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  املسائل التنظيمية وما يتصل هبا من مسائل�أوالً 

  الدول األطراف يف االتفاقية�ألف 

، أي تـاريخ اختـتام الدورة األوىل للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال      ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٥يف   -١
 حقوق مجيع العمال املهاجرين      دولة طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية      ٢٥املهاجرين وأفراد أسرهم، كانت توجد      

 كانون  ١٨ املؤرخ   ٤٥/١٥٨وكانـت اجلمعية العامة قد اعتمدت هذه االتفاقية يف قرارها           . وأفـراد أسـرهم   
 من  ٨٧ من املادة    ١، وفقاً ألحكام الفقرة     ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١ وبدأ سربان مفعوهلا يف      ١٩٩٠ديسـمرب   /األول
 . تقرير قائمة بالدول األطراف اليت وقعت أو صدقت على االتفاقية أو انضمت إليهاوترد يف املرفق األول هلذا ال. االتفاقية

  افتتاح الدورة�باء 

عقدت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم دورهتا األوىل يف مكتب األمم املتحدة                 -٢
وأقرت . (CMW/C/SR.1-9)ة تسع جلسات عامة     وعقدت اللجن . ٢٠٠٤مارس  / آذار ٥ إىل   ١جبنـيف يف الفـترة من       

 .CMW/C/2004/1 يف جلستها األوىل جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة اللجنة

وحتدث أمام اللجنة يف جلستها الثامنة مفوض األمم املتحدة السامي          . وافتـتح الدورة ممثل األمني العام      -٣
 . حلقوق اإلنسان باإلنابة

 ضور العضوية واحل�جيم 

/  كانون األول  ١١ من االتفاقية، ُعقد االجتماع األول للدول األطراف يف االتفاقية يف            ٧٢وفقاً للمادة    -٤
وانُتخب عشرة أعضاء للجنة؛ وسحب الرئيس، بالقرعة، أمساء األعضاء اخلمسة          . ديسـمرب يف مقر األمم املتحدة     

فرانسيسكو ألبا : ة أمساؤهم كأعضاء يف اللجنةوانتخب األشخاص التالي. الذيـن سـيتولون مناصبهم ملدة سنتني     
؛ وآنا إليزابيث دياس    )إكوادور( مينا   �؛ وفرانسيسكو كاريون    )الفلبني(؛ وخوسيه سريانو بريانتيس     )املكسيك(

؛ )املغرب(؛ وعبد احلميد اجلمري )مصر(؛ وأمحد حسن الربعي )غواتيماال(؛ وآناماريا دييغيس )السلفادور(ميدينا 
وترد يف املرفق ). أذربيجان(؛ وآزاد تاغيزاده )سري النكا(؛ وبراساد كارياواسام )أوغندا( غاكواندي وآرثر شاتو

 . وحضر مجيع األعضاء الدورة األوىل للجنة. الثاين هلذا التقرير قائمة أعضاء اللجنة، مع اإلشارة إىل مدة عضوية كل منهم

  أداء أعضاء اللجنة للقسم الرمسي�دال 

، بأداء القسم   ٢٠٠٤مارس  / آذار ١ء اللجنة العشرة، لدى افتتاح اجللسة األوىل املعقودة يف          قـام أعضا   -٥
 .  من مشروع النظام الداخلي املؤقت للجنة١١الرمسي وفقاً ألحكام املادة 

  انتخاب أعضاء املكتب�هاء 

 من  ٧٥نتني وفقاً للمادة    انتخبت اللجنة أيضاً، يف جلستها األوىل، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم ملدة س            -٦
 . االتفاقية
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 )سري النكا (كارياواسامالسيد براساد   :الرئيس 

 )الفلبني(خوسيه سريانو بريانتيس السيد  :نواب الرئيس 
 )غواتيماال(دييغيس السيدة آناماريا    
 )مصر (الربعيالسيد أمحد حسن    

 )املكسيك ( ألباالسيد فرانسيسكو  :املقرر 

 عمال اللجنة تنظيم أ-واو

وركزت اللجنة بصورة خاصة على النظام الداخلي واملبادئ . ناقشـت اللجنة طرق تنظيم أعماهلا املقبلة       -٧
والطرق املمكنة لتشجيع توسيع نطاق التصديق على       )  أدناه ٢٠انظر أيضاً الفقرة    (التوجيهـية لـتقدمي التقارير      

