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  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى-أوالً 

  الدول األطراف يف االتفاقية-ألف 

، وهو تاريخ اختتام الدورة الثانية للجنة املعنية حبماية حقوق العمال املهاجرين ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٩يف  -١
 ٢٩ق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      وأفراد أسرهم، بلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية الدولية حلماية حقو          

 ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ١٥٨/٤٥وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقية يف قرارها . دولة
وترد يف املرفق األول هلذا التقرير . ٨٧ من املادة ١، وفقاً ألحكام الفقرة ٢٠٠٣يوليه / متوز١وأصبحت نافذة يف   
 . اف اليت وقعَّت أو صدَّقت على االتفاقية أو انضمت إليهاقائمة بالدول األطر

  االجتماعات والدورات-باء 

 ملناقشة وضع مبادئ    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ إىل   ١١عقـدت اللجـنة اجتماعات يف الفترة من          -٢
 . ذا التقريرويرد تقرير االجتماع الرمسي يف املرفق الثاين هل. توجيهية للتقارير األولية للدول األطراف

أبريل / نيسان ٢٩ إىل   ٢٥وعقدت اللجنة دورهتا الثانية يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف خالل الفترة من               -٣
واعتمدت يف اجتماعها العاشر جدول األعمال ). CMW/C/SR.10-18(كما عقدت تسع جلساٍت عامة . ٢٠٠٥

 ). CMW/C/2005/1(املؤقت الوارد يف الوثيقة 

، ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٧ويف االجتماع الرابع عشر املعقود يف       . ل األمني العام الدورة الثانية    وافتـتح ممث   -٤
 . خاطبت اللجنة مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان السيدة لويس آربور

  العضوية واحلضور-جيم 

 يشارك يف أعمال الدورة     لكن السيد آزاد تاغيزاده مل    . حضـر مجيع أعضاء اللجنة اجتماعاهتا غري الرمسية        -٥
 .وترد يف املرفق الثالث هلذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة مع اإلشارة إىل مدة عضوية كٍل منهم. الثانية للجنة

  االجتماعات القادمة للجنة-دال 

رتيب ت ، أن تطلب من األمني العام     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٩قـررت اللجنة، يف اجتماعها الثامن عشر املعقود يف           -٦
 كانون  -نوفمرب  /مايو واألخرى يف تشرين الثاين    / أيار -أبريل  /، واحدة يف نيسان   ٢٠٠٦عقـد دورتـني للجنة يف عام        

وتعقـد الدورة األوىل ملدة أسبوعني واألخرى ملدة أسبوٍع واحد لتيسري نظر اللجنة يف التقارير              . ديسـمرب /األول
رٍة واحدة مدهتا ثالثة أسابيع كانت مربجمة أصالً يف تقديرات          وميكن هلذا الترتيب أن حيل حمل دو      . املقدمـة إليها  

 من النظام الداخلي املؤقت للجنة، أعد       ١٩ووفقاً للمادة   . ٢٠٠٧ -٢٠٠٦امليزانـية اليت أُعدت لفترة السنتني       
. )ق الرابعانظر املرف(األمني العام تقديراٍت خطية للتكاليف املتعلقة بتنفيذ هذا القرار وعممها على أعضاء اللجنة 

 .وستعقد دورات اللجنة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف
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  املشاركة يف االجتماع املشترك بني اللجان-هاء 

عينت اللجنة السيد براساد كارياواسام رئيساً هلا، وعضوين من أعضائها مها السيدة آنا إليزابيث كوبياس                -٧
ماع الرابع املشترك بني اللجان الذي سيعقد يف الفترة من          ميدينا والسيد عبد احلميد اجلمري للمشاركة يف االجت       

 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٢ إىل ٢٠

  زيادة التصديق على االتفاقية-واو 

 ٢٨وفقـاً لطلـب اللجنة الذي أُعرب عنه أثناء جلساهتا غري الرمسية لالجتماع السادس عشر املعقود يف                   -٨
وسيتاح هذا العرض   . اً عن أحكام االتفاقية وعمل اللجنة     ، قدمت األمانة عرضاً حاسوبي    ٢٠٠٥أبـريل   /نيسـان 

 . ألعضاء اللجنة ملساعدهتم على تنفيذ أنشطتهم الرامية إىل الترويج لالتفاقية

 أن تقيم أثناء دورهتا الثالثة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٨وقـررت اللجنة يف اجتماعها السابع عشر املعقود يف     -٩
وستسمح مناقشة ". محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين كأداٍة لتعزيز التنمية"ع يوماً للمناقشة العامة بشأن موضو

 وسيخصص  ٢٠٠٦هذا املوضوع للجنة باملسامهة يف احلوار الرفيع املستوى للجمعية العامة الذي سيعقد يف عام               
 .اء اهلجرة والتنميةوأبرزت هنج حقوق اإلنسان املتبعة إز) ٥٨/٢٠٨القرار (للهجرة والتنمية على الصعيد الدويل 

  اعتماد التقرير-زاي 

 .اعتمدت اللجنة يف اجتماعها الثامن عشر تقريرها السنوي الثاين املقدم إىل اجلمعية العامة -١٠

  أساليب العمل-ثانياً 

  املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير-ألف 

 مبادئ توجيهية مؤقتة إلعداد     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٥اعـتمدت اللجنة يف اجتماعها العاشر املعقود يف          -١١
ويرد نص  . ٢٠٠٤أكتوبر  /تقارير أولية كانت قد اتفقت بشأهنا يف اجتماعات غري رمسية ُعقدت يف تشرين األول             

 .هذه املبادئ التوجيهية يف املرفق اخلامس هلذا التقرير

  النظام الداخلي-باء 

ووافقت يف اجتماعاهتا غري الرمسية     . نظامها الداخلي اعـتمدت اللجنة أيضاً يف اجتماعها العاشر تعديالً ل         -١٢
ويرد .  على هذا التعديل الذي اقترح تقدمي حماضر موجزة ألعمال اللجنة          ٢٠٠٤أكتوبر  /املعقودة يف تشرين األول   

 .نص النظام الداخلي بصيغته املعدلة يف املرفق السادس من هذا التقرير

 اد التقارير التنسيق بني املبادئ التوجيهية إلعد-جيم 

، ناقش السيد كامل فياليل، املقرر املعين ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٦يف االجتماع الثاين عشر للجنة املعقود يف  -١٣
بتحقـيق التناسـق يف التقارير يف هيئات املعاهدات، مع اللجنة مشروع املبادئ التوجيهية إلعداد وثيقة أساسية                 
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دئ توجيهية منسقة إلعداد التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق         موسعة وتقارير خمصصة ملعاهدٍة بعينها ومبا     
ووافقت اللجنة من حيث املبدأ على أن املبادئ التوجيهية لوثيقة أساسية موسعة            ). HRI/MC/2004/3(اإلنسان  

رحبت ويف أثناء ذلك،    . وتقاريـر خمصصة ملعاهدة بعينها هي السبيل حنو تنسيق عملية إعداد التقارير وتبسيطها            
اللجـنة بتقدمي دوٍل أطراف لتقارير بسيطة ُيفضل أن تكون مستندة إىل املبادئ التوجيهية يف إعداد التقارير اليت                  

وتتضمن مبادئ اللجنة التوجيهية إلعداد التقارير إشارة إىل وثيقٍة أساسية موسعة، وقد ترغب     . اعـتمدهتا اللجنة  
ويف هذا  . وثيقة األساسية املوسعة والتقرير املخصص ملعاهدة بعينها      الدول األطراف بالتايل يف اللجوء إىل خيار ال       

الصدد، أكدت اللجنة على أال حيول التنسيق بني أساليب عمل هيئات معاهدات دون احتفاظ أي هيئٍة من هذه                  
 . اهليئات باختصاصها األساسي

