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  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال 
     املهاجرين وأفراد أسرهم

  ٢٠٠٩مايو / أيار١ - أبريل / نيسان٢٠ العاشرة، الدورة

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف 
   من االتفاقية٧٤مبوجب املادة 

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  أذربيجان
انظر الوثيقتني  (١٠٢ و١٠٠ يف جلستيها (CMW/C/AZE/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل ألذربيجان   - ١

CMW/C/SR.100 و SR.102(    واعتمدت املالحظات اخلتامية    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢ و ٢١، املعقودتني يومي ،
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٨ املعقودة يف ١١١التالية يف جلستها 

   مقدمة- ألف 

تقريرها األويل، فإهنا ترحب بتلقي التقرير والـردود        يف تقدمي   مع أن اللجنة تأسف لتأخر الدولة الطرف          - ٢
وُتعرب اللجنة . املثمر الذي ُشرِع فيه مع وفد خمتص رفيع املستوىكما ترحب باحلوار البّناء و. على قائمة املسائل

عن امتناهنا للوفد على املعلومات احملدَّثة اليت قدمها شفهياً، غري أهنا تأسف لعدم تضمُّن التقرير والردود اخلطيـة                  
ة يف وقت مبكِّر    معلومات كافية عن عدة مسائل مهمة ذات طابع قانوين وعملي معاً، ولعدم تقدمي الردود اخلطي              

  .يتيح ترمجتها يف الوقت املناسب إىل مجيع لغات عمل اللجنة

وتسلِّم اللجنة بأن تدفقات املهاجرين قد تغيَّرت بشكل كبري وازدادت تعقيداً يف أذربيجان يف السنوات                 - ٣
اد كبرية من العمـال     القليلة املاضية، وبأن البلد قد حتّول من بلد منشأ إىل بلد عبور ومقصد أيضاً إذ توجد أعد                

  .املهاجرين على أراضيه

وحتيط اللجنة علماً بأن العديد من البلدان اليت ُيستخدم فيها عمال مهاجرون أذربيجانيون ليست بعـد                  - ٤
  .أطرافاً يف االتفاقية، مما قد يشكل عقبة َتُحول دون متتُّع أولئك العمال مبا هلم من حقوق مبوجب االتفاقية
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  جيابية اجلوانب اإل- باء 

حتيط اللجنة علماً مع التقدير مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف العمل على حتسني نوعيـة البيانـات      - ٥
من خالل إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة باهلجرة وإدراج         ال سّيما   املتعلقة بتدفقات الالجئني إليها وتوفرها،      

  .٢٠٠٩أبريل /ه يف نيسانأسئلة تتعلق باهلجرة يف تعداد السكان الذي ُشرع في

 / آذار١٩ الـصادر يف  ٥٦٠، مبوجب املرسـوم   للهجـرة احلكومية الدائـرةاء  ـوترحب اللجنة بإنش    - ٦
، كما ترحب بالعمل الذي اضطلعت به الدولة الطرف مبوجب برنامج اهلجرة احلكـومي للفتـرة                ٢٠٠٧مارس  

، هبـدف   ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ٢٥ الصادر يف    ١٥٧٥، املُنشأ مبقتضى املرسوم     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦املمتدة بني عامي    
  .دراسة عمليات اهلجرة توخياً لتحسني التشريعات ذات الصلة

وحتيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد أبرمت اتفاقات ثنائية ومتعددة األطـراف علـى الـصعيدين              - ٧
 العمـال املهـاجرين وأفـراد    اإلقليمي والدويل، وهي تشجع إبرام هذه االتفاقات ما دامت تعزِّز وحتمي حقوق       

وتالحظ اللجنة، على وجه اخلصوص، انضمام الدولة الطرف إىل اتفاق التعاون يف جمال هجرة العمـل                . أسرهم
وتوفري احلماية االجتماعية للمهاجرين يف منطقة رابطة الدول املستقلة، إىل جانب التعاون اإلقليمـي يف مـسألة                 

  .طار رابطة الدول املستقلةاهلجرة غري القانونية الذي يتم يف إ

  :وترحب اللجنة بالتصديق مؤخراً على الصكوك التالية  - ٨

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليـه املكمِّـل               )أ(  
فحة هتريب املهاجرين ، وبروتوكول مكا٢٠٠٣التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، يف عام 

  ؛٢٠٠٣عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، يف عام 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل               )ب(  
وكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات           األطفال يف املواد اإلباحية، والربوت    

  ؛٢٠٠٠مايو / أيار٢٥املسلحة، اللذان مت التصديق عليهما يف 

/  كانون الثاين  ٢٨اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا يف             )ج(  
  .٢٠٠٩يناير 

