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اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية الدولية حلماية 
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

االجتماع األول 
حمضر موجز لالجتماع األول 

 املعقودة يف املقر، نيويورك، يوم اخلميس، ١١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
. (ممثل األمني العام)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نداي الرئيس املؤقت:
(مايل)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ديارا الرئيس:

احملتويات 
ممثل األمني العام يفتتح االجتماع 

انتخاب الرئيس 
إقرار جدول األعمال 

إقرار النظام الداخلي لالجتماع 
انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين 

إنشاء جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
انتخاب أعضاء اللجنة عمال باملادة ٧٢ من االتفاقية  (أ)

الرئيس يسحب بالقرعة أمساء اعضاء اللجنة اخلمسة الذين تنتـهي واليتـهم يف  (ب)
غضون عامني بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٥ من املادة ٧٢ من االتفاقية 

حتديد موعد استالم أعضاء اللجنة ملهامهم  (ج)
مسائل أخرى 
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افتتح االجتماع الساعة ١٠/٤٠. 
 األمني العام يفتتح االجتماع 

الرئيس املؤقت: حتدث باسم األمني العـام، فقـال إن  - ١
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املـهاجرين وأفـراد 
أسـرهم اعتمدـا اجلمعيــة العامــة بــدون تصويــت يف كــانون 
األول/ديسمرب ١٩٩٠، ودخلت حيز النفـاذ يف ١ متـوز/يوليـه 
ـــن إيــداع الوثيقــة العشــرين مــن  ٢٠٠٣، بعـد ثالثـة أشـهر م

وثائق التصديق عليها أو االنضمام إليها. 
وقال إن االتفاقية اليت تتضمـن القواعـد الدنيـا حلمايـة  - ٢
احلقوق املدنية والسياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة 
للعمـال املـهاجرين، تشـكل إضافـة كبـرية إىل العمليـــة الدوليــة 
ـــيت  لتحديـد القواعـد الدنيـا حلقـوق املـهاجرين وهـي العمليـة ال
شرعت فيه منظمة العمل الدوليـة بوضـع االتفـاقيتني رقـم ٩٧ 
لعام ١٩٤٩ ورقم ١٤٣ لعام ١٩٧٥. ووصف االتفاقية بأا 
معاهدة عامة مستوحاة مـن التوصيـات والدراسـات والتقـارير 

الواردة من خمتلف هيئات األمم املتحدة ومؤسساا. 
ومضى يقول إن االتفاقية تعرف العـامل املـهاجر بأنـه  - ٣
أي شخص سيقوم أو يقوم أو قام بنشـاط لقـاء أجـر يف دولـة 
ليس من رعاياهـا. ويتضـح مـن البيانـات املسـتقاة مـن منظمـة 
العمـل الدوليـة أن عــدد العمــال املــهاجرين يــتراوح بــني ٦٠ 
و٦٥ مليـون عـامل، ولكـن جممــوع املســتفيدين ــا يف مجيــع 
أحناء العامل يـتراوح بـني ١٧٥ و١٨٠ مليـون شـخص، حيـث 
أن هـذا الصـك ينـص أيضـــا علــى محايــة حقــوق أفــراد أســر 
العمـال املـهاجرين. وقـد اخـــذت اهلجــرة يف الســياق احلــايل، 
سياق العوملة، أبعادا جديــدة، ويقـدر أن عـدد املـهاجرين ميثـل 
٣ يف املائـة مـن سـكان العـامل. وأيـا كـــان احلــال، فــإن األمــر 

يتعلق هنا مبسألة تؤثر يف مجيع البلدان بدون استثناء تقريبا. 

