٣٠

وعلـى حنـو مماثـل ميـنح     . أشكال التمييز اليت تستند إىل معايري ميكـن أن تـضر حبقـوق املهـاجرين              
ة واألسر يف بوركينا فاسو األجانب ذات احلقـوق املدنيـة املعتـرف هبـا       قانون األحوال الشخصي  

للمواطنني ومينع قانون العمـل علـى حنـو مماثـل مجيـع أشـكال التمييـز الـيت ميكـن ممارسـتها حبـق                         
العمال األجانب ويفرض على أصحاب العمل الـذين يـستخدمون العمـال األجانـب استـصدار           
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سلطات املختــصة مــن مراقبــة موائمــة العقــد حلقــوق   تأشــرية لعقــد العمــل مــن أجــل متكــني الــ  
 .املهاجرين العمال
وذكرت احلكومة فيما يتعلق بنظام العدل أنه ال يوجد مـا مينـع املهـاجرين مـن الطعـن                    - ٣١

 .لدى السلطات املختصة من أجل االعتراف حبقوقهم وممارستها
هـاجرين يف بروكينـا     وقدمت احلكومة معلومات عن إنشاء آليات تساعد يف إدمـاج امل           - ٣٢

ويــتم يف هــذا الــصدد ختــصيص أيــام مــن أجــل اجملتمعــات احملليــة لألجانــب كــل عــام يف . فاســو
وتتيح هذه املناسبة للمجتمعات األجنبية اليت تعيش داخل الـبالد اإلعـراب عـن              . بروكينا فاسو 

ادل الثقــايف ثقافتــها، مــن خــالل تقــدمي العــروض االجتماعيــة والثقافيــة املتنوعــة، كمــا تتــيح التبــ
وتعزيز الروابط الودية بـني خمتلـف اجملتمعـات احملليـة مـن جهـة وبينـها وبـني عمـوم الـسكان يف                        

 .بوركينا فاسو من جهة أخرى
وفيما يتعلق بالدخول إىل الـبالد واإلقامـة فيهـا، قامـت احلكومـة بوضـع نظـام ميـسور                     - ٣٣

ــنح التأشــرية لألجانــب اخلاضــعني هلــذا اإلجــراء حيــث ميكــن ا     ــا يف املطــار إذا  مل حلــصول عليه
 .توجد سفارة أو قنصلية لبوركينا فاسو يف بلد املنشأ مل

وأوضحت احلكومة أن بوركينا فاسـو منخرطـة حاليـا يف عمليـة للتكامـل الـوطين مـع                    - ٣٤
ــا واالحتــاد االقتــصادي      البلــدان األخــرى األعــضاء يف اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقي

ونتيجـة لـذلك تطبـق بوركينـا فاسـو سياسـة حريـة حركـة األشـخاص                  . والنقدي لغرب أفريقيا  
 .والبضائع على مواطين هذه البلدان

وأخريا، أشـارت احلكومـة إىل اضـطالعها بتـدريب سـنوي ألفـراد شـرطة احلـدود يـتم             - ٣٥
 .التركيز فيه على حقوق املهاجرين، وذلك بغية تعزيز توعيتهم يف هذا اجملال

 
 إيطاليا  

حكومة إيطاليا معلومات عن معاهدات حقـوق اإلنـسان الدوليـة الـيت صـدقت           قدمت   - ٣٦
عليها إيطاليا، وهي العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، والعهـد                
الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، واالتفاقيـة الدوليـة ملكافحـة مجيـع أشـكال التمييـز،                   

 ملكافحة مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، واالتفاقيـة الدوليـة حلقـوق الطفـل،                 واالتفاقية الدولية 
واالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة والعقوبـة القاسـية والالإنـسانية                  
واملهينـــة، واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة والربوتوكـــوالت    

 .هبا امللحقة
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وقُـدمت معلومــات أيـضا بــشأن تعـاون احلكومــة مـع مفوضــية األمـم املتحــدة لــشؤون       - ٣٧
الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة والصليب األمحر اإليطايل يف تنفيذ الربامج الكفيلـة مبـساعدة              

وقــدمت معلومــات بــشأن . املهــاجرين غــري احلــائزين علــى أوراق ثبوتيــة يف جزيــرة المبدوســا  
مــع منظمــة أطبــاء بــال حــدود هبــدف تــوفري خــدمات إضــافية يف جمــال الرعايــة   االتفــاق املوقــع 

 .الصحية للمهاجرين الذين يصلون إىل جزيرة المبدوسا
وقــدمت احلكومــة معلومــات بــشأن إنــشاء مركــز لرصــد البغــاء واالجتــار باألشــخاص    - ٣٨

 .ضمن وزارة الداخلية
 العنـصري ضـمن وزارة حقـوق        كما أفادت احلكومة بإنـشاء مكتـب ملكافحـة التمييـز           - ٣٩

وذكرت أنه ضمن إطار عمله مت وضع سـجل بالرابطـات الـيت تعمـل               . اإلنسان وتكافؤ الفرص  
وقدمت معلومات أيضا بشأن إنشاء جلنة ملكافحة التمييز ومعاداة الـسامية يف            . ملكافحة التمييز 
 .٢٠٠٤يناير /كانون الثاين

 املؤقتــة واملــساعدة للمهــاجرين غــري  وقــدمت احلكومــة معلومــات عــن مراكــز اإلقامــة   - ٤٠
القــانونيني وعــن أوضــاع هــذه املراكــز ومــدة البقــاء فيهــا وإمكانيــة قيــام ممثلــي مفوضــية األمــم   

ويــتم . املتحــدة لــشؤون الالجــئني واملنظمــة الدوليــة للــهجرة والــصليب األمحــر الــدويل بزيارهتــا
جــرة املوجــودة ضــمن وزارة اإلشــراف علــى هــذه املراكــز بواســطة إدارة احلريــات املدنيــة واهل  

 .كما قُدمت معلومات تتعلق بتدريب املوظفني العاملني يف مراكز االستقبال هذه. الداخلية
ــور          - ٤١ ــاط العب ــوفر يف نق ــيت تت ــتقبال ال ــن خــدمات االس ــات ع ــة معلوم ــّدمت احلكوم وق

لوا إىل احلدودية من أجل تقدمي املعلومـات واملـساعدة إىل األجانـب الـذين إمـا أن يكونـوا وصـ                  
 .إيطاليا التماسا لطلب اللجوء أو للبقاء يف إيطاليا ملدة تزيد على ثالثة أشهر

ــشتركة        - ٤٢ ــة امل ــادرة األوروبي ــشاركتها يف املب ــضا عــن م ــات أي ــة معلوم ــدمت احلكوم وق
وهي مبادرة ترمي إىل محاية وتعزيـز حقـوق         ) برنامج األطفال املنفصلني عن ذويهم يف أوروبا      (

