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الدورة السابعة واخلمسون 
اللجنة الثالثة 

البندان ١٠٩ (أ) و ١١٢ من جدول األعمال 
مسائل حقوق اإلنسان: تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان 

  امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 A/C.3/57/L.37 اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار 
بيـــان مقـــدم مـــن األمـــني العـــام وفقـــا للمـــادة ١٥٣ مـــن النظـــــام الداخلــــي 

  للجمعية العامة 
الطلبات الواردة يف مشروع القرار   أوال -

A، تطلب اجلمعية  /C.3/57/L.37 مبوجب أحكام الفقرة ٤ من منطوق مشروع القرار - ١
العامة إىل األمني العام أن يتخذ مجيع الترتيبات الالزمة لكي يتم بسرعة تشـكيل اللجنـة املعنيـة 
حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، وهـي اللجنـة املشـار إليـها يف املـادة ٧٢ 
مـن االتفاقيـة، حاملـا تدخـل االتفاقيـة حـيز النفـاذ، ويـــب جبميــع الــدول األطــراف أن تقــدم 

تقريرها الدوري األول يف الوقت احملدد. 
 

األنشطة املطلوبة مبوجب االتفاقية عند بدء نفاذها   ثانيا -
اجتماعات الدول األطراف يف االتفاقية   ألف -
تقضي املادة ٨٧ من االتفاقية مبا يلي:  - ٢
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يبدأ نفاذ االتفاقية يف اليوم األول من الشهر الذي يلي فترة ثالثـة أشـهر علـى  (أ)
تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديـق أو االنضمـام. ومـن املرجـح أن تـودع وثيقـة 

التصديق أو االنضمام العشرون يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ أو يف مطلع عام ٢٠٠٣؛ 
يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعـد بـدء  (ب)
نفاذها يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء فـترة ثالثـة أشـهر علـى تـاريخ إيـداع تلـك 

الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها. 
ووفقـا للمـادة ٧٢ مـن االتفاقيـة، تنشـأ جلنـة معنيـة حبمايـة حقـوق العمــال املــهاجرين  - ٣
وأفراد أسرهم (يشـار إليـها فيمـا يلـي باسـم �اللجنـة�)، وتتـألف مـن ١٤ خبـريا ينتخبـون يف 
اجتماعات الدول األطراف، ويعملون بصفتهم الشخصية. وجيـري انتخـاب األعضـاء األربعـة 

عشر يف اللجنة على مرحلتني: 
يعقد االجتماع األول للدول األطراف، والذي سينتخب فيه ١٠ من أعضـاء  (أ)
اللجنة، بدعوة من األمني العام يف مقر األمم املتحدة ملدة يوم واحـد يف مقـر األمـم املتحـدة يف 

غضون فترة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية؛ 
يعقـد االجتمــاع الثــاين للــدول األطــراف، والــذي ســينتخب فيــه األعضــاء  (ب)
األربعة اإلضافيون، بدعوة من األمني العـام يف مقـر األمـم املتحـدة ملـدة يـوم واحـد يف غضـون 
فترة ال تتجاوز ستة أشهر مـن بـدء نفـاذ االتفاقيـة بالنسـبة للدولـة الطـرف احلاديـة واألربعـني. 

وبعد ذلك، تعقد اجتماعات الدول األطراف بدعوة من األمني العام مرة كل سنتني. 
 

