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 العامة اجلمعية أعمال جدول يف طارئ بند إدراج طلب يف النظر

 
 ارئ ط بند إدراج طلب

 الدويل الربملاين لالحتاد 136 الدورة أعمال جدول يف
 املكسيك وفد قدمه

 
 يف طارئ بند إلدراج مرفقة معه وواثئق طلبا   املكسيك وفد من الرئيس تلقى ،2017 مارس/  آذار 14 يف

 :عنوانب 136 الدورة أعمال جدول
 

 ".اإلنسان حقوق انتهاكات وخطر حول العامل ا  دتشد األكثر اهلجرة سياسات"
 

إضييافة  ،(األول املرفييق) الطليي  قييد الييت تنييمن  ت الرسييالة نيي مرفقييا   136الييييي اجلمعييية يف نياملنييدوب وسيييجد
 .له دعما  ( الثالث املرفق) قرار ومشروع( الثاين املرفق) توضيحية مذكرةإىل 

 

 أبريييي /  نيسيييان 2 األحيييد ييييو  املكسييييك وفيييد طلييي  بشييي ن قيييرارا تتخيييذ أن 136اليييييي اجلمعيييية مييين سييييطل و 
2017. 

 
 يطلي  أن اليدوي الربملياين االحتياد يف عنو ألي جيوز العامة، جلمعيةقواعد ا من 11.1 املادة أحكا  ومبوج 

 قييرار ومشيروع ميوجةة تفسييية مبيذكرة الطلي  هيذا يرفيق أن وجيي . اجلمعيية أعميال جيدول يف طيارئ بنيد إدراج
 وأييية الطليي  اهبييذ األعنييا  مجييي  إببييال  األمانيية وتقييو . الطليي  يشييمله الييذي املوضييوع نطيياق بوضييو  حيييدد
 .الفور على القبي  هذا من واثئق

لالحتاد الربملاين الدويل 136العامة الـ اجلمعية   
2017أبريل/ نيسان  5 -1 –بنغالدش  –دكا   

 

 اجلمعية
 2البند 

 A/136/2-P.1 
 2017آذار  /س مار  15
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 :يلي ما على قواعد اجلمعية من 11.2 املادة تن  ذلك، على وعالوة
، اليييدوي الربملييياينحيييداث  دوليييا  هاميييا  يتعييني عليييى االحتيياد  طييارئ بنيييد إدراج ليي نييياول طيت أن جييي  (أ)

 يف املشياركة األصيوات ثلثيي عليى حيصي  أن ينبغيي الطل  هذا مث  ولقبولاختاذ موقف بش نه, 
 .التصوي 

 عيدة حصيول حيال واحيد، ويف طيارئ بنيد سيو  أعماهليا جيدول يف تيدرج أن للجمعيية جيوز ال  (ب)
 األصيوات مين عيدد أكيرب عليى اليذي حيصي  الطلي  يقبي  املطلوبية، األغلبيية عليى طلبيات
 .اإلجيابية

 كاني  إذا واحيد يف طلي  مقرتحيام ، ضي    طيارئ بنيد إلدراج أكثير أو طلبيني ملقيدمي جييوز (ت)
 .نفسه املوضوع على تنص    األساسية، املقرتحات

 يسيحبه أن بعيد موضيوع مقيرت  الطيارئ، ابلبنيد املتعليق القيرار، مشيروع يف ييدرج أن جييوز ال (ث)
 عنيوان ويف الطلي  يف ليه واضيحة هنيا  إايارة تكين مل ميا اجلمعيية، رفنيته إذا أو مقيدمو،،
 .اجلمعية أقر ته الذي املوضوع
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 املكسيك وفد من الرئيس إىل املوجهة االتصاالت
 

 2017 مارس/آذار 9 سيت، مكسيكو
 الرئيس، السيد
 جييدول يف طيارئ بنييد إدراج يطلي  أن املكسيييكي الكيونغرس فيشير   اجلمعييية، قواعيد ميين 11.1 للميادة وفقيا