 .صَّر غري املصحوبني بذويهماملهاجرين القُ
كما قُدمت معلومات أيـضا عـن اللجنـة املعنيـة بالقُـصر األجانـب املنـشأة داخـل إدارة                    - ٤٣

الشؤون االجتماعية واليت هتدف إىل اإلشراف على استقبال القُصَّر وأوضاع إقامـة القُـصَّر غـري      
ادهتم إىل أوطــاهنم املــصحوبني بــذويهم الــذين يــسمح بــدخوهلم بــشكل مؤقــت إىل الــبالد وإعــ  

 .ومجع مشلهم بأسرهم يف بلداهنم األصلية
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وقدمت احلكومة معلومات عن االتفاقات املتعلقـة بـإجراءات اإلعـادة إىل الـوطن الـيت                 - ٤٤
مت التوصل إليهـا مـع بلـدان املنـشأ بـشأن القُـصَّر غـري املـصحوبني بـذويهم والتوجيهـات العامـة                        

 . اللجنة املعنية بالقُصَّر األجانببشأن اإلعادة إىل الوطن اليت وضعتها
وأخــريا أشــارت احلكومــة إىل أن القــانون اإليطــايل حيظــر طــرد األجانــب الــذين تقــل     - ٤٥

 . عاما إال إذا رغب القاصر يف مجع مشله بأسرته١٨أعمارهم عن 
 

 لبنان  
يـع  ذكرت احلكومة اللبنانية أهنا مل تصادق بعـد علـى العهـد الـدويل حلمايـة حقـوق مج                   - ٤٦

العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم نظــرا ألن بعــض األحكــام ال تتطــابق مــع التــشريع الــوطين     
ومـع ذلـك فقـد اختـذت     . وبالتايل فإهنا تقتـرح تأجيـل االنـضمام إىل االتفاقيـة يف الوقـت احلـايل           

 .احلكومة اللبنانية عددا من اإلجراءات حلماية حقوق املهاجرين على الصعيد الوطين
 الـذي أنـشأ جلنـة توجيهيـة وطنيـة      ١٠/٢٠٠٧احلكومـة إىل اعتمـاد التوجيـه       وأشارت   - ٤٧

معنية مبركز املهاجرات اخلادمات يف املنازل يف لبنان ملتابعة وتنفيذ توصـيات حلقـة العمـل الـيت                
ــرة مــن    ــريوت يف الفت ــاين ٣٠ إىل ٢٨انعقــدت يف ب ــشرين الث ــوفمرب / ت ــة  ٢٠٠٥ن ــة حبال  للتوعي

نــازل يف لبنــان ووضــع وتنفيــذ مــشاريع لتعزيــز ومحايــة حقــوق        املهــاجرات اخلادمــات يف امل 
العـــامالت املهـــاجرات بالتعـــاون مـــع اإلدارات احلكوميـــة املختـــصة ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة  
ــة     ــة الوطنيـــ ــان املدنيـــ ــة األخـــــرى واهليئـــــات واللجـــ ــة املعنيـــ ــة والعربيـــ واملنظمـــــات الدوليـــ

 .املعنية والشعارات
قـدت عـدة اجتماعـات نوقـشت فيهـا إمكانيـة صـياغة         وأفادت احلكومة بـأن اللجنـة ع       - ٤٨

عقـد عمـل موحـد لألجنبيـات اخلادمـات يف املنــازل، فـضال عـن وضـع أحكـام قانونيـة حلمايــة           
ــضا أن وزارة العمــل اعتمــدت يف    . العــامالت ــا احلكومــة أي ــه / متــوز٩كمــا أبلغتن  ٢٠٠٣يولي

األجنبيــات اخلادمــات يف  املتعلــق بتنظــيم عمــل الوكــاالت الــيت تقــوم باســتخدام  ٧٠/١القــرار 
ــهاكات مــن جانــب املخــدمني أو أصــحاب الوكــاالت        ــع االنت ــوقهن ومن ــضمان حق ــازل ل املن

يوليـه  / متـوز ٦وعلى حنو مماثل، اعتمدت وزارة العمـل يف        . وتنظيم العالقة بني األطراف الثالثة    
ــرار ٢٠٠٤ ــب   ١١٧/١ الق ــال األجان ــأمني للعم ــسياسة الت ــق ب ــسياسة   .  املتعل ــك ال ــشمل تل وت

التأمني على احلياة، وإعادة رفات املـوتى إىل الـوطن، والتعـويض عـن اإلعاقـة التامـة أو اجلزئيـة                     
 .النامجة عن احلوادث، وتكاليف العناية الصحية يف املستشفيات يف حالة احلوادث

 مـن قـانون العمـل الـيت     ٧وأخريا قدمت احلكومة معلومات عن اعتزامها تعـديل املـادة     - ٤٩
 . يف املنازل، حىت يكونوا مشمولني فيهاتستثين اخلادمني
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 موريشيوس  
قدمت حكومة موريشيوس معلومات عن اإلجراءات املتعلقة بتسهيل استقدام العمـال            - ٥٠

وذكرت يف هذا الـصدد أن مكتـب اجلـوازات واهلجـرة هـو              . األجانب وبقائهم يف موريشيوس   
 .يناهليئة املسؤولة عن طلبات تصاريح العمل للعمال املهاجر

ــوق         - ٥١ ــل احلق ــتور يكف ــة إىل أن الدس ــوطين، أشــارت احلكوم ــشريع ال ــق بالت ــا يتعل وفيم
 من الدستور يـنص علـى   ٦فالبند . واحلريات األساسية جلميع العمال املهاجرين يف موريشيوس    

وذكـرت احلكومـة أن     .  ينص علـى احلمايـة مـن التمييـز         ١٦احلماية من الرق والسخرة، والبند      
وللعمـال املهـاجرين    . سارية يف موريشيوس تنطبق على مجيع العمـال املهـاجرين         قوانني العمل ال  

احلق يف احلصول على اخلدمات االجتماعية والوصول إىل نظام العدالة اجلنائي فضال عن احلـق               
 .يف تكوين النقابات واالنضمام إليها أو املشاركة يف أنشطتها

 علــى الربوتوكــول  ٢٠٠٣بتمرب ســ/ أيلــول٢٤وأشــارت احلكومــة إىل تــصديقها يف    - ٥٢
املتعلــق مبكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو والربوتوكــول املتعلــق مبنــع    

 .االجتار باألشخاص وال سيما النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه
ة وأشارت احلكومة أيضا إىل أن اإلطار الوطين ملكافحة االجتـار باألطفـال ومحايـة املـرأ          - ٥٣

من مجيع أشكال التمييز على أساس نوع اجلنس وسوء املعاملـة واالسـتغالل يتـألف مـن قـانون       
، وقـانون التمييـز علـى أسـاس      ) املضايقة اجلنـسية   - ٢٥٤البند  (محاية الطفل، والقانون اجلنائي     

