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ة مجيعـة حلمايـاالتفاقية الدولي
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال 
  املهاجرين وأفراد أسرهم

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٦-١٢الدورة احلادية عشرة، 

ـ               ٧٤ب املـادة    النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوج
  االتفاقية من

العمـال املهـاجرين     املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبماية حقـوق مجيـع            
  أسرهم وأفراد

  سري النكا    
 يف  (CMW/C/LKA/1) سـري النكـا   نظرت اللجنة يف التقرير األويل املقدم مـن           -١

 ١٣ و ١٢، املعقـودتني يف     )120و CMW/C/SR.119الوثيقتني  انظر   (١٢٠ و ١١٩جلستيها  
، ١٢٥، واعتمدت املالحظات اخلتاميـة التاليـة يف جلـستها      ٢٠٠٩ كتوبرأ/تشرين األول 
  .كتوبرأ/تشرين األول ١٥املعقودة يف 

  مقدمة  - ألف  
إن اللجنة، إذ تعرب عن أسفها لتأخر الدولة الطرف يف تقـدمي تقريرهـا األويل،                 -٢

وتعرب اللجنة عن تقديرها  . املسائلالردود املقدمة على قائمة     ببتسلم التقرير وكذلك    ترحب  
 ورفيع املستوى، وهو حوار استند إىل التقرير والـردود          مقتدرللحوار البناء واملثمر مع وفد      

 ئل ذات طبيعة قانونية وعملية    اسم عن   معلومات أكثر حتديداً   فّروواخلطية على قائمة املسائل     
  . فيما خيص تنفيذ االتفاقيةعلى السواء
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من العمال املهاجرين   كبري  هي أساساً بلد املنشأ لعدد       سري النكا ة بأن   وتسلّم اللجن   -٣
  .الذين يعملون خارج البلد

 سـريالنكيون الكثري من البلدان اليت يعمل فيها عمال مهاجرون      وتالحظ اللجنة أن      -٤
م مـن   ليست أطرافاً َبْعد يف االتفاقية، مما قد يشكِّل عقبةً حتول دون متتُّع هؤالء العمال مبا هل               

  . حقوق مبوجب االتفاقية

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
 التزام الدولة الطرف حبماية حقوق العمال املهاجرين، كما         مع التقدير  اللجنة   تالحظ  -٥

 العديد من   شمليتبني ذلك من األطر الدستورية والتشريعية والقضائية واإلدارية الوطنية اليت ت          
  .اآلليات املؤسسية

وبإنشاء وزارة   هجرة العمال  ائلمسالدولة الطرف بأمهية     باعتراف  اللجنة رحبوت  -٦
  .  للنهوض بالعمالة يف اخلارج والرفاه٢٠٠٧جديدة يف عام 

وترحب اللجنة أيضاً باعتماد سياسة العمالة املهاجرة الوطنيـة لـسري النكـا يف                -٧
طلع اللجنة إىل    وهي سياسة ُوضعت مبساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية، وتت          ٢٠٠٨ عام

تلقي معلومات يف التقرير القادم للدولة الطرف عن تأثري هذه السياسة يف حقوق املهـاجرين               
  . العمال وأفراد أسرهم

وتالحظ اللجنة مع التقدير الدور النشط للدولة الطـرف يف العمليـة التـشاورية                -٨
ما خيص بلدان املنشأ يف آسـيا،   اخلارج والعمل التعاقدي في العمالة يف اإلقليمية املتعلقة بإدارة    

  .مبا يف ذلك عملية كولومبو وحوار أبو ظيب
وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير الدور النشط الذي تؤديه الدولة الطـرف علـى                -٩

  .املستوى الدويل يف تشجيع بلدان املنشأ والعبور واملقصد على التصديق على االتفاقية
ة الطرف مؤخراً بالتصديق على الصكوك التالية أو وترحب اللجنة كذلك بقيام الدول    -١٠

