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بخصوص إحترام حق الجميع في حرية السفر واألهمية الحيوية لجمع شمل  25/151قرار رقم  

 األسرة

 نص القرار

 إن الجمعية العامة، 

   

 إذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية عالمية وال تتجزأ، ومترابطة ومتشابكة، 

   

 ، (1)اإلنسان وإذ تشير إلى أحكام اإلعالن العالمي لحقوق

   

، أن جمع شمل أسر (2)وإذ تؤكد، وفقا لما ورد في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

المهاجرين الحائزين للوثائق الالزمة هو أحد العوامل المهمة في الهجرة الدولية وأن التحويالت المالية 

ية تشكل في أحيان كثيرة أحد مصادر النقد من المهاجرين الحائزين للوثائق الالزمة إلى بلدانهم األصل

 األجنبي الكبيرة األهمية ولها أثرها الفعال في تحسين رفاه ذويهم الذين يخلفونهم وراءهم، 

   

 ، 1881ديسمبر /كانون األول 12المؤرخ  98 / 11وإذ تشير إلى قرارها 

   

بها عالميا لجميع الرعايا تطلب مرة أخرى إلى جميع الدول أن تكفل حرية السفر المعترف -   1

 األجانب المقيمين بصفة قانونية في أراضيها؛ 

   

تؤكد من جديد أن من واجب كل الحكومات وال سيّما حكومات البلدان المستقبلة، االعتراف -   2

اية وحدة باألهمية الحيوية لجمع شمل األسر وتعزيز إدماجه في تشريعاتها الوطنية من أجل كفالة حم

 أسر المهاجرين الحائزين للوثائق الالزمة؛ 

   

تطلب إلى جميع الدول السماح، وفقا للتشريعات الدولية، بحرية تدفق التحويالت المالية من الرعايا -   3

 األجانب المقيمين في أراضيها إلى ذويهم في البلد األصلي؛ 

   

تشريعات التي يقصد بها أن تكون تدابير قسرية تطلب أيضا إلى جميع الدول أن تمتنع عن سن ال-   4

والتي تعامل المهاجرين الشرعيين معاملة تمييزية تمس جمع شمل األسر وتمس حق إرسال التحويالت 

 المالية إلى ذويهم في البلد األصلي، وإلغاء هذه التشريعات في حال كونها سارية؛ 

   

مسائل "رتها الثالثة والخمسين في إطار البند المعنون تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دو-   1

 ". حقوق اإلنسان
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