
A/61/48 

 األمم املتحدة

تقريـر اللجـنة املعنية حبماية      
حقوق مجيع العمال املهاجرين     

 وأفراد أسرهم

 الدورة الثالثة
 )٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦-١٢(

 الدورة الرابعة
 )٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨-٢٤(

 اجلمعية العامة
 الوثائق الرمسية

 الدورة احلادية والستون
 (A/61/48) ٤٨امللحق رقم 

 



 



 

 

A/61/48 

 اجلمعية العامة
 الوثائق الرمسية

 الدورة احلادية والستون
 (A/61/48) ٤٨امللحق رقم 

تقريـر اللجـنة املعنية حبماية      
حقوق مجيع العمال املهاجرين     

 وأفراد أسرهم

 الدورة الثالثة
 )٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦-١٢(

 الدورة الرابعة
 )٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨-٢٤(

 ٢٠٠٦نيويورك، � ة األمم املتحد



 

 

 

 مالحظة

ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى        . تـتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام         
 .وثائق األمم املتحدة



 

iii (A)     GE.06-43664    140906    150906 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق الفصل
 ١ ١٩-١ ......................................املسائل التنظيمية ومسائل أخرى -األول

 ١ ١ .....................................الدول األطراف يف االتفاقية -ألف 

 ١ ٣-٢ .............................................اجللسات والدورات -باء 

 ١ ٧-٤ ...............................................العضوية واحلضور -جيم 

 ٢ ٨ ..................................................اإلعالن الرمسي -دال 

 ٢ ٩ ..........................................انتخاب أعضاء املكتب -هاء 

 ٢ ١١-١٠ ......................................االجتماعات القادمة للجنة -واو 

 ٢ ١٤-١٢ ......املشاركة يف االجتماع املشترك بني اللجان واألفرقة العاملة -زاي 

 ٣ ١٦-١٥ ...............................................يوم املناقشة العامة -حاء 

 ٣ ١٧ ................................................الترويج لالتفاقية -طاء 

 ٤ ١٨ ........................إصالح اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات -ياء 

 ٤ ١٩ ...................................................اعتماد التقرير -كاف 

 ٤ ٢١-٢٠ ..........................................................أساليب العمل -ثانياً

 ٤ ٢٢ ..............................................التعاون مع اهليئات املعنية -ثالثاً

 ٤ ٢٣  من االتفاقية٧٣التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة  -رابعاً

  من ٧٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً للمادة           -خامساً
 ٤ ٤٩-٢٤ ..................................................................االتفاقية 



 

iv 

 )تابع (احملتويات

 الصفحة
 املرفقات

الـدول الـيت وقعـت على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد                -األول
 ١٠ ...........)٤٩ (٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨أسرهم، أو صدقت عليها أو انضمت إليها حىت  

 أعضـاء اللجـنة املعنـية حبمايـة حقـوق مجـيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم                 -الثاين
 ١٢ .......................................................................وتشكيل مكتبها 

 من النظام الداخلي املؤقت للجنة بشأن طلب ١٩بيان شفوي مت اإلدالء به وفقاً للقاعدة  -الثالث
 ١٣ .................................................٢٠٠٧اللجنة عقد دورتني هلا يف عام  

، بشأن )الدورة الثالثة (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٥بـرنامج يوم املناقشة العامة،     -بعالرا
 ١٥ ............................"محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين كأداة لتعزيز التنمية" 

  ٢٨ مـن االتفاقية لغاية      ٧٣تقـدمي تقاريـر الـدول األطـراف مبوجـب املـادة              -اخلامس
 ١٧ ..................................................................٢٠٠٦أبريل /نيسان 

١٨ .........وثائق الصادرة أو اليت ستصدر فيما يتعلق بالدورتني الثالثة والرابعة للجنةقائمة بال -السادس



 

1 

  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى-أوالً 

  الدول األطراف يف االتفاقية-ألف 

، وهو تاريخ اختتام الدورة الرابعة للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال            ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨يف   -١
فـراد أسرهم، بلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين               املهاجـرين وأ  

 كانون  ١٨ املؤرخ   ٤٥/١٥٨وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقية يف قرارها         .  دولة ٣٤وأفـراد أسرهم    
ومنها ترد  . ٨٧ من املادة    ١  وفقاً ألحكام الفقرة   ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١ وأصبحت نافذة يف     ١٩٩٠ديسمرب  /األول

 . يف املرفق األول هبذا التقرير قائمة بالدول األطراف اليت وقعت أو صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها

  اجللسات والدورات-باء 

 كانون  ١٦ إىل   ١٢عقـدت اللجـنة دورهتـا الثالـثة يف مكتـب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من                   -٢
واعتمدت يف جلستها التاسعة    . CMW/C/SR.19-28)(ما عقدت عشر جلسات عامة      ك. ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

. CMW/C/3/1، جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة        ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٢عشـرة املعقودة يف     
 وعقدت. ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨ إىل   ٢٤وعقدت دورهتا الرابعة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من            

أبريل / نيسان٢٤واعتمدت يف جلستها التاسعة والعشرين املعقودة يف . CMW/C/SR.29-38)(عشر جلسات عامة 
 .CMW/C/4/1 جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة ٢٠٠٦