 .٢٠٠٤، وقانون العمل لعام ٢٠٠٢نوع اجلنس لعام 
 املنتظمــة ألمــاكن العمــل الــيت ينفــذها وقُــدمت معلومــات أيــضا عــن عمليــات التفتــيش - ٥٤

موظفو الوحدة اخلاصة بالعمال املهاجرين التابعة لـوزارة العمـل والعالقـات الـصناعية والعمالـة                
وذلك للتحقق من أن املخدمني ميتثلـون لبنـود وشـروط العمـل علـى النحـو املنـصوص عليـه يف                      

قق ممــا إذا كــان العمــال   ويقــوم املفتــشون بــالتح  . عقــود العمــل ويف قــانون العمــل الــساري    
وفـضال عـن ذلـك فـإن     . املهاجرون حيصلون علـى نـسخ مـن عقـد العمـل باللغـة الـيت يفهموهنـا           

وزارة العمــل والعالقــات الــصناعية والعمالــة تقــدم معلومــات إىل العمــال املهــاجرين بــشأن         
 .حقوقهم وواجباهتم على النحو املنصوص عليه يف عقود العمل

. مات عن األوضاع املعيشية للعمـال املهـاجرين يف موريـشيوس          وقدمت احلكومة معلو   - ٥٥
ــصدد أن        ــك ال ــالن يف ذل ــافئ تكف ــة املط ــشية وهيئ ــشؤون املعي ــصحة وال وذكــرت أن وزارة ال

 .تتماشى األوضاع املعيشية مع القانون
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وطبقــا لقــانون العمــل، إذا رأى العامــل املهــاجر أن إهنــاء عقــده غــري مــربر، تتــوفر لــه      - ٥٦
طالبة بـبدل لالنقطاع عن العمـل مـن احملكمـة الـصناعية أو مقاضـاة املخـدم واملطالبـة            إمكانية امل 

 .بتعويض أمام احملكمة العادية
وقُــدمت معلومــات أيــضا بــشأن التعــاون الوثيــق بــني حكومــة موريــشيوس واملنظمــة      - ٥٧

 وتلقـى . الدولية للهجرة مـن أجـل تـشجيع إرسـال العمـال مـن رعايـا موريـشيوس إىل اخلـارج                    
 .املوظفون احملليون يف هذا الصدد تدريبات نظمتها املنظمة الدولية للهجرة

وأشارت احلكومة إىل أنه ومن أجل أن تتم هجرة العمالة بطريقـة منظمـة تقـوم وزارة            - ٥٨
العمل والعالقات الصناعية والعمالة بتوقيع اتفاقات مع املخدمني احملتملني قبـل مغـادرة العمـال               

ــل   ــاجرين للعم ــل       . يف اخلــارجامله ــائل النق ــل وس ــضايا مث ــف الق ــات خمتل ــك االتفاق ــنظم تل وت
واألجور والعودة إىل الوطن واحلواالت املالية وشروط العقـد وإمكانيـات احلـصول علـى إقامـة       

وحتقيقــا هلــذه الغايــة، وقبــل  . دائمــة والعمــل اإلضــايف والــسكن ومــسؤوليات األطــراف املعنيــة 
وم سـفارات موريـشيوس يف اخلـارج جبمـع املعلومـات عـن       الشروع يف أي إجراءات للتعيني تقـ   

 .الشركات احملتملة وتقدمها إىل وزارة العمل والعالقات الصناعية والعمالة
وقدمت احلكومة معلومات تتعلق باالتفاق الثنائي للتعاون يف جمـال العمـل الـذي وقـع                 - ٥٩

 موريـشيوس وفقـا لإلطـار    مع حكومة الصني هبدف كفالـة إمتـام اسـتقدام العمـال الـصينيني إىل        
ويـنظم االتفـاق، يف مجلـة أمـور، شـروط العمـل واجلوانـب ذات           . القانوين واإلجراءات احملـددة   

ــصينيني املهــاجرين عــن طريــق وكــاالت       ــة وعقــود االســتخدام للعمــال ال ــصلة هبجــرة العمال ال
 .االستخدام الصينية

ت احلكومــة معلومــات أيــضا عــن الوحــدة اخلاصــة بالعمــال املهــاجرين، وهــي     وقــدم - ٦٠
وتــشمل مــسؤولياهتا القيــام . وحـدة خاصــة داخــل وزارة العمــل والعالقــات الـصناعية والعمالــة  

بعمليات تفتيش للتحقق من احترام شروط العمـل للعمـال األجانـب والتـدقيق يف عقـود عمـل                   
 .من األجور الدنيا والتأكد من مالءمة شروط العملالعمال األجانب اليت حتدد أجورا أقل 

 
 توغو  

أبلغتنا احلكومة أنـه ال اعتـراض لـديها علـى مـضمون وتطبيـق هـذا القـرار الـذي يبـدو                        - ٦١
 .متفقا مع النصوص السارية لديها أو اليت وافقت عليها أثناء املناقشة الواسعة للموضوع
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فيما يتعلـق بتنفيـذ قـرار اجلمعيـة العامـة           املعلومات املقدمة من احلكومات      -ثالثا  
٦٢/١٥٦ 
ــىت  - ٦٢ ــسطس / آب١٢حـ ــة    ٢٠٠٨أغـ ــضاء التاليـ ــدول األعـ ــات الـ ــتجابت حكومـ ، اسـ

. كندا وكوبـا واليابـان وسـلوفاكيا وتركيـا        : ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٤للمذكرة الشفوية املرسلة يف     
لـردود عنـد الطلـب      وميكن احلصول على النصوص الكاملة ل     . وترد أدناه موجزات تلك الردود    

 .من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
 

 كندا  
ــساهم، إن       - ٦٣ ــسبة للمجتمعــات، وميكــن أن ت ــة بالن ــدا أن اهلجــرة ظــاهرة إجيابي ــرى كن ت

وذكرت كندا أن لديها أعلـى      . أديرت بشكل جيد، يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان       
وأهنـــا اســـتقبلت )  يف املائــة يف الـــسنوات األخــرية  ٠,٨(معــدالت للـــهجرة الدائمــة يف العـــامل   

، كـان حنـو     ٢٠٠٦ويف عـام    . مليون مهاجر على مدى السنوات اخلمس عـشرة األخـرية          ٣,٥
ــودين يف اخلــارج  ٢٠ ــدا مول ــة مــن ســكان كن  يف ٨٥وأشــارت احلكومــة إىل أن حنــو  .  يف املائ
ــة ــسية ا      املائ ــى اجلن ــؤهلني للحــصول عل ــدائمني امل ــيمني ال ــن املق ــام  م ــة يف ع ــد ٢٠٠٦لكندي  ق

 .عليها حصلوا
وفيما يتعلق حبمايـة حقـوق املهـاجرين، تتبـع كنـدا هنـج تعزيـز عامليـة حقـوق اإلنـسان                       - ٦٤

