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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/430/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

  محاية املهاجرين- ٦٣/١٨٤
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٦٢/١٥٦ إىل مجيع قراراا السابقة بشأن محايـة املهـاجرين، وآخرهـا القـرارتشري إذ 
 حقــوق اإلنــسانجملــس قــرار، وإذ تــشري أيــضا إىل٢٠٠٧ديــسمرب/ كــانون األول١٨ملــؤرخا

 ،)١(٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٤ املؤرخ٩/٥
 الـسنوية الـستنيذكرىالـ يف)٢( اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسانوإذ تؤكد من جديد 

ومتساوين يف الكرامة واحلقوق وأنـه  الذي ينص على أن مجيع الناس يولدون أحراراالعتماده
 متييز من أي نـوع، وال سـيماناملبينة فيه، دو حلرياتحيق لكل إنسان التمتع جبميع احلقوق وا

 القومي، األصل  العرق أو اللون أوعلى أساس
ــضا  ــد أي ــن جدي ــل ووإذ تؤكــد م ــة التنق ــرد احلــق يف حري ــار حمــليف أن لكــل ف  اختي

ــه ـــل حــــداخ إقامت ــة وفــــدود كـ ــك بلــده، ويف العــودةــــل دول ــا يف ذل ــد، مب ــادرة أي بل ي مغ
 بلده، إىل
ــذوإ  ــسياسيشريت ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــدويل )٣(ة إىل العهــد ال والعهــد ال

  واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن)٣(ةاخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــ
ــسانية أو املهينــ ــة القاســية أو الالإن ــع )٤(ةضــروب املعاملــة أو العقوب ــى مجي ــة القــضاء عل واتفاقي

_______________

  ألــــف٥٣حــــق رقــــمالوثــــائق الرمسيــــة للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة الثالثــــة والــــستون، املل:انظــــر )١(
(A/63/53/Add.1)الفصل األول ،. 

 ).٣ -د( ألف٢١٧القرار )٢(
 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٣(
 .٢٤٨٤١، الرقم١٤٦٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤(
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واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع )٦(لواتفاقيـة حقـوق الطفـ )٥(ة املـرأأشكال التمييز ضـد
ــز العنــصر ــصلية)٧(يأشــكال التميي ــا للعالقــات القن ــة فيين ــة )٨( واتفاقي ــة حلماي ــة الدولي واالتفاقي

 ،)٩(محقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسره
ــائجإىل األحكــام املتعلقــة باملهــاجرين الــواردة يفوإذ تــشري أيــضا   املــؤمتراتمجيــع نت

 الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدا األمم املتحدة،
 على أمهية جملس حقوق اإلنـسان يف تعزيـز احتـرام محايـة حقـوق اإلنـسانوإذ تشدد 

 واحلريات األساسية للجميع، مبن فيهم املهاجرون،
 ١٩٩٩أكتـــوبر/ تـــشرين األول١ املؤرخـــةOC-16/99بالفــــتوىوإذ حتـــيط علمـــا 

ــماناتواملتعلقـــة بـــاحلق يف احلـــصول علـــى معلومـــات عـــن ــساعدة القنـــصلية يف إطـــار ضـ املـ
 واملتعلقـة٢٠٠٣سـبتمرب/ أيلـول١٧ املؤرخـةOC-18/03والفتوىاإلجراءات القانونية الواجبة

، اللـتني أصـدرما حمكمـةالوضع القانوين للمهاجرين غري احلاملني للوثائق الالزمة وحقوقهمب
 األمريكية حلقوق اإلنسان،البلدان

ــدل الدوليـــة يفوإذ حتـــيط علمـــا أيـــضا  ــاحلكم الـــذي أصـــدرته حمكمـــة العـ  ٣١ بـ
، وإذ تـشري إىل التزامـات)١٠(نو آخـريونن مكسيكو أبينا ومواطن يف قضية٢٠٠٤ مارس/آذار

 الدول اليت جرى تأكيدها من جديد يف ذلك احلكم،
ــشأن ا إىلوإذ تــشري  ــستوى ب ــع امل ــة ا احلــوار الرفي ــة والتنمي ــهلجــرة الدولي ذي جــرىل

