A/75/48

األمم املتحدة

يرر ر
تقري ر ر ررر املعني ر ر ر امل ي ر ر ر
حق ررمجي ررا امل ر ر ن امل ر ر ري
وأفراد أسرهم
املدورة احل دي واملثالثمجن
( 11-2أيعمجن/سبت رب )2019

اجل

امل م

املمجاثئق املرمس
املدورة اخل مس واملسب مجن
املعحق رقم 48



A/75/48

اجل امل م
الواثئق الرمسية
الدورة اخلامسة والسبعون
امللحق رقم 48

ي ر ر حق ر ررمجي
تقري ر ررر املعنير ر ر امل ي ر ر ر
امل ن امل ري وأفراد أسرهم
املدورة احل دي واملثالثمجن
( 11-2أيعمجن/سبت رب )2019

األمم املتحدة • ن مجيمجرك،

2020

ر ررا

مالحظة
تتألف رموز واثئق األمم املتحدة من حروف وأرقام .ويعين إيراد أحدد ذد ا الرمدوز الحالدة إ
إحدى واثئق األمم املتحدة.

A/75/48

احملتوايت

الصفحة

الفصل
أولا -

اثني ا -

املقررات اليت اخت هتا اللجنة ................................... ................................

1

املسائل التنظيمية ومسائل أخرى .............................. ................................
ألف  -الدول األطراف يف التفاقية ......................... ................................
ابء  -اجللسات والدورات ................................ ................................
جيم  -العضوية واحلضور .................................. ................................
دال  -أداء العهد الرمسي .................................. ................................
ذاء  -انتخاب أعضاء املكتب ............................ ................................
واو  -الجتماعات املقبلة للجنة .......................... ................................
زاي  -املشاركة يف الجتماع احلادي والثالثني لرؤساء ذيئات معاذدات حقوق النسان ..........
حاء  -التعليقات العامة ................................... ................................
طاء  -الرتويج لالتفاقية ................................... ................................
ايء  -الجتماع مع الدول األطراف ....................... ................................
كاف -اعتماد التقرير ..................................... ................................

13

اثلث ا -

أساليب العمل .............. ................................ ................................

13

رابع ا -

التعاون مع اهليئات املعنية .................................... ................................

13

خامسا -

تقارير الدول األطراف مبوجب املادة  73من التفاقية ............................................

14

سادسا -

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة  74من التفاقية ........................
ألف  -اعتماد قوائم املسائل وقوائم املسائل احملالة قبل تقدمي التقرير .............................
ابء  -اعتماد املالحظات اخلتامية ......................... ................................

2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
12

14
14
15

املرفقات
األول -
الثاين -
الثالث -

GE.20-07443

الدول اليت وقّعت على التفاقية الدوليدة حلمايدة حقدوق يدع العمدال املهداجرين وأفدراد أسدرذم أو صد ّدقت
عليها أو انضمت إليها حىت  20أاير/مايو ............... ................................ 2020
أعضاء اللجنة املعنية حبماية حقوق يع العمال املهاجرين وأفراد أسرذم حىت  20أاير/مايو ..... 2020
تقدمي التقارير مبوجب املادة  73من التفاقية الدولية حلماية حقدوق يدع العمدال املهداجرين وأفدراد أسدرذم
حىت  20أاير/مايو .................................... ................................ 2020

16
19

20

iii

A/75/48

أولا -املقررات امليت اختذهت املعني
املقرر

1/31

يف أعق د دداب اس د ددتقالة أع د دددو جل م د ددن عض د ددوية اللجن د ددة ور س د ددتها انتخب د ددت اللجن د ددة يف
-1
أيلول/سددبتم  2019خددالل دورهتددا احلاديددة والثالثددني يئددب الدرئين السددابق كددان أونفددر رئيسد ا وفقد ا
ألحكام املواد  13و 14و 15و 18من نظامها الداخلي .وواصل السيد أونفر العمل كدرئين للجندة حدىت
انتهاء فرتة ر سة السيد جل املقررة أصالا يف نيسان/أبريل .2020
11

املقرر

2/31

يف أعق دداب اس ددتقالة الس دديد جل م ددن عض ددوية اللجن ددة ور س ددتها وافق ددت اللجن ددة يف  27ك ددانون
-2
األول/ديسم  2019طبقا للمادة  )6(72مدن التفاقيدة الدوليدة حلمايدة حقدوق يدع العمدال املهداجرين
وأفراد أسرذم على املرشحة اليت قدمتها حكومدة السدنلال فاطمدة دايلدو لتحدل سدل السديد جل عضدوا
يف اللجنة حىت انتهاء مدة العضوية األصلية يف  31كانون األول/ديسم .2021

املقرر

3/31

قددررت اللجنددة أن تتددي للمنظمددات ددك احلكوميددة مبددا فيهددا منظمددات املهدداجرين وامل سسددات
-3
الوطنية حلقوق النسان خيار عدم حضور الجتمداع العدام دك الرمسدي الد ي تعقددا اللجندة يف اجللسدة
األو من كل دورة بشأن الدول األطراف اليت ستخضع لالستعراض وحضدور اجتمداع منفصدل ومللدق
مع اللجنة يعقد بدلا من ذلك يف وقت آخر أثناء الدورة.

املقرر

4/31

قررت اللجنة يف هناية بعثتها إ ابكو يف الفدرتة مدن  12إ  14أيلول/سدبتم  2019إنشداء فريدق
-4
عامل معين مبتابعة البعثة واختيار ألفارو بوتكو يفارو وإرمال فراشكي وبراساد كارايواسام أعضاء فيه.

املقرر

5/31

يف إط ددار متابع ددة اجتم دداع م ددع ال دددول عق ددد يف  4أيلول/س ددبتم  2019ق ددررت اللجن ددة خ ددالل
-5
دورهتا احلادية والثالثني أن توجه رسائل إ يع الدول املوقّعة على التفاقية وإ الدول ك األطراف
فيها تطلب إليها أن تنظر يف التصديق على التفاقية أو النضمام إليها.

املقرر  1ف

بني املدورات

ابلنظر إ أن الدورة الثانية والثالثدني للجندة املقدرر أصدالا عقددذا يف جنيدف يف الفدرتة مدن
-6
آذار/مد ددار إ  9نيسد ددان/أبريل  2020قد ددد أرجئد ددت إ إشد ددعار آخد ددر بسد ددبب جائحد ددة فد ددكو كد ددوروي
(كوفيد )19-قررت اللجنة أن يستمر السديد أونفدر يف ر سدة اللجندة إ أن تدتمكن اللجندة مدن إجدراء
انتخاابت رمسية للمكتب يف دورهتا الثانية والثالثني .وقررت أيض ا أن يسدتمر يف عضدوية املكتدب السديد
بوتكو يفارو ال ي ستنتهي فرتة وليته احلالية كمقرر للجنة يف أيلول/سبتم .2020
30
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اثن ا -املس ئل املتيظ

ومس ئل أخرى

أملف -املدون األطراف يف التف ق
بلغ عدد الدول األطراف يف التفاقية  55دولة حىت  20أاير/مايو  2020وذو جريخ تقددمي ذد ا
-7
التقرير .وخالل الفرتة املشمولة هب ا التقرير انضمت دولة إضافية واحدة ذي فيجي إ التفاقية يف 19
آب/أ سطن  2019وأبدت حتفظا مفادا أهنا ل تعت نفسها ملزمة أبحكام املدادة  )1(92مدن التفاقيدة.
واعتم د دددت اجلمعي د ددة العام د ددة التفاقي د ددة مبوج د ددب قرارذ د ددا  158/45امل د د ر  18ك د ددانون األول/ديس د ددم 1990
ودخلت التفاقية حيز النفاذ يف  1متوز/يوليه  2003وفقا ألحكام الفقرة  1من املادة  87منها.
وترد يف املرفق األول قائمدة ابلددول الديت وقّعدت التفاقيدة أو صد ّدقت عليهدا أو انضدمت إليهدا.
-8
وميكن الطالع على املستجدات املتعلقة بوضع التفاقية إ جانب نصوص العداليت والتحفظدات
واملعلومات األخرى ذات الصلة يف جمموعة معاذدات األمم املتحددة علدى النرتندت يف املوقدع الشدبكي
 http://treaties.un.orgال ي يشرف عليه قسم املعاذددات مبكتدب الشد ون القانونيدة والد ي يضدطلع
مبهام الوديع املوكلة إ األمني العام.

ابء -اجلعس ت واملدورات
عقدت اللجنة دورهتا احلادية والثالثني يف مكتدب األمدم املتحددة يف جنيدف يف الفدرتة مدن  2إ
-9
أيلول/سددبتم  .2019وأتلفددت الدددورة مددن  14جلسددة عامددة (انظددر  CMW/C/SR.430-437و .)443وأقددرت
اللجنة جدول األعمال امل قت ( )CMW/C/31/1يف جلستها  430املعقودة يف  2أيلول/سبتم .2019
 -10و ِ
أرجئددت الدددورة الثانيددة والثالثددون للجنددة الدديت كددان مددن املقددرر أص دالا عقدددذا يف الفددرتة مددن 30
11

آذار/مار إ  9نيسان/أبريل  2020يف جنيف حدىت إشدعار آخدر بسدبب جائحدة كوفيدد .19-وتكدرر
اللجنددة أتكيددد حدددة األزمددة الصددحية الراذنددة وحتددث علددى التعدداون الدددو والحسددا ابملسد ولية املشددرتكة
والتعدداون املتعدددد األط دراف والتضددامن يف التصدددي لألزمددة .وستنسددق مددع ذيئددات األمددم املتحدددة املنشددأة
مبوجب معاذدات حقوق النسان والجراءات اخلاصة جمللن حقوق النسان ول سيما املقرر اخلاص
املع ددين حبق ددوق النس ددان للمه دداجرين وش ددبكة األم ددم املتح دددة املعني ددة ابهلج ددرة ووك ددالت األم ددم املتح دددة
األخرى ومنظمات اجملتمع املدين ملساعدة الدول ودعمهدا يف التصددي جلائحدة كوفيدد 19-متشدي ا مدع
التفاقيددة والتف دداق الع دداملي م ددن أج ددل اهلج ددرة ا منددة واملنظم ددة والنظامي ددة .وم ددع أن ي ددع اهليئ ددات املنش ددأة
مبوجددب معاذدددات حقددوق النسددان قددد أرجددأت اجتماعاهتددا يف جنيددف حددىت إشددعار آخددر ف د ن اللجنددة
ستواص ددل اس ددتعراض ت ددداعيات أزم ددة كوفي ددد 19-وس ددبل تص دددي ال دددول للجائح ددة عل ددى حق ددوق النس ددان
جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرذم يف الدول األطراف يف التفاقية .وقد اخت ت اللجنة تدابك مبتكرة
لتعزي د ددز عمله د ددا فيم د ددا ب د ددني ال د دددورات ع د ددن بع د ددد بوس د ددائل منه د ددا زايدة اس د ددتخدام تكنولوجي د ددا املعلوم د ددات
والتصالت احلديثة من أجل الستمرار يف الضطالع بوليتها.

م -امل ضمجي واحلضمجر
 -11يف الجتمدداع التاسددع للدددول األطدراف يف التفاقيددة املعقددود يف مقددر األمددم املتحدددة يف نيويددور
يف  10حزيران/يونيه  2019انتخب سبعة أعضاء ليحلوا سل األعضاء الد ين كدان مدن املقدرر أن تنتهدي
مدة عضويتهم يف  31كانون األول/ديسم  2019وفقا للمادة  )5-1(72من التفاقية .وأعيد انتخاب
ثالث ددة أعض دداء يف اللجن ددة ذ ددم سم ددد ش ددارف (املل ددرب) ولزذ ددر س دوا) (اجلزائ ددر) وك ددان أونف ددر (تركي ددا).
2
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واألعض دداء املنتخب ددون ح ددديث ا ذ ددم خال ددد ش دديخنا ببك ددر (موريتاني ددا) وإد ددار كورس ددو سوس ددا (املكس دديك)
واببلو سيسار ارسيا ساينث ( واتيمال) ومكايم بوسي (بوركيندا فاسدو) .ووفقد ا للمدادة ()5(72أ) مدن
التفاقية ستكون فرتة أعضاء اللجنة املنتخبني حديث ا أربع سنوات تبدأ يف  1كانون الثاين/يناير .2020
 -12وعقددب اسددتقالة السدديد جل مددن عض ددوية اللجنددة ور سددتها رشددحت حكومددة الس ددنلال يف
كانون األول/ديسم  2019السيدة دايلو لتحل سل السيد جل عضوا يف اللجنة حىت انتهاء فرتة وليته
األصلية يف  31كانون األول/ديسم  .2021ويف  27كانون األول/ديسم  2019وافقت اللجنة طبق ا
للمادة  )6(72من التفاقية على ترشي السنلال هلا.
16

 -13وحض ددر ي ددع أعض دداء اللجن ددة دورهت ددا احلادي ددة والثالث ددني ابس ددتثناء سم ددد ش ددهيد احل ددق وم دداركو
نونيز  -ميللار ما ينيا.
 -14ومن امل سف أنه اعتبارا من عام  ) 2020تعد اللجنة تضم يف عضويتها سوى سيدتني وذو
مدا جيعددل عضددويتها مددن بددني األقددل تدوازيا مددن حيددث متثيددل اجلنسددني ضددمن سددائر اهليئددات املنشددأة مبوجددب
معاذدات .وترد يف املرفق الثاين هل ا التقرير قائمدة أبمسداء أعضداء اللجندة حدىت  20أاير/مدايو  2020إ
جانب مدة فرتهتم.

