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   والستونالرابعةالدورة 
  اللجنة الثالثة

   من جدول األعمال)أ (٦٢البند 
  النهوض باملرأة

  
  مشروع قرار: إندونيسيا والفلبني    

  
  ضد العامالت املهاجراتاملوجه العنف     

  
   ،إن اجلمعية العامة  
 إلـى مجيع قراراهتا السابقة بـشأن العنـف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات،                 إذ تشيـر   

وإىل القرارات اليت اختذهتا جلنة وضع املرأة وجلنـة حقـوق اإلنـسان وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة             
  ،)١(اجلنائية، وإىل إعالن القضاء على العنف ضد املرأة

ــد تؤكــد وإذ    ــائق    مــن جدي ــواردة يف الوث ــصلة بالعــامالت املهــاجرات ال  األحكــام املت
 واملـؤمتر العـاملي     )٣(واملؤمتر الدويل للسكان والتنميـــة     )٢(اخلتامية للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان    

اضـات الـيت     واالستعر )٥( ومؤمتــر القمــــة العالـــمي للتنميـــة االجتماعيـة       )٤(الرابع املعين باملــــرأة  
  ،تــجرى هلذه املؤمترات

  .٤٨/١٠٤انظر القرار   )١(  
  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
 األمـم املتحـدة،     اتمنـشور ( ١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، القـاهرة،            )٣(  

  .رفق، امل١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18رقم املبيع 
 األمـم املتحـدة،     اتمنـشور  (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤،  بـيجني لرابع املعـين بـاملرأة،      العاملي ا تقرير املؤمتر     )٤(  

  .املرفقان األول والثاين، ١القرار الفصل األول، ، )A.96.IV.13رقم املبيع 
 األمــم اتمنــشور (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة، كوبنــهاغن،   )٥(  

  . املرفقان األول والثاين،١ القرار ، الفصل األول،)A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 
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 منظومــة األمــم يف كيانـات  قامــت هبــا خمتلــف األنــشطة الـيت  وإذ تالحـظ مــع التقـدير    
دة، مــن قبيــل الربنــامج اإلقليمــي لــتمكني العــامالت املهــاجرات يف آســيا التــابع لــصندوق املتحــ

ــة النقــاش الرفيعــة املــستوى      ــسانية  األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، وحلق ــاد اجلن ــة باألبع املتعلق
واملناقــشات الــيت أجرهتــا ، مــسنيالــيت عقــدهتا جلنــة وضــع املـــرأة يف دورهتــا اخلللــهجرة الدوليــة 

 للمهــاجرات العــامالت يف الوضــع اخلـاص وســلّمت فيهـا ب  واخلمــسني الثالثـة نـة يف دورهتــا  اللج
 عـن طريـق   تالحظ مسامهة منظمة العمـل الدوليـة         ، وإذ يات املهاجرات لفتاملنازل، مبا يف ذلك ا    

 األنشطة األخـرى الـيت يـستـمـر        وكذلك بشأن هجرة اليد العاملة،      األطرافوضع إطار متعدد    
  ، حدهتاـم حمنة العامالت املهاجرات وختفيفمن خالهلا تقيي

ــشري    ــستوى    وإذ ت ــع امل ــيت دارت خــالل احلــوار الرفي ــشات ال ــشأن إىل املناق اهلجــرة  ب
  بـأمور عـدة منـها      ، والـذي سـلم    ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلول ١٥ و   ١٤ يفالدولية والتنمية، املعقود    

  ضرورة توفري محاية خاصة للمهاجرات،
 إىل عوامـل    ومرده، إىل حد كبري،   ،   يف اهلجرة الدولية   رأةمشاركة امل  بتزايـد   وإذ تسلم   

  نـوع اجلـنس    يتطلـب زيـادة مراعـاة     أن تأنيث اهلجرة علـى هـذا النحـو          باقتصادية، و واجتماعية  
  يف مجيع السياسات واجلهود املتصلة مبوضوع اهلجرة الدولية،