وحيمــي امليثــاق . جلميــع األفــراد، مبــن يف ذلــك املقــيمني الــدائمني أو العمــال املهــاجرين املــؤقتني
.  جلميـع األشـخاص يف كنـدا       الكندي للحقوق واحلريات حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية        

وتنطبق أحكام امليثاق علـى مجيـع القـرارات الـيت تتخـذها الـسلطات الكنديـة مبوجـب القـانون                     
ــون      ــذين ال يتمتعـ ــبالد الـ ــودين يف الـ ــاألفراد املوجـ ــها بـ ــا يتعلـــق منـ ــا يف ذلـــك مـ الكنـــدي، مبـ

 .قانوين مبركز
 الـيت هتـدف إىل فحـص        وقدمت احلكومة أيضا معلومـات عـن براجمهـا البحثيـة املكثفـة             - ٦٥

وبـالرغم مـن أن كنـدا لـيس         . نتائج اهلجرة وبالتايل تعزيز فهم املسامهات املقدمة من املهاجرين        
لديها أي جمموعة من البيانات لقياس تلك املسامهات، فإهنـا تـسلم باملكاسـب الكـبرية للـهجرة                 

 .على تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 

 كوبا  
ومة كوبا معلومات عن تنظيم جمموعـة مـن املـؤمترات بـشأن القـضايا ذات                قدمت حك  - ٦٦

 ١٩٩٤يف األعـوام     “الـوطن واهلجـرة   ”وانعقدت تلك املـؤمترات حتـت عنـوان         . الصلة باهلجرة 
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إنــشاء مكتــب تــابع : ومت يف آخــر هــذه املــؤمترات اعتمــاد التــدابري التاليــة . ٢٠٠٤ و ١٩٩٥ و
طنني الكـوبيني املقـيمني يف اخلـارج، واختـاذ تـدابري متعـددة              لوزارة اخلارجية لرعاية شـؤون املـوا      

لزيــادة فعاليــة اإلجــراءات اجلمركيــة للمــرور العــابر، ووضــع برنــامج للمــنح الدراســية اجلامعيــة 
 .ألبناء املهاجرين الكوبيني

وقدمت احلكومة معلومات أيـضا عـن تنظـيم تـدفقات اهلجـرة إىل البلـد، وهـي عمليـة                   - ٦٧
ــة الــضرورية واحلــرص علــى الــدوام علــى االمتثــال     تــتم لتــوفري وكف الــة مجيــع ضــمانات احلماي

وتشمل التدابري اليت اختذهتا احلكومـة لتنظـيم تـدفقات اهلجـرة تـوفري       . ألحكام الصكوك الدولية  
ــة       ــة للبلــد، ووضــع آليــات ملراقب ــة للمهــاجرين يف خمتلــف النقــاط احلدودي ــة اجملاني ــة الطبي الرعاي

خاص القادمني أو املغادرين للبلد، وتنفيـذ التـدابري الدوليـة املعتمـدة بـشأن               الوثائق الثبوتية لألش  
 .أنشطة االجتار بالبشر واالجتار باملخدرات

خلـــدمات يف اوباإلضـــافة إىل ذلـــك، أفـــادت احلكومـــة بتنفيـــذ خطـــة خاصـــة لتـــوفري    - ٦٨
طـة علـى   وتـنص هـذه اخل    . املخيمات ملـساعدة املهـاجرين الـذين يـصلون إىل الـشواطئ الكوبيـة             

تــوفري الرعايــة الــصحية، وتوزيــع املــواد الغذائيــة، وتــدابري إعــادة أولئــك املهــاجرين إىل بلــداهنم   
 .األصلية مع احترام كرامتهم وكفالة سالمتهم

ويشمل اإلطار القانوين لتنظيم اهلجرة يف كوبا قانون اهلجرة وقانون شـؤون األجانـب      - ٦٩
علومــات أيــضا بــشأن تــصديق كوبــا علــى  وقُــدمت م. ١٩٧٦لعــام ) ١٣١٣ و ١٣١٢رقــم (

 .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 

 اليابان  
أوضــحت اليابــان أن قــانون مراقبــة اهلجــرة والالجــئني ينطبــق علــى املــوظفني املعنــيني     - ٧٠

ــرة ــة اهلجـ ــإن املـــ   . مبراقبـ ــلحة فـ ــتخدام األسـ ــانون يـــسمح باسـ ــالرغم مـــن كـــون القـ وظفني وبـ
وأشــارت اليابــان أيــضا إىل قــانون حــرس الــسواحل . يــستخدموا أي أســلحة منــذ أمــد بعيــد مل

وقانون تنفيذ واجبات الشرطة الذي يتـضمن أحكامـا بـشأن اسـتخدام العناصـر التابعـة للدولـة                   
 علــى إبــرام ٢٠٠٥يونيــه /وباإلضــافة إىل ذلــك، وافــق الربملــان اليابــاين يف حزيــران  . لألســلحة

مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو املكمــل التفاقيــة األمــم  بروتوكــول 
 .املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

وفضال عن ذلك، قدمت اليابان معلومـات بـشأن إجـراءات ترحيـل املهـاجرين والبيئـة                - ٧١
ان أن إجــراء طــرد ويف مــا يتعلــق بــإجراءات الترحيــل، ذكــرت اليابــ  . االجتماعيــة للمهــاجرين

األفراد مبوجب قانون اهلجرة يتيح لـوزير العـدل الـسماح للمـواطنني األجانـب البقـاء مؤقتـا يف                    
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كمـا أوضـحت أيـضا أن لـضحايا االجتـار           . البالد حـىت اكتمـال إجـراءات االعتـراف بلجـوئهم          
 باألشــخاص احلــق حبمايــة قانونيــة خاصــة كمــا ميكــن أيــضا طــرد غــري املــواطنني إىل بلــدان غــري

 .بلداهنم األصلية بشرط قبول البلد املعين
ويف مـــا يتعلـــق بالبيئـــة االجتماعيـــة للمهـــاجرين، ذكـــرت اليابـــان أن النظـــام اليابـــاين   - ٧٢

للمساعدة احلكومية يـستند إىل الدسـتور، وبالتـايل فهـو ينطبـق فقـط علـى املـواطنني اليابـانيني،              
كنـهم احلـصول علـى املـساعدة احلكوميـة          أن فئات معينة من غـري املـواطنني، كـالالجئني، مي           إال

ويستفيد غري املواطنني مـن اخلـدمات نفـسها الـيت يـستفيد منـها املواطنـون يف          . ألسباب إنسانية 
ما يتعلق بقانون العمل، مبا فيها االنضمام إىل النقابـات، واحلـصول علـى التعلـيم، واللجـوء إىل               

 .النظام القضائي واألجهزة الوطنية حلقوق اإلنسان
 

 سلوفاكيا  
أوضحت السلطات السلوفاكية يف ردها أن سلوفاكيا ملتزمة باالتفاقية املتعلقـة مبركـز              - ٧٣

