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 الدورة احلادية والستون
 *من القائمة األولية) ب (٥٤البند 

 اهلجرة الدولية والتنمية: العوملة واالعتماد املتبادل
  

 محاية حقوق العمال املهاجرين كأداة لتعزيز التنمية  
 مذكرة من األمني العام  

 
املهاجرين وأفـراد أسـرهم، يف دورـا        نظمت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال         

، يومـــا للمناقـــشة العامـــة حـــول ٢٠٠٥ديـــسمرب / كـــانون األول١٥الثالثـــة، الـــيت عقـــدت يف 
 .“ لتعزيز التنميةةمحاية حقوق العمال املهاجرين كأدا”موضوع 
، الذي دعت فيه اجلمعية العامة األمـني العـام إىل أن يتـيح مـن         ٦٠/٢٢٧ووفقا للقرار    

الرفيع املستوى عن اهلجرة الدوليـة والتنميـة مـوجزا للمناقـشة الـيت أجرـا اللجنـة،                 أجل احلوار   
 .حييل األمني العام طيه املسامهة اخلطية بشأن املوضوع اليت اعتمدا اللجنة يف دورا الرابعة

 

 * A/61/50 و Corr.1. 



A/61/120
 

2 06-42299 
 

مسامهة اللجنة املعنية حبقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم يف                  
 وى الذي جتريه اجلمعية العامة بشأن اهلجرة والتنميةاحلوار الرفيع املست

 معلومات أساسية  
، نظمت اللجنة املعنيـة بالعمـال املهـاجرين يومـا           ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٥يف   ‐ ١

. “محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين كـأداة لتعزيـز التنميـة          ”موضوع  حول  للمناقشة العامة   
ــة، وإدارات ل األعـــضاء، واملوحـــضر املناقـــشة ممثلـــون عـــن الـــدو  ــة ا لدوليـ  نظمـــات احلكوميـ

ووكــاالت األمــم املتحــدة، فــضال عــن املنظمــات غــري احلكوميــة واملؤســسات األكادمييــة، وقــد 
مـن املعلومـات الـيت وردت يف املـسامهات اخلطيـة      حول املوضـوع  استفادت اللجنة يف أفكارها    

، واستلهمت اللجنة تلك املـسامهات      )26 و   CMW/C/CR.25(والشفوية املقدمة من املشاركني     
لدى إعدادها هذا البيان كمـسامهة منـها يف احلـوار الرفيـع املـستوى الـيت جتريـه اجلمعيـة العامـة                       

تقـوم بـه منظمـة العمـل الدوليـة      الـذي   وأقرت اللجنة بوجه خاص بالعمل      . عن اهلجرة والتنمية  
نــسان، ومنظمــة األمــم املتحــدة واملنظمــة الدوليــة للــهجرة ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإل

للتربية والعلم والثقافـة، والـذي يـسهم كـثريا يف حتـسني فهـم طبيعـة النـهج املـستند إىل حقـوق                        
 .اإلنسان إزاء اهلجرة

 
 مقدمة  

٢ - اللجنة بـأن اإلنـسان هـو حمـور التنميـة وينبغـي أن يـشارك ويـستفيد بفعاليـة مـن                       رذكِّت 
قـــرار اجلمعيـــة العامـــة (عـــالن بـــشأن احلـــق يف التنميـــة  احلـــق يف التنميـــة حـــسب املـــبني يف اإل 

ــق٤١/١٢٨ ــهم      ). ، املرف ــشر، ولكن ــل غريهــم مــن بــني الب واملهــاجرون حباجــة إىل احلقــوق قب
ومــن مث ينبغــي النظــر إىل مــسألة اهلجــرة مــن منظــور  . يــشكلون أيــضا عوامــل فعالــة يف التنميــة

سان والتزامــات الــدول مبقتــضى  يتفــق مــع اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــ   حقــوق اإلنــسان، مبــا 
املعاهدات الدوليـة األساسـية حلقـوق اإلنـسان، مـع األخـذ يف االعتبـار أن التنميـة ليـست جمـرد            

ويف هــذا . تنميــة اقتــصادية فحــسب، ولكنــها تــستلزم أيــضا تنميــة ثقافيــة واجتماعيــة وسياســية 
ا بـني الـدول، وهـو       السياق، تالحظ اللجنة أن اهلجـرة تقتـضي تبـادالت ثقافيـة واقتـصادية فيمـ               