  :باالنضمام إليها وهي
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )أ(  

  األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛
  ؛٢٠٠٠اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام   )ب(  
  ؛١٩٦٣اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام   )ج(  
املتعلقـة بإلغـاء    ) ١٩٥٧(١٠٥قية منظمة العمـل الدوليـة رقـم         اتفا  )د(  
  .اجلربي العمل
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  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات  -جيم   
 ذلك  تالحظ اللجنة باهتمام املبادرات والربامج اليت تضطلع هبا الدولة الطرف، مبا يف             -١١

 املعين بالعمالة يف اخلارج مـن       ايف مجلة أمور الربامج التدريبية اليت نظمها مكتب سري النك         
أجل املهاجرين املسجلني قبل مغادرهتم البلد، وإنشاء مثانيـة مكاتـب إقليميـة منوذجيـة               
للمعلومات واخلدمات من أجل املهاجرين، والتدابري الرامية إىل تيـسري حتويـل إيـرادات              

وتشغيل نظام للتـأمني    " صندوق الرعاية االجتماعية  "ت العمال املهاجرين، وإنشاء     ومدخرا
ونظام للمعاشات التقاعدية فيما خيص العمال املهاجرين املسجلني، وتقدمي منح دراسـية إىل             
أطفال العمال املهاجرين وتنفيذ برنامج على املستوى الوطين ملكافحة التشغيل غري املـشروع           

بيد أن اللجنة تأسف لعـدم تـوافر        . وق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    من أجل محاية حق   
معلومات تتعلق هبذه الربامج وتشعر بالقلق ألن عملية التوعية هبذه الربامج وتنفيذها قد تكون              

  .عدمية الكفاءة من الناحية العملية
هـذه  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة لزيادة إبراز مكانـة               -١٢

الربامج وتنفيذها بالتشاور مع جمموعات املهاجرين والوكاالت املتخصصة الدوليـة ذات           
  .صلحةصاحبة امل األخرى الصلة واجلهات

  )٨٤ و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التشريعات والتطبيق    
ري تالحظ اللجنة ما بّينته الدولة الطرف من أن التشريع احلايل يـنص علـى معـاي                 -١٣

وضمانات كثرية واردة يف االتفاقية، وأن هناك عملية مسح جارية يف إطار وضع خطة عمل               
وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من أجل حتديد التغيريات اليت يلزم إدخاهلا على القانون              

بيد أن اللجنة تأسف ألن الدولة الطرف مل تتخذ أي          . الوطين جلعله متسقاً مع املعايري الدولية     
  .تدابري لضمان مطابقة تشريعها لالتفاقية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتحقيق اتساق             -١٤
  . تشريعها على الفور مع أحكام االتفاقية

وتالحظ اللجنة أن سري النكا مل تصدر حىت اآلن اإلعالنني املنصوص عليهمـا يف                -١٥
ية اللذين يتضمنان االعتراف باختصاص اللجنة بتلقي رسائل من          من االتفاق  ٧٧ و ٧٦املادتني  

  .الدول األطراف وبالغات من األفراد
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالنني املنصوص عليهمـا              -١٦

  . من االتفاقية٧٧ و٧٦يف املادتني 
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نظمة العمل الدوليـة    وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تصدق بعد على اتفاقية م            -١٧
) ١٩٧٥(١٤٣أو االتفاقية رقم    ) املنقحة (املتعلقة باهلجرة من أجل العمالة    ) ١٩٤٩(٩٧رقم  

  ).أحكام تكميلية(املتعلقة بالعمال املهاجرين 
 منظمـة   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تسريع نظرها يف التصديق على اتفاقييت            -١٨

   .ما ميكن بأسرع ١٤٣ ورقم ٩٧العمل الدولية رقم 
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وقعت لكنها مل تصدق على بروتوكول منـع                -١٩

االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال وبروتوكول مكافحـة هتريـب          ومعاقبة  وقمع  
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة             

   .وطنيةعرب ال
وعلى ضوء أمهية الربوتوكولني بالنسبة إىل التطبيق الفعال ألحكام االتفاقية، مبـا              -٢٠

تبادر بالتصديق  ، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن        ٦٨يف ذلك تلك الواردة يف املادة       
  .يف أقرب وقت ممكنهذين الربوتوكولني على 