كمــا أشــارت إىل إدراج التــشريع األورويب  . الالجــئني والربوتوكــول املتعلــق مبركــز الالجــئني  
ومشلــت تلــك . املتعلــق بــاللجوء يف النظــام القــانوين الــسلوفاكي الــذي خــضع لعــدة تعــديالت   

ــس     ال ــه اجملل ــيت جنمــت عــن إدراج توجي ــديالت، ال ــؤرخ EC/2004/83تع ــسان٢٩ امل ــل / ني أبري
، املعايري الدنيا للتأهيل واملركز القـانوين لرعايـا البلـدان األخـرى أو لألشـخاص عـدميي                  ٢٠٠٤

 .اجلنسية الالجئني أو األشخاص احملتاجني حلماية دولية، وإدخال مبدأ احلماية اإلضافية
ــارت احل - ٧٤ ــه اجمللـــــس  أشـــ ــة إىل إدراج توجيـــ ــؤرخ EC/2005/85كومـــ ــانون ١ املـــ  كـــ

ــدول األعــضاء ملــنح     ٢٠٠٥ديــسمرب /األول ــدنيا لإلجــراءات الــيت تتبعهــا ال ــايري ال  املتعلــق باملع
ــدأ ســريانه يف       أو  كــانون ١ســحب مركــز اللجــوء والتعــديل األخــري لقــانون اللجــوء الــذي ب

ا جديـدة تتعلـق بأسـس رفـض طلبـات اللجـوء       وأدخل هذا القانون أحكام   . ٢٠٠٨يناير  /الثاين
كطلبات غري مقبولة أو التضاح عدم استنادها إىل أساس مقبول، وينص على متثيـل املهـاجرين                
يف احملاكم لدى النظر يف القضية املتعلقـة بلجـوئهم وعلـى التعـاون مـع مفوضـية األمـم املتحـدة                      

هبا مللتمسي اللجوء ولألجانب الـذين      لشؤون الالجئني، وقدم تعريفا أدق لنوع اإلقامة املأذون         
 .مينحون محاية إضافية

وقُــدمت معلومــات أيــضا بــشأن التعــاون بــني احلكومــة واملنظمــة الدوليــة للــهجرة إثــر   - ٧٥
 لتطــوير التعــاون يف جمــال ١٩٩٨ وعــام ١٩٩٦توقيــع عــدد مــن االتفاقــات يف جنيــف يف عــام 

 .ن غري النظاميني إىل بلداهنم األصليةعودة ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباهتم واملهاجري
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وقدمت احلكومة معلومات بشأن وضع برامج تثقيفية يف جمال محايـة حقـوق اإلنـسان                - ٧٦
واحلريــات األساســية مللتمــسي اللجــوء وطــاليب اللجــوء يف األنــشطة املرتبطــة مبنــع اجلرميــة ومنــع 

ن مــع خمتلــف منظمــات االجتــار باألشــخاص والعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس وذلــك بالتعــاو 
 .اجملتمع املدين ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة

وقدمت احلكومة معلومات أيـضا بـشأن اعتبـار وزارة الداخليـة الـسلطة املـسؤولة عـن                 - ٧٧
ــس        ــذي أنــشئ مبوجــب قــرار اجملل ــصندوق األورويب لالجــئني ال  للفتــرة مــن  EC/2004/904ال

ــاينكــانون  ١ ــاير /الث ــسمرب / كــانون األول٣١ إىل ٢٠٠٥ين ــل اهلــدف مــن  . ٢٠١٠دي ويتمث
 .الصندوق يف تقدمي الدعم للجهود املتعلقة باستقبال بعض فئات الالجئني واملشردين

 تـرتبط بـشروط     ٢٠٠٦وقدمت احلكومة معلومات عن تنفيذ مخـسة مـشاريع يف عـام              - ٧٨
لالجـئني واملـشردين والعـودة الطوعيـة مللتمـسي          استقبال الالجئني وإجراءات اللجـوء وإدمـاج ا       

وتوفر الدعم املايل لتلك املشاريع مـن       . اللجوء الذين رفضت طلباهتم واملهاجرين غري النظاميني      
 .الصندوق األورويب لالجئني وميزانية دولة سلوفاكيا

ــشاء مكتــب       - ٧٩ ــراهن ملواصــفات إن وأخــريا قــدمت احلكومــة معلومــات عــن الفحــص ال
التجنـــيس بغـــرض إقامـــة مكتـــب أورويب لتمثيـــل النظـــام األورويب للجـــوء بعـــد        للـــهجرة و

 . ٢٠١٠ عام
 

 تركيا  
ذكرت تركيا أهنا شـاركت بنـشاط يف خمتلـف منتـديات اهلجـرة وآليـات احلـوار علـى                      - ٨٠

، تولــت تركيــا رئاســة عمليــة    ٢٠٠٦ينــاير /ويف كــانون الثــاين . املــستويني الــوطين والــدويل  
ــارة   عــن منتــدى غــري رمســي للتعــاون واحلــوار بــني احلكومــات يــضم يف     بودابــست، وهــي عب

 منظمــات دوليــة ويهــدف إىل منــع اهلجــرة غــري الــشرعية ١٠ منظمــة حكوميــة و ٥٠عــضويته 
 .وإنشاء آليات مستدامة يف جمال إدارة اهلجرة

ــع العمــال         - ٨١ ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي ــى االتفاقي ــا صــادقت عل ــا أهن وذكــرت تركي
 . ٢٠٠٤أفراد أسرهم يف عام املهاجرين و

ــستقبلة         - ٨٢ ــدان امل ــة يف البل ــا اخلارجي ــة وبعثاهت ــة التركي ــضا أن احلكوم ــا أي وذكــرت تركي
تتعاون بشكل وثيق مع احلكومات والوكاالت املعنية لتعزيـز سياسـات اإلدمـاج ودعـم جهـود       

الهتم بلغتـهم األم  ولتلبية احتياجات املهـاجرين األتـراك يف احملافظـة علـى صـ     . املهاجرين األتراك 
وثقافتهم، وممارسة شعائرهم الدينية، ودعم جهود اندماجهم، عينت احلكومة مدرسـني أتـراك             

 .ومسؤولني دينيني يف البلدان املستقبلة
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 أنشطة املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين -رابعا  
، الـذي   ١٩٩٩/٤٤ يضطلع املقرر اخلاص بأنـشطته وفقـا لقـرار جلنـة حقـوق اإلنـسان               - ٨٣

 ١/١٠٢وقام جملس حقوق اإلنـسان يف قـراره   . أنشأت مبوجبه اللجنة اآللية وحددت وظائفها   
، اختــذ جملــس حقــوق اإلنــسان يف  ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٨ويف . بتمديــد الواليــة ملــدة ســنة 

نـسان   متديد والية املقرر اخلاص املعين حبقـوق اإل ٨/١٠دورته الثامنة املعقودة يف جنيف القرار       
 .للمهاجرين ملدة ثالث سنوات