 5 إىل 1 ميييين بيييينغالد ، دكييييا، يف سييييتعقد الييييت 136 يييييييال الييييدوي الربمليييياين لالحتيييياد الربملانييييية اجلمعييييية أعمييييال
 :2017 نيسان/أبري 

 
 ".اإلنسان حقوق انتهاكات وخطر حول العامل ا  دتشد األكثر اهلجرة سياسات"

 
 .قرار ومشروع موجةة تفسيية مذكرة طيا   وستجدون

 
 ،املخل  لك                                                

 
 
 كاستيلو  غويرا مارسيال السناتور                )توقي ( 
 الدوي الربملاين لالحتاد املكسيكي الكونغرس وفد يف عنو  
 
 
 
 
 
 
 

A/136/2-P.1 
1 ملحق  

 األص : اإلنكليةية
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  حول العامل ا  دتشد األكثر اهلجرة سياسات

 اإلنسان حقوق انتهاكات وخطر
 

 املکسيك وفد قدمها تفسريية مذکرة
 

الييييي  اجلمعييية أعمييال جييدول يف طييارئ بنييد إدراج الييدوي الربمليياين االحتيياد إىل املكسيييكي الكييونغرس وفييد يطليي 
 املبينية لألسيباب" اإلنسيان حقيوق انتهاكيات وخطير العامل حول تشددا   األكثر اهلجرة سياسات" بعنوان 136
 .أدان،

 وتييرثر. 2015 عييا  يف ايخ  مليييون 244 حنييو بلي  دوليييا   املهياجرين أعييداد أن مييرخرا املتحيدة األميي  قيدرت
 علييييى املسييييلحة، والنةاعييييات السياسيييي االسييييتقرار عييييد  عيييين فنيييال   والبيئييييية، واالجتماعييييية االقتصييييادية العوامييي 
 .العاملية اهلجرة اجتاهات

 
 يف السييادي حبقهيا اليدول وحتيتف . النياس حركية لتنظيي  عياملي نظيا  هنيا  يوجيد وال عامليية ظياهرة اهلجرةتعترب 

 يف هيي  الييذين أولئييك فيييه  مبيين ،ميين غييي مواطنيهييا وميين هيياسييتبعاد و  أراضيييها بييدخول هلييا سييم ي   ميين تقييرر أن
 وأبي اإلنسييان حقييوق جمييال يف اللتةامامييا وفقييا   احلييق هييذا متييارس أن هلييا ينبغييي ذلييك، وميي . نظييامي غييي وضيي 

 .اإلقليميرا  ابحل املتعلقة االتفاقات ذلك يف مبا صلة، ذات اتفاقات
 

 ويف. كبييية  زايدة األوسيي  والشييرق فريقييياإ ميين اهلجييرة تييدفقات ازدادت املاضييية، القليليية السيينوات مييد  وعلييى
 كيفيية  بشي ن اياملة سياسية غيياب يف املهياجرين، تيدفق لوقف صارمة تدابي البلدان اختذت الوض ، هذا ضو 

 األاييخا  ميين كبييية  أعييدادا فيي ن النحييو، هييذا وعلييى. اإلنسييان حقييوق اللتةامييات امتثيياال   األزميية ميي  التعاميي 
 هبييي  ينتهيييي السياسيييي االسيييتقرار وعيييد  العمييي  فييير  ونقييي  واجليييوع احليييرب بسيييب  بليييدا   مييين يفيييرون الييذين

 .حيام  بنا  إلعادة احتمال أي دون للغاية فقية مناطق يف املطاف
 
 ،رئيسييا   تراميي  دوانلييد أصييب  أن منييذف. املتحييدة الييوالايت يف وحتديييدا   الشييمالية، أمريكييا يف أينييا   حيييدث هييذاو 

