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  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/489/Add.2) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 محاية املهاجرين - 70/147
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــرار      إذ تشييير  ــا الةـ ــاجرين، و  ر ـ ــة املهـ ــة يمايـ ــاقةة املتع ةـ ــا السـ ــر قرارااـ إىل مجيـ

، وإذ تشري أيضـا إىل قـرار س ـق قةـو      2014كانون األول/ديسمرب  18املؤرخ  69/167
 ،(1)2015متوز/يوليه  2املؤرخ  29/2اإلنسان 
الـذ  يـنع ع ـن أن مجيـر      (2)اإلعـنن العـاملحل وةـو  اإلنسـان     وإذ تؤكد من جدييد  

ين يف الكرامــة واوةــو  وأنــه  ــس لكــت إنســان التمتــر  ميــر   النــاي يولــدون أقــرارا متســاو 
 اوةو  واوريات املبينة فيه دون متييز من أ  نوع، وخباصة ع ن أساي العر ،

أن لكت فرد اوس يف قريـة التنةـت ويف ا تيـار إـت إقامتـه       وإذ تؤكد من جديد أيضا 
 دا ــت قــدود كــت دولة واوس فــحل مغادرة أ  ق د، مبا يف ذلك ق ده، ويف العودة إىل ق ده،

أن لكـت إنسـان، يف كـت مكـان، اوـس قـتن يلعتـر  لـه         وإذ تؤكد من جدييد كيكل     
 قالشخصية الةانونية،

ــر الصــكو    وإذ تشيير  ــدو  ا ــا     إىل مجي ــة ذات الصــ ة، وخباصــة العهــد ال الدولي
 واالجتماعيـــة االقتصــادية  قــاوةو   ا ـــا  الــدو   ، والعهــد (3)قــاوةو  املدنيــة والسياســـية  

 العةوقـــــة أو املعام ـــــة ضـــــروب مـــــن وغـــــريه التعـــــذي  منا ضـــــة ، واتفاقيـــــة(3)والثةافيـــــة
_______________ 

(، الفصـت ا ـامق،   A/70/53) 53الوثياق  الرييية للجمعيية العاميةد اليدوسب ال،ياعوند اقل ي  س ي          انظر:  (1)
 الفرع ألف.

 (.3 -ألف )د  217الةرار  (2)

 (، املرفس.21 -ألف )د  2200الةرار  انظر (3)

http://undocs.org/ar/A/70/489/Add.2
http://undocs.org/ar/A/RES/69/167
http://undocs.org/ar/A/RES/29/2
http://undocs.org/ar/A/70/53
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، واالتفاقيــة الدوليــة ومايـة مجيــر األ ـخا  مــن اال تفــاء   (4)املهينـة  أو النإنســانية أو الةاسـية 
 قةـــو  واتفاقيـــة ،(6)املـــرأة ضـــد التمييـــز أ ـــكال مجيـــر ع ـــن الةضـــاء ، واتفاقيـــة(5)الةســر  
، واتفاقيـة قةـو    (8)التمييـز العنصـر   واالتفاقية الدولية ل ةضاء ع ـن مجيـر أ ـكال     ،(7)الطفت

، واالتفاقيــة الدوليــة ومايــة (10)، واتفاقيــة فيينــا ل عنقــات الةنصــ ية(9)األ ــخا  ذو  اإلعاقــة
، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلر ــة  (11)قةــو  مجيــر العمــال املهــاجرين وأفــراد أســر م 

ول مكافحـة اريـ  املهـاجرين عـن     قروتوكـ  سـيما  ال ،(12)املنظمة عـرب الوننيـة وقروتوكوالاـا   
 (13)املكمت التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلر ة املنظمـة عـرب الوننيـة    نريس الرب والبحر واجلو

ــال       ــار قاأل ــخا ، وخباصــة النســاء واألنف ــة االخ ــر ومعاقب ــر وقم ــت ، وقروتوكــول من املكم
 ،(14)التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلر ة املنظمة عرب الوننية

مبــا تةدهمــه االتفاقيــة الدوليــة ومايــة قةــو  مجيــر العمــال املهــاجرين وأفــراد    وإذ تقيير 
 أسر م من إسهام  ام يف النظام الدو  وماية املهاجرين،

إىل األقكــام املتع ةـة قاملهــاجرين الـواردة يف الوخلــايس ا تاميـة الصــادرة عــن    وإذ تشير   
عةــداا األمــم املتحــدة، ومــن قينــها الوخليةــة ا تاميــة   املــؤمترات الرييســية ومــؤمترات الةمــة الــي

و طـــة التنميـــة  (15)ل مــؤمتر املتع ـــس قاألزمـــة املاليـــة واالقتصـــادية العامليـــة وتتخلري ـــا يف التنميـــة 
 ،(16)2030املستدامة لعام 

_______________ 

(4) United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841. 

 .48088، الرقم 2716املرجر نفسه، اجمل د  (5)

 .20378، الرقم 1249نفسه، اجمل د  املرجر (6)
 .27531، الرقم 1577املرجر نفسه، اجمل د  (7)
 .9464، الرقم 660املرجر نفسه، اجمل د  (8)

 .44910، الرقم 2515املرجر نفسه، اجمل د  (9)

 .8638، الرقم 596املرجر نفسه، اجمل د  (10)
 .39481، الرقم 2220املرجر نفسه، اجمل د  (11)
 .39574، الرقم 2326و  2241و  2237و  2225املرجر نفسه، اجمل دات  (12)

 .39574، الرقم 2241املرجر نفسه، اجمل د  (13)
 .39574، الرقم 2237ه، اجمل د املرجر نفس (14)
 ، املرفس.63/303الةرار  (15)
 .70/1الةرار  (16)
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أيار/مــايو  10املــؤرخ  2006/2إىل قــرار  جلنــة الســكان والتنميــة  وإذ تشيير أيضييا 
املــؤرخ  2013/1، وإىل قرار ــا (18)2009نيســان/أقريت  3ؤرخ املــ 2009/1 و (17)2006

 ،(19)قشتن االخا ات اجلديدة يف اهلجرة: اجلوان  الد غرافية 2013نيسان/أقريت  26
املتع ةـة   1999تشرين األول/أكتـوقر   1املؤر ة  OC-16/99قالفـتوى  وإذ حتيط علما 

ــن املســاعدة الةنصــ ية       ــات ع ــن مع وم ــاوس يف اوصــول ع  ــار ضــمانات  ق  اإلجــراءاتيف إن
املتع ةــة قالوضــر   2003أي ول/ســبتمرب  17املؤر ــة  OC-18/03الةانونيــة الواجبــة والفتــوى   