  أساليب العمل املتبعة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير-دال 

تقارير لجنة على أن تتبع من حيث املبدأ املمارسات اليت أقرهتا هيئات تعاهدية أخرى أثناء النظر يف وافقت ال -١٤
ووافقت بوجه خاص على أن تعني مقررين قطريني لكل تقريٍر أويل وأن تعتمد قائمة مسائل ُترسل إىل                 . الدول األطراف 

وستطلب اللجنة من الدولة الطرف رداً      . ر أثناءها يف التقرير   الدولـة الطرف املعنية قبل دورٍة واحدة من الدورة اليت سُينظ          
كما ستطلب  . خطـياً على قائمة املسائل ُيستكمل مبعلومات شفوية خالل النظر يف التقرير وحبضور وفد الدولة الطرف               

 . منها تشكيل وفدها على حنو مناسب يتيح إجراء حواٍر هادٍف مع اللجنة

 تطلب مسامهاٍت من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية          ووافقـت اللجـنة كذلـك عـلى أن         -١٥
واملـنظمات غـري احلكومـية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من اهليئات املعنية يف عملية التحضري للنظر يف     

 . ردود الدول األطراف للجمهورهلذا الغرض، ستكفل اللجنة أيضاً إتاحة تقارير الدول األطراف وقوائم املسائل و. التقرير

  املصطلحات-هاء 

أحاطـت اللجـنة عـلماً بورقة العمل املتعلقة باملصطلحات اليت أعدهتا األمانة واليت قدمت مقارنة بني                  -١٦
وطلبت من األمانة أن حتتفظ هبذه      . املصـطلحات الـواردة يف االتفاقية والصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة          

 .  يف امللفات اخلاصة باألعضاءالوثيقة كمرجٍع

  التعاون مع اهليئات املعنية-ثالثاً 

  اجتماع مع الدول األطراف-ألف 

 اجتماعاً مع الدول األطراف ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٦عقدت اللجنة أثناء اجتماعها الثالث عشر املعقود يف  -١٧
قاريرها األولية، والتحديات اليت تواجهها يف      وقد ركز هذا االجتماع على إعداد الدول األطراف لت        . يف االتفاقية 

 .هذا الصدد، وعلى أساليب العمل املتبعة للنظر يف تقارير الدول األطراف

ورحـب العديـد من ممثلي الدول األطراف باعتماد املبادئ التوجيهية املؤقتة اليت وضعتها اللجنة إلعداد                 -١٨
 . من االتفاقية ووفقاً للمبادئ التوجيهية٧٣يل مبوجب املادة التقارير وذكروا أهنم يف طور إعداد التقرير األو
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وطرح أيضاً العديد من ممثلي الدول األطراف مسائل تتعلق بأساليب العمل اليت ستتبعها اللجنة عند النظر                 -١٩
تقرير وأكدوا بوجه خاص على جدوى إبالغ الدول األطراف بقائمة املسائل قبل أن تنظر اللجنة يف ال. يف التقارير

 .وعلى أمهية إجراء حواٍر بناء بني أعضاء اللجنة وممثلي الدول األطراف

  االجتماع مع الوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية-باء 

 مبمثلي منظمة العمل الدولية     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٧التقـت اللجنة يف اجتماِعها الرابع عشر املعقود يف           -٢٠
 .  من االتفاقية٧٤منوح هلا مبوجب املادة وفقاً للمركز اخلاص امل

ويف االجتماع ذاته، التقت اللجنة أيضاً مبمثلي اللجنة العاملية للهجرة الدولية واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة األمم      -٢١
لالجئني والبنك  املتحدة للتربية والعلوم والثقافة وصندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون ا             

وأعربت مجيع املنظمات احلاضرة عن التزامها بتزويد اللجنة مبعلومات ذات صلة مبهمة اللجنة املتمثلة يف النظر يف                 . الدويل
 .كما نوقش التعاون يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان للمهاجرين بوجٍه عام واالتفاقية بوجٍه خاص. التقارير

 نية االجتماع مع هيئات أخرى مع-جيم 

 مبمثلي العديد من املنظمات     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٧التقت اللجنة يف اجتماعها اخلامس عشر املعقود يف          -٢٢
وقد . غري احلكومية، مبن فيهم بعض أعضاء املركز الدويل للمنظمات غري احلكومية املعين باتفاقية العمال املهاجرين

ة املنظمات غري احلكومية يف الترويج لالتفاقية وعمل    رحبـت اللجـنة بإنشاء هذا املركز الذي سيزيد من مسامه          
وأثنت على املسامهة اليت ما فتئ اجملتمع املدين يقدمها من أجل تشجيع التصديق على االتفاقية وعلى دعمه . اللجنة

 .للجنة يف تنفيذ مهمتها املتعلقة بالنظر يف تقارير الدول األطراف

. ري احلكومية فيما يتصل بنظر اللجنة يف تقارير الدول األطراف         وركـز االجـتماع على دور املنظمات غ        -٢٣
. وكان تقدمي املنظمات غري احلكومية ملذكراٍت خطية قبل النظر يف التقارير من ضمن املسائل اليت جرى مناقشتها                

الرامية إىل كما جرت مناقشة مسألة مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أيام املناقشة العامة وضرورة تعزيز اجلهود 
 .تنظيم محلٍة تدعو إىل املزيد من التصديقات على االتفاقية

  من االتفاقية٧٣ تقارير مقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة -رابعاً 

.  من االتفاقية  ٧٣تالحـظ اللجنة مع القلق أهنا مل تتلق بعد أي تقارير من الدول األطراف مبقتضى املادة                  -٢٤
. ها بعض الدول األطراف مفادها أهنا بلغت مرحلة متقدمة من إعداد تقاريرها األولية            ورحبـت مبعلومات قدمت   

وشجعت الدول األطراف على التقيد بالتزامها بتقدمي التقارير مبوجب االتفاقية ووفقاً للمبادئ التوجيهية املؤقتة              
 جدول يبني التواريخ اليت ينبغي للدول       ويرد يف املرفق السابع هلذا التقرير     . إلعـداد التقارير اليت اعتمدهتا اللجنة     
 .األطراف أن تتقيد هبا لتقدمي تقاريرها
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 املرفق األول

 الدول اليت وقعت على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال 
 املهاجرين وأفـراد أسرهـم، أو صدقت عليها أو انضمت إليهـا

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٩حىت 

 )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام      تاريخ التوقيع    الدولة

 )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين١١          أذربيجان

 ٢٠٠٤أغسطس / آب١٠   األرجنتني

 )أ(٢٠٠٢فرباير / شباط٥          إكوادور

  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢   إندونيسيا

 ) أ(٢٠٠١فرباير / شباط١٥          أوروغواي

  )أ(١٩٩٥نوفمرب /ين تشرين الثا١٤           أوغندا

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٣   باراغواي

 )أ(٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤           بليز

 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٧   بنغالديش

 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦    ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦   بوركينا فاسو

 )أ(١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٣         البوسنة واهلرسك

 )أ(٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٦           بوليفيا

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧    ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٣    تركيا

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥    توغو

 )أ(٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠          ليشيت-تيمور 

 )أ(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١           اجلزائر

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢   جزر القمر

 )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨        اجلماهريية العربية الليبية 

 )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٦         الرأس األخضر

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  سان تومي وبرينسيب

 )أ(١٩٩٦مارس / آذار١١          سري النكا
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 )أ(ضمامتاريخ التصديق أو االن      تاريخ التوقيع    الدولة

  ٢٠٠٣مارس / آذار١٤     ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣   السلفادور

 )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٩          السنغال

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٥   سرياليون

 )أ(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٥          سيشيل

 ٢٠٠٥مارس / آذار٢١     ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٤    شيلي

  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين ١١ صربيا واجلبل األسود

  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨     ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧   طاجيكستان

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٥    غابون

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧    غانا

  ٢٠٠٣مارس / آذار١٤     ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧   غواتيماال

 )أ(٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧           غينيا

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢   بيساو-غينيا 

  ١٩٩٥يوليه / متوز٥    ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٥    الفلبني