 تشييك  أن ميكين إجيرا ات عليى ينطييوي وهيذا. النظاميية غيي اهلجيرة ملكافحيية صيرامة أكثير سياسيات اعتميدت
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 ذات تراميي  الييرئيس عيين الصييادرة التنفيذييية األواميير فيي ن ذلييك، علييى وعييالوة. اإلنسييان حلقييوق مبااييرا   انتهاكييا  
 ,إيييييران) مسييييلمة أغلبييييية ذات بلييييدان سييييبعة ميييين اهلجييييرة حظيييير هييييو املةعييييو  هييييدفها أن حييييني يف متييييييةي، طيييياب 

 ميادي جليدار املقيرت  تشيييد، في ن ذليك، عليى وعالوة(. واليمن ةوسوري ,والسودان ,والصومال ,وليبيا ,والعراق
 للحيدود االجتماعيية اليديناميات عليى أينيا   بي  البيئية عليى فقي  لييس سلبا   سيرثر لبالد، اجلنوبية احلدود على
 .الفريد الطاب  ذات

 
 

 االحتيياد املكسيييكي الكييونغرس وفييد حيييث   السياسييات، تلييك اييج  إىل واحلاجيية ذكيير، سييلف مييا إىل وابلنظيير
 ميي  تتعييار  الييت والتمييةييية االنقسييامية السياسييات مجييي  ضييد موقفييا   الييدول اختيياذ ضييمان علييى الييدوي الربمليياين
 ييت  إجهاضيها وال يسيم  هليا  القبيي أن أيية سياسيات مين هيذا و  ،دولالي بيني الطيبة والعالقات اإلنسان حقوق

 .ابالزدهار
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 العامل حول تشددا   األكثر اهلجرة سياسات
 اإلنسان حقوق انتهاكات وخماطر

 

 املكسيك وفد من مقدم قرار مشروع
 

 الدوي الربملاين لالحتاد 136 اجلمعية
 

 املستدامة، التنمية أهداف إىل تشي إذ( 1)
 ،(69/313 املتحدة لألم  العامة اجلمعية قرار مرفق) أاباب أديس عم  خطة إىل أينا   شيت وإذ( 2)
 أسره ، وأفراد املهاجرين العمال مجي  حقوق حلماية الدولية االتفاقية إىل وابإلاارة( 3)
 املهيياجرين العمييال واتفاقييية ؛(97 رقيي ) 1949 ،(املنقحيية) املهيياجرين العمييال اتفاقييية إىل أينييا   اإلاييارةو ( 4)
 ،(189 رق ) 2011 ،ني ابخلدمة املنةليةلمالعا واتفاقية ؛(143 رق ) 1975 ،(التكميلية األحكا )
 عنصييييران ومهيييا البشيييرية، والتنميييية البشييييري ابحليييرا  متعيييددة بطيييرق تييييرتب  الدوليييية اهلجيييرة أبن تعيييرتف وإذ( 5)

 املستدامة، للتنمية أساسيان
 ضييمان أجيي  ميين الييدوي التعيياون بتعةييية التةميي  قييد املتحييدة األميي  يف األعنييا  الييدول أنعلييى  تركييد وإذ( 6)

 النظير بصيرف للمهياجرين، اإلنسيانية لمعياييلو  اإلنسيان قيوقحل التيا  االحيرتا  مي  هلجيرة،ا انتظا تنظي  و و  أمن
 ،والنازحني الالجئني عن فنال كمهاجرين،  وضعه  عن
 الييت املشيياك  حيي  عيين بعيييدا   واحييد، جانيي  ميين احلدودييية األمنييية والتييدابي اجلييدران أن علييى تشييدد وإذ( 7)

سييادة وال االنقسيا  عين الناايئة اإلضيافية الصراعات من حيصى ال لعدد مصادر هي عليها، التغل  إىل تسعى
 والعةلة، املطلقة