دان -أداء امل د املرمسي
 -15وفقد ا للمددادة  11مددن النظددام الددداخلي للجنددة يد دي كدل عضددو مددن أعضدداء اللجنددة قبددل توليدده
مهامه بعد انتخابه األول عهدا رمسيا يف جلسة مفتوحة للجنة .واملمارسة املعتادة للجنة ذي أن يطلب
إ األعض دداء املنتخب ددني ح ددديث ا أن ي د دوا العه ددد الرمس ددي عن ددد افتت ددال ال دددورة األو ال دديت تعق ددد يف جني ددف
عقب انتخاهبم .بيد أنه ابلنظر إ أتجيل الدورة الثانية والثالثني للجنة أدى األعضاء املنتخبون حديثا
العهددد الرمسددي يف شددكل مكتددوب لينشددر بعددد ذلددك علددى صددفحة اللجنددة علددى شددبكة النرتنددت حرصد ا
على سك عمل اللجنة مبشاركة شاملة من يع أعضائها يف ذ ا السياق الستثنائي.
 -16وحبلول  14نيسان/أبريل  2020أدى العهد الرمسي اخل اء األربعة ال ين انتخبوا أعضاء جددا
يف اللجنة يف الجتمداع التاسدع للددول األطدراف يف التفاقيدة أي السديد ببكدر والسديد كورسدو سوسدا
والسيد ارسيا ساينز والسيدة بوسي وك لك السديدة دايلدو الديت رشدحتها حكومدة السدنلال ووافقدت
اللجنة على ترشيحها لتحل سل السيد جل عضوا يف اللجنة(.)1

ه ء -انتخ ب أعض ء املكتب
 -17يف أعق د دداب اس د ددتقالة الس د دديد جل م د ددن عضد د ددوية اللجن د ددة ور س د ددتها انتخب د ددت اللجند د ددة يف
أيلول/سبتم  2019خالل دورهتا احلادية والثالثني يئب الرئين السابق السديد أونفدر رئيسد ا وفقد ا
ألحكام املواد  13و 14و 15و 18من نظامها الداخلي .وواصل السيد أونفر العمل كدرئين للجندة حدىت
انتهاء فرتة ر سة السيد جل املقررة أصالا يف نيسان/أبريل .2020
11

 -18ونظرا لتأجيل الدورة الثانية والثالثني قررت اللجنة أن يسدتمر السديد أونفدر يف ر سدة اللجندة إ أن
تددتمكن اللجنددة مددن إجدراء انتخدداابت رمسيددة للمكتددب يف دورهتددا الثانيددة والثالثددني .وقددررت أيضدا أن يسددتمر يف
عضوية املكتب السيد بوتكو يفارو ال ي ستنتهي فرتة وليتده احلاليدة كمقدرر للجندة يف أيلول/سدبتم .2020
وس ددتنتخب اللجن ددة يف دورهت ددا الثاني ددة والثالث ددني ثالث ددة ن دواب لل درئين عق ددب مل ددادرة يئب دديت ال درئين الس ددابقتني
__________

()1
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ايمسينك ددا دزوم ددور وم دداراي لن دددازوري دي م ددورا وتركهم ددا عض ددوية اللجن ددة يف  31ك ددانون األول/ديس ددم
وانتخاب يئب الرئين السابق السيد أونفر رئيسا للدورة احلادية والثالثني.

2019

واو -ال ت ع ت املقبع ملعني
 -19قد ددرر األمد ددني العد ددام إرجد دداء الد دددورة الثانيد ددة والثالثد ددني للجند ددة إ إشد ددعار آخد ددر بسد ددبب جائحد ددة
كوفيد .19-وإ حني تقدمي ذ ا التقرير كان مقررا أن تعاد جدولة الدورة الثانية والثالثني املقررة أصالا
يف الفرتة من  30آذار/مار إ  9نيسان/أبريل  2020لكي تعقد يف مكتب األمم املتحددة يف جنيدف
يف الفرتة من  28أيلول/سبتم إ  16تشرين األول/أكتوبر  2020وإضدافة أسدبوع إ فدرتة األسدبوعني
املقددررة سددلف ا مددن  5إ  16تشدرين األول/أكتددوبر  .2020وسدديتوقف عقددد الدددورة الثانيددة والثالثددني للجنددة
على النحو املقرر وسيعتمد شكلها على تطدور جائحدة كوفيدد 19-ورفدع القيدود املفروضدة علدى السدفر
من جانب الدول األطراف يف التفاقية على وجه اخلصوص.
 -20ومن املقرر أن تعقد الدورة الثالثة والثالثون للجنة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيدف ملددة ثالثدة
أسابيع يف آذار/مار أو نيسان/أبريل  2021أيضا مع إضافة أسبوع إ فرتة األسبوعني املقررة سلفا.
 -21وق ددررت اللجن ددة يف دورهت ددا احلادي ددة والثالث ددني أن تت ددي للمنظم ددات ددك احلكومي ددة مب ددا فيه ددا
منظمات املهاجرين وامل سسات الوطنية حلقوق النسان خيار عدم حضور الجتماع العام ك الرمسي
الد ي تعقددا اللجندة يف اجللسدة األو مدن كدل دورة بشدأن الددول األطدراف الديت ستخضدع لالسددتعراض
وحضور اجتماع منفصل ومللق مع اللجنة يعقد بدلا من ذلك يف وقت آخر أثناء الدورة.

زاي -املش رك يف ال ت ع احل دي واملثالثني ملرؤس ء ه ئ ت م هدات حقمجي اإلنس ن
 -22شار السيد أونفر بصفته رئين اللجنة يف الجتماع احلادي والثالثني لرؤساء اهليئات املنشأة
مبوجددب معاذدددات حقددوق النسددان املعقددود يف نيويددور يف الفددرتة مددن  24إ  28حزيران/يونيدده .2019
وخددالل ذلددك الجتمدداع اتف ددق الرؤسدداء العشددرة للهيئ ددات املنشددأة مبوجددب معاذ دددات علددى ورقددة موق ددف
بش ددأن مس ددتقبل نظ ددام اهليئ ددات املنش ددأة مبوج ددب معاذ دددات ( A/74/256املرف ددق الثال ددث) .وتس ددتند ورق ددة
املوقددف إ الزددازات الدديت حتقق ددت يف إطددار ق درار اجلمعيددة العام ددة  268/68مددن أجددل زايدة تعزيددز نظ ددام
ذيئات املعاذدا ت .وميكن تنفي مقرتحات الرؤساء املقدمة إ جلاهنم على مدى سنة وسنتني .واهلدف
من املقرتحات ذو تبسيط إجراءات تقدمي التقارير ومواءمتها بوسائل منها إجحة الجراء املبسط لتقدمي
التقدارير إ يدع الددول مدن أجدل تقددمي التقدارير الدوريدة الديت ستضدع ذيئدات املعاذددات بشد أهنا قائمددة
موحدة ابملسائل قبل تقدمي التقارير .وذي هتدف أيضا إ العمل تدرجييا على وضع جدول زمين منسق
لالستعراضد ددات القطريد ددة وفقد د ا جلد ددولت سد ددددة .وعد ددالوة علد ددى ذلد ددك هتد دددف املقرتحد ددات إ احلد ددد مد ددن
الزدواجيددة ددك الضددرورية وقصددر ق دوائم املسددائل قبددل تقدددمي التقددارير مددن حيددث املبدددأ علددى  25مسددألة
وتنسيق القوائم لكفالة أن تكون احلوارات الناشئة عنها شاملة وأل تتضمن مسائل متشاهبة من الناحيدة
املوضوعية خالل الفرتة نفسدها .واتفدق الرؤسداء أيضد ا يف ورقدة املوقدف علدى وجدود فوائدد كبدكة مدن إجدراء
حدوارات مددع الدددول األطدراف علددى الصددعيد القليمددي مددن جانددب وفددود صددلكة م لفددة مددن بعد أعضدداء
اللجنددة علددى أن تكددون اللجنددة بكامددل ذيئتهددا ذددي الدديت تعتمددد التوصدديات كمددا جددرت العددادة .وأجددرى
الرؤسدداء أيضد ا مشدداورات مددع ثلددي الدددول وكيددايت األمددم املتحدددة ومنظمددات اجملتمددع املدددين واجتمع دوا
ابألمني العام ويئبة األمني العام.
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ح ء -املت ع ق ت امل م
 -23خدالل الددورة احلاديدة والثالثدني قددم السديد بدوتكو يفدارو منسدق الفريدق العامدل التدابع للجنددة
واملعين بوضع تعليق عام بشأن حق العمال املهاجرين وأفدراد أسدرذم يف احلريدة وعددم التعدرض لالحتجداز
التعسفي معلومات مسدتكملة إ اللجندة عدن التقددم احملدرز يف إعدداد مسدودة املشدروع .ويتمثدل اهلددف
الرئيسد ددي للتعليد ددق العد ددام يف تد ددوفك توجيد دده ذي حجيد ددة للد دددول بشد ددأن تنفيد د التزاماهتد ددا مبوجد ددب التفاقيد ددة
ول سيما املادة  16املتعلقدة ابحلدق يف احلريدة وعددم التعدرض لالحتجداز التعسدفي .وهتددف اللجندة أيضد ا
من خالل التعليق العام إ مساعدة الدول على تنفي التفاق العاملي من أجل اهلجرة ا منة واملنظمة
والنظامية ومساعدة أصحاب املصلحة ا خرين على تنفي مبادرات الدعوة ذات الصلة.
 -24وحدىت  1نيسددان/أبريل  2019تلقددت اللجندة أكثددر مددن  40مسددا ة مدن الدددول ووكددالت األمددم
املتحدة وكيايهتا واملنظمات الدوليدة ومنظمدات اجملتمدع املددين ومنظمدات املهداجرين وامل سسدات الوطنيدة
حلقوق النسان واألوساط األكادميية مبا يف ذلك تقارير مقدمة مدن دولتدني طدرفني يف التفاقيدة ودولدة
واح دددة موقع ددة عل ددى التفاقي ددة و 5دول ددك أط دراف يف التفاقي ددة .وتلق ددت اللجن ددة  20مس ددا ة م ددن 38
منظمة من منظمات اجملتمع املدين و 3مسا ات من م سسات وطنية حلقوق النسان و 6مسا ات
مددن األوسدداط األكادمييددة .وللددت اللجنددة تتلقددى الدددعم مددن املركددز الستشدداري الدددو حلقددوق النسددان
التددابع لكليددة احلقددوق فامعددة فرجينيددا ال د ي سدداعد يف األعمددال التحضددكية والبحددو القانونيددة املتعلقددة
ابملعايك والسوابق القضائية على الصعيدين العاملي والقليمي .وعالوة على ذلك قدمت مثاين وكدالت
وكيددايت جبع ددة لألم ددم املتحدددة ومنظم ددات دولي ددة مبد ا يف ذل ددك مفوض ددية األمددم املتح دددة الس ددامية حلق ددوق
النسان (املفوضية) واملنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة السامية لش ون الالجئني (مفوضية
ش ون الالجئني) مسا ات فنية خدالل العمليدة التشداورية .و ددر الشدارة إ أن اللجندة تلقدت تقدارير
من القارات اخلمن ومعلومدات مفصدلة عدن حالدة العمدال املهداجرين احملتجدزين يف  37دولدة .ويددل ذد ا
التجاوب علدى زدال عمليدة التشداور الديت مكندت اللجندة مدن ضدمان قددرهتا مدن خدالل التعليدق العدام
على معاجلة ال اذات واألمناط العاملية لزايدة احتجاز املهاجرين يف يع املناطق(.)2
 -25وكان من املقرر إجراء القراءة األو ملسودة مشدروع التعليدق العدام أثنداء الددورة الثانيدة والثالثدني
املقررة أصالا يف الفرتة من  30آذار/مار إ  9نيسان/أبريل  .2020إل أنه بسبب أتجيل تلك الدورة
عقد الرئين مشاورات فيما بني الدورات مع أعضاء اللجنة لجراء القراءة األو عن بعد.

ط ء -املرتويج ملالتف ق
 -26واصل أعضاء اللجنة الدرتويج لالتفاقيدة وحلقدوق النسدان للعمدال املهداجرين وأفدراد أسدرذم عدن
طريق ما يلي (أ) املشاركة يف امل مترات والجتماعات وحلقات العمل واألحدا اجلانبية هليئدات األمدم
املتحدة و كذا من املنظمات الدولية مبا يف ذلك املفوضية وذيئة األمدم املتحددة للمسداواة بدني اجلنسدني
ومتكد ددني املد درأة (ذيئد ددة األمد ددم املتحد دددة للمد درأة) ومنظمد ددة العمد ددل الدوليد ددة ومنظمد ددة األمد ددم املتحد دددة للطفولد ددة
(اليونيسدديف) واملنظمددة الدوليددة للهجددرة وشددبكة األمددم املتحدددة املعنيددة ابهلجددرة ومنظمددة الدددول األمريكيددة
ومنظم ددات اجملتم ددع امل دددينمي (ب) تق دددمي املش ددورة إ ال دددول األط دراف بش ددأن تنفي د املعاذ دددات وعملي ددة
البالغمي (ج) املسا ة يف املنشورات املتعلقة حبقوق النسدان للعمدال املهداجرين وبقضدااي أخدرى متصدلة
ابهلج ددرةمي (د) املش دداركة يف ملتل ددف املنت دددايت م ددع األك ددادمييني والط ددالب و ددكذم .وق دددم أعض دداء اللجن ددة
التاليدة أمسدداؤذم تقريدرا عدن األنشددطة املضددطلع هبددا يف الددورة احلاديددة والثالثددني وخدالل الفددرتة الفاصددلة بددني