  مجع البيانات    
ءات اليت قدمتها الدولة الطـرف بـشأن العمـال          تالحظ اللجنة باهتمام اإلحصا     -٢١

املهاجرين السريالنكيني يف اخلارج واألشخاص الذين يتعرضون للمالحقة القضائية بـسبب           
من ناحية أخرى، تالحظ اللجنة   . تشغيلهم لعمال مهاجرين سريالنكيني بصورة غري مشروعة      

لعمال املهاجرين األجانب على    بأسف قلة املعلومات اليت تقدمها الدولة الطرف فيما يتعلق با         
  .أراضيها أو السريالنكيني الذين هاجروا إىل اخلارج بصورة غري مشروعة

تشري اللجنة إىل أن توافر معلومات موثوقة وذات جودة أمر ال غىن عنه لفهـم                 -٢٢
العمال املهاجرين يف الدولة الطرف، ولتقييم تنفيذ االتفاقية، ولوضع سياسـات           أوضاع  

  :ويف هذا اخلصوص تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي. ئمةوبرامج مال
اجلنس واجلنسية نوع اعتماد آلية منسقة جلمع إحصاءات مصنفة حسب          )أ(  

 الذين يعملون تتعلق بالعمال املهاجرين األجانب يف سري النكا واملهاجرين السريالنكيني          
ل على بيانات انطالقاً من دراسـات أو       ، مبا يف ذلك احلصو    ة غري نظامي  بصورةيف اخلارج   

  معلومات دقيقة؛إن مل تتوافر للدولة الطرف تقييمات تقديرية 
تعزيز التعاون مع السفارات والقنصليات السريالنكية إضافة إىل بلدان           )ب(  

املقصد اليت يعيش فيها املهاجرون السريالنكيون لتحسني عملية مجع البيانات، وبـصفة            
  .يكون وضعهم غري قانوينة باملهاجرين السريالنكيني الذين املتعلقتلك خاصة 
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  التدريب يف جمال االتفاقية ونشرها    
 يسلط الـضوء  يف اخلارج بالعمالة  مكتب سري النكا املعين     تالحظ اللجنة باهتمام أن      -٢٣

بيد أن اللجنة تظـلّ     . على أحكام االتفاقية يف إطار ما ينفذه من برامج ويف احملافل األخرى           
شعر بالقلق لعدم اإلعالن عن مجيع أحكام االتفاقية ولعدم وجود برامج تدريبية حمددة تتعلق              ت

باالتفاقية وهتّم املوظفني العموميني ذوي الصلة، مبا يف ذلك موظفو شرطة احلدود، والعاملون             
يف السفارات والقنصليات، واألخصائيون االجتماعيون، والقـضاة، واملـّدعون العـاّمون           

وتأسف اللجنـة أيـضاً ألن االتفاقيـة مل تتـرجم إىل            . ون احلكوميون ذوو الصلة   واملوظف
  .الوطنية اللغات
  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٢٤

 املوظفني العموميني ذوي    وهتّمتنفيذ برامج تدريبية حمددة تتعلق باالتفاقية         )أ(  
فو شرطة احلدود، واملوظفون القنصليون،     ، موظ مبن فيهم الصلة العاملني يف جمال اهلجرة،      

  واألخصائيون االجتماعيون، والقضاة واملدعون العامون؛
 للعمـال   ة املخصـص  جضمان أن تتناول الدورات التدريبية والـربام        )ب(  

  املهاجرين وأفراد أسرهم مجيع أحكام االتفاقية؛
لجمهـور   االتفاقية إىل اللغات الوطنية من أجل ضمان إتاحتـها ل          ترمجة  )ج(  
  .بوجه عام

  )٨٣ و٧املادتان (مبادئ عامة   -٢  

  عدم التمييز    
تقدير أن معظم أحكام دستور سري النكا تنطبق علـى مجيـع   تالحظ اللجنة مع ال    -٢٥

بيد أن اللجنة تعرب عـن قلقهـا ألن         . األشخاص الذين يعيشون على أراضي سري النكا      
الدستور اللتني تضمنان على التـوايل       من   ١٤و) ٢(١٢احلقوق املنصوص عليها يف املادتني      