 الدائرة الرئيسية املقصودة باهتمامها، بالنظر إىل املسؤولية        ورأت اللجنة أن املهاجرين أنفسهم يشكلون     . االتفاقية
ويرد يف املرفق الرابع هلذا التقرير نص النظام الداخلي املؤقت بالصيغة . الرئيسية للجنة عن نصرة حقوق املهاجرين

 . ٢٠٠٤مارس / آذار٤اليت اعتمدهتا اللجنة يف جلستها الثامنة، املعقودة يف 

 قادمة للجنة االجتماعات ال�زاي 

قـررت اللجـنة يف جلستها الثامنة أيضاً أن تطلب إىل األمني العام الترتيب لعقد دورتني للجنة يف عام                    -٨
وستكون مدة كل دورة من هاتني الدورتني       . أكتوبر/يوليه واألخرى يف تشرين األول    /، إحدامهـا يف متوز    ٢٠٠٥

 الثالثة، اليت كانت مربجمة أصالً يف تقديرات امليزانية اليت         وسيحل هذا الترتيب حمل دورة األسابيع     . أسبوعاً واحداً 
 . وسُتعقد دورات اللجنة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف.  فقط٢٠٠٥أُعدت قبل إنشاء اللجنة، لعام 

  اعتماد التقرير�حاء 

ول املقدم إىل ، تقريرها السنوي األ٢٠٠٤مارس / آذار٥اعتمدت اللجنة، يف جلستها التاسعة املعقودة يف  -٩
 . اجلمعية العامة

  العالقات مع الشركاء�ثانياً 

  االجتماع مع الدول األطراف�ألف 

وركز االجتماع  . عقدت اللجنة أثناء جلستها األوىل اجتماعاً غري رمسي مع الدول األطراف يف االتفاقية             -١٠
 . اريرها إىل هيئات املعاهداتعلى أساليب العمل والتحديات اليت تواجهها الدول األطراف يف تقدمي تق

. ٢٠٠٤وأكـد ممثلو عدة دول على أمهية اجتماع اللجنة بانتظام واقترحوا أن جتتمع مرة أخرى يف عام        -١١
واقترحوا أيضاً أن تبين اللجنة عملها على اخلربة اليت اكتسبتها هيئات معاهدات أخرى يف وضع مبادئها التوجيهية 

 وضع نظامها الداخلي وأن تضع يف احلسبان املناقشات اجلارية املتعلقة بإصالح            املـتعلقة بـتقدمي الـتقارير ويف      
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وشدد البعض على أمهية دراسة الصلة بني قدرة الدول على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي             . إجـراءات تقـدمي التقارير    
 . التقارير ومسألة املساعدة الفنية

 مم املتحدة التعاون مع األجهزة واإلدارات األخرى باأل�باء 

 اجتمعـت اللجنة مع املقررة اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان، املعنية حبقوق اإلنسان             ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢يف   -١٢
لـلمهاجرين، غابرييال رودريغيس بيسارو، واملقرر اخلاص للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املعين حبقوق غري                

 . نة على أن تعمل مع هذه اآلليات فيما يتعلق بتشجيع التصديق على االتفاقيةووافقت اللج. املواطنني، دافيد فايسربوت

وتلقت اللجنة، أثناء الدورة، معلومات عن أعمال املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من مديري الفروع               -١٣
دارة شؤون اإلعالم كما اجتمعت اللجنة مع ممثلي إ. املعنية ومن الوحدة املعنية باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

 . التابعة لألمم املتحدة يف جنيف

  االجتماع مع رئيس اجتماع األشخاص الذين�جيم 
 يرأسون هيئات ملعاهدات حقوق اإلنسان 

، مع رئيس جلنة حقوق الطفل، ٢٠٠٤مارس / آذار٤اجتمعـت اللجنة، يف جلستها السابعة املعقودة يف        -١٤
وقدم إىل اللجنة . شخاص الذين يرأسون هيئات ملعاهدات حقوق اإلنسانبصفته رئيس االجتماع اخلامس عشر لأل

ثـروة من املعلومات بشأن أعمال اللجنة اليت يرأسها وكذلك بشأن نتائج االجتماع الثاين املشترك بني اللجان،                 
 . وخاصة فيما يتعلق بإصالح عملية تقدمي التقارير اخلاصة هبيئات املعاهدات