 بغــــرض مناقــــشة اجلوانــــب املتعــــددة٢٠٠٦ســــبتمرب/ أيلــــول١٥ و١٤ يفنيويــــورك يف
ــاد ــة والتنميــة األبع للــهجرة الدوليــة والتنميــة والــذي أقــر بوجــود عالقــة بــني اهلجــرة الدولي
 اإلنسان، وحقوق

_______________

 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩املرجع نفسه، الد )٥(
 .٢٧٥٣١ ، الرقم١٥٧٧املرجع نفسه، الد )٦(
 ألـف٢١٠٦لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار.٩٤٦٤، الـرقم٦٦٠املرجع نفسه، الـد )٧(
 .، املرفق)٢٠ -د(
 .٨٦٣٨، الرقم٥٩٦املرجع نفسه، الد )٨(
 .٣٩٤٨١، الرقم٢٢٢٠املرجع نفسه، الد )٩(
ــدورة التاســعة وا:انظــر )١٠( ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــمالوث ،(A/59/4) ٤خلمــسون، امللحــق رق

 ضــداملكــسيك(أبينــا ومواطنــون مكــسيكيون آخــرون:؛ انظــر أيــضا٢٣-الفــصل اخلــامس، الفــرع ألــف
ــة ــام)الواليــات املتحــدة األمريكي ــة لع ــن١٢، الــصفحة٢٠٠٤، احلكــم، تقــارير حمكمــة العــدل الدولي  م

 .النص اإلنكليزي
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جرة والتنمية الذي نظمتـهاالجتماع الثاين للمنتدى العاملي املعين باهلعقدالحظوإذ ت 
، وإذ تقـر٢٠٠٨أكتـوبر/تـشرين األول ٣٠ إىل٢٧الفترة مـنواستضافته حكومة الفلبني يف

بإدراج مناقشة بشأن اهلجرة والتنمية وحقوق اإلنسان، بوصفها خطـوة مـن اخلطـوات الراميـة
 إىل تناول الطابع املتعدد األبعاد للهجرة الدولية،

ــشري  ــاوإذ ت ــؤرخ٦٢/٢٧٠إىل قراره ــران٢٠ امل ــه/ حزي ــشأن٢٠٠٨يوني ــدى ب املنت
العاملي املعين باهلجرة والتنمية، بصيغته املعتمـدة، الـذي أقـرت فيـه، يف مجلـة أمـور، بـأن تبـادل

واألمم املتحدة قـد يكـون لـه املعلومات واخلربات والتشاور وتوثيق التعاون بني املنتدى العاملي
 تأثري إجيايب،

الجتمــاع الــدويل املعــين حبمايــة حقــوق الطفــل يف ســياق اهلجـــرةاعقــد  وإذ تالحــظ 
شـاركت الـذي٢٠٠٨أكتـوبر/ تشرين األول١ وسبتمرب/أيلول ٣٠يف يف مكسيكوالدولية

 يف تنظيمه مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،
 الطابع العاملي لظاهرة اهلجـرة وأمهيـة التعـاون واحلـوار يف هـذا الـشأنعلىوإذ تشدد 

على كل من الـصعيد الـدويل واإلقليمـي والثنـائي، حـسب االقتـضاء، وضـرورة محايـة حقـوق
اإلنسان للمهاجرين، وخباصة يف وقت ازداد فيه تدفق اهلجرة يف ظل االقتـصاد املعـومل وأصـبح

 جيري يف سياق يتعلق بشواغل أمنية جديدة،
ــضع يف اعتبار  ــاوإذ ت ــس ه ــة مب ــادرات املتعلق ــسياسات واملب ــا فيأن ال هــاألة اهلجــرة، مب

النـهج الكليـة الـيتاإلدارة املنظمـة للـهجرة، ينبغـي أن تـشجعبـ املتعلقـة السياسات واملبـادرات
 االحتـرام الكامـل حلقـوق اإلنـسانوكـذلك،عواقبـهاتأخذ يف احلسبان أسباب هذه الظاهرة و