ــوى      ــة وقةــوقهم والفت ــايس النزم املؤر ــة  OC-21/14الةــانول ل مهــاجرين غــري اوــام ق ل وخل
املتع ةــة قــاوةو  والكفــاالت الواجبــة لسنفــال يف ســيا  اهلجــرة    2014 ب/أغســطق  19

ــال انيتــــاجق إىل   ــةو/أو لسنفــ ــة الب ــــدان األمريكيــــة       محايــ ــدراا إكمــ ــي أصــ دوليــــة الــ
 اإلنسان، وةو 

 ذار/مـاري   31قاوكم الذ  أصدرته إكمة العدل الدوليـة يف   وإذ حتيط علما أيضا 
وقـاوكم الـذ  أصـدرته انيكمـة يف      (20)أبينا ومواطنون مك،ييكيون خريرون   قضية يف 2004

، وإذ تشـري  (21)أبينيا قشتن ن   تفسري اوكم الصادر يف قضية  2009كانون الثال/يناير  19
 إىل التزامات الدول الي أعيد تتكيد ا يف اوكمق ك يهما،

اقتـرام محايـة قةـو  اإلنسـان     ع ن أمهية س ق قةو  اإلنسـان يف تعزيـز    وإذ تشدد 
 واوريات األساسية ل جمير، مبن فيهم املهاجرون،

قـتن النسـاء يشـك ن تةريبـاف نصـف سمـوع املهـاجرين الـدوليق، وإذ تسـ  م           وإذ ت،ّل  
أيضــا، يف  ــذا الصــدد، قــتن العــامنت املهــاجرات يســامهن قةــدر كــبري يف التنميــة االجتماعيــة 

لعم هن مـن قيمـة وكرامـة،     ما ص ية وق دان املةصد، وإذ تشدد ع نواالقتصادية يف الب دان األ
 مبا يف ذلك العمت الذ  تضط ر قه العامنت املزنليات،

_______________ 

(، E/2006/25) 5د اقل ييي  س ييي  2006الوثييياق  الرييييية للمجليييي اا جتييياد  وااججمييياع د  انظـــر:  (17)
 األول، الفرع قاء. الفصت

 (، الفصت األول، الفرع قاء.E/2009/25) 5اقل   س   د 2009املرجر نفسه،  (18)
 (، الفصت األول، الفرع قاء.E/2013/25) 5اقل   س    د2013املرجر نفسه،  (19)

ــر:  (20) ، (A/59/4) 4العاميييةد اليييدوسب الجاخليييعة والم،يييوند اقل ييي  س ييي      الوثييياق  الرييييية للجمعيييية   انظـ
 ا امق، الفرع ألف. الفصت

 .(، الفصت ا امق، الفرع قاءA/64/4) 4الدوسب الرابعة وال،جوند اقل   س   املرجر نفسه،  (21)

http://undocs.org/ar/E/2006/25
http://undocs.org/ar/E/2009/25
http://undocs.org/ar/E/2013/25
http://undocs.org/ar/A/59/4
http://undocs.org/ar/A/64/4
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قرمتها، وإذ تشـري إىل اهلـدفق    2030قاعتماد  طة التنمية املستدامة لعام وإذ ترحب  
يــة قةــو  العمــت مــن أ ــدا  التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك الغايــات املتع ةــة يما   10 و 8

وإجيـــاد قياــات عمــت توفــــر السنمــــة واألمــن جلميـــر العمــال، مبــن فــيهم العمــال املهــاجرون،   
وخباصــة النســاء املهــاجرات ومــن لــديهن عمــت غــري مســتةر، واأل ــرى املتع ةــة قتيســري  جــرة  

 يف ذلـك مـن  ـنل    األ خا  وتنة هم قطر  منظمة  منـة، ويف إنـار قـانول ومبسـؤولية، مبـا     
 تطبيس سياسات ل هجرة تكون  اضعة ل تخطيط واإلدارة اجليدة،

قتمهية اووار الرفير املستوى الثال قشـتن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة، املعةـود      وإذ ت،ّل   
، الذ  أقر قاإلسهام اهلام ل ـهجرة يف قةيـس األ ـدا     2013تشرين األول/أكتوقر  4 و 3يف 

 ت البشر  عامت رييسحل من عوامت التنمية املستدامة،اإلمنايية لسلفية وأقر قتن التنة
عةد اجتماع الةمة الثامن ل منتدى العاملحل املعين قـاهلجرة والتنميـة، الـذ     وإذ تالحظ  

ــا  ــرة استضــافته تركي ــوقر  16إىل  14مــن يف الفت ، قشــتن املوضــوع 2015تشــرين األول/أكت
ــرا  التنميــ    ”الشــامت  ــت البشــر  ألغ ــز الشــراكات: التنة ــتدامةتعزي ــاول  “ة املس ــذ  تن ، وال

قالبحث الص ة الةايمـة قـق اهلجـرة والتنميـة واألمـور املتع ةـة يمايـة قةـو  اإلنسـان الواجبـة           
ل مهــاجرين، وقســق الرفــاه لفايــدة مجيــر األ ــخا  املتــنة ق عــرب اوــدود الدوليــة، واهلجــرة  

توى الــدو  قــق مجيــر قاعتبار ــا مــن عوامــت التنميــة، وتعزيــز التعــاون والشــراكات ع ــن املســ 
 اهلجرة وتنةت األ خا ، سا أصحاب املص حة يف األمور النا اة يف 

مبســــامهات املهــــاجرين الثةافيــــة واالقتصــــادية يف اجملتمعــــات األصــــ ية  وإذ تعجيييير   
وستمعات املةصد، وقضرورة قديد الوسـايت املناسـبة لتحةيـس أقصـن قـدر مـن فوايـد التنميـة،         

ي تطرقها اهلجرة أمام الب دان األصـ ية وق ـدان العبـور وق ـدان املةصـد،      ومواجهة التحديات ال
والتشــجير ع ــن معام ــة املهــاجرين معام ــة إنســانية تكفــت كرامتــهم عــن نريــس تــوفري أنــواع     
ــية، وتعزيـــز  ليـــات     اومايـــة املنيمـــة هلـــم ومتكينـــهم مـــن اوصـــول ع ـــن ا ـــدمات األساسـ

 الدو ، التعاون
ل ـهجرة الدوليـة، وع ـن أمهيـة التعـاون واوـوار        الطاقر املتعدد األقعاد ع ن وإذ تشدد 