 مة العمل الدولية ووكاالت متخصصة أخرى االجتماع مع منظ�دال 

. ، مع ممثلي منظمة العمل الدولية٢٠٠٤مارس / آذار٣اجتمعت اللجنة، يف جلستها السادسة املعقودة يف  -١٥
. وناقشـوا طرق التعاون املمكنة، واضعني يف االعتبار الدور البارز الذي ختصصه االتفاقية ملنظمة العمل الدولية               

نظمة بتقدمي الدعم إىل اللجنة، متشياً مع املمارسة املتبعة بالفعل مع هيئات األمم املتحدة              وتعهـد ممـثلو هذه امل     
واتُّفق على أن جيري، يف الوقت الذي تقوم فيه اللجنة بوضع أساليب عملها،             . األخرى ملعاهدات حقوق اإلنسان   

ات منظمة العمل الدولية اليت تتناول      حبث التفاعل بينها وبني منظمة العمل الدولية لتحديد كيف ميكن لشىت إدار           
 .مسألة املهاجرين أن تدعم اللجنة على حنو أفضل ممكن

ويف اجللسـة نفسـها، اجتمعت اللجنة أيضاً مع ممثلي املنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية األمم املتحدة                 -١٦
ربوا مجيعاً عن دعمهم للجنة     ، الذين أع  )اليونيسيف(السـامية لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         

 . والتزموا بالعمل معها يف املستقبل

وذُكرت أثناء االجتماعات املعقودة مع ممثلي الوكاالت املتخصصة مسألة إجراء دراسة حتليلية لعمليات              -١٧
 . اهلجرة يف العامل، بقصد تشجيع زيادة التصديق على االتفاقية
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  االجتماع مع هيئات معنية أخرى�هاء 

، مع ممثلي عدة منظمات غري ٢٠٠٤مارس / آذار ٤اجتمعـت اللجـنة، يف جلستها السابعة املعقودة يف           -١٨
ورحبت اللجنة . حكومـية، بعضـها أعضاء يف اللجنة التوجيهية للحملة العاملية من أجل التصديق على االتفاقية    

ا بعد يف إطار اجلهود املبذولة من أجل بدء         باملسـامهة اليت قدمها اجملتمع املدين أثناء إعداد االتفاقية وكذلك فيم          
وأعربت اللجنة عن األمل يف أن تواصل املنظمات غري احلكومية العمل معها فيما يتعلق بكل من تشجيع                 . سرياهنا

ويف . التصديق على االتفاقية وتزويد اللجنة مبعلومات خبصوص ما تنص عليه من مسؤوليات يف جمال تقدمي التقارير
شجعت اللجنة املنظمات غري احلكومية على مواصلة العمل معاً يف شكل ائتالف مىت أمكن ذلك، يف          هذا الصدد،   

 . ضوء اخلربة املمتازة اليت اكتسبها فريق املنظمات غري احلكومية املعين باتفاقية حقوق الطفل

  أنشطة األمم املتحدة ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنسان�واو 

 مينا والسيد �رئيسها، السيد كارياواسام، واثنني من أعضائها، مها السيد كاريون قامت اللجنة بتسمية  -١٩
 .٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٢ و٢١غاكواندي، لالشتراك يف االجتماع الثالث املشترك بني اللجان، املقرر عقده يف 

  من االتفاقية٧٣ تقدمي التقارير من الدول األطراف مبوجب املادة �ثالثاً 

وذكَّرت . ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١ دولة طرفاً ستصبح مستحقة التقدمي يف        ٢٢للجنة أن تقارير    الحظـت ا   -٢٠
وشجعت اللجنة الدول األطراف على . اللجـنة يف هذا الصدد بااللتزام القاضي بأن تقدم الدول األطراف تقارير         

 منها، بينما ألزمت    ٧٣املادة  االمتـثال اللتزامها بتقدمي التقارير مبوجب االتفاقية وذلك بأن أشارت إىل مضمون             
اللجـنة نفسها بوضع مبادئ توجيهية مستقبالً تتعلق بتقدمي التقارير يف سياق العملية اجلارية إلصالح إجراءات                

وحيتوي املرفق الثالث للتقرير على جدول يبني التواريخ اليت ينبغي . تقدمي التقارير املتعلقة مبعاهدات يف هذا الصدد
 . ارير األولية للدول األطرافعندها تقدمي التق
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 املرفق األول