 واحلريات األساسية للمهاجرين،
  يف االقتصاد غري الرمسـيوظفن للعملت يأن كثريا من العامالت املهاجراوإذ تالحظ 

أعمـال أقـل اعتمــادا علـى املهـارات مقارنــة بالرجـال، ممـا جيعلــهن أكــثر عرضـة لــسـوءوألداء
 املعاملة واالستغالل،

ــق  ــدوإذ يــساورها القل ــدد الكــبري واملتزاي ــنإزاء الع ــساءا  م ملهــاجرين، وال ســيما الن
وثـائقحيـازماولة عبور احلـدود الدوليـة دون الذين يعرضون أنفسهم للخطر مبح،واألطفال

  الدول احترام حقوق اإلنسان هلؤالء املهاجرين،تقر بواجبالسفر املطلوبة، وإذ
 األنظمــة والقــوانني املتعلقــة بــاهلجرة غــري القانونيــة مــعأن تتــسق أمهيــةوإذ تؤكــد 

 حلقوق اإلنسان،التزامات الدول مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل
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ــانونيني وأســلوبوإذ تؤكــد أيــضا  ــى املهــاجرين غــري الق ــات املفروضــة عل أن العقوب
 معاملتهم ينبغي أن يكونا متناسبني مع ما ارتكبوه من خمالفات،

ــسلم  ــة، وإذ تــضع يفوإذ ت بأمهيــة اعتمــاد ــج شــامل ومتــوازن إزاء اهلجــرة الدولي
ادي والـسياسي واالجتمـاعي والثقـايف للـدول وتوثـق النـسيج االقتـصثرياعتبارها أن اهلجرة ت

 الروابط التارخيية والثقافية القائمة بني بعض املناطق،
ــىشددوإذ تـــ  أمهيـــة قيـــام الـــدول، بالتعـــاون مـــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة،علـ

 الفـرص والقيـود واحلقـوق يف حالـة اهلجـرة لـتمكنيإيـضاحمحالت إعالميـة ترمـي إىل بتنظيم
خطـرة لعبـورجلـوء املهـاجرين إىل وسـائل وللحيلولـة دونمـستنريةختاذ قـراراتكل فرد من ا

 احلدود الدولية،
حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية جلميــعوحتمـيالـدول أن تعـززبيـب - ١ 

ــال،املهــاجرين  واحلريــاتقــوقاحل، وال ســيما كمهــاجرين أيــا كــان وضــعهم علــى حنــو فع
 تتـصدى ملـسألة اهلجـرة الدوليـة عـن طريـق التعـاون واحلـوار، وأنلنـساء واألطفـالاألساسية ل

على الصعيد الدويل أو اإلقليمي أو الثنائي وباعتماد ج شامل ومتوازن، مع اإلقـرار بـاألدوار
العبور واملقصد يف جمال تعزيز ومحايـةبلدان والبلدان األصليةواملسؤوليات اليت تقع على عاتق

 ين، وجتنب النهج اليت قد تفاقم قلة منعتهم؛حقوق اإلنسان جلميع املهاجر
تكفـل االحتـرام التـام حلقـوق اإلنـسان للمهـاجرين يفبالدول أنيب أيضا - ٢ 

قوانينها وسياساا، مبا فيها القوانني والسياسات يف جمـايل مكافحـة اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة
 ملهاجرين؛العابرة للحدود الوطنية، مثل االجتار باألشخاص وريب ا

بالدول اليت مل توقع وتصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيعيب - ٣ 
ــره ــراد أسـ ــاجرين وأفـ ــال املهـ ــى )٩(مالعمـ ــذلك علـ ــام بـ ــر يف القيـ ــضم إليهـــا أن تنظـ أو مل تنـ

األولويــة، وتطلــب إىل األمــني العــام مواصــلة بــذل جهــوده مــن أجــل إذكــاء الــوعي ســبيل
 وتعزيزها؛ باالتفاقية

 عـربالدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـةحتث - ٤ 
والربوتوكولني املكملني هلا، ومها بروتوكول مكافحة ريب املهـاجرين عـن طريـق )١١(ةالوطني