يف  ــذا الشــتن ع ــن كــت مــن الصــعيد الــدو  واإلق يمــحل والثنــايحل، قســ  االقتضــاء، وع ــن    
ضرورة محاية قةو  اإلنسان ل مهاجرين كافة، وخباصـة يف وقـت تـزداد فيـه تـدفةات اهلجـرة       

 ٍ  ينطو  ع ن  واغت أمنية مستمرة،يف ظت االقتصاد املعومل وتتم يف سيا
ــد قالطــاقر وإذ تقيير  ــة  جــرة قركــات ويــدو  اهلجــرة لتــدفةات املعة  أيضــا دولي
نفسها، وإذ تدعو، يف  ذا السيا ، إىل فهم أفضـت ألمنـاا اهلجـرة قـق      اجلغرافية املنانس دا ت

 املنانس ودا  ها،
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النسـاء   ال سيماإزاء العدد الكبري واملتزايد من املهاجرين، و الاالغ وإذ ي،اوسها القل  
واألنفــال، مبــن فــيهم األنفــال غــري املصــحوقق قــذويهم أو املفصــولون عنــهم، الــذين يضــعون 
أنفسهم يف أوضاع  شة مبحاولتهم عبور اودود الدوليـة، وإذ تةـر مبـا ع ـن الـدول مـن التـزام        

جبــة هلــؤالء املهــاجرين وفةــا ل واجبــات الــي ي ةيهــا يفــر  ع يهــا اقتــرام قةــو  اإلنســان الوا
 الةانون الدو  وةو  اإلنسان ع ن كا ت الدول،

قتمهيـــة تنســـيس اجلهـــود الدوليـــة مـــن أجـــت تةـــد  املســـاعدة والـــدعم إىل   ت،يييّل وإذ  
املهاجرين الذين يعانون أوضاعاف  شة، والةيام قسـ  االقتضـاء قتسـهيت عـودام الطوعيـة إىل      

ألص ية أو تيسري إجراءات لتحديد مدى قاجتـهم إىل اوصـول ع ـن محايـة دوليـة مـر       ق داهنم ا
 اقترام مبدأ عدم اإلعادة الةسرية،

ــدو ، قســ      وإذ تضيييف ا اعجااسهييا  ــدول التزامــات يفرضــها الةــانون ال ــن ال أن ع 
رتكبيهـا  االقتضاء، قإينء العناية الواجبة ملنر اجلرايم الـي تسـتهد  املهـاجرين والتحةيـس مـر م     

ومعاقبتهم، وأن عدم الةيام قذلك يشكت انتهاكا وةو  اإلنسان واوريات األساسـية الواجبـة   
 ل ضحايا وخيت قالتمتر هبا أو  ول دونه،

أن اريـــ  املهـــاجرين واجلـــرايم املرتكبـــة ضـــد املهـــاجرين، مبـــا يف ذلـــك  وإذ تؤكيييد 
يسـتدعحل تةييمهـا والتصـد  هلـا      تـزال متثـت قـديا  طـريا  ـا      ال عم يات االخـار قاأل ـخا ،  

قشكت منسس ع ن املستوى الدو  وقيام تعاون قةيةحل متعـدد األنـرا  قـق الب ـدان األصـ ية      
 وق دان العبور وق دان املةصد من أجت الةضاء ع يها،

ضـــرورة أن تشـــجر السياســـاتل واملبـــادرات املتع ةـــة مبســـتلة  وإذ تضييييف ا اعجااسهيييا 
اهلجرة، مبا فيها السياسات واملبادرات املتع ةة قاإلدارة املنظمة ل هجرة، اتباَع هنـ  ك  يـة تت ـذ    
يف اوسبان أسباب  ذه الظا رة وعواقبها، وأيضا االقترام الكامت وةو  اإلنسان واوريـات  

 األساسية الواجبة ل مهاجرين،
أمهية أن تكون مجير األنظمة والةوانق املتع ةة قاهلجرة غري الةانونية، ع ـن   وإذ تؤكد 

مجيــر مســتويات اوكــم، متســةةف مــر التزامــات الــدول مبوجــ  الةــانون الــدو ، مبــا يف ذلــك    
 الةانون الدو  وةو  اإلنسان،

سـان الواجبـة   االلتزام الذ  يةر ع ن عاتس الـدول يمايـة قةـو  اإلن    وإذ تؤكد أيضا 
ل مهاجرين، قصر  النظر عـن وضـعهم مـن قيـث اهلجـرة، مبـا يف ذلـك عنـد تنفيـذ سياسـااا           

يلتخــذ مــن تــداقري، يف   مــا انيــددة يف ســال اهلجــرة وأمــن اوــدود، وإذ تعــرب عــن ق ةهــا إزاء   
ســياقات منــها السياســات اهلادفــة إىل اوــد مــن اهلجــرة غــري الةانونيــة، تلعتــرب مبوجبــها اهلجــرة    
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الةانونية عمن إجراميا ولـيق االفـة إداريـة،  ـا يـؤد  إىل قرمـان املهـاجرين مـن التمتـر           ريغ
الكامت يةو  اإلنسان واوريات األساسية الواجبة هلم، وإذ تشري يف  ـذا الصـدد إىل ضـرورة    
 أن تتناســ  العةوقـــات املفروضـــة ع ـــن املهـــاجرين غــري الةـــانونيق وأســـ وب معام تـــهم مـــر  

 من جرايم،ارتكبوه  ما
أنه قالنظر إىل أن اجملرمق يستغ ون تدفةات املهاجرين و ـاولون االلتفـا     وإذ تدسك 

ع ــن السياســات الــي تةيهــد اهلجــرة وع ــن إجــراءات مراقبــة اوــدود، يصــب  املهــاجرون أكثــر   
عرضة ملخانر منها  طر أن يلختطفوا أو يلبتزوا أو يلرغمـوا ع ـن السـخرة أو يلسـتغ وا جنسـيا،      

  طر أن يلعتدى ع يهم قدنيا أو يلستعبدوا لرد الديون أو يلتخ ن عنهم،   أو
قإسـهام املهـاجرين الشـباب يف الب ـدان األصـ ية وق ـدان املةصـد، وإذ تشـجر          وإذ تقر 

الـدول، يف  ـذا الصـدد، ع ـن أن تنظـر يف الظـرو  ا اصـة الـي يعيشـها املهـاجرون الشــباب           
 واقتياجاام ا اصة،

النساء واألنفال، مبـن   ال سيماإزاء العدد الكبري من املهاجرين، و القل وإذ ي،اوسها  
فيهم األنفال غري املصحوقق قذويهم أو املفصولون عنهم، الـذين يعرضـون أنفسـهم ألوضـاع     
ــر          ــة، وإذ تة ــايس الســفر املط وق ــازة وخل ــة دون قي ــور اوــدود الدولي ــة عب ــور أو إاول  شــة قعب