وقـدم املقـرر اخلـاص، خورخيـه بوســتامانته، أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير تقريــرا إىل          - ٨٤
جملس حقـوق اإلنـسان ركـز فيـه علـى بعـض التحـديات الرئيـسية املتعلقـة بتجـرمي اهلجـرة غـري                         

 املهــاجرين غــري النظــاميني النظاميــة وخلّــص بعــض العناصــر املتعلقــة مبــسؤولية الدولــة يف محايــة  
وتقريرا عن الرسائل املوجهة إىل احلكومات والردود الواردة منها، وتقريـرا عـن بعثتـه القطريـة                 

 ).2 و Add.1 و A/HRC/7/12(إىل الواليات املتحدة األمريكية 
وبناء على دعوة من احلكومة املكسيكية، قام املقرر اخلاص بزيارة املكسيك يف الفتـرة               - ٨٥

ــن  ــارس / آذار١٥ إىل ٩م ــق      . ٢٠٠٨م ــاء تتعل ــه ورود أنب ــارت قلق ــيت أث ــور ال ــني األم ــن ب وم
باإلفالت من العقاب يف حاالت الفساد، مبـا فيهـا حـاالت الرشـوة واالبتـزاز، والعنـف املوجـه                    

وأبدى قلقـا خاصـا إزاء التقـارير املتعلقـة بعمـل الطفـل، والحـظ               . ضد املرأة واالجتار باألطفال   
 . رين القّصر غري املصحوبني بذوييهم متثل حتديا خاصا حلكومة املكسيكأن حالة املهاج

وبناء على دعوة من حكومة غواتيماال، قام املقـرر اخلـاص بزيـارة البلـد يف الفتـرة مـن                     - ٨٦
وشــعر باالرتيــاح لوجــود اإلرادة الــسياسية لــدى احلكومــة   . ٢٠٠٨مــارس / آذار٢٨ إىل ٢٤

وأعــرب املقــرر اخلــاص أيــضا عــن  .  يتعلــق مبــسألة اهلجــرةالعتمــاد برنــامج أكثــر مشــوال يف مــا 
ترحيبه جبهـود احلكومـة الراميـة إىل تـسهيل عـودة املهـاجرين القـّصر غـري املـصحوبني بـذوييهم                      

إال أنـه الحـظ     . املرحلّني من املكسيك إىل أسرهم، وأثىن على العمل الذي يقوم اجملتمـع املـدين             
كمــا الحــظ أن .  املــسؤولة عــن قــضايا اهلجــرةعــدم وجــود تنــسيق بــني خمتلــف هيئــات الدولــة

يــشتمل علــى عــدة ثغــرات تتــيح لــسلطات اهلجــرة والــشرطة    ) ١٩٩٨(قــانون اهلجــرة احلــايل  
 . هامشا كبريا يف حرية التصرف عند تعاملهم مع املهاجرين

وســوف يقــدم املقــرر اخلــاص تقريريــه عــن زيارتــه القطريــة للمكــسيك وغواتيمــاال يف   - ٨٧
 .ة جمللس حقوق اإلنسانالدورة املقبل
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ــاجرين      -خامسا   ــال املهــ ــع العمــ ــوق مجيــ ــة حقــ ــة حلمايــ ــة الدوليــ ــة االتفاقيــ حالــ
 أسرهم وأفراد

 بـدأ نفـاذ االتفاقيــة الدوليـة حلمايــة حقـوق مجيــع العمـال املهــاجرين وأفـراد أســرهم يف       - ٨٨
 دولــة علــى االتفاقيــة ٣٧، صــادقت ٢٠٠٨أغــسطس / آب١٤وحــىت . ٢٠٠٣يوليــه / متــوز١

أذربيجــان، األرجنــتني، إكــوادور، ألبانيــا، أوروغــواي، أوغنــدا، بليــز، بوركينــا فاســو،  : وهــي
ــا، تيمـــور    ــا، بـــريو، تركيـ ــنة واهلرســـك، بوليفيـ ــة،  -البوسـ ــة العربيـــة الليبيـ  ليـــشيت، اجلماهرييـ

اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، الــرأس األخــضر، ســري النكــا، الــسلفادور، الــسنغال، سيــشيل،  
 غانا، غواتيماال، غينيا، الفلبني، قريغيزسـتان، كولومبيـا، ليـسوتو، مـايل،             شيلي، طاجيكستان، 

ويـساعد بـدء سـريان االتفاقيـة يف         . مصر، املغرب، املكسيك، موريتانيا، نيكاراغوا، هنـدوراس      
. كفالــة آليــة حلمايــة حقــوق اإلنــسان للمهــاجرين مبــن فــيهم املوجــودون يف وضــع غــري نظــامي

مل تنـضم بعـد إىل االتفاقيـة مـدعوة للنظـر يف االنـضمام إليهـا علـى         ومجيع الدول األعـضاء الـيت     
 .وجه السرعة

 
 اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم -سادسا  

تقــوم اللجنــة املكّونــة مــن خــرباء مــستقلني برصــد تنفيــذ االتفاقيــة مــن جانــب الــدول     - ٨٩
 يف التقـارير    ٢٠٠٤مـارس   /رهتا األوىل املعقودة يف آذار    ونظرت اللجنة، منذ دو   . األطراف فيها 

 .األولية املقدمة من مايل واملكسيك ومصر وإكوادور وبوليفيا واجلمهورية العربية السورية
يف دورهتـا   ) CMW/C/ECU/1(ونظرت اللجنـة يف التقريـر األويل املقـدم مـن إكـوادور               - ٩٠

ــاين   ــشرين الث ــسابعة املعقــودة يف ت ــوفمرب /ال ــة   . ٢٠٠٧ن ــة يف مالحظاهتــا اخلتامي وأوصــت اللجن
)CMW/C/ECU/CO/1 (   جبملــة أمــور منــها أن تقــوم إكــوادور باملواءمــة الكاملــة بــني تــشريعها

الوطين واالتفاقية، وبوضع برامج لتوعية املوظفني القضائيني بأمهية استخدام معاهـدات حقـوق            
يع جوانب االتفاقية املتعلقـة بالعمـال       اإلنسان مبا فيها االتفاقية؛ وإنشاء قاعدة بيانات تشمل مج        

املهاجرين العابرين أو املقيمني يف إكوادور؛ ومواصلة توفري التـدريب والتثقيـف بـشكل منـتظم                
للمــوظفني العــاملني يف جمــال اهلجــرة أو الــذين تكــون هلــم صــالت بالعمــال املهــاجرين وأفــراد   

عمـال املهـاجرين اإلكـوادوريني      أسرهم؛ ونشر أحكام االتفاقية على نطاق واسـع يف أوسـاط ال           
ــذلك يف       ــوادور وكـ ــيمني يف إكـ ــابرين أو املقـ ــب العـ ــاجرين األجانـ ــال املهـ ــارج والعمـ يف اخلـ
اجملتمعات احمللية عموما مـن خـالل مجلـة أمـور منـها محـالت التوعيـة الطويلـة األجـل؛ وكفالـة                       