  )أ(٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩          قريغيزستان

  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧   كمبوديا

 )أ(١٩٩٥مايو / أيار٢٤          كولومبيا

  ٢٠٠٤ سبتمرب/ أيلول٢٢    ليبرييا

  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤   ليسوتو

 )أ(٢٠٠٣يونيه / حزيران٥           مايل 

 )أ(١٩٩٣فرباير / شباط١٩           مصر

  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١     ١٩٩١أغسطس / آب١٥    املغرب

  ١٩٩٩مارس / آذار٨     ١٩٩١مايو / أيار٢٢   املكسيك
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 ملرفق الثاينا

 ها غري الرمسيتقرير اللجنة عن اجتماع

عقـدت اللجـنة املعنـية بالعمال املهاجرين اجتماعاً غري رمسي يف مكتب األمم املتحدة جبنيف، يف قصر                   -١
وعقدت اللجنة تسع . ، حضره مجيع األعضاء٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٥ إىل ١١ويلسون، خالل الفترة من 

 .جلساٍت عامة

  اللجان واالجتماع السادس عشر نتائج االجتماع الثالث املشترك بني-أوالً 
 لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان 

رحبـت اللجنة بانتخاب رئيسها، السيد براساد كارياواسام، بوصفه رئيس االجتماع الثالث املشترك بني               -٢
الـلجان واالجتماع السادس عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وأحاطت علماً مع االهتمام بتقرير               

كمـا أحاطت علماً بتقرير األمانة الذي يتضمن مشروع املبادئ التوجيهية لوثيقٍة أساسية موسعة   . الجـتماعني ا
ولتقارير خمصصة ملعاهدٍة بعينها ومبادئ توجيهية منسقة إلعداد التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 

)HRI/MC/2004/3 (       دورهتا الرمسية القادمة، يف املوعد املناسب لالجتماع       وقررت التعليق على هذا التقرير أثناء
 .القادم املشترك بني اللجان

 املبادئ التوجيهية املؤقتة إلعداد التقارير من جانب الدول األطراف يف االتفاقية -ثانياً 

التقارير ناقشـت اللجنة مبادئها التوجيهية إلعداد التقارير آخذةً يف االعتبار ضرورة تبسيط عملية إعداد                -٣
والتقت . مبوجب خمتلف معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان فضالً عن الرغبة يف إعداد وثيقٍة أساسية موسعة              

مبمثـلي منظمة العمل الدولية الذين قدموا اإلرشاد للجنة استناداً إىل ما يتمتعون به من خرباٍت واسعة يف إعداد                   
كما أحاطت اللجنة علماً باملبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا هيئاٍت . يةالتقارير مبوجب اتفاقيات منظمة العمل الدول
 .أخرى من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

وطلبت اللجنة من اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة تقدمي عرٍض لدراسٍة أعدهتا باالشتراك مع املنظمة غري  -٤
هيئاٍت تعاهدية أخرى حلقوق اإلنسان ملسألة العمال       عن طريقة معاجلة    " ديسمرب/ كانون األول  ١٨"احلكومـية   

 . املهاجرين يف مالحظاهتا اخلتامية

. ووافقت اللجنة يف هناية اجتماعها على اعتماد مبادئ توجيهية مؤقتة لتقدمي الدول األطراف تقارير أولية               -٥
على تطبيق هذه املبادئ عند إعداد وطلبت من األمانة إحالة املبادئ التوجيهية إىل مجيع الدول األطراف وتشجيعها 

ويف الوقت ذاته، قررت اللجنة تشجيع الدول األطراف اليت كانت يف طور إعداد تقاريرها وقتما . تقاريرها األولية
أُحيلـت إلـيها املبادئ التوجيهية على استكمال تلك التقارير وتقدميها إىل اللجنة رغم أن إعدادها مل يكن وفق      

  .املبادئ التوجيهية
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  تعديل على النظام الداخلي للجنة-ثالثاً 

 :قررت اللجنة أن تعتمد يف دورهتا الرمسية القادمة النص التايل الذي سيدرج يف نظامها الداخلي املؤقت -٦

يقـوم األمني العام بتزويد اللجنة مبحاضر موجزة عن أعماهلا تتاح لألعضاء باإلسبانية واإلنكليزية               )أ( 
 والفرنسية؛

كون احملاضر املوجزة خاضعة للتصويب، ويقدم املشاركون يف االجتماعات التصويبات إىل األمانة            ت )ب( 
وجتمع التصويبات على حماضر اجللسات يف تصويٍب واحد يصدر ُبعيد هناية الدورة            . باللغـة اليت صدر هبا احملضر     

 املعنية؛

 عاماً ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك يف        تكون احملاضر املوجزة للجلسات الرمسية وثائق توزع توزيعاً        )ج( 
 ظروٍف استثنائية؛ 

 .تعد التسجيالت الصوتية جللسات اللجنة وحيتفظ هبا وفقاً للممارسة املعتادة يف األمم املتحدة )د( 

  الترويج لالتفاقية-رابعاً 

 . ة اللجنة ومصداقيتهاناقشت اللجنة أساليب وطرائق لترويج االتفاقية وراعت أمهية اإلبقاء على استقاللي -٧

 :وقدم األعضاء، يف مجلة أمور، االقتراحات التالية -٨

 أن يدعى ممثلو املنظمات واآلليات اإلقليمية حلضور اجتماعات اللجنة؛ 

أن تعـد اللجـنة عرضـاً حاسوبياً موحداً عن االتفاقية باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية لكي                 
 يستخدمها مجيع األعضاء؛ 

 أن تعمل اللجنة على حنٍو وثيق مع اجملتمع املدين للتشجيع على التصديق على االتفاقية؛ 

أن يشـارك أعضاء اللجنة يف االجتماعات واملنتديات اليت تنظم بشأن مسائل اهلجرة ميكن هلم النظر يف                  
 توزيع العمل فيما بينهم حبسب املناطق اجلغرافية؛

 لتيسري االتصال املستمر بني األعضاء؛أن ُينشأ بريٍد إلكتروين مشترك  

 ميكن لألعضاء النظر يف االتصال حبكوماهتم لتشجيعها على إقناع الدول اجملاورة بالتصديق على االتفاقية؛ 

 .ميكن االتصال بوسائط اإلعالم لكي تساعد يف التشجيع على التصديق على االتفاقية 
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 حلقوق اإلنسان لزيادة دور املفوضية يف رفع مستوى         أن يتصـل الرئـيس مبفوضة األمم املتحدة السامية         
الوعـي بشأن االتفاقية والتشجيع على التصديق عليها فضالً عن استكشاف سبٍل لزيادة املوارد الالزمة               

 .لعمل اللجنة

وقـام كـل من املدير العام للمنظمة لدولية للهجرة واملدير التنفيذي للجنة العاملية للهجرة الدولية وممثل                  -٩
مـنظمة العمـل الدولـية بإطالع أعضاء اللجنة عما لديهم من آراٍء وأفكار عن زيادة التصديق على االتفاقية                   

 . وأعلموهم باألنشطة اليت تضطلع هبا املنظمات املعنية ذات الصلة بعمل اللجنة

حقوق املهاجرين وتبادلت اللجنة أيضاً اآلراء مع منظمات غري حكومية خبصوص أنشطتها الرامية إىل محاية  -١٠
 . والتشجيع على التصديق على االتفاقية

ورحبت اللجنة بالرغبة اليت أبدهتا املنظمات والوكاالت الدولية واملنظمات غري احلكومية يف مشاطرة آرائها  -١١
 .بشأن تعزيز االتفاقية وتنفيذ أحكامها وتتطلع ملواصلة التعاون معها

  الدورات املستقبلية للجنة-خامساً 

وقدمت االقتراحات  . ناقشـت اللجنة مواضيع بغرض إدراجها يف جدول أعمال االجتماع الرمسي القادم            -١٢
 :التالية

 االعتماد الرمسي للمبادئ التوجيهية املؤقتة لعرض التقارير األولية من جانب الدول األطراف؛ -