 وخباصـة النـساء واألطفـال،،وبروتوكول منع وقمـع االجتـار باألشـخاص )١٢(والرب والبحر واجل

_______________

 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٢٥لد، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١١(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٤١املرجع نفسه، الد )١٢(
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 تنـضم إليهـا  أو على تنفيذها بالكامل، ويب بالدول الـيت مل تـصدق عليهـا،)١٣(هواملعاقبة علي
 ؛القيام بذلك يف، على سبيل األولوية،أن تنظر

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـرادبتقريرحتيط علما - ٥ 
 ؛)١٤( عن دورتيها السابعة والثامنةأسرهم

 وأصــحاب املــصلحة املعنـــينيل واملنظمــات الدوليــةإىل مجيــع الــدوتطلــب - ٦ 
ــادرام يف سياســايراعــوا أن ــة مبــم ومب ــاملي لظــاهرة اهلجــرةسائل املتعلق  ، اهلجــرة الطــابع الع

ــوا وأن ــدان، بوســائليول ــذا املي ــائي يف ه ــاون الــدويل واإلقليمــي والثن  االهتمــام الواجــب للتع
املقـصد والعبـور، وكــذلكبلــدانو صـليةاألبلـدانالإجـراء حــوارات عـن اهلجـرة تــشمل منـها

ــع ــدين، اتم ــاجرون، امل ــاملةمبــا فيــه امله ــة ش ــاهرة بطريق  تتنــاولبغــرض التــصدي هلــذه الظ
ــدة جوانـــب ــها عـ ــبامنـ ــها واأسـ ــرةعواقبـ ــها اهلجـ ــيت متثلـ ــديات الـ ــازة والتحـ ــن دون حيـ  مـ
ــة الوثـــائق ــرة غـــري  أوالالزمـ ــة اهلجـ ــاء، مـــع إالقانونيـ ــة حعطـ قـــوق اإلنـــسان األولويـــة حلمايـ

 للمهاجرين؛
اختذتـه مـنإزاء مـا اعتمدتـه بعـض الـدول مـن تـشريعات وتعرب عن القلـق - ٧ 

تقيد حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للمهـاجرين، وتؤكـد مـن جديـد أنميكن أنتدابري
تتعلـق بـاهلجرة وبـأمنالـيتتـدابريالعلى الدول، عند ممارستها حقها الـسيادي يف سـن وإنفـاذ

لتزاماا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الـدويل حلقـوقالتقيد باودها، واجبحد
 اإلنسان، لكفالة االحترام التام حلقوق اإلنسان للمهاجرين؛

 بالتــدابري الـيت اختــذا بعـض الــدول لتقلـيص فتــراتحتـيط علمـا مــع التقـدير - ٨ 
احتجاز املهاجرين غري القانونيني يف إطـار تطبيـق األنظمـة والقـوانني الداخليـة املتعلقـة بـاهلجرة

 غري القانونية؛
جبميع الدول أن حتترم حقوق اإلنـسان والكرامـة األصـيلة للمهـاجرين،يب - ٩ 

فتـراتيف، حـسب االقتـضاء،تعيد النظرلتعسفيني، وأنوأن تضع حدا لالعتقال واالحتجاز ا
، عنـدتخـذ، وأن تطويلـة للغايـةاالحتجاز تفاديـا الحتجـاز املهـاجرين غـري القـانونيني لفتـرات

 ؛لالحتجازاالقتضاء، تدابري بديلة

_______________

 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧املرجع نفسه، الد )١٣(
 ).A/63/48 (٤٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم )١٤(
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 تدابري فعالة ملنع أي شـكل مـن أشـكال احلرمـانختاذمجيع الدول على احتث - ١٠ 
 تلـكمعاقبـة مـرتكيبحلرية يتعرض له املهاجرون على يد أفراد أو مجاعـات وغري القانوين من ا

 األفعال؛
ــهاك حقــوقتطلــب - ١١  ــة دون انت ــدابري ملموســة للحيلول ــدول أن تتخــذ ت إىل ال

اإلنسان للمهاجرين أثناء عبور أراضيها، مبا يف ذلـك يف املـوانئ واملطـارات وعنـد احلـدود ويف
تـدرب املـوظفني العمـوميني الـذين يعملـون يف تلـك املرافـق ويفنقاط تفتـيش املهـاجرين، وأن