تعلقـة بـاهلجرة مـن    جعل مدة حرمان املهاجرين أو أفراد أسرهم احملتجـزين انتـهاكا لألحكـام امل            
ــاء احتجــازهم عــن         ــصلهم أثن ــضمان ف ــا ميكــن؛ ومواصــلة اختــاذ خطــوات ل ــصر م ــهم أق حريت

 .األشخاص املدانني أو األشخاص احملتجزين يف انتظار احملاكمة
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وأوصــت اللجنــة أيــضا بــأن تلغــي الدولــة الطــرف شــرط احلــصول علــى إذن باملغــادرة  - ٩١
يــد النظــر يف ع مــن االتفاقيــة؛ وبــأن ت٨، وفقــا للمــادة للمــواطنني الــراغبني يف مغــادرة إكــوادور

املمارسة والسياسة املتعلقتني بطلـب شـهادة مـن الـسجل اجلنـائي كـشرط لـدخول البلـد يطبـق                
بشكل حصري علـى املهـاجرين الكولـومبيني، إذ أن ذلـك قـد يـسهم يف وصـمهم وتنمـيطهم؛                    

 بغـرض تفـادي البـت يف انتـهاكات           من قانون اهلجرة   ١٣١وبأن تنظر يف إلغاء أو تعديل املادة        
 . األحكام ذات الصلة باهلجرة يف النظام القضائي اجلنائي

وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة الدولة الطـرف مبواصـلة العمـل للقـضاء علـى مجيـع             - ٩٢
األشكال اخلطرة لعمل األطفال املهاجرين وتكثيف جهودها ملعاجلة مشكلة اسـتغالل األطفـال            

 ألغراض جتارية، وال سيما يف منطقة الغو أغريـو، مبـا يف ذلـك تـوفري املـوارد                   املهاجرين جنسيا 
 .البشرية واملالية الالزمة للشرطة اخلاصة باألطفال

وباإلضافة إىل ذلك، أوصت اللجنة بضرورة معاملة األطفـال املهـاجرين املتـورطني يف                - ٩٣
ل املهـاجرات العـامالت يف   البغاء بوصفهم ضحايا وعدم جتـرميهم أو معاقبتـهم، وضـمان وصـو            

وأوصـت أيـضا بـأن تكفـل إكـوادور          . اخلدمة املرتلية إىل آليـات رفـع الـدعاوى ضـد املخـدمني            
متتع مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم بـصرف النظـر عـن وضـعهم القـانوين كمهـاجرين            

ال ميكـن    الطبيـة الالزمـة بـصورة عاجلـة حلفـظ حيـاهتم أو لـتاليف ضـرر                   ةباحلق يف تلقـي الرعايـ     
 . عالجه ويلحق بصحتهم، وذلك على املساواة يف املعاملة مع مواطين الدولة الطرف

ــا     - ٩٤ ــر األويل املقــدم مــن بوليفي ــة يف التقري يف دورهتــا ) CMW/C/BOL/1(ونظــرت اللجن
وأوصــــت اللجنــــة يف مالحظاهتــــا اخلتاميــــة    . ٢٠٠٨أبريــــل  /الثامنــــة املعقــــودة يف نيــــسان  

)CMW/C/BOL/CO.1 ( قوم بوليفيا بتعزيز جهودها مـن أجـل اإلدمـاج الكامـل لالتفاقيـة              بأن ت
يف القانون الوطين؛ وباعتماد قانون للهجرة يتواءم بشكل تـام مـع املعاهـدات الدوليـة؛ وإنـشاء                  
قاعدة بيانات تشمل مجيع جوانب االتفاقية، مبا يف ذلك بيانات منهجية، كـأداة لتنفيـذ سياسـة      

حكـام االتفاقيـة؛ وتكثيـف تـدريب مجيـع املـوظفني العـاملني يف         فعالة للـهجرة وتطبيـق خمتلـف أ       
جمال اهلجرة، وال سيما أفراد الشرطة وأفراد حرس احلدود، وكذلك املوظفني الـذين يتعـاملون               
مع العمال املهاجرين على املستوى احمللي؛ ومواصـلة العمـل مـع منظمـات اجملتمـع املـدين لنـشر               

ــة والتعريــف هبــ   ــضمان حــصول العمــال    املعلومــات عــن االتفاقي ا؛ واختــاذ اخلطــوات الالزمــة ل
املهــاجرين علــى املعلومــات املتعلقــة حبقــوقهم مبوجــب االتفاقيــة؛ وتعزيــز جهودهــا يف إطــالع     
العمــال املهــاجرين علــى ســبل االنتــصاف اإلداريــة والقــضائية املتاحــة هلــم ومعاجلــة شــكاواهم    

ــة؛ وضــمان أن تكــون مــدة حرمــان ال    ــدر يف الفعالي ــأكثر ق ــراد أســرهم   ب عمــال املهــاجرين وأف
احملتجزين بسبب انتهاك أحكام تتعلق باهلجرة من حريتـهم أقـصر مـا ميكـن؛ وضـمان اسـتجابة                
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اخلدمات القنصلية بطريقة فعالة حلاجـة العمـال املهـاجرين البـوليفيني وأفـراد أسـرهم للحمايـة؛                  
لطرف إال مبوجـب قـرار    وكفالة عدم طرد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم من أراضي الدولة ا          

ــة         ــرار يف مرحل ــة الطعــن يف هــذا الق ــوفري إمكاني ــانون وت ــا للق ــصة وفق ــسلطات املخت تتخــذه ال
االســتئناف؛ وجعــل إجــراءات تــسوية الوضــع القــانوين للمهــاجرين أكثــر ســهولة، مبــا يف ذلــك 

رين مبراجعـة الرســوم وإزالـة أســباب التـأخري؛ واختــاذ اخلطـوات لتــسهيل ممارسـة العمــال املهــاج     
البوليفيني املقيمني يف اخلـارج حلقهـم يف التـصويت؛ واسـتحداث آليـات لتيـسري حتديـد الفئـات                 
املهاجرة املستضعفة، كالالجئني وضـحايا االجتـار وتقـدمي املـساعدة املالئمـة للـضحايا؛ والنظـر                 
يف استحداث آليات لتيسري العودة الطوعيـة للعمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم وكـذلك إعـادة                   

 .ماجهم اجتماعيا وثقافيا إدماجا تاماإد
ونظـــــرت اللجنـــــة يف التقريـــــر األويل املقـــــدم مـــــن اجلمهوريـــــة العربيـــــة الـــــسورية   - ٩٥

)CMW/C/SYR/1 (وأوصــت اللجنــة يف . ٢٠٠٨أبريــل /يف دورهتــا الثامنــة املعقــودة يف نيــسان
دابري الراميـة   بـأن تنظـر الدولـة الطـرف يف اختـاذ التـ            ) CMW/C/SYR/CO.1(مالحظاهتا اخلتامية   