 اجتماع مع الدول األطراف بشأن طرائق إعداد التقارير؛ -

  املتصلة بدراسة تقارير الدول األطراف؛ أساليب العمل -

 مواصلة النظر يف النظام الداخلي املؤقت؛ -

 .إجراء مناقشة موضوعية للمصطلحات -

وطلـب من األمانة إعداد معلوماٍت أساسية عن أساليب العمل مع هيئات تعاهدية أخرى حلقوق اإلنسان               -١٣
 . فضالً عن مسألة املصطلحات

 ٢٠٠٤مارس / الطلب الذي وجهته إىل األمني العام أثناء دورهتا األوىل املعقودة يف آذاروأشارت اللجنة إىل -١٤
 : ٢٠٠٥وقد بينت التواريخ املبدئية لدورتيها يف عام . ٢٠٠٥بشأن الترتيب لعقد دورتني للجنة يف عام 

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٩ إىل ٢٥من : الدورة الثانية

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٤أكتوبر إىل / تشرين األول٣١من : الدورة الثالثة
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 املرفق الثالث

 أعضاء اللجنة وتكوين مكتبها

 ٣١تنتهي مدة العضوية يف 
 ديسمرب/كانون األول

 
 بلد اجلنسية

 
 اسم العضو

 السيد فرانسيسكو ألبا املكسيك ٢٠٠٧

 السيد أمحد حسن الربعي مصر ٢٠٠٧

 يسالسيد خوسيه سريانو بريبانت الفلبني ٢٠٠٥

 السيد أزاد تاغيزاده أذربيجان ٢٠٠٥

 السيد عبد احلميد اجلمري املغرب ٢٠٠٧

 السيدة آناماريا ديغييس غواتيماال ٢٠٠٥

 السيد آرثر شاتو غاكواندي أوغندا ٢٠٠٥

 السيد براساد كارياواسام سري النكا ٢٠٠٥

 السيدة آنا إليزابيت كوبياس ميدينا السلفادور ٢٠٠٧

  مينا-السيد فرانسيسكو كاريون  إكوادور ٢٠٠٧

 :تركيبة املكتب 

 )سري النكا (كارياواسامالسيد براساد    : الرئيس 

 )الفلبني(السيد خوسيه سريانو بريانتيس   :نواب الرئيس 

 )غواتيماال(السيدة آناماريا دييغيس  

 )مصر(السيد أمحد حسن الربعي  

 )املكسيك(السيد فرانسيسكو ألبا     :املقرر 
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 املرفق الرابع

  من النظام الداخلي للجنة١٩بيان شفوي أُعد وفقاً للمادة 
 ٢٠٠٦بشأن طلب اللجنة عقد دورتني هلا يف عام 

 من النظام الداخلي للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           ١٩أُعـد هـذا البيان وفقاً للمادة         -١
 .وأفراد أسرهم

، واحدة ملدة أسبوعني    ٢٠٠٦األمني العام الترتيب لعقد دورتني هلا يف عام         وتقـرر اللجنة أن تطلب إىل        -٢
وحيل هذا الترتيب حمل دورٍة ملدة ثالثة أسابيع، وقد أُدرج يف امليزانية الربناجمية             . واألخـرى ملـدة أسبوٍع واحد     

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦املقترحة لفترة السنتني 

ومل ترصد . تياجاٍت إضافية تتعلق بسفر أعضاء اللجنة اح٢٠٠٦وسينجم عن الترتيب لعقد دورتني يف عام  -٣
ويقدر أن تصل   . ٢٠٠٧-٢٠٠٦أي خمصصـات هلـذه املتطلـبات يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني              

 . ، حقوق اإلنسان٢٣ دوالر أمريكي حتت الباب ٣٦ ٨٠٠االحتياجات اإلضافية إىل مبلغ 
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 املرفق اخلامس

املؤقتة املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير األولية املبادئ التوجيهية 
  من االتفاقية   ٧٣اليت ستقدمها الدول األعضاء مبوجب املادة       

  الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 مقدمة

:  يلي  من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم على ما            ٧٣تـنص املـادة      -١
تـتعهد الـدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريراً عن التدابري اليت تتخذها لتنفيذ أحكام                   

وقد وافقت اللجنة على املبادئ التوجيهية التايل ذكرها إلعطاء توجيهات إىل           . االتفاقـية لكـي تنظر فيه اللجنة      
 . ليةالدول األطراف بشأن شكل ومضمون تقاريرها األو

وتسـتطيع الدول األطراف اليت تكون وقت إرسال هذه املبادئ التوجيهية قد شرعت يف إعداد تقاريرها                 -٢
 . األولية أن تنجز تقاريرها وتقدمها إىل اللجنة حىت وإن مل تكن قد أعدهتا طبقاً هلذه املبادئ

  معلومات ذات طابٍع عام- اجلزء األول -ألف 

 :ينبغي هلذا اجلزء -٣

أن يـبني اإلطار الدستوري والتشريعي والقضائي واإلداري الذي ينظم عملية تنفيذ االتفاقية، وأية               )أ( 
 .اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف تكون الدولة الطرف مقدمة التقرير قد أبرمتها يف جمال اهلجرة

كان، عن خصائص وطبيعة    أن يقـدم معلومات من حيث الكم والكيف، مفصلة ومصنفة قدر اإلم            )ب( 
 .اليت تكون الدولة الطرف املعنية مشمولة هبا) اهلجرة إىل اخلارج والعبور وإىل الداخل(تدفقات اهلجرة 

أن يـبني الوضع الفعلي فيما يتعلق بالتنفيذ العملي لالتفاقية يف الدولة مقدمة التقرير وأن يشري إىل                  )ج( 
 . مة التقرير اللتزاماهتا مبوجب االتفاقيةالظروف اليت تؤثر على امتثال الدولة مقد

أن يتضمن معلومات عن التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لنشر وترويج االتفاقية وعن التعاون مع  )د( 
 .اجملتمع املدين لتعزيز واحترام احلقوق الواردة يف االتفاقية

  معلومات تتصل بكل مادة من مواد االتفاقية- اجلزء الثاين -باء 

ينبغي أن يتضمن هذا اجلزء معلوماٍت حمددة عن تنفيذ االتفاقية الدولة مقدمة التقرير ألحكام االتفاقية، وفقاً  -٤
وبغية تسهيل إجراءات تقدمي التقرير بالنسبة للدولة الطرف، ميكن تقدمي          . لترتيـب املـواد وأحكـام كل منها       

 :املعلومات عن جمموعاٍت من املواد على النحو التايل
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 :املبادئ العامة )أ( 

 :٧و) ١(١املادتان  -
 عدم التمييز التمييز؛ 

  :٨٣املادة  -
 احلق يف سبيل انتصاٍف فعال؛ 

  :٨٤املادة  -
 .واجب تنفيذ االتفاقية 

 : حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وألفراد أسرهم:اجلزء الثالث من االتفاقية )ب( 

   :٨املادة  -
 .ة أي بلد، مبا يف ذلك بلده والعودة إليهحق الفرد يف مغادر 

  : ١٠ و٩املادتان  -
 .احلق يف احلياة؛ حظر التعذيب؛ حظر املعاملة الالإنسانية أو املهينة 

  : ١١املادة  -
 .حظر العبودية والعمل قسراً 

  : ٢٦ و١٣ و١٢املواد  -
 .النقابات العماليةحرية الرأي والتعبري؛ حرية الضمري والدين؛ احلق يف االنضمام إىل  

 : ١٥ و١٤املادتان  -
حظـر الـتدخل التعسفي أو غري املشروع يف حياة العامل املهاجر اخلاصة أو يف شؤون بيته أو                   

 .مراسالته أو اتصاالته؛ وحظر حرمانه تعسفاً من ممتلكاته

 : ٢٤ و١٧و) ٤-١الفقرات  (١٦املواد  -
ميهم من االعتقال واالحتجاز التعسفيني؛ ويف      حق األشخاص يف احلرية واألمن؛ ويف ضماناٍت حت        

