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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/458( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

ــاجرين        - ٦٧/١٨٥ ــف ضــد امله ــى العن ــضاء عل ــة إىل الق ــود الرامي ــز اجله تعزي
  والعمال املهاجرين وأسرهم

  
 ،إن اجلمعية العامة  

ــشري   ــؤرخ ٦٦/١٧٢ إىل قرارهــا إذ ت ــسمرب / كــانون األول١٩ امل  املعنــون ٢٠١١دي

  ،‘‘محاية املهاجرين’’

أن العنف ضد املهاجرين والعمال املهـاجرين وأسـرهم يـشكل حتـديا خطـريا         ب تقرإذ  و  

  البلدان، يتطلب تعاونا متعدد األطراف بني مجيعأن القضاء عليه  و األعضاءلدولل

مبــا يف ذلــك الــذي ترتكبــه اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة، العنــف أن بــ تقــر أيــضاإذ و  

  لعنصرية، يشكل أحد التحديات املاثلة يف هذا اال،العنف بدافع ا

ــالغ القلــق    الــيت متــارس ضــد   التعــصب والتمييــز والعنــف  أعمــال مــن وإذ يــساورها ب

  ،من خطر العنف الفعلي الذي حييق ماملهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم و

ريب املهـين    على العمـل والتـد     اليت حتول دون حصول املهاجرين    عقبات   بأن ال  وإذ تقر   

الـيت  والسكن والتعلـيم املدرسـي واخلـدمات الـصحية واخلـدمات االجتماعيـة وسـائر اخلـدمات             

   وفقا للتشريعات الوطنية تسهم يف استضعافهم،عامة الناسيستفيد منها 

 كثرة وتنوع العوامل الـيت تـدفع النـاس إىل حماولـة عبـور احلـدود الدوليـة،                   وإذ تالحظ   

أن  يف بعــض احلــاالت ميكــنكــون اقتــصادية تقــد لبيــة املهــاجرين أن بواعــث غاوأنــه يف حــني 

  فئات مستضعفة،يكون بينهم 
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 أنه بالنظر إىل أن ارمني يستغلون تدفقات املهاجرين وحيـاولون االلتفـاف             وإذ تدرك   

، يـصبح املهـاجرون أكثـر عرضـة ملخـاطر منـها االختطـاف واالبتـزاز             نقاط مراقبة احلـدود   على  

  الستغالل اجلنسي واالعتداء البدين وعبودية الديون واهلجر،والعمل القسري وا

ــذين   مــن كثــرة  القلــقيــساورهاوإذ     عــدد املهــاجرين، وخباصــة النــساء واألطفــال، ال

ــة     ــة دون  يعرضــون أنفــسهم خلطــر كــبري مبحاول ــور احلــدود الدولي ــازم لعب ــائق حي ــوث سفر ال

 وحتمـي    معاملـة إنـسانية     املهـاجرين  لملزمـة بـأن تعامـ     األعـضاء   ، وإذ تسلم بأن الـدول       املطلوبة

  ،كمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم حقوقهم بالكامل

يف إطــار العدالــة اجلنائيــة  مركــز ومتــسق إرســاء ــج  ضــرورة وإذ تــضع يف اعتبارهــا  

 علـى   معرضـة  باعتبـارهم فئـة      ، وخباصة النساء واألطفـال،    املهاجريناجلرائم املرتكبة ضد    حيال  

  تداء، للجرمية واالعحنو خاص

 بأمهيــة مبــدأ تيــسري اللجــوء إىل العدالــة، واقتناعــا منــها بأنــه ال ميكــن التمتــع    وإذ تقــر  

  حبقوق اإلنسان األساسية على حنو تام دون إتاحة سبل اللجوء إىل العدالة،

أن لكـل فـرد   يـرد فيـه    الـذي   )١(اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان     أمهية   تعيد تأكيد وإذ    

 ملعاملـة   هإخـضاع  اسـتعباده أو   جيـوز اسـترقاق أحـد أو       ة واألمـان وأنـه ال     احلق يف احليـاة واحلريـ     

مهينة وأنه حيـق لكـل إنـسان التمتـع جبميـع احلقـوق واحلريـات                 الإنسانية أو  عقوبة قاسية أو   أو

   دون متييز من أي نوع،يف اإلعالن الوارد بياا

رين عــن طريــق الــرب  أن اختــاذ تــدابري فعالــة ملنــع ريــب املهــاج تأكيــد  أيــضاتعيــدوإذ   

  يتطلب جا دوليا شامال،ته والبحر واجلو ومكافح

 مـن   الـسارية القـانون الـدويل  أحكـام  مبقتضى األعضاء يقع على الدول      ما وإذ تالحظ   