احلماية من التمييز واحلق يف التجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيـات وحريـة تـشكيل               
  .النقابات واالنضمام إليها ال تسري إال على املواطنني

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الضرورية لضمان متتـع مجيـع               -٢٦
 أسرهم املقيمني على أراضيها أو اخلاضعني لواليتـها بـاحلقوق           العمال املهاجرين وأفراد  

  . من االتفاقية٧وفقاً للمادة عليها يف االتفاقية دون أي متييز، وذلك املنصوص 

  )٣٥-٨املواد (حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   -٣  
جتماعية والثقافية من قلـق     تذكر اللجنة مبا أعربت عنه جلنة احلقوق االقتصادية واال          -٢٧

)E/C.12/1/Add.24   إزاء مئات ألوف النساء السريالنكيات اللوايت يعملـن يف         ) ١٣، الفقرة
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اخلارج كخادمات يف املنازل حيث حيرم العديد منهن من األجر الكايف ويعاملن معاملة العبيد              
يما يتعلق بوضع عقـود     وتشري اللجنة إىل املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف ف        . واقع األمر 

منوذجية متفق عليها واعتماد حد أدىن ملتوسط املرتبات فيما خيص عمال املنازل املهـاجرين،              
لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تنم عن اإلساءة البدنية واجلنسية اليت تتعرض هلا                

ن املضيفة وحىت علـى     على أيدي أرباب العمل بصفة خاصة يف البلدا       العامالت املهاجرات،   
  . أيدي العاملني يف املطار قبل مغادرهتن كذلك

 تشجيع حتـسني ظـروف      على جهودها   تركيزحتث اللجنة الدولة الطرف على        -٢٨
  :املهاجرات املستضعفات ومتكينهن وذلك بوسائل من بينها ما يلي

 عمل   وأوضاع فرص يف جمال التفاوض بشأن      اليت تبذل مواصلة جهودها     )أ(  
 وذلك عن طريق إبرام اتفاقات      ،ر أمناً للنساء يف القطاعات اليت يتعرضن فيها للخطر        أكث

  املعاملة السيئة؛ و فيها أكثر من غريها املعاملة التمييزية سودثنائية مع البلدان اليت ت
بالنسبة للمـوظفني   إتاحة التدريب والتوعية يف جمال القضايا اجلنسانية          )ب(  

قانونية الساعدة  امل مسائل اهلجرة، وخباصة أولئك الذين يقدمون        نيعاجلواحلكوميني الذين   
ملا يتعرضون له    العدالة   لجأون إىل قنصلية إىل املواطنني السريالنكيني يف اخلارج الذين ي       الو
   إساءة يف مكان العمل؛من

 العمال املهاجرين يف املطـار الـدويل قبـل          سالمةاختاذ تدابري لضمان      )ج(  
 ذلك إتاحة التدريب والتوعية يف جمال القضايا اجلنـسانية للمـوظفني يف             املغادرة، مبا يف  

املطار ورصد مجيع الشكاوى اليت تتعلق بإساءة معاملة العمال املهاجرين أو بالعنف ضدهم 
  .والتحقيق فيها

 من أجـل العمـل يف اخلـارج    رعاية العمالمعنيني بموظفني ترحب اللجنة بتعيني    -٢٩
تقـدير أن   مـع ال  وتالحظ اللجنـة    . نكا املعين بالعمل يف اخلارج    ملكتب سري ال  كممثلني  

ل التحاقهم باخلارج،   املوظفني املعنيني برعاية العمال يتلقون التدريب يف عدد من اجملاالت قب          
جمال االستشارة، وتسوية املنازعات، واملساعدة االجتماعية، لكنها تأسف لقلـة          مبا يف ذلك    

 لديها مكاتب للمساعدة القانونية يديرها حمامون من الدولة         عدد السفارات والقنصليات اليت   
 ال يتلقون التدريب باستمرار لضمان حـصوهلم        املعنيني برعاية العمال  املضيفة وألن املوظفني    