 .االعتراف هبم بوصفهم أشخاصاً أمام القانون

 : ١٩ و١٨و) ٩-٥الفقرات  (١٦املواد  -
 .احلق يف ضمانات إجرائية 

 : ٢٠املادة  -
أو تصريح العمل والطرد جملرد عدم الوفاء بالتزاٍم /حظر سجن العامل، وحرمانه من إذن اإلقامة و 

 .ن عقد عملناشئ ع
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 :٢٣ و٢٢ و٢١املواد  -
أو إتالف وثائق اهلوية الشخصية وغريها من الوثائق؛ واحلماية من الطرد           /احلماية من مصادرة و    

 .اجلماعي؛ واحلق يف اللجوء إىل احلماية القنصلية أو الدبلوماسية

 :٢٨ و٢٧ و٢٥املواد  -
وغريه من شروط العمل واالستخدام؛     األجر  : مـبدأ املسـاواة يف املعاملـة فيما يتعلق مبا يلي           

 .والضمان االجتماعي؛ واحلق يف احلصول على الرعاية الطبية العاجلة

 :٣١ و٣٠ و٢٩املواد  -
حق طفل العامل املهاجر يف احلصول على اسم، ويف تسجيل والدته ويف احلصول على جنسية؛                

احترام اهلوية الثقافية للعمال    وحقـه يف احلصول على التعليم على أساس املساواة يف املعاملة؛ و           
 .املهاجرين وألفراد أسرهم

 :٣٣ و٣٢املادتان  -
حق العمال املهاجرين يف حتويل دخوهلم ومدخراهتم ونقل ممتلكاهتم الشخصية إىل بلد منشئهم؛              

 .ويف إبالغهم باحلقوق النامجة عن االتفاقية وبنشر هذه املعلومات

قوق األخرى للعمال املهاجرين وألفراد أسرهم احلائزين على         احل :اجلزء الرابع من االتفاقية    )ج(
 :الوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضٍع نظامي

 :٣٧املادة  -
احلـق يف أن يـبلغوا قبل خروجهم بشروط دخوهلم إىل دولة العمل وباألنشطة اليت سيزاولوهنا                 

 .مقابل أجر

 :٣٩ و٣٨املادتان  -
كون لذلك أثر على اإلذن باإلقامة أو العمل؛ واحلق يف حرية           احلق يف الغياب املؤقت دون أن ي       

 . التنقل ويف اختيار حمل اإلقامة يف إقليم دولة العمل

 :٤٢ و٤١ و٤٠املواد  -
احلق يف تكوين اجلمعيات ونقابات العمال؛ واحلق يف املشاركة يف الشؤون العامة لدولة منشأهم               

الدولة؛ ويف إجراءات ومؤسسات ترعى احتياجات      ويف التصويت والترشيح لالنتخابات يف تلك       
 .العمال املهاجرين ويف إمكانية التمتع باحلقوق السياسية يف دولة العمل

 :٥٥ و٥٤ و٤٣املواد  -
املساواة يف املعاملة   : مـبدأ املساواة يف املعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق باملسائل املبينة             

حقاقات البطالة وإمكانية احلصول على مشاريع األشغال العامة خبصوص احلماية من الطرد، واست
 .والعمل البديل؛ واملساواة يف املعاملة خبصوص مزاولة نشاٍط مقابل أجر
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 :٥٠ و٤٤املادتان  -
محايـة وحدة أسر العمال املهاجرين ومل مشل العمال املهاجرين؛ والنتائج املترتبة عن الوفاة أو                

 .فسخ الزواج

 :٥٣ و٤٥ املادتان -
متتع أفراد أسرة العمال املهاجرين باملساواة يف املعاملة خبصوص اجلوانب املبينة والتدابري املتخذة              

لضـمان إدمـاج أوالد العمال املهاجرين يف النظام املدرسي احمللي؛ وباحلق يف أن خيتاروا حبرية      
 .نشاطاً يزاولونه مقابل أجر

 :٤٨ و٤٧ و٤٦املواد  -
م االسترياد والتصدير ومن الضرائب على أمتعتهم الشخصية؛ واحلق يف حتويل        اإلعفـاء من رسو    

وفرض الضرائب . دخوهلـم ومدخراهتم من دولة العمل إىل دولة منشئهم أو إىل أية دولة أخرى      
 .وجتنب مبدأ االزدواج الضرييب

 :٥٢ و٥١املادتان  -
اولونه لقاء أجر عمال مهاجرون     احلق يف البحث عن عمٍل بديل يف حالة انتهاء النشاط الذي يز            

مل يـؤذن هلـم بـأن خيتاروا حبرية هذا النشاط؛ والشروط والتقييدات املفروضة على العمال                
 . املهاجرين الذين يستطيعون أن خيتاروا حبرية النشاط الذي سيزاولونه لقاء أجر

 :٥٦ و٤٩املادتان  -
 .ى طرد العامل وشروط طردهمنح إذن لإلقامة وملزاولة نشاط لقاء أجر؛ وحظر عام عل 

  األحكام املنطبقة على فئات معينة من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم:اجلزء اخلامس من االتفاقية )د( 

ينبغي للدولة الطرف أن تبني األحكام أو التدابري املعتمدة من أجل فئات معينة من املهاجرين أشارت إليها                  
 .إن وجدت من االتفاقية، ٦٣ إىل ٥٧املواد من 

 هتيئة أوضاع سليمة وعادلة وإنسانية ومشروعة فيما يتعلق         :اجلـزء السادس من االتفاقية      )ه(
 باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

ينبغي للدولة الطرف أن تبني التدابري املتخذة لضمان هتيئة األوضاع السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة               
 :وال سيما. لية للعمال وأفراد أسرهمفيما يتعلق باهلجرة الدو

 :٦٥املادة  -
 .إنشاء خدمات مناسبة ملعاجلة املسائل املتعلقة باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم 

 :٦٦املادة  -
 .العمليات واهليئات املسموح هلا باستخدام العمال يف دولٍة أخرى 
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 :٦٧املادة  -
عمال املهاجرين وأفراد أسرهم إىل دولة املنشأ، وإعادة توطينهم التدابري املتعلقة بالعودة املنظمة لل   

 .وإدماجهم ثقافياً

 :٦٨املادة  -
الـتدابري الرامـية إىل مـنع ووقف عمليات التنقل غري املشروعة أو السرية للعمال املهاجرين                 

 .واستخدام العمال املهاجرين الذين هم يف وضٍع غري نظامي

 :٦٩املادة  -
تخذة لضمان عدم استمرار حالة العمال املهاجرين الذين هم يف وضٍع غري نظامي داخل التدابري امل 

 . أراضي أي دولٍة طرف والظروف اليت ينبغي مراعاهتا يف حالة اختاذ إجراءات لتسوية وضعهم

 :٧٠املادة  -
 هم التدابري املتخذة لضمان أن تكون ظروف عمل وعيشة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين 

 .يف وضع نظامي متفقة مع معايري اللياقة البدنية والسالمة ومبادئ الكرامة اإلنسانية

 :٧١املادة  -
 .إعادة جثث العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم املتوفني ومسائل التعويض املتصلة بالوفاة 

 تقدمي التقرير

باللغة (ها من النصوص اليت أشار إليها التقرير    ينـبغي أن يـرفق بالتقرير نسخ كافية من التشريعات الرئيسية وغري            -٥
بيد أنه ينبغي اإلشارة إىل أن هذه       . وسيتاح التقرير ومرفقاته ألعضاء اللجنة    ). اإلسبانية أو اإلنكليزية أو الفرنسية إن أمكن      

لة عدم االستشهاد   لذا فإنه من املستصوب أن يتضمن التقرير، يف حا        . الوثـائق تستنسخ ألغراض التوزيع العام مع التقرير       
 . بنٍص ما أو عدم إرفاقه بالتقرير نفسه، ما يكفي من املعلومات ميكن فهمها دون الرجوع إىل النص

 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق ٧٣وقد ترغب الدول األطراف يف تقدمي تقاريرها األولية مبوجب املادة           -٦
ـ              يقة األساسية املشتركة املشار إليها يف الوثيقة       مجـيع العمـال املهاجـرين وأفـراد أسـرهم مصـحوبة بالوث