   تعوق تنفيذ االتفاقية العوامل والصعوبات اليت- جيم 

ا تلقاه من صعوبات يف تنفيذ االتفاقية يف منطقة         ّمعلدولة الطرف   علماً بالعرض املقّدم من ا     اللجنة   يطحت  - ٩
  .١٩٩٣عام ل ٨٨٤ و٨٧٤ و٨٥٣ و٨٢٢ كرباخ، مثلما جاء يف قرارات جملس األمن - ناغورنو 
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   دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات- دال 

  )٨٤ و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة  - ١

  التشريعات والتطبيق

 من دستور الدولة الطرف، فإهنـا تـشعر بـالقلق إزاء            ١٥١ و ١٤٨مع أن اللجنة حتيط علماً باملادتني         - ١٠
م الغموض احمليط بوضع االتفاقية احلقيقي يف القانون الداخلي وهي تأسف لقلة املعلومات املتوفرة بشأن تطبيق حماك

  .ى هذا التطبيقواألمثلة املقدَّمة عل البلد أحكاَم االتفاقية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل توضيح وضع االتفاقية احلقيقي يف القانون الداخلي حىت تضمن إعمال   - ١١
قريرها مجيع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية إعماالً تاماً يف مجيع الظروف، كما تدعوها إىل تقدمي أمثلة يف ت

  .الدوري الثاين على تطبيق حماكم البلد ألحكام االتفاقية

تعلـق  يويف حني أن اللجنة تالحظ باهتمام إعراب الدولة الطرف عن اعتزامها إعداد مشروع قـانون                  - ١٢
يف يف باهلجرة ُتدَرج فيه مجيع األحكام املنصوص عليها يف االتفاقية، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء انعدام أي تعر

  . من االتفاقية٢التعريف الوارد يف املادة يتفق والوقت احلاضر للعمال املهاجرين 

 تشريعاهتا مع االتفاقية وعلى اعتماد قانون هجرة جديد         مواءمةوتشجع اللجنة الدولة الطرف على        - ١٣
هاجر كما ورد يف    وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تضمني قانون اهلجرة اجلديد تعريف العامل امل           . دون تأخري 

غري احلائزين علـى     من االتفاقية، ومتاشيه التام مع احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية للعمال املهاجرين              ٢املادة  
  .وثائق رمسية أو الذين هم يف وضع غري قانوين

  ي الـصادر   إجراءات اهلجرة، كاملرسوم الرئاسيطسبوتالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لت     - ١٤
غري أن اللجنـة ال     . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١ابتداًء من   " دوّحالشباك امل " بشأن تطبيق مبدأ     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤يف  

تزال تشعر بالقلق ألن إجراءات اهلجرة، خاصة إجراءات احلصول على رخصة عمل فردية، ال تزال مرهقة ومعقّدة 
وتشعر اللجنة بقلق خاص ألن . ا قد تشجع اهلجرة غري القانونية، وبالتايل فإهن"دوّحالشباك امل"رغم اعتماد سياسة 
، جييز منح رخص عمل فردية ملـدة سـنة          ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٦، املؤرخ يف    ٢١٤قرار جملس الوزراء    

واحدة قابلة للتجديد أربع مرات، لفترة ال تتعدى سنة واحدة يف كل مرة، جيب بعدها على العمال املهـاجرين                   
  . العودة إىل بلداهنم ملدة سنة على األقل قبل البدء جمدداً يف القيام بإجراءات العودة إىل أذربيجاناملعنيني

تحقق من للاختاذ مجيع التدابري الضرورية والفعالة ) أ: ( القيام مبا يليتشجع اللجنة الدولة الطرف على  - ١٥
 لتبسيط وترشيد إجراءات طلب احلصول على لحتسن إجيايب وفعاإىل ي فضُت" دوّحالشباك امل"تنفيذ سياسة أن 

النظر يف  ) ب(رخص عمل يف أذربيجان ضماناً لتمتُّع العمال املهاجرين حبقوقهم مبوجب االتفاقية دومنا متييز؛              
  .مجيع القيود املفروضة على جتديد رخص العملاستعراض 
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 من االتفاقية   ٧٧ و ٧٦ا يف املادتني    وتالحظ اللجنة أن أذربيجان مل تصدر بعد اإلعالنني املنصوص عليهم           - ١٦
  .لالعتراف باختصاص اللجنة يف تلقي بالغات من الدول األطراف ومن األفراد

 ٧٧ و ٧٦تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني                - ١٧
  .من االتفاقية