دورات اللجنة   باء -
تقضي املادة ٧٥ بـأن تعتمـد اللجنـة نظامـها الداخلـي، وتنتخـب أعضـاء مكتبـها ملـدة  - ٤
سنتني، وجتتمع مرة كـل سـنة. وأخـريا، تقضـي املـادة ٧٥ أيضـا بـأن تعقـد اللجنـة اجتماعاـا 
ـــرى األمــني العــام ضــرورة مراعــاة املبــادئ  عـادة يف مقـر األمـم املتحـدة. ويف هـذا الصـدد، ي
املتضمنة يف قرار اجلمعية العامة ٢٤٣/٤٠ املؤرخ ١٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٥. وعليـه، 

ينبغي للجنة أن جتتمع يف مقر أمانتها الفنية، أي يف جنيف. 
ومن ضمن األمور املتوقع أن تقوم ا اللجنة يف دورا العادية األوىل انتخـاب أعضـاء  - ٥
مكتبها، والنظر يف نظامها الداخلي واعتماده وفقا للمادة ٧٥ من االتفاقية، والنظـر يف مبـادئ 
توجيهيـة عامـة بشـأن تقـدمي الـدول األطـــراف لتقاريرهــا املنصــوص عليــها يف املــادة ٧٣ مــن 
االتفاقية وإقرار تلك املبادئ، والبت يف األمور املتعلقة بتنظيم أعماهلـا املقبلـة وبـإعداد تقريرهـا 
السـنوي الـذي سـيقدم إىل اجلمعيـة العامـة. كمـا سـتنظر يف معلومـات عـن إجـراءات وطرائـــق 
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عمل اهليئات التعاهدية األخرى وعن أنشطة مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان. ووفقـا 
للمادة ٧٤ من االتفاقيـة، سـتتعاون اللجنـة مـع مكتـب العمـل الـدويل والوكـاالت املتخصصـة 

وأجهزة األمم املتحدة، وكذلك املنظمات احلكومية الدولية وغريها من اهليئات املعنية. 
 

جتهيز التقارير املقدمة من الدول األطراف يف االتفاقية   جيم -
تقضي املادة ٧٣ من االتفاقية بأن تتعهد الدول األطراف بأن تقدم عـن طريـق األمـني  - ٦
العـام تقاريرهـا لتنظـر فيـها اللجنـة بشـأن التدابـري التشـريعية والقضائيـة واإلداريـة وغريهـــا مــن 
التدابـري الـيت اختذـا لتفعيـل أحكـام االتفاقيـة يف غضـون عـام مـن بـدء نفـاذ االتفاقيـــة بالنســبة 
للدولـة العضـو املعنيـة، مث مـرة كـل مخـس سـنوات أو كلمـــا طلبــت اللجنــة ذلــك. ومبوجــب 
املادة ٧٤، تقدم اللجنة أيضا تقريرا سنويا عن أنشـطتها إىل اجلمعيـة العامـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ 
االتفاقيـة وتضمنـه آراءهـا وتوصياـا، وتسـتند فيـه علـى وجـه اخلصـــوص إىل دراســة التقــارير 

املقدمة من الدول األطراف وكل ما تقدمه هذه الدول من مالحظات. 
 

نظر اللجنة يف املنازعات الناشئة فيما بني الدول   دال -
جتيز املادة ٧٦ من االتفاقية ألي دولــة طـرف فيـها أن تعلـن يف أي وقـت أـا تعـترف  - ٧
ـــة طرفــا أخــرى  باختصـاص اللجنـة يف تلقـي ودراسـة رسـائل تدعـي فيـها دولـة طـرف أن دول
ال تفي بالتزاماا مبوجب االتفاقية. وال جيوز للجنة أن تعـاجل املسـألة احملالـة إليـها وال أن تقـدم 
تقريرا بشأا إىل الدول األطراف املعنية إال بعد استيفاء شروط معينة وانقضاء احلـدود الزمنيـة 
املقررة. ويبدأ نفاذ أحكام هذه املادة عندما تصدر ١٠ دول من الـدول األطـراف يف االتفاقيـة 

إعالنات مبوجب الفقرة ١ من املادة املذكورة. 
 