 .وترد يف املرفق السادس قائمة الوثائق الصادرة أو اليت ستصدر فيما يتعلق بالدورتني الثالثة والرابعة للجنة -٣

  العضوية واحلضور-جيم 

 انتخاب أعضاء   ٢٠٠٥ديسمرب  /جـرى يف االجتماع الثاين للدول األطراف الذي ُعقد يف كانون األول            -٤
). CMW/SP/2انظر  (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١اللجنة ليحلوا حمل األعضاء الذين تنتهي فترة واليتهم يف 
. خوسيه س : ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١ت اعتباراً من    فانتخـب األعضـاء التالـية أمساؤهم لفترة أربع سنوا         

، وآزاد )تركيا(، وحممد سيفيم )سريالنكا(، وبراساد كارياواسام )غواتيماال(، وآناماريا ديغيز )الفلبني(بريانِتيس 
 ).أذربيجان(تاغيزاده 

ديسمرب /انون األول  ك ١٦املعقودة يف   ) الدورة الثالثة (وأعربـت اللجـنة يف جلستها السابعة والعشرين          -٥
 .، عن امتناهنا للعضو اخلارج السيد آرثر غاكواندي على ما قدمه من مسامهة لعملها٢٠٠٥

 .وترد يف املرفق الثاين هبذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة مع اإلشارة إىل فترة والية كل منهم -٦

 كاريون مينا مل يشارك يف أعمال       بيد أن السيد فرانسيسكو   . وحضـر مجيع أعضاء اللجنة الدورة الثالثة       -٧
 .الدورة الرابعة
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  اإلعالن الرمسي-دال 

، تال السيد حممد ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٤يف ) الدورة الرابعة (لـدى افتـتاح اجللسة التاسعة والعشرين         -٨
 . من النظام الداخلي املؤقت للجنة١١سيفيم اإلعالن الرمسي الذي نصت عليه القاعدة 

 ضاء املكتب انتخاب أع-هاء 

انتخبت اللجنة أيضاً يف جلستها التاسعة والعشرين أعضاء املكتب التالية أمساؤهم ملدة عامني وفقاً للقاعدة  -٩
 : من النظام الداخلي املؤقت١٢

 السيد براساد كارياواسام :الرئيس 

 السيد خوسيه بريانتيس :نواب الرئيس 
 السيدة آنا إليزابيث كوبياس ميدينا  
  عبد احلميد اجلمريالسيد   

 السيد فرانسيسكو ألبا  :املقرر 

  االجتماعات القادمة للجنة-واو 

 ،٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٤، املعقودة يف    )الدورة الثالثة (قررت اللجنة يف جلستها الثالثة والعشرين        -١٠
 يف مكتب األمم ٢٠٠٦نوفمرب /ين تشرين الثا٣أكتوبر إىل / تشرين األول٣٠أن تعقد دورهتا اخلامسة يف الفترة من 

 .املتحدة جبنيف

أن تطلب إىل األمني العام ترتيب عقد     ) الدورة الرابعة (وقـررت اللجـنة يف جلستها التاسعة والعشرين          -١١
وسيحل هذا الترتيب حمل عقد دورٍة واحدة ملدة        . ، مدة كل منهما أسبوع واحد     ٢٠٠٧دورتـني للجنة يف عام      
 من ١٩ووفقاً للقاعدة . ٢٠٠٧-٢٠٠٦برجمة ذلك أصالً يف تقديرات ميزانية فترة السنتني ثالثة أسابيع، وقد متت 

النظام الداخلي املؤقت للجنة، قام األمني العام بإعداد وتعميم تقديرات خطية للتكاليف املترتبة على تنفيذ القرار                
 . فوستعقد دورات اللجنة يف مكتب األمم املتحدة جبني). انظر املرفق الثالث(

  املشاركة يف االجتماع املشترك بني اللجان واألفرقة العاملة-زاي 

مـثَل السيد غاكواندي اللجنة يف الدورة األوىل للفريق العامل التقين املشترك بني اللجان واملعين بتنسيق                 -١٢
لسيد ألبا اللجنة يف    ومثَل ا . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٩ و ٨املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير، اليت ُعقدت يف        

 . ٢٠٠٦فرباير / شباط١٧ إىل ١٥الدورة الثانية للفريق العامل اليت عقدت يف الفترة من 

وعينـت اللجـنة السيد أمحد حسن الربعي لتمثيل اللجنة يف الفريق العامل املشترك بني اللجان واملعين                  -١٣
 .بالتحفظات
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شاركة يف االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان الذي        وكلفـت اللجنة السيد الربعي والسيد سيفيم بامل        -١٤
 . ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١ إىل ١٩سيعقد يف الفترة من 

  يوم املناقشة العامة-حاء 

يف اجللستني اخلامسة والعشرين والسادسة     (،  ٢٠٠٥ديسمرب  / كـانون األول   ١٥عقـدت اللجـنة يف       -١٥
". محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين كأداة لتعزيز التنمية"مة بشأن ، يوماً للمناقشة العا)والعشرين، الدورة الثالثة

وقدم بيانات افتتاحية كل من رئيس اللجنة، السيد كارياواسام، ومقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبقوق اإلنسان 
 اللجنة، السيد   للمهاجرين، السيد خورخي بوستامانيت، وممثل منظمة العمل الدولية، السيد باتريك تاران، وعضو           

وشارك يف  . كما أدىل خبطابات هامة كل من السيد مهدي حللو والسيد ريزارد كِلوينسكي           . عبد احلميد اجلمري  
ويرد برنامـج يـوم املناقشة يف املرفق      .  ممثالً عن اجملتمع املدين    ٦٠ ممثالً عن الدول األعضاء و     ٢٠الـنقاش حنو    

: املسامهات اخلطية يف مناقشات اللجنة على املوقع الشبكي للجنة        وميكن االطالع على    . الـرابع هبـذا الـتقرير     
htm.mwdiscussion/cmw/bodies/english/org.ohchr.www://http. 