  .وبقوانني العمل يف البلد املستقبِلعلى املعرفة املناسبة باللغة احمللية 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لضمان إملام موظفيهـا املعنـيني               -٣٠

 املـساعدة   وإتاحةهاجروا إليها   برعاية العمال بقوانني وإجراءات العمل يف البلدان اليت         
  .القانونية للعمال املهاجرين يف مجيع سفارات وقنصليات الدولة الطرف
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لذين هـم يف     أسرهم احلائزين للوثائق الالزمة أو ا      قوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد    ح  -٤  
  )٥٦-٣٦املواد (وضع نظامي 

 مـن الدسـتور     ١٤سف أنه يف الوقت الذي تنص فيه املادة         ألمع ا تالحظ اللجنة     -٣١
السريالنكي على ضمان حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف تشكيل النقابات، فإن هذا احلـق              

  . العمال املهاجرينيقتصر على املواطنني وال ينطبق على
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الضرورية لتكفل جلميع العمـال              -٣٢

 أن ينـضموا إىل     يفاحلق  بشكل قانوين   املهاجرين وأفراد أسرهم املقيمني يف سري النكا        
 ويشكلوا جزءاً من قيادهتا وذلـك وفقـاً         تمكنوا من إنشائها  اجلمعيات والنقابات وأن ي   

 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم             ٤٠ة  للماد
ومحايـة  النقابيـة   املتعلقة باحلرية   ) ١٩٤٨(٨٧ووفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم       

  .التنظيم حق
حتيط اللجنة علماً بالعوائق اليت أوضحتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدابري املتخذة              -٣٣
سري مشاركة العمال املهاجرين السريالنكيني يف اخلارج يف االنتخابات، لكنها تشعر بالقلق     لتي

مع ذلك ألن السريالنكيني الذين يعملون يف اخلارج ال ميكنهم ممارسة حقهم يف التـصويت               
  .أثناء االنتخابات اليت جتري يف بلدهم األصلي

الـيت  مجيع التدابري الضرورية    اختاذ  للجنة الدولة الطرف على اإلسراع ب     تشجع ا   -٣٤
اركة إمكانيـة التـسجيل واملـش     املهاجرين الـسريالنكيني يف اخلـارج       تضمن للعمال   

  .االنتخابات يف
تالحظ اللجنة أن التحويالت الصادرة عن العمال املهاجرين الـسريالنكيني هـي              -٣٥

ويـل إيـرادات    عنصر هام يف اقتصاد الدولة الطرف، وأهنا قد اختذت عدة تدابري لتيسري حت            
وتالحظ اللجنة أيضاً إضافة إىل التحويالت الرمسية أن هنـاك          . ومدخرات العمال املهاجرين  

ُيعزى يف كثري من األحيـان إىل       ، وهذا   غري رمسية عن طريق قنوات    مبالغ مالية كبرية ترسل     
  .ارتفاع تكاليف املعامالت

جلهـات صـاحبة   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري دراسة تشمل مجيـع ا      -٣٦
 وصانعو السياسات مـن أجـل       ، وموردو اخلدمات املالية   ،ملهاجرونا ن فيهم املصلحة، مب 

هم أمناط تدفقات التحويالت وأحجامها ودوافع استخدام القنوات غري الرمسيـة           فزيادة  
 صالت بني املـصارف  قيموتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن ت      . إلرسال التحويالت 

ية واملؤسسات غري احلكومية واملؤسسات التمويلية البالغة الصغر من أجل        واملؤسسات املال 
واملنتجات املتوفرة   بزيادة وتعزيز القنوات     ،تيسري إرسال التحويالت عرب القنوات الرمسية     

  .اليت ميكن للعمال املهاجرين إرسال حتويالهتم عن طريقهاوهي القنوات والتعريف هبا 
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والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق باهلجرة الدولية للعمـال        هتيئة الظروف املوائمة    -٥  
  )٧١ إىل ٦٤املواد من  (وأفراد أسرهم

تالحظ اللجنة باهتمام أن خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان الـيت               -٣٧
 على مسائل اهلجرة، مبا يف ذلـك        ،تعكف الدولة الطرف على وضعها تركز، يف مجلة أمور        

