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 .٢٠/١٠افتتح االجتماع الساعة 
 افتتاح ممثل األمني العام لالجتماع

مكتــب املفــوض الــسامي حلقــوق ( يد مبايــدجولالـس  -١
قــال، متحــدثا بوصــفه ممثــل األمــني العــام، إن عــدد : )اإلنــسان

ــوق مجيــع        ــة حلمايــة حق ــراف يف االتفاقيــة الدولي ــدول األط ال
أسرهم، منذ انعقـاد االجتمـاع الثـاين        العمال املهاجرين وأفراد    

 ويـــضم اآلن ٣٧ عـــضوا إىل ٣٤، ازداد مـــن ٢٠٠٥ يف عـــام
وتعتــرب أيــضا بــريو ونيكــاراغوا . األرجنــتني وألبانيــا وموريتانيــا

وليسوتو من الدول األعضاء اجلدد، ذلك أن االتفاقيـة مل يبـدأ            
 . ٢٠٠٥نفاذها بالنسبة إليها إال يف اجتماع عام 

 ال ميكـن لالتفاقيـة أن تكـون صـكا فعـاال             وأضاف أنه  - ٢
حلمايـــة حقـــوق مجيـــع العمـــال املهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم       

عنــدما ميثــل أعــضاؤها مجيــع املنــاطق وتــضم هــذه العــضوية  إال
وسـوف يواصـل مكتـب      . كال مـن دول املنـشأ ودول املقـصد        

مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان عملـه مـن أجـل       
خـالل االسـتمرار يف الـسعي إىل حتقيـق          حتقيق هـذه الغايـة مـن        

تصديق شامل على االتفاقية، ومن خالل تنسيقه لعمل اللجنـة          
التوجيهية الدولية للحملة العاملية للتصديق على االتفاقيـة، عـن          
طريــق منتــديات مــشتركة بــني الوكــاالت مثــل فريــق اهلجــرة    

وأشـار بارتيـاح إىل أن      . العاملي، والعمل الذي تقـوم بـه أمانتـه        
ــز     كــ ــضا يف تعزي ــشطة أي ــدول األطــراف احلاضــرة ن ثريا مــن ال

 . االتفاقية
عقــدت جلنــة محايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين    - ٣

ــىت اآلن     ــسات حـ ــبع جلـ ــرهم سـ ــراد أسـ ــا . وأفـ ووردت إليهـ
ــارير       ــسع دول أطــراف ونظــرت يف تق ــن ت ــة م ــارير األولي التق

وســوف . إكــوادور ومــايل ومــصر واملكــسيك : الــدول التاليــة
ــام  تنظــر ــة يف ع ــارير أذربيجــان والبوســنة   ٢٠٠٨ اللجن  يف تق

. واهلرسك وبوليفيا واجلمهوريـة العربيـة الـسورية والـسلفادور         
ـــ     ــة ل ــهائي لتقــدمي التقــارير األولي ــة ٢٥ومــضى املوعــد الن  دول

طــرف أخــرى، وينبغــي تقــدميها بــدون تــأخري مــن أجــل تعزيــز 
 . وظيفة الرصد اليت تقوم هبا اللجنة

غواتيمـــاال أصـــبحت أول دولـــة طـــرف  وأضـــاف أن  - ٤
 من االتفاقية، وبـذلك  ٧٧ و ٧٦تقدم بيانات مبوجب املادتني   

مت االعتــراف باختــصاص اللجنــة يف النظــر يف الرســائل الــواردة 
) ٧٧املـادة   (ومـن أفـراد     ) ٧٦املـادة   (من دول أطراف أخـرى      

ــة  وينبغــي للــدول األطــراف األخــرى أن  . عــن انتــهاك االتفاقي
 .ماالحتذو حذو غوتي

ــها     - ٥ ــافة إىل وظيفتــ ــضا، باإلضــ ــة أيــ ــامهت اللجنــ وســ
ــع     ــوار الرفيـ ــارير، يف احلـ ــر يف التقـ ــة يف النظـ ــية املتمثلـ األساسـ
املستوى الذي تقـوم بـه اجلمعيـة العامـة بـشأن اهلجـرة الدوليـة                

 يف نيويـورك، عـن      ٢٠٠٦سـبتمرب   /والتنمية، املعقـود يف أيلـول     
ــات بــني حقــوق     ــشأن العالق ــوب ب ــان مكت ــق بي ــسان طري  اإلن

 . واهلجرة والتنمية
 انتخاب رئيس اللجنة

رشـح  ): اجلمهورية العربية السورية   (السيد اجلعفري  - ٦
 .رئيسا لالجتماع) البوسنة واهلرسك(السيد بريكا 