   اإلنسان الواجبة ألولاك املهاجرين،مبسؤولية الدول عن اقترام قةو
قااللتزامــات املترتبــة ع ــن الب ــدان األصــ ية وق ــدان العبــور وق ــدان املةصــد   وإذ ت،ييّل  

 مبوج  الةانون الدو  وةو  اإلنسان،
ع ن أمهية أن تةوم الـدول، قالتعـاون مـر اجملتمـر املـدل، مبـا فيـه املنظمـات          وإذ تشدد 

لعمالية والةطاع ا ا  من قق األنرا  صاقبة املصـ حة األ ـرى   غري اوكومية واملنظمات ا
ذات الص ة، قتنظيم محنت إعنمية اـد  إىل التعريـف قـالفر  والةيـود واملخـانر واوةـو        
يف قالة اهلجرة لتمكق اجلمير من اختاذ قرارات مستنرية واوي ولـة دون جلـوء أ   ـخع إىل    

 وسايت  طرة لعبور اودود الدولية،
قالدول أن تعزز قةو  اإلنسان واوريات األساسـية جلميـر املهـاجرين     هتيب - 1 

وأن قميها ع ن حنو فعال، أيا كـان وضـعهم مـن قيـث اهلجـرة، و اصـة اوةـو  واوريـات         
ــس التعــاون        ــة عــن نري ــال، وأن تعــاج مســتلة اهلجــرة الدولي ــة ل نســاء واألنف األساســية الواجب

اإلق يمـحل أو الثنـايحل واعتمـاد هنـ   ـامت متـوازن، مـر اإلقـرار          واووار ع ن الصعيد الـدو  أو 
قاألدوار واملسؤوليات الي تةـر ع ـن عـاتس الب ـدان األصـ ية وق ـدان العبـور وق ـدان املةصـد يف          
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سال تعزيز ومحاية قةـو  اإلنسـان لفايـدة مجيـر املهـاجرين وخنـ  الـنلهل  الـي قـد تـؤد  إىل           
 تفاقم ضعفهم؛

مـن تـتخلري األزمـتق املاليـة واالقتصـادية وكـذلك الكـوار         هيا  تعرب عين  لق  - 2 
الطبيعية و خلار الظوا ر املتع ةة قاملناخ يف اهلجرة الدولية ويف املهاجرين، وقث يف  ـذا الصـدد   

العمـال   ال سـيما اوكومات ع ن التصـد  ل معام ـة التمييزيـة غـري العادلـة قيـال املهـاجرين، و       
 املهاجرون وأسر م؛

 (2)اوةــــو  الــــواردة يف اإلعــــنن العــــاملحل وةــــو  اإلنســــان  تأكيييييد تعيييييد - 3 
، ويف (3)وااللتزامات املترتبة ع ـن الـدول مبوجـ  العهـدين الـدوليق ا اصـق يةـو  اإلنسـان        

  ذا الصدد:
تــدين قشــدة األفعــال واملظــا ر والتعــاقري الــي تــنم عــن العنصــرية والتمييــز           )أ( 

العنصر  وكرا ية األجان  وما يتصت قذلك من تعص  ضد املهاجرين والصور النمطية الـي  
ن أســق منــها الــدين أو املعتةــد، وقــث الــدول ع ــن تطبيــس الةــوانق  تل صــس هبــم ع ــ مــا غالبــا

الةايمة، وتعزيز ا عند االقتضاء، مىت كانت  نا  جـرايم قـدافر الكرا يـة أو أفعـال أو مظـا ر      
أو تعاقري تـنم عـن كرا يـة األجانـ  أو التعصـ  ضـد املهـاجرين، مـن أجـت اوـد مـن إفـنت             

  االنتصا  الفعال ل ضحايا عند االقتضاء؛مرتكيب ت ك األفعال من العةاب، وتوفري
ــي  ل مهــاجرين اإلقــن  عــن اوــاالت       )ب(  ــات تت ــن إنشــاء  لي ــدول ع  تشــجهر ال

املزعومــة لســوء املعام ــة مــن جانــ  الســ طات ذات الصــ ة وأرقــاب العمــت دون  ــو  مــن     
االنتةــــام، وتتــــي  اجملــــال ملعاجلــــة  ــــذه الشــــكاوى قإنصــــا ، أو تعزيــــز ا ليــــات الةايمــــة  

 االقتضاء؛ عند
اعتمدتــه قعــد الــدول مــن تشــريعات تســفر عــن    مــا تعــرب عــن الة ـــس إزاء )ج( 

تــداقري و ارســات  كــن أن تةيهــد قةــو  اإلنســان واوريــات األساســية الواجبــة ل مهــاجرين،   
وتؤكــد مــن جديــد أن ع ــن الــدول، عنــد  ارســة قةهــا الســياد  يف ســن التــداقري الــي تتع ــس  

ــتمن قـــدود   ــاهلجرة وقـ ــدو ،   قـ ــانون الـ ــا مبوجـــ  الةـ ــد قالتزامااـ ــا، واجـــ  التةيـ ا وإنفاذ ـ
ــا ــان       يف مبـ ــو  اإلنسـ ــام وةـ ــرام التـ ــة االقتـ ــان، لكفالـ ــو  اإلنسـ ــدو  وةـ ــانون الـ ــك الةـ ذلـ

 ل مهاجرين؛ الواجبة
اي  قالدول أن تكفت االقترام التام وةو  اإلنسان الواجبـة ل مهـاجرين يف    )د( 

ا الةوانق والسياسات يف سا  مكافحة اإلر ـاب ومكافحـة اجلر ـة    قوانينها وسياسااا، مبا فيه
 املنظمة عرب الوننية، مثت االخار قاأل خا  واري  املهاجرين؛
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ــر العمــال       ) ــ(  ــة قةــو  مجي ــة وماي ــة الدولي ــر االتفاقي ــي مل توق ــدول ال ايــ  قال
ومل تصـد  ع يهـا أو تنضـم إليهـا أن تنظـر يف الةيـام قـذلك ع ـن          (11)املهاجرين وأفراد أسـر م 

ســبيت األولويــة، وتط ــ  إىل األمــق العــام مواصــ ة قــذل اجلهــود مــن أجــت التــروي  لنتفاقيــة   
 والتوعية هبا؛

قيط ع ما قتةرير ال جنة املعنية يماية قةو  مجير العمـال املهـاجرين وأفـراد     )و( 
 ؛(22)والعشرين اوادية والعشرين والثانيةأسر م عن دورتيها 

