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 [(A/57/556/Add.1) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  - ٢٠١/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

إذ تسترشــد بــالصكوك األساســية املتعلقــة باحلمايــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان، وخباصــة اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســــان(١)، 
والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان(٢)، واالتفاقية الدولية للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز العنصـري(٣)، واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع 

أشكال التمييز ضد املرأة(٤)، واتفاقية حقوق الطفل(٥)، وإذ تعيد تأكيد التزام الدول بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها، 

وإذ تأخذ يف االعتبار املبادئ واملعايري احملـددة يف إطـار منظمـة العمـل الدوليـة وأمهيـة العمـل املنجـز فيمـا يتعلـق بالعمـال املـهاجرين 
وأفراد أسرهم يف الوكاالت األخرى وخمتلف أجهزة األمم املتحدة، 

ـــذل املزيــد مــن اجلــهود علــى  وإذ تذكِّـر، بـالرغم مـن وجـود جمموعـة حمـددة مـن املبـادئ واملعايـري، بـأن هنـاك حاجـة ملحـة إىل ب

الصعيد العاملي لتحسني احلالة وضمان احترام حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وكرامتهم، 

وإذ تدرك الزيادة امللحوظة يف حركات اهلجرة اليت حصلت، وال سيما يف أحناء معينة من العامل، 

وإذ يساورها بالغ القلق هلشاشة حالة  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، 

وإذ تعترب أن إعالن وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدمهـا املؤمتـر العـاملي حلقـوق اإلنسـان يف ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣(٦)، حيثـان 

مجيع الدول على ضمان محاية حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،  

                                                           
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، املرفق.  (٢)

القرار ٢١٠٦ ألف (د - ٢٠)، املرفق.  (٣)

القرار ١٨٠/٣٤، املرفق.  (٤)

القرار ٢٥/٤٤، املرفق.  (٥)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٦)
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وإذ تشدد على أمهية يئة وتعزيـز الظـروف املالئمـة لتشـجيع املزيـد مـن الوئـام والتسـامح بـني العمـال املـهاجرين وبقيـة اتمـع يف 

الدولة اليت يقيمون فيها، وذلك لغرض القضاء على مظاهر العنصريـة وكراهيـة األجـانب املـتزايدة الـيت يوجهـها ضـد العمـال املـهاجرين أفـراد أو 

مجاعات تنتمي إىل شرائح يف العديد من اتمعات، 

وإذ تشـري إىل قرارهـا ١٥٨/٤٥ املـــؤرخ ١٨ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٠، الــذي اعتمــدت مبوجبــه االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة 

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها، 

وإذ تـأخذ يف االعتبـار أن إعـالن وبرنـامج عمـل فيينــا ينصــان علــى دعــوة الــدول إىل النظــر يف إمكانيــة التوقيــع علــى االتفاقيــة 

والتصديق عليها يف أقرب وقت ممكن، 

تعـرب عـــن بــالغ قلقــها إزاء تفــاقم مظــاهر العنصريــة وكراهيــة األجــانب وغريهــا مــن أشــكال التميــيز واملعاملــة  - ١

الالإنسانية أو املهينة اليت تستهدف العمال املهاجرين يف أحناء خمتلفة من العامل؛ 

ترحب بتوقيع بعض الدول األعضاء علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم(٧)  - ٢

أوالتصديق عليها أو االنضمام إليها، وحتيط علما بتقرير األمني العام عن حالة االتفاقية(٨)؛ 

يب من جديد جبميع الدول األعضاء اليت مل تصدق بعد على االتفاقيـة أن تنظـر علـى وجـه السـرعة يف التوقيـع علـى  - ٣

ــأخذ يف  االتفاقيـة والتصديـق عليـها أو االنضمـام إليـها كمسـألة ذات أولويـــــة، وتعـرب عـن األمـل يف أن تدخـل حـيز النفـاذ يف وقـت مبكـر، وت

ــح  االعتبـار بوجـه خـاص أنـه، عمـال باملـادة ٨٧ مـن االتفاقيـة، مـا زال يلـزم أن يصـدق علـى االتفاقيـة أو ينضـم إليـها بلـد واحـد فقـط كـي تصب

نافذة املفعول؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يتخذ مجيع الترتيبات الالزمة لكـي يتـم بسـرعة تشـكيل اللجنـة املعنيـة حبمايـة حقـوق مجيـع  - ٤

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املشار إليها يف  املـادة ٧٢ مـن االتفاقيـة، حاملـا تدخـل االتفاقيـة حـيز النفـاذ، ويـب جبميـع الـدول األطـراف أن 

تقدم تقاريرها الدورية األوىل يف الوقت احملدد؛ 

تطلب أيضا إىل األمني العام أن يقــدم مجيـع التسـهيالت واملسـاعدات الضروريـة للـترويج لالتفاقيـة مـن خـالل احلملـة  - ٥

اإلعالمية العاملية عن حقوق اإلنسان وبرنامج اخلدمات االستشارية يف ميدان حقوق اإلنسان؛ 

ترحـب بـتزايد أنشـطة احلملـة العامليـة إلدخـال االتفاقيـة حـيز النفـاذ، وتدعـو مجيـع مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـــدة  - ٦

ووكاالـا واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة إىل مواصلـــة تكثيــف جــهودها بغــرض نشــر املعلومــات املتعلقــة باالتفاقيــة 

وتعزيز فهم أمهيتها؛ 

ترحب أيضا بعمل املقـررة اخلاصـة للجنـة حقـوق اإلنسـان املتعلـق حبقـوق اإلنسـان للمـهاجرين فيمـا يتعلـق باالتفاقيـة  - ٧

وتشجعها على مواصلة هذا املسعى؛ 

                                                           
القرار ١٥٨/٤٥، املرفق.  (٧)

 .A/57/291 (٨)
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تطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا مستكمال عن حالة االتفاقية إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني؛  - ٨

تقـرر أن تنظـر يف تقريـر األمـني العـام يف دورـا الثامنـة واخلمسـني يف إطـار البنـد الفرعـــي املعنــون �تنفيــذ الصكــوك  - ٩

املتعلقة حبقوق اإلنسان�. 

اجللسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 


