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  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  - أوالً  

  الدول األطراف يف االتفاقية  - ألف  
لدى اختتام الدورة الثامنة عشرة للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين              -١

، بلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقيـة الدوليـة          ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٦وأفراد أسرهم يف    
وكانـت اجلمعيـة    .  دولة ٤٦) االتفاقية(ق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       حلماية حقو 

 ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ يف    ٤٥/١٥٨العامة قد اعتمدت االتفاقية يف قرارها       
  . ٢٠٠٣يوليه / متوز١ يف ٨٧ من مادهتا ١وأصبحت هذه االتفاقية نافذة وفقاً ألحكام الفقرة 

صـدقت   األول هبذا التقرير قائمة بالدول اليت وقَّعت على االتفاقية أو         وترد يف املرفق      -٢
وُتتاح املعلومات املستكملة عن حالة االتفاقية، مبا يف ذلـك نـصوص     . انضمت إليها  عليها أو 

 جمموعة معاهدات األمم املتحدة   اإلعالنات والتحفظات وغريها من املعلومات ذات الصلة، يف         
قـسم   على شبكة اإلنترنت واليت يتـوىل صـيانتها          http://treaties.un.orgاملنشورة يف املوقع    

  .يؤدي مهام الوديع املوكلة إىل األمني العام الذي كتب الشؤون القانونيةالتابع ملاملعاهدات 

  اجللسات والدورات  -باء  
 ١٠مم املتحدة جبنيف يف الفترة من       عقدت اللجنة دورهتا السابعة عشرة يف مكتب األ         -٣

). CMW/C/SR.204-212(جلسات عامة   ، فاشتملت على تسع     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٤إىل  
 جدول األعمـال    ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٠ املعقودة يف    ٢٠٤واعتمدت اللجنة يف جلستها     

  . CMW/C/17/1املؤقت الوارد يف الوثيقة 
 ١٥يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة مـن         وعقدت اللجنة دورهتا الثامنة عشرة        -٤
). CMW/C/SR.213-231( جلسة عامـة     ١٩، فاشتملت على    ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٦ إىل

 جدول األعمـال    ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٥ املعقودة يف    ٢١٣واعتمدت اللجنة يف جلستها     
  .CMW/C/18/1املؤقت الوارد يف الوثيقة 

  العضوية واحلضور  - جيم  
  . السيدة أندريا ميلر ستينيتلدورة السابعة عشرة مجيع أعضاء اللجنة، عدا حضر ا  -٥
وحضر مجيع أعضاء اللجنة دورهتا الثامنة عشرة باستثناء السيد أمحد حـسن الربعـي      -٦
وكان السيد  . وكانت السيدة خدجية لعجال غائبة ملدة ثالثة أيام       . السيدة أندريا ميلر ستينيت   و

وقـد  .  ملدة مخسة أيامبريانتيس غائباً. أربعة أيام، وكان السيد خوسي س  ملدة   أمحدو تال غائباً  
  . بأسباب غياهبمأبلغ أعضاء اللجنة الذين وردت أمساؤهم أعاله الرئيس مقدماً
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أعضاء اللجنة مع اإلشارة إىل فتـرة واليـة        بذا التقرير قائمة    هبوترد يف املرفق الثاين       -٧
  . واحد منهم كل

  ملقبلة للجنةاالجتماعات ا  - دال  
 ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلول ١٣ إىل   ٩ستعقد اللجنة دورهتا التاسعة عشرة يف الفترة من           -٨

  . مبكتب األمم املتحدة يف جنيف
مـن اجلمعيـة    أن تطلب   اللجنة  قررت  ،  )٢٠٩اجللسة  (ويف الدورة السابعة عشرة       -٩

اعتبـاراً مـن     آخـر    أسبوعاًالجتماع السنوي للجنة    لتمديد ا العامة توفري املوارد الضرورية     
، فضالً عن توفري املوارد لترمجة الردود اخلطية املقدمة من الدول األطراف علـى              ٢٠١٤ عام

وقبل اعتماد القرار، كانت األمانة قـد أطلعـت         . قوائم املسائل إىل لغات العمل يف اللجنة      
  . آثار ذلك يف امليزانية الربناجميةاللجنة على 

يزانية الربناجميـة إىل اللجنـة يف دورهتـا الثامنـة عـشرة             املاآلثار يف   وقُدم بيان     -١٠
امليزانية الربناجمية يف املـرفقني  اآلثار يف ويرد القرار وبيان   . ومتت املوافقة عليه  ) ٢٣٠ اجللسة(

  . على التوايل،ذا التقريرهبلرابع الثالث وا

  الرابع والعشرينالرؤساء املشاركة يف اجتماع   -هاء  

نة، السيد عبد احلميد اجلمري، رئاسة االجتماع الرابع والعـشرين          توىل رئيس اللج    -١١
 / حزيـران  ٢٩ إىل   ٢٥قد يف الفترة من     لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الذي عُ      

. A/67/222ويرد التقرير الصادر عن االجتماع يف الوثيقـة  . أديس أبابا، إثيوبيا   يف ٢٠١٢ يونيه
 االجتماع اخلامس والعشرين للرؤساء املزمع عقـده يف         ميثل السيد اجلمري اللجنة يف    وسوف  

 وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة      .٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٨ إىل   ٢٤ جنيف يف الفترة من   
 علـى املوقـع     اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان     باالجتماعات السنوية لرؤساء    

  .http://www2.ohchr.org:  اإلنسان على العنوانالشبكي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق

  ٢التعليق العام رقم   - واو  
التعليـق   ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٤ اليت ُعقدت يف    ٢٢٧اعتمدت اللجنة يف جلستها       -١٢

.  بشأن حقوق العمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري قانوين وأفراد أسـرهم             ٢العام رقم   
املتعلقـة  االتفاقيـة   تنفيذ أحكـام     الدول األطراف بشأن     ويقدم التعليق العام توجيهات إىل    

   .املهاجرين الذين هم يف وضع غري قانوين وأفراد أسرهمبالعمال 
وفيما يتعلق بإعداد تعليق عام، تشمل ممارسة اللجنة عقد يوم خمـصص للمناقـشة                -١٣

وبعد ذلـك،   . اً وكتابي العامة تقدم فيه اجلهات املعنية مدخالت عن املوضوع املختار شفوياً         
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 من املدخالت بغيـة     ُيصاغ التعليق العام وتصدر دعوات إىل اجلهات املعنية كي تقدم مزيداً          
دورة ُتعقـد يف    وضع اللمسات األخرية على التعليق الذي سُيعتمد بعد ذلك يف جلسة عامة             

 ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩ للمناقشة العامة يف     اللجنة يوماً خصصت  ويف هذا الشأن،    . الحقة
حقوق العمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري قـانوين وأفـراد            التركيز على محاية    مت فيها   
  :وركّزت املناقشات على املواضيع التالية. أسرهم

جترمي العمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري قانوين وتعرضهم لالستغالل             )أ(  
  ؛وسوء املعاملة

ة للعمال املهاجرين الذين هم يف وضع       توافر احلقوق االقتصادية واالجتماعي     )ب(  
  غري قانوين وأفراد أسرهم والقيود املتصلة هبا؛

 وضع غـري  العمال املهاجرين الذين هم يف    التحديات املتعلقة حبماية حقوق       )ج(  
  .قانوين وأفراد أسرهم

السامية وكان من بني املتحدثني الرئيسيني ممثلون عن اللجنة ومفوضية األمم املتحدة              
 ،وق اإلنسان ومنظمة العمل الدولية واليونسكو واملنظمة الدولية للهجرة والدول األطراف    حلق

قُدمت أيضاً عدة مسامهات    و. واملنظمات غري احلكومية ونقابات العمال واألوساط األكادميية      
ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن يوم املناقـشة العامـة         . اء هذا احلدث  نكتابةً إلغ 

 يف الصفحة الشبكية للجنة املستضافة علـى موقـع       ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩ظّم يف   الذي نُ 
  ).http://www2.ohchr.org(مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت 

ومت الشروع بعد ذلك يف صياغة التعليق العام وُوجهت دعوة أخرى إىل اجلهـات                -١٤
سهامات من العديد من اجلهات املعنية، وُنظـر فيهـا مث       واسُتلمت إ . املعنية لتقدمي مدخالت  

 وبناًء. أُدرجت يف مشروع التعليق العام، حسبما هو مناسب، قبل الدورة الثامنة عشرة للجنة            
منظمة العمل الدولية خالل صياغة واعتماد التعليق العام وظيفةً         تولت  على طلب من اللجنة،     