ــاحترام ووفقــا للقــانون، وأن تعمــد، وفقــا للقــواننيمنــاطق احلــدود علــى معاملــة املهــاجرين ب
، إىل مقاضاة من يقتـرف أي فعـل ينطـوي علـى انتـهاك حلقـوق اإلنـسان للمهـاجرين،السارية

ا فيهـا عمليـات اإلعـدامات احلـق يف احليـاة، مبـمن قبيل االحتجاز التعسفي والتعذيب وانتـهاك
 القضاء، أثنـاء عبـورهم مـن بلـدهم األصـلي إىل بلـد املقـصد، أو العكـس، مبـا يف ذلـكخارج

 مرورهم عرب احلدود الوطنية؛
 يقـر بـأن لكـل شـخص احلـق)٢(إىل أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسانتشري - ١٢ 

ــهك احلقــوقيف أن يلجــأ إىل احملــاكم الوطنيــة املخ ــال تنت ــة أعم ــن أي ــي م ــصافه الفعل ــصة إلن ت
 األساسية املمنوحة له؛

مبـا أحرزتـه بعـض الـدول مـن جنـاح يف تنفيـذ تـدابريحتيط علما مع التقدير  - ١٣ 
بديلة لالحتجاز يف حاالت املهاجرين غري احلـائزين للوثـائق الالزمـة باعتبارهـا ممارسـة جـديرة

 بأن تنظر فيها الدول كافة؛
الــدول علــى كفالــة أن تــسمح آليــات إعــادة املهــاجرين إىل بلــدامحتــث - ١٤ 

بتحديـد األشـخاص الـذين هـم يف حالـة جتعلـهم عرضـة للخطـر وتـوفري محايـة خاصـة األصلية
مشـل  وملعليـاوأن تراعي، مبا يتسق مع واجباا والتزاماا الدولية، مبدأ مصلحة الطفل ال هلم،

 األسر؛
أن  ضـرورةملهاجرين يف العودة إىل بلد املواطنـة، وتـشري إىلحق ا علىتشدد - ١٥ 

  استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛ الدولتكفل
واجب الدول األطراف أن تكفـل االحتـرام الكامـلتؤكد من جديد وبشدة - ١٦ 

مجيـع الرعايــاوال سـيما فيمـا يتعلــق حبـق،)٨واملراعـاة التامـة التفاقيــة فيينـا للعالقـات القنــصلية
األجانب، بصرف النظر عن وضـعهم كمهـاجرين، يف االتـصال مبـسؤول قنـصلي تـابع للدولـة
املوفـدة، يف حالـة االعتقــال أو الـسجن أو احلــبس أو االحتجـاز، وواجــب الدولـة املــستقبلة أن

 تبلغ املواطن األجنيب دون تأخري حبقوقـه مبوجب االتفاقية؛
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العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـبمظاهر وأعمالتدين بشدة - ١٧ 
مون ـا يف كـثري مـنصـيتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين والقوالب النمطية اليت يو وما

،على أساس الدين أو املعتقد، وحتث الدول على تطبيق القـوانني القائمـةمبا يف ذلكاألحيان،
هر أو اسـتخدمت تعـابري تـنم عـنمظـاأو بـرزت مـىت حـدثت أفعـالوتعزيزها عند االقتـضاء،

 تنمفعاالأ إفالت من يرتكبونالقضاء علىالتعصب ضد املهاجرين، بغية كراهية األجانب أو
 ؛عن كراهية األجانب والعنصرية من العقاب

إىل مجيع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاا الوطنية والصكوك القانونيـةتطلب - ١٨ 
 بطـرق عـدة منـها فعـال،علـى حنـوفيهـا، بإنفـاذ قـوانني العمـل اليت هي طرف املنطبقةالدولية

ــه املتــصلة بالعمــال ــك القــوانني، فيمــا يتعلــق بعالقــات العمــل وظروف التــصدي النتــهاكات تل
 بـأجورهم وأوضـاعهم الـصحية وسـالمتهم يفيها العالقات والظروف املتـصلةف املهاجرين، مبا