واهلـدف مـن االتفاقيـــة إمنــا يتمثــل يف محايــة العمــال  - ٤
املهاجرين من التعرض لالستغالل أثناء أي مرحلة من مراحـل 
هجرم والقضاء على أي استغالل قد يتعرضــون لـه، ويتمثـل 
خباصة يف وضع حد ملظاهر التعاقد معهم بصـورة غـري قانونيـة 
أو سـرية واالجتـار ـم، فضـال عـن منـع أصحـاب املؤسســـات 
من التعاقد مع من ال حيمل منهم وثائق إقامة وعمــل رمسيـة أو 
مـن يقيـم بصـورة غـري قانونيـة. وتضـع االتفاقيـة معايـري دوليـــة 
ــــهاجرين ممـــن حيملـــون وال  ملزمــة تتعلــق مبعاملــة العمــال امل
حيملــون تلــك الوثــائق وبراحتــهم وحقوقــهم، وبااللتزامـــات 
الواقعة على بلدان املوطن والبلدان املســتضيفة. مث إن االتفاقيـة 
تفتح دروبا جديدة حيث أـا تعـرف حقـوق الفئـات اخلاصـة 
من العمال املهاجرين ومـن بينـهم العمـال مـن سـكان املنـاطق 
احلدوديـــة والعمـــال املومسيـــني والعمـــال العـــاملني حلســــام 
اخلاص. واالتفاقية اليت تلتزم مبوجبها الدول األطراف بأن يأ 
ـــة والعادلــة والكرميــة واملشــروعة، إمنــا تســد  الظـروف املرضي
مواطـن ضعـــف هــؤالء العمــال الــيت جتعلــهم عرضــة للتميــيز 
ـــد وصــل حــىت اآلن إىل أربعــة  واالسـتغالل واالعتـداءات. وق
وعشرين دولة عـدد الـدول الـيت صدقــــــت علــــى االتفاقيـــــة 

أو انضمت إليها. 
ــــال إن اهلـــدف األساســـي مـــن  الرئيــس املؤقــت: ق - ٥
االجتمـاع، انتخـاب األعضـاء العشـرة الذيـن سيشـكلون جلنــة 
محايـة حقـوق مجيـع العمـال املـــهاجرين وأفــراد أســرهم وفقــا 
ـــة يف النظــر يف  للمـادة ٧٢ مـن االتفاقيـة. وتتمثـل واليـة اللجن
تقـارير الـدول األطـراف بشـأن التدابـــري التشــريعية والقضائيــة 
واإلداريـة وغريهـا ممـا يتـم اعتمـاده تنفيـذا ألحكـام االتفاقيـــة. 
وتنـص املادتـان ٧٦ و٧٧ علـى أن الـدول األطـراف جيـوز هلــا 
ـــيت تدعــي  االعـتراف باختصـاص اللجنـة بـالنظر يف الرسـائل ال
فيـها دولـة طـرف أو كيـان خــاص أن دولــة أخــرى طرفــا يف 
االتفاقية ال متتثل لاللتزامات الواقعـة عليـها مبوجـب االتفاقيـة. 
وستدخل هذه اإلجراءات حيز النفاذ مىت مت إيداع اإلعالنات 
العشرة املتبقية الستكمال النصاب وليس هناك حـىت اآلن مـن 
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بني الدول اليت صدقت علـى االتفاقيـة أي دولـة وافقـت علـى 
هـذه اإلجـراءات، ولـذا فـهو حيـث الـدول األطـــراف علــى أن 

تنظر يف إمكانية املوافقة عليها. 
وسـتبدأ اللجنـــة أعماهلــا يف الوقــت الــذي حيــث فيــه  - ٦
األمني العام على إصالح وترشـيد أعمـال وإجـراءات اهليئـات 
املنشـأة عمـال مبعـاهدات حقـوق اإلنســـان، وحتقيــق االتســاق 
فيمـا بـني تلـك اهليئـات. وعلـى اللجنـة أن تكـون قـادرة علـــى 
املشـاركة علـى حنـو نشـط يف احملادثـــات الــيت ترســي األســس 
ـــذه اهليئــات تعتمــد مبــادئ توجيهيــة بشــأن  الكفيلـة جبعـل ه
توحيـد تقـارير الـدول األطـــراف. كمــا أن عليــها أن توصــي 

بتدابري لتعزيز النظم الوطنية حلماية حقوق اإلنسان. 
انتخاب الرئيس 

ــــترح باســـم جمموعـــة  الســيد زومــانيغي (غينيــا): اق - ٧
البلـدان األفريقيـة، ترشـيح السـيد شـيخ سـيدي ديـارا، املمثـــل 
الدائــم ملــايل لــدى األمــــم املتحـــدة، لتـــوىل منصـــب رئيـــس 