وقد ركزت املسامهات واملناقشات على أمهية التسليم بأن املهاجرين أبناء بشر ال سلع وأن لنهج حقوق                 -١٦
واعترب املشاركون أن محاية حقوق اإلنسان . ة املعنية باهلجرة الدولية اإلنسـان مزايا بالنسبة جلميع اجلهات الفاعل      

ومنع التمييز يف بلد العمالة يشكالن عاملني أساسيني لتعزيز إدماج العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، األمر الذي                
تتحقق متاماً املسامهة اليت ولن .  االجتماعي يف بلد العمالة-ميكنهم بالتايل من املسامهة يف حتقيق الرفاه االقتصادي 

وأدرك املشاركون  . ميكن للمهاجرين تقدميها لالقتصاد واجملتمع إذا كانت هناك أوجه قصوٍر يف إعمال حقوقهم            
أيضاً أن محاية حقوق العمال املهاجرين يف بلد املنشأ، قبل الرحيل وبعد العودة، من شأهنا أن تعزز رفاه املهاجرين 

م تقدميها لتطوير بلدان منشئهم، بأموٍر منها االستفادة الفعلية من املهارات واخلربات            واملسـامهة الـيت بإمكـاهن     
وقد يساعد إطالع العمال املهاجرين بشكل صحيح على ظروف بلد العمالة قبل رحيلهم             . املكتسبة لدى عودهتم  

 مركز أفضل ألداء    عـلى حتسـني استعدادهم للبقاء يف البلد املضيف، ومن مث على تيسري إدماجهم ووضعهم يف               
ويف هـذا السياق، أُبرزت أمهية النظر يف سبٍل تتيح إمكانية حتويل استحقاقات الضمان االجتماعي               . نشـاطهم 

واملعـاش الـتقاعدي، فضالً عن حتسني إمكانية وصول العمال املهاجرين ممن لديهم مطالبات عالقة باألجور أو                 
 .ةاالستحقاقات إىل النظام القضائي يف بلد العمال

  الترويج لالتفاقية-طاء 

 ٢٨خـالل انعقـاد دورهتـا الرابعة ناقشت اللجنة واعتمدت يف جلستها الثامنة والثالثني املعقودة يف                  -١٧
 ١٥ و ١٤، مسـامهة خطـية يف احلوار الرفيع املستوى الذي ستعقده اجلمعية العامة يف               ٢٠٠٦أبـريل   /نيسـان 
مية الدوليتني وذلك إللقاء الضوء على النهج القائم على          والذي سيخصص للهجرة والتن    ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلـول 

 ).A/61/120(وقد صدر نص البيان كوثيقة رمسية من وثائق اجلمعية العامة . حقوق اإلنسان إزاء اهلجرة والتنمية
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  إصالح اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات-ياء 

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٤املعقودة يف ) ةالدورة الثالث(ناقشت اللجنة يف جلستها الثالثة والعشرين  -١٨
ومن . مسألة إصالح اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، وال سيما االقتراح بإنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات             

رأي اللجـنة أهنا ستحتاج إىل معلومات إضافية حمددة لتقدمي رأي عن مدى استصواب إنشاء هيئة دائمة موحدة                  
 .رئيسها بتوجيه رسالٍة إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان خبصوص ذلكوكلفت . للمعاهدات

  اعتماد التقرير-كاف 

 .اعتمدت اللجنة يف جلستها الثامنة والثالثني أيضاً تقريرها السنوي املقدم إىل اجلمعية العامة -١٩

  أساليب العمل-ثانياً 

 ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٧املعقودة يف   ) الدورة الرابعة (ثني  ناقشـت اللجـنة يف جلستها السادسة والثال        -٢٠
أساليب عمل أخرى للنظر يف تقارير الدول األطراف وقررت إتاحة الفرصة للمعهد الوطين حلقوق اإلنسان يف الدولة 

 . ذلكاملعنية لكي يقدم بياناً أثناء النظر يف تقرير الدولة الطرف، إن مل يكن لوفد الدولة الطرف أي اعتراض على

وقررت اللجنة أيضاً يف جلستها السادسة والثالثني إتاحة الفرصة للمنظمات احلكومية الدولية ووكاالت              -٢١
األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية لتقدمي بيان إىل اللجنة يف جلسة عامة أثناء الدورة اليت ستنظر اللجنة فيها                  

