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الصكوك تنفيذ : مسائل حقوق اإلنسان
 املتعلقة حبقوق اإلنسان

  
ــاجرين        ــال املهــ ــع العمــ ــوق مجيــ ــة حقــ ــة حلمايــ ــة الدوليــ ــة االتفاقيــ حالــ

 أسرهم وأفراد
 

 تقرير األمني العام  
ــة العامـــ  - ١ ــدت اجلمعيـ ــا اعتمـ ــؤرخ ٤٥/١٥٨ة بقرارهـ ــانون األول١٨ املـ ــمرب / كـ ديسـ

 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم، وفتحـت بـاب                ١٩٩٠
علـى سـبيل   أن تنظـر  الدول األعضاء   أهابت ب التوقيع عليها والتصديق عليها واالنضمام إليها، و      

 .ليها أو االنضمام إليهااألولوية يف التوقيع على االتفاقية والتصديق ع
صــك التصــديق العشــرين  تلقــي  عقــب ٢٠٠٣يوليــه / متــوز١وبــدأ نفــاذ االتفاقيــة يف  - ٢

 .٢٠٠٣مارس / آذار١٤عليها يف 
 كـــانون ١١وعقـــد االجتمـــاع األول للـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة يف نيويـــورك يف  - ٣

ــة    ، حيــث ٢٠٠٣ديســمرب /األول ــة حبماي ــة املعني ــال  انتخــب أعضــاء اللجن ــع العم ــوق مجي حق
 :وكانت نتائج االنتخاب كما يلي. املهاجرين وأفراد أسرهم
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 ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي واليته يف  البلد أو اجلنسية اسم العضو

 ٢٠٠٧ املكسيك فرانسيسكو ألبا
 ٢٠٠٧ مصر أمحد حسن الربعي

 ٢٠٠٥ الفلبني خوسيه سريانو بريالنتس
 ٢٠٠٧ غربامل عبد احلميد اجلمري
 ٢٠٠٥ غواتيماال آنا ماريا دييغيس

 ٢٠٠٥ أذربيجان أزاد طاغيزاد
 ٢٠٠٥ أوغندا آرثر شاتو غاكواندي
 ٢٠٠٥ سري النكا براساد كارياواسام

 ٢٠٠٧ إكوادور فرانسيسكو كاريون مينا
 ٢٠٠٧ السلفادور آنا إليزابيث كوبياس مدينا

  
ــا األول يف جنيـــف  - ٤ ــة اجتماعهـ ــن وعقـــدت اللجنـ ــرة مـ ــارس / آذار٥ إىل ١ يف الفتـ مـ

مثلـي املنظمـة الدوليـة للـهجرة        مبوالتقت اللجنة مبمثلي منظمة العمل الدولية وكذلك        . ٢٠٠٤
ــية األمـــم املتحـــدة الســـامية لشـــؤون الالجـــئني ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة          ومفوضـ

والتقـت  . ن معهـا  ، وقـد أعربـوا مجيعـا عـن التأييـد للجنـة وعـن رغبتـهم يف التعـاو                   )اليونيسيف(
اللجنة أيضـا مبمثلـي عـدة منظمـات غـري حكوميـة، منـها بعـض املنظمـات األعضـاء يف اللجنـة                        

ورحبت اللجنة باملسامهة الـيت قـدمها اجملتمـع         . التوجيهية للحملة العاملية للتصديق على االتفاقية     
ــا    م هبــا للتــرويج املــدين ســواء أثنــاء وضــع االتفاقيــة أو فيمــا بعــد يف ســياق اجلهــود الــيت مت القي

وأعربـت اللجنـة عـن األمـل يف أن تواصـل املنظمـات غـري                . للتصديق عليها مـن جانـب الـدول       
احلكومية العمل مع اللجنة فيما يتعلق بالترويج للتصديق على االتفاقية، وبتزويدها باملعلومـات             

 .ذات الصلة بواليتها
: اقيـة، وهـي   دولة قد صدقت على االتف٢٦، كانت   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٠وحىت   -٥

أذربيجان، إكوادور، أوروغـواي، أوغنـدا، بليـز، بوركينـا فاسـو، البوسـنة واهلرسـك، بوليفيـا،           
تيمور ليشيت، اجلماهريية العربية الليبية، الـرأس األخضـر، سـري النكـا، السـلفادور، السـنغال،                 

، مصـر،   سيشيل، طاجيكستان، غانا، غواتيماال، غينيا، الفلـبني، قريغيزسـتان، كولومبيـا، مـايل            
: التاليـــة علـــى االتفاقيـــة ١٠ ـوباإلضـــافة إىل ذلـــك، وقعـــت الـــدول الـــ . املغـــرب، املكســـيك

األرجنــتني، بــاراغواي، بــنغالديش، تركيــا، توغـــو، جــزر القمــر، ســان تــومي وبرينســييب،          
وميكن االطالع علـى تفاصـيل أخـرى عـن عمليـات التوقيـع              .  بيساو -سرياليون، شيلي، غينيا    

تفاقـية واالنضـمام إليهـا يف موقــع مكتـب األمـم املتحـدة للشـؤون القانونيــة                  والتصديق على اال  
 .http://untreaty.un.orgعلى اإلنترنت يف العنوان 
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جبميـع الـدول األعضـاء الـيت مل تصـدق           ، أهابـت اجلمعيـة العامـة        ٥٨/١٦٦ويف القرار    - ٦
؛ تنظر على وجه السـرعة يف التوقيـع والتصـديق عليهـا أو االنضـمام إليهـا      بعد على االتفاقية أن  

