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الدورة السادسة واخلمسون 
البند ١٣٢ (أ) من القائمة األولية* 

ـــذ الصكــوك  مسـائل حقـوق اإلنسـان: تنفي
 املتعلقة حبقوق اإلنسان 

حالـة االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـــوق مجيــع العمــال املــهاجرين وأفــراد 
 أسرهم 

تقرير األمني العام**   
اعتمــــدت اجلمعيــــة العامــــة، مبوجــــب قرارهــــا ١٥٨/٤٥، املــــؤرخ ١٨ كــــــانون  - ١
األول/ديســمرب ١٩٩٠، االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املــهاجرين وأفــــراد 
ـــدول األعضــاء  أسـرهم، وفتحـت بـاب التوقيـع والتصديـق عليـها واالنضمـام إليـها، ودعـت ال
إىل النظـر يف التوقيـع علـى تلـــك االتفاقيــة والتصديــق عليــها أو االنضمــام إليــها علــى ســبيل 

األولوية. 
أهـابت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا ٨٨/٥٥ املـؤرخ ٤ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠  - ٢
بـالدول األعضـاء، خاصـــة يف ضــوء الذكــرى العاشــرة العتمــاد االتفاقيــة، النظــر يف التوقيــع 
والتصديق عليها أو االنضمـام إليـها كمسـألة ذات أولويـة؛ وطلبـت إىل األمـني العـام أن يقـدم 
مجيع التسهيالت واملساعدات الضرورية للترويج لالتفاقية من خـالل احلملـة اإلعالميـة العامليـة 
عن حقوق اإلنسان وبرنامج اخلدمات االستشارية يف جمال حقوق اإلنسان؛ ورحبـت باحلملـة 
العاملية إلدخال االتفاقية حيز النفاذ، ودعت مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحـدة ووكاالـا 
ـــة إىل تكثيــف جــهودها بغــرض نشــر  واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكومي
املعلومـات املتعلقـة باالتفاقيـة وتعزيـز إدراك أمهيتـها؛ وطلبـت إىل األمـني العـــام أن يقــدم إليــها 
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تقريرا مستكمال عـن حالـة االتفاقيـة يف دورـا السادسـة واخلمسـني. واعتمـدت جلنـة حقـوق 
اإلنسان قرارا مماثال هو القرار ٥٣/٢٠٠١ املؤرخ ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 

ــران/يونيـه ٢٠٠١، بلـغ عـدد الـدول الـيت صدقـت علـى االتفاقيـة الدوليـة  حىت ١ حزي - ٣
حلمايـة حقـوق مجيـــع العمــال املــهاجرين وأفــراد أســرهم أو انضمــت إليــها ١٦ دولــة هــي: 
أذربيجـان، أوروغـواي، أوغنـدا، البوسـنة واهلرسـك، بوليفيـا، الـرأس األخضـر، سـري النكــا، 
السـنغال، سيشـيل، غانـا، غينيـا، الفلبـني، كولومبيـا، مصـر، املغـرب، املكسـيك. وفضــال عــن 
ذلك، وقّعت على االتفاقية ١٠ دول هـي: بـاراغواي، بنغالديـش، تركيـا، جـزر القمـر، سـان 
تومـي وبرينسـييب، ســـرياليون، شــيلي، طاجيكســتان، غواتيمــاال، غينيــا – بيســاو. وســتدخل 

االتفاقية حيز النفاذ بعد التصديق عليها أو االنضمام إليها من جانب ٢٠ دولة على األقل. 
ويعترب الترويج للمعاهدات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، مبـا فيـها هـذه االتفاقيـة، إحـدى  - ٤
األولويات املستمرة لدى األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنسـان. وعلـى 
ــى  سـبيل املتابعـة للنـداء الـذي وجـهاه إىل احلكومـات يف عـام ١٩٩٧ حلثـها علـى التصديـق عل
تلك املعاهدات، بعث األمني العــام واملفوضـة السـامية رسـالة مشـتركة إىل رؤسـاء احلكومـات 
يف ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩، ووردت بالفعل بعض الردود اإلجيابية عليـها. وفضـال عـن 
ــــايو ٢٠٠٠، رســـالة إىل مجيـــع رؤســـاء الـــدول  ذلــك، بعــث األمــني العــام، يف ١٥ أيــار/م
واحلكومات يدعوهم فيها إىل اغتنام الفرصة اليت يتيحـها مؤمتـر قمـة األلفيـة، الـذي سـيعقد يف 
ـــن ٦ إىل ٨ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠، للتوقيــع علــى املعــاهدات املتعــددة  نيويـورك يف الفـترة م
األطراف املودعة لديه والتصديـق عليـها أو االنضمـام هلـا. ووردت قائمـة باملعـاهدات اخلمـس 
ـــداف الرئيســية لألمــم املتحــدة يف ضميمــة مرفقــة بالرســالة. وتــرد  والعشـرين الـيت متثـل األه
االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املــهاجرين وأفــراد أســرهم ضمــن جمموعــــة 
ـــول/ســبتمرب وتشــرين  املعـاهدات األساسـية تلـك. ونتيجـة لذلـك، أودعـت خـالل شـهري أيل
األول/أكتوبـر ٢٠٠٠ ثـالث صكــوك تصديــق أو انضمــام لالتفاقيــة وســبعة صكــوك توقيــع 
عليها، لدى األمني العام، الذي قرر مستمدا التشـجيع مـن إعـادة الـدول تـأكيد التزامـها مببـدأ 
سيادة القانون على الصعيد الدويل تنظيم حدث مماثل كل سنة للـترويج للمعـاهدات مبـا ميكِّـن 
الــدول مــن اختــاذ إجــراءات بشــأن هــذه املعــاهدات يف مناســــبة رمسيـــة ومكـــان معـــروف. 
وسـيصادف احلـدث املقبـل دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية السـابعة والعشـرين الـيت ســـتكرس 