 .يشجع بدوره السالم والتفاهم التزاما بغايات األمم املتحدة ما
وتالحظ اللجنة أن هناك نقصا يف املعلومات عن كثري من جوانب الـصلة بـني اهلجـرة                  - ٣

ففـــي بلـــدان العمالـــة، غالبـــا مـــا ينظـــر إىل املهـــاجرين علـــى أـــم عـــبء اقتـــصادي . والتنميـــة
األحيان ديد ديـين أو اجتمـاعي أو سياسـي، يف حـني أن العمـال      واجتماعي، وأيضا يف بعض    

املهــاجرين، يف واقــع األمــر، هــم عامــل إجيــايب ال غــىن عنــه يف اقتــصاد معظــم البلــدان املتقدمــة   
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ويف . النمو، من خالل أمور منها سد الثغرات القائمة يف سوق العمل وجتديد شـباب الـسكان               
ري من األحيـان مـن الـضغوط الواقعـة علـى سـوق العمـل،            البلدان األصلية، ختفف اهلجرة يف كث     

وغالبــا مــا تــشكل التحــويالت نــصيبا جوهريــا يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل، ويرجــع العمــال           
بيـد أن اهلجـرة غالبـا مـا تنـشأ عنـها            . املهاجرون مبهارات مكتسبة يستفيد منها بلدهم األصـلي       
 فيمــا خيــتص بتــشتت األســر واتمعــات عواقــب ضــارة بالنــسبة إىل البلــدان األصــلية، ال ســيما

وحتـسينا لفهـم العوامـل احملركـة للعالقـة بـني اهلجـرة والتنميـة                . احمللية، وهجرة ذوي الكفـاءات    
وتعظيما لفوائد اهلجرة، توصي اللجنة بأن جيري اتمع الدويل املزيد من البحوث الـيت تتركـز                

البلدان األصلية وبلدان العمالة، وال سـيما  على مسألة كيفية تأثري اهلجرة يف التنمية يف كل من           
 .دور حقوق اإلنسان يف تلك العملية

 تشجيع ومحاية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  
تـرى اللجنــة أن احتــرام حقـوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفـراد أســرهم مــن شــأنه أن     ‐ ٤

لــدان األصــلية وبلــدان العمالــة علــى   يعــزز اآلثــار املفيــدة الــيت حتــدثها اهلجــرة يف التنميــة يف الب  
إن محايــة حقــوق اإلنــسان ومنــع التمييــز يف بلــدان العمالــة عــامالن ال غــىن عنــهما يف  . الــسواء

تعزيــز انــدماج العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم، ومــن مث متكينــهم مــن حتــسني مــسامهام يف  
حلقــوق االقتــصادية  ومــن شــأن دعــم ا  .  االقتــصادي يف بلــدان العمالــة  -الرفــاه االجتمــاعي  

واالجتماعية على حنو كـاف يف البلـدان األصـلية أن مينـع أن تكـون اهلجـرة قـرارا إجباريـا وأن                       
ويساور اللجنـة القلـق إزاء      . يعزز اآلثار املفيدة اليت حتدثها اهلجرة يف التنمية يف البلدان األصلية          
ليـات الـيت يكـون مـن شـأا          حالة اهلجرة غري النظامية يف العـامل، وحتـث الـدول علـى إنـشاء اآل               

وحتــث اللجنــة أيــضا الــدول علــى . إتاحــة تنظــيم اهلجــرة حــىت ميكــن أن تتطــور بــصورة منظمــة
 .تكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة ريب املهاجرين واالجتار م

وتود اللجنة أن تسلط الضوء علـى املالحظـات والتوصـيات الـواردة أدنـاه فيمـا يتعلـق             - ٥
 .ة يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمباحلقوق املبين

 
 نشر املعلومات املوثوق ا  

ــه كــي يتأهــب       - ٦ ــة الوصــول إىل املعلومــات املوثــوق ــا أمــر ال بــد من إن إتاحــة إمكاني
يهم املهاجرون على النحو املالئم، بالصورة اليت متكن من تقييم مزايـا ومـساوئ مـا يعـرض علـ                  