واجــ  الــدول أن تعــزز وقمــحل ع ــن حنــو فعــال قةــو     تعيييد أيضييا تأكيييد - 4 
الواجبــة ل نســاء   ت ــك ال ســيمااإلنســان واوريــات األساســية الواجبــة جلميــر املهــاجرين، و     

واألنفال، قصر  النظر عن وضعهم من قيث اهلجرة، وفةا لإلعنن العاملحل وةو  اإلنسـان  
 والصكو  الدولية الي  حل نر  فيها، وقناء ع ن ذلك:

الــدول أن قتــرم قةــو  اإلنســان الواجبــة ل مهــاجرين وتصــون  ايــ   ميــر )أ( 
ةــال واالقتجــاز، وأن تةــوم، مــن أجــت   كرامتــهم األصــي ة وأن تضــر قــدا ل تعســف يف االعت  

تفادى اإلفراا يف اقتجاز املهاجرين غري الةانونيق، قإعـادة النظـر، عنـد الضـرورة، يف فتـرات      
االقتجــاز واســتخدام قــدايت لنقتجــاز، عنــد االقتضــاء، مبــا فيهــا التــداقري الــي نفــذاا قعــد      

 قنجاح؛ الدول
 ـــت ذلـــك قعـــد، نظمـــا تشـــجر الـــدول ع ـــن أن تضـــر، إن مل تكـــن قـــد فع  )ب( 

ــت      ــار األول يف كـ ــحل االعتبـ ــا ل طفـــت  ـ ــاه الع يـ ــون املصـ ــة أن تكـ ــة لكفالـ ــراءات منيمـ وإجـ
اإلجـراءات أو الةــرارات املتع ةــة قاألنفــال املهــاجرين قصـر  النظــر عــن وضــعهم مــن قيــث   

 اهلجرة، وأن تستخدم، قيثما ينطبس ذلك، قدايت القتجاز األنفال املهاجرين؛
ع ـــن التعـــاون واختـــاذ التـــداقري املنيمـــة، يف توافـــس تـــام مـــر  تشـــجر الـــدول  )ج( 

االلتزامات الي ي ةيها ع يها الةانون الدو  وةو  اإلنسان، ملنـر اريـ  املهـاجرين ومكافحـة     
املع ومـات    ذا التهري  والتصده  له، مبا يف ذلك تعزيز الةوانق والسياسات وعم يات تبـادل 

قسق الةدرات ودعم فر  اهلجرة الي تتم قصـورة مـدارة جيـدا    واملهام التنفيذية املشتركة، و
النسـاء   ال سـيما ومتمونة وكر ة، وتعزيز الوسايت التشريعية لتجر  أعمال اري  املهاجرين، و

 واألنفال؛

_______________ 

 .(A/70/48) 48د الدوسب ال،اعوند اقل   س   اقرجيف نف،ه (22)

http://undocs.org/ar/A/70/48
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قث مجيـر الـدول ع ـن أن تتخـذ تـداقري فعالـة ترمـحل إىل منـر أ   ـكت مـن            )د( 
ة يتعــر  لــه املهــاجرون ع ــن يــد أفــراد أو مجاعــات  أ ــكال اورمــان غــري الةــانول مــن اوريــ 

 ومعاقبة مرتكيب ت ك األفعال؛
تط ـــ  إىل الـــدول أن تتخـــذ تـــداقري عم يـــة ل حي ولـــة دون انتـــها  قةـــو     ) ـ( 

اإلنسان ل مهاجرين أخلناء عبـور م أراضـيها، مبـا يف ذلـك يف املـوانط واملطـارات وع ـن اوـدود         
ب قالشــكت املنيــم مــوظفحل الدولــة الــذين يعم ــون يف  ويف نةــاا تفتــيه املهــاجرين، وأن تــدر

ت ــك املرافــس ويف منــانس اوــدود ع ــن معام ــة املهــاجرين قــاقترام ووفةــا ملــا ع ــن الــدول مــن   
 التزامات مبوج  الةانون الدو  وةو  اإلنسان؛

تؤكد قس املهاجرين يف العـودة إىل ق ـدان املواننـة، وتـذك ر قـتن مـن واجـ          )و( 
 ت استةبال رعايا ا العايدين قس  األصول املرعية؛الدول أن تكف

اي  قالدول أن ق ت وتنفذ، قسـ  االقتضـاء،  ليـات تكفـت اإلدارة ا منـة       )ز( 
 ،واملنظمة لعودة املهاجرين، مر اال تمـام قصـورة  اصـة يةـو  اإلنسـان الواجبـة ل مهـاجرين       

 وفةا لنلتزامات الي ي ةيها الةانون الدو  ع ن كا  ها؛
اي  قالدول أن تةوم، وفةا ل ةوانق السـارية، مبةاضـاة مـن يةتـر  أ  فعـت       )ح( 

ــت االقتجــاز          ــن قبي ــاجرين وأســر م، م ــة ل مه ــو  اإلنســان الواجب ــها  وة ــن انت ينطــو  ع 
التعسفحل والتعذي  وانتهاكات اوس يف اوياة، مبا فيها عم يات اإلعدام  ارج نطا  الةضـاء،  

م األص ــــحل إىل ق ــــــد املةصـــــد والعكــق، مبــا يف ذلــك املــرور عــرب   أخلنــــاء عبــور م مــــن ق ــد  
 اودود الوننية؛

تس  م قتن املهاجرين يعانون من أوضاع  ـديدة اهلشا ـة يف قـاالت العبـور،      )ا( 
مبــا يف ذلــك لــدى عبــور اوــدود الوننيــة، وقضــرورة ضــمان االقتــرام التــام وةــو  اإلنســان    

 أيضا؛الواجبة هلم يف  ذه الظرو  
تسـ  م أيضــا قتمهيـة التشــجير ع ــن اقتـرام قةــو  اإلنسـان يف ســيا  اجلهــود      ) ( 

يف أو الـذين يعيشـون   املنسةة الي يبـذهلا اجملتمـر الـدو  ملسـاعدة ودعـم املهـاجرين انيصـورين        
 أوضاع  شة؛  ظت 

تعيد التتكيد قشدة ع ن واج  الـدول األنـرا  أن تكفـت االقتـرام الكامـت       ) ( 
فيمـا يتع ـس يـس مجيـر الرعايـا       ال سـيما ، و(10)ة التامة التفاقية فيينـا ل عنقـات الةنصـ ية   واملراعا