HRI/MC/2004/3        وقد شجع هذا اخليار االجتماع الثالث      .  الـيت تتضـمن مشروع املبادئ التوجيهية إلعدادها
، تقرير A/59/254انظر الوثيقة  (٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٢ و٢١املشترك بني اللجان الذي ُعقد جبنيف يف اليومني 

 ). عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنساناالجتماع السادس

على قرص حاسويب أو قرص ( من االتفاقية يف الشكل اإللكتروين       ٧٣وينـبغي تقدمي التقارير األولية مبوجب املادة         -٧
، A4من قياس   ( صفحة   ١٢٠وينبغي أال يتجاوز التقرير     . مصحوباً بنسخة ورقية مطبوعة   ) مدمـج أو بالربيد اإللكتروين    

 ).Times New Roman نقطة ويتخذ احلرف شكل ١٢ بني سطٍر وآخر؛ وحيدد حجم اخلط ب  ١,٥مسافة قدرها وتترك 
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 املرفق السادس

 النظام الداخلي املؤقت بصيغته املعدلة

 احملتويات

 الصفحة  

  مواد عامة-اجلزء األول
 ٢٠ ..........................................................................الدورات -أوالً  
 املادة  
 ٢٠ ........................................................اجتماعات اللجنة -١  
 ٢٠ ..........................................................اديةالدورات الع -٢  
 ٢٠ ....................................................مكان انعقاد الدورات -٣  
 ٢٠ ..........................................اإلشعار بتاريخ افتتاح الدورات -٤  
 ٢٠ ...................................................................جدول األعمال -ثانياً  
 املادة  
 ٢٠ ....................................جدول األعمال املؤقت للدورة العادية -٥  
 ٢١ .....................................................إقرار جدول األعمال -٦  
 ٢١ ....................................................تنقيح جدول األعمال -٧  
 ٢١ ............................مسيةإحالة جدول األعمال املؤقت والوثائق الر -٨  
 ٢١ .....................................................................أعضاء اللجنة -ثالثاً  
 املادة  
 ٢١ ........................................................بداية مدة العضوية -٩  
 ٢١ .....................................................ملء الشواغر الطارئة -١٠  
 ٢٢ ...............................................................أداء القسم -١١  
 ٢٢ ....................................................................أعضاء املكتب -رابعاً  
 املادة  
 ٢٢ ...................................................انتخاب أعضاء املكتب -١٢  

 ٢٢ ..................................................طريقة إجراء االنتخابات -١٣  
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة 
 ٢٣ ............................................ عضوية األعضاء املنتخبنيمدة -١٤  
 ٢٣ ..............................................................مهام الرئيس -١٥  
 ٢٣ ............................................................الرئيس بالنيابة -١٦  
 ٢٣ ...................................................استبدال أعضاء املكتب -١٧  
 ٢٣ ..........................................................................األمانة -خامساً  
 املادة  
 ٢٣ ..................................................................البيانات -١٨  
 ٢٤ .......................................اآلثار املالية املترتبة على املقترحات -١٩  
 ٢٤ ..........................................................................اللغات -سادساً  
 املادة  
 ٢٤ ............................................. ولغات العملاللغات الرمسية -٢٠  
 ٢٤ .......................................................................... احملاضر-سابعاً  
 املادة  
 ٢٤ ...................................................................احملاضر -٢١  
 ٢٤ ..........................................................اجللسات العلنية والسرية -ثامناً  
 املادة  
 ٢٤ .................................................اجللسات العلنية والسرية -٢٢  
 ٢٥ .....................................توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرمسية األخرى-تاسعاً  
 املادة  
 ٢٥ .....................................................توزيع الوثائق الرمسية -٢٣  
 ٢٥ ................................................................تصريف األعمال -عاشراً  
 املادة  
 ٢٥ ..........................................................النصاب القانوين -٢٤  
 ٢٥ ..........................................................سلطات الرئيس -٢٥  
 ٢٥ ..........................................................اعتماد القرارات -٢٦  
 ٢٦ .................................................................التصويت -٢٧  
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  مواد عامة-اجلزء األول 

  الدورات-أوالً 

 اجتماعات اللجنة

 ١املادة 

 من  ")اللجنة"وتسمى فيما يلي    (م  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسره        تعقد   
فاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد لالت  وفقاًً مرضياً ما يلزم ألداء وظائفها أداًءاالجتماعات

 .")االتفاقية"سمى فيما يلي تو (أسرهم

 الدورات العادية

 ٢املادة 

 .عادة سنوياً اللجنة جتتمع -١ 

دية للجنة يف مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع األمني العام لألمم املتحدة            ُتعقـد الدورات العا    -٢ 
 .، مع مراعاة اجلدول الزمين للمؤمترات كما تقره اجلمعية العامة)"األمني العام"وُيسمى فيما يلي (

 مكان انعقاد الدورات

 ٣ املادة 

للجنة، بالتشاور مع األمني العام، تسمية وجيوز . نيفجبُتعقد دورات اللجنة عادة يف مكتب األمم املتحدة  
 .مع مراعاة قواعد األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع، مكان آخر لعقد دورة ما

 اإلشعار بتاريخ افتتاح الدورات

 ٤املادة 

  . يف أقرب وقت ممكنمن كل دورةانعقاد اجللسة األوىل ُيخطر األمني العام أعضاء اللجنة مبوعد ومكان  

 دول األعمال ج-ثانياً

 جدول األعمال املؤقت

 ٥املادة 

 . األمني العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول األعمال املؤقت لكل دورةيعّد 
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 إقرار جدول األعمال

 ٦املادة 

انتخاب ما مل يشترط    يكون البند األول يف جدول األعمال املؤقت ألي دورة هو إقرار جدول األعمال،               
 .، يف هذه احلالة تكون االنتخابات هي البند األول يف جدول األعمال املؤقت١٢ املادة ، مبقتضىأعضاء املكتب

 تنقيح جدول األعمال

 ٧املادة 

جيوز للجنة، أثناء دورة ما، أن تنقح جدول األعمال كما جيوز هلا، حسبما يكون مناسباً، تأجيل النظر يف  
 .بنود جدول األعمال أو حذفها

 ؤقتإحالة جدول األعمال امل

 ٨املادة 

 . يف أقرب وقت ممكنحييل األمني العام جدول األعمال املؤقت إىل أعضاء اللجنة 

  أعضاء اللجنة-ثالثاً

 بداية مدة العضوية

 ٩املادة 

من السنة التالية النتخاهبم، وتنتهي مدة      يناير  / كانون الثاين  ١فـي  ة  ـتـبدأ مـدة عضوية أعضاء اللجن       
ديسمرب بعد ذلك بأربع    / كانون األول  ٣١ من االتفاقية، يف     ٧٣ من املادة    ٥رة  عضـويتهم، ِوفقـا ألحكام الفق     

األول ويف االنتخاب األول الذي يلي نفاذ االتفاقية بالنسبة         املنتخبني يف االنتخاب    سـنوات، باسـتثناء األعضاء      
 ٣١تنتهي مدة عضويتهم يف للدولة الطرف احلادية واألربعني، اليت مت اختيارها بالقرعة للعمل ملدة سنتني، والذين 

 .ديسمرب بعد مرور سنتني من انتخاهبم/كانون األول

 ملء الشواغر الطارئة

 ١٠ املادة 

 من االتفاقية، إذا تويف عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن             ٧٢ من املادة    ٦وفقـاً للفقرة     -١ 
 يطلب األمني العام فوراً إىل الدولة الطرف        أنه، ألي سبب آخر، مل يعد باستطاعته أداء مهامه كعضو يف اللجنة،           