 اإلنسان، حلقوق الكام  واالحرتا  الدوليني واألمن السل  صون عن سروليتهامل ا  أتييد( 8)
 العامل، أحنا  مجي  يف اهلجرة سياسات تشديد إزا  قلقها عن تعرب وإذ( 9)
 بيييني فيميييا والتعييياون البنيييا  للحيييوار مفتوحييية اتصيييال قنيييوات يتطلييي  املشيييرتكة املشييياك  حييي  أن تييير  وإذ( 10)

 األم ،
 اإلنسان، حلقوق الدولية واملعايي الدوي ابلقانونوجتديدا  إللتةامها ( 11)
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 لتعةيييية الصييلة ذات الربملانييية واهلياكيي  الربملانييية للدبلوماسييية اجلوهريييية القيمييةعلييى  جديييد ميين تركييد وإذ( 12)
 الدميقراطييية اجملتمعييات بييني واالتفاقييات الوفيياق وتيسييي األساسييية القييي  عيين للييدفاع حتالفييات وبنييا  ,التفيياو 
 التعددية،

 ,اهلجييييرة جتيييير  الييييت العييييامل أحنييييا  مجييييي  يف البلييييدان خمتلييييف يف اهلجييييرة سياسييييات تشييييديد بقييييوة رفضتيييي .1
 اإلنسيان حقيوق وتنتهيك االجتمياعي, التفكييك وتسب  ,وأسره  املهاجرين العمال حقوق وتنعف

 الدولة؛ داخ  معينة جمموعات أو الدينية واجلماعات ,األقليات وتستهدف
 فعالية غيي وسييلة ألنيه املتحيدة، واليوالايت املكسييك بيني احليدود طيول على جلدار املقرت  البنا  يدين .2

 خلقسيي ألنيه وكيذلك ،سيلبيا  اجتماعييا  وبيئييا   ا  أتثيي  هليا وسييكون النظامية، غي اهلجرة تدفقات لوقف
 الالتينية؛ أمريكا مجي  م  ماداي   حاجةا  

 البشيييري والتنقييي  ,األطيييراف املتعيييدد والتعييياون ,اإلقليميييي التكامييي  أعميييال جيييدول النتكاسييية أتسيييف .3
 املستعصية؛ للحدود العابرة للمشاك  الشاملة واحللول املشرتكة للمسروليات إطار وإجياد

 حلقييوق الصييار  االمتثييال إطييار يف البشييري والتنقيي  ابهلجييرة تتعلييق سياسييات تعتمييد أن ابلييدول مييي  .4
 الدولية؛ واالتفاقات اإلنسان

 اهلجرة؛ لتدفقات اجلذرية األسباب معاجلة على الدول مجي  حتث   .5
 الفصي  عليى وحتير  تشيج  اليت واملمارسات السياسات جبمي  تندد أن احلكومات مجي  إىل تطل  .6

 والعةلة؛ والتميية العنصري
 العيامل أحنيا  مجيي  يف الربملياانت مجيي  بني والدع  التنامن إلجرا ات األولوية إعطا  على عةمها تعلن .7

 املهيياجرين محاييية أجيي  ميين الييدوي اإلنسيياين والقييانون اإلنسييان وحقييوق ،الييدوي القييانون دعيي  جمييال يف
 والدينية؛ اإلثنية األقليات وأفراد والالجئني

 املشياك  حي  أجي  مين األطيراف ومتعيددة بنيي ا ة عالقيات ثنائيية إقامة على الربملانيني مجي  بقوة حتث   .8
 .احلوار طريق عن املشرتكة



 

136th IPU Assembly 
Dhaka, Bangladesh, 1- 5 April 2017 

 

 

E 
#IPU136 

 
 
Assembly A/136/2-P.1 
Item 2  15 March 2017 
 

Consideration of requests for the inclusion of 
an emergency item in the Assembly agenda 

 
Request for the inclusion of an emergency item 

in the agenda of the 136th Assembly of the Inter-Parliamentary Union 
submitted by the delegation of Mexico 

 
On 14 March 2017, the President received from the delegation of Mexico a request and 
accompanying documents for the inclusion in the agenda of the 136th Assembly of an 
emergency item entitled: 
 

"Tougher migration policies around the world and the risk of human rights violations". 
 