__________
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الدددورتني حددىت  20أاير/م ددايو  2020السدديد بددوتكو يف ددارو والسدديد شددارف والس دديدة دزومددور والس دديد
فراشكي والسيدة لندازوري دي مورا والسيد أزاد ج ي  -زادا والسيد جل والسيد أونفر.
 -27واستمرت اللجنة يف الدعايدة لتبداع هندج قدائم علدى حقدوق النسدان ويبدع مدن القدانون الددو
حلقددوق النسددان يف تنفي د التفدداق العدداملي مددن أجددل اهلجددرة ا منددة واملنظمددة والنظاميددة ومتابعتدده .ويف 7
حزيران/يونيد دده  2019بعد ددث رئد ددين اللجند ددة واملقد ددرر اخلد دداص املعد ددين حبقد ددوق النسد ددان للمهد دداجرين برسد ددالة
لستكشاف سدبل إشدرا ا ليدات الدوليدة حلقدوق النسدان يف منتددى اسدتعراض اهلجدرة الدوليدة املد كور
يف التفدداق العدداملي مددن أجددل اهلجددرة ا منددة واملنظمددة والنظاميددة (قدرار اجلمعيددة العامددة  195/73املرفددق).
ويف  27حزيران/يونيه  2019وجه السيد جل رسالة أخرى إ يع البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة
يف نيويور وجنيف .واعتمدت اجلمعية العامة قرارذا  326/73يف  19متوز/يوليه  2019ال ي طلبت فيه
إ األم د ددني الع د ددام أن يكف د ددل تنس د دديق خ د د ات منظوم د ددة األم د ددم املتح د دددة كك د ددل مب د ددا يف ذل د ددك الوك د ددالت
املتخصصة والصناديق وال امج واملنظمات ذات الصدلة واللجدان القتصدادية القليميدة فضدالا عدن يدع
املكلفددني بددولايت يف إطددار الج دراءات اخلاصددة ذات الصددلة واهليئددات املنشد أة مبوجددب معاذدددات وفقد ا
لولي ددة ك ددل م ددنهم وم ددع إي ددالء العتب ددار الواج ددب للخ د ة املوج ددودة يف جني ددف م ددن أج ددل دع ددم املنت دددايت
املنعقدددة بقيددادة الدددول وتيسددك املشدداركة فيهددا .وذكد ا ضددمنت مشدداركة ذيئددات املعاذدددات والجدراءات
اخلاصة يف املنتدايت اعتبارا من عام .2022
 -28واس ددتمرت خ ددالل ال دددورة احلادي ددة والثالث ددني أنش ددطة الفري ددق العام ددل املع ددين ابلتفاقي ددة والتف دداق
العاملي من أجل اهلجرة ا منة واملنظمة والنظامية التابع للجنة ال ي يتو تنسيقه السيد شارف ويضم
يف عضدويته السديد بددوتكو يفدارو والسدديدة لنددازوري دي مدورا والسدديد مامداين أومدداراي والسديد سدوا).
وأشرف السيد شارف على إعداد مشروع أول لتحليل مقارن لالتفاقية والتفاق العاملي من أجل اهلجرة
ا من ددة واملنظم ددة والنظامي ددة رمب ددا تق ددرر اللجن ددة تط ددويرا يف ش ددكل تعلي ددق ع ددام .وبلي ددة تنفي د ق درار اجلمعي ددة
العامددة  326/73قددرر الفريددق العامددل أن يعددد بقيددادة السدديدة لند دازوري دي مددورا ورقددة توجيهيددة بشددأن
مواءمة منتدى استعراض اهلجرة الدولية والستعراضات يف املناطق املعنية ابتداء من عام  2020حسدب
القتضاء مع املالحظات اخلتامية للجنة من أجل حتسني عملية املنتدى ونوا ده .وأعضداء اللجندة علدى
اسد ددتعداد للمشد دداركة يف املشد دداورات ذات الصد ددلة ويف جلسد ددات املنتد دددى نفسد ددها .ويتد ددو السد دديد أومد دداراي
مس ولية إعداد ورقة موقف مقدمة من اللجنة إ املنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنمية تتناول التعداي
يسر الفريق العامل أيضا مشداركة أعضداء اللجندة يف اجتماعدات
بني التفاقية والتفاق العاملي .وسوف ي ّ
ومد د مترات ش ددبكة األم ددم املتح دددة املعني ددة ابهلج ددرة ويستكش ددف الف ددرص املتاح ددة لكفال ددة التص ددديق عل ددى
التفاقي ددة عل ددى نط دداق أوس ددع عل ددى ذ ددام تنفي د التف دداق الع دداملي ومتابعت دده وسيواص ددل تنس دديق مش دداركة
أعضاء اللجنة يف املناسبات ذات الصلة إ جانب املقرر اخلاص املعين حبقوق النسان للمهاجرين.
 -29ويف مد كرة شددفوية م رخددة  25متوز/يوليدده  2019أبللددت حكومددة موريشدديو اللجنددة أبندده ر ددم
كددون موريشدديو ) توقددع التفاقيددة وتصدددق عليهددا بعددد ف هنددا ت يددد العمليددة العامليددة لسددتعراض التفدداق
العاملي من أجل اهلجرة ا منة واملنظمة والنظامية من منظور حقوق النسان.
 -30ويف الفد ددرتة مد ددن  12إ  14أيلول/سد ددبتم  2019وبند دداء علد ددى دعد ددوة مد ددن حكومد ددة أذربيجد ددان
ومتابعة لالجتماع ال ي عقد يف ابكو يف كانون األول/ديسم  A/71/48( 2015الفقرة  )36أتيحت
للجنة فرصة ل تقددر بدثمن لعقدد اجتمداع إقليمدي يف ابكدو ومواصدلة حوارذدا البنداء يف امليددان .وعقددت
اللجنددة عددددا مددن الجتماعددات املثمددرة مددع كبددار املسد ولني يف حكومددة أذربيجددان مبددن فدديهم وزيددر العمددل
واحلمايددة الجتماعيددة للسددكان ورئددين دائددرة اهلجددرة احلكوميددة ومدددير إدارة القددانون الدددو واملعاذدددات
ب ددوزارة الش د ون اخلارجي ددة ومفوض د ة حق ددوق النس ددان (أمين ددة املظ ددا)) و ثل ددو منظم ددات اجملتم ددع امل دددين.
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ويف  13أيلول/سبتم  2019عقدت اللجنة حوارا تفاعلي ا حضرا هور فك يف جلسة علنية مع كبار
املسد ولني احلكددوميني وأعضدداء السددلك الدبلوماسددي و ثلددي املنظمددات الدوليددة مددن بددني حضددور آخدرين.
وقدددم القددائم مقد ام يئددب رئددين إدارة سياسددات اهلجددرة والدددعم القددانوين التابعددة لدددائرة اهلجددرة احلكوميددة
عرضا عن اسرتاتيجيات احلكومة للنهوض حبقدوق العمدال املهداجرين وعايتهدا تلتده إحاطدات مواضديعية
فنية قدمها خ اء اللجنة ومناقشة مفتوحة ختللها تبادل ألفكار ابللة األ ية .وأعربت حكومة أذربيجان
عن التزامها بدعم اللجندة بوصدفها حليفد ا يف دعدم الدرتويج لالتفاقيدة يف املنطقدة عدن طريدق تشدجيع املزيدد
مددن التصددديقات والتوعيددة أبحكددام التفاقيددة ونشددر املعلومددات األساسددية عنهددا ودعددم أنشددطة الدددعوة
وبندداء القدددرات .وعقددب املناقشددات قددررت اللجنددة إنشدداء فريددق عامددل معددين مبتابعددة البعثددة إ أذربيجددان
هبدف تعزيز الرتويج لالتفاقية والتصديق عليها يف املنطقة .وتضم عضوية الفريدق العامدل كدالا مدن السديد
بوتكو يفارو والسيد فراشكي والسيد كارايواسام.
 -31ويف  9تشرين األول/أكتوبر  2019اجتمعت األماندة ابملمثدل الددائم جلمهوريدة أذربيجدان لددى
مكتدب األمدم املتحددة واملنظمدات الدوليدة األخدرى يف جنيدف لطالعده علدى مهمدة اللجندة .ويف أعقداب
ذلددك وضددع الفريددق العامددل املعددين مبتابعددة البعثددة إ أذربيجددان خريطددة طريددق لتنسدديق األنشددطة الرتوجييددة
املتص ددلة ابلتفاقيد ددة ول س دديما لد دزايدة عد دددد ال دددول األطد دراف فيه ددا لكد ددي تنظد ددر فيه ددا اللجند ددة وحكومد ددة
أذربيجان واملفوضية وتنف ذا.
 -32وبعثددت اللجنددة برسددائل إ يددع الدددول املوقعددة طالبد اة إايذددا أن تنظددر يف إمكانيددة التصددديق علددى
التفاقية وك لك إ الدول األطراف اليت ) تكن قدد أصددرت بعدد العدالن املنصدوص عليده يف املدادة 77
من التفاقية خبصوص العرتاف ابختصاص اللجنة للنظر يف البال دات الفرديدة .وجبعدت اللجندة أيضدا مدع
الدول اليت التزمت يف إطار عملية الستعراض الدوري الشامل ابلنظر يف التصديق على التفاقية.
 -33ويف  30أاير/مددايو  2019أصدددر رئددين اللجنددة واملقددرر املعددين حبقددوق املهدداجرين التددابع للجنددة
البلدددان األمريكيددة حلقددوق النسددان واملقددرر اخلدداص املعددين حبقددوق النسددان للمهدداجرين واملقددررة اخلاصددة
املعني ددة حب ددالت الع دددام خ ددارج القض دداء أو إبج دراءات م ددوجزة أو تعس ددف ا ورئ ددين الفري ددق العام ددل املع ددين
حبددالت الختفدداء القسددري أو ددك الطددوعي بيددايا صددحفيا مشد رتكا بشددأن اختفدداء املهدداجرين الفنددزويليني
بع ددد ددرق س ددفينة يف البح ددر الك دداري يف  24نيس ددان/أبريل  2019أثن دداء توجهه ددا إ تريني ددداد وتواب ددو.
ويف البيان الصحفي حثت دولتا املنشأ واملقصد على العمل معا للبحث عن املختفدني وحتديدد ذدويتهم
امللحة إ أسرذم(.)3
وتقدمي املساعدة ّ
 -34ويف  17تشرين األول/أكتوبر  2019قدم الرئين التقرير السنوي للجنة ال ي يلطدي دورتيهدا
التاسعة والعشرين والثالثني إ اللجندة الثالثدة للجمعيدة العامدة ( .)A/74/48وحتدد الدرئين عدن حركدة
نزول ك مسبوقة يف جريخ البشرية ( 271,6مليدون مهداجر يف العدا) نصدفهم تقريبد ا مدن النسداء) .ودعدا
الدول إ وضع حد لتجدرمي اهلجدرة دك النظاميدة الديت ليسدت عمدالا ضدد شدخ أو تلكدات أو أمدن
قدومي .وخدالل احلدوار التفداعلي الد ي أعقدب ذلددك أعدرب ثلدو أذربيجدان وإندونيسديا وتركيدا وكولومبيددا
عن أتييدذم القوي للجنة ولالتفاقيدة بوصدفها أداة قيّمدة ملعاجلدة حقدوق املهداجرين وتعرضدهم لنتهاكدات
حقددوق النسددان .وكددرر ثددل الحتدداد األوروز أتكيددد الت دزام الحتدداد حبمايددة املهدداجرين ول سدديما النسدداء
واألطفال مشددا على ضعفهم .ودعا ثال إندونيسيا وتركيا إ تصديق املزيد من الدول على التفاقية
لتوسيع نطاق التلطية اجللرافية للجنة .وشار رئين اللجنة أيض ا يف حوار تفداعلي عقدد خدالل مناسدبة
جانبية علدى ذدام الددورة الرابعدة والسدبعني للجمعيدة العامدة بعندوان عدام  2020ومدا بعددا رؤيدة لنظدام
__________
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ذيئ ددات املعاذ دددات عق دددت يف نيوي ددور وحض ددرذا يف ل ددة م ددن حض ددرذا ددو  70م ددن ثل ددي ال دددول.
واجتمع الرئين أيضا مع ثلي البعثات الدائمة ألذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وتونن.
 -35يف  18تشرين األول/أكتوبر  2019عقد رئين اللجنة على ذام اجتماعات اللجنة الثالثة
للجمعية العامة يف نيويور م مترا صحفي ا مشرتك ا مع املقرر اخلاص املعين حبقوق النسان للمهاجرين.
 -36ويف  18كد ددانون األول/ديسد ددم  2019أصد دددر رئد ددين اللجند ددة واملقد ددرر اخلد دداص املعد ددين حبقد ددوق
النسان للمهاجرين بيايا مبناسبة اليوم الدو للمهاجرين حثّا فيه الدول على وضع حقوق النسان يف
صددلب سياسددات اهلجددرة وسددور املناقشددات وعلددى تكثيددف جهودذددا ملكافحددة خطدداب الكراذيددة .وبينمددا
أجل التفدداق العدداملي مددن أجددل اهلجددرة ا منددة واملنظمددة والنظاميددة وسدديلة ل تقدددر بددثمن لضددمان اح درتام
حقدوق النسدان للنسدداء والرجدال والفتيددات والفتيدان يف يددع مراحدل اهلجددرة فد ن تنفيد ا يتطلدب تعدداويا
دوليد ا كددامالا مبد ا يف ذلددك فيمددا بددني الدددول يف املنطقددة القليميددة الواحدددة واختدداذ إج دراءات قويددة داخددل
تكمل
البلدان .وحث الرئين واملقرر اخلاص يع الدول على التصديق على التفاقية وشددا على أهنا ّ
التفاق العاملي وعلى أن التفاق العاملي يبع من التفاقيدة .وأحدد اجلواندب الرئيسدية للدنهج القدائم علدى
حقددوق النسددان إزاء اهلجددرة ذددو كفالددة وضددع القضددااي اجلنسددانية يف صددميم سياسددات و ارسددات اهلجددرة
حبيث يتم تطويرذا مع مراعاة احلالت اخلاصة للنساء والفتيات املهاجرات(.)4
 -37وشار الدرئين والسديد شدارف يف املنتددى العداملي الثداين عشدر املعدين ابهلجدرة والتنميدة املعقدود
يف كيتددو يف الفددرتة مددن  21إ  24كددانون الثاين/يندداير  .2020وكانددت املواضدديع الرئيسددية ذددي (أ) تددوفك
مس د د ددارات منتظم د د ددة م د د ددن األزم د د ددات إ الس د د ددالمةمي (ب) تيس د د ددك الدم د د دداج الجتم د د دداعي والقتص د د دداديمي
(ج) تشكيل اخلطاب العام عن اهلجرة واملهاجرينمي (د) التواصل بفعالية مع املهاجرينمي (ه) دعم مدن
املقصد عن طريق اتساق السياسات والشراكات بني أصحاب املصدلحة املتعدددينمي (و) تسدخك اهلجدرة
م ددن أج ددل التح ددول والتنمي ددة يف املن دداطق الريفي ددة .وع ددززت جلس ددات منه دداج الش دراكات تب ددادل املمارس ددات
والسياس ددات وال دددرو املس ددتفادة فيم ددا ب ددني أص ددحاب املص ددلحة .وأجل املنت دددى لل درئين ومنس ددق الفري ددق
العامددل املعددين ابلتفاقيددة والتفدداق العدداملي مددن أجددل اهلجددرة ا منددة واملنظمددة والنظاميددة فرصددة للدددعوة إ
التقد ددارب بد ددني الصد د ّكني وإ اتبد دداع هند ددج قد ددائم علد ددى احلقد ددوق يف املسد ددائل املشد ددرتكة بد ددني اهلجد ددرة والتنميد ددة
املستدامة .وستستضيف المارات العربية املتحدة املنتدى العاملي الثالث عشر املعين ابهلجرة والتنمية يف
كانون الثاين/يناير .2021
 -38ويف  15و 16نيسان/أبريل  2020شار الرئين وأمانة اللجنة يف حلقدة دراسدية عد النرتندت
بعن دوان مددا بعددد عددام  - 2020آفدداق املسددتقبل أمددام اهليئددات املنشددأة مبوجددب معاذدددات مددن الرؤيددة إ
اخلطة اشرت يف تنظيمها منهاج جنيف حلقوق النسان وذو مشروع جبع ألكادميية جنيدف للقدانون
ال دددو النس دداين وحق ددوق النس ددان وجامع ددة كولومبي ددا ابلتنس دديق م ددع مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية
حلقوق النسان .وأجحت ذ ا احللقة الدراسية فرصة للهيئات املنشأة مبوجدب معاذددات لتطدوير وبلدورة
العناصددر الدواردة يف ورقددة املوقددف بشددأن مسددتقبل نظددام اهليئددات املنشددأة مبوجددب معاذدددات (A/74/256
املرفق الثالث).
 -39ويف  26أاير/مد ايو  2020أصدددرت اللجنددة واملقددرر اخلدداص املعددين حبقددوق النسددان للمهدداجرين
م د كرة توجيهي ددة مش ددرتكة بش ددأن آاثر جائح ددة كوفي ددد 19-عل ددى حق ددوق النس ددان للمه دداجرين .واس ددرتعيا
النتبدداا إ أن جائحددة كوفيددد 19-ترتتددب عليهددا آاثر خطددكة و ددك متناسددبة يف املهدداجرين وأسددرذم علددى
الصعيد العاملي ول سيما املهاجرين ال ين ذم يف وضع ك قانوين أو ك موثقني .وسلطا أيض ا الضوء