الدول األطراف اليت وقّعت على االتفاقية الدولية حلماية 
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، أو صّدقت 

 ٢٠٠٤مارس / آذار٥عليها أو انضمت إليها حىت 
 الدولة تاريخ التوقيع )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام

 أذربيجان  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين١١
 إكوادور  )أ(٢٠٠٢فرباير / شباط٥
 أوروغواي  )أ(٢٠٠١فرباير / شباط١٥
 أوغندا  )أ(١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤
 باراغواي ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٣ 
 بليز  )أ(٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤
 بنغالديش ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٧ 
 بوركينا فاسو ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
 البوسنة واهلرسك  )أ(١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٣
 بوليفيا  )أ(٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٦
 تركيا ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٣ 
 توغو ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ 
  ليشيت�تيمور   )أ(٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠
 جزر القمر ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢ 
 الرأس األخضر  )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٦
 سان تومي وبرينسييب ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ 
 سري النكا  )أ(١٩٩٦مارس / آذار١١
 السلفادور ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣ ٢٠٠٣مارس / آذار١٤
 السنغال  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٩
 اليونسري ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٥ 
 سيشيل  )أ(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٥
 شيلي ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٤ 
 طاجيكستان ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨
 غانا ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧
 غواتيماال ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٣مارس / آذار١٤
 غينيا  )أ(٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧
  بيساو�غينيا  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢ 
 الفلبني ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٥ ١٩٩٥يوليه / متوز٥
 قريغيزستان  )أ(٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩
 كولومبيا  )أ(١٩٩٥مايو / أيار٢٤
 مايل  )أ(٢٠٠٣يونيه / حزيران٥
 مصر  )أ(١٩٩٣فرباير / شباط١٩
 املغرب ١٩٩١أغسطس / آب١٥ ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١
 املكسيك ١٩٩١مايو / أيار٢٢ ١٩٩٩مارس / آذار٨

 ـــــــــــ
 .االنضمام )أ( 
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 املرفق الثاين

 أعضاء اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال
 املهاجرين وأفراد أسرهم

  ٣١تنتهي مدة العضوية يف 
 ديسمرب /كانون األول

 
 بلد اجلنسية

 
 اسم العضو

 سيس ألباالسيد فران املكسيك ٢٠٠٧

 السيد أمحد حسن الربعي مصر ٢٠٠٧

 السيد خوسيه سريانو بريبانتيس الفلبني ٢٠٠٥

 السيد أزاد تاغيزادة أذربيجان ٢٠٠٥

 السيد عبد احلميد اجلمري املغرب ٢٠٠٧

 السيدة أناماريا ديغييس غواتيماال ٢٠٠٥

 السيد آرثر شاتو غاكلواندي أوغندا ٢٠٠٥

 براساد كارياواسامالسيد  سري النكا ٢٠٠٥

 السيدة آنا إليزابيت كوبياس ميدينا السلفادور ٢٠٠٧

  مينا�السيد فرانسيسكو كاريون  إكوادور ٢٠٠٧
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 املرفق الثالث

 ٧٣تقدمي التقارير من جانب الدول األطراف مبوجب املادة 
 ٢٠٠٤مارس / آذار٥من االتفاقية، حسب احلالة يف 

 الدولة الطرف نوع التقرير التاريخ احملدد لتقدمي التقرير

 أذربيجان األويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 إكوادور األويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 أوروغواي األويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 أوغندا األويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 بليز األويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 بوركينا فاسو األويل ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
 البوسنة واهلرسك األويل ٢٠٠٤نوفمرب /اين تشرين الث٢٦
 بوليفيا األويل ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
 تيمور ليشيت األويل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣٠
 الرأس األخضر األويل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣٠
 سري النكا األويل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣٠
 السلفادور األويل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣٠
 السنغال األويل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣٠
 سيشيل األويل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣٠
 طاجيكستان األويل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣٠
 غانا األويل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣٠
 غواتيماال األويل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣٠
 غينيا ويلاأل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣٠
 الفلبني األويل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣٠
 قريغيزستان األويل ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٩
 كولومبيا األويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 كولومبيا األويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 مايل األويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 مصر األويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 باملغر األويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 املكسيك األويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١
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 املرفق الرابع