وبوسع املعلومات املوثـوق ـا      . وجتنب املشاكل يف بلدان العمالة، ومن مث تعظيم فرص اهلجرة         
ومبادرات رفع الوعي منع ريب املهاجرين، ال سيما النساء واألطفال، واالجتـار ـم أو كـبح               

 .مجاح ذلك
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ــدا       - ٧ ــهم مبعلومــات مالئمــة عــن الظــروف القائمــة يف بل ــل رحيل ــد العمــال قب ن إن تزوي
ومـن شـأن هـذه      . العمالة أمر ضروري كي يتـأهبوا للفتـرة الـيت سيقـضوا بعيـدا عـن أوطـام                 

املعلومات أن تساعد على حتسني أداء أنـشطتهم واإلسـهام يف التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية                 
 .يف بلدان العمالة، وتيسري اندماجهم فيها

ر يف بلــدان العمالــة علــى   ويتــسم بــنفس القــدر مــن األمهيــة اطــالع عمــوم اجلمهــو        - ٨
اإلسهامات اليت يقدمها املهـاجرون يف اتمـع، بغـرض مكافحـة العنـصرية وكراهيـة األجانـب                  

 .والتمييز
 :وتوصي اللجنة مبا يلي - ٩

ــدور نــشيط يف نــشر معلومــات موثــوق ــا عــن       )أ(  ــدول أن تــضطلع ب ينبغــي لل
ــي إ    . أحــوال اهلجــرة  ــة ترم ــدابري فعال ــا أن تتخــذ ت ــي هل ــة   وينبغ ــصورات اخلاطئ ىل مكافحــة الت

 واملعلومات املضللة، وتشجيع املعرفة حبقوق اإلنسان املتعلقة باملهاجرين؛
ينبغي لدول العمالة أن تـشجع وسـائط اإلعـالم علـى مكافحـة الرتعـات جتـاه                   )ب( 

العنــصرية وكراهيــة األجانــب والتمييــز بتوجيــه االهتمــام حنــو املــسامهات اإلجيابيــة الــيت يقــدمها 
 .مال املهاجرون يف التنمية باتمع املضيفالع

 
 السيطرة على وكاالت التوظيف  

إن غياب السيطرة على الوكالء والوكاالت والوسطاء العاملني يف جمال التوظيـف قـد               - ١٠
أفــضى إىل كــثري مــن حــاالت اإلســاءة إىل العمــال املهــاجرين، الــذين يــضطرون يف الكــثري مــن  

ويف أســوأ احلــاالت . ف باهظــة، ممــا يفــضي إىل إثقـاهلم بالــديون األحيـان إىل دفــع رســوم توظيـ  
ومـن مث  . تكون وكاالت التوظيف جمرد واجهـة لالجتـار، ممـا يوقـع العمـال يف أعمـال الـسخرة                 

فمــن األمهيــة القــصوى وجــود مراقبــة فعالــة لوكــاالت التوظيــف بغــرض احليلولــة دون وقــوع    
 . اإلساءات

بتنظـيم أنـشطة وكـاالت التوظيـف والتنـسيب، علـى            وتوصي اللجنة بأن تقـوم الـدول         - ١١
سبيل املثال، مـن خـالل وضـع نظـام للتـراخيص، واختـاذ تـدابري فعالـة ترمـي إىل كفالـة احتـرام                         
تلك الوكاالت حلقوق العمال املهاجرين األساسية وحـصول هـؤالء العمـال علـى عقـود عمـل        

 .واضحة وقابلة لإلنفاذ
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 وظروف العمليف األجر التكافؤ   
ــن ناحيــة، العمــال املهــاجرين مــن          - ١٢ ــافؤ يف األجــر وظــروف العمــل حيمــي، م إن التك

اإلساءات، ويزيل من ناحية أخـرى، الـدواعي الـيت جتعـل أربـاب العمـل يلجـأون إىل عمليـات                     
 . التوظيف أو التشغيل غري النظامية

 :وتوصي اللجنة مبا يلي - ١٣
يت مــن شــأا كفالــة تطبيــق معــايري  ينبغــي لــدول العمالــة أن تتخــذ التــدابري الــ  )أ( 

العمل واملعايري االجتماعية على مجيـع العمـال املهـاجرين، مبـن فـيهم أولئـك الـذين يعـانون مـن                  
. أسوأ صنوف احلرمان، من قبيل العمـال الـذين ال حيملـون مـا يلـزم مـن وثـائق وخـدم املنـازل                       