 .يف تقرير الدولة الطرف

 اهليئات املعنية التعاون مع -ثالثاً 

. واصلت اللجنة تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية             -٢٢
 .ورحبت بوجه خاص باملسامهات اليت قدمتها أثناء يوم املناقشة العامة وخالل النظر يف تقارير الدول األطراف

  من االتفاقية٧٣راف مبوجب املادة  التقارير املقدمة من الدول األط-رابعاً 

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٤املعقودة يف ) الدورة الثالثة(رحبت اللجنة يف جلستها الثالثة والعشرين  -٢٣
بالتقريرين األوليني ملايل واملكسيك، ولكنها الحظت مع القلق أن كثرياً من الدول األطراف مل تقدم بعد تقاريرها 

وقررت أن ترسل رسائل تذكري إىل تلك الدول األطراف اليت تأخرت يف            .  من االتفاقية  ٣٧دة  األولية مبوجب املا  
ويتضمن املرفق اخلامس هبذا التقرير  . كما رحبت يف دورهتا الرابعة بتلقيها تقرير مصر األويل        . تقـدمي تقاريـرها   

 . جدوالً يبني التواريخ اليت ينبغي مبوجبها للدول األطراف تقدمي التقارير

  من االتفاقية٧٤ النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً للمادة -خامساً 

يف جلستيها احلادية والثالثني والثانية والثالثني      ) CMW/C/MLI/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل ملايل        -٢٤
CMW/C/SR.31) و CMW/C/SR.32) (  واعتمدت يف  . ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٥املعقودتني يف   ) الـدورة الرابعة

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨املعقودة يف ) CMW/C/SR.37(جلستها السابعة والثالثني 
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  املقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف وكذلك باستعدادها للتعاون أثناء احلوار البناء               -٢٥
حظ مع ذلك أن التقرير ال يتضمن معلومات كافية عن مسائل هامة عديدة ذات طابع وتال. الذي أجرته مع اللجنة

وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود اخلطية على قائمة املسائل اليت قدمتها يف       . قـانوين وعملي على السواء    
 تلق سوى إجابة وتعرب مع ذلك عن أسفها ألن العديد من األسئلة اليت طرحت على الوفد مل       . الوقـت املناسب  

 . عامة أو منقوصة أو مبهمة

وفـيما يتعلق حبماية حقوق العمال املهاجرين، تالحظ اللجنة مع القلق أن الكثري من البلدان اليت يشتغل      -٢٦
فـيها عمـال ماليون مهاجرون ليست أطرافاً يف االتفاقية، األمر الذي حيول دون متتع العمال املاليني املهاجرين                  

 .جب االتفاقيةحبقوقهم مبو

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 .تعرب اللجنة عن تقديرها لكون مايل أول بلد قدم تقريراً أولياً -٢٧

وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح بأن هناك وزارة للمغتربني املاليني واإلدماج األفريقي وبأهنا تفيد املاليني                -٢٨
بيد أن اللجنة كانت .  البلدان اليت لديها جالية مالية كبريةمبعلومـات عن شروط الدخول واإلقامة يف العديد من       

 . تود احلصول على معلومات أكثر تفصيالً عن مهام هذه الوزارة وأنشطتها

، واملتعلق بدخول   ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥، املؤرخ   ٠٥٨-٠٤وترحب اللجنة بسن القانون رقم       -٢٩
 . والذي حيل حمل التشريعات واللوائح اليت تعود إىل احلقبة االستعماريةاألجانب إىل مايل وبقائهم وإقامتهم فيها،

وتالحـظ اللجـنة مع االرتياح أن الفرصة املتاحة للكثري من املغتربني املاليني للمشاركة يف االنتخابات                 -٣٠
أكرب من العمال   وتقترح اللجنة أن تتاح هذه الفرصة لعدٍد        . الرئاسية بفضل اآلليات اليت أنشئت يف بعض البلدان       

 . املاليني املهاجرين إىل اخلارج

وحتـيط اللجنة علماً مع االرتياح بأن مايل طرف يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة                  -٣١
يب النسـاء واألطفـال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ويف بروتوكول مكافحة هتر                

 .املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود

  العوامل والصعوبات اليت حتول دون تطبيق أحكام االتفاقية-جيم 

ن وأفراد  حتـيط اللجنة علماً بالصعوبات اليت تواجهها الدولة الطرف يف مراقبة تنقالت العمال املهاجري              -٣٢
 .أسرهم بشكل غري قانوين وخفي، وعلى األخص يف مراقبة احلدود الشاسعة اليت تتقامسها مع سبعة بلدان جماورة
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  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التشريع والتنفيذ

 من االتفاقية ٧٧ و٧٦نصوص عليهما يف املادتني تالحظ اللجنة مع األسف أن مايل مل تصدر اإلعالنني امل -٣٣
 .لالعتراف باختصاص اللجنة يف تلقي بالغات من الدول األطراف ومن األفراد

 ٧٧ و ٧٦تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني              
 .من االتفاقية

بشأن ) ١٩٤٩ (٩٧ بعد إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم تالحظ اللجنة مع األسف أن مايل مل تنضم -٣٤
بشأن اهلجرة يف أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص  ) ١٩٧٥ (١٤٣اهلجرة من أجل العمل وإىل اتفاقيتها رقم        

