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 ة واخلمسونسعاتالدورة ال
 اللجنة الثالثة

 من جدول األعمال) أ (١٠٥البند 
تنفيذ الصكوك : حقوق اإلنسانمسائل 

   املتعلقة حبقوق اإلنسان
 وغواتيمــاال والفلــبني وكوبــا وكولومبيــا ومصــر  ليشــيت-وتيمــور  وإكــوادور نــتنيرجاأل 

   مشروع قرار: جرنيالواملكسيك و
 ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية حل  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
اصـة  خببالصكوك األساسـية املتعلقـة باحلمايـة الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، و             إذ تسترشد    

تعيـد  إذ  حبقـوق اإلنسـان، و    ذات الصـلة  الصكوك   وغريه من    )١(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   
  اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها،تأكيد التزام الدول بتعزيز حقوق

، الــذي ١٩٩٠ديســمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٤٥/١٥٨إىل قرارهــا وإذ تشــري  
ــراد أســرهم         ــاجرين وأف ــع العمــال امله ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي ــه االتفاقي اعتمــدت مبوجب

 وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها،
 ،٢٠٠٣يوليه / متوز١حيز النفاذ يف االتفاقية ل دخوإىل   أيضاوإذ تشري 
ــا  وإذ تعتــرب   ــامج عمــل فيين ــاملي حلقــوق   ،أن إعــالن وبرن ــؤمتر الع ــذين اعتمــدمها امل  الل

ــران٢٥اإلنســان يف  ــه / حزي ــوق      )٢(١٩٩٣يوني ــة حق ــى ضــمان محاي ــدول عل ــع ال ــان مجي ، حيث
__________ 

 ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار  )١( 
 )٢( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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ــراد أســرهم،    ــع العمــال املهــاجرين وأف ــدعواهنا إىل الاإلنســان جلمي ــة   وي ــع نظــر يف إمكاني التوقي
 ى االتفاقية يف أقرب وقت ممكن،والتصديق عل

املبادئ واملعايري املقررة يف إطار منظمـة العمـل الدوليـة، وأمهيـة             وإذ تضع يف اعتبارها      
العمــل املضــطلع بــه يف الوكــاالت املتخصصــة األخــرى ويف خمتلــف هيئــات األمــم املتحــدة          

 د أسرهم،يتعلق بالعمال املهاجرين وأفرا فيما
اصة يف مناطق معينـة  خبما حدث من ازدياد ملحوظ يف حركات اهلجرة، و       وإذ تدرك    
 من العامل،
وكراهيــة مظــاهر العنــف والعنصــرية والتمييــز العنصــري  إزاء وإذ تشــعر ببــالغ القلــق  
الـيت تسـتهدف العمـال       ، وغريها من أشـكال التعصـب واملعاملـة الالإنسـانية واملهينـة،            األجانب
 ين يف أحناء خمتلفة من العامل،املهاجر

لحة لبذل املزيد من اجلهود على نطاق العـامل لتحسـني حالـة مجيـع               املاجة  باحلتقر  وإذ   
 وإذ تـدرك مـا      العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وضمان احترام حقوق اإلنسان والكرامـة هلـم،           

 لالتفاقية من إسهام مهم يف هذا الصدد،
الدوليـة   دول بالتوقيع أو التصديق على االتفاقيـة      لعدد آخر من ا   بقيام  ترحب   - ١ 

 وحتـيط علمـا بتقريـر       ، أو االنضمام إليهـا،    حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      
 ؛)٣ (األمني العام عن حالة االتفاقية

 أو تنضـم  جبميع الدول األعضاء الـيت مل توقـع أو تصـدق علـى االتفاقيـة              هتيب   - ٢ 
القيــام بــذلك، بغيــة حتقيــق مشــاركة أوســع للــدول  ظــر علــى وجــه الســرعة يف  بعــد أن تنإليهــا

 ؛األعضاء يف االتفاقية
وأفـراد   حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين        اللجنة املعنيــة حبمايــة    إنشاء  بب  حرت - ٣ 
 / آذار ٥إىل   ١، اليت انعقدت خالل الفترة مـن        )٤(، وكذلك بتقريرها عن دورهتا األوىل     أسرهم
 ؛)٥(وحتيط علما بالنظام الداخلي الذي اعتمدته اللجنة، ٢٠٠٤مارس 

يواصــل تقــدمي التســهيالت واملســاعدات الالزمــة  إىل األمــني العــام أن تطلــب  - ٤ 
 لتفعيل أداء اللجنة ؛

__________ 
 )٣( A/58/221. 
 .(A/59/48) ٤٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )٤( 
 .املرجع نفسه، املرفق الرابع )٥( 
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 اللجنـة إىل أن تأخـذ يف حسـباهنا، عنـد معاجلـة قضـايا اهلجـرة الدوليـة،                    تدعو - ٥ 
نسـان، واإلجـراءات   إلشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق ا     األعمال اليت قامت هبا سائر اهليئات املن      

ــز         ــة وتعزي ــوق اإلنســان حلماي ــة حق ــب جلن ــن جان ــة م ــوق اإلنســان اخلاصــة املتبع ــال حق  للعم
 املهاجرين، فضال عن أعمال املنتديات الدولية األخرى وسائر هيئات منظومة األمم املتحدة؛ 

ملبذولـة مـن سـائر جلـان     اللجنة إىل أن تأخـذ يف حسـباهنا اجلهـود ا           دعو أيضا ت - ٦ 
 لتحسني أساليب عملها وجتنب أي ازدواجية؛ حقوق اإلنسان

ــب  - ٧  ــدولهتي ــة األوىل يف      بال ــا الدوري ــدم تقاريره ــة أن تق ــراف يف االتفاقي األط
  من االتفاقية؛٧٣ب يف املادة وطلهو ما، حسبما مواعيده
بيانـات املشـار إليهـا     الدول األطراف يف االتفاقية إىل النظـر يف إصـدار ال          تدعو - ٨ 

  من االتفاقية؛٧٧ و ٧٦يف املادتني 
 إىل األمــني العــام أن يقــدم مجيــع التســهيالت واملســاعدات الضــرورية  تطلــب - ٩ 

 ميـدان حقـوق   والتعـاون الـتقين يف  التفاقية من خالل برنـامج اخلـدمات االستشـارية     عريف با للت
 اإلنسان؛
منظومـــة األمـــم املتحـــدة  اتمؤسســـات وهيئـــمـــا تقـــوم بـــه  بتزايـــد ترحـــب - ١٠ 

نشــر املعلومــات املتعلقــة باالتفاقيــة لأنشــطة  مــنغــري احلكوميــة وواملنظمــات احلكوميــة الدوليــة 
 ؛ يف هذا الصددمواصلة تكثيف جهودها، وتدعوها إىل وتعزيز فهم أمهيتها

 بعمــل املقــررة اخلاصــة للجنــة حقــوق اإلنســان املعنيــة حبقــوق    ترحــب أيضــا - ١١ 
 ؛جهودهاها على مواصلة ضاجرين فيما يتعلق باالتفاقية، وحتلمهلاإلنسان 
ــة إىل     تطلــب - ١٢  ــة االتفاقي ــرا مســتكمال عــن حال  إىل األمــني العــام أن يقــدم تقري

 .نيت والسديةااجلمعية العامة يف دورهتا احل
 