املنـشأ    املسؤولية املشتركة جلميع أصحاب املـصلحة، وبوجـه خـاص بلـدان            تؤكدوإذ    
وبلــدان العبــور وبلــدان املقــصد واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الــصلة والقطــاع اخلــاص     

 وإذ   العنـف ضـد العـامالت املهـاجرات وتعاجلـه،           ارتكـاب  واجملتمع املـدين، عـن هتيئـة بيئـة متنـع          
ن بأمهية اتباع النهج واالستراتيجيات املشتركة واملتـضافرة علـى كـل مـ            تسلّم، يف هذا الصدد،     

  ،ئي واإلقليمي والدويلالصعيد الثنا
الفوائـد االقتـصادية الـيت    مبـسامهة العـامالت املهـاجرات يف التنميـة عـن طريـق             قروإذ ت   

  وبلد املقصد على السواء،املنشأ جينيها بلد 
،  النـساء وأطفـاهلن بوجـه خـاص يف مجيـع مراحـل عمليـة اهلجـرة                 قلة منعـة   ب وإذ تسلم   

 مرورا مبراحـل العبـور والعمـل الرمسـي وغـري الرمسـي واالنـدماج                جرةمنذ حلظة اختاذ القرار باهل    
  ،بلداهنم األصليةيف جمتمع البلد املضيف، وكذلك أثناء العودة إىل 

 إســاءة ارتكــاب أعمــالتقــارير عــن ورود  إزاء اســتمرار وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  
 العنـف   ال سـيما  ،  اينـاجلنسف  ـ العن ومنهـارات،  ـ املهاج اتـاء والفتي ـالنسد  ـ ض جسيمــةف  ـوعن

اجلنسي واالجتار والعنف املنـزلـي واألسري واألعمال النامجة عن العنصرية وكراهيـة األجانـب              
  ،لا العمأوضاع  واستغاللالتعسفيةوممارسات العمل 
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منــها التمييــز القــائم علــى نــوع اجلــنس والعمــر   عــدة عوامــل بــأن تــداخل وإذ تــسلم   
قوالب النمطية ميكـن أن يفـاقم التمييـز الـذي تتعـرض لـه العـامالت                  الطبقي واإلثين وال   والتمييز

  املهاجرات،
، مبــن اإلنــسان جلميــع النــساءقــوق وتعزيــز ح االلتــزام بــاحترام مــن جديــدوإذ تؤكــد   

يهاجرن من أجل العمل، وإذ تالحـظ يف هـذا    اللوايت  فيهن، دون متييز، نساء الشعوب األصلية       
 للقـضاء   )٦(قـوق الـشعوب األصـلية     ح بـشأن  األمـم املتحـدة      الصدد االهتمام املكرس يف إعـالن     

  على مجيع أشكال العنف والتمييز ضد نساء الشعوب األصلية، حسب االقتضاء،
 يعملـن يف االقتـصاد غـري الرمسـي         اللوايت أن كثريا من العامالت املهاجرات     يقلقهاوإذ    
لـــسـوء املعاملـــة   عرضـــة بـــشكل خـــاصيكـــّن  أقـــل اعتمـــادا علـــى املهـــاراتأعمـــاالويـــؤدين 

 تالحظ مع القلق، يف هذا الصدد، أنّ ظاهرة فقـدان املـرأة مهاراهتـا يف سـياق               وإذ واالستغالل،
  ، واالستغاللسوء املعاملةلعملها يف اخلارج قد يزيد من إمكانية تعّرضها 

 على أن التصدي ملشكلة العنف املوجه ضد العامالت املهـاجرات يـقتـضي             وإذ تشدد   
وإحـصاءات   بيانـات    تتـضمن ،  ومستمدة من مـصادر عديـدة      موضوعية وشاملة    توفر معلومات 