األجان ، قصر  النظـر عـن وضـعهم مـن قيـث اهلجـرة، يف االتصـال مبسـؤول قنصـ حل تـاقر           
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ــ ــانحل أو االقتجــاز، وواجــ      ل دول ــال أو الســجن أو اوــبق االقتي ــة االعتة ــدة يف قال ة املوِف
 الدولة املستةِب ة أن تب غ املوانن األجنيب دون تت ري يةوقـه مبوج  االتفاقية؛

تط   إىل مجير الدول أن تةوم، نبةا لتشريعااا الوننية والصـكو  الةانونيـة    )ل( 
فيها، قإنفاذ قوانق العمت ع ن حنو فعال، قطر  منـها التصـد     الدولية املنطبةة الي  حل نر 

النتـهاكات ت ـك الةـوانق، فيمـا يتع ـس قعنقــات العمـت وظروفـه املتصـ ة قالعمـال املهــاجرين،          
ــتجور م وأوضــاعهم الصــحية وســنمتهم يف أمــاكن      مبــا فيهــا العنقــات والظــرو  املتصــ ة ق

 العمت وقةهم يف قرية تكوين اجلمعيات؛
تــدعو الــدول األعضــاء إىل النظــر يف التصــديس ع ــن اتفاقيــات منظمــة العمــت    ()م 

 2011، املزنلــيق العمــت النيــس ل عمــالالدوليــة ذات الصــ ة، مبــا يف ذلــك االتفاقيــة املتع ةــة ق 

 ؛(189 )رقم
تشجر مجير الدول ع ن إزالة العةبـات غـري املشـروعة، قيثمـا وجـدت، الـي        )ن( 

ــت املهــ   ــهم و ت كــاام ومعا ــاام قســرعة وقصــورة    قــد قــول دون قوي اجرين ل نةــود ولد  
فةـا ل ةـوانق   وو فافة ودون قيود إىل ق داهنم األص ية أو إىل أ  ق د   ر، وع ـن النظـر،     منة

السارية، قس  االقتضاء، يف اختاذ التداقري النزمة وـت أ  مشـاكت يـتم     وال واي  واالتفاقات
 و  ت ك التحوينت أو ختضعها لةيود تعجيزية؛تع قديد ا ويكون من  تهنا أن

تشري إىل أن اإلعنن العاملحل وةو  اإلنسـان يةـر قـتن لكـت  ـخع اوـس يف        )ي( 
أن ي جت إىل انياكم الوننية املختصـة إلنصـافه فع يـاف مـن أيـة أعمـال تنتـهك اوةـو  األساسـية          

 املمنوقة له؛
 ع ن أمهية محاية األفراد الذين  م يف أوضاع  شة، ويف  ذا الصدد: تشدد - 5 
تعرب عن ق ةها من تزايد أنشطة وأرقاح الكيانات اإلجرامية املنظمـة العام ـة    )أ( 

عرب اودود الوننية والكيانات اإلجرامية املنظمة الوننيـة وغري ـا مـن اجلهـات الـي تتـرقه  مـن        
، دون اكتـــرا  املهـــاجرين النســـاء واألنفـــال ال ســـيماارتكـــاب اجلـــرايم ضـــد املهـــاجرين، و

قـالظرو  ا طـرة والنإنسـانية الــي يعيشـوهنا، ويف انتـها  صــارخ ل ةـوانق الوننيـة والةــانون        
 الدو  ومبا خيالف املعايري الدولية؛

تعــرب عــن ق ةهــا أيضــا إزاء ارتفــاع مســتوى إفــنت املتجــرين و ــركايهم      )ب( 
مق إىل كيانات إجراميـة منظمـة مـن العةـاب وإزاء قرمـان املهـاجرين       وغري م من األفراد املنت

 الذين تعرضوا لإلساءة من قةوقهم ومن العدالة يف  ذا السيا ؛
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ــي  ــدد ا        )ج(  ــة، يف قــدود األنــر ال ــدول أن تتخــذ ا طــوات النزم ــ  قال اي
 ـن اوـدود الدوليـة    الةانون الدو  الواج  التطبيس، لتضـمق إجراءااـا الوننيـة املعمـول هبـا ع     

 ضمانات كافية وماية كرامة مجير املهاجرين وسنمتهم وقةو  اإلنسان الواجبة هلم؛
ترق  قربام  اهلجرة الي اعتمداا قعد الب ـدان والـي متكـن املهـاجرين مـن       )د( 

ــة       ــة قيا ــدان املضــيفة قشــكت كامــت وتيســر مل  عــت األســر وتشــجر ع ــن ايا االنــدماج يف الب 
ــة اعتمــاد  ــذه      يســود ا ا ــن النظــر يف إمكاني ــدول ع  ــرام، وتشــجر ال ــام والتســام  واالقت لوي

 األنواع من الربام ؛
ايــ  قالــدول الــي مل تعمــد قعــد إىل كفالــة محايــة قةــو  اإلنســان الواجبــة     ) ـ( 

ل عامنت املهاجرات وتوفري ظـرو  عمـت منصـفة هلـن وضـمان اومايـة الةانونيـة مـن العنـف          
 النساء، مبن فيهن العامنت يف سال الرعاية، أن تةوم قذلك؛ واالستغنل جلمير

تشجر الـدول ع ـن أن تنفـذ سياسـات وقـرام  لفايـدة العـامنت املهـاجرات          )و( 
تراَعن فيها الفوار  قـق اجلنسـق، وأن تـوفر ل عـامنت املهـاجرات الةنـوات ا منـة والةانونيـة         

عنـــد االقتضـــاء، العمـــت املنـــت  والنيـــس  الـــي تعتـــر  مبهـــاراان وتع ـــيمهن وأن تيســـر هلـــن، 
 وإدماجهن يف الةوة العام ة يف ساالت عدة منها التع يم والع وم والتكنولوجيا؛

تشجر مجير الدول ع ن وضر سياسات وقرام  ل هجرة الدوليـة يراعـن فيهـا     )ز( 
والفتيـات مـن   املنظور اجلنسال من أجت اختاذ التداقري الضرورية الكفي ة قتحسق محايـة النسـاء   

 األ طار ومن التعر  لسوء املعام ة أخلناء اهلجرة؛
اي  قالدول أن قمحل قةـو  اإلنسـان الواجبـة لسنفـال املهـاجرين، قـالنظر        )ح( 

األنفال املهاجرون غري املصحوقق قذويهم، مبا يكفـت مراعـاة مصـ حة     ال سيماإىل ضعفهم، و
يتع ــس منــها  مــا سياســااا و ارســااا، مبــا يف ذلــكالطفــت الع يــا يف املةــام األول يف تشــريعااا و