 النظام الداخلي املؤقت للجنة املعنية حبماية حقوق 
 مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 احملتويات

 الصفحة
 ١٥ ............................................................................  مواد عامة-اجلزء األول

 ١٥ ............................................................................الدورات -أوالً 
 املادة  
 ١٥ ..........................................................اجتماعات اللجنة -١  
 ١٥ ............................................................الدورات العادية -٢  
 ١٥ ......................................................مكان انعقاد الدورات -٣  
 ١٥ ............................................اإلشعار بتاريخ افتتاح الدورات -٤  
 ١٥ .....................................................................جدول األعمال -ثانياً 
 املادة  
 ١٥ .....................................................جدول األعمال املؤقت -٥  
 ١٥ .......................................................إقرار جدول األعمال -٦  
 ١٦ ......................................................تنقيح جدول األعمال -٧  
 ١٦ ...............................................إحالة جدول األعمال املؤقت -٨  
 ١٦ .......................................................................أعضاء اللجنة -ثالثاً 
 املادة  
 ١٦ ..........................................................بداية مدة العضوية -٩  
 ١٦ .......................................................ملء الشواغر الطارئة -١٠  
 ١٧ .................................................................أداء القسم -١١  
 ١٧ ......................................................................أعضاء املكتب -رابعاً 
 املادة  
 ١٧ .....................................................انتخاب أعضاء املكتب -١٢  
 ١٧ ...................................................طريقة إجراء االنتخابات -١٣  
 ١٧ ..............................................مدة عضوية األعضاء املنتخبني -١٤  
 ١٧ ................................................................مهام الرئيس -١٥  
 ١٨ ..............................................................بالنيابةالرئيس  -١٦  
 ١٨ .....................................................استبدال أعضاء املكتب -١٧  
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة  

 ١٨ ..............................................................................األمانة -خامساً 

 املادة  
 ١٨ ....................................................................البيانات -١٨  
 ١٨ .........................................اآلثار املالية املترتبة على املقترحات -١٩  

 ١٨ .............................................................................اللغات -سادساً 

 املادة  
 ١٨ ...............................................اللغات الرمسية ولغات العمل -٢٠  

 ١٩ ............................................................ية والسريةاجللسات العلن -سابعاً 

 املادة  
 ١٩ ...................................................اجللسات العلنية والسرية -٢١  

 ١٩ .......................................توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرمسية األخرى -ثامناً 

 املادة  
 ١٩ .......................................................توزيع الوثائق الرمسية -٢٢  

 ١٩ ....................................................................تصريف األعمال -تاسعاً 

 املادة  
 ١٩ ............................................................النصاب القانوين -٢٣  
 ١٩ ............................................................سلطات الرئيس -٢٤  
 ١٩ ............................................................قراراتاعتماد ال -٢٥  
 ٢٠ ...................................................................التصويت -٢٦  

 مشاركة الوكاالت املتخصصة وسائر هيئات األمم املتحدة واملنظمـات احلكوميـة الدولية -عاشراً 
 ٢٠ ...........................................................وغريها من اهليئات املعنية  

 املادة  
 ٢٠ ........................................................مكتب العمل الدويل -٢٧  
 ٢٠ ..................................تقدمي املعلومات والوثائق والبيانات اخلطية -٢٨  
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة  

 ٢١ .......................................................تقرير اللجنة السنوي -حادي عشر 

 املادة  
 ٢١ .............................................................التقرير السنوي -٢٩  

 ٢١ .......................................................... املواد املتصلة بوظائف اللجنة-اجلزء الثاين
 ٢١ ............... من االتفاقية٧٣ التقارير الواردة من الدول األطراف عمالً باملادة -ثاين عشر 
 املواد  
 ٢١ ........................................................تقدمي التقارير  -٣٠  
 ٢١ ..................................................... التقاريرالنظر يف ٣٢ و٣١  
 ٢٢ ............ من االتفاقية٧٦ إجراءات النظر يف البالغات الواردة مبوجب املادة -ثالث عشر 

 ٢٢ ............. من االتفاقية٧٧ إجراءات النظر يف البالغات الواردة مبوجب املادة -رابع عشر 

 ٢٢ ................................................................ املواد املتصلة بالتفسري-اجلزء الثالث