واهلجرة غري النظامية وتعزيز محاية املهـاجرين وحقـوق املهـاجرين يف    باألشخاص  الجتار  ا
وترحـب  . التصويت والتدريب والتوعية إضافة إىل حالة العمال املهاجرين يف سري النكـا           

اليت تفيد أن اجملتمع املدين يـشارك يف وضـع   واللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف      
قيد بيد أن اللجنة تالحظ أن خطة العمل الوطنية ال تزال           . مل الوطنية تلك  وحتسني خطة الع  

 وأنه ال توجد أي إشارة إىل       ٢٠١٠الصياغة وأن من غري املتوقع بدء العمل هبا قبل بداية عام            
  .الشكل الذي ستتخذه محاية العمال املهاجرين يف الوثيقة النهائية

 تراعي خطة العمل الوطنية شـواغل       حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن        -٣٨
اليت أعرب وتوصيات اللجنة اليت أعربت عنها يف هذه املالحظات اخلتامية إضافة إىل تلك           

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري لضمان أن ُتعتمد خطة           . اجملتمع املدين عنها  
يف أقـرب   إطالقهـا   العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان دون تأخري حبيث ميكن           

  .موعد ممكن
تالحظ اللجنة باهتمام مذكرات التفاهم واالتفاقات الثنائية املربمـة بـني البلـدان               -٣٩

الرئيسية لليد العاملة ونظام التسجيل اإللزامي الذي وضعته الدولة الطـرف الـذي             املستقبلة  
ع عقـود اخلدمـة     يقتضي التسجيل قبل مغادرة البلد للعمل يف اخلارج إضافة إىل شرط توقي           

 وتصديق بعثات سري النكا يف       يف اخلارج  بالعمالةمكتب سري النكا املعين     حبضور موظفي   
اخلارج على عقود اخلدمة، وذلك ضمن مجلة تدابري أخرى اختذهتا الدولة الطـرف لـضمان    

ء إيـذا  اليت تفيد ب   تقاريرالبيد أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء         . حقوق العمال املهاجرين  
وإساءة معاملة العمال املهاجرين السريالنكيني يف البلدان املضيفة، مبا يف ذلك العنف اجلنسي             
والبدين، والتهديدات، وظروف العمل املهينة، والعمل لساعات طويلة للغاية، وعدم كفايـة            
الغذاء، وعدم حصوهلم على الرعاية الصحية، وتدين مرتباهتم بصورة غري قانونيـة، وعـدم              

  . لألجر وإكراههم على العمل ساعات إضافيةتلقيهم
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٤٠

لتفاوض على اتفاقات ثنائية تتعلـق هبجـرة        يف سبيل ا   جهودها   مواصلة  )أ(  
حقوق العمال املهاجرين   ناً حلماية   ا لليد العاملة ضم   الرئيسيةاملستقبلة  العمال مع البلدان    

تلـك االتفاقـات    إدراج األحكام ذات الصلة واملناسبة من االتفاقية يف         والقيام تدرجيياً ب  
  والتحقق من هذا اإلدراج؛
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تعزيز تعاون اخلدمات القنصلية للدولة الطرف واملوظفني املعنيني برعاية           )ب(  
العمال يف اخلارج مع البلدان اليت تستضيف عماالً سريالنكيني من أجل تعزيز األوضاع             

   واإلنسانية واملشروعة للعمال املهاجرين؛السليمة والعادلة
 تدابري لزيادة حتسني اخلدمات املقدمة إىل العمال املهـاجرين عـن            اختاذ  )ج(  

طريق سفارات وقنصليات الدولة الطرف، مبا يف ذلك عن طريق توفري املساعدة القانونية             
  .كإجراء روتيين وتقدمي املشورة النفسية واالجتماعية

ـ أن احلكومات املستقبلة يف عدد من البلدان تـضطلع          اللجنة  تالحظ  فيما  و  -٤١ امج ربب
يف بعـض مـذكرات     تناول  ُيجانب الضمان االجتماعي    وأن  للحماية والضمان االجتماعي    