االجتماع األول للدول األطراف يف االتفاقية. 
الرئيس املؤقت: قال إنـه إذ يالحـظ أن ليـس مثـة أي  - ٨
ترشيحات أخرى، يعترب أن اتمعني يريـدون انتخـاب السـيد 

ديارا (مايل) رئيسا. 
ــوىل  وانتخـب السـيد ديـارا (مـايل) رئيسـا بالتزكيـة وت - ٩

منصب رئاسة االجتماع. 
وقد تقرر ذلك.  - ١٠

 (CMW/SP/1) إقرار جدول األعمال
الرئيـس: قـال إن النـص االنكلـيزي تنقصـه يف عنــوان  - ١١
البنـد ٦ مـن جـدول األعمـال (CMW/SP/1) عبـارة �وأفـــراد 
أسرهم�. والنص الصحيـح لعنـوان البنـد هـو �محايـة حقـوق 

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم�. 
الرئيــس: قــال إنــه إن مل يســــتمع إىل أي اعـــتراض،  - ١٢
فسيعترب أن اللجنة تقر جـدول األعمـال بصيغتـه الـيت نقـح ـا 

شفويا. 

وقد تقرر ذلك.  - ١٣
 (CMW/SP/3) إقرار النظام الداخلي لالجتماع

الرئيس: عرض مشـروع النظـام الداخلـي لالجتمـاع  - ١٤
ــــس هـــو الـــذي يبـــت عمـــال  (CMW/SP/3)، فقــال إن الرئي
مبا تنص عليه املادة ٢٠ من النظام الداخلـي لالجتمـاع يف أي 
مســألة إجرائيــة ال ينــص عليــها النظــام الداخلــي لالجتمـــاع 
وذلك يف ضوء املادة ذات الصلة من النظام الداخلي للجمعيـة 
العامــة. وأضــاف قــائال إنــه إن مل يســتمع إىل أي اعــــتراض، 

فسيعترب أن اتمعني يريدون إقرار النظام الداخلي. 
وقد تقرر ذلك.  - ١٥

الرئيس: تال على اتمعني نصـي املـادتني ٢ و٣ مـن  - ١٦
النظــام الداخلــي الــذي مت إقــراره املتعلقتــني بوثــائق تفويـــض 
املمثلني ومشاركتهم، فقال إن األمني العام مل يتلق بعد وثـائق 
التفويـض الالزمـة لبعـض ممثلـي الـــدول األطــراف. وقــال إنــه 
يقترح بالتايل أن يسمح هلؤالء املمثلني باملشاركة علـى أسـاس 
مؤقت يف االجتماع عمال باملادة ٣ مـن النظـام الداخلـي وأحل 
على ضرورة أن يقدمـوا وثـائق تفويضـهم إىل األمـني العـام يف 

أقرب وقت. 
وقد تقرر ذلك.  - ١٧

انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين 
الرئيس: قال إنه وفقا للمـادة ٤ مـن النظـام الداخلـي  - ١٨
لالجتمـاع، يتعـني علـى اتمعــني أن ينتخبــوا مــا بــني نــائب 
ـــواب للرئيــس. وقــد رشــحت جمموعــة دول  رئيـس وأربعـة ن
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب السيد فيليب باوليسو، املمثل 
الدائم ألوروغواي لدى األمم املتحدة. وأضاف الرئيس قـائال 
إنـه إذ يـرى أن ليـــس مثــة ترشــيحات أخــرى فســيعترب، إن مل 
يسـتمع إىل أي اعـتراض، أن اتمعـني يريـــدون انتخابــه نائبــا 

لرئيس االجتماع. 
وقد تقرر ذلك.  - ١٩
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إنشاء حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
 (CMW/SP/2) 