  . من االتفاقية٧٤للمادة  استشارية وفقاً

  يوم املناقشة العامة  - زاي  
، نظمت اللجنـة    )، الدورة الثامنة عشرة   ٢٢٣اجللسة   (٢٠١٣أبريل  / نسيان ٢٢يف    -١٥

مناقشة عامة ملدة نصف يوم بشأن أمهية إحصاءات اهلجرة بالنسبة للتقارير املطلوب تقـدميها   
 من ممثلـي   مشاركا٧٥ًوحضر املناقشة العامة أكثر من . مبوجب املعاهدة ولسياسات اهلجرة  

احلكومات ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة           
  .واملؤسسات األكادميية

 الـسيد كريـغ     وافتتح هذا احلدث رئيس اللجنة، السيد اجلمري، وقدم مالحظاتٍ          -١٦
ـ    فرع التنمية واملسائل االقتصادية واالجتماعية    موخيرب، رئيس    وث واحلـق يف    يف شعبة البح
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مناقـشات  أدار أيـضاً     الـذي    التنمية التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       
 متكلمني ضيوف ميثلـون احلكومـات، واألمـم املتحـدة،     ١٠ومجع هذا احلدث  . الفريق

حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفــراد         ومنظمات دولية أخرى، واللجنة املعنية حبماية       
السيد أزاد تاغيزادي، نائب رئـيس       وقدم   .نظمات غري حكومية، واجملتمع املدين    ، وم أسرهـم

  .اللجنة، املالحظات اخلتامية
أتاحت املناقشة العامة ملدة نصف يوم تبادل معلومات مفيـدة عـن التحـديات              و  -١٧

 يف ذلك األدوات وقواعـد      واملمارسات اجليدة املتعلقة جبمع إحصاءات اهلجرة وحتليلها، مبا       
، وتبادل املمارسات اجليدة بشأن محاية البيانات املتعلقـة جبمـع بيانـات             بيانات املتوفرة ال

ن واملهاجرين الشخصية، السيما فيما يتعلق بالفئات الضعيفة، مبن فيهم األطفـال واملهـاجر    
اإليدز /الذين يعيشون يف وضع غري قانوين، واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية           

فهم كيف ميكن ملختلف اجلهـات الفاعلـة أن تـستخدم           كما أتاحت   ض أخرى،   أو بأمرا 
  :ومن بني املسائل اليت أُثريت يف املناقشة. املعلومات لفائدة العمال املهاجرين وأسرهم

على أدلة لتبديد املفاهيم اخلاطئة الشائعة حـول       املبنية   واملعلومات   أمهية اإلحصاءات  •
 العمال املهاجرين؛

لعمـال  لواصلة قياس عملية التنفيذ والقيود املتعلقة حبقـوق اإلنـسان   احلاجة إىل م  •
 املهاجرين؛ 

املتعلقة بـالتمييز   اإلحصاءات   سامهت فيها اإلحصاءات، مبا يف ذلك        اليتالتجارب   •
الذي يعاين منه العمال املهاجرون، يف تشجيع إجراء تغيريات هامة يف الـسياسات             

 واملمارسات؛

ي حلقوق املهاجرين ودور وسائل اإلعالم يف تشكيل الرأي    مؤشر عامل  وضع إجيابيات •
 العام خبصوص العمال املهاجرين؛

الدراسات والسبل املستخدمة للحصول على معلومات حول ما يسمى باجملموعات           •
 أطفال العمال املهاجرين، واالحتياجات اخلاصة هلذه اجملموعات؛اخلفية، مثل 

كتب األمم  ماليت وضعها   العمال املهاجرين    الطوعي عن هتريب     اإلبالغآلية  جتارب   •
 املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

البيانـات الـيت    وعلى  وميكن االطالع على برنامج املناقشة العامة ملدة نصف يوم            
يف الـصفحة   واملتكلمني الـضيوف    هبا كل من الرئيس ونائب الرئيس ومدير املناقشة          أدىل

قع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان علـى شـبكة    الشبكية للجنة املستضافة على مو    
  ).http://www2.ohchr.org(اإلنترنت 
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  الترويج لالتفاقية  - حاء  

 يف مؤمتر بشأن اهلجرة نظّمه املنتـدى االجتمـاعي          ، السيد اجلمري  ،شارك الرئيس   -١٨
ث يف حـد بصفته عضواً يف فريق النقـاش     وشارك أيضاً . ٢٠١٢ سبتمرب/األفريقي يف أيلول  

على احلدود الدولية، استضافته البعثة الدائمـة للمكـسيك          قوق اإلنسان ُخّصص حل جانيب  
 خالل الدورة   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ونظمته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف       
 يف حلقة دراسـية     وشارك السيد اجلمري أيضاً   . السابعة والستني للجمعية العامة يف نيويورك     

منهاج التعاون الدويل بـشأن     الذين هم يف وضع غري قانوين نظّمها        ملهاجرين  بشأن العمال ا  
 ويف حلقـة    ٢٠١٢أكتوبر  /يف بروكسل يف تشرين األول    ) PICUM (املهاجرين غري املوثقني  

.  يف بروكـسل ٢٠١٢نوفمرب /دراسية أخرى نظّمها االحتاد الدويل للنقابات يف تشرين الثاين        
 ٢٦  املنتدى االجتماعي العاملي للهجرة، الذي ُعقد يف الفترة من          يف ومثّل الرئيس اللجنة أيضاً   

  .  يف مانيال، الفلبني٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠إىل 
، أصدر الرئيس واملقرر اخلاص املعين حبقوق       ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ويف    -١٩

  .يل للهجرةاإلنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو، بياناً مشتركاً مبناسبة اليوم الدو
ومثّل السيد حممد سيفني اللجنة يف يوم املناقشة العامة الذي نظمته جلنة حقوق الطفل                -٢٠

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨بشأن حقوق مجيع األطفال يف سياق اهلجرة الدولية يف جنيف يف 
، شارك السيد اجلمري يف اجتماع دويل بـشأن العمـال           ٢٠١٣فرباير  /ويف شباط   -٢١

، ٢٠١٣مارس /ويف آذار. يف تونسُعقد  منطقْيت الشرق األوسط ومشال أفريقيا، املهاجرين يف
  . وغرب أفريقيا ُعقدت يف داكاربشأن اهلجرة يف مشال أفريقياحلقة دراسية شارك الرئيس يف 

  االجتماع مع الدول األطراف  - طاء  
/  أيلول ١٢يف  املعقودة  ،  )الدورة السابعة عشرة   (٢٠٩أثناء جلستها   عقدت اللجنة     -٢٢

وركّز االجتماع علـى    . ، جلسة غري رمسية مع الدول األطراف يف االتفاقية        ٢٠١٢ سبتمرب
للجنة، أي اعتماد قوائم املسائل قبل إعـداد        اليت تتبعها ا  أساليب العمل واإلجراءات اجلديدة     

اف يف  لتقدمي التقارير، وإجراء النظر يف حاالت الدول األطر       واجلدول الزمين الثابت    التقارير،  
  . من الدول األطرفوحضرت اجللسة مخس عشرة دولة . يرغياب التقار

ورحب العديد من ممثلي الدول األطراف باإلجراء املتعلق بتقدمي قوائم املسائل قبـل               -٢٣
وذكر أحد املمثلني أن من املفيد أن       . لتقدمي التقارير اجلدول الزمين   إعداد التقارير، وبتحديد    

ر يف حاالت الدول األطراف يف غياب تقاريرها وتقدمي قوائم املـسائل            ُيجمع بني إجراء النظ   
  . يشمل التقارير األولية اليت انقضى املوعد احملدد لتقدميها قبل إعداد التقارير، مبا

وأبلغت اللجنة الدول األطراف بأهنا تعتزم تقدمي طلب إىل اجلمعية العامة يف دورهتا               -٢٤
  .  أسبوعاً آخرالجتماع السنوي للجنةبتمديد ايتعلق  ٢٠١٣ الثامنة والستني يف عام
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، ٢٢٤اجللـسة   (٢٠١٣أبريـل  / نيسان٢٢ مع الدول يف     وعقدت اللجنة اجتماعاً    -٢٥
وقـدمت  .  من الدول األطراف وغري األطراف      دولة ٢٤شاركت فيه   ) الدورة الثامنة عشرة  