مفــصلة حــسب نــوع اجلــنس والعمــر ومؤشــرات مراعيــة لنــوع اجلــنس، ألغــراض البحــث          
 الدول األعـضــاء واجملتمـع املدنـــي والـدروس          فرادى واســـع النطاق خلربات      وتبادال والتحليل،
  اتيجيات ملموسـة، سياسات عامة واستروضع يف جمال املستفادة
جعلـه ممكنـا     تنقـل عـدد كـبري مـن العـامالت املهـاجرات و             ه ميكن تسهيل   أن وإذ تدرك   

هبــدف اهلجــرة، اللجــوء إىل الزجيــات الــصورية  باســتخدام وثــائق مــزورة أو خمالفــة لألصــول و 
 منــها شــبكة اإلنترنــت، وأن هــؤالء العــامالت املهــاجرات  عــدةذلــك ميكــن تيــسريه بــسبل وأن

   واالستغالل، سوء املعاملة لأكثر عرضة
 الصلة بني اهلجـرة واالجتـار بغيــة النـهوض بـاجلهود الراميـة إىل             حبثبأمهية  وإذ تـسلم     

   املعاملة،سوءمحاية العامالت املهاجرات من العنف والتمييز واالستغالل و
 بعـض بلـدان املقـصد لتخفيـف حمنـة العـامالت             اختذهتا بعض التدابري اليت     وإذ تشجعها   

 هاجرات املقيمات يف نطاق واليتـها القـضائية، مثـل إنـشاء آليـات حلمايـة العمـال املهـاجرين                   امل
ــس أو ــساعدة أثنــــاء       ريتيــ ــوفري املــ ــإبالغ الــــشكاوى أو تــ ــة بــ ــوهلم إىل األجهــــزة املعنيــ  وصــ

  القانونية، اإلجراءات

_________________ 
(    .، املرفق٦١/٢٩٥القرار   )٦
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املنــشأة   املعنيــة علــى الــدور املهــم الــذي تــضطلع بــه هيئــات األمــم املتحــدةوإذ تــشدد  
يف رصد تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان وما يتعلق بذلك من اإلجراءات اخلاصـة يف              عاهدات  مب

حــدود واليــة كــل منــها ويف التــصدي ملــشكلة العنــف املوجــه ضــد العــامالت املهــاجرات ويف   
  ورفاههن،اإلنسانية محاية وتعزيز حقوقهن 

٧  ؛) (بتقرير األمني العام مع التقديرحتيط علما   - ١  

ــشجع  - ٢   ــات       ت ــى اتفاقي ــصديق عل ــع والت ــى النظــر يف التوقي ــدول األعــضاء عل ال
ــى         ــصديق عل ــع والت ــر يف التوقي ــا، والنظ ــضمام إليه ــصلة أو االن ــة ذات ال ــل الدولي ــة العم منظم

بروتوكول منـع   و )٨(االتفاقية الدولية حلمــاية حقــوق مجـيع العـمـال املهـاجـرين وأفـراد أسرهم        
املكمــل التفاقيــة األمــم واملعاقبــة عليــه  ،صــة النــساء واألطفــالوخبا، وقمــع االجتــار باألشــخاص

ــة املنظمــة   ــة املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــابرة للحــدود الوطني بروتوكــول مكافحــة هتريــب   و)٩( الع
 التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة       ل  املكم املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو     

 معاهــدات حقــوق اإلنــسان الــيت تــسهم يف محايــة كــل كــذلكو ،)١٠( الوطنيــةالعــابرة للحــدود
  ؛، أو االنضمام إليهاحقوق العامالت املهاجرات

جمللــس حقــوق اإلنــسان  ة اخلـــاصة بتقريــر الـــمقرر مــع التقــديرحتيـــط عـــلما  - ٣  
 املقدم إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه احلاديـة             ،وعواقبه ضد املرأة وأسـبابه  املعنية بالعنف   

 والــذي تنــاول مــسأليت االســتغالل والعنــف اللــذين تواجههمــا املهــاجرات حاليــا يف )١١(عــشرة
  ؛إطار االجتاهات واألزمات االقتصادية العاملية الراهنة

