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 .٢٥/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة  
 افتتاح ممثل األمني العام لالجتماع

مكتـــب املفـــوض الـــسامي حلقـــوق ( يد نـــدياياليـــس -١
قــال، متحــدثا بوصــفه ممثــل األمــني العــام، إن عــدد : )اإلنــسان

ــوق مجيــع        ــة حلمايــة حق ــراف يف االتفاقيــة الدولي ــدول األط ال
مال املهاجرين وأفراد أسرهم، منذ انعقـاد االجتمـاع األول          الع
وعلــى الــرغم مــن . ٣٤ عــضوا إىل ٢٤، ازداد مــن ٢٠٠٣يف 

أن ازدياد العدد هو مدعاة لالرتيـاح إال أنـه ممـا يـثري القلـق أن                 
الدول األطـراف جـاءت بـصفة رئيـسية مـن ثـالث جمموعـات               

لبلــدان إقليميــة، وأنــه مل يوقــع بعــد علــى االتفاقيــة أي مــن ا      
ــة ــة      . املتلقي ــاال حلماي ــة أن تكــون صــكا فع ــال ميكــن لالتفاقي ف

حقـــوق مجيـــع العمـــال املهـــاجرين وأســـرهم إال عنـــدما ميثـــل   
ــور       ــشأ والعب ــدان املن ــا يف ذلــك بل ــاطق، مب ــع املن أعــضاؤها مجي

 .  والوصول
جلنــة محايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين   عقــدت  - ٢

ــراد أســـرهم ــة يف وأفـ  ٢٠٠٤مـــارس /آذار جلـــستها االفتتاحيـ
واعتمــدت يف دورــا الثانيــة يف . واعتمــدت نظامهــا الــداخلي

 مبـــادئ توجيهيـــة يـــتعني اتباعهـــا عنـــد ٢٠٠٥أبريـــل /نيـــسان
وسوف تنعقد دورا الثالثة يف كـانون       . عرض التقارير األولية  

ــتبدأ حتـــضر للنظـــر يف أول  ٢٠٠٥ديـــسمر /األول ، حيـــث سـ
 االتفاقيـة، وهـو تقريـر        مـن  ٧٣تقرير يقدم إليها مبوجب املادة      

ــع    . مــايل ــضا مــساهتمتها يف احلــوار الرفي ــدورة أي وســتناقش ال
ــاهل   ــىن ب ــستوى املع ــة    امل ــرر إجــراؤه يف اجلمعي ــة املق جرة والتنمي

 . ٢٠٠٦العامة يف عام 
تتمثــل أحــد مهــام اللجنــة يف النظــر يف تقــاريرب الــدول  - ٣
سيك  ملـايل واملكــ يـر األويل اللجنـة التقر إىل ووردت . طـرف األ
فمـن  .  دولة طرفا تقريرها يف موعـدها      ٢٥حىت اآلن مل تقدم     و

 تميــ هأنـ صـك سـليم جيــب علـى اللجنـة أن تثبـت      أجـل إبـراز   
ــر ال ميكــن أن      ــة للمهــاجرين، وهــو أم ــة الراهن ــصلة إىل احلال ب

وعليــه . يتحقـق إال مــن خـالل تطبيقهــا عنـد النظــر يف التقرايـر    
هـا بـدون تـأخري      فإنه حيث الدول األطـراف علـى تقـدمي تقارير         
 .من أجل تعزيز مهمة اللجنة يف جمال الرصد

ــع    - ٤ ــا وضــ ــرة مت فيهــ ــشطتها يف فتــ ــة أنــ ــدأت اللجنــ بــ
ــل اهليئــات        ــسيط وترشــيد عم ــن اإلصــالح، وتب ــشات ع املناق
املنـــشأة مبوجـــب معاهـــدات حقـــوق اإلنـــسان علـــى جـــدول   

ويف إطــار برنــامج املفــوض الــسامي، يــتم النظــر يف   . عمــالألا
 هيئة معاهدة موحـدة، حتـل حمـل اهليئـات الـسبع             إمكانية إنشاء 

القائمــة، ــدف جعــل نظــام معاهــدات حقــوق اإلنــسان أكثــر 
فعالية ويف نفس الوقت ختفيـف العـبء املفـروض علـى الـدول              