ز هيئـات املعاهـدات،     اللجنة حملة عامة عن أنشطتها وأساليب عملها يف سياق عملية تعزي          
تقدمي واجلدول الزمين ل  شكل احلوار البناء وحمتوى مالحظاهتا اخلتامية وشكلها،        تناولت فيها   

، تعتزم اللجنة اسـتعراض     باجلدول الزمين  وفيما يتعلق    .إجراء تقدمي التقارير املبسط   التقارير و 
ر الذي سيزيد من     دولة من الدول األطراف خالل دورة مدهتا مخس سنوات، األم          ٤٥تقارير  

متديد ويف هذا السياق، أبلغت اللجنة الدول بأهنا قررت أن تطلب      . عبء عملها بشكل معترب   
فيما خيـص    على حنو فعال      بواليتها حىت يتسىن هلا االضطالع   فترة االجتماعات أسبوعاً آخر     

  .التزامات الدول األطراف بتقدمي التقارير
مية إىل الترويج لالتفاقية، مبا يف ذلك عملها مـع           أنشطتها الرا  وناقشت اللجنة أيضاً    -٢٦

وأشارت اللجنة إىل أن هتريب املهـاجرين       . خمتلف أصحاب املصلحة، وأيام املناقشات العامة     
أن االتفاقية توفر إطار    أضافت  واالجتار باألشخاص وتدفقات اهلجرة غري املشروعة يف تزايد و        

 بتـدين   وإذ أحاطت اللجنة علمـاً    . جلة شاملة املعاهدات الذي يتيح معاجلة هذه املسائل معا      
مستوى املشاركة يف االتفاقية، فإهنا دعت الدول اليت مل تصدق على االتفاقية أو مل تنـضّم                
إليها بعد إىل أن تفعل ذلك هبدف محاية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين ما زالوا مـن                 

 بالتأخري يف تقدمي التقارير     أيضاً للجنة علماً وأحاطت ا .  يف اجملتمع  بني اجملموعات األكثر ضعفاً   
  .األولية والدورية

أشار ممثالن إىل أنه ال ينبغي      فغري أطراف، الكلمة    دول  وأخذت عدة دول، مبا فيها        -٢٧
عدم اهتمام باالتفاقية، مشددان على أن هـذا        باعتباره  أن ُينظر إىل التأخري يف تقدمي التقارير        

الناشـئة  ىل عوامل أخرى، مبا يف ذلك التزامات اإلبالغ املتعددة والقيود            إ التأخري قد يكون راجعاً   
املوظفني واملوارد والطبيعة املعقدة لالتفاقية واحلاجة إىل ضمان أن تتماشـى التـشريعات             عن قلة   

تقدمي التقـارير فيمـا يتعلـق       اجلدول الزمين ل  وأثار ممثل آخر مسألة     . والسياسات مع أحكامها  
 واملبادئ  ، والطبيعة االختيارية إلجراء تقدمي التقارير املبسط،      لتقدمي التقارير الشامل  باجلدول الزمين   

  ).مبادئ أديس أبابا التوجيهية(التوجيهية بشأن استقاللية وحياد خرباء هيئات املعاهدات 

  اعتماد التقرير  - ياء  
عيـة  ، عرض الرئيس على اللجنة الثالثـة للجم       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥يف    -٢٨

  .العامة التقرير السنوي للجنة عن أعمال دورتيها اخلامسة عشرة والسادسة عشرة
الدورة الثامنـة    (٢٣١، اعتمدت اللجنة يف جلستها      ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٦ويف    -٢٩

  .التقرير السنوي املقدم إىل اجلمعية العامة) عشرة
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  أساليب العمل  - ثانياً  

يئات معاهدات حقوق اإلنـسان، وبـصفته       شارك الرئيس، باسم اجتماع رؤساء ه       -٣٠
تعزيز وتدعيم  اهلادفة إىل   خبرياً، يف اجتماع غري رمسي للعملية احلكومية الدولية للجمعية العامة           

، )٦٦/٢٥٤انظر قرار اجلمعية العامـة      (األداء الفعال لنظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان        
  . ٢٠١٢يوليه / متوز١٨ إىل ١٦الذي ُعقد يف نيويورك يف الفترة من 

، اعتمدت اللجنة بياناً أولياً رحبت فيـه        )الدورة السابعة عشرة   (٢٠٩ويف اجللسة     -٣١
بتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان             

الـسامية  التابعة لألمم املتحدة، وتقدمي الدعم، من حيث املبدأ، للتدابري اليت اقترحتها املفوضة        
وأوضحت اللجنة أهنا ستواصل مناقشة املقترحات . تعزيز وترشيد نظام هيئات املعاهدات    بغية  

ويرد البيـان األويل يف     . الواردة يف التقرير وإبداء الرأي بشأن كل مقترح يف الوقت املناسب          
  .ذا التقريرهباملرفق اخلامس 

لجنة قراراً رحبت فيه باملبادئ ، اعتمدت ال)الدورة السابعة عشرة (٢١٢ويف اجللسة   -٣٢
مبادئ أديس أبابا  (التوجيهية بشأن استقاللية ونزاهة أعضاء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان          

، اليت متت املوافقة عليها يف اجللسة الرابعة والعشرين لرؤساء هيئـات معاهـدات              )التوجيهية
ويرد . ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٢٩ إىل   ٢٥حقوق اإلنسان املعقودة يف أديس أبابا يف الفترة من          

  . ذا التقريرهبالقرار يف املرفق السادس 
ويف الدورة السابعة عشرة أيضاً، عقد جملس اللجنة اجتماعه األول عقب قرار اللجنة        -٣٣

وترشـيد  تبـسيط   بعقد اجتماعات منتظمة ملكتب اللجنة بغرض تسيري أعماهلا، فضالً عن           
  .أساليب عملها

، اجتمعـت   )، الدورة الثامنة عـشرة    ٢٢٢اجللسة   (٢٠١٣ أبريل/ نيسان ١٩ويف    -٣٤
أعضاء من جلنـة مناهـضة      مع  اللجنة مع امليسِّرين املشتركني يف العملية احلكومية الدولية و        

وجرى تبادل صريح بشأن املقترحات     . التعذيب واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       
وأبرز أعضاء اللجنة أن هيئات     . زيز هيئات املعاهدات  الواردة يف تقرير املفوضة السامية عن تع      

املعاهدات ُتنشأ مبوجب معاهدات تصدق عليها الدول وأهنا تشكل الدعامة األساسية لنظـام        
حىت يتسىن تنفيذ   بالقدر الكايف   ورأى أعضاء اللجنة أنه ينبغي متويل النظام        . هيئات املعاهدات 

. دات الدول األطـراف يف املعاهـدات ذات الـصلة   إىل هيئات املعاه اليت أسندهتا   الواليات  
موافقتهم على تنسيق وترشيد أساليب العمل حبيث ال يـؤثر          عن   وأعرب أعضاء اللجنة أيضاً   

 وفورات يتم حتقيقها يف بنـاء القـدرات         ُتستثمر أي  على أصحاب احلقوق، وأن      ذلك سلباً 
  . لضمان تنفيذ توصيات اللجنة على املستوى القُطري

، )، الدورة الثامنة عشرة٢٢٩ و٢٢٧اجللستان  (٢٠١٣أبريل / نيسان٢٥ و ٢٤ويف    -٣٥
املالحظـات  بصفحات و بالعدد األقصى لل  اعتمدت اللجنة املقترحات املتعلقة بالتقيد الصارم       
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 ٢٦ويف ). A/66/860(يف تقرير املفوضة الـسامية   وفق ما جاء     على التوايل،    ،اخلتامية املركزة 
، اعتمدت اللجنة املقترحات والتوصيات املتبقية الواردة يف        )٢٣١سة  اجلل (٢٠١٣أبريل  /نيسان

التقرير، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة باستقالل وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق             
 يف  وقررت اللجنة كذلك أن تعيد النظـر تـدرجيياً        ). A/67/222(اإلنسان يف ممارسة مهامهم     
  . مها الداخلي عند الضرورةت املفوضة السامية، وأن تعّدل نظاأساليب عملها يف ضوء توصيا

  التعاون مع اهليئات املعنية  - ثالثاً  

املنظمـات  مـع   واصلت اللجنة تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة املتخصـصة و           -٣٦
ورحبت مبسامهات هذه الوكاالت واملنظمات  . املنظمات غري احلكومية  مع  احلكومية الدولية و  

