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 حقوق اإلنسانة نجل
 الستونالدورة 

 من جدول األعمال) أ(١٤البند 

 :فئات حمددة من اجلماعات واألفراد
 العمال املهاجرون

، بوركينا فاسو،   *، باراغواي، بنغالديش  *، أوروغواي *، إكوادور *إثيوبيا، أذربيجان 
 ، سري النكا،  *، اجلزائر *، تونس *، بريو، تركيا  *، بوليفـيا  *البوسـنة واهلرسـك   

 ، مصر، *، السودان، شيلي، غواتيماال، غينيا االستوائية     *، السـنغال  *السـلفادور 
 مشروع قرار:  هندوراساملكسيك،، *                     املغرب

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين        -/... ٢٠٠٤
 وأفراد أسرهم 

 إن جلنة حقوق اإلنسان،

الناس يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا العقل    أن مجيع    إذ تؤكـد مـن جديد      
 والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح اإلخاء،

 التزام مجيع الدول مبوجب ميثاق األمم املتحدة بتعزيز احترام حقوق اإلنسان            وإذ تـأخذ يف اعتـبارها      
 واحلريات األساسية،

 ــــــــــــــ
 . من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي٦٩ من املادة ٣قرة وفقا للف * 
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 بالصكوك األساسية املتعلقة باحلماية الدولية حلقوق اإلنسان، وخاصة اإلعالن العاملي حلقوق وإذ تسترشد 
 مجيع أشكال التمييز    اإلنسـان، والعهديـن الدولـيني اخلاصني حبقوق اإلنسان، واالتفاقية الدولية للقضاء على            

العنصـري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وإذ تعيد تأكيد التزام                 
 الدول بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها،

ية العمل املضطلع به يف      املبادئ واملعايري املقررة يف إطار منظمة العمل الدولية، وأمه         وإذ تضع يف اعتبارها    
 الوكاالت املتخصصة األخرى، ويف خمتلف هيئات األمم املتحدة فيما يتعلق بالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم،

  ما حدث من ازدياد ملحوظ يف حركات اهلجرة، وخاصة يف مناطق معينة من العامل،وإذ تدرك 

  املهاجرين وأفراد أسرهم، إزاء حالة الضعف اخلطرية للعمالوإذ تشعر ببالغ القلق 

 إىل جتديـد االلتزام يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية باختاذ تدابري لضمان احترام ومحاية                وإذ تشـري   
حقوق اإلنسان للمهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم، ووضع حد ألعمال العنصرية وكره األجانب املتزايدة يف              

 ام والتسامح،مجيع اجملتمعات، وتعزيز زيادة الوئ

 أنه، رغم وجود جمموعة راسخة من املبادئ واملعايري، مثة حاجة ملحة على نطاق              وإذ تؤكـد من جديد     
العامل لبذل املزيد من اجلهود لتحسني حالة مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وضمان احترام حقوق اإلنسان                

 اخلاصة هبم واحترام كرامتهم،

، الذي اعتمدت   ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٥/١٥٨عية العامة    إىل قرار اجلم   وإذ تشـري   
اجلمعـية مبوجـبه االتفاقـية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وفتحت باب التوقيع                 

 والتصديق عليها واالنضمام إليها،

ا املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف       أن إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمه       وإذ تضـع يف اعتـبارها      
 حيثان مجيع الدول على ضمان محاية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ويدعواهنا إىل              ١٩٩٣يونيه  /حزيـران 

 النظر يف إمكانية التوقيع والتصديق على االتفاقية يف أقرب وقت ممكن،

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد      أن سريان االتفاقية الدولية حلماية       تالحـظ مـع التقدير     -١ 
 ؛٢٠٠٣يوليه / متوز١أسرهم يبدأ يف 

بقيام دول أخرى منذ ذلك التاريخ بالتوقيع أو التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها،  ترحب -٢ 
 ؛(E/CN.4/2004/73)وحتيط علماً بتقرير األمني العام عن حالة االتفاقية 

 تقم بذلك بعد أن تنظر على وجه السرعة يف التوقيع والتصديق على              مجيع الدول اليت مل    تناشد -٣ 
 االتفاقية أو االنضمام إليها؛
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 ١٠ لعقد االجتماع األول للدول األطراف يف االتفاقية، ال سيما النتخاب            تعـرب عن تقديرها    -٤ 
 من  ٧٢هم وفقا للمادة    خـرباء مسـتقلني تابعني للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر             
  من االتفاقية؛٧٥االتفاقية، ولعقد الدورة األوىل للجنة، وحتيط علما بنظامها الداخلي، املعتمد وفقا للمادة 

 إىل األمني العام أن يواصل تقدمي ما يلزم من تسهيالت ومساعدة إىل هذه اهليئة اجلديدة                تطلب -٥ 
 حىت تضطلع مبهامها على حنو فعال؛املنشأة مبوجب معاهدة دولية حلقوق اإلنسان 

 اللجـنة إىل مراعاة أعمال جلان حقوق اإلنسان األخرى يف جمال محاية وتعزيز حقوق               تدعـو  -٦ 
اإلنسان اخلاصة بالعمال املهاجرين، درءا لكل ازدواجية يف العمل، وإىل مراعاة أعمال املنتديات الدولية األخرى               

 اليت تتناول قضايا اهلجرة الدولية؛

 اللجـنة إىل مـراعاة النقاش الدائر يف جلان حقوق اإلنسان األخرى فيما يتعلق بإجراء                تدعـو  -٧ 
 حتسينات على أساليب عملها؛

 من ٧٣ الدول األطراف يف االتفاقية تقدمي تقاريرها الدورية األوىل، املطلوبة مبوجب املادة تناشد -٨ 
 االتفاقية، يف الوقت املناسب؛

  ٧٦راف يف االتفاقية إىل النظر يف تقدمي اإلعالنات املنصوص عليها يف املادتني              الدول األط  تدعو -٩ 
  من االتفاقية؛٧٧و

إىل األمني العام أن يقدم كل ما يلزم من تسهيالت ومساعدة للترويج لالتفاقية تروجياً               تطلـب  -١٠ 
 إلنسان؛نشطاً عن طريق برنامج اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق ا

 باألنشطة املتزايدة للجنة التوجيه الدولية للحملة العاملية من أجل التصديق على االتفاقية،         ترحب -١١ 
وتدعو مؤسسات ووكاالت منظومة األمم املتحدة، وكذلك املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، 

 ن االتفاقية وحتسني فهم ما حتظى به من أمهية؛إىل مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إىل نشر املعلومات ع

مبا تقوم به املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين من أعمال ذات صلة              ترحب أيضا  -١٢ 
 باالتفاقية، وتشجعها على املثابرة يف هذه اجلهود؛

  منها؛٧٤يق االتفاقية، وفقا للمادة  أن على اللجنة أن تقدم إىل اجلمعية العامة تقريراً سنوياً عن تطبتالحظ -١٣ 

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والستني تقريراً عن حالة االتفاقية                تطلـب  -١٤ 
 وعن اجلهود اليت تبذهلا األمانة للترويج لالتفاقية وحلماية حقوق العمال املهاجرين؛

فئات "ورهتا الثانية والستني البند الفرعي املعنون        أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لد       تقـرر  -١٥ 
 ".العمال املهاجرون: حمددة من اجلماعات واألفراد
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