__________
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عل ددى املس ددا ات القتص ددادية الكب ددكة ال دديت ق دددمها امله دداجرون إ اجملتم ددع ومس ددا اهتم القيّم ددة يف خط ددوط
ونوذددا ابلتدددابك الدديت اختد هتا الدددول حلمايددة املهدداجرين وأسددرذم
املواجهددة األماميددة مددع فددكو كوفيدددّ 19-
خد ددالل األزمد ددة .وقد دددما توصد دديات إ الد دددول بشد ددأن كيفيد ددة حتسد ددني عايد ددة حقد ددوق النسد ددان للمهد دداجرين
وأسددرذم بل د النظددر عددن وضددعهم كمهدداجرين متشدديا مددع التزامددات الدددول األط دراف مبوجددب التفاقيددة
والقانون الدو حلقوق النسان بوجه عام(.)5
 -40ويف  21حزيران/يوني دده  2019ش دداركت الس دديدة دزوم ددور يف حلق ددة دراس ددية للخ د اء عق دددت يف
جنيددف بشددأن دور آليددات األمددم املتحدددة حلقددوق النسددان يف رصددد تنفي د إعددالن األمددم املتحدددة املتعلددق
حبقوق الفالحدني و دكذم مدن العداملني يف املنداطق الريفيدة .ويف  18متوز/يوليده  2019قددمت عرضد ا عدن
التحدايت والعقبات اليت تعرتض إدارة اهلجرة يف البلقان يف مركز دراسات البلقان التابع جلامعة سراييفو
الدوليد د ة .ويف أيلول/س د ددبتم  2019التق د ددت الس د دديدة دزوم د ددور ابملق د ددرر اخل د دداص املع د ددين حبق د ددوق النس د ددان
للمه دداجرين يف سد دراييفو خ ددالل زايرت دده القطريد ددة للبوس ددنة واهلرس ددك .ويف الف ددرتة م ددن  12إ  14تشد درين
الثاين/نوفم  2019شاركت يف م متر قمة يف نكوز اشرت يف تنظيمه صندوق األمم املتحدة للسكان
وحكومتددا كيني ددا وال دددامنر بعن دوان تعزي ددز الوع ددود دع ددت في دده إ اح درتام حق ددوق النس ددان للمه دداجرين
وسد ددلطت الضد ددوء علد ددى األحكد ددام ذات الصد ددلة مد ددن التفاقيد ددة والسد دوابق القضد ددائية للجند ددة بشد ددأن عايد ددة
األش د د ددخاص املتنقل د د ددني ول س د د دديما الفئ د د ددات الض د د ددعيفة مث د د ددل النس د د دداء واألطف د د ددال .ويف  26و 27تشد د د رين
الثاين/نوفم  2019حتدثت يف م متر دو عقد يف مديندة كييدف بشدأن عايدة حقدوق الطفدل يف سدياق
النزاعات املسلحة واهلجرة.
 -41وشار السيد بوتكو يفارو مع عضو اللجنة السابق اببلو سكايين سكيدا يف حلقة عمل
لبناء القدرات بشأن تقدمي التقارير إ ذيئدات املعاذددات وبشدأن تطبيدق التفاقيدة علدى الصدعيد احمللدي
عق دددت يف ابز ددول يف الف ددرتة م ددن  30حزيران/يوني دده إ  6متوز/يولي دده  2019بتنظ دديم املكت ددب القليم ددي
للمفوضية يف رب أفريقيا .وصددقت امبيدا علدى ثالثدة صدكو دوليدة حلقدوق النسدان يف عدام 2018
التفاقيد ددة واتفاقيد ددة مناذضد ددة التعد د يب و د ددكا مد ددن ضد ددروب املعاملد ددة أو العقوبد ددة القاسد ددية أو الالإنسد ددانية
أو املهينة والتفاقية الدولية حلماية يع األشخاص من الختفاء القسري .وكان اهلدف الرئيسي حللقة
العمل ذو تدريب كبار املس ولني احلكوميني مبدن فديهم القضداة واملددعون العدامون علدى إدمداج أحكدام
التفاقية واتفاقيات منظمة العمل الدولية يف القانون الوطين عقب انضمام امبيا إ التفاقية .وخدالل
حلقددة العمددل أوصددى اخلد اء إبجدراء دراسددة وافيددة وشدداملة ليلطددار القددانوين احلددا وبد ل جهددود لتحديددد
قواعد القانون الوطين الديت تتعدارض مدع احلقدوق املنصدوص عليهدا يف التفاقيدة .وتشدمل القدوانني الديت قدد
تتطلددب إعددادة النظددر فيهددا بعددد انضددمام امبيددا إ التفاقيددة قددانون اهلجددرة لعددام  1965وقددانون اجلنسددية
واملواطنة يف امبيا لعام  1965وقانون العمل لعام .2007
 -42ويف  22نيسان/أبريل  2019شدار السديد بدوتكو يفدارو يف حلقدة نقداا بعندوان أزمدة حقدوق
النس ددان يف أمريك ددا الوس ددطى وح ددالت اختف دداء املهد دداجرين واملسد د ولية عد د الوطني ددة استض ددافها املركد ددز
الستشدداري الدددو حلقددوق النسددان يف كليددة احلقددوق فامعددة بوسددطن ومبددادرة كليددة ابردي للدراسددات
العامليددة بشددأن اهلجددرة القس درية وال ددار ابلبشددر وائددتالف بوسددطن مددن أجددل منظومددة البلد دان األمريكيددة
حلقددوق النسددان .ويف  22أاير/مددايو  2019حتددد بصددفته م لددف القضددية الفرتاضددية وقاضددي ا يف اجلولددة
األخددكة مددن مسددابقة احملكمددة الصددورية حلقددوق النسددان للبلدددان األمريكيددة لعددام  2019الدديت استضددافتها
كليددة احلقددوق ابجلامعددة األمريكيددة يف واشددنطن العاصددمة ويف  11حزيران/يونيدده  2019شددار يف حلقددة
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النقاا الرئيسية بشأن التعاون العداملي والقليمدي بشدأن اهلجدرة يف إطدار حلقدة العمدل الدوليدة املشدرتكة
ب ددني التخصص ددات بش ددأن اهلج ددرة يف أمريك ددا الالتيني ددة ال دديت استض ددافتها جامع ددة إدن د ة اململك ددة املتح دددة
ل يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية .ويف  12حزيران/يونيه  2019شار يف حلقة نقاا بعندوان الطدار
القددانوين حلقددوق النسددان يف األمددم املتحدددة أ يددة معاذدددات حقددوق النسددان وذيئاهتددا املنشددأة مبوجددب
معاذدات استضافتها كلية احلقوق ابجلامعة األمريكية يف واشنطن واجلمعية األمريكية للقانون الدو
وعقد دددت يف واشد ددنطن العاصد ددمة .ويف  26حزيران/يونيد دده  2019شد ددار يف حلقد ددة نقد دداا بشد ددأن تعزيد ددز
اس ددتجابة األم ددم املتح دددة املش ددرتكة لنع دددام اجلنس ددية أثن دداء امل د متر الع دداملي املع ددين ابنع دددام اجلنس ددية ال د ي
استضافه املعهد املعين ابنعدام اجلنسية والدماج يف لذاي ذولندا .ويف  27حزيران/يونيه  2019شار
أيضد ا يف حلقددة النقدداا املعنيددة ابلتحدددايت الكد ى بشددأن معاجلددة حددالت انعدددام اجلنسددية يف سددياقات
اهلجددرة املختلطددة يف نفددن املد متر العدداملي املعددين ابنعدددام اجلنسددية .ويف  12آب/أ سددطن  2019شددار
السيد بوتكو يفارو يف الدورة الدراسية القليمية بشأن القانون الدو لالجئني اليت استضافتها مفوضدية
األمم املتحدة لش ون الالجئني يف سان خوسيه .ويف  12تشرين الثاين/نوفم  2019حتد يف اجللسة
اخلاصددة ابملشدداركة والدددعوة يف سددياق الحتفددالت ابلد كرى السددنوية العشدرين لوليددة املقددرر اخلدداص املعددين
حبق ددوق النس ددان للمه دداجرين ال دديت عق دددت يف جامع ددة البل دددان األيبكي ددة األمريكي ددة يف مكس دديكو س ددييت.
ويف الفرتة من  28إ  30تشرين الثداين/نوفم  2019شدار يف فريدق اخلد اء املعدين ابملمارسدات الدوليدة
اجليدة يف سياق حركدات اهلجدرة املختلطدة الديت سديجري تكرارذدا سليدا يف احللقدة الدراسدية الدوليدة بشدأن
حاضر ومسدتقبل السياسدات العامدة حلقدوق النسدان الديت عقددت يف ميدديلني كولومبيدا .ويف  9كدانون
األول/ديسددم  2019شددار السدديد ب ددوتكو يفددارو يف الدددورة الدراسددية اخلاص ددة بشددأن اهلجددرة املختلط ددة
وحقددوق النسددان يف سددياق الدددورة الدراسددية اخلاصددة بعن دوان الالجئددون واملشددردون داخليد ا واملهدداجرون
احلمايددة التشدريعية والعمليددة مددع الرتكيددز علددى أمريكددا الوسددطى والشددمالية الدديت استضددافتها يف مكسدديكو
سييت الرابطة الدولية للمهنيني يف جمال املساعدة النسانية واحلماية وجامعة جفتن.
 -43وتددو السدديد فراشددكي بوصددفه منسددق اللجنددة املعددين ابسددتعراض اجلمعيددة العامددة يف عددام
حلالددة اهليئددات املنشددأة مبوجددب معاذدددات حقددوق النسددان بلددورة موقددف اللجنددة بشددأن العمددل مددن أجددل
مسددا ة مش ددرتكة هليئددات املعاذ دددات يف الس ددتعراض امل د كور .واعتم دددت اللجن ددة ذ د ا املوق ددف يف دورهت ددا
احلاديددة والثالثددني .وألقددى السدديد فراشددكي ساضددرة يف كليددة احلقددوق فامعددة ذارفددارد عددن إزددازات اللجنددة
والتحدايت اليت تواجهها فيما يتعلق حبماية العمال املهاجرين وأفراد أسرذم .وأعرب عن أتييدا للجهود
اليت تب هلا جامعة أوبسال لتقدمي حبو بشأن مشروع التعليق العام بشأن حق العمال املهداجرين وأفدراد
أسرذم يف احلرية وعدم التعرض لالحتجاز التعسفي.
2020