ق بالنظر يف تقارير الدول األطراف، وشجعتها على التعاون بصورة أكرب مع اللجنة             يتعل فيما
  . طريةعن طريق تقدمي معلومات قُ

وواصلت اللجنة أيضاً تعاوهنا الوثيق مع منظمة العمل الدولية، اليت تساعد اللجنـة               -٣٧
  . من االتفاقية٧٤ من املادة ٥بصفة استشارية، وفقاً للفقرة 

   من االتفاقية٧٣قارير املقدمـة من الدول األطراف مبوجب املادة الت  -رابعاً  
 / نيـسان ٢٦تقـدم، حـىت      من الدول األطـراف مل     ٢١تالحظ اللجنة بقلق أن       -٣٨
ويتـضّمن  .  من االتفاقيـة   ٧٣املادة  مبقتضى  ، التقارير األولية الواجب تقدميها      ٢٠١٣ أبريل

م فيها الدول   كان ينبغي أن تقدِّ    ريخ اليت ينبغي أو   ذا التقرير جدوالً يبني التوا    هباملرفق السابع   
  . األطراف تقاريرها

 ٧٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة               -خامساً  
  االتفاقية من

  املسائل السابقة لتقدمي التقاريراعتماد قوائم املسائل وقوائم   -ألف  
، قوائم املسائل املتعلقة بالتقارير املقدمة من       اعتمدت اللجنة، يف دورهتا الثامنة عشرة       -٣٩

  :الدول األطراف التالية
  رمز قائمة املسائل  رمز التقرير  نوع التقرير  الدولة الطرف

  CMW/C/BFA/1 CMW/C/BFA/Q/1  أّويل  فاسو بوركينا
 CMW/C/MAR/1  CMW/C/MAR/Q/1  أّويل  املغرب
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ضاً، قوائم املـسائل الـسابقة لتقـدمي        واعتمدت اللجنة، يف دورهتا الثامنة عشرة أي        -٤٠
التقارير املتعلقة بالدول األطراف اليت وافقت على اإلجراء االختياري اجلديد لتقدمي التقـارير           

الـداخلي املعـّدل    اللجنة   مكرراً من نظام     ٣١وتلك اليت كان قد مت إشعارها مبوجب املادة         
  ): ٢٥، الفقرة A/67/48انظر الوثيقة (املؤقت و

  الطرفالدولة 
املوعد احملـدد   (نوع التقرير   

  )إ(اإلشعار/)م(تاريخ املوافقة  )لتقدميه
رمز قائمـة املـسائل     
  السابقة لتقدمي التقارير

  )إ(٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦ )٢٠٠٤يوليه / متوز١(أويل   بليز
CMW/C/BLZ/QPR/1  

 CMW/C/GHA/QPR/1  )إ(٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦ )٢٠٠٤يوليه / متوز١(أويل   غانا
 تـشرين   ١(الدوري الثاين     النكا يسر

 CMW/C/SYR/QPR/2  )إ(٢٠١٢مارس / آذار١  )٢٠١١نوفمرب /الثاين

 CMW/C/UGA/QPR/1  )إ(٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦ )٢٠٠٤يوليه / متوز١(أويل   أوغندا

  اعتماد املالحظات اخلتامية  - باء  
ن من الدول   ا اثنت نظرت اللجنة يف دورهتا السابعة عشرة يف تقريرين دوريني قدمتهما           -٤١

التقرير األويل  :  من االتفاقية واعتمدت مالحظاهتا اخلتامية بشأهنما      ٧٤األطراف عمالً باملادة    
، والتقرير الدوري الثاين املقـدم مـن البوسـنة          )CMW/C/RWA/CO/1(املقدم من رواندا    

  ). CMW/C/BIH/CO/2(واهلرسك 
ة تقارير دورية مقدمة من ثالث دول       ونظرت اللجنة يف دورهتا الثامنة عشرة يف ثالث         -٤٢

التقارير الدوريـة  :  من االتفاقية واعتمدت مالحظاهتا اخلتامية بشأهنا ٧٤أطراف عمالً باملادة    
 ) املتعددة القوميـات   -دولة  (بوليفيا  ، و )CMW/C/AZE/CO/2(الثانية املقدمة من أذربيجان     

)CMW/C/BOL/CO/2( وكولومبيا ،)CMW/C/COL/CO/2 .(  
الـسابعة  يف دورتيها   املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة      كن االطالع على    ميو  -٤٣

حتت ) http://documents.un.org(عشرة والثامنة عشرة يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة          
  : الرموز أدناه

 )CMW/C/RAW/CO/1 (رواندا •

 )CMW/C/BIH/CO/2 (البوسنة واهلرسك •

 )CMW/C/AZE/CO/2 (أذربيجان •

 )CMW/C/BOL/CO/2 () املتعددة القوميات-دولة ( بوليفيا •

 )CMW/C/COL/CO/2 (كولومبيا •

ني الـسابعة   الدورتيف إطار   ذا التقرير قائمة الوثائق الصادرة      هبوترد يف املرفق الثامن       -٤٤
  .عشرة والثامنة عشرة
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  املرفقات

  املرفق األول

 حقوق مجيع العمـال     الدول اليت وقعت على االتفاقية الدولية حلماية          
انضمت إليهــا    صدقت عليها أو   املهاجرين وأفـراد أسرهـم، أو   

  ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦حىت 
  )د(اخلالفة  أو )أ(االنضمام تاريخ التصديق أو  )د(تاريخ التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة

  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين١١    أذربيجان
  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٠  األرجنتني
  )أ(٢٠٠٢فرباير / شباط٥    إكوادور
  )أ(٢٠٠٧يونيه / حزيران٥    ألبانيا

  ٢٠١٢مايو / أيار٣١   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  إندونيسيا
    ***)أ(٢٠٠١فرباير / شباط١٥    أوروغواي

   )أ(١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤    أوغندا
  ٢٠٠٨بتمرب س/ أيلول٢٣  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٣  باراغواي

    ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠  باالو
  )أ(٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤    بليز

  ٢٠١١أغسطس / آب٢٤  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٧  بنغالديش
    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  بنن

  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦   ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦  فاسو بوركينا
  )أ(١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٣    البوسنة واهلرسك

تعددة امل -دولة (بوليفيا 
  )القوميات

  )أ(٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٦  

  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  بريو
  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧   ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٣  تركيا
    ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٦  تشاد
    ٢٠٠١رب نوفم/ تشرين الثاين١٥  توغو

  )أ(٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠     ليشيت-تيمور 
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥  جامايكا



A/68/48 

11 GE.13-43999 

  )د(اخلالفة  أو )أ(االنضمام تاريخ التصديق أو  )د(تاريخ التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة

    )د(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود
  )أ(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١    اجلزائر

     ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢  جزر القمر
اجلمهورية العربية 

  السورية
  )أ(٢٠٠٥ونيه ي/ حزيران٢  

  )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٦    الرأس األخضر
  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥    رواندا

     ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  سان تومي وبرينسييب
سانت فنسنت وجزر 

  غرينادين
  )أ(٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩  

  )أ(١٩٩٦مارس / آذار١١    النكا سري
   ٢٠٠٣مارس / آذار١٤   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣  السلفادور

  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٩    السنغال
     ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٥  سرياليون
  )أ(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٥    سيشيل
  ٢٠٠٥مارس / آذار٢١   ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٤  شيلي
    ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١  صربيا

   ٢٠٠٢ر يناي/ كانون الثاين٨   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  طاجيكستان
     ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٥  غابون
   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  غانا

  *٢٠٠٣مارس / آذار١٤  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  غواتيماال
  ٢٠١٠يوليه / متوز٧  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  غيانا
  )أ(٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧    غينيا
    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢   بيساو-غينيا 
   ١٩٩٥يوليه / متوز٥   ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٥  الفلبني
    ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٤  فرتويال

   )أ(٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩    قريغيزستان
    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥  الكامريون
     ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧  كمبوديا
  )أ(١٩٩٥مايو / أيار٢٤    كولومبيا
    ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٩  الكونغو
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  )د(اخلالفة  أو )أ(االنضمام تاريخ التصديق أو  )د(تاريخ التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة

  )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨    ليبيا
     ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  ليبرييا
   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤  ليسوتو
  )أ(٢٠٠٣يونيه / حزيران٥    مايل 
  )أ(١٩٩٣فرباير / شباط١٩    مصر