علومات املقدمة مـن    ملتأسف مع ذلك لكون ا    التفاهم بني الدولة الطرف والبلدان املضيفة،       
ـ بالضمان االجتماعي مع تفيد عدم وجود اتفاقات تتعلق الدولة الطرف   املـستخدمة  دول ال

العمـال املهـاجرين الـسريالنكيني      إمكان مطالبة   املهاجرين السريالنكيني، وعدم    للعمال  
الـيت  املـستقبلة   مبعاشات تقاعدية وغريها من استحقاقات الضمان االجتماعي يف البلـدان           

  .يعملون فيها باستثناء إيطاليا وقربص
اتفاقات تتعلق  عقد  طرف على أن تنظر يف التفاوض على        تشجع اللجنة الدولة ال     -٤٢

الفرصة للعمال  تتيح   وبالتايل   ،املرسلةاملستقبلة والبلدان   بالضمان االجتماعي مع البلدان     
الضمان االجتماعي من البلد الذي يعملون فيـه        التمتع مبزايا   فراد أسرهم   ألاملهاجرين و 
  .عند االقتضاء

بـادئ توجيهيـة تتعلـق      املتمثل يف وضع م   ة الطرف   الدولوترحب اللجنة مبسعى      -٤٣
مؤخراً على  اليت أدخلت   كما ترحب اللجنة بالتعديالت     . بسياسات تشغيل العمال املهاجرين   

 إىل معاقبة وكاالت    ،اليت ترمي، يف مجلة أمور    ويف اخلارج   للعمالة  مكتب سري النكا    قانون  
ة تشعر بـالقلق إزاء تقـارير تفيـد    اللجنومع ذلك فإن . لتشغيل اليت تفرض رسوماً باهظة    ا

استمرار جلوء بعض وكاالت التشغيل أو العمالء إىل ممارسـات اسـتغاللية أو تعـسفية،               
  .سيما عندما يصل العمال املهاجرون إىل البلد املضيف وال
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان احتـرام              -٤٤

للمبادئ التوجيهية املستقبلة  سواء يف سري النكا أو يف البلدان       وكاالت وعمالء التشغيل  
 الدولة الطرف على أن ترصد بـشكل صـارم          وحتث اللجنة . املتعلقة بالعمال املهاجرين  

والعمال املهاجرين  أنشطة وكاالت التشغيل من أجل كفالة محاية حقوق العمال املهاجرين           
  .  البلد املضيف على حّد سواءاحملتملني يف الدولة الطرف وبعد وصوهلم إىل

 إنشاء  ، بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة     ،وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم       -٤٥
أن مكتب كما تالحظ اللجنة باهتمام . نظام منظم لرصد وتسجيل العمال املهاجرين العائدين

إلعـادة إدمـاج العمـال       يف اخلارج قد أعد برناجماً       سري النكا املعين بالعمال املهاجرين    
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املهاجرين العائدين، وهو برنامج يرمي إىل تيسري إعادة إدماج العائدين يف صلب اجملتمع، عن              
طريق مجلة أمور منها تلبية االحتياجات النفسية واالجتماعية واالقتصادية للعائدين وأفـراد            

  .هذا الربنامجبيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات مفصلة متاحة للجنة عن . أسرهم
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٤٦

ـ  تدابري لزيادة وعي العمال املهاجرين العائـدين         اختاذ  )أ(   راد أسـرهم   وأف
  بربنامج إعادة اإلدماج؛

  ختصيص أموال كافية لربنامج إعادة اإلدماج؛  )ب(  
للعمـال  النظر يف وضع آليات مؤسسية حملية لتيسري العودة الطوعيـة             )ج(  

  .على حنو دائماالجتماعي والثقايف املهاجرين وأفرد أسرهم إضافة إىل إعادة إدماجهم 
إعادة القبول مـع    بشأن   اللجنة أن الدولة الطرف قد أبرمت اتفاقات         فيما تالحظ و  -٤٧

عدد من حكومـات  عاكفة على صياغة اتفاقات تنفيذية مع       االحتاد األورويب وسويسرا وأهنا     
تشعر بالقلق ألن هذه االتفاقات قد ال تـشمل ضـمانات إجرائيـة             فهي  ويب،  االحتاد األور 