الدول األطـراف يف االتفاقيـة أن تقـدم تقاريرهـا الدوريـة األوىل يف الوقـت املناسـب،                وأهابت ب 
م مجيـع التسـهيالت    إىل األمـني العـام أن يقـد       ؛ وطلبـت     من االتفاقية  ٧٣حسبما طلب يف املادة     

ــة عــن حقــوق      ــة العاملي ــة اإلعالمي ــة مــن خــالل احلمل ــرويج لالتفاقي واملســاعدات الضــرورية للت
بتزايــد أنشــطة  ورحبــت اإلنســان وبرنــامج اخلــدمات االستشــارية يف ميــدان حقــوق اإلنســان؛ 

اهتـا   مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة وهيئ        تاحلملة العاملية إلدخال االتفاقية حيز النفاذ، ودع      
غــري احلكوميــة إىل مواصــلة تكثيــف جهودهــا بغــرض نشــر      وواملنظمــات احلكوميــة الدوليــة   

بعمـل املقـررة اخلاصـة للجنـة حقـوق       ورحبت املعلومات املتعلقة باالتفاقية وتعزيز فهم أمهيتها؛   
ها علـى مواصـلة هـذا       تلمهاجرين فيما يتعلق باالتفاقية، وشـجع     لاإلنسان املعنية حبقوق اإلنسان     

إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا مســتكمال عــن حالــة االتفاقيــة إىل اجلمعيــة  وطلبــت عى؛املســ
 .العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني

 إىل مجيــع الــدول ،٥٨/١٩٠، يف قرارهــا وعــالوة علــى ذلــك، طلبــت اجلمعيــة العامــة - ٧
اإلنسـان جلميـع    األعضاء أن تقوم، وفقا للنظام الدسـتوري لكـل منـها، بتعزيـز ومحايـة حقـوق                  

املهاجرين بصـورة فعالـة، وفقـا لإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان والصـكوك الدوليـة الـيت هـي                   
 .طرف فيها، واليت ميكن أن تشمل االتفاقية

ــانون األول١٨ويف  - ٨ ــدويل للمهــاجرين، أهــاب     ٢٠٠٣ديســمرب / ك ــق اليــوم ال ، املواف
 .فا إىل االتفاقية أن تفعل ذلكاألمني العام بالدول األعضاء اليت مل تنضم بعد طر

 علـى و. ومت التشديد أيضا علـى أمهيـة التصـديق علـى االتفاقيـة علـى الصـعيد اإلقليمـي                   - ٩
ن اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية قامت يف دورهتا الرابعة والـثالثني بالتنويـه مـع                فإذلك  

حقـوق مجيـع العمـال      ”نـون   ، املع ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٨ املـؤرخ    ٢٠٢٧التقدير، يف قرارهـا     
، ببدء نفاذ االتفاقية، وبناء على ذلك حثت الدول األعضـاء علـى النظـر،               “املهاجرين وأسرهم 

 .حسب مقتضى احلال، يف التوقيع على ذلك الصك أو التصديق عليه
، نظمت اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة األوروبيـة جلسـة           ٢٠٠٤مارس  / آذار ٤ويف   - ١٠

. حلقـوق اإلنسـان  ، شارك فيها ممثل ملفوضية األمم املتحدة  لفاقية يف بروكس  استماع بشأن االت  
يونيــــه / حزيــــران٣٠املعقــــودة يف يـــومي  األخـــرية،  واعتمـــدت اللجنــــة، يف دورهتـــا العامــــة   

، رأيــا مببــادرة منــها بشــأن االتفاقيــة شــجعت فيــه الــدول األعضــاء يف  ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ١ و
 .هااالحتاد األورويب على التصديق علي
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ــة حبقــوق اإلنســان للمهــاجرين،      - ١١ ــك، واصــلت املقــررة اخلاصــة املعني وعــالوة علــى ذل
ففـي عـام   . تروجيها لالنضمام إىل االتفاقية يف إطار الوالية اليت منحتها هلا جلنة حقوق اإلنسـان        

 شاركت املقررة اخلاصة يف عدة مـؤمترات وحلقـات دراسـية ولقـاءات أخـرى وألقـت                  ٢٠٠٣
ت تؤكـد علـى أمهيـة التصـديق علـى االتفاقيـة مـن أجـل تـوفري احلمايـة الكاملـة                     خطباً وحماضـرا  

 .والفعالة حلقوق اإلنسان للمهاجرين
وأخـــرياً، فمـــن خـــالل برنـــامج اخلـــدمات االستشـــارية يف ميـــدان حقـــوق اإلنســـان،   - ١٢

تواصلت اجلهود من جانب األمانـة العامـة يف سـبيل إقامـة حـوار مـع الـدول الـيت مل تنضـم إىل                         
كمـا أن حلقـات العمـل الـيت نظمتـها يف      .  مبا فيهـا االتفاقيـة  ،معاهدات حقوق اإلنسان الدولية  

تلــك املعاهــدات بشــأن التصــديق علــى حلقــوق اإلنســان  مفوضــية األمــم املتحــدة ٢٠٠٣عــام 
وتقدمي التقارير إىل اهليئات التعاهدية ذات الصـلة واصـلت التشـديد علـى أمهيـة التصـديق علـى                    

 .االتفاقية
 