    ٢٠١٢مارس / آذار١٥  موزامبيق
   ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١   ١٩٩١أغسطس / آب١٥  املغرب

  **١٩٩٩مارس / آذار٨   ١٩٩١مايو / أيار٢٢  املكسيك
  )أ(٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢    موريتانيا
  )أ(٢٠٠٩مارس / آذار١٨    النيجر
  )أ(٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧    نيجرييا

  )أ(٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٦    نيكاراغوا
  )أ(٢٠٠٥أغسطس / آب٩    هندوراس

صدرت غواتيماال اإلعالن الذي يعترف باختـصاص اللجنـة         ، أ ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١١يف    *
بني الدول والبالغات الفرديـة،     املتبادلة  بتلقي البالغات   من االتفاقية    ٧٧ و ٧٦املادتني  مبوجب  

  . على التوايل
، أصدرت املكسيك اإلعالن الذي يعترف باختـصاص اللجنـة          ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٥يف    **

  . بتلقي البالغات الفردية من االتفاقية٧٧مبوجب املادة 
، أصدرت أورغواي اإلعالن الذي يعتـرف باختـصاص اللجنـة           ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٣يف    ***

  .  من االتفاقية بتلقي البالغات الفردية٧٧مبوجب املادة 
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  املرفق الثاين

أعضاء اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد               
  ٢٠١٣يناير /كانون الثاين ١أسرهم يف 

 بلد اجلنسية اسم العضو
٣١تنتهي مدة العضوية يف     

 ديسمرب/كانون األول

 ٢٠١٣ الفلبني يانتيسبر سريانو السيد خوسي

  ٢٠١٥  إكوادور  كاريون ميناالسيد فرانسيسكو 
 ٢٠١٣ مايل ديكوالسيدة فاطوماتا عبد الرمحان 

 ٢٠١٥ مصر الربعيالسيد أمحد حسن 

  جلمرياالسيد عبد احلميد 
  السسغون إيبارايل خنيل أالسيد ميغ

  املغرب
 غواتيماال

٢٠١٥  
٢٠١٣ 

 ٢٠١٣ النكا سري كارياواسامالسيد براساد 

  ٢٠١٥  اجلزائر  لعجلالسيدة خدجية 
 ٢٠١٣ جامايكا تي ستين-ميلر السيدة أندريا 

  ٢٠١٥  بريو   ملغار ماغينيا-نونييس السيد ماركو 
  ٢٠١٥  سوفا بوركينا  بوسيالسيدة مرييام 
  ٢٠١٣  تركيا  سيفيمالسيد حممد 
 ٢٠١٥ أذربيجان دهتاغيزاالسيد أزاد 

  ٢٠١٣  السنغال  طالالسيد أمحد 

  تشكيل املكتب    
  )املغرب(اجلمري السيد عبد احلميد     :الرئيس  
  )إكوادور(كاريون مينا السيد فرانسيسكو   :نواب الرئيس  
  )فاسو بوركينا(بوسي السيدة مرييام       
  )أذربيجان(ده اتاغيزد أزاد السي      
  )السنغال(ال تالسيد أمحد     :املقرر  
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  املرفق الثالث

مقرر اعتمدته اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين            
   هلاموارد إضافيةوختصيص اجتماعاهتا متديد فترة طلب بوأفراد أسرهم 

  ،إن اللجنة  
الدول األطراف يف اتفاقية محاية حقوق مجيع       إزاء تأخر تقدمي تقارير      تشعر بالقلق  إذ  

حيول دون اضطالع اللجنة باملهام املنوطة هبا مبوجـب          العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مما    
  ،  اضطالعاً كامالًاالتفاقية

) الدورة اخلامسة عشرة   (١٨٢ إىل مقررها الذي اعتمدته يف جلستها رقم         وإذ تشري   
يتم مـن   ، وفقاً جلدول زمين     ٢٠١٤ طراف، اعتباراً من عام    يف تقارير الدول األ    بشأن النظر 

 تنفيذ االتفاقية من جانب الدول األطراف يف إطار دورة إبالغ مدهتا مخـس             النظر يف    خالله
ـ       سنوات  املتعلقـة  ا، بغية التأكد من امتثال مجيع الدول األطراف على قدم املساواة اللتزاماهت

  االتفاقية، من ٧٣بتقدمي التقارير مبوجب املادة 
 املوارد اإلضافية الالزمة لتمكني اللجنة من النظر يف عدد أكرب           وإذ تضع يف اعتبارها     

  من تقارير الدول األطراف، وفقاً للجدول الزمين لإلبالغ املذكور آنفاً، 
بـشأن  أمهية احلوار بني اللجنة والدول األطراف يف االتفاقية         وإذ تضع يف اعتبارها       

على قوائم املسائل املقدمة من اللجنـة،       الكتابية  لدول األطراف   ا يف ردود    املعلومات الواردة 
إىل لغات عمل اللجنة من أجل إتاحـة هـذه          الكتابية  ومن مثّ، ضرورة ترمجة مجيع الردود       

  املعلومات جلميع أعضاء اللجنة، 
  أن تطلب إىل اجلمعية العامة تزويد اللجنة باملوارد الالزمة لعقد دورتني           تقرر  -١  

، ُتعقدان يف مكتب األمم املتحدة يف       ٢٠١٤ سنويتني مدة كل منهما أسبوعان، اعتباراً من عام       
جنيف خالل فصلي الربيع واخلريف، عوضاً عن منط الدورتني السنويتني احلايل الذي يـشتمل              

  ؛على دورة مدهتا أسبوعان يف فصل الربيع وأخرى مدهتا أسبوع واحد يف فصل اخلريف
اجلمعية العامة كذلك توفري املوارد الالزمة لترمجة ردود الدول          إىل   وتطلب  -٢  
  .على قوائم املسائل املقدمة من اللجنة إىل لغات عمل اللجنةالكتابية األطراف 

  )٢٠٩اجللسة  (٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٢يف 
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  املرفق الرابع

 مـن   مشروع املقرر املقدم  اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على       بيان      
   متديد فترة اجتماعاهتا وختصيص موارد إضافية هلااللجنة بشأن 

  الطلبات الواردة يف مشروع املقرر املقترح من اللجنة  -أوالً  
، أن أعباء العمل املتزايـدة      )الدورة السابعة عشرة   (٢٠٩رأت اللجنة، يف جلستها       -١

 باملهام املـسندة إليهـا      فترة االجتماعات لكي تتمكن من االضطالع بفعالية      متديد  تستلزم  
ولذا، قررت أن تطلب من اجلمعية العامة توفري املوارد الالزمة اليت متكـن             . مبوجب االتفاقية 

، ٢٠١٥ و ٢٠١٤ اللجنة من متديد دورهتا اخلريفية السنوية ملدة أسبوع إضـايف، يف عـامي            
رات اللجنة  وسوف تعقد دو  . لتصبح مدهتا أسبوعان بدالً من أسبوع واحد يف الوقت الراهن         

وقررت اللجنة كذلك أن تطلب إىل اجلمعية العامة توفري         . يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف     
 ١٩وعمالً باملـادة    . على قوائم املسائل  الكتابية  الدول األطراف   ردود  املوارد الالزمة لترمجة    

ترتبـة علـى    للتكاليف امل ةً  كتابمن النظام الداخلي املؤقت للجنة، أعد األمني العام تقديرات          
  . هذين القرارين جرى تعميمها على أعضاء اللجنة

 وبربنـامج   ٢٠١٥-٢٠١٤صلة املقرر املقترح باإلطار االستراتيجي للفترة         -ثانياً  
  ٢٠١٥-٢٠١٤العمل الوارد يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

واجمللـس  شـؤون اجلمعيـة العامـة        -١تتعلق األنشطة املراد تنفيذها بالربنـامج         -٢
خدمات املؤمترات، جنيف؛ والربنـامج      -واالجتماعي وإدارة املؤمترات، اجلزء باء     االقتصادي 

 حقوق اإلنسان، من اإلطار     -٢٠الربنامج   و  دعم هيئات معاهدات حقوق اإلنسان     -٢الفرعي  
 اجلمعية   شؤون -٢ يف إطار الباب     وتندرج األنشطة أيضاً  . ٢٠١٥-٢٠١٤االستراتيجي للفترة   

 حقـوق   -٢٤إطـار البـاب      مة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات؛ ويف      العا
لفتـرة  املقترحـة    اإلدارة، جنيف، من امليزانية الربناجميـة        -واو٢٩إطار الباب    اإلنسان؛ ويف 