  .للمهاجرين الذين تغطيهم
 مـن   ٢٢املـادة   ، آخذة يف احلـسبان       بأن تضمن  توصي اللجنة الدولة الطرف     -٤٨

االتفاقات املربمة بني سري    إعادة القبول احلالية واملقبلة وكذلك      اتفاقات  ، مشول   االتفاقية
  .ضمانات إجرائية مناسبة من أجل املهاجرينلن املضيفة النكا والبلدا

الدولة الطرف أن هناك عدداً من الدراسات قـد أُجريـت           ببيان  حتيط اللجنة علماً      -٤٩
أي معلومات بشأن تأثري اهلجرة الدولة الطرف   بشأن هذا املوضوع، لكنها تأسف لعدم تقدمي        

  .على األطفال يف سري النكا
 على األطفـال وإجـراء      ةلة الطرف على حتليل تأثري اهلجر     تشجع اللجنة الدو    -٥٠

دراسات جديدة عند االقتضاء هبدف وضع استراتيجيات مناسبة لضمان محايـة حقـوق      
  .أطفال أسر املهاجرين ومتتعهم الكامل هبذه احلقوق

 والرتوح لردع هتريـب     اعتماد تشريع جديد يف جمال قانون اهلجرة      الحظ اللجنة   وت  -٥١
املقدمة املعلومات  بيد أن اللجنة تأسف لقلة، بل النعدام،        . شروعةهلجرة غري امل  وااألشخاص  

وتالحظ اللجنـة أيـضاً   . باألشخاص وهتريبهمفيما يتعلق بظاهرة االجتار من الدولة الطرف    
أراضي سري النكا أو يدخلوهنا بصورة غري نظامية يعـاقبون          بقلق أن أولئك الذين يغادرون      

  .جرة غري املشروعةاهلجرمية القترافهم 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٥٢
  ؛باألشخاص وهتريبهم خطوات لضمان تنفيذ تشريعات ملنع االجتار اختاذ  )أ(  
منتظمة مفصلة   على مجع بيانات     والعمل ظاهرة االجتار باألشخاص     تقييم  )ب(  

  ، مكافحة أجدى؛ لا النساء واألطفاهبدف مكافحة االجتار باألشخاص، وال سيم
 املسؤولني عن االجتار باألشخاص أو هتريبهم       تقدمياختاذ خطوات لضمان      )ج(  

 ويف الوقت نفسه ضمان عدم معاقبة املهـاجرين         ،املناسبالعقاب   العدالة ومعاقبتهم    إىل
  .بسبب هجرهتم غري النظامية

  املتابعة والنشر  -٦  

  املتابعة    
أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة       تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -٥٣

وتوصـي  . عن التدابري املتخذة ملتابعة تنفيذ التوصيات املقدمة يف هذه املالحظات اخلتاميـة           
اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بطرق من            

احمللية ذات الصلة من أجل النظـر فيهـا واختـاذ           بينها إحالتها إىل مجيع السلطات الوطنية و      
  .إجراءات بشأهنا

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات اجملتمع املـدين يف إعـداد                -٥٤
  .التقرير الثاين للدولة الطرف

  النشر    
تطلب اللجنة باملثل إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق               -٥٥

سائر أعـضاء  الوكاالت العامة واجلهاز القضائي واملنظمات غري احلكومية ويشمل مبا واسع،  
، وأن تتخذ خطوات لتبليغ هذه املالحظات إىل املهـاجرين الـسريالنكيني يف             اجملتمع املدين 

  .قيمني يف سري النكا أو العابرين هلااخلارج وإىل العمال املهاجرين األجانب امل

  ادمالتقرير الدوري الق  -٧  
 ١تالحظ اللجنة أن موعد تقدمي التقرير الدوري الثاين من الدولة الطرف سيحل يف                -٥٦
ويف هذه الظروف، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم تقريرهـا    . ٢٠٠٩يوليه  /متوز

  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١الدوري الثاين يف موعد أقصاه 

        