 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال املهـاجرين         وتالحظ اللجنة أن أذربيجان مل تصدِّق بعد على         - ١٨
 ١٩٧٥، وال على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال املهاجرين لعـام             )٩٧رقم  ) (١٩٤٩مراجعة عام   (
  ).١٤٣رقم ) (أحكام تكميلية(

 ٩٧ رقـم    تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية              - ١٩
  . يف املستقبل القريب١٤٣ورقم 

  مجع البيانات

مع أن اللجنة ترحب مبا تبذله أذربيجان من جهود يف سبيل مجع املعلومات واإلحصاءات بشأن مـسائل        - ٢٠
اهلجرة، فإهنا تأسف لعدم توفر معلومات كافية بشأن تدفقات اهلجرة ومسائل أخرى متعلقة هبا، كمـا تأسـف               

.  واإلحصاءات ال تعين إالّ العمال املهاجرين الذين جنحوا يف احلصول على رخـصة عمـل         لكون تلك املعلومات  
وتذكِّر اللجنة، مشرية إىل الصعوبات اليت تواجه الدولة الطرف يف هذا الصدد، بأنه ال بد من تلك املعلومات لفهم 

  .تقييم تنفيذ االتفاقيةوضع العمال املهاجرين يف الدولة الطرف ول

نة الدولة الطرف على تكثيف جهودها إلنشاء قاعدة بيانات سليمة ومنسقة تتماشى مع             للجتشجع ا   - ٢١
در اإلمكان، كأداة لتحقيق فعالية ـ، مبا يف ذلك توفري بيانات منهجية، تكون مصنفة قةاالتفاقيجوانب  خمتلف

عن العمال املهاجرين   ويف حال تعذر توفر معلومات دقيقة       . سياسات اهلجرة ولتطبيق خمتلف أحكام االتفاقية     
  .الذين هم يف وضع غري قانوين، مثالً، تود اللجنة تلقِّي بيانات تستند إىل دراسات أو إىل تقديرات

  التدريب يف جمال االتفاقية ونشرها

يف أذربيجان تعمل على  تالحظ اللجنة مع التقدير أن بعض املنظمات غري احلكومية املهتمة مبسائل اهلجرة  - ٢٢
كما حتيط علماً باالتفاق اجلماعي العام املربم بـني         . ثو اجلمهور وتقدم املشورة القانونية وتقوم ببح      توعية عامة 

املراد به احلصول على ) أصحاب العمل(ألصحاب املشاريع احتاد نقابات أذربيجان وجملس الوزراء واالحتاد الوطين 
وحتيط اللجنة . ب حتسني التشريعات ذات الصلةمعلومات بشأن العمال املهاجرين يف أذربيجان واخلارج، إىل جان       

ة داخل الوكالـة    خدمعلماً كذلك مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لتدريب القضاة واملدعني العامني وإلنشاء              
بيد أن اللجنة تالحظ بقلق عدم كفاية املعلومات اليت تـبني أن الدولـة              . املختصة باهلجرة تقدم املشورة باجملان    

  .ذت تدابري لنشر املعلومات وللترويج لالتفاقيةالطرف قد اخت
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تكثيف تدريب مجيع املسؤولني العاملني يف جمال اهلجرة، ) أ: (تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ٢٣
وال سيما أفراد الشرطة والعاملني على احلدود، وكذا املسؤولني على الصعيد احمللي الذين يتعاملون مع العمال 

األخصائيني االجتماعيني، والقضاة واملدعني العامني، على محاية وتعزيز حقوق العمال املهاجرين،           املهاجرين، و 
) ب(وتدعو الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري الثاين معلومات عن أي برامج تدريبية من هذا النوع؛ 

  .الترويج هلامواصلة العمل مع منظمات اجملتمع املدين بغية نشر معلومات عن االتفاقية و

  )٨٣ و٧املادتان ( املبادئ العامة - ٢

  عدم التمييز

مع أن اللجنة حتيط علماً بأن العمال املهاجرين متساوون مع مواطين أذربيجان يف احلقوق، حسب ما قاله   - ٢٤
هم من وأفراد أسرهم، وخاصة من معلومات تفيد أن العمال املهاجرين  ما وردها من    الوفد، فإهنا تشعر بالقلق إزاء      

ال حيملون وثائق رمسية ومن هم يف وضع غري قانوين، قد يعانون يف الواقع العملي من أشكال خمتلفة من التمييـز                     
  . السيما يف جماالت التوظيف والتعليم والسكن

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  - ٢٥

تكثيف جهودها من أجل ضمان متتع مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املقـيمني علـى                 )أ(  
  ؛٧أراضيها أو اخلاضعني لواليتها متتعاً فعاالً باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون أي متييز، وفقاً للمادة 