 متتـع مجيـع املهـاجرين      وينبغي هلـا أيـضا أن تتخـذ مجيـع مـا ميكـن مـن تـدابري مـن أجـل تـشجيع                       
 جبميع حقوق اإلنسان متتعا تاما، مبا يف ذلك حقهم يف العمل؛

ينبغي لدول العمالة أن تكفل تنفيذ تشريعات العمل تنفيذا فعاال، مبا يف ذلـك               )ب( 
غريهـم  من خالل فرض العقوبات على كل من قد ينتهك تلك التشريعات من أرباب العمل و              

 من األفراد، أو اموعات، أو الكيانات؛
ينبغي لدول العمالـة أن تـدرس إمكانيـة اختـاذ تـدابري ترمـي إىل الـسيطرة علـى                     )ج( 

ــهجرة غــري         ــان نقطــة جــذب لل ــشكل يف كــثري مــن األحي ــذي ي ســوق العمــل غــري الرمســي، ال
 النظامية؛
لفعالة الراميـة إىل القـضاء   ينبغي لدول العمالة أن تتخذ مجيع التدابري الكافية وا   )د( 

علــى عمليــة تــشغيل العمــال املهــاجرين يف أوضــاع غــري نظاميــة، مبــا يف ذلــك، عنــد االقتــضاء،  
بيـد أن تلـك التـدابري ينبغـي أال تعـوق إعمـال       . فرض جزاءات على أرباب عمل أولئك العمال      

 .حقوق العمال املهاجرين الناشئة عن عملهم لدى أرباب أعماهلم
 

 ق املهاجرين واندماجهممحاية حقو  
إن العمال املهاجرين، ال سيما أولئك الذين يف وضع غـري نظـامي، هـم مـن بـني أكثـر                      - ١٤

الفئــات ضــعفا يف اتمــع، حيــث إــم غالبــا مــا جيــدون أنفــسهم بــدون إمكانيــة للوصــول إىل   
 وقــد يواجهــون اخلطــر اجلــسيم املتمثــل يف التعــرض لالســتغالل. شــبكات الــضمان االجتمــاعي

والعنصرية والتمييز، نتيجة وضعهم كمهاجرين، وقد يكونوا غري راغـبني أو غـري قـادرين علـى               
وينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص        . االستفادة من سبل االنتصاف القانونيـة املتاحـة حلمايـة حقـوقهم           

ــوعهم        ــرام تن ــى احت ــدماجهم، والعمــل يف الوقــت نفــسه عل ــسري ان ــة حقــوقهم بغــرض تي حبماي
إن وجــود .  احليلولــة دون ميــشهم وإقــصائهم اجتماعيــا وتقليــل ضــعفهم     الثقــايف، ومــن مث 
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جمموعــات كــبرية مــن األفــراد الــذين ليــست هنــاك إمكانيــة النــدماجهم تعــوق بــشكل خطــري    
 .التماسك االجتماعي والتنمية

 :وتوصي اللجنة مبا يلي - ١٥
عالـة لرعاياهـا    ينبغي للدول األصلية أن تتخذ التدابري الكفيلة بتوفري مـساعدة ف           )أ( 

يف اخلــارج، مــن خــالل أمــور منــها احلمايــة القنــصلية، وقتمــا تكــون حقــوق اإلنــسان وحقــوق 
 العمل املتعلقة باملهاجرين مهددة أو معاقة؛

ينبغي للدول أن تكفـل أن حتظـر تـشريعاا اسـتبقاء أربـاب العمـل أو وكـالء                    )ب( 
الـة اإلجباريـة للمهـاجرين؛ الـيت ترمـي          التشغيل لوثائق اهلوية لديهم؛ وأن حتظر مجيع نظـم الكف         

إىل كفالة السيطرة على املهـاجر طـوال فتـرة إقامتـه؛ وأن تتـيح جلميـع العمـال املهـاجرين، مبـن                       
 فيهم العمال املهاجرون الذين ال حيملون ما يلزم من وثائق، االنضمام إىل النقابات العمالية؛

ت، وال ســيما خادمــات ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص حبمايــة حقــوق املهــاجرا   )ج( 
 املنازل، للتقليل من ضعفهن؛

