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الدورة السابعة واخلمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١٠٩ (أ) من جدول األعمال 
مســـائل حقـــوق اإلنســـان: تنفيــــذ الصكــــوك 

  املتعلقة حبقوق اإلنسان 
أذربيجـــان، أوروغـــواي، بـــاراغواي، بوركينـــا فاســـو، بوليفيـــا، بـــريو، تركيــــا، تونــــس، 

  السنغال، غواتيماال، كوبا، مصر، املغرب، املكسيك، نيكاراغوا: مشروع قرار 
 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تعيد التأكيد مـرة أخـرى علـى دوام صحـة املبـادئ واملعايـري الـواردة يف الصكـوك 
ــــاملي حلقـــوق  األساســية واملتعلقــة باحلمايــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان، وخاصــة اإلعــالن الع
اإلنسان(١)، والعهدين الدوليـني اخلـاصني حبقـوق اإلنسـان(٢)، واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى 
مجيع أشكال التميـيز العنصـري(٣)، واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة(٤)، 

واتفاقية حقوق الطفل(٥)، 
وإذ تأخذ يف االعتبار املبادئ واملعايـري احملـددة يف إطـار منظمـة العمـل الدوليـة وأمهيـة 
ـــف  العمـل املنجـز فيمـا يتعلـق بالعمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم يف الوكـاالت األخـرى وخمتل

أجهزة األمم املتحدة، 
 __________

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)
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وإذ تذكّر، بالرغم من وجود جمموعة حمددة مـن املبـادئ واملعايـري، بـأن هنـاك حاجـة 
ملحة إىل بذل املزيد من اجلهود على الصعيـد العـاملي لتحسـني احلالـة وضمـان احـترام حقـوق 

اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وكرامتهم، 
ـــت، وال ســيما يف أحنــاء  وإذ تـدرك الزيـادة امللحوظـة يف حركـات اهلجـرة الـيت حصل

معينة من العامل، 
وإذ يساورها بالغ القلق هلشاشة حالة  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، 

ـــامج عمــل فيينــا اللذيــن اعتمدمهــا املؤمتــر العــاملي حلقــوق  وإذ تعتـرب أن إعـالن وبرن
ـــان مجيــع الــدول علــى ضمــان محايــة حقــوق  اإلنسـان يف ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣(٦)، حيث

اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،  
ـــة وتعزيــز الظــروف املالئمــة لتشــجيع املزيــد مــن الوئــام  وإذ تشـدد علـى أمهيـة يئ
ـــك لغــرض  والتسـامح بـني العمـال املـهاجرين وبقيـة اتمـع يف الدولـة الـيت يقيمـون فيـها، وذل
القضاء على مظاهر العنصرية وكراهية األجانب املتزايدة اليت ميارسها أفراد أو مجاعات تنتمـي 

إىل شرائح يف العديد من اتمعات ضد العمال املهاجرين، 
وإذ تشـري إىل قرارهـا ١٥٨/٤٥ املـؤرخ ١٨ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٠، الــذي 
ـــة حقــوق مجيــع العمــال املــهاجرين وأفــراد أســرهم  اعتمـدت مبوجبـه االتفاقيـة الدوليـة حلماي

وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها، 
ـــدول إىل  وإذ تـأخذ يف االعتبـار أن إعـالن وبرنـامج عمـل فيينـا ينصـان علـى دعـوة ال

النظر يف إمكانية التوقيع على االتفاقية والتصديق عليها يف أقرب وقت ممكن، 
تعرب عن بالغ قلقها إزاء تفاقم مظاهر العنصرية وكراهية األجانب وغريهـا  - ١
من أشكال العنصرية واملعاملة الالإنسانية أو املهينـة الـيت تسـتهدف العمـال املـهاجرين يف أحنـاء 

خمتلفة من العامل؛ 
ترحـب بتوقيـع بعـض الدول األعضـاء علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـــوق  - ٢
مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم(٧) والتصديـق عليـها أو االنضمـام إليـها، وحتيـط علمـــا 

بتقرير األمني العام عن حالة االتفاقية(٨)؛ 

 __________
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٦)

القرار ١٥٨/٤٥، املرفق.  (٧)
 .A/57/291 (٨)
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يب من جديد جبميع الدول األعضاء اليت مل تصـدق بعـد علـى االتفاقيـة أن  - ٣
تنظر على وجه السرعة يف التوقيع على االتفاقية والتصديـق عليـها أو االنضمـام إليـها كمسـألة 
ذات أولويــــة، وتعرب عن األمل يف أن تدخل حيز النفاذ يف وقت مبكر، وتـأخذ يف االعتبـار 
ـــة أو  بوجـه خـاص أنـه، عمـال باملـادة ٨٧ مـن االتفاقيـة، مـا زال يلـزم أن يصـدق علـى االتفاقي

ينضم إليها بلد واحد فقط كي تصبح نافذة املفعول؛ 
تطلـب إىل األمـني العـام أن يتخـذ مجيـع الترتيبـات الالزمـة لكـي يتـم بســرعة  - ٤
تشـكيل اللجنـة املعنيـة حبمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم املشـار إليــها يف  
املادة ٧٢ من االتفاقية، حاملا تدخل االتفاقيـة حـيز النفـاذ، ويـب جبميـع الـدول األطـراف أن 

تقدم تقريرها الدوري األول يف الوقت احملدد؛ 
تطلــب أيضــا إىل األمــني العــام أن يقــدم مجيــــع التســـهيالت واملســـاعدات  - ٥  
الضرورية للترويج لالتفاقية من خالل احلملة اإلعالميـة العامليـة عـن حقـوق اإلنسـان وبرنـامج 

اخلدمات االستشارية يف ميدان حقوق اإلنسان؛ 
ترحـب بـتزايد أنشـطة احلملـة العامليـة إلدخـال االتفاقيـة حـيز النفـاذ، وتدعـــو  - ٦
مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة ووكاالا واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري 
احلكومية إىل مواصلة تكثيف جهودها بغرض نشـر املعلومـات املتعلقـة باالتفاقيـة وتعزيـز فـهم 

أمهيتها؛ 
ترحب أيضا بعمل املقررة اخلاصة للجنة حقـوق اإلنسـان املتعلـق باملـهاجرين  - ٧

فيما يتعلق باالتفاقية وتشجعها على مواصلة هذا املسعى؛ 
تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـــرا مســتكمال عــن حالــة االتفاقيــة إىل  - ٨

اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني؛ 
تقرر أن تنظر يف تقرير األمني العام يف دورا الثامنة واخلمسني يف إطار البنــد  - ٩

املعنون �تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان�. 
 


