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 [(A/55/602/Add.1)بناء على تقرير اللجنة الثالثة ]

 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  -٨٨/٥٥

 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تعيد التأكيد مـرة أخـرى علـى دوام صحـة املبـادئ واملعايـري الـواردة يف الصكـوك األساسـية واملتعلقـة باحلمايـة الدوليـة حلقـوق 
ـــع  اإلنسـان، خباصـة اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان(١)، والعـهدين الدوليـني اخلـاصني حبقـوق اإلنسـان(٢)، واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجي

أشكال التمييز العنصري(٣)، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة(٤)، واتفاقية حقوق الطفل(٥)، 

وإذ تأخذ يف االعتبار املبادئ واملعايري احملــددة يف إطـار منظمـة العمـل الدوليـة وأمهيـة العمـل املنجـز فيمـا يتعلـق بالعمـال املـهاجرين 

وأفراد أسرهم يف الوكاالت األخرى وخمتلف أجهزة األمم املتحدة، 

وإذ تكـرر التـأكيد ، بـالرغم مـن وجـود جمموعـة حمـددة مـن املبـادئ واملعايـري، أن مثـة حاجـة إىل بـذل املزيـد مـن اجلـهود لتحسـني 

احلالة السائدة وضمان احترام حقوق اإلنسان والكرامة االنسانية جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، 

وإذ تـدرك حالـة العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم والزيـادة امللحوظـة يف حركـات اهلجـرة الـيت حصلـت، ال سـيما يف أحنـاء معينـــة 

من العامل،  

                                                           
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 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،  

وإذ تشدد على أمهية يئة وتعزيـز الظـروف املالئمـة لتشـجيع املزيـد مـن الوئـام والتسـامح بـني العمـال املـهاجرين وبقيـة اتمـع يف 

الدولة الــيت يقيمـون فيـها، وذلـك لغـرض القضـاء علـى مظـاهر العنصريـة وكراهيـة األجـانب املـتزايدة الـيت ميارسـها أفـراد أو مجاعـات تنتمـي إىل 

شرائح يف العديد من اتمعات ضد العمال املهاجرين، 

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 فيينـا ينصـــان علــى دعــوة الــدول إىل النظــر يف إمكانيــة التوقيــع علــى االتفاقيــة 

والتصديق عليها يف أقرب وقت ممكن، 

ـــة وكراهيــة األجــانب وغريهــا مــن أشــكال العنصريــة واملعاملــة  تعـرب عـن بـالغ قلقـها إزاء تفـاقم مظـاهر العنصري - ١

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

ترحـب بتوقيـع بعـض الـدول األعضـاء علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أســـرهم  - ٢

والتصديق عليها أو االنضمام إليها؛ 

يـب جبميـع الـدول األعضـاء، خباصـة يف ضـوء الذكـرى العاشـرة العتمـاد االتفاقيـة، النظـر يف التوقيـع علـــى االتفاقيــة  - ٣

والتصديـق عليـها أو االنضمـام إليـها كمسـألة ذات أولويـــــة، وتعـرب عـن األمـل يف أن تدخـل حـيز النفـاذ يف وقـت مبكـر، وتالحـظ أنـه عمــال 

باملادة ٨٧ من االتفاقية، ما زال يلزم أن تصدق على االتفاقية أو تنضم إليها ستة بلدان فقط كيما تصبح نافذة املفعول؛ 

تطلـب إىل األمـني العـــام أن يقــدم مجيــع التســهيالت واملســاعدات الضروريــة لــترويج االتفاقيــة مــن خــالل احلملــة  - ٤

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

ـــع مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة ووكاالــا  ترحـب باحلملـة العامليـة إلدخـال االتفاقيـة حـيز النفـاذ، وتدعـو مجي - ٥

واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل تكثيف جهودها بغرض نشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية وتعزيز فهم أمهيتها؛ 

ترحب أيضا بعمل املقررة اخلاصـة بشـأن حقـوق اإلنسـان للمـهاجرين مـن حيـث عالقتـها باالتفاقيـة وتشـجعها علـى  - ٦

مواصلة هذا املسعى؛ 

ـــة االتفاقيــة إىل اجلمعيــة العامــة يف  حتيـط علمـا بتقريـر األمـني العـام(٧)، وتطلـب إليـه تقـدمي تقريـر مسـتكمل عـن حال - ٧

دورا السادسة واخلمسني؛ 

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

 .A/55/205 (٧)
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تقـرر أن تنظـر يف تقريـر األمـني العـام يف دورـا السادسـة واخلمسـني يف إطـار البنـد املعنـون �تنفيـذ الصكـوك املتعلقــة  - ٨

حبقوق اإلنسان�. 
 

اجللسة العامة ٨١ 
٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 