ينبغــي للــدول جتنــب ربــط تــصريح إقامــة العامــل املهــاجر بــرب عمــل واحــد،  )د( 
 بغرض جتنب الوقوع فريسة لالستغالل والسخرة؛

ينبغي للمسؤولني احلكـوميني احلـصول علـى التـدريب الـالزم يف جمـال تطبيـق                  )هـ( 
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛قواعد حقوق اإلنسان على حاالت 

ينبغي للدول أن يئ القنوات الفعالة وامليسورة اليت يكون من شأا أن تتـيح               )و( 
جلميــع العمــال املهــاجرين تقــدمي شــكاوى إزاء انتــهاكات حقــوقهم دون اخلــوف مــن التعــرض 

 لالنتقام، بسبب احتمال أن يكون وضعهم غري نظامي؛ 
 أن تيـسر مل مشـل العمـال املهـاجرين، رجـاال ونـساء، مـع        ينبغي لدول العمالـة    )ز( 

زوجام وأزواجهم وأوالدهم، وأن تتيح للعمال املهاجرين، يف حالـة عـدم إمكانيـة مل الـشمل           
يف ظروف معينة، أن يتغيبوا لفترة مؤقتة بغرض زيارة أسرهم يف بلدام األصـلية دون املـساس                 

 باإلذن هلم باإلقامة أو العمل؛
 .غي ألبناء مجيع املهاجرين أن تتاح أمامهم إمكانية احلصول على التعليمينب )ح( 
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 سبل االنتصاف  
يواجـه كــثري مـن املهــاجرين مـشاكل يف ســعيهم للحـصول علــى سـبل االنتــصاف إزاء       - ١٦

انتهاك أرباب العمل حلقوقهم، بـسبب عـدم ختويلـهم حـق اإلقامـة يف بلـد العمالـة مبجـرد إـاء              
إثر ذلك، يعود املهاجرون إىل بلدام األصلية بأجور أقـل ممـا يـستحقونه،              وعلى  . عقد عملهم 

 .وبإمكانات ضئيلة ال متكنهم من اللجوء إىل قطاع العدل
 :وتوصي اللجنة مبا يلي - ١٧

ينبغي أن خيول للعمال املهـاجرين الـذين يغـادرون بلـد العمالـة حـق احلـصول                   )أ( 
وينبغـي النظـر يف إمكانيـة الـسماح هلـم باإلقامـة يف              على األجور واالستحقاقات غري املـسددة،       

البلد خالل الفترة الضرورية اليت متكنهم من السعي إىل احلـصول علـى سـبل االنتـصاف بـشأن                   
 األجور واالستحقاقات غري املسددة؛

ينبغي للدول أن تدرس إمكانيـة الـدخول يف اتفاقـات ثنائيـة بغـرض كفالـة أن           )ب( 
ين يعودون إىل بلدام األصلية إمكانية اللجوء إىل قطاع العدل يف بلـد           تتاح أمام املهاجرين الذ   

 العمالة للمطالبة باألجور واالستحقاقات غري املسددة؛
ينبغي للدول أن تـدرس تقـدمي خـدمات قانونيـة إىل العمـال املهـاجرين خـالل                   )ج( 

 اإلجراءات القانونية املتصلة بالعمل واهلجرة؛
 أن تتيح أمام العمال املهاجرين الذين حيملون ما يلزم مـن            ينبغي لدول العمالة   )د( 

وثــائق احلــق يف االنتقــال إىل وظيفــة أخــرى خــالل فتــرة ســريان تــصريح عملــهم، ينبغــي عــدم   
 .اعتبارهم يف وضع غري نظامي لدى إاء عملهم قبل انتهاء فترة تصريح عملهم

 
 اتصال املهاجرين ببلدام األصلية  

مهة اليت يقدمها املهاجرون إىل بلدام األصلية، من املهم أن يظلـوا علـى              تعظيما للمسا  - ١٨
اتصال وثيق ببلدام األصلية، وأن حيـافظوا علـى الـصالت الثقافيـة، وأن يبقـوا علـى علـم أوال                     

 . بأول مبا حيدث من تطورات هناك، ال سيما من خالل مجعيات العاملني يف الشتات
 :وتوصي اللجنة مبا يلي - ١٩

ــا يف اخلــارج حــق        )أ(  ــل رعاياه ــة ختوي ــدرس إمكاني ــدول األصــلية أن ت ــي لل ينبغ
 التصويت يف االنتخابات؛