  مرتكبيهـا، ومعاقبـة  يف تلـك اجلـرائم   بـالتحقيق نع ارتكاب جـرائم ضـد املهـاجرين و       مبالتزامات  

ــا أن عــدم   ــضع يف اعتباره ــام بــ وإذ ت ــع حيــول دون ذلك القي ــك اجلــرائم  متت ــوق ضــحايا تل حبق

  اإلنسان واحلريات األساسية،

 وبني الـدول األعـضاء      التعاون فيما بينها    الدول األعضاء  ضرورة أن تكثف   تؤكدوإذ    

  الوطنية، العابرة للحدود اجلرمية املنظمة من أجل مكافحةوكيانات القطاع اخلاص 

_______________ 

  ).٣ -د ( ألف ٢١٧قرار ال )١(
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تفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة            ال التـام  ضرورة التنفيذ     أيضا تؤكدوإذ    

 وبروتوكول مكافحة ريب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمـل                  )٢(عرب الوطنية 

 وبروتوكـول منـع وقمـع االجتـار     )٣(التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة      

 املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة          عليه، اقبةعاملباألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، و    

 مـن  وضرورة اختاذ تدابري مناسبة لتوفري محايـة فعالـة للمهـاجرين      ،)٤(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   

ــذي ميكــن أن    ــف ال ــواع العن ــارس ضــدهم أن ــال    مي ــن احتم ــهم م ــك محايت ــا يف ذل ــهم ، مب ترهيب

   اجلنائية،الدعاوى  إلدالئهم بإفادات كشهود يفمنهماالنتقام  أو

خطـة عمـل   ’’ املعنـون   ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٣٠ املؤرخ   ٦٤/٢٩٣ إىل قرارها    وإذ تشري   

وقـرار جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         ‘‘ األمم املتحدة العاملية ملكافحـة االجتـار باألشـخاص        

مليــة تنفيــذ خطــة عمــل األمــم املتحــدة العا ’’ املعنــون ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٥املــؤرخ  ٢٠/٣

وإذ ، عمـل الالفعـال خلطـة   التـام و التنفيـذ  ، وإذ تؤكـد ضـرورة    )٥(‘‘ملكافحة االجتار باألشـخاص   

ــرى ــز التعــاون    ت ــة أمــور، إىل تعزي مكافحــة االجتــار  يف جمــال  أن هــذه اخلطــة ســتؤدي، يف مجل

وتنـسيق اجلهـود    االجتـار باألشـخاص     ب  املتعلـق  ربوتوكول والتنفيذ التام لالتفاقية وال    باألشخاص

  أفضل،  هذا الصدد بشكليف

 أن اجلرائم املرتكبة ضد املهاجرين، مبـا يف ذلـك االجتـار باألشـخاص،              تعيد تأكيد وإذ    

 الـدويل  الـصعيد تزال متثل حتديا خطريا وال بد من تقييمها والتصدي هلا بشكل منـسق علـى          ال

دان املقـصد   ومن قيام تعاون حقيقي متعدد األطـراف بـني البلـدان األصـلية وبلـدان العبـور وبلـ                  

  من أجل القضاء عليها،

 اضــطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بالعمــل الــذي  مــع التقــديرحتــيط علمــاوإذ   

 مبـا يف ذلـك  باملخدرات واجلرمية لتسليط الضوء على مدى تعرض املهـاجرين املهـربني للعنـف،          

حــدث  اســتعراض عــاملي وثبــت مراجــع مــشروح أل    : املهــاجرين  ريــب’’املعنونــة الدراســة 

موضـوع  املناقـشة املواضـيعية بـشأن       ودليـل    ٢٠١٠ ألول مرة يف عام      ت نشر اليت ‘‘املنشورات

  ،)٦(وأسرهم العنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين

_______________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، الد  )٣(

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، الد  )٤(

، (E/2011/30) ١٠، امللحـق رقـم   ٢٠١١الوثائق الرمسية للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي،       : انظر  )٥(
  .الفصل األول، الفرع دال

)٦( E/CN.15/2012/5.  
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 باختـاذ تـدابري حلمايـة       )٧(أللفيـة ل يف إعـالن األمـم املتحـدة         املتجدد بااللتزام   وإذ ترحب   

وأســرهم والقــضاء علــى األفعــال العنــصرية   حقــوق اإلنــسان للمهــاجرين والعمــال املهــاجرين   

  وكراهية األجانب وتعزيز الوئام والتسامح،

تبـادل   إنفـاذ القـانون و     يف جمـال   املعلومـات والتعـاون      تبـادل  فعاليـة    بـأن تعزيـز    تقروإذ    