  .٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

  الطلباتبشأهنا ذ األنشطة اليت ستنفَّ  -ثالثاً  
 مدهتا أسـبوعان    مرتني يف السنة حيث تعقد دورةً     يف الوقت الراهن، جتتمع اللجنة        -٣
يف جنيف تنظر خالهلما يف أربعـة       ) اخلريفيف  (ودورة ثانية مدهتا أسبوع واحد      ) الربيع يف(
ومن شأن توفري املوارد اإلضافية املطلوبة يف مشروع املقرر، املشار          . مخسة تقارير يف السنة    أو
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ن النظر يف عدد أكرب من التقارير واالطالع بشكل          أعاله، أن ميكن اللجنة م     ١إليه يف الفقرة    
على قوائم املسائل لكي تكفـل   الدول األطراف الكتابية    تام على املعلومات الواردة يف ردود       

يف هناية املطاف امتثال مجيع الدول األطراف على قدم املساواة اللتزاماهتا املتعلقـة بتقـدمي               
  .  من االتفاقية٧٣التقارير مبوجب املادة 

، أن تنظر ٢٠١١سبتمرب /وقررت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة عشرة املعقودة يف أيلول  -٤
، وفقاً جلدول زمـين يتـيح       ٢٠١٤ اعتباراً من عام  يف التقارير املقدمة من الدول األطراف،       

تنفيذ االتفاقية من جانب الدول األطراف، وذلك يف إطار دورة إبالغ مدهتا            للجنة النظر يف    
، فـإن   ) دولة طرفـاً   ٤٦( واستناداً إىل الوترية احلالية للتصديق على االتفاقية         . سنوات مخس

يف كل سنة يف تقـارير تـسع دول         اللجنة  اجلدول الزمين لتقدمي التقارير سيتطلب أن تنظر        
 يف دورهتـا    ،اللجنـة عّدلت  لكفالة االلتزام باجلدول الزمين املذكور،      و. أطراف على األقل  

علـى  ينص   نظامها الداخلي املؤقت لكي      ،٢٠١٢أبريل  /ة يف نيسان  السادسة عشرة املعقود  
  . تقدم تقاريرها النظر يف حاالت الدول األطراف اليت مل

 أن تنظر يف ما ال يقل ، ميكن للجنةواصلة اجلهود الرامية إىل تبسيط عملية اإلبالغ      ومب  -٥
ل هذه اجلهود ومتديد مدة     وبفض. الدورتني السنويتني احلاليتني  عن ستة تقارير يف السنة خالل       

ينبغـي أن   و. االجتماعات ألسبوع إضايف، سيتسىن للجنة النظر يف تسعة تقارير يف الـسنة           
العدد اإلمجايل للتقارير اليت ُيتوقع أن تنظر فيها اللجنة سنوياً يف العدد اإلمجايل مـن               ينعكس  

  . الوثائق املطلوبة من اللجنة سنوياً
سـتكون  ، اجتماعاهتابتمديد فترة طلب اللجنة  على  لعامةاجلمعية ا ويف حال موافقة      -٦

 صفحة  ١ ٢٨٨إضافية خالل فترة السنتني تشمل تقدمي حوايل         وثائقإنتاج  هناك حاجة إىل    
 صفحة من الوثائق املقدمة أثناء انعقاد الدورة بلغات         ٦٤إضافية من الوثائق السابقة للدورة و     

ق اليت تصدر بعد الدورة جبميع اللغات الرمسية         صفحة من الوثائ   ١٥٢عمل اللجنة، فضالً عن     
  . ٢٠١٥ و٢٠١٤الدورات األربع خالل فترة السنتني وموّزعة مجيعها على الست، 

 أتكاليف سفر إضافية، يف حني ستنـش    أي   اتالجتماعمتديد فترة ا  ولن يترتب على      -٧
   . سنوياً ملدة أسبوع واحد إضايف عضوا١٤ً  لبدل اإلقامة اليومي دفع احلاجة إىل 

  شـؤون  -٢إطـار البـاب     االحتياجات اإلضافية املشار إليها أعاله يف        تندرج   و  -٨
حقـوق   -٢٤ والبـاب  ؛االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات    العامة واجمللس    اجلمعية
لفتـرة  املقترحـة  ، اإلدارة، جنيف، من امليزانية الربناجميـة  واو٢٩إطار الباب   ويف اإلنسان؛
  .٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
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  االحتياجات املقدرة من املوارد  - رابعاً  

  االحتياجات من خدمات املؤمترات  - ألف  
 املـؤمترات   اتخـدم مـن   احتياجات إضـافية    تذهب التقديرات إىل أنه ستنشأ        -٩

 شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتـصادي    -٢ دوالر، يف إطار الباب      ١ ٨٧٦ ٨٠٠ قدرها
، ٢٠١٥ و ٢٠١٤ دوالر لكل من الـسنتني       ٩٣٨ ٤٠٠منها   ،واالجتماعي وإدارة املؤمترات  

اجلدول أدنـاه   وترد يف    . اإلدارة، جنيف  -واو٢٩الباب   دوالر لكل سنة يف إطار       ٢ ٩٠٠و
 ١ ٨٨٢ ٦٠٠وينبغي إدراج املبلغ اإلمجايل البالغ قـدره        . ملتطلباتبشأن ا معلومات مفصلة   

  . ٢٠١٥-٢٠١٤تني دوالر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السن
  اجملموع  ٢٠١٥  ٢٠١٤  

 شؤون اجلمعية العامة واجمللس     -٢الباب  
     االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات

 ٠٠٠ ٨٣ ٥٠٠ ٤١ ٥٠٠ ٤١  الترمجة الفورية

 ٤٠٠ ٩٨٣ ٧٠٠ ٤٩١ ٧٠٠ ٤٩١  الوثائق السابقة للدورة

 ٦٠٠ ٧٦ ٣٠٠ ٣٨ ٣٠٠ ٣٨  الوثائق أثناء الدورة

 ٢٠٠ ١٥٢ ١٠٠ ٧٦ ١٠٠ ٧٦  جزةاحملاضر املو

 ٢٠٠ ٢٥٥ ٦٠٠ ١٢٧ ٦٠٠ ١٢٧  بعد الدورة وثائق ما

 ٤٠٠ ٤ ٢٠٠ ٢ ٢٠٠ ٢  خدمات مؤمترات أخرى

 ٠٠٠ ٣٢٢ ٠٠٠ ١٦١ ٠٠٠ ١٦١  الترمجة التحريرية

 ٨٠٠ ٨٧٦ ١ ٤٠٠ ٩٣٨ ٤٠٠ ٩٣٨  ٢اجملموع الفرعي للباب 

   اإلدارة، جنيف-واو٢٩الباب 
 ٨٠٠ ٥ ٩٠٠ ٢ ٩٠٠ ٢  م متطلبات خدمات الدع-سابعاً

 ٨٠٠ ٥ ٩٠٠ ٢ ٩٠٠ ٢  واو٢٩اجملموع الفرعي للباب 

 ٦٠٠ ٨٨٢ ١ ٣٠٠ ٩٤١ ٣٠٠ ٩٤١  اجملموع  

  متطلبات اخلدمات غري املتصلة خبدمة املؤمترات  - باء  

   حقوق اإلنسان- ٢٤الباب     
 ٢٠١٥ و ٢٠١٤للعامني   دوالر   ٥٤ ٥٠٠إضايف قدره   سنوي   رصد اعتماد    أيضاًسيلزم    -١٠
، إضـايف  أسـبوع    عضواً ملدة    ١٤البالغ عددهم   بدل اإلقامة اليومي لفائدة أعضاء اللجنة       طية  لتغ

  . حقوق اإلنسان-٢٤ دوالر يف إطار الباب ١٠٩ ٠٠٠ وسيكون املبلغ اإلمجايل لفترة السنتني
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سـُتدرج يف امليزانيـة     ،   املقـرر  مـشروع علـى    اجلمعية العامة  موافقةيف حال   و  -١١
اليت يبلـغ جممـوع     اإلضافية     االحتياجات ٢٠١٥-٢٠١٤رحة لفترة السنتني    املقت الربناجمية
  . دوالر، على النحو الوارد يف اجلدول أدناه١ ٩٩١ ٦٠٠قيمتها 

 بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية
  اجملموع  ٢٠١٥  ٢٠١٤  

      حقوق اإلنسان-٢٤الباب 

 من أعضاء اللجنـة     ١٤    بدل اإلقامة اليومي ل   
 ٠٠٠ ١٠٩ ٥٠٠ ٥٤ ٥٠٠ ٥٤  سنةالوع إضايف واحد يف ملدة أسب

 ٠٠٠ ١٠٩ ٥٠٠ ٥٤ ٥٠٠ ٥٤  ٢٤اإلمجايل للباب 

شؤون اجلمعية العامة واجمللـس      -٢الباب  
  االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات

   

 ٨٠٠ ٨٧٦ ١ ٤٠٠ ٩٣٨ ٤٠٠ ٩٣٨  جتهيز الوثائق والترمجة الفورية

 ٨٠٠ ٨٧٦ ١ ٤٠٠ ٩٣٨ ٤٠٠ ٩٣٨  ٢اإلمجايل للباب 

      اإلدارة، جنيف-واو٢٩الباب 

 ٨٠٠ ٥ ٩٠٠ ٢ ٩٠٠ ٢  احتياجات خدمات الدعم

 ٨٠٠ ٥ ٩٠٠ ٢ ٩٠٠ ٢  واو٢٩اإلمجايل للباب 

 ٦٠٠ ٩٩١ ١ ٨٠٠ ٩٩٥ ٨٠٠ ٩٩٥  اجملموع

  إمكانية االستيعاب  - خامساً  
مادات إضافية  يف حال موافقة اجلمعية العامة على مشروع املقرر، ستنشأ احلاجة إىل اعت             -١٢

  .٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني املقترحة  دوالر يف امليزانية الربناجمية ١ ٩٩١ ٦٠٠بقيمة 

  موجز  - سادساً  
ستنشأ احتياجات إضافية من املوارد     يف حال موافقة اجلمعية العامة على مشروع املقرر،           -١٣

، ٢٠١٥-٢٠١٤رة السنتني    الربناجمية املقترحة لفت   امليزانيةإطار    يف دوالر   ١ ٩٩١ ٦٠٠ جمموعها
العامة واجمللـس االقتـصادي      شؤون اجلمعية    -٢ دوالر يف إطار الباب      ١ ٨٧٦ ٨٠٠تشمل  

 حقـوق اإلنـسان،     -٢٤ دوالر يف إطار الباب      ١٠٩ ٠٠٠، و واالجتماعي وإدارة املؤمترات  
وسيتطلب ذلك رصـد اعتمـادات      .  اإلدارة، جنيف  -واو٢٩ دوالر يف إطار الباب      ٥ ٨٠٠و

  . ٢٠١٥-٢٠١٤ دوالر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ١ ٩٩١ ٦٠٠قيمة إضافية ب
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  املرفق اخلامس

بيان أويل بشأن تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
   عن تعزيز نظام األمم املتحدة هليئات معاهدات حقوق اإلنسان

لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم عن ترحيبـها       تعرب اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع ا        
تعزيز نظام األمم املتحدة هليئات معاهدات حقوق       "بتقرير املفّوضة السامية حلقوق اإلنسان عن       

، وذلك من حيث العملية التشاورية الـيت        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٢، الذي صدر يف     "اإلنسان
فق اللجنة على ضرورة تعزيز نظام هيئات       وتوا. اُتبعت يف إعداده وجوهر املقترحات الواردة فيه      

توفري املوارد الكافية لزيادة فعاليته وبروزه حبيث يصبح        بوسائل منها   معاهدات حقوق اإلنسان،    
وترى . واجباتالأصحاب احلقوق واملكلفني ب   استجابةً ملتطلبات كل من     يف هناية املطاف أكثر     

  .  يف هذا االجتاهاللجنة أن تقرير املفّوضة السامية يشكل خطوة هامة
وقد أتاحت الدورة السابعة عشرة فرصة أوىل لقيام اللجنة باستعراض ومناقشة تقرير              

ودون إجراء تقييم لكل واحد من املقترحات يف        . يتضمنه من مقترحات   املفّوضة السامية وما  
ة السامية  للتدابري اليت اقترحتها املفوض، من حيث املبدأ،هذه املرحلة، تعرب اللجنة عن دعمها

وستواصل اللجنة مناقشة املقترحات الواردة يف      . تعزيز وترشيد نظام هيئات املعاهدات    هبدف  
  .التقرير وإبداء الرأي بشأن كل واحد منها يف الوقت املناسب

بعض املقترحات الرئيسية املقدمة توقعت وتنتهز اللجنة هذه الفرصة لتشري إىل أهنا قد        
  : يلي  واعتمدت على وجه التحديد ما.يف تقرير املفوضة السامية

ـ    ُيكفل  حىت  جدول زمين لتقدمي التقارير      • راف علـى قـدم     امتثال مجيع الدول األط
  املتعلقة بتقدمي التقارير؛ ااملساواة اللتزاماهت

إجراء اختياري يسمح باعتماد قوائم املسائل اليت تركز على قضايا ذات أولوية قبـل               •
 ول األطراف، وذلك بغرض اعتماد إجراء إبالغ مبّسط؛ لدمن اتلقي التقارير الدورية 

حتديد عدد األسئلة اليت ُتثار يف إطار قوائم املسائل، فضالً عن حتديد عدد الكلمات               •
 . يف املالحظات اخلتامية

وفيما يتعلق بالعملية احلكومية الدولية للجمعية العامة بشأن تعزيـز وتـدعيم األداء            
ت حقوق اإلنسان، تود اللجنة أن تكرر تأكيد البيان األويل للجنة الفعال لنظام هيئات معاهدا

 الذي  تعزيز نظام األمم املتحدة هليئات معاهدات حقوق اإلنسان       املعنية حبقوق اإلنسان بشأن     
العملية احلكومية الدولية سالمة كـل هيئـة مـن هيئـات            وجوب أن حتترم    تشري فيه إىل    

 يف أن تقرر بنفسها أساليب عملـها وأنظمتـها          املعاهدات، وصالحيات هيئات املعاهدات   
  .الداخلية، وأن تضمن استقالهلا
  )، الدورة السابعة عشرة٢٠٩اجللسة  (٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٢
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  املرفق السادس

حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       قرار اللجنة املعنية        
هيئـات  أعـضاء   استقالل وحيـاد    بشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة ب    

  ) مبادئ أديس أبابا التوجيهية (معاهدات حقوق اإلنسان
باملبـادئ  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم          ترحب    -١

مبادئ أديس أبابا   (بشأن استقالل وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان         التوجيهية  
الرابع والعشرون لرؤساء هيئـات معاهـدات حقـوق         ، اليت اعتمدها االجتماع     )التوجيهية
  . ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥أديس أبابا يف الفترة من يف املعقود اإلنسان 

ماية حقوق مجيـع العمـال       من االتفاقية الدولية حل    ٧٢وتشري اللجنة إىل أن املادة        -٢
املكانـة األخالقيـة    اخلرباء ذوي   " تنص على أن تتألف اللجنة من        املهاجرين وأفراد أسرهم  

  ". الرفيعة واحليدة والكفاءة املشهود هبا يف امليدان الذي تشمله االتفاقية

  )، الدورة السابعة عشرة٢١٢اجللسة  (٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٤
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  املرفق السابع

إىل  من االتفاقية    ٧٣تقدمي تقارير الدول األطراف مبوجب املادة           
  ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦غاية 

 طرفالدولة ال
نوع 
 سنة النظر فيه/الدورة  تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير التقرير

 )٢٠٠٩ (١٠الدورة   ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢ ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أّويل أذربيجان
الدوري   

  الثاين
 )٢٠١٣ (١٨الدورة   ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٦  ٢٠١١مايو / أيار١

الدوري   
  الثالث

      ٢٠١٨مايو / أيار١

 )٢٠١١ (١٥الدورة   ٢٠١٠فرباير / شباط٢  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١  أّويل  األرجنتني
الدوري   

  الثاين
     ٢٠١٦أكتوبر / تشرين األول١

  )٢٠٠٧ (٧الدورة  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل إكوادور
الدوري   

 الثاين
 )٢٠١٠ (١٣الدورة  ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٣ ٢٠٠٩يوليه / متوز١

الدوري   
 الثالث

     ٢٠١٥يوليه / متوز١

 )٢٠١٠ (١٣الدورة   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  أّويل  ألبانيا
الدوري   