 .واملعاملة للعمال املهاجرين

 ٩٧لدولية رقم   تدعـو اللجـنة الدولـة الطرف إىل النظر يف االنضمام إىل اتفاقييت منظمة العمل ا               
 .املتعلقتني بالعمال املهاجرين يف أقرب وقٍت ممكن) ١٩٧٥ (١٤٣ورقم ) ١٩٤٩(

 .وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تقدم معلومات كافية عن التدابري احملددة اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام االتفاقية -٣٥

ين معلومات مستكملة ومدعمة    تطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف أن ُتضِمن تقريرها الدوري الثا           
بإحصاءات وبأمثلة واقعية عن التدابري امللموسة اليت اختذهتا إلعمال حقوق العمال املهاجرين وفقاً ملا              

 .هو منصوص عليه يف االتفاقية

وتعرب اللجنة عن ارتياحها ملالحظة أن للمعاهدات الدولية، ومنها االتفاقية، الغلبة على التشريع الوطين               -٣٦
غري أن القلق ال يزال يساورها ألنه ال جيوز للمحاكم، حسب ما            .  من دستور الدول الطرف    ١١٦جب املادة   مبو

 .أفادت به الدولة الطرف، تطبيق االتفاقية ألهنا مل تدرج بعد يف التشريعات الوطنية

أحكام حتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري التشريعية الالزمة لضمان إمكانية تطبيق               
 .االتفاقية يف النظام القانوين املايل، مبا يف ذلك عن طريق حماكم مايل

 مجع البيانات

تالحظ اللجنة مع القلق عدم وجود إحصاءات عن تدفقات اهلجرة اليت تؤثر على مايل وعن قضايا أخرى  -٣٧
لعمال املهاجرين يف الدولة الطرف وتذكِّر اللجنة بأنه ال غىن عن مثل هذه البيانات لفهم حالة ا. ذات صلة باهلجرة

 .وتقييم تطبيق االتفاقية
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تشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على التماس املساعدة التقنية الالزمة سعياً إلقامة قاعدة بيانات سليمة               
مصنفة حبسب اجلنس، متكنها من معرفة سياق اهلجرة وحالة العمال املهاجرين يف مايل، مبا يشمل العمال                

ن فمن هم يف وضع غري قانوين، ورصد إعمال كل حٍق من احلقوق الواردة يف االتفاقية، وجتميع       املهاجـري 
 .البيانات الواجب تقدميها إىل اللجنة بشأن املمارسة الفعلية لكل حق من تلك احلقوق

 التدريب على تطبيق االتفاقية ونشرها

 . يتلقون على ما يبدو أي تدريٍب بشأن االتفاقيةتأسف اللجنة ألن املوظفني العاملني يف ميدان اهلجرة ال  -٣٨

 .تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل توفري التدريب للموظفني العاملني يف ميدان اهلجرة 

وتأسـف اللجـنة لعدم توفر معلومات عن أي تدابري فعلية اختذهتا الدولة الطرف إلطالع األفراد على                  -٣٩
 . حقوقهم مبوجب االتفاقية

الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري الالزمة لتحسني إمكانية حصول العمال املهاجرين تشجع اللجنة 
 .جماناً على معلومات عن حقوقهم مبوجب االتفاقية

 التعاون مع املنظمات غري احلكومية

تالحـظ اللجنة أن املنظمات غري احلكومية كانت، حسب ما ذكرته الدولة الطرف، تعلم بإعداد مايل                 -٤٠
غري أن ما يثري قلقها هو عدم وجود ما يبني أن املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال اهلجرة قد                   . ر األويل للتقري

 .أبدت تعليقاهتا على هذا التقرير

تشـجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراٍء تشاركي يسمح للمنظمات غري احلكومية وألفراد              
 .اد تقرير مايل الدوري الثاينآخرين من اجملتمع املدين باملشاركة يف إعد

  مبادئ عامة-٢

 عدم التمييز

تالحظ اللجنة مع االهتمام أن تشريعات مايل، حسبما ذكرت الدولة الطرف، ال متيز بني العمال الوطنيني  -٤١
قييم بيد أهنا تأسف لعدم توفر معلومات عن املمارسات الفعلية واألمثلة الواقعية اليت تسمح بت         . والعمال املهاجرين 

 . حالة تنفيذ هذه األحكام

تشـجع اللجـنة الدولـة الطرف على ضمان تطبيق أحكام القانون احمللي اليت حتمي حقوق العمال               
 .املهاجرين وتقدمي معلومات عن املمارسات الفعلية واألمثلة ذات الصلة يف تقريرها الدوري الثاين
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  حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم-٣

ـ  -٤٢ يط اللجـنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن التشريعات املالية تكفل جلميع العمال املهاجرين وألفراد               حت
ولكن القلق يساورها   . أسـرهم حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف األجزاء الثالث والرابع واخلامس من االتفاقية            

 .إزاء عدم توفر أية معلومات دقيقة ومفصلة عن إعمال هذه احلقوق

عو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم من خالل تقريرها الدوري القادم معلومات دقيقة ومفصلة               تد
 .عن إعمال احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف االتفاقية

 تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة  -٤
 فيما يتعلق باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

 .  عن قلقها إزاء قلة التنسيق الواضح بني املؤسسات واخلدمات اليت تعاجل خمتلف جوانب اهلجرةتعرب اللجنة -٤٣

تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية تنسيٍق هتدف إىل االرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة إىل               
ها مع العمـال املهاجـرين وأفـراد أسـرهم، مع العمل يف الوقت ذاته على كفالة وحدهتا ومواءمت      

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على      . املعـاهدات اإلقليمـية والدولية اليت تكون مايل طرفاً فيها         
 . ضمان مراعاة االتفاقية عند وضع وتنفيذ مجيع السياسات املتعلقة حبقوق العمال املهاجرين

 للعودة الطوعية للعمال    وحتـيط اللجنة علماً بربامج التعاون القائمة بني بعض البلدان ومايل واملخصصة            -٤٤
 . املاليني املهاجرين وأفراد أسرهم، فضالً عن استخدام املساعدات املقدمة ألغراض التنمية لصاحل العمال املهاجرين

تطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم من خالل تقريرها الدوري القادم معلومات أكثر تفصيالً                
 .نتائج اليت مت احلصول عليهاعن التنفيذ الفعال هلذه الربامج وعن ال

غري أهنا  . وحتـيط اللجنة علماً مع االرتياح باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملكافحة االجتار باألطفال              -٤٥
تعرب عن القلق ملالحظتها، حسبما اعترفت الدولة الطرف بذلك، بأن االجتار باألطفال ما فتئ يعد مشكلة خطرية 

 اللجنة بشكٍل خاص هو االجتار باألطفال املاليني إىل بلدان أخرى يف املنطقة وتعرضهم فما يقلق. للغايـة يف مايل  
 . كما أهنا تعرب عن قلقها بشأن حالة الطفالت املهاجرات الاليت ُيزعم تعرضهن لالستغالل. للرق والسخرة

 املنظمات  توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها ملكافحة االجتار باألطفال، بالتعاون مع            
احلكومـية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وأن تنفذ التوصيات املقدمة يف هذا الصدد من اللجنة               

 .املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل

 .وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن أية تدابري اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة االجتار بالنساء -٤٦

طرف على أن تتخذ تدابري فعالة ملكافحة االجتار بالنساء وأن تقدم معلومات            تشجع اللجنة الدولة ال   
 .أكثر تفصيالً عن هذا املوضوع يف تقريرها القادم
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  املتابعة والنشر-٥

 املتابعة

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري الثاين معلوماٍت مفصلة عن التدابري املتخذة                -٤٧
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري        . ذ التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية      ملتابعة تنفي 

املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، مبا يف ذلك بإحالتها إىل أعضاء احلكومة والربملان، وحسب االقتضاء، إىل                
 . السلطات احمللية، للنظر فيها واختاذ إجراءات بشأهنا

 مالتعمي

على نطاٍق واسع، مبا يف ذلك على تطلب اللجنة باملثل إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية  -٤٨
املؤسسـات العامة واجلهاز القضائي، واملنظمات غري احلكومية وأفراد اجملتمع املدين اآلخرين، وإبالغ املاليني املهاجرين           

انب العابرين أو املقيمني يف مايل، باحلقوق اليت يتمتعون هبا هم وأفراد            إىل اخلـارج، وكذلـك العمال املهاجرين األج       
 . أسرهم مبوجب االتفاقية

  التقرير الدوري القادم-٦

 . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين يف موعٍد أقصاه  -٤٩
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 املرفق األول

ى االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع الدول اليت وقعت عل
 العمال املهاجرين وأفـراد أسرهـم، أو صدقت عليها أو        

 )٤٩ (٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨    انضمت إليهـا حىت 

 )أ(تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة

 )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين١١ أذربيجان
 ٢٠٠٤أغسطس / آب١٠ األرجنتني
 )أ(٢٠٠٢اير فرب/ شباط٥ إكوادور
  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢ إندونيسيا
 ) أ(٢٠٠١فرباير / شباط١٥ أوروغواي

  )أ(١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤ أوغندا
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٣ باراغواي

 )أ(٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤ بليز
 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٧ بنغالديش

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ بنن

 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ بوركينا فاسو
 )أ(١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٣ البوسنة واهلرسك

 )أ(٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٦ بوليفيا

 )أ(٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢ بريو
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٣ تركيا

 ٢٠٠١نوفمرب /رين الثاين تش١٥ توغو
 )أ(٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠  ليشيت-تيمور 
 )أ(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ اجلزائر

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢ جزر القمر
 )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨ اجلماهريية العربية الليبية 

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢ اجلمهورية العربية السورية
 )أ(١٩٩٧ سبتمرب/ أيلول١٦ الرأس األخضر

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ سان تومي وبرينسيب
 )أ(١٩٩٦مارس / آذار١١ سري النكا
  ٢٠٠٣مارس / آذار١٤  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣ السلفادور
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 )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٩ السنغال
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٥ سرياليون
 )أ(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٥ سيشيل
 ٢٠٠٥مارس / آذار٢١  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٤ شيلي

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١ صربيا واجلبل األسود

  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ طاجيكستان
  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٥ غابون
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ غانا

  ٢٠٠٣مارس / آذار١٤  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ غواتيماال
  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ غيانا

 )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
  ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ٢٢ ليبرييا
  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤ ليسوتو

 )أ(٢٠٠٣يونيه / حزيران٥ مايل 
 )أ(١٩٩٣فرباير / شباط١٩ مصر

  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١  ١٩٩١أغسطس / آب١٥ املغرب
  ١٩٩٩مارس / آذار٨  ١٩٩١مايو / أيار٢٢ املكسيك
 )أ(٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٦ نيكاراغوا
 )أ(٢٠٠٥أغسطس / آب٩ هندوراس
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 املرفق الثاين

 أعضاء اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال 
 املهاجرين وأفراد أسرهم وتشكيل مكتبها

 ٣١تنتهي مدة العضوية يف 
 اسم العضو بلد اجلنسية ديسمرب/كانون األول

 السيد فرانسيسكو ألبا املكسيك ٢٠٠٧

 انو بريبانتيسالسيد خوسيه سري الفلبني ٢٠٠٩

  مينا-السيد فرانسيسكو كاريون  إكوادور ٢٠٠٧

 السيدة آنا إليزابيت كوبياس ميدينا السلفادور ٢٠٠٧

 السيدة آناماريا ديغييس غواتيماال ٢٠٠٩

 السيد أمحد حسن الربعي مصر ٢٠٠٧

 السيد عبد احلميد اجلمري املغرب ٢٠٠٧
 السيد براساد كارياواسام سري النكا ٢٠٠٩

 السيد حممد سيفيم تركيا ٢٠٠٩

 السيد أزاد تاغيزاده أذربيجان ٢٠٠٩

 :تشكيل املكتب

 )سري النكا (كارياواسامالسيد براساد  : الرئيس 

 )الفلبني(السيد خوسيه سريانو بريانتيس  :نواب الرئيس 

 )السلفادور(السيدة آنا إليزابيت كوبياس ميدينا  

 )باملغر(السيد عبد احلميد اجلمري  

 )املكسيك(السيد فرانسيسكو ألبا  :املقرر 
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 املرفق الثالث

  من النظام الداخلي املؤقت للجنة ١٩بيان شفوي مت اإلدالء به وفقاً للقاعدة 
 ∗٢٠٠٧بشأن طلب اللجنة عقد دورتني هلا يف عام 

 حبماية حقوق مجيع العمال  من النظام الداخلي املؤقت للجنة املعنية١٩مت اإلدالء هبذا البيان وفقاً للقاعدة  -١
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

، أن تطلب إىل األمني العام الترتيب لعقد        )الدورة الرابعة (وستقرر اللجنة، يف جلستها التاسعة والعشرين        -٢
وحيل هذا الترتيب حمل عقد دورٍة ملدة ثالثة        . ، تكون مدة كل منهما أسبوعاً واحداً      ٢٠٠٧دورتـني هلا يف عام      

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦، وقد أُدرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني أسابيع

 وُيقـدر أن يصـل جممـوع تكالـيف األنشطة املزمع االضطالع هبا مبوجب أحكام مشروع املقرر إىل       -٣
 : على النحو التايل٢٠٠٧-٢٠٠٦ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لفترة السنتني ٧٧٢ ٩٠٠

 اتخدمات املؤمتر 
  دوالر٦٤٠ ٨٠٠ ، شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات٢الباب  

  دوالر٦ ١٠٠  هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب  

  دوالر٦٤٦ ٩٠٠  

 تكاليف السفر 

  دوالر١٢٦ ٠٠٠ ، حقوق اإلنسان٢٣الباب  

 واجتماعات األمم   واستناداً إىل خربة اللجنة فيما يتعلق بعقد االجتماعات، ينص اجلدول الزمين ملؤمترات            -٤
 على عقد دورتني للجنة ٦٠/٢٣٦، الذي وافقت عليه اجلمعية العامة يف قرارها ٢٠٠٧ و٢٠٠٦املتحدة يف عامي 

ومن مث، ليس هناك ما يدعو إىل إدخال أية تعديالت يف عام . ، تكون مدة كٍل منهما أسبوعاً واحدا٢٠٠٧ًيف عام 
 . ٢للجنة يف إطار الباب  على املوارد الالزمة خلدمة مؤمترات ا٢٠٠٧

.  هاء ٢٨ و ٢٣ مبوجب البابني    ٢٠٠٧وتـرد أدناه كامل تكاليف أنشطة اللجنة املصرح هبا حالياً لعام             -٥
 : دوالر، ويفصل على النحو التايل٧٤٤ ٦٠٠ويصل جمموع التكاليف الكاملة املخصصة اللجنة إىل 

                                                        

  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨املعقودة يف   ) الدورة الرابعة (سـة الثامنة والثالثني     بـيان أديل بـه يف اجلل       ∗
 ).CMW/C/SR.38انظر (
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 خدمات املؤمترات 
  دوالر٦٤٠ ٨٠٠ ت املؤمترات، شؤون اجلمعية العامة وخدما٢الباب  

  دوالر٩ ٢٠٠  هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب  

  دوالر٦٥٠ ٠٠٠  

 تكاليف السفر 
  دوالر ٩٤ ٦٠٠ ، حقوق اإلنسان٢٣الباب  

، كل  ٢٠٠٧ أعاله، فإن القرار بعقد دورتني يف عام         ٥ و ٤ و ٣وحسـبما ميكن مالحظته من الفقرات        -٦
 لتغطية نفقات سفر أعضاء اللجنة      ٢٣دة االعتمادات املخصصة يف الباب      منهما ملدة أسبوع واحد، سيتطلب زيا     