  ، بات بشكل متزايد أمرا ضروريااملساعدة القانونية على الصعيد الدويل

نفاذ القـانون ومـا يتـصل بـذلك مـن تـدابري للقـضاء         على تعزيز فعالية إ    وإذ تعقد العزم    

  ،العنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهمعلى 

ضـد املهـاجرين والعمـال املهـاجرين      اجلرائم اليت ال تزال ترتكـب        تدين بشدة   - ١  

 يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك العنف اإلجرامي بدافع العنـصرية والتمييـز العنـصري                  وأسرهم

  اهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛وكر

، وخباصـة النـساء     أن تكفل معاملة مجيع املهـاجرين     األعضاء   إىل الدول    تطلب  - ٢  

 علـى حنـو   محايـة حقـوقهم  ومعاملـة إنـسانية    واألطفال، بغض النظر عـن وضـعهم كمهـاجرين،          

  ؛م وكرامتهتهمبري الالزمة لذلك، مع إيالء االعتبار الواجب لسالم، وأن تتخذ مجيع التداتام

أن تتخذ تدابري ملنع حاالت العنف ضـد املهـاجرين   على  الدول األعضاء    حتث  - ٣  

 هــذه ضــحايا معاملــة تــضمنوالعمــال املهــاجرين وأســرهم والتــصدي هلــا علــى حنــو فعــال وأن 

  ؛تكفل فيها كرامتهم نسانية، معاملة إوضعهم كمهاجريناجلرائم، بغض النظر عن 

 واختـاذ تـدابري   وطنيـة  الدول األعضاء اليت مل تقم بعـد بـسن تـشريعات      تشجع  - ٤  

ــة،     مناســبة أخــرى  ــة وإداري ــضائية وتنظيمي ــشريعية وق ــدابري ت ــك ت ــا يف ذل ــب  ، مب ملكافحــة ري

ضـد   اجلـرائم   ارتكـاب بأنالتسليم  يف سياق ذلك أن تفعل على  على الصعيد الدويل  املهاجرين

ــاياملهــاجرين قــد  غــري ذلــك مــن   االختطــاف أو لالجتــار أويعرضــهم   للخطــر أومعــرض حي

، وأن تـدعم التعـاون الـدويل علـى          واالعتـداء مـن جانـب اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة            اجلرائم

  ؛تلك اجلرائممكافحة 

 واختـاذ  وطنيـة بـسن تـشريعات     الدول األعضاء الـيت مل تقـم بعـد         أيضا تشجع  - ٥  

 يتـصل  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما ملكافحة جرائم  مناسبة أخرى    تدابري

مبــا يف ذلــك اختـاذ تــدابري تتــسق مــع القــوانني الوطنيـة مــن أجــل احلــد مــن    مــن تعــصب، بـذلك 

  ؛تعرض املهاجرين خلطر اجلرمية وزيادة مشاركتهم يف اتمعات املضيفة، على أن تفعل ذلك

_______________ 

  .٥٥/٢قرار ال )٧(
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الــدول األعــضاء الــيت مل تنــضم بعــد إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة   دعوــا تكــرر  - ٦  

ــة ــا     ــة والربوتوكــوالت امللحق ــامأن تنظــر يف إىل  )٨(ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني  القي

  ؛على حنو تام املعاهدات تلكذلك، ويب بالدول األطراف أن تنفذ ب

ــز إجــراءات  بالــدول األعــضاء أن تــضع حــسب االقتــضاء تــدابري  يــب  - ٧    لتعزي

العدالــة اجلنائيــة برمتــها وللتحقيــق جبديــة يف اجلــرائم املرتكبــة ضــد املهــاجرين، مبــا فيهــا جــرائم  

االجتار باألشخاص وسائر اجلرائم اخلطرية، وال سيما اجلرائم اليت متثل انتهاكا حلقوق اإلنـسان             

يا ومحايتـهم، وخباصـة     للمهاجرين، ومقاضاة مرتكبيها، مع إيالء اهتمام خاص ملساعدة الضحا        

  النساء واألطفال؛

تعـرب يف هـذا الـصدد عـن     و، املستـضعفني  شخاصأمهية محاية األعلى   تشدد  - ٨  

قلقهـا إزاء تزايـد أنـشطة الكيانـات اإلجراميـة املنظمـة العاملـة عـرب احلـدود الوطنيـة والكيانــات           

 اجلــرائم ضــد  اإلجراميــة املنظمــة الوطنيــة وغريهــا مــن اجلهــات الــيت تــستفيد مــن ارتكــاب         

ــاجرين،  ــالظروف اخلطــ   وخباصــةامله ــراث ب ــال، دون اكت ــساء واألطف ــيت  ري الن ــسانية ال ة والالإن