 
Delegates to the 136th Assembly will find attached the text of the communication 
submitting the request (Annex I), as well as an explanatory memorandum (Annex II) and 
a draft resolution (Annex III) in support thereof. 
 
The 136th Assembly will be required to take a decision on the request of the delegation of 
Mexico on Sunday, 2 April 2017. 
 
Under the terms of Assembly Rule 11.1, any Member of the IPU may request the 
inclusion of an emergency item in the Assembly agenda. Such a request must be 
accompanied by a brief explanatory memorandum and a draft resolution which clearly 
define the scope of the subject covered by the request. The Secretariat shall 
communicate the request and any such documents immediately to all Members. 
 
Furthermore, Assembly Rule 11.2 stipulates that: 
 

(a) A request for the inclusion of an emergency item must relate to a major event of 
international concern on which it appears necessary for the IPU to express its 
opinion. Such a request must receive a two-thirds majority of the votes cast in 
order to be accepted; 

(b) The Assembly may place only one emergency item on its agenda. Should several 
requests obtain the requisite majority, the one having received the largest number 
of positive votes shall be accepted; 

(c) The authors of two or more requests for the inclusion of an emergency item may 
combine their proposals to present a joint one, provided that each of the original 
proposals relates to the same subject; 

(d) The subject of a proposal that has been withdrawn by its authors or rejected by the 
Assembly cannot be included in the draft resolution submitted on the emergency 
item, unless it is clearly referred to in the request and title of the subject adopted by 
the Assembly. 
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COMMUNICATION ADDRESSED TO THE PRESIDENT BY THE DELEGATION OF MEXICO 
 
 
 
 

 
 Mexico City, 9 March 2017 
 
 
Dear Mr. President, 
 
In accordance with Rule 11.1 of the Rules of the Assembly, the Mexican Congress has the honour to 
request the inclusion of an emergency item in the agenda of the 136th Inter-Parliamentary Union 
Assembly which will be held in Dhaka, Bangladesh, from 1 to 5 April 2017: 
 

"Tougher migration policies around the world and the risk of human rights violations". 
 

 
You will find herewith a brief explanatory memorandum and a draft resolution. 
 

 
Yours sincerely, 

, 
 
 
 
 
 

(Signed) Senator Marcela GUERRA CASTILLO 
Member of the delegation of the Mexican 

Congress to the Inter-Parliamentary Union 
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TOUGHER MIGRATION POLICIES AROUND THE WORLD AND  
THE RISK OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS 

 
Explanatory memorandum submitted by the delegation of Mexico 

 
 
The delegation of the Mexican Congress to the Inter-Parliamentary Union requests the inclusion in the 
136th Assembly agenda of an emergency item entitled “Tougher migration policies around the world 
and the risk of human rights violations”, for the reasons stated below.  
 
The United Nations recently estimated that international migrants figures stood at nearly 244 million in 
2015. Economic, social and environmental factors, as well as political instability and armed conflict, 
affect global migration trends.  
 
Migration is a global phenomenon and there is no global system on regulating the movement of 
people. States retain the sovereign right to decide who they allow to enter their territory and to remove 
any non-nationals, including those in an irregular situation. Even so, they should exercise this 
prerogative in accordance with their human rights obligations and with any relevant agreements, 
including those pertaining to regional mobility.  
 
Over the past few years, migration flows from Africa and the Middle East have increased significantly. 
Given this situation, countries have adopted tough measures to halt the influx of migrants, in the 
absence of a comprehensive policy on how to handle the crisis in compliance with human rights 
obligations. As such, large numbers of people who are fleeing their countries because of war, hunger, 
lack of employment and political instability end up in extremely impoverished areas without any 
prospect of rebuilding their lives.  
 