. الـيت رشحت اخلبري تعيني خبري آخر من بني مواطنيها يف غضون شهرين ليكّمل ما تبقى من فترة عضوية سلفه                   
 .ويكون التعيني اجلديد خاضعاً ملوافقة اللجنة
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حييل و. لجنة غري منعقدة  ُيطلب إىل اللجنة املوافقة على تعيني العضو البديل كتابةً عندما تكون ال            -٢ 
 وعند موافقة اللجنة على .األمـني العام اسم اخلبري املعني على هذا النحو وسريته الذاتية إىل اللجنة للموافقة عليه             

 .الذي يشغل املقعد الشاغراخلبري، خيطر األمني العام الدول األطراف باسم عضو اللجنة 

 من هذه املادة    ١و البديل املنصوص عليه يف الفقرة       حـني ترفض اللجنة املوافقة على تعيني العض        -٣ 
 .تدعى الدولة الطرف اليت رشحت اخلبري إىل تعيني خبري آخر من بني مواطنيها

 باستثناء احلالة اليت يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز، يتصرف األمني العام وفقا -٤ 
ذا التصرف إال بعد تلقيه إلخطار كتايب من العضو املعين بأنه قرر             من هذه املادة، وال يقوم هب      ١ألحكـام الفقرة    

 .التوقف عن أداء مهامه كعضو يف اللجنة

  أداء القسم

 ١١املادة 

 يف جلسة   يل التا القسم،  وبعد انتخابه للمرة األوىل    توليه ملهامه  كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل        يـؤدي  
 :علنية للجنة

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال       أمارس سلطايت كعضو يف      أقسم أن اضطلع مبهامي وأن    " 
 ".بشرف وأمانة ونزاهة ومبا ميليه علي ضمريياملهاجرين وأفراد أسرهم 

  أعضاء املكتب-رابعاً 
  انتخاب أعضاء املكتب

 ١٢املادة 

األعضاء معاً  ؛ ويشكل هؤالء    بني أعضائها رئيسا وثالثة نواب للرئيس ومقررا      من  تنتخب اللجنة    -١ 
 .مكتب اللجنة الذي ينعقد بصفة منتظمة

 طريقة إجراء االنتخابات

 ١٣املادة 

حـني ال يوجد سوى مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب املكتب، قد تقرر اللجنة أن                  -١ 
 .تنتخب ذلك الشخص بالتزكية

 تقرر اللجنة   عـند وجـود مرشحني اثنني أو أكثر لشغل منصب من مناصب املكتب، أو عندما               -٢ 
 .خبالف ذلك إجراء اقتراع، ُينتخب الشخص الذي حيصل على األغلبية البسيطة من األصوات

إذا مل حيصل أي مرشح على أغلبية األصوات، يسعى أعضاء اللجنة إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء  -٣ 
 .قبل إجراء اقتراع ثان
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 .لسرياجترى االنتخابات باالقتراع  -٤ 

 ألعضاء املنتخبنيمدة عضوية ا

 ١٤املادة 

 . من االتفاقية، ُينتخب أعضاء املكتب ملدة سنتني٧٥ من املادة ٢وفقاً للفقرة  -١ 

 .ال جيوز ألي عضو من أعضاء املكتب تويل املنصب إذا مل يُعد عضواً يف اللجنة -٢ 

 مهام الرئيس

 ١٥املادة 

 .النظام الداخلياملهام اليت تسندها إليه اللجنة وهذا يؤدي الرئيس  -١ 

 .يظل الرئيس، لدى ممارسته لوظائفه كرئيس، حتت سلطة اللجنة -٢ 

 الرئيس بالنيابة

 ١٦املادة 

إذا تعـذر على الرئيس أثناء دورة ما حضور إحدى اجللسات أو أي جزء منها، يعني عضواً من                   -١ 
 .أعضاء املكتب ليقوم مقامه

 . سلطات وعليه ما على الرئيس من واجباتألي عضو يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من -٢ 

 استبدال أعضاء املكتب

 ١٧املادة 

إذا توقف أي عضو من أعضاء اللجنة عن أداء وظائفه كعضو يف اللجنة أو إذا أعلن عجزه عن أدائها، أو                   
 . سلفهمدةإذا مل يعد قادرا ألي سبب كان عن العمل كعضو يف املكتب، ُينتخب عضو جديد للفترة غري املنقضية من 

  األمانة-خامساً 

 البيانات

 ١٨املادة 

 من أحكام هذا النظام الداخلي، جيوز       ٢٤ورهنا باملادة   . حيضر األمني العام أو ممثله مجيع جلسات اللجنة        
 .لألمني العام أو ملمثله اإلدالء ببيانات شفوية أو خطية يف تلك اجللسات



24 

 اآلثار املالية املترتبة على املقترحات

 ١٩ة املاد

قبل موافقة اللجنة على أي مقترح ينطوي على مصاريف، يعد األمني العام تقديرات خطية للتكاليف اليت                 
ومن واجب الرئيس استرعاء انتباه     . يـنطوي علـيها املقترح ويعممها على أعضاء اللجنة يف أقرب وقت ممكن            

 .ر اللجنة يف املقترحاألعضاء إىل هذه التقديرات والدعوة إىل إجراء مناقشة حوهلا عند نظ

  اللغات-سادساً 
 اللغات الرمسية ولغات العمل

 ٢٠املادة 

 .تكون اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرمسية يف اللجنة -١ 

 .تصدر مجيع القرارات الرمسية للجنة باللغات الرمسية -٢ 

  احملاضر-سابعاً 
 ٢١املادة 

م األمـني العـام بتزويد اللجنة مبحاضر موجزة عن مداوالهتا وتتاح ألعضاء اللجنة باللغات               يقـو  -١ 
 .اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية

تكون احملاضر احلرفية خاضعة للتصويب، والذي يقدمه املشاركون يف اجللسات إىل األمانة باللغة اليت  -٢ 
خلة على حماضر اجللسات يف تصويٍب واحد يصدر ُبعيد هناية الدورة وجتمع التصويبات املد. صدر هبا احملضر املوجز

 .املعنية

تكون احملاضر املوجزة للجلسات العلنية وثائق توزع توزيعاً عاماً ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك يف                 -٣ 
 .ظروٍف استثنائية

 . األمم املتحدةُتعد تسجيالت صوتية جللسات اللجنة وحيتفظ هبا وفقاً للممارسة املعتادة يف -٤

  اجللسات العلنية والسرية-ثامناً 
 اجللسات العلنية والسرية

 ٢٢املادة 

 .تكون جلسات اللجنة علنية ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك 
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  توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرمسية األخرى -تاسعاً 

 توزيع الوثائق الرمسية

 ٢٣املادة 

 .وزيعاً عاماً ما مل تقرر اللجنة خالف ذلكتكون تقارير اللجنة وثائق ُتوزع ت 

  تصريف األعمال-عاشراً 

  النصاب القانوين

 ٢٤املادة 

 ١٤وعندما يصل عدد األعضاء إىل . يشكّل ستة من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا العتماد القرارات الرمسية 
 .أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً من االتفاقية، يشكّل مثانية من ٧٢من املادة ) أ (٢عضواً وفقاً للفقرة 

 سلطات الرئيس

 ٢٥املادة 

كما . حكام هذا النظام الداخلي    وفقاً أل   النظام يف جلساهتا   يكفل حفظ على أعمال اللجنة و    يشرف الرئيس  -١ 
 .حتديد الوقت املسموح به للمتكلمنيحيرص على أن تتوىل اللجنة مهامها بفعالية، مبا يف ذلك من خالل 

وال جيوز . ، اليت قد يثريها عضو ما يف أي وقت خالل املناقشةيف النقاط النظاميةفوراً ئيس يبت الر -٢ 
 .للعضو الذي يثري نقطة نظامية أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة

ملتكلم عن املوضوع قيد  هذا اجيوز للرئيس أن ينبه املتكلم إىل مراعاة النظام إذا خرجت مالحظات -٣ 
 .املناقشة

 .جيوز للرئيس أن يقترح على اللجنة تأجيل املناقشة أو إقفال باهبا، أو تعليق اجللسة أو رفعها -٤ 