التعامل مع رسائل األفراد   هاء -
جتيز املادة ٧٧ من االتفاقية ألية دولة طرف فيها أن تعلـن يف أي وقـت مبوجـب هـذه  - ٨
املادة أا تعترف باختصاص اللجنة يف تلقـي ودراسـة الرسـائل الـواردة مـن أفـراد أو نيابـة عـن 
أفراد خيضعون لواليتها ويدعون أن حقوقهم الفردية املقررة مبوجب أحكام هـذه االتفاقيـة قـد 
تعرضـت النتـهاك مـن قبـل الدولـة الطـرف املعنيـة. وتنظـر اللجنـة يف الرسـائل املقدمـة مبوجــب 
هذه املادة يف جلسات مغلقة وحتيل آراءها إىل الدولة الطـرف املعنيـة وإىل الفـرد املعـين. ويبـدأ 
نفـاذ أحكـام تلـك املـادة عندمـا تصـدر ١٠ دول مـن الـدول األطـــراف يف االتفاقيــة إعالنــات 

مبوجب الفقرة ١ من املادة املذكورة. 
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ويف حالة بدأ نفاذ االتفاقية يف كــانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ أو يف عـام ٢٠٠٣، لـن  - ٩
يتسـىن عقـد أول مؤمتـر للـدول األطـراف يف االتفاقيـة إال يف عـام ٢٠٠٣. وبـــالنظر إىل الفــترة 
ـــة لعقــد هــذا املؤمتــر مث لعقــد أول اجتمــاع للخــرباء العشــرة املنتخبــني الذيــن  الزمنيـة املطلوب

ستتشكل منهم اللجنة فإن الدورة األوىل للجنة ستعقد يف عام ٢٠٠٤. 
 

االحتياجات املقدرة من املوارد   ثالثا -
مع مراعاة األنشطة اليت ستنفذ مبجرد بدء نفـاذ االتفاقيـة علـى النحـو املوضـح أعـاله،  - ١٠
ـــاذ االتفاقيــة يف عــام ٢٠٠٣، يعتــرب أنــه ســيكون هنــاك حاجــة إىل مــوارد  ويف حالـة بـدء نف
املساعدة املؤقتة لتعيني موظف برتبة ف – ٤ وآخر مـن فئـة اخلدمـات العامـة لتوفـري اخلدمـات 
الفنيـة للجنـة. وتقـدر االحتياجـات املطلوبـة مـــن خدمــات املؤمتــرات مببلــغ ٩٠٠ ٧٧ دوالر. 
وسيصل جمموع االحتياجات املطلوبة لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ إىل ٨٠٠ ٢٣٣ دوالر. 
ولكن من اجلدير بالذكر يف هذا السياق أن اعتماد مشروع القـرار ال تـترتب عليـه يف  - ١١
حد ذاته أو تلقائيا أية آثار ماليـة مباشـرة يف عـام ٢٠٠٣. ويف حالـة نشـوء هـذه االحتياجـات 
نتيجة لدخول االتفاقية حيز النفاذ، فإن األموال الالزمة سـتوفر باسـتخدام اإلجـراءات املتصلـة 
بقرار اجلمعية العامة ٢٥٦/٥٦ املؤرخ ٢٤ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ بشـأن املصروفـات 

غري املنظورة واالستثنائية لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
 

خالصة   رابعا -
يف حالة اعتماد اللجنة الثالثـة ملشـروع القـرار A/C.3/57/L.37، لـن تنشـأ أيـة آثـار  - ١٢
مالية مباشرة بسبب عدم كفاية عـدد التصديقـات علـى االتفاقيـة يف الوقـت الراهـن. ومـن 
املقدر، يف حالة بدء نفاذ االتفاقية يف عام ٢٠٠٣، أن تبلغ االحتياجات اليت ستنشأ نتيجـة 
للتصديـق علـى االتفاقيـة ٨٠٠ ٢٣٣ دوالر لفـترة الســـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وســتغطى 
هــذه االحتياجــــات باســـتخدام اإلجـــراءات املنصـــوص عليـــها يف قـــرار اجلمعيـــة العامـــة 

٢٥٦/٥٦، وستبلغ اجلمعية العامة بذلك يف دورا الثامنة واخلمسني. 
 