  الثاين
     ٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين١

      ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١  أويل  إندونيسيا
    ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٣٠ ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أّويل أوروغواي

      ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  أوغندا
 )٢٠١٢ (١٦الدورة   ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٠  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١  أّويل  باراغواي

الدوري   
  الثاين

      ٢٠١٧مايو / أيار١

      ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  بليز
     ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١  أّويل  بنغالديش
    ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٦  ٢٠٠٥مارس / آذار١  أّويل  فاسو  بوركينا
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 طرفالدولة ال
نوع 
 سنة النظر فيه/الدورة  تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير التقرير

 )٢٠٠٩ (١٠الدورة   ٢٠٠٧أغسطس / آب٢  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  البوسنة واهلرسك
الدوري   

  الثاين
 )٢٠١٢ (١٧الدورة   ٢٠١١أغسطس / آب١٢  ٢٠١١مايو / أيار١

الدوري   
  الثالث

     ٢٠١٧أكتوبر / تشرين األول١

 -دولة (بوليفيا 
 )متعددة القوميات

  )٢٠٠٨ (٨الدورة   ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل

الدوري   
  الثاين

 )٢٠١٣ (١٨ الدورة ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨  ٢٠٠٩يوليه / متوز١

الدوري   
  الثالث

      ٢٠١٨مايو /أيار ١

      ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١  أّويل  بريو
      ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١  أّويل  تركيا

      ٢٠٠٥مايو / أيار١  أّويل   ليشيت-تيمور 
      ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١  أّويل  جامايكا
 )٢٠١٠ (١٢الدورة   ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣  ٢٠٠٦أغسطس / آب١  أّويل  اجلزائر

الدوري   
  الثاين

      ٢٠١٢مايو / أيار١

اجلمهورية العربية 
  السورية

  )٢٠٠٨ (٨الدورة  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢١ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١  أويل

الدوري   
  الثاين

     ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١

      ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  الرأس األخضر
 )٢٠١٢ (١٧الدورة  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  ٢٠١٠أبريل / نيسان١  أّويل  رواندا

الدوري   
  الثاين

     ٢٠١٧أكتوبر /األول تشرين ١

سانت فنسنت 
  وجزر غرينادين

      ٢٠١٢فرباير / شباط١  أويل

 )٢٠٠٩ (١١الدورة   ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  *النكا سري
الدوري   

  الثاين
نوفمرب / تشرين الثاين١

٢٠١١  
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 طرفالدولة ال
نوع 
 سنة النظر فيه/الدورة  تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير التقرير

  )٢٠٠٨ (٩الدورة   ٢٠٠٧فرباير / شباط١٩  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  *السلفادور
الدوري   

  الثاين
     ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١

 )٢٠١٠ (١٣الدورة  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  السنغال
الدوري   

 الثاين
     ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١

      ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  سيشيل
    ٢٠١٠فرباير / شباط٩  ٢٠٠٦يوليه / متوز١  أّويل  شيلي

الدوري   
  الثاين

     ٢٠١٦أكتوبر / تشرين األول١

 )٢٠١٢ (١٦الدورة  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  طاجيكستان
الدوري   

 الثاين
     ٢٠١٧مايو / أيار١

      ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  غانا
 )٢٠١١ (١٥الدورة   ٢٠١٠مارس / آذار٨  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  غواتيماال

الدوري   
  الثاين

     ٢٠١٦أكتوبر / تشرين األول١

      ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١  أّويل  غيانا
      ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  غينيا

 )٢٠٠٩ (١٠الدورة   ٢٠٠٨مارس / آذار٧  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  *الفلبني
الدوري   

  الثاين
      ٢٠١١مايو / أيار١

      ٢٠٠٥اير ين/ كانون الثاين١  أّويل  قريغيزستان
 )٢٠١٠ (١٠الدورة   ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٥  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  كولومبيا

الدوري   
  الثاين

 )٢٠١٣ (١٨الدورة  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨  ٢٠١١مايو / أيار١

الدوري   
  الثالث

      ٢٠١٨مايو / أيار١

      ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١  أّويل  ليسوتو
     ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١  أويل  ليبيا
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 طرفالدولة ال
نوع 
 سنة النظر فيه/الدورة  تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير التقرير

  )٢٠٠٦ (٤الدورة   ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١  أّويل  *مايل 
الدوري   

  الثاين
     ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١

  )٢٠٠٧ (٦الدورة   ٢٠٠٦أبريل / نيسان٦  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  مصر
الدوري   

  الثاين
      ٢٠٠٩يوليه / متوز١

    ٢٠١٢يوليه / متوز١٢  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  يلأّو  املغرب
  )٢٠٠٦ (٥الدورة  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  املكسيك

الدوري   
  الثاين

 )٢٠١١ (١٤الدورة  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٩  ٢٠٠٩يوليه / متوز١

الدوري   
 الثالث

      ٢٠١٦أبريل / نيسان١

      ٢٠٠٨مايو /ر أيا١  أّويل  موريتانيا
      ٢٠١٠يوليه / متوز١  أّويل  النيجر
      ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١  أّويل  نيجرييا

      ٢٠٠٧فرباير / شباط١  أّويل  نيكاراغوا
     ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١  أّويل  هندوراس

قارير الـذي   لقائمة املسائل السابقة لتقدمي الت    الدول األطراف اليت وافقت على اإلجراء االختياري          *
تقاريرها الدورية التالية مبوجـب     مبثابة  على قائمة املسائل املذكورة     الكتابية  تكون مبوجبه ردودها    

  . من االتفاقية٧٣من املادة ) ب(١الفقرة 
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  املرفق الثامن

يتعلـق بالـدورتني     اليت ستصدر فيمـا   قائمة بالوثائق الصادرة أو       
  السابعة عشرة والثامنة عشرة للجنة

CMW/C/17/1 and Corr. 1 and 2 

 

جدول األعمال املؤقت وشروحه وبرنامج العمـل
الدورة السابعة عشرة للجنة املعنية حبماية حقـوق(

 انوالتصويب) مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

CMW/C/SR.204–212  حماضر موجزة للدورة السابعة عشرة للجنة  
CMW/C/18/1 

 

 وبرنامج العمـلجدول األعمال املؤقت وشروحه   
 )الدورة الثامنة عشرة للجنة(

CMW/C/SR.213–231  حماضر موجزة للدورة الثامنة عشرة للجنة  
CMW/C/RWA/1  التقرير األويل لرواندا  
CMW/C/RWA/Q/1  رواندا: قائمة املسائل  
CMW/C/RWA/Q/1/Add.1 

 

الردود اخلطية الواردة من حكومة رواندا على قائمة
  املسائل

CMW/C/RWA/CO/1  املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل لرواندا 
CMW/C/BIH/2  التقرير الدوري الثاين للبوسنة واهلرسك  
CMW/C/BIH/Q/2  البوسنة واهلرسك: قائمة املسائل  
CMW/C/BIH/Q/2/Add.1 

 

الردود اخلطية الواردة من حكومة البوسنة واهلرسك
  على قائمة املسائل

CMW/C/BIH/CO/2 

 

املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير الدوري الثاين
  للبوسنة واهلرسك

CMW/C/AZE/2  التقرير الدوري الثاين ألذربيجان  
CMW/C/AZE/Q/2  أذربيجان: قائمة املسائل  
CMW/C/AZE/Q/2/Add.1 

 

الردود اخلطية الواردة من حكومة أذربيجان علـى
  قائمة املسائل

CMW/C/AZE/CO/2 

 

املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير الدوري الثاين
  ألذربيجان
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CMW/C/BOL/2 

 

 املتعـددة-دولـة   (التقرير الدوري الثاين لبوليفيا     
  )القوميات

CMW/C/BOL/Q/2  املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا : قائمة املسائل (  
CMW/C/BOL/Q/2/Add.1 

 

-دولـة   (مة بوليفيا   الردود اخلطية الواردة من حكو    
   على قائمة املسائل)املتعددة القوميات

CMW/C/BOL/CO/2 

 

املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير الدوري الثاين
  ) املتعددة القوميات-دولة (لبوليفيا 

CMW/C/COL/2  التقرير الدوري الثاين لكولومبيا  
CMW/C/COL/Q/2  كولومبيا: قائمة املسائل  
CMW/C/COL/Q/2/Add.1 

 

ـ        ىالردود اخلطية الواردة من حكومة كولومبيا عل
  قائمة املسائل

CMW/C/COL/CO/2 

 

املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير الدوري الثاين
  لكولومبيا

        


