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١٦٦/٥٨ -االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد 
أسرهم 

 
إن اجلمعية العامة، 

إذ تسترشد بالصكوك األساسـية املتعلقـة باحلمايـة الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، وخباصـة 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان(١)، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقـوق اإلنسـان(٢)، واالتفاقيـة 
الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز العنصـري(٣)، واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشــكال 
التمييز ضد املرأة(٤)، واتفاقيـة حقـوق الطفـل(٥)، وإذ تعيـد تـأكيد الـتزام الـدول بتعزيـز حقـوق 

اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها، 
وإذ تضع يف اعتبارها املبادئ واملعايري املقررة يف إطار منظمـة العمـل الدوليـة، وأمهيـة 
العمــل املضطلــع بــه يف الوكــاالت املتخصصــة األخــرى ويف خمتلــف هيئــات األمــم املتحـــدة 

فيما يتعلق بالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، 
وإذ تشري إىل أنه رغم وجود جمموعة راسخة مـن املبـادئ واملعايـري، مثـة حاجـة ملحـة 
لبذل املزيد من اجلهود على نطاق العامل لتحسني حالة مجيع العمال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم 

وضمان احترام حقوق اإلنسان والكرامة هلم، 

                                                           
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 تـدرك مـا حـدث مـن ازديـاد ملحـوظ يف حركـات اهلجـــرة، وخباصــة يف منــاطق 
معينة من العامل، 

وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء حالة الضعف اخلطرية للعمال 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، 
وإذ تؤكد أمهية يئة وتعزيز الظروف املالئمة لتشجيع املزيد من الوئام والتسامح بني 
العمال املهاجرين وبقية اتمع يف الدولة اليت يقيمون فيها، وذلك لغرض القضاء علـى مظـاهر 
العنصريـة وكراهيـة األجـانب املـتزايدة الـيت ميارسـها ضـد العمـال املـهاجرين أفـراد أو مجاعــات 

تنتمي إىل شرائح يف العديد من اتمعات، 
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، 
وإذ تـأخذ يف االعتبـار أن إعـالن وبرنـامج عمـل فيينـــا يدعــوان الــدول إىل النظــر يف 

إمكانية التوقيع على االتفاقية والتصديق عليها يف أقرب وقت ممكن، 
حتيـط علمـا مـع التقديـر ببـدء نفـاذ االتفاقيـــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع  - ١

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف ١ متوز/يوليه ٢٠٠٣؛ 
تعرب عن بالغ قلقها إزاء تفاقم مظاهر العنصرية وكراهية األجانب وغريهـا  - ٢
مـن أشـكال التميـيز واملعاملـة الالإنسـانية أو املهينـة الـيت تسـتهدف العمـال املـهاجرين يف أحنــاء 

خمتلفة من العامل؛ 
ترحب بقيام بعـض الـدول بـالتوقيع أو التصديـق علـى االتفاقيـة أو االنضمـام  - ٣

إليها، وحتيط علما بتقرير األمني العام عن حالة االتفاقية(٧)؛ 
يب مرة أخرى جبميع الدول األعضاء اليت مل تصدق بعد علـى االتفاقيـة أن  - ٤

تنظر على وجه السرعة يف التوقيع والتصديق عليها أو االنضمام إليها؛ 

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

 .A/58/221 (٧)
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حتيط علما بترتيبات االجتمـاع األول للـدول األطـراف يف االتفاقيـة، املعقـود  - ٥
يف ١١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يتخذ مجيع الترتيبات الالزمـة لكـي يتـم يف الوقـت  - ٦
املناسب تشكيل اللجنة املعنية حبمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم، املشـار 

إليها يف املادة ٧٢ من االتفاقية؛ 
يب جبميــع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة أن تقـدم تقاريرهـا الدوريـة األوىل  - ٧

يف الوقت املناسب، حسبما طلب يف املادة ٧٣ من االتفاقية؛ 
تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم مجيـع التسـهيالت واملســـاعدات الضروريــة  - ٨
للترويج لالتفاقية من خالل احلملة اإلعالميـة العامليـة عـن حقـوق اإلنسـان وبرنـامج اخلدمـات 

االستشارية يف ميدان حقوق اإلنسان؛ 
ترحـب بـتزايد أنشـطة احلملـة العامليـة إلدخـال االتفاقيـة حـيز النفـاذ، وتدعـــو  - ٩
مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة وهيئاـا واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة وغـري احلكوميـــة إىل 

مواصلة تكثيف جهودها بغرض نشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية وتعزيز فهم أمهيتها؛ 
ـــوق اإلنســان املعنيــة حبقــوق  تـرحب أيضـا بعمـل املقـررة اخلاصـة للجنـة حق - ١٠

اإلنسان للمهاجرين فيما يتعلق باالتفاقية، وتشجعها على مواصلة هذا املسعى؛ 
تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـــرا مســتكمال عــن حالــة االتفاقيــة إىل  - ١١

اجلمعية العامة يف دورا التاسعة واخلمسني؛ 
تقـرر أن تنظـر يف تقريـر األمـني العـام يف دورـا التاسـعة واخلمسـني يف إطـــار  - ١٢

البند الفرعي املعنون �تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان�. 
اجللسة العامة ٧٧ 
٢٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