 ٢٢ ....................................................................... التفسري-خامس عشر 

 املادة  

 ٢٢ ....................................................................وينالعنا -٣٣  
 ٢٢ ..................................................................التعديالت -٣٤  
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  مواد عامة-اجلزء األول 

  الدورات-أوالً 
 ١املادة 

 اجتماعات اللجنة
 من ")اللجنة"وتسمى فيما يلي (اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم تعقد  

ة حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد فاقية الدوليلالت ما يلزم ألداء وظائفها أداء مرضيا وفقا االجتماعات
 .")االتفاقية"سمى فيما يلي تو (أسرهم

 ٢املادة 
 الدورات العادية

 .عادة سنوياً اللجنة جتتمع -١ 

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

 ٣املادة 
 مكان انعقاد الدورات

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

 ٤املادة 
 اإلشعار بتاريخ افتتاح الدورات

  . يف أسرع وقت ممكنمن كل دورةانعقاد اجللسة األوىل ُيخطر األمني العام أعضاء اللجنة مبوعد ومكان  
  جدول األعمال-ثانياً

 ٥املادة 

 جدول األعمال املؤقت
 .ؤقت لكل دورة األمني العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول األعمال امليعّد 

 ٦املادة 

 إقرار جدول األعمال
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، مبقتضى املادة أعضاء املكتب
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 ٧املادة 
 األعمالتنقيح جدول 

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

 ٨املادة 
 إحالة جدول األعمال املؤقت

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

  اللجنة أعضاء-ثالثاً
 ٩املادة 

 بداية مدة العضوية

من السنة التالية النتخاهبم، وتنتهي مدة يناير / كانون الثاين١فـي ة ـتبدأ مدة عضوية أعضاء اللجن 
ديسمرب بعد ذلك بأربع / كانون األول٣١ من االتفاقية، يف ٧٢ من املادة ٥عضويتهم، ِوفقا ألحكام الفقرة 

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

 .ديسمرب بعد مرور سنتني من انتخاهبم/كانون األول

 ١٠املادة 
 ملء الشواغر الطارئة

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

. ن ليكّمل ما تبقى من فترة عضوية سلفهاليت رشحت اخلبري تعيني خبري آخر من بني مواطنيها يف غضون شهري
 .ويكون التعيني اجلديد خاضعاً ملوافقة اللجنة

حييل و. ُيطلب إىل اللجنة املوافقة على تعيني العضو البديل كتابة عندما تكون اللجنة غري منعقدة -٢ 
 وعند موافقة اللجنة على .عليهاألمني العام اسم اخلبري املعني على هذا النحو وسريته الذاتية إىل اللجنة للموافقة 

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

 من هذه املادة ١حني ترفض اللجنة املوافقة على تعيني العضو البديل املنصوص عليه يف الفقرة  -٣ 
 .ن بني مواطنيهاتدعى الدولة الطرف اليت رشحت اخلبري إىل تعيني خبري آخر م

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

 .التوقف عن أداء مهامه كعضو يف اللجنة
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 ١١ادة امل
 أداء القسم

 يف جلسة يل التاالقسم، وبعد انتخابه للمرة األوىل توليه ملهامه كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل يؤدي 
 :علنية للجنة

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال أقسم أن اضطلع مبهامي وأن أمارس سلطايت كعضو يف "
 ".ا ميليه علي ضمرييبشرف وأمانة ونزاهة ومباملهاجرين وأفراد أسرهم 

  أعضاء املكتب-رابعاً 
 ١٢املادة 

 انتخاب أعضاء املكتب

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

 ١٣املادة 

 طريقة إجراء االنتخابات
 واحد فقط لشغل منصب من مناصب املكتب، قد تقرر اللجنة أن          حـني ال يوجد سوى مرشح      -١ 

 .تنتخب ذلك الشخص بالتزكية

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

صـل أي مرشح على أغلبية األصوات، يسعى أعضاء اللجنة إىل التوصل إىل توافق يف               إذا مل حي   -٣ 
 .اآلراء قبل إجراء اقتراع ثان

 .جترى االنتخابات باالقتراع السري -٤ 

 ١٤املادة 

 مدة عضوية األعضاء املنتخبني
 . 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 