انتخــاب أعضــاء اللجنــة عمــال باملــادة ٧٢  (أ)
من االتفاقية 

الرئيـــس: بعـــد أن ذكـــر بأحكـــام املـــادة ٧٢ مـــــن  - ٢٠
االتفاقية، أشار إىل أن أمساء املرشحني وبيانات سريهم الذاتيـة 
تـرد يف الوثيقـــة CMW/SP/2 قــال إنــه، إن مل يســتمع إىل أي 
اعتراض، سيعترب أن ليس مثة حاجة للتصويت باعتبار أن عدد 
املرشــحني يســاوي عــــدد املنـــاصب وأن اتمعـــني يريـــدون 

انتخاب املرشحني العشرة بالتزكية. 
وقد تقرر ذلك.  - ٢١

الرئيـس: أعلـن عـن انتخـــاب أعضــاء اللجنــة الســيد  - ٢٢
فرانسـيكو ألبـا (املكسـيك) والسـيد خوسـيه ســـريانو برلينتــس 
(الفلبني) والسيد فرانسيكو كاريون منيا (إكـوادور) والسـيدة 
آنا اليزابيث كوبياس مدينـا ( السـلفادور) والسـيدة آنـا ماريـا 
دييغــيز (غواتيمــاال) والســيد أمحــد حســــن الـــربعي (مصـــر) 
والسـيد عبـد احلميـد اجلمـري (املغـرب) والسـيد ارتـور شـــاتو 
غاكوند (أوغندا) والسيد براسـاد كاريزوسـام (سـري النكـا) 

والسيد أزاد تاغيزاده (أذربيجان). 
الرئيـــس يســـحب بالقرعـــة أمســـاء أعضـــاء  (ب)
اللجنــة اخلمســة الذيــن تنتــهي واليتـــهم يف 
ـــن  غضـــون عـــامني بـــالفقرة الفرعيـــة (أ) م

الفقرة ٥ من املادة ٧٢ من االتفاقية 
الرئيـس: بعـد أن سـحب بالقرعـة األمســـاء، أعلــن أن  -٢٣
السـيد خوسـيه ســـريانو برلينتــس والســيدة آنــا ماريــا دييغــيز 
ـــور شــاتو غــاكوند والســيد براســاد كاريزوســام  والسـيد ارت

والســيد أزاد تــاغيزاده هــم األعضــــاء الذيـــن ســـتنتهي فـــترة 
واليتهم يف غضون عامني. 

(ج) حتديد موعد استالم أعضاء اللجنة ملهامهم 
الرئيس: اقترح أن تبدأ واليـة أعضــــاء اللجنـة فــــــي  - ٢٤
١ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤ وقـال إنـه إن مل يســتمع إىل أي 

اعتراض، فسيعترب أن اتمعني يوافقون على اقتراحه. 
وقد تقرر ذلك.  - ٢٥

ــــس  الرئيــس: قــال إن الســيد خوســيه ســريانو برلينت - ٢٦
(الفلبني) والسيدة آنا ماريا دييغيز (غواتيمـاال) والسـيد ارتـور 
شـاتو غـاكوند (أوغنـدا) والسـيد براسـاد كاريزوسـام (ســـري 
النكـا) والسـيد أزاد تـاغيزاده (أذربيجـان) ميارســـون مهامــهم 
لفــترة ســنتني تبــدأ يف ١ كــانون الثــاين/ينــــاير ٢٠٠٤ حـــىت 
٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٥. وأضاف قـائال إن أعضـاء 
اللجنة اخلمسة الذين سيمارسون مهامهم لفترة أربـع سـنوات 
هم من ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤ حىت ٣١ كانون األول/ 
ديسمرب ٢٠٠٧ هم السيد فرانسيكو ألبا (املكسـيك) والسـيد 
فرانسـيكو كـــاريون منيــا (إكــوادور) والســيدة آنــا الــيزابيث 
كوبيـاس مدينـــا ( الســلفادور) والســيد أمحــد حســن الــربعي 

(مصر) والسيد عبد احلميد اجلمري (املغرب). 
مسائل أخرى 

ــــدول  الرئيــس: نظــرا لعــدم طــرح أي مــن ممثلــي ال - ٢٧
األطـراف ألي موضـوع آخـر ملناقشـته، أعلـن الرئيـس اختتـــام 
االجتمـاع األول للـــدول األطــراف يف اتفاقيــة محايــة حقــوق 

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم. 
رفعت االجتماع الساعة ١١/١٠  

 