 -44وشار السيد أونفر كمتحد رئيسي يف امل متر الوطين املعين حبقوق املهاجرين ال ي عقدد يف
ت ددونن العاص ددمة ي ددومي  3و 4أاير/م ددايو  .2019ودع ددا إ التص ددديق عل ددى التفاقي ددة عل ددى نط دداق واس ددع
وأشار أيض ا إ أن حكومات كثكة اعت ت التفاقية هتديدا لسيادهتا وأمنها الوطين .وأضاف أنه أصب
مددن املتعددارف عليدده علددى نطدداق واسددع أن التددنقالت ع د احلدددود ابتددت شددا الا عامليد ا ل يكفددي ملعاجلتدده
وضع سياسات قاسية .وابلر م من أن ذجرة اليد العاملة أمر حيدوي ابلنسدبة لبلددان املقصدد الديت يتسدم
سكاهنا ابلشيخوخة ف هنا ل تزال مرفوضة ل سيما عنددما تشدمل مهداجرين دون مهدارات أو مبهدارات
منقوصة .وحتد أيض ا السيد أونفر بصفته عضوا يف فريق نقاا عن إضفاء الطابع األمدين علدى اهلجدرة
وحقوق النسان للمهاجرين يف إطار التفاقية يف م متر دو بشأن األمن عقد يف أنقدرة يدومي  19و20
أيلول/س ددبتم  2019وش ددار يف اجتم دداع اس درتاتيجي ملل ددق يف  19تش درين الث دداين/نوفم  2019نظمت دده
امل سسة الرتكية لألترا يف اخلارج.
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 -45ويف  21و 22تش د د د درين األول/أكت د د د ددوبر  2019وبلي د د د ددة تعزي د د د ددز تنفي د د د د ق د د د درار جمل د د د ددن حق د د د ددوق
النسان  17/34بشأن الرتتيبات القليمية لتعزيز وعاية حقوق النسان شار السيد شارف يف حلقدة
عمدل نظمتهدا امل سسدات الوطنيدة وا ليددات القليميدة وقسدم اجملتمدع املدددين التدابع ملفوضدية األمدم املتحدددة
حلقوق النسان بشأن الرتتيبات القليمية لتعزيز التعاون بدني األمدم املتحددة وا ليدات القليميدة ملكافحدة
العنصدرية والتمييددز العنصدري وكددرا األجاندب ومددا يتصدل بد لك مدن تعصددب وتنفيد إعددالن وبدريمج عمددل
ديرابن .وحتد السيد شارف أيضا بصفته عضوا يف فريق نقاا أثناء مناسبة عقدت يف جنيدف عدن
التعدداون فيمددا يتعلددق ابلفئددات الدديت تركددز عليهددا حلقددة النقدداا ول سدديما األقليددات والالجئددني واملهدداجرين
واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية .وتدو السديد شدارف بصدفته مددير املرصدد
القليم ددي للهجد ددرة يف جامع ددة ابد ددن زذ ددر تنظد دديم حلق ددة عمد ددل ع ددن دور اجملتمد ددع امل دددين يف الد دددول العشد ددر
األعض دداء يف منت دددى ددرب البح ددر األب ددي املتوس ددط يف تنفي د التف دداق الع دداملي م ددن أج ددل اهلج ددرة ا من ددة
واملنظمد ددة والنظاميد ددة الد د ي عقد ددد يف أ د ددادير امللد ددرب يف  29تشد ددرين الثد دداين/نوفم  .2019وانصد ددبّت
مناقشات منظمات اجملتمع املدين اليت شاركت يف حلقة العمل على املس وليات املشرتكة لبلدان امللادرة
والعبور واملقصد يف عاية حقوق النسان جلميع املهاجرين ال ين يواجه العديد منهم التمييز .وحتدثت
أيضد ا ع ددن تزاي ددد ل دداذرة ددرمي اهلج ددرة ددك النظامي ددة بوس ددائل منه ددا الحتج دداز ددك الق ددانوين والتعس ددفي
وال ددار ابلبشددر والسددتلالل اجلنسددي والسددخرة والددرق .ويف حلقددة العمددل نفسددها ا تددنم رئددين اللجنددة
وأمينها الفرصة للرتويج لالتفاقية وأذااب مبنظمات اجملتمدع املددين أن تددعو إ التصدديق عليهدا يف سدياق
تعا طيهددا م ددع الدددول .و دددر الش ددارة إ قيددام منظم ددات اجملتمددع امل دددين إبنش دداء سكمددة دائم ددة للش ددعوب
لتقد دددمي الد دددول إ العدالد ددة بسد ددبب سد ددجالهتا يف جمد ددال حقد ددوق النسد ددان املتعلقد ددة ابهلجد ددرة والنتهاكد ددات
والتجد دداوزات املزعومد ددة حلقد ددوق النسد ددان املرتكبد ددة ضد ددد املهد دداجرين .ومد ددن املقد ددرر أن تعقد ددد الد دددورة املقبلد ددة
للمحكمة يف تونن العاصمة يف آذار/مار .2020
 -46ويف  6أاير/مددايو  2020ش ددار الس دديد كورس ددو سوس ددا يف جلس ددة ع د النرتن ددت م ددن جلس ددات
املشدداورة القليميددة للخد اء مددن األمدريكيتني بشددأن إعددداد اللجنددة املعنيددة ابلقضدداء علددى التمييددز ضددد املدرأة
توصية عامة عن ال ار ابلنساء والفتيات يف سياق اهلجرة العاملية اليت عقدت يف مدينة بنما يف الفرتة
م ددن  6إ  15أاير/م ددايو  2020ونظمته ددا تل ددك اللجن ددة ابلتع دداون م ددع مفوض ددية األم ددم املتح دددة حلق ددوق
النسد ددان واملنظمد ددة الدوليد ددة للهجد ددرة وبد ددريمج األمد ددم املتحد دددة املشد ددرت املعد ددين بفد ددكو نقد د املناعد ددة
البشرية/ا ليدز وبريمج األمم املتحدة المنائي ومفوضية األمم املتحدة لش ون الالجئني واليونيسيف
ومكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية وذيئة األمم املتحدة للمرأة.
 -47ويف  30تشرين األول/أكتوبر  2019حضرت أمانة اللجنة معتكفدا مصدلرا نظمده فريدق اهلجدرة
التابع للمفوضية السامية حلقوق النسان بشأن عمل املفوضية فيما يتعلق ابألشخاص املتنقلني وال ي
اعتد د شد ددا الا عامليد د ا يشد ددئا أو مسد ددألة مسد ددتجدة يف خطد ددة األمد ددم املتحد دددة لدارة حقد ددوق النسد ددان
للفرتة  .)6(2021-2018ويتمثل أحد أذداف اخلطة يف ضمان عاية حقوق النسدان جلميدع املهداجرين
ول سيما أولئك ال ين يعيشون يف أوضاع ذشة .واستللت أمانة اللجنة تلك الفرصة لطالع املشاركني
علددى األنشددطة الدديت تعتددزم اللجنددة القيددام هبددا يف عددام  2020مبددا يف ذلددك إعددداد التعليددق العددام وعدددد مددن
الدراسددات املواضدديعية اجلاريددة مبددا يف ذلددك التحليددل املقددارن لالتفاقيددة والتفدداق العدداملي مددن أجددل اهلجددرة
ا منة واملنظمة والنظامية.
__________
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 -48ويف  11كددانون األول/ديسددم  2019حضددرت أمانددة اللجنددة مددع املقددرر اخلدداص املعددين حبقددوق
النسان للمهاجرين ومولفي فريق اهلجرة التابع للمفوضية السامية حلقوق النسدان الجتمداع السدنوي
األول لشددبكة األمددم املتحدددة املعنيددة ابهلجددرة ال د ي ضددم ثلددني عددن منظومددة األمددم املتحدددة ومنظمددات
اجملتمد ددع املد دددين وأصد ددحاب املصد ددلحة ا خد درين .وتولد ددت املفوضد ددية بوصد ددفها عضد دوا يف اللجند ددة التنفي يد ددة
للشددبكة تيسددك مناقشددة عامددة بشددأن عمددل الشددبكة علددى الصددعيدين الددوطين والقليمددي .ويف  12كددانون
األول/ديسددم  2019حضددروا الحاطددة الدديت قدددمتها أمانددة الشددبكة إ الدددول األعضدداء بشددأن الشددبكة
وأشرف عليهدا املددير العدام للمنظمدة الدوليدة للهجدرة بصدفته منسدق ا للشدبكة .ويف  4آذار/مدار 2020
شاركت األمانة أيضا يف جلسة إحاطة نظمتها شبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة بشأن خطدة عملهدا
ول سيما بشأن البلدان الرائدة واألطر املقرتحة ملساعدة الدول األعضاء على إجراء استعراضات إقليمية
لالتفدداق العدداملي مددن أجددل اهلجددرة ا منددة واملنظمددة والنظاميددة يف عددام  .2020ووفقد ا ملددا ذكددرا املدددير العددام
للمنظمة الدولية للهجرة ف ن صندوق األمدم املتحددة السدتئماين املتعددد الشدركاء لددعم التفداق العداملي
من أجل اهلجرة ا منة واملنظمة والنظامية يعمل بكامل طاقته وسيبدأ يف دعدم تنفيد التفداق العداملي يف
عدد من البلدان يف عام  .2020وستتوافر لعملية الستعراض القليمي( )7إرشادات بفضل رؤية التفداق
الع دداملي ومبادئ دده التوجيهي ددة مب ددا يف ذل ددك امتي ددازات الس دديادة الوطني ددة ومركزي ددة حق ددوق النس ددان وس دديادة
القانون واأل ية احليوية للنهج املراعية للمنظور اجلنساين واملراعية للطفل.

ايء -ال ت ع ما املدون األطراف
 -49عقد دددت اللجند ددة اجتماعد د ا يجحد د ا مد ددع الد دددول األطد دراف وأصد ددحاب املصد ددلحة ا خد درين يف
أيلول/سددبتم  2019خددالل دورهتددا احلاديددة والثالثددني .وحضددر ذد ا الجتمدداع ثلددو أكثددر مددن  25بعثددة
دائمة لدول أطراف ودول ك أطراف يف التفاقية إضافة إ وكدالت جبعدة لألمدم املتحددة ومنظمدات
من اجملتمع املدين حيث زاد عدد املشاركني عن اخلمسني مشارك ا يف اجملموع .وقدمت اللجنة حملة عامة
عدن حالددة التصددديق مبدا يف ذلددك الفوائددد والتحددايت والدددعوة إ توسدديع نطداق التصددديق والتحدددايت
املتصددلة ابحلمايددة الفعليددة حلقددوق املهدداجرين والتكامددل بددني التفاقيددة والتفدداق العدداملي مددن أجددل اهلجددرة
ا من ددة واملنظم ددة والنظامي ددة .وق دددمت أيضد ا معلوم ددات مس ددتكملة ع ددن التعلي ددق الع ددام بش ددأن ح ددق العم ددال
املهاجرين وأفراد أسرذم يف احلرية وعدم التعرض لالحتجاز التعسفي.
4

 -50وأعرب ثلو البعثات الدائمة ألذربيجان وبوركيندا فاسدو والفلبدني وامللدرب وموزامبيدق عدن أتييدد
حكوماهتم للجنة ولتشجيع التصديق على التفاقية .وسلط ثل عن البعثة الدائمة ملوزامبيق الضوء على
الدددور احلاسددم ال د ي ينبلددي أن ت ديدده اجلماعددات القتصددادية القليميددة مثددل اجلماعددة المنائيددة للجنددوب
األفريقي واجلماعة القتصادية لدول رب أفريقيا يف التصدي خلطاب الكراذية واهلجمات اليت تنم عن
كراذيددة األجانددب ضددد املهدداجرين يف إشددارة إ موجددة ددك مسددبوقة مددن العنددف ترتكددب ضددد املهدداجرين
األفارقد ددة يف جند ددوب أفريقيد ددا .وشد دددد ثد ددل امللد ددرب علد ددى أن  60يف املائد ددة مد ددن املهد دداجرين األفارقد ددة البد ددالغ
ع د ددددذم  36ملي د ددون مه د دداجر يبق د ددون يف أفريقي د ددا .وق د ددال إن املل د ددرب ق د ددام بتس د ددوية أوض د دداع  24 000م د ددن
أصددل  28 000مهدداجر ددك نظددامي يف البلددد وأشددار إ أن سياسددة امللددرب ت يددد احتجدداز املهدداجرين يف
املراكددز الداريددة .وأطلددع ثددل البعثددة الدائمددة ألذربيجددان الدددول علددى كفدداءة نظددام التأشدكات اللكرتونيددة
ومنصة احلكومة اللكرتونية واجمللن العام التابع لدائرة اهلجرة احلكومية.
__________

()7
12

انظر .https://migrationnetwork.un.org/coordinators-briefing-4-march-2020
GE.20-07443

A/75/48

 -51وبعدد الجتمدداع بعددث الدرئين برسددائل إ يددع البعثددات الدائمددة املمثلددة يف الجتمدداع يطلددب
فيها إ الدول اليت ) توقع التفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها أن تفعل ذلك.

ك ف -اعت د املتقرير
 -52كان مقررا أن تعتمد اللجنة ذ ا التقرير السنوي املقدم إ اجلمعية العامة خالل دورهتا الثانية
والثالث ددني .ومب ددا أن ال دددورة ق ددد أرجئ ددت بس ددبب جائح ددة كوفي ددد 19-فق ددد وافق ددت اللجن ددة عل ددى التقري ددر
ابلستعانة ابلوسائل اللكرتونية.

