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الدورة الثامنة واخلمسون 
البند ١١٩ (أ) من جدول األعمال املؤقت* 
مســـائل حقوق اإلنسان: تنفيذ الصكوك 

  املتعلقة حبقوق اإلنسان 
ـــة حلمايـــــة حقــــــوق مجيــــع العمــال املــهاجرين  حالــــة االتفاقيــــة الدولي

 وأفراد أسرهم 
  تقرير األمني العام 

موجز 
اعتمـدت اجلمعيـــة العامــة، مبوجــب قرارهــا ١٥٨/٤٥، املــؤرخ ١٨ كــانون األول/ 
ديسـمرب ١٩٩٠، االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـــال املــهاجرين وأفــراد أســرهم، 
وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها، ودعـت الـدول األعضـاء إىل النظـر يف 

التوقيع على تلك االتفاقية والتصديق عليها أو االنضمام إليها على سبيل األولوية. 
وقد قُدم هذا التقرير عن حالة االتفاقية عمال بقرار اجلمعية العامـة ٢٠١/٥٧ املـؤرخ 

١٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
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دعت اجلمعية العامة يف قرارها ٢٠١/٥٧ املؤرخ ١٨ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢  - ١
مجيع الدول األعضاء الـيت مل تصـدق بعـد علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال 
املهاجرين وأفراد أسرهم (قرار اجلمعية العامة ١٥٨/٤٥، املرفق) أن تنظـر علـى وجـه السـرعة 
يف التوقيع على االتفاقية والتصديق عليها أو االنضمام إليها كمسألة ذات أولويــة، وطلبـت إىل 
األمني العام أن يتخذ مجيع الترتيبات الالزمـة لكـي يتـم بسـرعة تشـكيل اللجنـة املعنيـة حبقـوق 
مجيع املهاجرين وأفراد أسرهم املشــار إليـها يف املـادة ٧٢ مـن االتفاقيـة، حاملـا تدخـل االتفاقيـة 
حـيز النفـاذ، وأهـابت جبميـع الـدول األطـــراف أن تقــدم تقاريرهــا الدوريــة األوىل يف الوقــت 
احملـدد؛ وطلبـت أيضـا إىل األمـــني العــام أن يقــدم مجيــع التســهيالت واملســاعدات الضروريــة 
للترويج لالتفاقية من خالل احلملة اإلعالميـة العامليـة عـن حقـوق اإلنسـان وبرنـامج اخلدمـات 
االستشارية يف ميدان حقوق اإلنسان؛ ورحبت بتزايد أنشطة احلملة العامليـة إلدخـال االتفاقيـة 
حيز النفاذ، ودعت مجيـع مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة ووكاالـا واملنظمـات احلكوميـة 
الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل مواصلة تكثيف جهودها بغـرض نشـر املعلومـات املتعلقـة 
باالتفاقية وتعزيز فهم أمهيتـها؛ وطلبـت إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا مسـتكمال عـن حالـة 

االتفاقية إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني. 
ـــؤرخ ١٨ كــانون  عـالوة علـى ذلـك، طلبـت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا ٢١٨/٥٧ امل - ٢
األول/ديسمرب ٢٠٠٢، إىل مجيع الدول األعضاء أن تقوم، وفقا للنظام الدستوري لكل منـها، 
بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جلميـع املـهاجرين بصـورة فعالـة، وفقـا لإلعـالن العـاملي حلقـوق 
اإلنسان والصكوك الدولية اليت هي طرف فيها، واليت ميكن أن تشمل االتفاقية الدولية حلمايـة 

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم. 
وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣ بعـد إيـداع صـك التصديـق  - ٣

يف ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٣، بلــغ عــدد الــدول الــيت صدقــت علــى االتفاقيــة  وحـىت ١٠ حزي - ٤
٢٢ دولة هي: أذربيحان، إكـوادور، أوروغـواي، أوغنـدا، بلـيز، البوسـنة واهلرسـك، بوليفيـا، 
الرأس األخضر، سري النكا، السلفادور، السنغال، سيشـيل، طاجيكسـتان، غانـا، غواتيمـاال، 
ـــت علــى  غينيـا، الفلبـني، كولومبيـا، مـايل، مصـر، املغـرب، املكسـيك. وفضـال عـن ذلـك وقّع
ــر،  االتفاقيـة ١١ دولـة هـي: بـاراغواي، بنغالديـش، بوركينـا فاسـو، تركيـا، توغـو، جـزر القم
سان تومي وبرينسييب، سرياليون، شيلي، غواتيماال، غينيا – بيساو. ولالطالع على مزيـد مـن 
التفاصيل بشأن الدول املوقّعة، أو املصدقـة علـى االتفاقيـة أو املنضمـة إليـها ميكـن زيـارة موقـع 
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ويعترب الترويج للمعاهدات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، مبـا فيـها هـذه االتفاقيـة، إحـدى  - ٥
األولويات املستمرة لدى األمني العام ومفوض األمم املتحـدة السـامي حلقـوق اإلنسـان. وبيـن 
A) أن اتسـاع نطـاق  األمني العام، يف تقريره املقدم إىل مجعية األمم املتحدة لأللفيـة (54/2000/
سيادة القانون هو األساس لقدر كبـري مـن التقـدم االجتمـاعي الـذي أحـرز يف األلفيـة السـابقة 
إال أنه ظل مشروعا غري مكتمل، وخباصة على املستوى الدويل وأن توقيـع مجيـع البلـدان علـى 
املعاهدات واالتفاقيات الدولية من شـأنه أن يعـزز دعـم سـيادة القـانون. ويف هـذا اـال، دعـا 
األمـني العـام يف ١٨ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، اليـوم الـدويل للمـهاجرين، مجيـــع الــدول 
ـــك يف أقــرب وقــت  األعضـاء الـيت مل تصـدق علـى االتفاقيـة بعـد أو تنضـم إليـها، أن تفعـل ذل