 قاإلدماج والعودة ومل عت األسر؛
تشجر مجير الدول ع ـن أن متنـر، ع ـن مجيـر مسـتويات اوكـم، السياسـات         )ا( 

ــيم وأن       ــي قــرم األنفــال املهــاجرين مــن فــر  االســتفادة مــن التع  ــة ال والتشــريعات التمييزي
طفـت الع يـا يف املةـام األول يف عم ـها ع ـن إدمـاج األنفـال        ت غيها، وع ن أن تراعحل مص حة ال

املهاجرين قنجاح يف نظام التع يم وإزالة اوـواجز الـي قـول دون تع ـيمهم يف الب ـدان املضـيفة       
 والب دان األص ية؛

تــذك ر الــدول كافــة قــتن مجيــر األ ــخا ، مبــن فــيهم املهــاجرون، ينبغــحل أن    ) ( 
لــتع م مــدى اويــاة مبــا يســاعد م ع ــن قصــيت املعــار     يتمكنــوا مــن اوصــول ع ــن فــر  ا 
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واملهـــارات الضـــرورية لكـــحل يســـتفيدوا مـــن الفـــر  الـــي تســـن  هلـــم ويشـــاركوا يف اويـــاة   
 االجتماعية مشاركةف كام ة؛

قــث الــدول ع ــن كفالــة أن تســم   ليــاتل إعــادة املهــاجرين إىل ق ــداهنم           ) ( 
اف  شـة، مبـن فـيهم األنفـال غـري املصـحوقق       األص ية قتحديد األ خا  الـذين يعـانون أوضـاع   

قذويهم واأل خا  ذوو اإلعاقـة، وقتـوفري محايـة  اصـة هلـم، وأن تراعـحل ت ـك ا ليـات مبـدأ          
مصــ حة الطفــت الع يــا ووضــوح ترتيبــات االســتةبال والرعايــة ومل عــت األســر، مبــا يتســس مــر   

 واجبااا والتزامااا الدولية؛
فاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلر ـة املنظمـة عـرب        قث الدول األنـرا  يف ات  )ل( 

قروتوكـول مكافحـة اريـ  املهـاجرين عـن      سـيما   ال ،(12)الوننية والربوتوكوالت املكم ـة هلـا  
 (13) الوننيـة ربتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلر ة املنظمـة عـ  املكمت ال نريس الرب والبحر واجلو

ــة   ــر ومعاقب ــر وقم ــال    وقروتوكــول من ــار قاأل ــخا ، وخباصــة النســاء واألنف ــت االخ ، املكم
ع ـن تنفيـذ ا قالكامـت، وايـ       ،(14) الوننيةتحدة ملكافحة اجلر ة املنظمة عربالتفاقية األمم امل
تصده  ع ن االتفاقية وقروتوكوالاا أو مل تنضم إليها قعـدل أن تنظـر ع ـن سـبيت      قالدول الي مل

 قذلك؛ األولوية يف الةيام
الــدول ع ــن أن تت ــذ يف اوسـبان االســتنتاجات والتوصــيات املنبثةــة   تشيجيف  - 6 

ــو  اإلنســان عــن التحــديات وأفضــت       مــن  ــم املتحــدة وة ــي أعــداا مفوضــية األم الدراســة ال
، عنـد  (23)املمارسات يف سـال تنفيـذ اإلنـار الـدو  ومايـة قةـو  األنفـال يف سـيا  اهلجـرة         

 وضر سياسااا املتع ةة قاهلجرة وتنفيذ ا؛
الــدول ع ــن محايــة املهــاجرين مــن أن يصــريوا ضــحايا ل جر ــة  تشييجيف أيضييا - 7 

املنظمة الوننية والعاقرة ل حدود الوننية، مبا يف ذلك اال تطا  واالخار، ويف قعـد اوـاالت   
ــة          ــم اوماي ــت هل ــذاء م وتكف ــر إي ــي متن ــربام  والسياســات ال ــذ ال ــها تنفي ــهري ، قطــر  من الت

 االجتماعية والةانونية عند االقتضاء؛ - واوصول ع ن املساعدة الطبية والنفسية
الدول األعضاء الي مل تةـم قعـدل قسـن تشـريعات وننيـة واختـاذ مزيـد         تشجيف - 8 

من التداقري الفعالة الكفي ة مبكافحة االخار قاأل خا  واري  املهـاجرين ع ـن الةيـام قـذلك،     
ــاجرين ل خطــر أ         ــر  قيــاة امله ــتن  ــذه اجلــرايم قــد تع ـــم ل ضـــرر  تســ يماف منــها ق و تعرضه

ــر  أو االســتغنل اجلنســحل أو الســخرة،       أو ــديون أو ال ــة ال االســتعباد أو االســتغنل أو عبودي
واريـ    قالبشـر  وتشجر أيضا الدول األعضـاء ع ن تعزيز التعاون الدو  من أجت منر االخار

_______________ 

(23) A/HRC/15/29. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/15/29
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ليــة ذات ول تحةيــس يف  ــذه األعمــال ومكافحتــها، ولوضـر اليــد ع ــن التــدفةات املا  املهـاجرين 
 الص ة هبذه األعمال ووقفها؛

أمهية التعاون ع ن كت من الصعيد الدو  واإلق يمحل والثنايحل مـن أجـت    تؤكد - 9 
 محاية قةو  اإلنسان الواجبة ل مهاجرين، وقناء ع ن ذلك:

إىل مجير الدول واملنظمات الدوليـة واألنـرا  صـاقبة املصـ حة ذات      تط   )أ( 
سياسااا ومبادرااا املتع ةة مبسـايت اهلجـرة، الطـاقَر العـاملحل لظـا رة اهلجـرة،       الص ة أن تراعحل، يف 

وأن تــو  اال تمــام الواجــ  ل تعــاون الــدو  واإلق يمــحل والثنــايحل يف  ــذا امليــدان، قوســايت منــها  
إجــراء قــوارات عــن اهلجــرة تشــمت الب ــدان األصــ ية وق ــدان العبــور وق ــدان املةصــد إضــافة إىل   

ل، مبا يشمت املهاجرين، قغر  التصد  هلذه الظا رة قطريةة  ـام ة تتنـاول جوانـ     اجملتمر املد
عدة منها أسباهبا وعواقبها والتحديات الي متث ـها اهلجـرة دون قيـازة الوخلـايس النزمـة أو اهلجـرة       

 ل مهاجرين؛ غري الةانونية، مر إعطاء األولوية وماية قةو  اإلنسان الواجبة
ن العمت ع ـن قةيـس التنفيـذ الفعـال  طـة التنميـة املسـتدامة        تشجر الدول ع  )ب( 
املتع ــس قتيســري  جــرة األ ــخا  مــن أ ــدافها  7-10، مبــا يف ذلــك اهلــد  (16)2030لعــام 