ومجيـع املقـررين اخلاصـني املعنـيني حبقـوق اإلنـسان الـذين               احلكومـات    تشجع  - ٤  
ى العمـل معـا لتحـسني مجـع         تشمل والياهتم مسألة العنف املوجه ضد املهاجرات العامالت علـ         

  ؛املعلومات عن التحديات احلالية اليت تواجهها املهاجرات العامالت وحتليلها
أن تدرج يف تشريعاهتا وسياسـاهتا املتعلقـة بـاهلجرة           جبـميع احلكومات    تـهيــب  - ٥  

 ونوع اجلنس، متماشـيا مـع املعـايري        حقوق اإلنسان    يراعيالدولية وبالعمالة والتوظيف منظورا     
 مـن العنـف والتمييـز واالسـتغالل وسـوء           ومحايتـهن املهـاجرات   الدولية حلقوق اإلنسان، لوقاية     

_________________ 
٧(  A/64/152.    )
(    .٣٩٤٨١رقم ال، ٢٢٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٨
(    .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )٩
(    .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١اجمللد ملرجع نفسه، ا  )١٠
١١(  A/HRC/11/16.    )
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إىل  املتعلقة باهلجرة وبالعمالـة   تلك السياسات   ؤدي  تاملعاملة، وأن تتخذ تدابري فعالة لكفالة أال        
  تعزيز التمييز والتحيز ضد النساء؛

صـــفهن مـــسامهات بواملهـــاجرات  احلكومـــات علـــى دعـــم العـــامالت  حتـــث  - ٦  
 أمهيـة أكـرب علـى قيمـة وكرامـة       أساسيات يف التنمية االقتصادية واالجتماعية عن طريـق إضـفاء           

  عملهن، مبا يف ذلك عمل العامالت املرتليات؛
إلنـسان   حقـوق ا    اليت تكفـل محايـة     تدابريال اختاذ أو تعزيز   باحلكومات   تـهيــب  - ٧  

 بوســائل عــدة منــها اعتمــاد   قــانوين، ، بــصرف النظــر عــن وضــعهن ال   للعــامالت املهــاجرات 
احلـوار  نطـاق  السياسات اليت تنظم توظيف العامالت املهاجرات وتوزيعهن، والنظر يف توسـيع           

 ابتكاريـة لتـشجيع إقامـة قنـوات قانونيـة للـهجرة لتحقيـق               وسـائل بني الدول بـشأن اسـتحداث       
   منها ردع اهلجرة غري القانونية؛ عدةأمور

ــات حتـــث  - ٨   ــز  احلكومـ ــصع علـــى تعزيـ ــاون علـــى الـ ــائي واإلقليمـــي يالتعـ د الثنـ
تــام الحتــرام اال والــدويل للتــصدي للعنــف املوجــه ضــد العــامالت املهــاجرات، مــع  واألقــاليمي 

، مبا يف ذلك القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، وكـذلك تـدعيم اجلهـود الراميـة                   الدويلللقانون  
 املـستدامة البديلـة   التنميـة يارات خا تعزيز إىل احلد من ضعف العامالت املهاجرات بوسائل منه      

  للهجرة يف البلدان األصلية؛
قـوق   الرامية إىل النهوض حب    تدابريأو تعزيز ال   احلكومات على اختاذ     أيضا حتث  - ٩  

، بـصرف   ، ومحايتـها   مبن فيهن الفتيات غـري املـصحوبات بـذويهن         ،اإلنسان للفتيات املهاجرات  
الوظيفي واالقتصادي والتمييز والتحـرش اجلنـسي       ستغالهلن  منع ا النظر عن وضعهن القانوين، و    
   العمل، مبا يف ذلك العمل املرتيل؛ أماكنوالعنف واالعتداء اجلنسي يف