ممكن، كوسيلة لكفالة محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين على حنو تام وفعال. 
وجرى أيضا التأكيد على أمهية التصديق علـى االتفاقيـة علـى الصعيـد اإلقليمـي. فقـد  - ٦
A املؤرخ  G/RES.1898 (XXXI-0/02) حثت اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية يف قرارها
٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ املعنون �حقوق اإلنسان جلميـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم� 
الدول األعضاء يف املنظمة على النظر يف التوقيـع علـى مجيـع صكـوك حقـوق اإلنسـان للبلـدان 
األمريكية، فضال عن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم، 

أو التصديق عليها، أو االنضمام إليها. 
عالوة على ذلـك، واصلـت اللجنـة التوجيهيـة الدوليـة للحملـة العامليـة للتصديـق علـى  - ٧
اتفاقية حقوق املهاجرين اليت ُأنشئت يف آذار/مارس ١٩٩٨ لغرض إعداد محلة عامليـة للـترويج 
للتصديق على االتفاقية وإدخاهلا حيز النفاذ وللوصول ا إىل اجلمـهور لالضطـالع بأنشـطتها، 
مبـا يف ذلـك مـن خـالل اللجـان الوطنيـة النظـرية. وواصلـــت مفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق 
اإلنسان مشاركتها يف املبادرة ودعمها. وأثناء انعقـاد الـدورة الرابعـة والثمـانني لـس املنظمـة 
الدولية للهجرة، نظمت اللجنة التوجيهية يف ٣ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، جلسـة إحاطـة 
هدفت إىل الترويج للتصديق على االتفاقية. وخـــالل انعقاد الــدورة التاسـعة واخلمسـني للجنـة 
حقـوق اإلنســـان نظمــت اللجنــة التوجيهيــة حلقــوق اإلنســان واملكتــب يف ٩ نيســان/أبريــل 

٢٠٠٣، مناقشة عامة هدفت أيضا إىل الترويج للتصديق على االتفاقية.  
ويف ١ متوز/يوليه ٢٠٠٣، نظمت اللجنة التوجيهية فريقا لالحتفال بدخـول االتفاقيـة  - ٨
حـيز النفـاذ. وكـان مـن بـني املتحدثـني املفـوض السـامي حلقـوق اإلنسـان بالوكالـــة، واملقــررة 
اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين وممثلني من منظمة العمـل الدوليـة، واملنظمـة الدوليـة 
للـهجرة، واليونســـكو. وذكــر املفــوض الســامي بالوكالــة، يف بيانــه االســتهاليل أن الــترويج 
لالتفاقية جيب أن يعترب جهدا إضافيا للتأكيد على سيادة القـانون، وخاصـة بالنسـبة موعـات 
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من قبيل املهاجرين، الذين يتعرضـون يف معظـم األحيـان إىل إسـاءة حقوقـهم وحرمـام منـها، 
وأكد على ضرورة تعزيز سيادة القانون والدميقراطية يف ظل وضع العوملة احلـايل. ويف املناسـبة 
ذاا، صدر عن الرؤساء التنفيذيني ملنظمة العمل الدولية، واملنظمة الدولية للـهجرة، ومفوضيـة 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واليونسكو، بيان مشترك، رحب بدخول االتفاقية حـيز النفـاذ، 
وأعرب عن التزام املكاتب للعمل على زيادة التعـاون واملشـاركة يف األنشـطة املتعلقـة بـاهلجرة 
وحقوق اإلنسان. وأعدت نشرات وملصقـات عـن االتفاقيـة وقـامت املفوضيـة بتوزيعـها هلـذه 

املناسبة. 
وواصلت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمـهاجرين يف إطـار الواليـة املوكولـة  - ٩
هلـا مـن جلنـة حقـوق اإلنسـان الـــترويج لالنضمــام إىل االتفاقيــة. ويف عــام ٢٠٠٢، شــاركت 
املقـررة اخلاصـــة يف عــدة مؤمتــرات وحلقــات دراســية ومناســبات أخــرى، وألقــت كلمــات 
وأعطت حماضرات أكدت فيها مـن جديـد علـى أمهيـة التصديـق علـى االتفاقيـة لتوفـري احلمايـة 

الكاملة والفعالة حلقوق اإلنسان للمهاجرين. 
وأخريا، واصلت األمانة العامة بذل اجلــهود مـن خـالل برنـامج اخلدمـات االستشـارية  - ١٠
يف ميدان حقوق اإلنسان، إلقامة حوار مع الدول اليت مل تنضم إىل املعاهدات الدوليـة حلقـوق 
اإلنسان، مبا فيها االتفاقية. واستمرت حلقات العمل عن التصديق وتقدمي التقارير إىل اهليئـات 
املنشأة مبوجب صكوك حقوق اإلنسان اليت نظمتها مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، 

تشدد على أمهية تصديق االتفاقية. 
 