 ٣ ١٠٠ هاء، مبقدار    ٢٨ دوالر، يف حني يتوقع اخنفاض متطلبات خدمة املؤمترات يف إطار الباب             ٣١ ٤٠٠مببلغ  
 من ٢٣ الباب  دوالر من املوارد الشاملة املتاحة يف إطار٣١ ٤٠٠ويعتزم تغطية املتطلبات اإلضافية البالغة . دوالر

 . ولن تدعو احلاجة من مثّ إىل ختصيص اعتمادات إضافية. ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
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 املرفق الرابع

 ، )الدورة الثالثة (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٥برنامج يوم املناقشة العامة، 
 "يةمحاية حقوق مجيع العمال املهاجرين كأداة لتعزيز التنم"بشأن 

 االفتتاح ١٥/١٠-٠٠/١٠

 براساد كارياواسام، رئيس اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 بيان استهاليل ٣٠/١٠-١٥/١٠

 السيد خورخي بوستامانيت، مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين 

 بيان استهاليل ٤٥/١٠-٣٠/١٠

 يك تاران، كبري أخصائيي اهلجرة، منظمة العمل الدوليةالسيد باتر 

 بيان استهاليل ٠٠/١١-٤٥/١٠

 عبد احلميد اجلمري، عضو اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 استراحة للقهوة ١٥/١١-٠٠/١١

 ثرها على التنمية يف بلد املنشأمحاية حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم وأ: املوضوع األول

 خطاب رئيسي ٣٥/١١-١٥/١١

 السيد مهدي حللو، املعهد الوطين للعلوم اإلحصائية واالقتصادية التطبيقية، الرباط، املغرب 

 مناقشة فيما بني املشاركني ٠٠/١٣-٣٥/١١

 امليسرة/الرئيسة

 يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالسيدة آنا إليزابيت كوبياس، عضو اللجنة املعنية حبماية حقوق مج 

 املقرر اخلاص

 السيد فرانسيسكو ألبا، عضو اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 استراحة للغذاء  ٠٠/١٥-٠٠/١٣
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 لتشغيلمحاية حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم وأثرها على التنمية يف بلد ا: املوضوع الثاين

 خطاب رئيسي ٢٠/١٥-٠٠/١٥

 السيد ريزارد كولوينسكي، خبري يف القانون الدويل للهجرة 

 مناقشة فيما بني املشاركني ٤٥/١٦-٢٠/١٥

 امليسر/الرئيس

 السيد براساد كارياواسام 

 املقرر

 السيد آرثر غاكواندي، عضو اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 استراحة للقهوة ٠٠/١٧-٤٥/١٦

 التقرير والتعليقات اخلتامية ٠٠/١٨-٠٠/١٧
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 املرفق اخلامس

  ٧٣تقدمي تقارير الدول األطراف مبوجب املادة 
 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨من االتفاقية لغاية 

 الدولة الطرف نوع التقرير تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير

 أذربيجان أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 إكوادور أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 أوروغواي 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
 بريو أويل ٢٠٠٧يناير /ين كانون الثا١
 تركيا أويل ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١
  ليشيت-تيمور  أويل ٢٠٠٥مايو / أيار١
 اجلزائر أويل ٢٠٠٦أغسطس / آب١
 اجلماهريية العربية الليبية أويل ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١
 اجلمهورية العربية السورية أويل  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١
 الرأس األخضر أويل ٢٠٠٤وليه ي/ متوز١
 سري النكا أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 السلفادور أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 السنغال أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 سيشيل أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 شيلي أويل ٢٠٠٦يوليه / متوز١
 طاجيكستان أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 غانا أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 غواتيماال أويل ٢٠٠٤يوليه /ز متو١
 غينيا أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 الفلبني أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 قريغيزستان أويل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١
 كولومبيا أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 ليسوتو أويل ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١
 مايل الدوري الثاين ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١
 مصر أويل ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٤يوليه /وز مت١
 املغرب أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 املكسيك أويل ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١١ ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 نيكاراغوا أويل ٢٠٠٧فرباير / شباط١
 هندوراس أويل ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١
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 املرفق السادس

 تصدر فيما يتعلق قائمة بالوثائق الصادرة أو اليت س
 بالدورتني الثالثة والرابعة للجنة

 CMW/C/3/1  )الدورة الثالثة(جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 CMW/C/SR.19-28  حماضر موجزة للدورة الثالثة للجنة

 CMW/C/4/1  )الدورة الرابعة(جدول األعمال وشروحه 

 CMW/C/SR.29-38  حماضر موجزة للدورة الرابعة للجنة

 CMW/C/MLI/1  لتقرير األويل املايلا

 CMW/C/MLI/1/Q/1  قائمة املسائل املتعلقة بتقرير مايل

 CMW/C/MLI/1/Q/Add.1  الردود اخلطية من حكومة مايل على قائمة املسائل

 CMW/C/MLI/CO/1  املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل املايل

- - - - - 