القيام، بالتعاون مع املنظمـات الدوليـة واجملتمـع          على   احلكوماتكذلك   حتث  - ١٠  
التركيز علـى منـع العنـف        والقطاع اخلاص، بتعزيز     ،املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية      
 بتعزيـز حـصول املـرأة       وبـصفة خاصـة   ،  هلـذا الغـرض   ضد العامالت املهاجرات وتـوفري التمويـل        

يف جمـاالت تـشمل تكـاليف        املعلومـات والتثقيـف   مـا هـو مفيـد ومـراع لنـوع اجلـنس مـن               على  
ــدان األصــلية        ــامالت املهــاجرات مــن حقــوق واســتحقاقات يف البل ــا للع ــدها وم اهلجــرة وفوائ

 العامة يف بلدان العمل وإجراءات اهلجرة القانونية وكذلك كفالـة أن            األوضاعلدان العمل و  وب
 التوظيـف وأصـحاب العمـل       تنظم عمـل املـسؤولني عـن شـؤون        تعزز القوانني والسياسات اليت     

 ، وخصوصا يف جمايل الترفيه والعمـل املـرتيل حيـث يكثـر االسـتغالل وسـوء املعاملـة،                  والوسطاء
  واحترامها؛ال سيما النساء، اإلنسان للعمال املهاجرين  حبقوق التقيد
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 من احلكومات تشجيع املصارف واملؤسسات املالية على توفري قنـوات        تطلب  - ١١  
عــامالت تعــّرض الللتقليــل مــن خطــر  أســعارها متــهاودةحتويــل آمنــة وبــسيطة وســهلة املنــال و 

  ؛قتصاديةاالن يف إدارة موارده  لسوء املعاملة واالستغاللاملهاجرات
 ذلــك الالئــي ، مبــا يف العــامالت املهــاجرات حبــقأن تــسلّماحلكومــات ب هتيــب  - ١٢  

، اخلــدمات الــصحية يف حــاالت الطــوارئ   ، يف احلــصول علــى  ةع غــري نظاميــ اوضــأيف هــن 
العـامالت املهـاجرات إىل البلـدان     احلمـل والـوالدة كذريعـة إلعـادة         تضمن عدم اسـتخدام    أنو

  ؛هنأو ترحيلاألصلية 
 باحلكومات أن تعمل، بالتعاون مع املنظمات الدوليـة واملنظمـات            أيضا هتيب  - ١٣  

خــدمات كــل  مــن أصــحاب املــصلحة، علــى تــوفري   هــاغــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص وغري 
 ملهـاجرات، مـن قبيـل إسـداء املـشورة     املساعدة واحلماية الفورية لضحايا العنف من العـامالت ا   

 اآلليـات الـيت تتـيح عـرض         وكذلكاملأوى املؤقت،   توفري   و نصليةتقدمي املساعدة القانونية والق   و
وجهات نظر الضحايا وشواغلهن والنظـر فيهـا يف املراحـل املالئمـة مـن اإلجـراءات القـضائية،                   

 لتفـادي إعـادهتن   تدابري أخرى متكـن الـضحايا مـن حـضور تلـك اإلجـراءات،          اختاذ  يف ذلك    مبا
إدمـــاج إلعـــادة قـــدر اإلمكـــان،  خطـــط،ضـــع وو القـــسرية إىل بلـــداهنن األصـــلية وترحيلـــهن،

  ؛ وتأهيلهنلعائدات من العامالت املهاجراتا
وبلدان املقـصد،   املنشأ  باحلكومات، وال سيما حكومات بلدان       كذلك هتيب  - ١٤  

 ووسـطائهم،   ضد العامالت املهاجرات  عاقبة مرتكيب العنف    مل وجنائية    عقوبات جزائية  تسنأن  
  عـدم تعـرض    وأن تكفـل   بفعاليـة،    أن يـستفيد منـها الـضحايا      كـن   نصاف والعدالـة مي   وآليات لإل 

علـى أيـدي جهـات      للوقـوع مـن جديـد ضـحية للعنـف            املهـاجرات مـن ضـحايا العنـف          النساء
  خمتلفة مبا فيها السلطات؛