 معيات؛اجلأماكن العمل، وحقهم يف حرية تكوين
 الــيت قــد متنــع حتــويالت املهــاجرينقبــاتمجيــع الــدول علــى إزالــة العتــشجع - ١٩ 

بصورة آمنة ودون قيود إىل بلدام األصلية أو إىل أي بلد آخـر،بسرعة والنقدية من الوصول
، والنظـر، حـسب االقتـضاء، يف اختـاذ تـدابري حلـل املـشاكل األخـرىالـساريةوفقا للتشريعات

 لتحويالت؛اليت قد تعوق تلك ا
بــربامج اهلجــرة الــيت اعتمــدا بعــض البلــدان والــيت تتــيح للمهــاجرينترحــب - ٢٠ 

 بيئـة متجانـسة ومتـساحمةوتشجع قيـاماالندماج التام يف البلدان املضيفة، وتيسر مل مشل األسر
 يشيع فيها االحترام، وتشجع الدول على النظر يف إمكانية اعتماد برامج من هذا القبيل؛

إىل الـــدول األعـــضاء ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات الدوليـــةتطلـــب - ٢١ 
واتمـع املــدين ومجيـع أصــحاب املـصلحة املعنــيني، وال سـيما مفوضــة األمـم املتحــدة الــسامية

ــاجرين، ــسان للمه ــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلن ــوق اإلنــسان واملق ــةحلق  إدراج منظــور كفال
 ذات األولويـة يف املناقـشات اجلاريـة داخـل منظومـةئلساحقوق اإلنسان للمهاجرين ضمن امل

احلـوار الرفيـعاليت دارت يفاألمم املتحدة بشأن اهلجرة الدولية والتنمية، مع مراعاة املناقشات
 ٥٨/٢٠٨عمـال بقـرار اجلمعيـة العامــةالــذي أجـرياهلجـرة الدوليـة والتنميـةبـشأناملـستوى

 ؛٢٠٠٣ديسمرب/ كانون األول٢٣املؤرخ
بنـدالإىل خماطبة اجلمعية العامة يف دوراا املقبلـة يف إطـاراللجنةرئيستدعو - ٢٢ 

 ؛“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”املعنون
يفريره إىل اجلمعية العامة يف دوراـا املقبلـةاإىل تقدمي تقاخلاصاملقررتدعو - ٢٣ 

 ؛“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”بند املعنونالإطار
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يقدمــه امبــ التوعيــةالــدول األعــضاء إىل تعزيــز جهودهــا الراميــة إىلتــدعو - ٢٤ 
املهاجرون من إسهام مهم يف مجيع دوائـر اتمـع، والنظـر يف وضـع األدوات املناسـبة لتـسليط

 مجـــع البيانـــات ووضـــعبطـــرق منـــهاالـــضوء علـــى إســـهام املهـــاجرين يف البلـــدان املـــستقبلة،
 اإلحصاءات؛

ألمني العام توفري املوارد الالزمة، يف حـدود املـوارد املتاحـة لألمـمإىل اتطلب - ٢٥ 
، تـدوم الـدورة األوىل ملـدة٢٠٠٩املتحدة، لتمكني اللجنة من عقد دورتني منفصلتني يف عـام

أسبوعني متتاليني والثانية ملدة أسبوع واحد، ألغراض النهوض بأعباء العمل الناشئ عن زيادة
ها الــدول األطــراف إىل اللجنــة، وتــدعو اللجنــة إىل النظــر يف الــسبلعــدد التقــارير الــيت قدمتــ

 الكفيلة مبواصلة حتسني فعالية دورات عملها؛
إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الرابعـة أن يقـدمإىل األمـني العـام  أيـضاتطلب - ٢٦ 

 بتعزيز حقوقوأن يضمنه حتليال للسبل والوسائل الكفيلة عن تنفيذ هذا القراراتقريروالستني
 وتقـرر مواصـلة دراسـة املـسألة يف إطـاراإلنسان للمهاجرين، مـع مراعـاة آراء املقـرر اخلـاص،

 .“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”البند املعنون
 ٧٠اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨
 