إىل ضمان توفري فرص متساوية للمهاجرين العـرب وغـري العـرب يف احلـصول علـى املعلومـات                   
املتعلقة حبقوقهم مبوجب االتفاقية؛ وأن تنظر يف وضع سياسات تقضي بـأال يـتم اللجـوء بوجـه          

خـري،  عام إىل احتجاز العمال املهاجرين املوجودين يف وضع غري قانوين غري عادية إال كمـالذ أ               
وأن حتترم يف مجيع الظروف األصول القانونية يف إنفاذ القانون، مبا يف ذلك حـاالت الترحيـل؛                  
وأن توفر التدريب املناسب جلميع العاملني يف السلك القـضائي ومـوظفي إنفـاذ القـانون بـشأن       
ــق األصــول        ــشأن تطبي ــة وب ــة أو عرقي ــز علــى أســس إثني ــسان وعــدم التميي ــرام حقــوق اإلن احت

ية يف ما يتعلق باالحتجاز والترحيل؛ وأن تكفل امتثـال أصـحاب العمـل اخلـاص لقاعـدة               القانون
عدم جواز االحتفاظ جبوازات العمال املهاجرين ألي سبب من األسـباب؛ وأن تقيـد النظـر يف                 
ــاجرين املوجــودين يف         ــال امله ــا للعم ــسموح هب ــدة حلجــم التحــويالت امل ــة املقي سياســتها احلالي

وأخـريا، أوصـت اللجنـة باعتمـاد مـشروع قـانون بـشأن مكافحـة                . الـسورية اجلمهورية العربية   
 . االجتار باألشخاص

وباإلضافة إىل النظر يف تقارير الدول األطـراف، ناقـشت اللجنـة مـسامهتها احملتملـة يف                  - ٩٦
. ٢٠٠٨أكتـوبر   /املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية املقرر عقده يف مـانيال يف تـشرين األول             

ناولـت مقترحـا لتقدميــه إىل منظمـي املنتـدى للنظــر فيـه كجـزء مــن ورقـة معلومـات أساســية         وت
واحتفلـت اللجنـة أيـضا بالـذكرى الـسنوية اخلامـسة            . بشأن حقوق اإلنـسان واهلجـرة والتنميـة       

لبدء سريان االتفاقية بعقد مائدة مستديرة عن أمهية اتبـاع هنـج يقـوم علـى حقـوق اإلنـسان يف                     
 . ية االتفاقية يف إطار التحديات الراهنة يف جمال اهلجرةجمال اهلجرة وأمه
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 االستنتاجات والتوصيات -سابعا  
يرحب األمني العام بالردود املقدمة من الدول األعضاء بـشأن اسـتخدام البيانـات               - ٩٧

ويـثين بـصفة خاصـة علـى        . واإلحصاءات املتعلقة مبـسامهة املهـاجرين يف البلـدان املـستقبلة          
ويشجع األمني العام الـدول الـيت       . قدمت معلومات يف فترات اإلبالغ السابقة     الدول اليت   

 إىلمل تقم بعد بتقدمي هذه املعلومات على أن تفعل ذلك من أجل إدراجها يف تقريره املقبل 
 .جلمعية العامةا

حييط األمني العام علما بالتشريع املعتمد والتدابري واملبادرات اليت اختذهتا الـدول            و - ٩٨
 . ألعضاء بغرض تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرينا

لقانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان عنـد         با الدول   وجوب تقيد يشري األمني العام إىل     و - ٩٩
لـهجرة وذلـك بغـرض ضـمان        لممارستها حلقهـا الـسيادي يف اعتمـاد وتنفيـذ اسـتراتيجيات             

 . الكامل حبقوق اإلنسان ومتتعهممحاية املهاجرين
 إحـصاءات دقيقـة عـن تـدفقات اهلجـرة           لعدم تـوفر  عرب األمني العام عن أسفه      ي و - ١٠٠

 وضع سياسات يفويشري إىل أمهية هذه األداة . وعن القضايا األخرى ذات الصلة باهلجرة 
تقيـيم التحـديات واملعوقـات والتقـدم واإلجنـازات احملـرزة يف حالـة        مـن أجـل    فعالة للهجرة   

وحيـث األمـني العـام الـدول علـى مواصـلة         . وطين حلمايتها الواهلجرة وتنفيذ اإلطار الدويل     
 .لةباملستقطلب العمالة يف البلدان عن  قاعدة بيانات شاملة الستحداثجهودها 

يشري األمني العام إىل أمهية قيام الدول األعضاء بتنفيـذ محـالت إعالميـة موجهـة                 و - ١٠١
 . القانونيةخاطر اهلجرة غري مب وتوعيتهم حقوقهم والفرص املتاحة هلم لتوضيحللمهاجرين 

 ا اهتمامـ  موجهـة يرحب األمني العام بالـدول الـيت اعتمـدت خطـط عمـل وطنيـة                 و - ١٠٢
كمـا يوصـي الـدول    .  علـى مواصـلة تنفيـذها     ها ويشجع ،ة باهلجرة املتصل إىل القضايا    اخاص

 .أن تفعل ذلكب  بعد باعتماد خطط عمل وطنيةاألعضاء اليت مل تقم
 العام املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين على مواصلة ويشجع األمني - ١٠٣

عمله من أجل محاية حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للمهـاجرين بـصرف النظـر عـن                   
ــدول         ــع ال ــن خــالل حــواره م ــال، وذلــك م ــساء واألطف ــانوين، وال ســيما الن وضــعهم الق

 . األعضاء وبرناجمه للزيارات القطرية
مني العام الدول على النظر يف التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة         ويشجع األ  - ١٠٤

كما يـشجع األمـني العـام الـدول األطـراف           . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
 من االتفاقية لالعتراف باختصاص     ٧٧ و   ٧٦أيضا على تقدمي اإلعالنات مبوجب املادتني       
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مــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم يف تلقــي الــشكاوى اللجنــة املعنيــة حبمايــة حقــوق مجيــع الع
 .الفردية وبني الدول والنظر فيها

ويشجع األمني العام الدول األطراف أيضا على النظـر يف التـصديق علـى اتفاقيـة                 - ١٠٥
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة والربوتوكـول املكمـل لالتفاقيـة املتعلـق                

هــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو، وبروتوكــول منــع االجتــار        مبكافحــة هتريــب امل 
 . بشكل كاملاباألشخاص وال سيما النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه وتنفيذه

ويشجع األمني العام الدول على توجيه اهتمام خاص إىل أحكام املبادئ واملبادئ             - ١٠٦
ــة املوصــى هبــا  ــسان   فيمــا يالتوجيهي واالجتــار باألشــخاص الــيت وضــعتها   تعلــق حبقــوق اإلن
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