  الدويل؛  والقانونالوطنيةيف انتهاك صارخ للقوانني ويعيشوا 

 الـدول األعـضاء علـى أن تنتفـع متامـا، عنـدما يكـون ذلـك مالئمـا، مـن                      حتث  - ٩  

الــيت تنطــوي علــى ممارســة العنــف ضــد يهــا يف اجلــرائم الــيت جترالتعــاون الــدويل يف التحقيقــات 

وتـشجع الـدول األطـراف يف       ،   ويف مقاضـاة مرتكبيهـا     املهاجرين والعمـال املهـاجرين وأسـرهم      

الـذي تـوفره     التعـاون الـدويل   طـار   تـستفيد مـن إ    علـى أن    والربوتوكـوالت امللحقـة ـا       تفاقية  الا

 يتــيح تــسليم  قــانوين مناســبمــن أجــل كفالــة إرســاء إطــار  تلــك الــصكوك وســائر الــصكوك 

  تلك اجلرائم؛ب يتصل املساعدة القانونية والتعاون الدويل فيما تبادل وارمني

 على تـوفري التـدريب املتخـصص حـسب االقتـضاء           الدول األعضاء   أيضا حتث  - ١٠  

للمــوظفني املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون ومراقبــة احلــدود واهلجــرة ولــسائر املــوظفني املعنــيني    

ني قــدرام علــى حتديــد املــسائل املتعلقــة بــالعنف ضــد املهــاجرين وعلــى التــصدي هلــا،    لتحــس

  بوسائل منها التعاون مع املنظمات غري احلكومية واتمع املدين؛

أثنـاء   ملنع العنـف ضـد املهـاجرين         عملية تدابري   اختاذإىل  األعضاء   الدول   تدعو  - ١١  

 الـــدخول ويف املنـــاطق نقـــاطالعـــاملني يف  وتـــدريب املـــوظفني العمـــوميني عبـــورهم أراضـــيها

 منتــهكي مقاضــاة املهــاجرين وأســرهم بــاحترام ووفقــا للقــانون وعلــى   معاملــةاحلدوديــة علــى 

_______________ 
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ــور   ــاء عب ــق مــع  هم أراضــيهاحقــوق املهــاجرين وأســرهم أثن ــساريالقــوانني، مبــا يتواف ــى  ال ة عل

  ؛الصعيدين الوطين والدويل

وريب املهـاجرين   الصلة بني اهلجرة     حبث األعضاء على مواصلة     الدول حتث  - ١٢  

 مـن العنـف والتمييـز    ين اجلهـود الراميـة إىل محايـة املهـاجر    من أجـل تعزيـز   واالجتار باألشخاص   

  واالعتداء؛واالستغالل 

الـيت ميكـن أن   املخـاطر  توفري املعلومـات املتعلقـة ب     على   األعضاء    الدول تشجع  - ١٣  

ــذي حبهلجــرة وا تنطــوي عليهــا ــانقــوق األشــخاص ال وتعريــف املهــاجرين  م يهــاجرون وواجب

ــضيفهم، ل   ــيت تست ــات ال ــباتمع ــستنرية و  همتمكين ــرارات م ــن اختــاذ ق ــن احتمــاالت    م احلــد م

  ؛للجرائم ضحايا وقوعهم

ــل    يــب  - ١٤   ــدابري تكف ــدول األعــضاء أن تتخــذ ت ــضحايا اجلــرائم، وخباصــة    بال ل

عنـــد انتـــهاك عدالـــة الىل نظـــام  إإمكانيـــة اللجـــوء ،ن وأســـرهمون والعمـــال املهـــاجروملهـــاجرا

  ؛وضعهم كمهاجرين، بغض النظر عن همحقوق

على أن تواصل تعزيز تعاوـا يف جمـال محايـة الـشهود            األعضاء   الدول   شجعت  - ١٥  

  يف قضايا ريب املهاجرين واالجتار باألشخاص؛

 تــــضمني فوريــــة مـــن أجـــل   إجـــراءات  الـــدول األعــــضاء إىل اختـــاذ   تـــدعو   - ١٦  

ممارســة  تكفــل منــع اجلــرائم الــيت تنطــوي علــى  تــدابريللعدالــة اجلنائيــة الوطنيــة االســتراتيجيات

  ؛ومعاقبتهم ومقاضاة مرتكبيهاالعنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم 

الـــذي تؤديـــه املنظمـــات الدوليـــة واملنظمـــات غـــري  النـــشط  بالـــدور ترحـــب  - ١٧  

  ؛العنف ضد املهاجريناحلكومية يف مكافحة 

 بـشأن على التعاون يف احملافل الدولية واإلقليمية والثنائية      األعضاء   الدول   ثحت  - ١٨  
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  ٦٠اجللسة العامة 
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