لالعتقـال واالحتجـاز    تـدابري فعالـة لوضـع حـد        اختـاذ  مجيـع الـدول علـى        حتث  - ١٥  
ــسفيني ل ــاذ التعـ ــاجرات واختـ ــامالت املهـ ــراد    لعـ ــن األفـ ــوم مـ ــن يقـ ــة مـ ــع ومعاقبـ ــراءات ملنـ  إجـ

 ومـن دون     حبرمان العامالت املهـاجرات مـن حريتـهن بـأي شـكل مـن األشـكال                اجلماعات أو
  ؛وجه حق
وظفيهـا القـائمني علـى      ملبـرامج تدريبيـة      وتنفيذ   وضع احلكومات على    تشجع  - ١٦  

ملــوظفني الدبلوماســيني واشؤون اهلجــرة ومــوظفي احلــدود املعنــيني بــوموظفيهــا إنفــاذ القــانون 
توعية عاملي القطـاع     بتقدمي اخلدمات من أجل      املعنيني ها وموظفي ني العام املدعنيووالقنصليني  

تعــريفهم  املهــارات ومإكــساهبضــد العــامالت املهــاجرات واملوجــه العــام هــؤالء مبــسألة العنــف 
  ؛نوع اجلنس بطريقة مهنية تراعي تقدمي احللول السليمةاليت تكفل   الالزمةباملواقف
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واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة    احلكومــات ومنظومــة األمــم املتحــدة    تــدعو  - ١٧  
 قـضايا فهـم أفـضل ل  التوصـل إىل     إىل التعاون من أجـل       املعنية األخرى واملنظمات غري احلكومية    
 ومعلومــات مفــصلة حــسب نــوع حتــسني مجــع ونــشر وحتليــل بيانــاتو املــرأة واهلجــرة الدوليــة

نـوع   سياسات للهجرة والعمالة تراعي مجلة أمور منـها           وضع ية املساعدة يف  اجلنس والعمر، بغ  
  وكذلك تقدمي العون يف تقييم السياسات؛ وتعمل على محاية حقوق اإلنسان، اجلنس

وبلـدان العبـور   املنـشأ   احلكومات املعنيـة، وال سـيما حكومـات بلـدان         تشجع  - ١٨  
يف اإلحـصاءات  املتحـدة، مبـا يف ذلـك شـعبة     وبلدان املقصد، على االستفادة من خربات األمـم      

 واملعهـد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن            وصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة        األمانة العامة 
تــوفر   وحتليلــها منــهجيات وطنيــة مناســبة يف جمــال مجــع البيانــاتلوضــعأجــل النــهوض بــاملرأة، 

  جه ضد العامالت املهاجرات؛ العنف املوبشأنوأنظمة للتتبع واإلبالغ بيانات مقارنة 
التوصـية العامـة    للجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة           باعتماد ا  ترحب  - ١٩  

، وهتيـب بالـدول األطـراف يف اتفاقيـة القـضاء علـى              )١٢(العامالت املهاجرات  املتعلقة ب  ٢٦رقم  
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أن تنظر يف التوصية؛

 الــسادسةني العــام أن يقــدم إىل الـجمـــعية العـــامة يف دورهتـــا   إىل األمــتطلــب  - ٢٠  
والستني تقريرا عن مشكلة العنف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات وعـن تنفيـذ هـذا القـرار،          
آخذا يف االعتبار املعلومات املستكملة املقدمة من مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة                

 املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة              منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم    
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  و  والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأة واملعهــد الــدويل للبحــث

أعاله وسائر املـصادر     ٣  يف الفقرة   املذكور ةاخلاصة   تقرير املقرر  وكذلك ،ميةباملخدرات واجلر 
  . املنظمات غري احلكومية ذلك مبا يف،املنظمة الدولية للهجرةكذات الصلة، 

  

(    .، املرفق األول)A/64/38( ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم انظر   )١٢