اثملث ا -أس مل ب امل ل
 -53واص ددلت اللجن ددة أثن دداء دورهت ددا احلادي ددة والثالث ددني متاش دديا م ددع ب ددريمج عمله ددا الطوي ددل األج ددل
تعاوهنددا مددع وكددالت األمددم املتحدددة ومكاتبهددا وكيايهتددا ذات الصددلة وشددركاء آخدرين مبددا يف ذلددك منظمددة
العمددل الدوليددة واملنظمددة الدوليددة للهجددرة وذيئددة األمددم املتحدددة للم درأة واليونيسدديف والفريددق العامددل املعددين
ابلحتجاز التعسفي.
 -54واعتمدت اللجنة خالل دورهتا احلادية والثالثني رسالة موجهة إ البعثة الدائمة لرتكيا لدى
مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف يف إطار متابعة مالحظاهتا اخلتامية .وتولت
الس دديدة لن دددازوري دي م ددورا حت ددديث ب ددريمج عم ددل اللجن ددة للف ددرتة  2020-2018وعرض ددته عل ددى أعض دداء
اللجنة للموافقة عليه خالل الدورة احلادية والثالثني .والتزم يع أعضاء اللجنة ابلعمل من أجل حتقيدق
األذددداف واألنشددطة ذات الصددلة ال دواردة يف بددريمج العمددل .وعد ِّدني ف درادى األعضدداء كمنسددقني ألنشددطة
معينة لكدي يقدود كدل مدنهم عمليدة تنفيد األنشدطة الديت يعدا هبدا يف لدل التنسديق مدع املكتدب واألماندة.
وبريمج العمل متال من األمانة ابلسبانية والنكليزية والفرنسية.

راب ا -املت ون ما اهل ئ ت امل ي
 -55واصددلت اللجنددة تعاوهنددا مددع وكددالت األمددم املتحدددة املتخصصددة واملنظمددات احلكوميددة الدوليددة
ومنظمات اجملتمع املدين وامل سسات الوطنية حلقوق النسان .وترحب اللجنة مبسا ات ذ ا املنظمات
فيما يتعلق ابلنظر يف تقارير الدول األطراف لكنها تشجعها على التعاون معهدا مبزيدد مدن النشداط عدن
طريددق تقدددمي املعلومددات اخلاصددة بكددل بلددد مبددا يف ذلددك خددالل فددرتة مددا بددني الدددورتني الدديت طددال أمدددذا
بسبب جائحة كوفيد.19-
 -56وواصد ددلت اللجند ددة تعاوهند ددا الوثيد ددق مد ددع منظمد ددة العمد ددل الدوليد ددة الد دديت قد دددمت املسد دداعدة بصد ددفة
استشددارية وفق د ا للفقددرة  5مددن املددادة  74مددن التفاقيددة ومددع املنظمددة الدوليددة للهجددرة ومفوضددية ش د ون
الالجئني واليونيسيف وذيئة األمم املتحدة للمرأة.
 -57وعكدف كدل مدن السدديدة دزومدور والسديدة لنددازوري دي مددورا والسديد أنفدر بصدفتهم أعضدداءا
يف فريددق اخل د اء العامددل التددابع هليئددة األمددم املتحدددة للم درأة معددين مبعاجلددة حقددوق امل درأة يف عمليددة التفدداق
العدداملي مددن أجددل اهلجددرة ا منددة واملنظمددة والنظاميددة علددى حبددث واثئددق ومبددادرات توعويددة لضددمان جعددل
حقوق النسان جلميع النساء والفتيات يف صلب التفاق العاملي.
 -58وعقدددت اللجنددة خددالل دورهتددا احلاديددة والثالثددني مد مترا ابلفيددديو مددع شددعبة السددكان ابألمانددة
العامددة الدديت يوجددد مقرذددا يف نيويددور بشددأن ميددع البيددايت املتعلقددة ابهلجددرة الدوليددة .وقددررت اللجنددة
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وصندوق األمم املتحدة للسكان تعزيز التعداون مدن حيدث دع البيدايت وتبدادل املعلومدات ذات الصدلة
ابألشخاص املتنقلني وعقد م متر ابلفيديو خالل كل دورة من دورات اللجنة.
 -59وواصلت اللجنة تعاوهنا مع املقرر اخلاص املعين حبقوق النسان للمهاجرين مبا يف ذلدك إصددار
بيددان صددحفي مشددرت يف اليددوم الدددو للمهدداجرين( .)8واجتمعددت اللجنددة خددالل دورهتددا احلاديددة والثالثددني
ابملقددرر اخلدداص الد ي أطلددع اللجنددة علددى أنشددطته مبددا يف ذلددك زايراتدده القطريددة املقبلددة والتقريددر املواضدديعي
الد ي قدمدده إ جملددن حقددوق النسددان يف حزيران/يونيدده  2019والد ي ركددز علددى أتثددك اهلجددرة يف النسدداء
والفتيد ددات املهد دداجرات ( )A/HRC/41/38وتقريد ددرا املواضد دديعي املقد دددم إ اجلمعيد ددة العامد ددة عد ددن املمارسد ددات
واملبادرات اجليددة بشدأن التشدريعات والسياسدات املتعلقدة ابهلجدرة املراعيدة للمنظدور اجلنسداين (.)A/74/191
وق دددم أيض دا إحاط ددة إ اللجن ددة ع ددن مبادرات دده التوعوي ددة املتص ددلة ابلتف دداق الع دداملي بش ددأن اهلج ددرة وامل د مترات
والجتماعات ذات الصلة املعقودة مع اجلهات ذات املصلحة واألنشطة الرتوجيية لالتفاقية.
 -60وخالل الدورة احلادية والثالثني قدمت مدديرة املعهدد املعدين ابنعددام اجلنسدية والدمداج إحاطدة
إ اللجندة وجلندة حقددوق الطفدل بشددأن حدق العمدال املهدداجرين يف احلصدول علددى اجلنسدية وا اثر احملددددة
امل رتتبة على انعدام اجلنسية يف سياق اهلجرة يف جمال حقوق النسان .وشددت على أن حالت انعدام
اجلنس ددية ت د ثر عل ددى م ددا ل يق ددل ع ددن  15ملي ددون ش ددخ عل ددى الص ددعيد الع دداملي وأن املش ددكلة آخد د ة يف
الزدايد ألن عدددد األطفددال املولددودين بددال جنسددية كددل عددام يزيددد عددن عدددد األشددخاص عدددميي اجلنسددية
ال ين ينجحون يف احلصول على جنسية(.)9
 -61واجتمعت اللجنة أثناء دورته احلاديدة والثالثدني مدع فريدق اهلجدرة التدابع للمفوضدية واسدتمعت إ
إحاطددة بشددأن أنشددطة املفوضددية املتصددلة ابهلجددرة مبددا يف ذلددك املبددادرات الدعويددة لضددمان انتهدداج هنددج قددائم
عل ددى حق ددوق النس ددان إزاء تنفي د التف دداق الع دداملي م ددن أج ددل اهلج ددرة األمن ددة واملنظم ددة والنظامي ددة مب ددا يكف ددل
للمفوضية وآليات حقوق النسان الضطالع بدور يف تنفي ومتابعة التفاق العاملي ويف ملتلف الزايرات
القطرية والتواصل مع املكاتب امليدانية بشأن اهلجرة ومبادرات بناء القدرات واملنشورات.

خ مس ا -تق رير املدون األطراف مبمج ب امل دة  73م التف ق
 -62تالحظ اللجنة أن  18دولة طرف ا ) تقدم حىت  20أاير/مدايو  2020التقدارير األوليدة والدوريدة
املطلوب تقدميها مبقتضى املادة  73من التفاقية .ويتضمن املرفق الثالث جدولا يبني التواريخ اليت ينبلي
أن تقدَّم فيها تقارير الدول األطراف.

س دس ا -امليظ ررر يف املتقر ر رير املقدمر ر مر ر امل رردون األطر رراف مبمج ررب املر ر دة  74مر ر
التف ق
أملف -اعت د قمجائم املس ئل وقمجائم املس ئل احمل مل قبل تقدمي املتقرير
 -63اعتمدت اللجنة يف دورهتا احلادية والثالثدني قدائمتني مدن املسدائل قبدل تقددمي التقدارير إحددا ا
تتعلددق بدولددة طددرف قبلددت تقدددمي تقاريرذددا مبوجددب الجدراء املبسددط لتقدددمي التقددارير وذددي بوركينددا فاسددو

__________

()8
()9
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واألخدرى تتعلددق بدولدة طددرف أخطدرت مبوجددب املددادة  31مكدررا مددن النظدام الددداخلي امل قددت
و A/67/48/Corr.1الفقرة  )26وذي بليز .ونظرا لتطورات جائحة كوفيدد 19-وأتجيدل الددورة الثانيدة
والثالثني ) تكن اللجنة يف وضع يسدم هلدا ابعتمداد قدوائم إضدافية ابملسدائل وقدوائم املسدائل قبدل تقددمي
التق ددارير يف ال دددورة .وذ ددي تبح ددث ا ن يف خي ددارات لعتمادذ ددا ع ددن بع ددد بوس ددائل إلكرتوني ددة ع ددن طري ددق
النرتنت.
الدولة الطرف

نوع التقرير (املوعد احملدد لتقدميه)

بليز

التقري د ددر اجل د ددامع للتق د ددارير الدوري د ددة م د ددن األو إ
الثالث ( 5أيلول/سبتم )2016
التقرير الدوري الثاين ( 13أيلول/سبتم )2018

بوركينا فاسو

رم د ددز قائم د ددة املس د ددائل احملال د ددة
قبل تقدمي التقرير
CMW/C/BLZ/QPR/1-3

CMW/C/BFA/QPR/2

ابء -اعت د املالحظ ت اخلت م
 -64نظددرت اللجنددة يف دورهتددا احلاديددة والثالثددني يف التقريددر الدددوري الثدداين لألرجنتددني ويف التقريدرين
الدوريني الثالث للبوسنة واهلرسك وكولومبيا فيمدا يتعلدق بتنفيد التفاقيدة واعتمددت مالحظدات ختاميدة
فيما يتعلق بتلك الدول األطراف وفقا للمادة  74من التفاقية.
 -65ونظ ددرا لتأجي ددل ال دددورة الثاني ددة والثالث ددني اض ددطرت اللجن ددة إ إع ددادة جدول ددة النظ ددر يف التقري ددر
اجلددامع للتقددارير الدوريددة مددن األو إ الثالددث لكددابو فددكدي والتقددارير الدوريددة الثانيددة لبددارا واي ورواندددا
وشيلي فيما يتعلق بتنفي التفاقية واعتماد املالحظات اخلتامية عليها وفقا للمادة  74من التفاقية.
 -66وميكددن الطددالع علددى املالحظددات اخلتاميددة الدديت اعتمدددهتا اللجنددة يف دورهتددا احلاديددة والثالثددني
علد د د ددى صد د د ددفحة اللجند د د ددة علد د د ددى شد د د ددبكة النرتند د د ددت( )10ومد د د ددن نظد د د ددام الواثئد د د ددق الرمسيد د د ددة لألمد د د ددم املتحد د د دددة
( )http://documents.un.orgحتت الرموز املبينة أديا.
الدولة الطرف
األرجنتني
البوسنة واهلرسك
كولومبيا

رمز املالحظات اخلتامية
CMW/C/ARG/CO/2
CMW/C/BIH/CO/3
CMW/C/COL/CO/3

 -67ونظ ددرت اللجن ددة يف دورهت ددا احلادي ددة والثالث ددني يف املعلوم ددات ال دواردة م ددن تركي ددا بش ددأن متابع ددة
املالحظددات اخلتاميددة بشددأن تقريرذددا األو ( .)CMW/C/TUR/CO/1/Add.1والتعليقددات واملالحظددات
ال دديت أب دددهتا ال دددول األط دراف بش ددأن املالحظ ددات اخلتامي ددة متاح ددة يف الص ددفحة الش ددبكية للجن ددة( )11حت ددت
رقم الدورة ذات الصلة.
 -68وميك ددن الط ددالع عل ددى ي ددع الواثئ ددق الص ددادرة يف إط ددار دورات اللجن ددة يف الص ددفحة الش ددبكية
للجنة(.)12
__________

( )10انظر .www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
( )11املرجع نفسه.
( )12انظر .http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CMW
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املرفق األون
املرردون املرريت وقع ررا ععرري التف ق ر املدومل ر حل ي ر حقررمجي ررا امل ر ن
امل ر ري وأف رراد أس رررهم أو ص ر عدقا عع ر أو انض ر ا همل ر ح ر 20
أاير/م يمج 2020
الدولة

التوقيع أو اخلالفة يف التوقيع

ألبانيا
اجلزائر
األرجنتني
أرمينيا
أذربيجان
بنلالدي
بليز
بنن
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
البوسنة واهلرسك
بوركينا فاسو
كابو فكدي
كمبوداي
الكامكون
تشاد
شيلي
كولومبيا
جزر القمر
الكونلو
إكوادور
مصر
السلفادور
فيجي
ابون
امبيا
اي

-

واتيمال
ينيا
ينيا  -بيساو
ياي
16

التصديق أو النضمام أو اخلالفة
 5حزيران/يونيه
(أ)
 21نيسان/أبريل 2005
 23شباط/ف اير 2007
(أ)
 11كانون الثاين/يناير 1999
 24آب/أ سطن 2011
(أ)
 14تشرين الثاين/نوفم 2001
 6متوز/يوليه 2018
(أ)
 16تشرين األول/أكتوبر 2000
(أ)
 13كانون األول/ديسم 1996
 26تشرين الثاين/نوفم 2003
(أ)
 16أيلول/سبتم 1997
 21آذار/مار 2005
(أ)
 24أاير/مايو 1995
 31آذار/مار 2017
(أ)(ب)
 5شباط/ف اير 2002
(أ)
 19شباط/ف اير 1993
(ج)
 14آذار/مار 2003
(أ)
 19آب/أ سطن 2019
 28أيلول/سبتم 2018
 7أيلول/سبتم 2000
2007

سطن 2004

 10آب/أ
 26أيلول/سبتم 2013
 7تشرين األول/أكتوبر 1998
 15أيلول/سبتم 2005
 16تشرين الثاين/نوفم 2001
 27أيلول/سبتم 2004
 15كانون األول/ديسم 2009
 26أيلول/سبتم 2012
 24أيلول/سبتم 1993
 22أيلول/سبتم 2000
 29أيلول/سبتم 2008
 13أيلول/سبتم 2002
 15كانون األول/ديسم 2004
 20أيلول/سبتم 2017
 7أيلول/سبتم 2000
 7أيلول/سبتم
 12أيلول/سبتم
 15أيلول/سبتم

2000

2000
2005

(أ)

(د)