ينبغــي للــدول األصــلية أن تنــشئ اآلليــات الــيت مــن شــأا مراعــاة احتياجــات    )ب( 
 .العمال املهاجرين
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ن يف إن من شأن خطط اهلجرة املؤقتة أن تعزز، من الوجهة النظرية، مـسامهة املهـاجري    - ٢٠
ومـع ذلـك، فمـن اجلـدير بالـذكر، أن العمـال املـؤقتني               . تنمية بلـدام األصـلية وبلـدان العمالـة        

ــيص          ــستقرة إزاء خطــر تقل ــي، يف أوضــاع غــري م ــع العمل ــسهم، يف الواق ــا جيــدون أنف ــا م غالب
 .حقوقهم

 :وتوصي اللجنة مبا يلي - ٢١
ــة، كفالــ       )أ(  ــشاريع اهلجــرة املؤقت ــذ م ــدى تنفي ــدول، ل ــي لل ــوق  ينبغ ــة حق ة محاي

 اإلنسان املتعلقة باملهاجرين، مبا يف ذلك التكافؤ يف ظروف العمل واألجر؛
ينبغي وضع ترتيبات حمـددة ترمـي إىل إتاحـة الفرصـة أمـام املهـاجرين املـؤقتني          )ب( 

 .كي يزوروا أسرهم بصفة منتظمة، لدى عدم إمكانية مل مشل األسر يف البلد املضيف
 

 عودة املهاجرين  
تعظيمــا لفوائــد مــا يكتــسبه العمــال املهــاجرون مــن خــربات ومهــارات، مــن املهــم أن   - ٢٢

ــا       ــرادام ومــدخرام، دون أن تفــرض عليه ــدام إي ــدون معهــم إىل بل حيمــل املهــاجرون العائ
ضرائب باهظة، وأن تقدم إليهم املساعدة علـى العـودة إىل االنـدماج يف بلـدام األصـلية، وأن                   

 .م يف بلدام األصليةينعموا حبماية حقوقه
 :وتوصي اللجنة مبا يلي - ٢٣

ينبغــي للــدول أن تتخــذ التــدابري الكفيلــة بتيــسري حتويــل إيــرادات ومــدخرات     )أ( 
 املهاجرين، مبا يف ذلك خفض تكلفة التحويالت؛

ينبغـــي للـــدول أن تـــدرس إمكانيـــة إبـــرام اتفاقـــات ثنائيـــة لتجنـــب االزدواج   )ب( 
 إيـــرادات ومـــدخرات العمـــال املهـــاجرين، مـــع إعفـــاء متعلقـــام  الـــضرييب بالنـــسبة إىل مجيـــع

ــترياد           ــوم االس ــن رس ــة، م ــدام املهني ــن مع ــضال ع ــشية، ف ــات أســرهم املعي الشخــصية ومتعلق
 والتصدير؛
ينبغي للدول األصلية أن تتخذ التدابري الكافية الرامية إىل تيسري عـودة العمـال               )ج( 

 ئم اجتماعيا وثقافيا؛املهاجرين العائدين إىل االندماج الدا
ــة احلــصول علــى      )د(  ــيح إمكاني ينبغــي للــدول أن تــدرس الــدخول يف اتفاقــات تت

 .استحقاقات املعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي
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 خامتة  
ــرا يف تنميــة البلــدان األصــلية، أو بلــدان العبــور أو العمالــة    - ٢٤ . إن اهلجــرة حتــدث أث

مان حقــوق اإلنــسان املتعلقــة بالعمــال املهــاجرين وتتقاســم مجيــع الــدول املــسؤولية عــن ضــ
وتوصي اللجنة بأن تتشاور وتتعاون الدول، حسب االقتـضاء، بغيـة يئـة             . وأفراد أسرهم 

ويــب . ظــروف صــحية ومتكافئــة وإنــسانية أمــام عمــال اهلجــرة الدوليــة وأفــراد أســرهم  
يلــة بإعمــال احلقــوق اللجنــة أيــضا جبميــع الــدول األطــراف أن تتخــذ التــدابري الفعالــة الكف

ويب بنفس القدر بالدول، اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاقية، أن . الواردة يف االتفاقية
 .تنظر يف االنضمام إليها دون إبطاء

 