بالتزكيـة  ) البوسنة واهلرسـك  (مت انتخاب السيد بريكا      - ٧
رئيسا الجتمـاع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة              

 .ع حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهممجي
 .توىل السيد بريكا رئاسة االجتماع - ٨

 )CMW/SP/6(إقرار جدول األعمال 
 . مت إقرار جدول األعمال - ٩

 مــن النظــام ٣ و٢ وجــه النظــر إىل املــادتني  :الــرئيس - ١٠
 على أنه ينبغي تقـدمي      ٢وتنص املادة   ). CMW/SP/3(الداخلي  

وثائق تفويض املمثلني وأمسـاء أعـضاء الوفـود إىل األمـني العـام              
. خـالل مــدة ال تتجــاوز أســبوعا مـن تــاريخ افتتــاح االجتمــاع  

ومبا أنه مل ترد بعد وثـائق تفـويض مـن بعـض الـدول األعـضاء                 
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، أن ميــنح احلــق ٣املمثلــة يف االجتمــاع، اقتــرح، وفقــا للمــادة  
ملمثلــــي تلــــك الــــدول األعــــضاء يف أن يــــشاركوا مؤقتــــا يف  
االجتمـــاع وحـــثهم علـــى تقـــدمي وثـــائق تفويـــضهم يف أقـــرب 

 .ممكن وقت

 .وقد تقرر ذلك -١١
 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع اآلخرين

والــسيد كورمــان ) ليــسوتو(مت انتخــاب الــسيد ماوميــا  - ١٢
 .نوابا للرئيس) األرجنتني(والسيدة ميلون ) تركيا(

نــة محايــة حقــوق مجيــع العمــال   انتخــاب مخــسة أعــضاء للج 
ــراد أســرهم  ــذين   املهــاجرين وأف ــوا حمــل هــؤالء ال  لكــي حيل

ديـــسمرب / كـــانون األول٣١انتـــهت مـــدة عـــضويتهم يف   
 من االتفاقية   ٧٢ من املادة    ٥ إىل   ١ وفقا للفقرتني    ٢٠٠٧

)CMW/SP/7 و Add.1 ( 
عــضاء دعــا االجتمــاع إىل انتخــاب مخــسة أ: رئيسالــ - ١٣

وتــرد بيانــات الــسرية الذاتيــة لألشــخاص الــستة الــذين  . للجنــة
). CMW/SP/7(رشـــــحتهم الـــــدول األعـــــضاء يف الوثيقـــــة     

ــا ــد      أم ــد املوع ــذين ورد ترشــيحهم بع األشــخاص اآلخــرين ال
 .)CMW/SP/7/Add.1(النهائي فترد بياناهتم يف الوثيقة 

 . وقد تقرر ذلك - ١٤
رز األصـوات الـسيدة   بناء على دعوة الـرئيس، تـوىل فـ        - ١٥

 .)اجلزائر(والسيدة عبد احلق ) كولومبيا(توريس 
 .مت إجراء التصويت باالقتراع السري - ١٦

 ٣٦  :عدد أوراق االقتراع 
 ٣٦ :عدد أوراق االقتراع السليمة 
 ٣٦ :عدد األعضاء الذين صوتوا 
 ١٩   :األغلبية املطلوبة 

 : األصوات اليت حصل عليها كل مرشحعدد 
 ٣١   )مصر(د الربعي السي  
 ٢٩  )املغرب(السيد اجلمري    
 ٢٦ )السلفادور(السيدة كوبياس مدينا  
 ٢٥   )املكسيك(السيد ألبا  
 ٢٥) بوركينا فاسو(السيدة بوسي كونسيمبو  
 ٢٤  )إكوادور(السيد كاريون مينا  
 ١٣   )ألبانيا(السيد باريابا  

مــــري والــــسيد اجل) مــــصر(مبــــا أن الــــسيد الربعــــي  - ١٧
الــسيد ألبــا و) الــسلفادور(الــسيدة كوبيــاس مــدينا و) املغــرب(
ــا فا(الـــسيدة بوســـي كونـــسيمبو  و) املكـــسيك( ــبوركينـ ) وسـ

حصلوا على األغلبية املطلوبة وعلى أكرب عدد من األصـوات،          
مت بذلك انتخاهبم أعضاء يف اللجنة لفتـرة مـدهتا أربـع سـنوات              

 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١اعتبارا من 
 تام االجتماعاخت
أعلـن عـن اختتـام االجتمـاع الثالـث للـدول            : الرئيس - ١٨

 .األطراف يف االتفاقية
 .٣٠/١١ الساعة الجتماعرفع ا 

 