 14آذار/مار
(أ)
 7أيلول/سبتم 2000
(ه)
 22تشرين األول/أكتوبر 2018
 7متوز/يوليه 2010
2003
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الدولة

التوقيع أو اخلالفة يف التوقيع

التصديق أو النضمام أو اخلالفة

ذاييت
ذندورا
إندونيسيا
جامايكا
قك يزستان
ليسوتو
لي اي
ليبيا
مد شقر
ما
موريتانيا
املكسيك
اجلبل األسود
امللرب
موزامبيق
نيكارا وا
النيجر
نيجكاي
ابلو
ابرا واي
بكو
الفلبني
رواندا
سانت فنسنت وجزر رينادين
سان تومي وبرينسي
السنلال
صربيا
سيشيل
سكاليون
سري لنكا
اجلمهورية العربية السورية
طاجيكستان
تيمور  -ليشيت
تو و
تركيا
أو ندا

 5كانون األول/ديسم
 22أيلول/سبتم 2004
 25أيلول/سبتم 2008
 24أيلول/سبتم 2004
 22أيلول/سبتم 2004
 24أيلول/سبتم 2014
 22أاير/مايو 1991
(ز)
 23تشرين األول/أكتوبر 2006
 15آب/أ سطن 1991
 15آذار/مار 2012
 20أيلول/سبتم 2011
 13أيلول/سبتم 2000
 22أيلول/سبتم 2004
 15تشرين الثاين/نوفم 1993
 6أيلول/سبتم 2000
 11تشرين الثاين/نوفم 2004
 15أيلول/سبتم 2000
 7أيلول/سبتم 2000
 15تشرين الثاين/نوفم 2001
 13كانون الثاين/يناير 1999
-

-

2013

سطن 2005

(أ)

 9آب/أ
 31أاير/مايو 2012
 25أيلول/سبتم 2008
(أ)
 29أيلول/سبتم 2003
 16أيلول/سبتم 2005
(أ)
 18حزيران/يونيه 2004
 13أاير/مايو 2015
(أ)
 5حزيران/يونيه 2003
(أ)
 22كانون الثاين/يناير 2007
(و)
 8آذار/مار 1999
 21حزيران/يونيه 1993
 19آب/أ سطن 2013
(أ)
 26تشرين األول/أكتوبر 2005
(أ)
 18آذار/مار 2009
(أ)
 27متوز/يوليه 2009
 23أيلول/سبتم 2008
 14أيلول/سبتم 2005
 5متوز/يوليه 1995
(أ)
 15كانون األول/ديسم 2008
(أ)
 29تشرين األول/أكتوبر 2010
 10كانون الثاين/يناير 2017
(أ)
 9حزيران/يونيه 1999
(أ)
 15كانون األول/ديسم 1994
(أ)
 11آذار/مار 1996
(أ)
 2حزيران/يونيه 2005
 8كانون الثاين/يناير 2002
(أ)
 30كانون الثاين/يناير 2004
 27أيلول/سبتم 2004
(أ)
 14تشرين الثاين/نوفم 1995
17
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الدولة

التوقيع أو اخلالفة يف التوقيع

أورو واي
فنزويال ( هورية  -البوليفارية)

-

 4تشرين األول/أكتوبر

التصديق أو النضمام أو اخلالفة
اير 2001

2011

(أ)(ل)

 15شباط/ف
 25تشرين األول/أكتوبر 2016

(أ) انضمام.
(ب) يف  12كد ددانون الثاين/يند دداير  2018أصد دددرت إكد دوادور إعد دداليا تعد ددرتف فيد دده ابختصد دداص اللجند ددة مبوجد ددب
املادتني  76و 77من التفاقية لتلقي البال ات املتبادلة بني الدول والبال ات الفردية والنظر فيها.
(ج) يف  23ك ددانون الثاين/ين دداير  2015أص دددرت الس ددلفادور إع دداليا تع ددرتف في دده ابختص دداص اللجن ددة مبوج ددب
املادتني  76و 77من التفاقية لتلقي البال ات املتبادلة بني الدول والبال ات الفردية والنظر فيها.
(د) يف  11أيلول/سددبتم  2007أصدددرت واتيمددال إعدداليا تعددرتف فيدده ابختصدداص اللجنددة مبوجددب املددادتني
 76و 77من التفاقية لتلقي البال ات املتبادلة بني الدول والبال ات الفردية والنظر فيها.
(ه) يف  22تشد درين األول/أكتد ددوبر  2018أصد دددرت ينيد ددا  -بيسد دداو إعد دداليا تعد ددرتف فيد دده ابختصد دداص اللجند ددة
مبوجب املادة  )1(76من التفاقية لتلقي البال ات املتبادلة بني الدول والنظر فيها.
يف  15أيلول/سبتم  2008أصدرت املكسيك إعاليا تعرتف فيه ابختصاص اللجنددة مبوجددب املددادة 77
(و)
من التفاقية لتلقي البال ات الفردية.
(ز) اخلالفة يف التوقيع.
يف  13نيسان/أبريل  2012أصدرت أورو دواي إعدداليا تعددرتف فيدده ابختصدداص اللجنددة مبوجددب املددادة 77
(ل)
من التفاقية لتلقي البال ات الفردية.
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املرفق املث ين
ير ر حق ررمجي

أعضر ر ء املعنير ر امل ي ر ر
أسرهم ح  20أاير/م يمج 2020
اسم العضو

بلد اجلنسية

خالد شيخنا ببكر
ألفارو بوتكو انف رو
سمد ش رف
إد ار كمجرثمج سمجس
فاطمة دايملمج
إرمال فراشريي
اببلو سيسار غ رس س ييث
سمد شهيد احلق
براساد ك رايواس م
ان أوم راي
مكايم بمجسي
لزذر سمجامل
أزاد اتغي  -زادا
كان أونفر

موريتانيا
كولومبيا
امللرب
املكسيك
السنلال
ألبانيا
واتيمال
بنلالدي
سري لنكا
النيجر
بوركينا فاسو
اجلزائر
أذربيجان
تركيا

ررا امل ر ر ن امل ر ر ري وأفر رراد
تنته د د ددي م د د دددة العض د د ددوية يف
كانون األول/ديسم

31

2023
2021
2023
2023
2021
2021
2023
2021
2021
2021
2023
2023
2021
2023

الرئين كان أونفر
املقرر ألفارو بوتكو انف رو
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املرفق املث ملث
تقدمي املتق رير مبمج ب امل دة  73م التف ق املدومل حل ي حقرمجي
امل ن امل ري وأفراد أسرهم ح  20أاير/م يمج 2020

الدولة الطرف

ألبانيا

نوع التقرير

األو

التاريخ املقرر

 1تشرين األول/أكتوبر

اجللسددة الدديت اعتمدددت فيهددا
قائمد ددة املسد ددائل احملالد ددة قبد ددل
تقد د د د دددمي التقريد د د د ددر مبوجد د د د ددب
الجد د د دراء املبسد د د ددط لتقد د د دددمي
التقد د د ددارير التد د د دداريخ املقد د د ددرر
جريخ تلقي التقرير
للردود عليها
-

 6تشرين األول/أكتوبر

-

 19كانون األول/ديسم

الثالثون ()2019

-

-

-

-

 3حزيران/يونيه 2008

الثانية عشرة ()2010

 7كانون األول/ديسم

الثامنة والعشرون ()2018

-

-

2009

الثاين

 1تشرين الثاين/نوفم

الثالث
األو

 1أاير/مايو 2024

 1آب/أ سطن

الثاين

 1أاير/مايو 2012

-

الثالث
األو
الثاين

 1أاير/مايو 2023

-

 1تشرين األول/أكتوبر

الثالث

 1تشرين األول/أكتوبر

األو
الثاين

 1متوز/يوليه 2004
 1أاير/مايو 2011

الثالث

 1أاير/مايو 2018

بنلالدي

األو

 1كانون األول/ديسم

بليز

الثاين
األو

 1أاير/مايو 2022

التقرير
اجلامع
للتقارير من
األو إ
الثالث

 5أيلول/سبتم

اجلزائر

(ب)

األرجنتني

(ب)

أذربيجان

20

2015

2016

2006

 1حزيران/يونيه 2008
2016

ال د د د د د دددورة ال د د د د د دديت نظ د د د د د ددر
(سينظر) فيها يف التقرير
الثالثة عشرة ()2010

2008

(أ)

را

2015

-

الثامنة والعشرون ()2018
 1أاير/مايو 2019
-

اير 2010

 2شباط/ف
 26متوز/يوليه 2019
-

اخلامسة عشرة ()2011
احلادية والثالثون ()2019
-

2024

-

2016

 26تشرين األول/أكتوبر

2011

التاسعة والعشرون ()2018
 1آذار/مار 2020
-

2012

 1متوز/يوليه 2004

 22حزيران/يونيه 2007

 4شباط/ف

الثامنة عشرة (1 )2013
كانون الثاين/يناير 2014

احلادية والثالثون ()2019
 1تشرين الثاين/نوفم

الثانية والثالثون ()2020

 28كانون األول/ديسم

السادسة والعشرون
()2017

-

-

2015
-

اير 2020

العاشرة ()2009
الثامنة عشرة ()2013

-

-

احلادية والعشرون
( )2014يف ياب تقرير
و ياب وفد
-

2020
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الدولة الطرف

نوع التقرير

بوليفيا (دولة -
املتعددة القوميات)

بنن

البوسنة واهلرسك

(ب)

بوركينا فاسو

كابو فكدي

شيلي
كولومبيا

الكونلو

GE.20-07443

األو

التاريخ املقرر

 1تشرين الثاين/نوفم

اجللسددة الدديت اعتمدددت فيهددا
قائمد ددة املسد ددائل احملالد ددة قبد ددل
تقد د د د دددمي التقريد د د د ددر مبوجد د د د ددب
الجد د د دراء املبسد د د ددط لتقد د د دددمي
التقد د د ددارير التد د د دداريخ املقد د د ددرر
جريخ تلقي التقرير
للردود عليها
-

-

ال د د د د د دددورة ال د د د د د دديت نظ د د د د د ددر
(سينظر) فيها يف التقرير
-

2019

األو

 1متوز/يوليه 2004

-

 22كانون الثاين/يناير

الثامنة ()2008

الثاين

 1متوز/يوليه 2009

-

 18تشرين األول/أكتوبر

الثامنة عشرة ()2013

الثالث

 1متوز/يوليه 2018

-

 29تشرين الثاين/نوفم

-

األو
الثاين
الثالث

 1متوز/يوليه 2004

-

 1تشرين األول/أكتوبر

الرابع

 1تشرين األول/أكتوبر

األو

 1آذار/مار

الثاين

 13أيلول/سبتم

األو

 1متوز/يوليه 2004

التقرير
اجلامع
للتقارير من
األو إ
الثالث
األو
الثاين

 9أيلول/سبتم

 1تشرين األول/أكتوبر

األو

 1متوز/يوليه 2004

-

 1أاير/مايو 2011

2007
2011
2018

-

2017

 2آب/أ
 12آب/أ سطن 2011
 1تشرين الثاين/نوفم

العاشرة ()2009
السابعة عشرة ()2012
احلادية والثالثون ()2019

سطن 2007

-

-

2017
-

2024

2005

-

 6تشرين الثاين/نوفم

التاسعة عشرة ()2013

-

الثانية والثالثون ()2020

2012

2018

2016

 1متوز/يوليه 2006
2016

احلادية والثالثون ()2019
 1أاير/مايو 2020
العشرون (1 )2014
نيسان/أبريل 2015
-

-

الثامنة والعشرون ()2018
 1أاير/مايو 2019

-

 2آب/أ

سطن 2018

اير 2010

 9شباط/ف
 15أاير/مايو 2019

الثالثة والعشرون
( )2015يف ياب تقرير
و ياب وفد
الثانية والثالثون ()2020

اخلامسة عشرة ()2011
الثانية والثالثون ()2020

 25كانون الثاين/يناير

العاشرة ()2010

الثاين

 1أاير/مايو 2011

-

 18تشرين األول/أكتوبر

الثامنة عشرة ()2013

الثالث
الرابع

 1أاير/مايو 2018

-

 1تشرين األول/أكتوبر

 2أاير/مايو 2018

احلادية والثالثون ()2019

-

-

-

األو

 1متوز/يوليه 2018

2008
2011

2024

-

-

-
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الدولة الطرف
(ب)

إكوادور

نوع التقرير

التاريخ املقرر

األو

اجللسددة الدديت اعتمدددت فيهددا
قائمد ددة املسد ددائل احملالد ددة قبد ددل
تقد د د د دددمي التقريد د د د ددر مبوجد د د د ددب
الجد د د دراء املبسد د د ددط لتقد د د دددمي
التقد د د ددارير التد د د دداريخ املقد د د ددرر
جريخ تلقي التقرير
للردود عليها

 1متوز/يوليه 2004

-

 27تشرين األول/أكتوبر

السابعة ()2007

الثاين

 1متوز/يوليه 2009

-

 23تشرين الثاين/نوفم

الثالثة عشرة ()2010

الثالث

 1متوز/يوليه 2015

 3أاير/مايو 2017

السابعة والعشرون
()2017

الرابع

 1تشرين األول/أكتوبر

-

-

األو
الثاين

 1متوز/يوليه 2004

األو
الثاين

 1متوز/يوليه 2004

2006
2009

اخلامسة والعشرون
( 1 )2016أاير/مايو

2017

مصر

ال د د د د د دددورة ال د د د د د دديت نظ د د د د د ددر
(سينظر) فيها يف التقرير

-

2022

 1متوز/يوليه 2009

-

السادسة والعشرون
( 1 )2017أاير/مايو

 6نيسان/أبريل 2006

السادسة ()2007

-

-

2018
(ب)

