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  . ٢٠/١٠افتتح االجتماع الساعة   
  بيان ممثل األمني العام

تكلــم باســم األمــني العــام فقــال إن : الــرئيس املؤقــت  - ١
ــة ازد    ــراف يف االتفاقيـ ــدول األطـ ــدد الـ ــاع  عـ ــذ االجتمـ اد منـ

وتـود  .  دولـة  ٤٢ إىل   ٣٧، من   ٢٠٠٧الثالث، املعقود يف عام     
 ،مفوضية حقـوق اإلنـسان أن تغتـنم فرصـة الـذكرى العـشرين           

 العتماد االتفاقية لتعزيز تصديقها، بـالنظر إىل        ،٢٠١٠يف عام   
ــن      ــدة مـ ــرة واحـ ــياق اهلجـ ــسان يف سـ ــوق اإلنـ ــة حقـ أن محايـ

ة لفتــــرة الــــسنتني األولويــــات املواضــــيعية الــــست للمفوضــــي 
٢٠١١-٢٠١٠ .  

ــال       - ٢ ــع العمـ ــوق مجيـ ــة حقـ ــة محايـ ــد درســـت جلنـ ولقـ
ــىت اآلن     ــرهم حـ ــضاء أسـ ــاجرين وأعـ ــا؛  ١٢املهـ ــرا أوليـ  تقريـ

وإكـوادور هـي   . يزال تقريـران آخـران يف انتظـار الدراسـة         وال
ولقــد . أول دولــة طــرف تقــدم تقريرهــا الــدوري الثــاين للجنــة

ــة   ــة أخــرى، ٢٥ لعــدد فــات موعــد تقــدمي التقــارير األولي  دول
وينبغي تقدميها دون إبطاء بغية تعزيز مهمـة الرصـد الـيت تقـوم              

  . هبا اللجنة
، أصــبحت املكــسيك ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١٥ويف   - ٣

 مـن   ٧٧الدولة الطرف الثانية اليت تتقدم بإعالن مبوجب املادة         
االتفاقيـــة تـــسلم فيـــه باختـــصاص اللجنـــة بـــالنظر يف الرســـائل 

وســيدخل إجــراء . فــراد عــن انتــهاكات لالتفاقيــةاملقدمــة مــن أ
ــون    ــدما تكـ ــاذ عنـ ــز النفـ ــائل حيـ ــ١٠الرسـ ــراف قـ د  دول أطـ

 اللجنـــة يف جلـــستها ونظمـــت. تقـــدمت مبثـــل هـــذا اإلعـــالن 
 يومـــا للمناقـــشة العامـــة بـــشأن خـــدم املنـــازل  ةاحلاديـــة عـــشر

املهــاجرين، وبــدأت العمــل يف إعــداد تعليــق عــام بــشأن هــذا    
  . املوضوع

   ئيسانتخاب الر
): البوســـــنة واهلرســـــك (شتيكوفالـــــسيدة تـــــشوال  - ٤

  . رئيسا لالجتماع) بريو( غوتيريس رشحت السيد

   .رئيسا بالتزكية) بريو(انتخب السيد غوتيريس   - ٥
   .توىل السيد غوتيريس رئاسة االجتماع  - ٦

  ) CMW/SP/8 (إقرار جدول األعمال
   .أُقر جدول األعمال  - ٧
 مـن النظـام   ٣ و ٢ه إىل املـادتني    وجه االنتبـا  : الرئيس  - ٨

 علـــى أن ٢وتـــنص املـــادة ). CMW/SP/3(الـــداخلي املؤقـــت 
م وثائق تفويض املمـثلني وأمسـاء أعـضاء الوفـود إىل األمـني       ّدقَُت

. العام قبل املوعد احملدد الفتتاح االجتماع بأسبوع على األقـل         
ــويض        ــائق التف ــد وث ــه بع ــرد إلي ــه مل ت ــالنظر إىل أن ــه ب وذكــر أن

ة من عدد من الدول األطراف املمثلـة يف االجتمـاع،           يحصحال
، أن ٣فإنــه حيــق ملمثلــي الــدول األطــراف هــذه، وفقــا للمــادة  

ــا يف االجتمــاع؛ وحــثهم علــى تقــدمي     يــشتركوا اشــتراكا مؤقت
  . وثائق تفويضهم بأسرع ما ميكن

   .تقرر ذلك  - ٩
   انتخاب أعضاء املكتب

ا هوالـسيد هوكـس   ) نيجرييـا (أُنتخب الـسيد أونيمـوال        - ١٠
  . نائبني للرئيس) ألبانيا(

انتخــاب تــسعة أعــضاء يف جلنــة محايــة حقــوق مجيــع العمــال  
ــرهم  ــضاء أســـــــــــ ــاجرين وأعـــــــــــ ، CMW/SP/9 (املهـــــــــــ

  )CMW/SP/9/Add.2 و CMW/SP/9/Add.1 و
 الــيت CMW/SP/9وجــه االنتبــاه إىل الوثيقــة : الــرئيس  - ١١

قـدمني مـن   تتضمن بيانات الـسرية الذاتيـة للمرشـحني الـستة امل       
ــراف ــة   . الـــدول األطـ ــة لثالثـ ــال إن بيانـــات الـــسرية الذاتيـ وقـ

 ٤مرشــحني إضــافيني، الــيت وردت بعــد املوعــد النــهائي وهــو  
 CMW/SP/9/Add.1، تــرد يف الــوثيقتني ٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــول

وأضاف إنه يعترب أن الدول األطـراف       . CMW/SP/9/Add.2و  
ــحني    ــافيني كمرشـــ ــحني اإلضـــ ــل املرشـــ  ترغـــــب يف أن تقبـــ

  .لالنتخاب
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   .تقرر ذلك  - ١٢
دعــا االجتمــاع إىل انتخــاب مخــسة أعــضاء  : الــرئيس  - ١٣

ــدة      ــهي مـ ــذين تنتـ ــسة الـ ــضاء اخلمـ ــل األعـ ــوا حمـ ــة ليحلـ للجنـ
  . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١عضويتهم يف 

وبنــاء علــى دعــوة مــن الــرئيس، تــوىل الــسيد حييــاوي     - ١٤
   .فرز األصوات) اجلزائر(

  .قتراع السريوأجري تصويت باال  - ١٥
   ٤١      عدد بطاقات االقتراع   
   ١    عدد بطاقات االقتراع الباطلة  
   ٤٠    عدد بطاقات االقتراع الصحيحة  
   ٤٠      عدد املمثلني املصوتني  
   ٢١       :ةاألغلبية املطلوب  

  : عدد األصوات اليت حصل عليها كل من
   ٣٤     )الفلبني(السيد بريالنتس   
   ٣٤  )غواتيماال(السيد إيبارا غونزاليس   
   ٢٨    )سري النكا(واسام السيد كاريا  
   ٢٢      )السنغال(ال تالسيد   
   ١٨      )تركيا(يم فالسيد سي  
   ١٨    )إكوادور(السيد كاريون مينا   
   ١٧  )جامايكا( ستينيت –السيدة ميلر   
   ١٤    )أذربيجان(السيد طاغيزاد   
   ١١      )مايل(السيدة ديكو   

ــريالنتس     - ١٦ ــسيد بـ ــصول الـ ــالنظر إىل حـ ــبني(وبـ ، )الفلـ
ــسيد إي ــوال ــونب ــسيد كاريا)غواتيمــاال(زاليس ارا غ واســام ، وال

علـى األغلبيـة املطلوبـة      ) الـسنغال (ال  ت، والسيد   )سري النكا (

وعلــى أكــرب عــدد مــن األصــوات فقــد مت انتخــاهبم أعــضاء يف   
   .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١اللجنة ملدة تبدأ يف 

ذكـــر أنـــه بـــالنظر إىل أن أربعـــة مرشـــحني : الـــرئيس  - ١٧
فحسب حصلوا على األغلبيـة املطلوبـة، سـيجري اقتـراع ثـان             
قاصر على املرشحني اللذين حـصال علـى ثـاين أكـرب عـدد مـن         

 مــن النظــام ١٥ وفقــا للمــادة ،األصــوات ملــلء بقيــة الــشواغر 
  . الداخلي

  .وأجري تصويت باالقتراع السري  - ١٨
   ٤١      االقتراع  عدد بطاقات  
   ٤١   عدد بطاقات االقتراع الصحيحة   
   ٤١      عدد املمثلني املصوتني  
   ٢١       :األغلبية املطلوبة  

  : عدد األصوات اليت حصل عليها كل من
   ٢٤      )تركيا(السيد سيفيم   
   ١٧    )إكوادور(السيد كاريون مينا   

علـــى ) تركيـــا(يم فوبـــالنظر إىل حـــصول الـــسيد ســـي   - ١٩
ية املطلوبة فقد مت انتخابه عـضوا يف اللجنـة ملـدة تبـدأ يف               األغلب
   .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١

دعــا االجتمــاع إىل انتخــاب أربعــة أعــضاء   : الــرئيس  - ٢٠
 يف ضـــوء نفـــاذ االتفاقيـــة للدولـــة الطـــرف احلاديـــة  ،إضـــافيني

 ٥ إىل ١، وفقــا للفقــرات ٢٠٠٩يوليــه / متــوز١واألربعــني يف 
  . تفاقية اال من٧٢ املادة من
وبنــاء علــى دعــوة مــن الــرئيس، تــوىل الــسيد حييــاوي     ‐ ٢١

  . فرز األصوات) اجلزائر(
  . وأجري تصويت باالقتراع السري  ‐ ٢٢

   ٤١      عدد بطاقات االقتراع  
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   ٤١    عدد بطاقات االقتراع الصحيحة  
   ٤١      عدد املمثلني املصوتني  
   ٢١        األغلبية املطلوبة  

  : يها كل منعدد األصوات اليت حصل عل
   ٣٩      )مايل(السيدة ديكو   
   ٣٨  )جامايكا( ستينيت –السيدة ميلز   
   ٣٨    )أذربيجان(السيد طاغيزاد   
   ٣٧    )إكوادور(السيد كاريون مينا   

، )إكـوادور (وبالنظر إىل حصول السيد كـاريون مينـا           - ٢٣
، )جامايكـا ( سـتينيت    –، والسيدة ميلـر     )مايل(والسيدة ديكو   
ــة فقــد مت  ) أذربيجــان(اد والــسيد طــاغيز ــة املطلوب علــى األغلبي

ينـاير  / كـانون الثـاين  ١انتخاهبم أعضاء يف اللجنـة ملـدة تبـدأ يف         
٢٠١٠.   

أعلــن، بعـــد ســحب األمســاء بالقرعـــة، أن    : الــرئيس   - ٢٤
عضوي اللجنة اللذين ستنتهي مديتهما بعد سـنتني مهـا الـسيد            

  ). نأذربيجا(؛ والسيد طاغيزاد )إكوادور(كاريون مينا 
  .٠٠/١٣رفع االجتماع الساعة   

  