 ١٥املادة 
 مهام الرئيس

 .املهام اليت تسندها إليه اللجنة وهذا النظام الداخلييؤدي الرئيس  -١ 
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 .يظل الرئيس، لدى ممارسته لوظائفه كرئيس، حتت سلطة اللجنة -٢ 

 ١٦املادة 
 الرئيس بالنيابة

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

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

 ١٧املادة 
 استبدال أعضاء املكتب

داء وظائفه كعضو يف اللجنة أو إذا أعلن عجزه عن أدائها، أو إذا توقف أي عضو من أعضاء اللجنة عن أ 
إذا مل يعـد قادرا ألي سبب كان عن العمل كعضو يف املكتب، ُينتخب عضو جديد للفترة غري املنقضية من مدة            

 .سلفه

  األمانة-خامساً
 ١٨املادة 

 البيانات
 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

 ١٩املادة 
 اآلثار املالية املترتبة على املقترحات

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

 .األعضاء إىل هذه التقديرات والدعوة إىل إجراء مناقشة حوهلا عند نظر اللجنة يف املقترح

  اللغات-سادساً 
 ٢٠املادة 

 اللغات الرمسية ولغات العمل

 .لروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرمسية يف اللجنةتكون اإلسبانية واإلنكليزية وا -١ 

 .تصدر مجيع القرارات الرمسية للجنة باللغات الرمسية -٢ 
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  اجللسات العلنية والسرية-سابعاً 
 ٢١املادة 

 اجللسات العلنية والسرية

 .تكون جلسات اللجنة علنية ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك 

 ر اللجنة ووثائقها الرمسية األخرى  توزيع تقاري-ثامناً 
 ٢٢املادة 

 توزيع الوثائق الرمسية
 .تكون تقارير اللجنة وثائق ُتوزع توزيعا عاما، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك

  تصريف األعمال-تاسعاً 
 ٢٣املادة 

 النصاب القانوين
 ١٤ندما يصل عدد األعضاء إىل وع. يشكّل ستة من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا العتماد املقررات الرمسية 

 . من االتفاقية، يشكّل مثانية من أعضاء اللجنة نصاباً قانونيا٧٢ًمن املادة ) أ (٢عضواً وفقاً للفقرة 

 ٢٤املادة 
 سلطات الرئيس

 النظام يف   يكفل حفظ حكـام هذا النظام الداخلي، على أعمال اللجنة و        وفقـاً أل  يشـرف الرئـيس،      -١
 .حتديد الوقت املسموح به للمتكلمني أن تتوىل اللجنة مهامها بفعالية، مبا يف ذلك من خالل كما حيرص على. جلساهتا

وال جيوز  . ، اليت قد يثريها عضو ما يف أي وقت خالل املناقشة          يف النقاط النظامية  فوراً  يبـت الرئيس     -٢
 .للعضو الذي يثري نقطة نظامية أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة

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

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

 .ل اللجنةجيوز ألي عضو أن يطلب التصويت فوراً على أي مقرر يتعلق بتصريف أعما -٥

 ٢٥املادة 

 اعتماد القرارات
وإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء، ُتطرح القرارات         . تسعى اللجنة إىل اختاذ قراراهتا بتوافق اآلراء       -١
 .للتصويت
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 أعاله، جيوز للرئيس يف أي جلسة، وبناء على طلب أي عضو، أن يطرح              ١مـع مـراعاة الفقـرة        -٢
 .املقترح للتصويت

 ٢٦املادة 

 التصويت
 .لكل عضو يف اللجنة صوت واحد -١

تعتمد اللجنة أي مقترح أو اقتراح إجرائي حيصل على تأييد األغلبية البسيطة من األعضاء احلاضرين                -٢
مجيع األعضاء الذين   " األعضاء احلاضرين واملصوتني  "وألغراض أحكام هذا النظام الداخلي، ُيقصد بعبارة        . واملصـوتني 

 .أييداً أو اعتراضاً؛ أما األعضاء املمتنعون عن التصويت، فيعتربون غري مصوتنييدلون بأصواهتم ت

 وسائر هيئات األمم املتحدةركة الوكاالت املتخصصة امش – عاشراً
 املنظمات احلكومية الدولية و غريها من اهليئات املعنيةو      