ــة، ويف   ــس    وتنة ــهم قطــر  منظمــة  من ــانول ومبســؤولية، مبــا يف ذلــك مــن  ــنل تطبي إنــار ق
 سياسات ل هجرة تكون  اضعة ل تخطيط واإلدارة اجليدة؛

تشجر أيضا الدول ع ن أن تتخذ التـداقري النزمـة لكفالـة اتسـا  السياسـات       )ج( 
 قاهلجرة ع ن الصلعلد الونين واإلق يمحل والدو ، قوسايت منـها كفالـة اعتمـاد سياسـات     املتع ةة

ونظم منسةـــة عـرب اوـدود ومايــــة الطفـت تكـون متوافةـة ع ـن حنـو تـام مـر الةـانون الـدو              
 وةو  اإلنسان؛

تشجر كذلك الدول ع ن أن تتعاون تعاونا فعـاال يف سـال محايـة الشـهود يف      )د( 
 قضايا اري  املهاجرين، قصر  النظر عن وضعهم من قيث اهلجرة؛

عاون تعاونا فعـاال يف سـال محايـة الشـهود والضـحايا      تشجر الدول ع ن أن تت ) ـ( 
 يف قضايا االخار قاأل خا ، قصر  النظر عن وضعهم من قيث اهلجرة؛

اي  مبنظومـة األمـم املتحـدة وسـاير املنظمـات الدوليـة واملؤسسـات املتعـددة          )و( 
بيانـات  األنرا  ذات الص ة أن تعزز تعاوهنا مـن أجـت وضـر منـهجيات تتـي  مجـر ومعاجلـة ال       

اإلقصايية املتع ةة قاهلجرة الدولية وقالة املهاجرين يف الب دان األصـ ية وق ـدان العبـور وق ـدان     
 الصدد؛ املةصد، وأن تساعد الدول األعضاء يف اجلهود الي تبذهلا لبناء الةدرات يف  ذا
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تشــجر الــدول ع ــن تضــمق تةارير ــا الوننيــة املةدمــة إىل  ليــة االســتعرا      )ز( 
ــدور  ــو  اإلنســان    ال ــق قة ــة جمل  ــامت التاقع ــذ    ، قســ  االقتضــاء، الش ــن تنفي ــاتع ع مع وم

 التزامااا الدولية املتع ةة يةو  اإلنسان الواجبة ل مهاجرين؛
قاال تمام الـذ  أععطـحل ملسـايت اهلجـرة والتنميـة وقةـو  اإلنسـان يف         ترحب - 10 

 ؛2030 طة التنمية املستدامة لعام 
ظمــات الدوليــة ذات الصــ ة واجملتمــر املــدل، مبــا يف ذلــك  الــدول واملن تشييجيف - 11 

املنظمــات غــري اوكوميــة، وجهــات الةطــاع ا ــا  ع ــن أن تواصــت اوــوار قينــها وتعــززه يف  
ســيا  االجتماعــات الدوليــة الــي تلعةــد يف  ــذا الصــدد قغيــة النــهو  قالسياســات العامــة الــي  

ذلك قةو  اإلنسـان الواجبـة ل مهـاجرين،     اد  إىل تعزيز قةو  اإلنسان واقترامها، مبا يف
 وجعت  ذه السياسات أكثر عوال ل جمير؛

إىل اوكومــات واملنظمــات الدوليــة أن تتخــذ التــداقري املنيمــة إليــنء   تطلييب - 12 
اهلجــرة الدوليــة والتنميــة شــتن االعتبــار الواجــ  لإلعــنن املنبثــس مــن اوــوار الرفيــر املســتوى ق

 ؛(24)2013ن األول/أكتوقر تشري 4 و 3املعةود يف 
قتمهية إسـهام مفـو  األمـم املتحـدة السـامحل وةـو  اإلنسـان وريـيق          ت،ّل  - 13 

ال جنة املعنية يماية قةو  مجير العمال املهاجرين وأفراد أسر م واملةرر ا ا  املعين يةـو   
ــة الرييســ        ــاير األنــرا  الفاع  ــو  اإلنســان وس ــق قة ــاقر جمل  ــاجرين الت ية، يف اإلنســان ل مه

 املناقشة املتع ةة قاهلجرة الدولية؛
ــة يمايــة قةــو  مجيــر العمــال املهــاجرين وأفــراد     تييدعو - 14  ريــيق ال جنــة املعني

أسر م إىل تةد  تةرير  فو  عـن عمـت ال جنـة وإىل املشـاركة يف ج سـة قـاور مـر اجلمعيـة         
، “قةـو  اإلنسـان ومحايتـها    تعزيـز ”العامة يف دوراا اوادية والسبعق يف إنـار البنـد املعنـون    

 كوسي ة لتعزيز التواصت قق اجلمعية وال جنة؛
املةرر ا ـا  املعـين يةـو  اإلنسـان ل مهـاجرين إىل تةـد  تةريـره إىل         تدعو - 15 

ــد        ــة والســبعق يف إنــار البن ــا اوادي ــة وإىل املشــاركة يف ج ســة قــاور يف دورا ــة العام اجلمعي
 ؛“ومحايتهاتعزيز قةو  اإلنسان ”املعنون 

_______________ 

 .68/4الةرار  (24)
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قتةريـــر األمـــق العـــام عـــن تعزيـــز قةـــو  اإلنســـان ومحايتـــها،   حتييييط علميييا - 16 
، وتنقـ  التوصـيات املتع ةـة    (25)ذلك سلبت ووسايت تعزيز قةو  اإلنسـان ل مهـاجرين   يف مبا

 قالعمال املنـزليق املهاجرين الواردة يف ذلك التةرير؛

ــدم إىل اجل  تطليييب - 17  ــام أن يةـ ــق العـ ــة   إىل األمـ ــا اواديـ ــة يف دوراـ ــة العامـ معيـ
قةـو   ”والسبعق وإىل س ق قةو  اإلنسان يف دورته الثالثة والثنخلق تةريرا  ـامن قعنـوان   

 ، يغطحل فيه مجير جوان  تنفيذ  ذا الةرار؛“اإلنسان الواجبة ل مهاجرين
 إقةاء املستلة قيد نظر ا. تقرس - 18 

 
 80اجلل،ة العامة 

 2015كانون األول/دي،مرب  17
 

_______________ 

(25) A/70/259. 

http://undocs.org/ar/A/70/259