This is also happening in North America, specifically in the United States. Since Donald Trump 
became president, tougher policies have been adopted to combat irregular immigration. That involves 
actions which could be in direct violation of human rights. Moreover, the executive orders issued by 
President Trump are discriminatory in nature, whereas their purported purpose is to ban immigration 
from seven Muslim-majority countries (Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen). 
Furthermore, his proposed construction of a physical wall on his country’s southern border will 
adversely affect not only the environment but also the social dynamics of a border that has a unique 
character.  
 
Considering the foregoing and the need to denounce those policies, the delegation of the Mexican 
Congress urges the Inter-parliamentary Union to ensure that States take a stand against all divisive 
and discriminatory policies that run counter to human rights and good relations between countries, and 
that any such policies are thwarted and not allowed to thrive. 
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TOUGHER MIGRATION POLICIES AROUND THE WORLD AND  
THE RISK OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS 

 
Draft resolution submitted by the delegation of MEXICO 

 
  The 136th Assembly of the Inter – Parliamentary Union  
 
(1) Recalling the Sustainable Development Goals,  
 
(2) Also recalling the Addis Ababa Action Agenda (annex of UN General Assembly 
Resolution 69/313),  
 
(3) Referring to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families,  
 
(4) Also referring to the Migrant Workers Convention (Revised), 1949,(No. 97); the Migrant 
Workers Convention (Supplementary Provisions), 1975 (No. 143); and the Domestic Workers 
Convention, 2011 (No. 189), 
 
(5) Acknowledging that international migration is linked in many ways to human mobility and 
human development, which are key to sustainable development, 
 
(6) Stressing that the United Nations Member States have committed to strengthening 
international cooperation in order to ensure security, order and regularity of migrations, with full 
respect for human rights and humanitarian standards for migrants, irrespective of their immigration 
status, as well as refugees and displaced persons, 
 
(7) Underlining that walls and unilateral border security measures, far from solving the 
problems they seek to overcome, are sources of countless additional conflicts arising from division, 
autarchy and isolation, 
 
(8) Endorsing its responsibility for maintaining international peace and security and full 
respect for human rights, 
 
(9) Expressing its concern at the toughening of migration policies around the world,  
 
(10) Considering that resolving common problems requires open communications channels 
for constructive dialogue and cooperation among nations, 
 
(11) Renewing its commitment to international law and international human rights standards, 
 
(12) Reaffirming the intrinsic value of parliamentary diplomacy and relevant parliamentary 
structures to foster negotiation, build coalitions to defend fundamental values and to facilitate entente 
and agreements between democratic pluralist societies, 

 
1.  Rejects vigorously the toughening of migration policies in various countries around the 

world which criminalize migration, impair the rights of migrant workers and their families, 
cause social fragmentation, violate human rights and target minorities, religious groups or 
particular groups within a nation;  

 
2.  Condemns the proposed construction of a wall along the border between Mexico and the 

United States, as it is an ineffective way to stop irregular migration flows, and will have an 
adverse social and environmental impact, as well as because it will create a physical 
barrier with all of Latin America; 

 
3.  Regrets the setback in the regional integration agenda, multilateral cooperation, human 

mobility and the creation of a framework of shared responsibilities and comprehensive 
solutions to intractable transnational problems; 
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4.  Calls upon States to adopt migration and human mobility policies in strict compliance with 

human rights and international agreements;  
 
5.  Urges all States to address the root causes of migration flows; 
 
6.  Calls upon all governments to denounce any and all policies and practices which promote 

and incite racial segregation, discrimination and isolation;  
 
7.  Declares its intention to prioritize solidarity actions and support between all parliaments 

around the world in upholding international law, human rights and international 
humanitarian law in order to protect migrants, refugees, and members of ethnic and 
religious minorities;  

 
8.  Strongly urges all parliamentarians to promote constructive bilateral and multilateral 

relations so as to resolve common problems through dialogue.  
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