السلفادور

 1كانون األول/ديسم

2010

فيجي

الثالث
األو

 1كانون األول/ديسم

امبيا

األو

 1كانون الثاين/يناير

اي

األو

 1متوز/يوليه 2004

الثاين
األو
الثاين

 5أيلول/سبتم
 1متوز/يوليه 2004
 1تشرين األول/أكتوبر

ينيا

الثالث
األو

 1أاير/مايو 2024

 1متوز/يوليه 2004

ينيا  -بيساو
ياي

الثاين
األو
األو

 9أيلول/سبتم
 1شباط/ف اير 2020
 1تشرين الثاين/نوفم

الثاين

 1أاير/مايو 2023

(ب)

واتيمال

 1أاير/مايو 2019

-

السادسة عشرة (6 )2012
أاير/مايو 2013

اير 2007

 19شباط/ف
 19شباط/ف اير 2014

التاسعة ()2008
العشرون ()2014

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

2020

2019

2016

الثامنة عشرة (1 )2013
كانون الثاين/يناير 2014

 31آب/أ

-

-

-

السابعة والعشرون ()2017
 1تشرين الثاين/نوفم

سطن 2014

احلادية والعشرون
()2014
-

 8آذار/مار
 1تشرين الثاين/نوفم

2010

2018

اخلامسة عشرة ()2011
الثالثون ()2019

2018

2020

2011

-

-

-

العشرون (1 )2014
نيسان/أبريل 2015

 22متوز/يوليه 2015

الثالثة والعشرون ()2015

-

-

-

-

-

-

الرابعة والعشرون ()2016
 1تشرين األول/أكتوبر

 9نيسان/أبريل 2018

الثامنة والعشرون ()2018

2017

22

-

-

-
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الدولة الطرف

ذندورا

إندونيسيا

جامايكا

نوع التقرير

األو

التاريخ املقرر

 1كانون األول/ديسم

2006

الثاين

 1تشرين األول/أكتوبر

األو

 1أيلول/سبتم

الثاين

 1تشرين األول/أكتوبر

األو

 1كانون الثاين/يناير

التقرير
اجلامع
للتقريرين
األو والثاين
األو

 1أاير/مايو 2019

اجللسددة الدديت اعتمدددت فيهددا
قائمد ددة املسد ددائل احملالد ددة قبد ددل
تقد د د د دددمي التقريد د د د ددر مبوجد د د د ددب
الجد د د دراء املبسد د د ددط لتقد د د دددمي
التقد د د ددارير التد د د دداريخ املقد د د ددرر
جريخ تلقي التقرير
للردود عليها

الثانية والعشرون ()2015
 1آذار/مار 2016

 28نيسان/أبريل 2016

اخلامسة والعشرون
()2016

-

-

-

2021

2013

الرابعة والعشرون ()2016
 1أاير/مايو 2017

 28نيسان/أبريل 2017

السابعة والعشرون
()2017

-

-

-

2022
2010

الثالثة والعشرون ()2015
 15كانون الثاين/يناير

السادسة والعشرون
( )2017يف ياب تقرير

-

2017

(ب)

قك يزستان

ال د د د د د دددورة ال د د د د د دديت نظ د د د د د ددر
(سينظر) فيها يف التقرير

 1كانون الثاين/يناير

2005

 24نيسان/أبريل 2020

ليسوتو

الثاين
األو

ليبيا

الثاين
األو

مد شقر

الثاين
األو

 1أيلول/سبتم

الثاين

 1تشرين األول/أكتوبر

األو

 1تشرين األول/أكتوبر

الثاين

 1تشرين األول/أكتوبر

الثالث
األو

 1أاير/مايو 2019
 1أاير/مايو 2008

الثاين

 1أاير/مايو 2021

 1كانون الثاين/يناير

2007

 1أاير/مايو 2021

 1تشرين األول/أكتوبر

2005

-

-

-

التاسعة عشرة (1 )2013
حزيران/يونيه 2014

 10حزيران/يونيه 2014

الثانية والعشرون ()2015

-

-

-

احلادية والعشرون ()2014
 5أيلول/سبتم 2015

 1كانون األول/ديسم

2015

الرابعة والعشرون ()2016

-

-

-

السابعة والعشرون ()2017
 1تشرين الثاين/نوفم

 27آذار/مار

2019

الثالثون ()2019

2018
 1أاير/مايو 2024
2016

-

-

السادسة والعشرون
( 1 )2017أاير/مايو

 8آب/أ

-

سطن 2018

2018

ما

موريتانيا

GE.20-07443

-

-

التاسعة والعشرون
()2018
-

2023

 29متوز/يوليه 2005

الرابعة ()2006

السادسة عشرة (6 )2012
أاير/مايو 2013

 1تشرين األول/أكتوبر

2013

العشرون ()2014

-

-

-

احلادية والعشرون ()2014
 5أيلول/سبتم 2015

 13تشرين األول/أكتوبر

2015

الرابعة والعشرون ()2016

-

-

-

-

2004
2009
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الدولة الطرف
(ب)

املكسيك

نوع التقرير

التاريخ املقرر

األو

اجللسددة الدديت اعتمدددت فيهددا
قائمد ددة املسد ددائل احملالد ددة قبد ددل
تقد د د د دددمي التقريد د د د ددر مبوجد د د د ددب
الجد د د دراء املبسد د د ددط لتقد د د دددمي
التقد د د ددارير التد د د دداريخ املقد د د ددرر
جريخ تلقي التقرير
للردود عليها

 1متوز/يوليه 2004

-

 14تشرين الثاين/نوفم

اخلامسة ()2006

الثاين

 1متوز/يوليه 2009

-

 9كانون األول/ديسم

الرابعة عشرة ()2011

الثالث

 1نيسان/أبريل 2016

 19أاير/مايو 2017

السابعة والعشرون
()2017

الرابع

 1تشرين األول/أكتوبر

-

-

األو
الثاين

 1متوز/يوليه 2004

 13أيلول/سبتم

األو

 1كانون األول/ديسم

الثاين

 1تشرين األول/أكتوبر

2005
2009

اخلامسة والعشرون
( 1 )2016أاير/مايو

2017

(ب)

امللرب

موزامبيق

-

2022

-

 12متوز/يوليه 2012

التاسعة عشرة ()2013

-

-

-

2018
2014

السادسة والعشرون
( 1 )2017أاير/مايو

 14آب/أ

سطن 2018

2018

نيكارا وا

(ب)

النيجر

نيجكاي

-

-

ابرا واي

(ب)

بكو

24

التاسعة والعشرون
()2018
-

2023

اير 2007

األو

 1شباط/ف

الثاين

 1تشرين األول/أكتوبر

األو

 1متوز/يوليه 2010

الثاين

 1تشرين األول/أكتوبر

األو

 1تشرين الثاين/نوفم

الثانية والعشرون ()2015
 1آذار/مار 2016

 31آب/أ

-

-

سطن 2016

اخلامسة والعشرون
()2016
-

2021

الثانية والعشرون ()2015
 1آذار/مار 2016

 25متوز/يوليه 2016

اخلامسة والعشرون
()2016

-

-

-

2021
2010

الثالثة والعشرون ()2015
 15كانون الثاين/يناير

السادسة والعشرون
( )2017يف ياب تقرير
و ياب وفد

-

2017

(ب)

ال د د د د د دددورة ال د د د د د دديت نظ د د د د د ددر
(سينظر) فيها يف التقرير

التقرير
اجلامع
للتقريرين
األو والثاين
األو

 1أاير/مايو 2018

-

-

-

 1كانون الثاين/يناير

-

 10كانون الثاين/يناير

السادسة عشرة ()2012

الثاين

 1أاير/مايو 2017

 13تشرين الثاين/نوفم

الثانية والثالثون ()2020

األو

 1كانون الثاين/يناير

الثاين

 24نيسان/أبريل 2020

2011

2010

الثامنة والعشرون ()2018
 1أاير/مايو 2019
-

2007

-

2019

 14آب/أ
-

سطن 2013

الثانية والعشرون ()2015
-

GE.20-07443

A/75/48

الدولة الطرف

نوع التقرير

رواندا

الثالث
األو

 1أاير/مايو 2019

 1نيسان/أبريل 2010

الثاين

 1تشرين األول/أكتوبر

(ب)

الفلبني

سانت فنسنت
وجزر رينادين

األو
الثاين

التاريخ املقرر

 1متوز/يوليه 2004
 1أاير/مايو 2011

2017

األو

 1شباط/ف

سان تومي
وبرينسي
(ب)
السنلال

األو والثاين
األو

 1أاير/مايو 2019
 1أاير/مايو 2018

األو

 1متوز/يوليه 2004

سيشيل

التقرير
اجلامع
للتقريرين
الثاين
والثالث
الرابع
األو

 1تشرين الثاين/نوفم

 1متوز/يوليه 2004

الثاين
األو
الثاين

 9أيلول/سبتم
 1متوز/يوليه 2004
 1تشرين الثاين/نوفم

الثالث

 1تشرين األول/أكتوبر

األو

 1تشرين األول/أكتوبر

الثاين

 1تشرين األول/أكتوبر

الثالث

 1تشرين األول/أكتوبر

(ب)

سري لنكا

اجلمهورية العربية
السورية

GE.20-07443

اير 2012

2014

 1أاير/مايو 2021

2020

2011

اجللسددة الدديت اعتمدددت فيهددا
قائمد ددة املسد ددائل احملالد ددة قبد ددل
تقد د د د دددمي التقريد د د د ددر مبوجد د د د ددب
الجد د د دراء املبسد د د ددط لتقد د د دددمي
التقد د د ددارير التد د د دداريخ املقد د د ددرر
جريخ تلقي التقرير
للردود عليها
-

السادسة عشرة (6 )2012
أاير/مايو 2013

 7آذار/مار
 13آذار/مار

2008
2014

ال د د د د د دددورة ال د د د د د دديت نظ د د د د د ددر
(سينظر) فيها يف التقرير

العاشرة ()2009
العشرون ()2014

-

-

-

-

 21تشرين األول/أكتوبر

السابعة عشرة ()2012

 16كانون الثاين/يناير

الثانية والثالثون ()2020

2011

الثامنة والعشرون ()2018
 1أاير/مايو 2019
الرابعة والعشرون ()2016
 1أاير/مايو 2017
-

الثالثون (1 )2019
آذار/مار 2020
-

2020

الثامنة والعشرون
( )2018يف ياب تقرير
و ياب وفد

-

-

-

-

-

 1كانون األول/ديسم

الثالثة عشرة ()2010

2009

اير 2016

الرابعة والعشرون ()2016

الثانية والعشرون ()2015
 1كانون الثاين/يناير 2016

 25شباط/ف

-

-

العشرون (1 )2014
نيسان/أبريل 2015

 21آب/أ

-

-

-

-

الثامنة عشرة (1 )2013
متوز/يوليه 2014

 23نيسان/أبريل 2008
 3أاير/مايو 2016

احلادية عشرة ()2009
اخلامسة والعشرون
()2016

-

-

-

-

سطن 2015

الثالثة والعشرون ()2015

2021

-

 21كانون األول/ديسم

الثامنة ()2008

-

-

-

2006

2006
2011
2016

-

 23كانون األول/ديسم

2019

(ج)

-
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A/75/48

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ املقرر

تيمور  -ليشيت

الثاين
الثالث
األو

 1أاير/مايو 2024
 1أاير/مايو 2005

الثاين
األو

 9أيلول/سبتم
 1كانون الثاين/يناير

الثاين
األو

 1أاير/مايو 2021

 24نيسان/أبريل 2020

طاجيكستان

(ب)

تركيا

أو ندا
(ب)

أورو واي

األو

اجللسددة الدديت اعتمدددت فيهددا
قائمد ددة املسد ددائل احملالد ددة قبد ددل
تقد د د د دددمي التقريد د د د ددر مبوجد د د د ددب
الجد د د دراء املبسد د د ددط لتقد د د دددمي
التقد د د ددارير التد د د دداريخ املقد د د ددرر
جريخ تلقي التقرير
للردود عليها

ال د د د د د دددورة ال د د د د د دديت نظ د د د د د ددر
(سينظر) فيها يف التقرير

 1متوز/يوليه 2004

-

 3كانون األول/ديسم

السادسة عشرة ()2012

 1أاير/مايو 2017

-

 2أاير/مايو 2017

الثالثون ()2019

-

-

-

العشرون (1 )2014
نيسان/أبريل 2015

 1أيلول/سبتم

-

-

-

العشرون (1 )2014
نيسان/أبريل 2015

 8نيسان/أبريل 2016

الرابعة والعشرون ()2016

-

-

-

الثاين
األو

الثامنة عشرة (1 )2013
متوز/يوليه 2014

 31آذار/مار

-

-

-

 1متوز/يوليه 2004

-

 30كانون الثاين/يناير

العشرون ()2014

الثاين

 1أاير/مايو 2019

-

 1تشرين الثاين/نوفم

-

فنزويال ( هورية  -األو
البوليفارية)

2020

2006

 1متوز/يوليه 2004

 1شباط/ف

اير 2018

2010

2015

2015

2013

الثالثة والعشرون ()2015

الثانية والعشرون ()2015

2019

التاسعة والعشرون ()2018
 1آذار/مار 2020

 9آذار/مار

2020

الثانية والثالثون ()2020

(أ) طلِب التمديد حىت  1شباط/ف اير .2016
(ب) الدول األطراف اليت قبلت إجراء اللجنة املبسط لتقدمي التقارير الد ي تعتد مبوجبدده قدوائم املسددائل احملالددة
قبل تقدمي التقارير واملعتمدة من اللجنة ذددي والددردود اخلطيددة علددى قدوائم املسددائل احملالددة لتقدددمي التقددارير
على أهنا التقارير األولية أو التقارير الدورية مبوجددب املددادة ((1)73ب) مددن التفاقيددة .وجيددوز للجنددة أيضد ا
أن تعتمددد ق دوائم مسددائل سالددة قبددل تقدددمي التقددارير عندددما تقددرر اسددتعراض تنفي د التفاقيددة يف لددل عدددم
وجود تقرير مبوجب املادة  34من نظامها الداخلي (.)CMW/C/2
(ج) التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث.
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