للطفل ودورا السادسة واخلمسني، يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 
وتقرر تنظيم حلقيت عمل علـى الصعيديـن دون اإلقليمـي والوطـين يف عـام ٢٠٠١ يف  - ٥
إطـار الربنـامج املشـترك بـني مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان وبرنـامج األمـم املتحـــدة 



01-457693

A/56/179

اإلمنائي املعنون ”تعزيز حقوق اإلنسان“ وقد عقدت إحدامها يف جـزر مارشـال مـن ٦ إىل ٩ 
آذار/مارس ٢٠٠١ بينما سـتعقد الثانيـة يف بربـادوس يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب علـى األرجـح. 
ودف حلقتا العمل هاتني إىل زيادة فهم األحكام الرئيسية للمعـاهدة ودراسـة آثـار التصديـق 
عليـها وإبـالغ احلكومـات بـأنواع املسـاعدة الـيت توفرهـا هلـا األمـم املتحــدة إذا مــا رغبــت يف 
املضـي يف التصديـق. ومتثِّـل اتفاقيـة حقـوق املـهاجرين إحـدى املعـاهدات السـبع الـــيت تشــملها 

حلقتا العمل. 
ـــك، واصلــت اللجنــة التوجيهيــة الدوليــة للحملــة العامليــة للــترويج  وباإلضافـة إىل ذل - ٦
للتصديق على اتفاقية حقوق املهاجرين اليت أنشئت يف آذار/مارس ١٩٩٨ بغرض إعداد محلـة 
ـــة وإدخاهلــا حــيز النفــاذ وللوصــول ــا إىل اجلمــهور،  عامليـة للـترويج للتصديـق علـى االتفاقي
االضطالع بأنشطتها، مبا يف ذلك عـن طريـق نظائرهـا الوطنيـة. وقـد واصلـت مفوضيـة األمـم 
املتحدة حلقوق اإلنسان املشـاركة يف هـذه املبـادرة وتقـدمي الدعـم هلـا. وعقـد، بصفـة خاصـة، 
اجتمــاع مــائدة مســتديرة، يف ١٢ نيســان/أبريــــل ٢٠٠٠، أثنـــاء انعقـــاد الـــدورة السادســـة 
واخلمسـني للجنـة حقـوق اإلنسـان. وقـد حضـر اجتمـاع املـائدة املسـتديرة كـــل مــن املفوضــة 
السامية واملقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضـد 
املرأة واملقرر اخلاص املعـين مبسـائل بيـع األطفـال واسـتخدام األطفـال يف إنتـاج املـواد اإلباحيـة 
وبغاء األطفال. وأوصت املقـررة اخلاصـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان للمـهاجرين باختـاذ إجـراءات 
للترويج للتصديق على االتفاقية. وشاركت كذلك يف اجتماعـات اللجنـة التوجيهيـة. وخـالل 
الدورة السابعة واخلمسني للجنـة حقـوق اإلنسـان الـيت عقـدت يف الفـترة مـن ١٩ آذار/مـارس 
إىل ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١، نظمت اللجنة التوجيهية مناسبة خاصة للـترويج للتصديـق علـى 
االتفاقيـة، شـارك فيـها نـائب املفوضـة السـامية. وظلـت اللجنـة التوجيهيـة جتتمـع طـوال الســـنة 
وتصدر النداءات من أجل التصديق على االتفاقية. وبذلـت جـهود مـن أجـل تشـجيع انضمـام 
الدول األربع املتبقية لبلوغ العدد الالزم لدخوهلا حيز النفاذ، وذلك قبـل انعقـاد املؤمتـر العـاملي 

ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
وعالوة على ذلك، ظلت املقررة اخلاصـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان للمـهاجرين، تـروج  - ٧

لالنضمام لالتفاقية يف إطار الوالية اليت خولتها إياها جلنة حقوق اإلنسان. 
وختاما، واصلت األمانة العامة بذل اجلهود، من خالل برنامج اخلدمـات االستشـارية  - ٨
يف ميدان حقوق اإلنسان، للشروع يف حـوار مـع الـدول الـيت مل تنضـم إىل املعـاهدات الدوليـة 

حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية حقوق املهاجرين. 
 