 ٢٧املادة 
 مكتب العمل الدويل

 من االتفاقية، حييل األمني العام إىل املدير العام ملكتب العمل           ٧٤ة   من املاد  ٢وفقـاً ألحكام الفقرة      -١
الـدويل، يف موعـد مناسب قبل افتتاح كل دورة عادية للجنة، نسخاً من التقارير املقدمة من الدول األطراف املعنية                    

ة اليت قد يقدمها املكتب     واملعلومات ذات الصلة بالنظر يف هذه التقارير، حىت يتمكن املكتب من مساعدة اللجنة باخلرب             
وتنظر اللجنة أثناء مداوالهتا يف . فـيما يتعلق باألمور اليت تتناوهلا االتفاقية وتقع يف جمال اختصاص منظمة العمل الدولية      

 .أي تعليقات أو مواد قد يقدمها املكتب

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

 ٢٨املادة 
 تقدمي املعلومات والوثائق والبيانات اخلطية من هيئات أخرى

 من االتفاقية، جيوز للجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة وغريها من أجهزة            ٧٤ من املادة    ٤مبوجـب الفقرة    
مبا فيها املؤسسات الوطنية حلقوق     (كومية الدولية وغريها من اهليئات املعنية       األمـم املـتحدة، فضالً عن املنظمات احل       

، إىل تقدمي معلومات خطية عن األمور اليت تتناوهلا االتفاقية وتقع           )اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات      
 .يف نطاق أنشطتها، كي تنظر فيها اللجنة
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 ي تقرير اللجنة السنو-حادي عشر 
 ٢٩املادة 

 التقرير السنوي

 من االتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إىل اجلمعية العامة لألمم           ٧٤ من املادة    ٧مبوجـب الفقـرة      -١
املـتحدة عـن تنفيذ االتفاقية يتضمن آراءها وتوصياهتا ويستند، على وجه اخلصوص، إىل دراسة التقارير املقدمة من                  

 .الحظاتالدول األطراف وما تقدمه من م

 من االتفاقية، حييل األمني العام التقارير السنوية للجنة إىل الدول           ٧٤ من املادة    ٨مبوجـب الفقـرة      -٢
األطـراف يف هـذه االتفاقية واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة حقوق اإلنسان واملدير العام ملكتب العمل الدويل          

 .وإىل املنظمات األخرى ذات الصلة

  املواد املتصلة بوظائف اللجنة-اجلزء الثاين 

  من االتفاقية٧٣ التقارير الواردة من الدول األطراف عمالً باملادة - ثاين عشر

 ٣٠املادة 

 تقدمي التقارير
جيوز للجنة أن تعتمد مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجبة التقدمي مبوجب املادة                

 . من االتفاقية٧٣

 ٣١املادة 
 ظر يف التقاريرالن

 من االتفاقية، تنظر اللجنة يف التقارير املقدمة من ٧٤عمالً باإلجراءات املنصوص عليها يف املادة      -١ 
 . من االتفاقية٧٣الدول األطراف مبوجب املادة 

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

 ٣٢املادة 
ال جيوز ألي عضو من أعضاء اللجنة أن يشترك يف دراسة تقارير الدول أو يف مناقشة واعتماد املالحظات  

 .اخلتامية إذا كانت ختص الدولة الطرف اليت انتخب عنها عضواً يف اللجنة
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 الواردةجراءات النظر يف البالغات  إ-ثالث عشر 
 االتفاقية من ٧٦مبوجب املادة           

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

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

 من االتفاقية مل تدخل بعُد حيز النفاذ، ستنظر اللجنة يف ٧٧إلجراءات اليت تقتضيها املادة     ملـا كانـت ا     
 .القواعد املتصلة هبا يف مرحلة الحقة

  املواد املتصلة بالتفسري-اجلزء الثالث 

  التفسري –خامس عشر

 ٣٣املادة 
 العناوين

 .رجعية فقطعند تفسري هذه املواد، ُتهمل العناوين اليت أدرجت ألغراض م 

 ٣٤املادة 
 التعديالت

 .مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقية ذات الصلة، جيوز تعديل النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة 
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 املرفق اخلامس

 قائمة بالوثائق الصادرة أو اليت ستصدر
 فيما يتصل بالدورة األوىل للجنة

 CMW/C/2004/1  جدول األعمال

 CMW/C/L.1  النظام الداخلي املؤقت

 CMW/C/SR 1-9  )ستصدر فيما بعد(احملاضر املوجزة للدورة األوىل للجنة 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 

 


