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الدورة اخلامسة واخلمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١١٤ (أ) من جدول األعمال 
مســائل حقـــوق اإلنســـان: تنفيـــذ الصكـــوك 

  املتعلقة حبقوق اإلنسان 
األرجنتـــني، إكـــوادور، أوروغـــواي، بنغالديـــش، بـــريو، الـــرأس األخضـــر، الســــلفادور، 
السنغال، سرياليون، غواتيماال، الفلبني، كوبــا، كوســتاريكا، كولومبيــا، مصــر، املغــرب، 

  املكسيك، اليمن: 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 
ــــان، خباصـــة اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق  األساســية واملتعلقــة باحلمايــة الدوليــة حلقــوق اإلنس
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)، 
 __________

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)



200-70718

A/C.3/55/L.29

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، 
وإذ تكـرر التــأكيد أنــه بــالرغم مــن أن هنــاك جمموعــة حمــددة بــالفعل مــن املبــادئ 
واملعايري، فإن مثـة حاجـة إىل بـذل املزيـد مـن اجلـهود لتحسـني احلالـة السـائدة وضمـان احـترام 

حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وكرامتهم، 
وإذ تـدرك حالـة العمـال املـهاجرين وأفـراد أســـرهم والزيــادة امللحوظــة يف حركــات 

اهلجرة اليت حصلت، ال سيما يف أحناء معينة من العامل،  
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 الـدول األعضـاء علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقــوق  - ٢

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها أو االنضمام إليها؛ 

 __________
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٦)
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يـب جبميـع الـدول األعضـاء، خباصـــة يف ضــوء الذكــرى العاشــرة العتمــاد  - ٣
االتفاقيـة، النظـر يف التوقيـع علـى االتفاقيـة والتصديـق عليـها أو االنضمـام إليـها كمســـألة ذات 
أولويـــــة، وتعـرب عـن األمـل يف أن تدخـل حـيز النفـاذ يف وقـت مبكـر، وتالحـــظ أنــه عمــال 
باملادة ٨٧ من االتفاقية، ما زال يلزم أن تصدق على االتفاقية أو تنضم إليها سـتة بلـدان فقـط 

كيما تصبح نافذة املفعول؛ 
تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم مجيـع التسـهيالت واملســـاعدات الضروريــة  - ٤
لترويج االتفاقية من خـالل احلملـة اإلعالميـة العامليـة عـن حقـوق اإلنسـان وبرنـامج اخلدمـات 

االستشارية يف جمال حقوق اإلنسان؛ 
ترحب باحلملة العاملية إلدخال االتفاقية حيز النفاذ، وتدعــو مجيـع مؤسسـات  - ٥
منظومة األمم املتحدة ووكاالـا واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة إىل 

تكثيف جهودها بغرض نشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية وتعزيز فهم أمهيتها؛ 
ترحب بعمل املقـررة اخلاصـة بشـأن حقـوق اإلنسـان للمـهاجرين مـن حيـث  - ٦

عالقتها باالتفاقية وتشجعها على مواصلة هذا املسعى؛ 
حتيط علما بتقريـر األمـني العـام(٧)، وتطلـب إليـه تقـدمي تقريـر مسـتكمل عـن  - ٧

حالة االتفاقية إىل اجلمعية العامة يف دورا السادسة واخلمسني؛ 
تقرر أن تنظر يف تقرير األمـني العـام يف دورـا السادسـة واخلمسـني يف إطـار  - ٨

البند املعنون �تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان�. 
 

 __________
 .A/55/205 (٧)


