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 حقوق اإلنسانة نجل
 الدورة الثانية والستون

 من جدول األعمال املؤقت) أ(١٤البند 

 فئات حمددة من اجلماعات واألفراد

 العمال املهاجرون

 حالة االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين
 وأفراد أسرهم، واجلهود اليت تبذهلا األمانة لتعزيز االتفاقية،

  املبذولة تعزيزاً لالتفاقيةوجهود األمانة

 .٢٠٠٤/٥٦ من قرار جلنة حقوق اإلنسان ١٤هذا التقرير مقدم وفقاً للفقرة  -١

 االتفاقية الدولية حلماية    ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٥/١٥٨واعـتمدت اجلمعية العامة بقرارها       -٢
ع عليها والتصديق عليها واالنضمام إليها، وطالبت       حقـوق مجـيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وفتحت باب التوقي          

 .الدول األعضاء بالنظر على سبيل األولوية يف التوقيع على االتفاقية والتصديق عليها أو االنضمام إليها

 ١٤ عقـب إيـداع صـك التصديق العشرين عليها يف         ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١وبـدأ نفاذ االتفاقية يف       -٣
 .٢٠٠٣مارس /آذار

، الحظت اللجنة مع التقدير دخول االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين             ٢٠٠٤/٥٦قرارها  ويف   -٤
، مث رحبت بقيام دول أخرى منذ ذلك التاريخ بالتوقيع أو التصديق على             ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١وأفـراد أسرهم حيز النفاذ يف       

اليت مل تنظر بعد يف التوقيع والتصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها أن             االتفاقية أو االنضمام إليها، وطلبت إىل مجيع الدول         
 .تفعل ذلك على وجه السرعة

 أيضاً على أمهية التصديق على االتفاقية فرّحبت بتزايد عدد حاالت           ٥٩/٢٦٢وشـّددت اجلمعية العامة يف قرارها        -٥
ابت بالدول األطراف اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذها، وأهبات جبميع         التوقيع أو التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها، وأه        
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الـدول األعضاء اليت لـم توقع أو تصدق على االتفاقية أو تنضم إليها بعد أن تنظر على وجه السرعة يف القيام بذلك، بغية                       
 به مؤسسات وهيئات منظومة ورحبت اجلمعية كذلك بتزايد ما تقوم. حتقـيق مشـاركة أوسع للدول األعضاء يف االتفاقية        

األمـم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية من أنشطة لنشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية وتعزيز فهم أمهيتها،                 
 .وتدعوها إىل مواصلة تكثيف جهودها يف هذا الصدد

قية أو انضمت إليها،     دولة قد صدقت على االتفا     ٣٤ كانت   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٥وحـىت    -٦
 دول أخرى بالتصديق    ١٠، قامت   (E/CN.4/2004/73)ومنذ تقدمي األمني العام تقريره السابق عن حالة االتفاقية          

 ليشيت، واجلزائر، واجلماهريية العربية -بريو، وتركيا، وتيمور : على االتفاقية أو االنضمام إليها، وهذه الدول هي
وترد التفاصيل األخرى عن    . السورية، وشيلي، وليسوتو، ونيكاراغوا، وهندوراس    الليبـية، واجلمهورية العربية     

الدول اليت وقعت وصدقت أو انضمت إىل االتفاقية يف موقع مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية على الشبكة                 
 .org.un.untreaty://httpاإللكترونية وهو 

ن، مبا فيها هذه االتفاقية، أولوية لدى األمني العام ومفوض األمم           وحيتل ترويج املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسا      -٧
 وهو اليوم الدويل    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٨ويف هذا السياق دعا األمني العام يف        . املتحدة السامي حلقوق اإلنسان   

بل، كما شجع الدول لـلمهاجرين، الـدول األعضـاء إىل أن تصبح أطرافاً يف االتفاقية إن مل تكن قد فعلت ذلك من ق                   
األطـراف عـلى اإلقرار باختصاص اللجنة يف تلقي البالغات اليت ترد من األفراد اخلاضعني لواليتها ممن يّدعون انتهاك                   

وكرر األمني العام دعوته هذه مبناسبة اليوم الدويل للمهاجرين يف          . حقوقهـم مبوجب االتفاقية، والنظر يف تلك البالغات       
 .٢٠٠٥عام 

إىل ذلـك، اسـتمرت أنشـطة اللجنة التوجيهية الدولية للحملة العاملية للتصديق على اتفاقية حقوق                وإضـافة    -٨
 لغرض إعداد وتعميم محلة عاملية للترويج للتصديق على االتفاقية وإدخاهلا           ١٩٩٨مارس  /املهاجـرين اليت شكلت يف آذار     

 . املبادرة ودعمها هلاوواصلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مشاركتها يف. حيز النفاذ

وقـد واصلت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين، تروجيها لالنضمام إىل االتفاقية يف إطار            -٩
 شاركت املقررة اخلاصة يف عدة مؤمترات       ٢٠٠٥ويف عام   . الواليـة الـيت منحتها هلا جلنـة حقـوق اإلنسان        
وحماضرات تؤكد على أمهية التصديق على االتفاقية من أجل         وحلقـات دراسية ومناسبات أخرى وألقت خطباً        

ويف بيان مشترك مع رئيس جلنة العمال املهاجرين صدر . توفري احلماية الكاملة والفعالة حلقوق اإلنسان للمهاجرين
التفاقية ، دعت املقررة اخلاصة مجيع الدول إىل التصديق على ا٢٠٠٥مبناسبة اليوم الدويل للعمال املهاجرين يف عام 

 .أو االنضمام إليها

ومن خالل برنامج خدمات املشورة يف جمال حقوق اإلنسان، بذلت األمانة جهوداً إلقامة حوار مع الدول  -١٠
وواصلت املفوضية اإلشارة إىل أمهية التصديق . اليت مل تنضم إىل معاهدات حقوق اإلنسان الدولية، مبا فيها االتفاقية

 بشأن التصديق وتقدمي التقارير إىل هيئات       ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤مته من حلقات عمل يف عامي       على االتفاقية يف ما نظّ    
 .معاهدات حقوق اإلنسان
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 إىل  ٢٥وعقدت اللجنة املعنية حبماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم دورهتا الثانية يف الفترة من                -١١
 الدورة، نظرت اللجنة يف طرق عملها املتصلة        ويف تلك .  يف مكتب األمم املتحدة جبنيف     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٩

 ٢٦وأجرت مشاورات مع الدول األطراف يف       . بالـنظر يف الـتقارير األولويـة املقدمـة من الدول األطراف           
 .٢٠٠٥أبريل /نيسان

 يف مكتب األمم املتحدة     ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦ إىل   ١٢وعقـدت اللجنة دورهتا الثالثة يف الفترة من          -١٢
وخصصت يوماً . ويف أثناء تلك الدورة، اعتمدت اللجنة قائمة مبسائل تتعلق بتقرير أويل مقدم يف إطار االتفاقية. نيفيف ج

 كانون  ١٥، وكانت ذلك يف     "محاية حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين كأداة لتعزيز التنمية        "ملناقشة عامة ملوضوع    
التوجيهية الدولية للحملة العاملية للتصديق على اتفاقية حقوق املهاجرين،         وباالشتراك مع اللجنة    . ٢٠٠٥ديسـمرب   /األول

 . احتفاالت مبناسبة اليوم الدويل للمهاجرين٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦أقامت يف 

 ٢٨ إىل ٢٤وسوف تعقد الدورة الرابعة للجنة املعنية حبماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف الفترة من  -١٣
 . يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف٢٠٠٦أبريل /يسانن
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