 .جيوز ألي عضو أن يطلب التصويت فوراً على أي قرار يتعلق بتصريف أعمال اللجنة -٥ 

 اعتماد القرارات

 ٢٦املادة 

ذر التوصل إىل توافق يف اآلراء، ُتطرح       وإذا تع . تسـعى اللجـنة إىل اختاذ قراراهتا بتوافق اآلراء         -١ 
 .القرارات للتصويت
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 أعاله، جيوز للرئيس يف أي جلسة، وبناء على طلب أي عضو، أن يطرح              ١مـع مراعاة الفقرة      -٢ 
 .املقترح للتصويت

 التصويت

 ٢٧املادة 

 .لكل عضو يف اللجنة صوت واحد -١ 

ى تأييد األغلبية البسيطة من األعضاء      تعـتمد اللجـنة أي مقـترح أو اقتراح إجرائي حيصل عل            -٢ 
مجيع " األعضاء احلاضرين واملصوتني  "وألغراض أحكام هذا النظام الداخلي، ُيقصد بعبارة        . احلاضرين واملصوتني 

 .األعضاء الذين يدلون بأصواهتم إجياباً أو سلباً؛ أما األعضاء املمتنعون عن التصويت، فيعتربون غري مصوتني

وسائر هيئات األمم   ة الوكاالت املتخصصة    ركامش -حادي عاشر 
املنظمات احلكومية الدولية و غريها من      واملـتحدة   

 اهليئات املعنية

 مكتب العمل الدويل

 ٢٨املادة 

 من االتفاقية، حييل األمني العام إىل املدير العام ملكتب العمل      ٧٤ من املادة    ٢وفقاً ألحكام الفقرة     -١ 
فتتاح كل دورة عادية للجنة، نسخاً من التقارير املقدمة من الدول األطراف املعنية الدويل، يف موعٍد مناسب قبل ا

واملعلومات ذات الصلة بالنظر يف هذه التقارير، حىت يتمكن املكتب من مساعدة اللجنة مبا يستطيع أن يقدمه من                  
وتنظر اللجنة أثناء . عمل الدوليةخـربة فيما يتعلق باألمور اليت تتناوهلا االتفاقية وتقع يف جمال اختصاص منظمة ال      

 .مداوالهتا يف أي تعليقات أو مواد قد يقدمها املكتب

 من االتفاقية، تدعو اللجنة مكتب العمل الدويل إىل تعيني ممثلني  ٧٤ من املادة    ٥مبقتضـى الفقرة     -٢ 
 .للمشاركة بصفة استشارية يف اجتماعات اللجنة

 طية من هيئات أخرىتقدمي املعلومات والوثائق والبيانات اخل

 ٢٩املادة 

 من االتفاقية، جيوز للجنة أن تطلب من الوكاالت املتخصصة وغريها من            ٧٤ من املادة    ٤مبوجب الفقرة    
مبا فيها املؤسسات الوطنية (أجهزة األمم املتحدة، فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية وغريها من اهليئات املعنية          

، تقدمي معلومات خطية عن األمور اليت تتناوهلا        )ري احلكومية وغريها من اهليئات    حلقـوق اإلنسـان واملنظمات غ     
 .االتفاقية وتقع يف نطاق أنشطتها، كي تنظر فيها اللجنة
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  تقرير اللجنة السنوي-ثاين عشر 

 التقرير السنوي

 ٣٠املادة 

 إىل اجلمعية العامة لألمم      من االتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً      ٧٤ من املادة    ٧مبوجب الفقرة    -١ 
املتحدة عن تنفيذ االتفاقية يتضمن آراءها وتوصياهتا ويستند، على وجه اخلصوص، إىل دراسة التقارير املقدمة من               

 .الدول األطراف وما تقدمه من مالحظات

ىل الدول  من االتفاقية، حييل األمني العام التقارير السنوية للجنة إ    ٧٤ من املادة    ٨ومبوجب الفقرة    -٢ 
األطراف يف هذه االتفاقية واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة حقوق اإلنسان واملدير العام ملكتب العمل الدويل 

 .وإىل املنظمات األخرى ذات الصلة

  املواد املتصلة بوظائف اللجنة-اجلزء الثاين 

الـتقارير الواردة من الدول األطراف عمالً        -  عشرلثثا
 االتفاقية من ٧٣باملادة 

 تقدمي التقارير

 ٣١املادة 

جيـوز للجنة أن تعتمد مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجبة التقدمي مبقتضى املادة          
 . من االتفاقية٧٣

 النظر يف التقارير

 ٣٢املادة 

ية، عمالً   من االتفاق  ٧٣تـنظر اللجـنة يف الـتقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة               -١ 
 . من االتفاقية٧٤باإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

جيوز للجنة أن تعتمد نظاماً داخلياً أكثر تفصيالً يف ما خيص التقارير اليت تقدمها الدول األطراف                 -٢ 
 .مبوجب االتفاقية والنظر فيها

 ٣٣املادة 

الدول أو يف مناقشة واعتماد املالحظات   ال جيوز ألي عضو من أعضاء اللجنة أن يشترك يف دراسة تقارير              
 .اخلتامية إذا كانت ختص الدولة الطرف اليت انتخب عنها عضواً يف اللجنة
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مبوجب الواردة  جراءات النظر يف البالغات     إ -رابع عشر 
 االتفاقية من ٧٦املادة 

اذ، ستنظر اللجنة يف     مل تدخل بعُد حيز النف     االتفاقية من   ٧٦ملـا كانـت اإلجراءات اليت تقتضيها املادة          
 .القواعد املتصلة هبا يف مرحلة الحقة

مبوجب  جراءات النظر يف البالغات الواردة إ-خامس عشر 
 االتفاقية من ٧٧املادة 

 من االتفاقية مل تدخل بعُد حيز النفاذ، ستنظر اللجنة يف           ٧٧ملـا كانـت اإلجراءات اليت تقتضيها املادة          
 .الحقةالقواعد املتصلة هبا يف مرحلة 

  املواد املتصلة بالتفسري-اجلزء الثالث 

  التفسري –عشرسادس 

 العناوين 

 ٣٤املادة 

 .عند تفسري هذه املواد، ُتهمل العناوين اليت أدرجت ألغراض مرجعية فقط 

 التعديالت

 ٣٥املادة 

 .ةجيوز تعديل النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة دون اإلخالل بأحكام االتفاقية ذات الصل 
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 املرفق السابع
 ٧٣تقدمي التقارير من جانب الدول األطراف مبوجب املادة 

  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٩من االتفاقية حىت 
 الدولة الطرف نوع التقرير التاريخ احملدد لتقدمي التقرير

 أذربيجان أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 إكوادور أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 وغوايأور أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 أوغندا أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 بليز أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 بوركينا فاسو أويل ٢٠٠٥مارس / آذار١
 البوسنة واهلرسك أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 بوليفيا أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 تركيا أويل ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١
  ليشيت-تيمور  أويل ٢٠٠٥مايو / أيار١
 اجلزائر أويل ٢٠٠٦غسطس أ/ آب١
 اجلماهريية العربية الليبية  أويل ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١
 الرأس األخضر أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 سري النكا أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 السلفادور أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 السنغال أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 سيشيل أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 شيلي أويل ٢٠٠٦يوليه /ز متو١
 طاجيكستان أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 غانا أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 غواتيماال أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 غينيا أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 الفلبني أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 قريغيزستان أويل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١
 اكولومبي أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 مايل أويل ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١
 مصر أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 املغرب أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 املكسيك  أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
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 املرفق الثامن 

 قائمة بالوثائق الصادرة أو اليت ستصدر فيما يتصل بالدورة الثانية للجنة

 CMW/C/2005/1  جدول األعمال

 CMW/C/SR.10-18   للدورة الثانية للجنةحماضر موجزة

 CMW/C/2/1  النظام الداخلي املؤقت

 CMW/C/2/2  املبادئ التوجيهية املؤقتة إلعداد التقارير

_ _ _ _ _ 

 