وتظـل اللجنـة تـشارك بنـشاط يف         . فيما يتعلـق بتقـدمي التقـارير      
 .هذه املناقشات

 انتخاب رئيس اللجنة
اجلهوريـة  (شـح الـسيد مقـداد       ر): مـايل (ديارا  السيد   - ٥

 .رئيسا للجلسة) العربية السورية
) اجلمهورية العربية الـسورية   (مت انتخاب السيد مقداد      - ٦

ــسا ل ــراد    رئي ــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأف ــة محاي لجن
 . بالتزكيةأسرهم

 .توىل السيد مقداد الرئاسة - ٧
 )CMW/SP/4(إقرار جدول األعمال 

 .مت إقرار جدول األعمال – ٨

ــرئيس – ٩ ــادتني  :الـ ــر إىل املـ ــه النظـ ــام ٣ و٢ وجـ  مـــن النظـ
 علـى أنـه ينبغـي تقـدمي         ٢تنص املادة   ). CMW/SP/3(الداخلي  

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

وثـائق تفـويض مـن بعـض الـدول األعـضاء            ومبا أنه مل ترد بعد      
، أن ميــنح احلــق ٣املمثلــة يف االجتمــاع، اقتــرح، وفقــا للمــادة  

أن يــــشاركوا مؤقتــــا يف يف ملمثلــــي تلــــك الــــدول األعــــضاء  
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االجتماع وحثهم على تقدمي وثائق تفويضهم يف أقـرب وقـت           
 .ممكن

 .وقد تقرر ذلك -١٠
 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع اآلخرين

والـسيدة إسـبيندورا   ) اجلزائـر (نتخاب السيد بعلـي   مت ا  - ١١
 .نائبني للرئيس) إكوادور(

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   
فاقية  من االت  ٧٢ من املادة    ٥ إىل   ١ وفقا للفقرتني    ٢٠٠٥

CMW/SP/5و Add.1 
دعــا االجتمــاع إىل انتخــاب مخــسة أعــضاء  : رئيسالــ - ١٢
ويرد أمسـاء األعـضاء الـذين رشـحتهم الـدول األعـضاء           . للجنة

 .)Add.1 وCMW/SP/5(يف الوثيقة 
بناء على دعوة الـرئيس، تـوىل فـرز األصـوات الـسيدة           - ١٣

 ).غينيا(والسيد زومانيغي ) السلفادور(فرفان 
 .جراء التصويت باالقتراع السريمت إ - ١٤

 ٣١  :عدد أوراق االقتراع 
 ٣١ :عدد أوراق االقتراع السليمة 
 ٣١ :عدد املمثلني الذين صوتوا 
 ١٦   :األغلبية املطلوبة 
 : كل مرشحعدد األصوات اليت حصل عليها 
 ٢٥  )تركيا(السيد سيفيم   
 ٢٤) غواتيماال(السيدة ديغيز أريفالو   
 ٢٤) سري النكا(اواسام السيد كاريي  

 ١٨  )الفلبني(السيد برييانتيس  
 ١٨ )أذربيجان(السيد تاغيزاد  
 ١٧)  اجلماهريية العربية الليبية(السيدة احلجاجي  
 ١١ )أوغاندا(السيد غاكواندي  
 ٧ )بوركينا فاصو(السيد ويدراوغو  
 ٦ )البوسنة واهلرسك(السيد دافيدوفيتش  

ــانت   - ١٥ ــسيد بريي ــا أن ال ــبني(يس مب ــاغيزاد   و) الفل ــسيد ت ال
الـــسيد  و) غواتيمـــاال(والـــسيدة ديغيـــز أريفـــالو ) أذربيجـــان(

حـصلوا  ) سـريل النكـا  (والـسيد كاريياواسـام   ) تركيـا (سـيفيم  
ــى أكــرب عــدد مــن األصــوات، مت      ــة وعل ــة املطلوب ــى األغلبي عل
بــذلك انتخــام أعــضاء يف اللجنــة لفتــرة مــدا أربــع ســنوات  

 .٢٠٠٦يناير / الثاين كانون١اعتبارا من 
 .٤٠/١١رفعت اجللسة الساعة  

 