 التمييز ضد املهاجرين تكثيف جهودها عن طريق تعزيز احلمالت اإلعالمية بشأن القضاء على  )ب(  
  .املوجهة إىل املوظفني العامني العاملني يف جمال اهلجرة، وخباصة على الصعيد احمللي، وإىل عامة اجلمهور

  احلق يف سبيل انتصاف فعال

حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف واليت تفيد أن من حق العمـال املهـاجرين أن                    - ٢٦
لقضاء وأن يتمتعوا حبماية احلقوق املنصوص عليها يف التشريعات، بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء التقارير               يلجأوا إىل ا  

اليت تفيد أن العمال املهاجرين، وخاصة منهم من ال حيملون وثائق رمسية أو من هم يف وضع غري قانوين، ال ُتتاح                     
 االنتصاف اإلدارية والقضائية املتاحة هلـم       هلم عملياً سوى فرص حمدودة للجوء إىل القضاء بسبب جهلهم سبلَ          

  . وبسبب خوفهم من فقدان وظائفهم أو من التعرض للترحيل إذا جلأوا إىل احملاكم

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها إلطالع العمال املهاجرين على سـبل االنتـصاف                 - ٢٧
وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، على       . معاجلةاإلدارية والقضائية املتاحة هلم وملعاجلة شكاواهم أجنع        

صعيدي القانون واملمارسة، متتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مبن فيهم املهاجرون يف وضع غري قانوين،                
بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا رعايا الدولة الطرف فيما يتعلق بتقدمي الشكاوى، مبا فيها الشكاوى العماليـة،                 

  .ىل آليات جرب فعالة أمام احملاكموالوصول إ
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وتالحظ اللجنة بقلق التقارير الواردة اليت تفيد أن العمال املهاجرين الذين يواجهون الطـرد أو الـذين                   - ٢٨
يغادرون البلد بعد إهناء صاحب العمل عقد عملهم، ال ُيمنحون فرصة كافية من الوقت لتسوية أمورهم املعلقـة                 

  .ن قد تعرضوا له من انتهاكات حلقوقهمواللتماس اجلرب عّما يكونو

ء يف البلد لفترة توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا حىت يتمكن العمال املهاجرون من البقا  - ٢٩
  . قد تعرضوا له من انتهاكات حلقوقهمنيكونوالتماس اجلرب عما ح هلم كافية من الوقت تتي

  )٣٥ إىل ٨املواد من (أفراد أسرهم  حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين و- ٣

البطاقـة  "حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمها الوفد يف هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق منها بإنشاء                  - ٣٠
يف املركز اإلعالمي التابع لوزارة الصحة، غري أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد " الصحية اإللكترونية

هاجرين وأفراد أسرهم الذين ال حيملون وثائق رمسية أو الذين هم يف وضع غري قانوين، ال يتمتعون يف أن العمال امل
الواقع العملي حبقهم يف الرعاية الصحية، مبا يف ذلك الرعاية الصحية يف احلاالت املستعَجلة، وأنه يصُعب علـى                  

  . نيل التعليم هم يف وضع غري قانوينأطفال العمال املهاجرين الذين ال حيملون وثائق رمسية أو الذين

التدابري الضرورية، مبا يف ذلك إجراء تعديالت يف التـشريعات،          باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       - ٣١
لضمان أال يكون توفري اخلدمات األساسية، كالتعليم والرعاية الصحية يف احلاالت املستعَجلة، رهناً بتقـدمي               

 رخصة عمله، ولضمان حقوق العمال املهاجرين وأسرهم، مبن فيهم من ال حيملون أو/املهاجر ما يثبت إقامته و
  . من االتفاقية٣٠ و٢٨وثائق رمسية أو من هم يف وضع غري قانوين، وذلك مبوجب املادتني 

تأسف اللجنة لكوهنا مل تتسلّم معلومات كافية بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف حلماية حقـوق                  - ٣٢
  .ل املهاجرين األذربيجانيني يف اخلارجالعما

بيد أن اللجنة تشجع الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لضمان أفضل محاية ممكنة حلقوق العمال                  - ٣٣
املهاجرين األذربيجانيني يف اخلارج، مبا يف ذلك عن طريق اتفاقات ثنائية مع البلدان املستقبِلة ألولئك العمال، 

ل باحلقوق الناشئة   ـل العم ـرة إىل اخلارج من أج    ـال املهاجرين والساعني إىل اهلج    ـموعن طريق توعية الع   
  .عن االتفاقية

  حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين على الوثائق  - ٤
  )٥٦ إىل ٣٦املواد من (الرمسية أو الذين هم يف وضع قانوين 

يد أن رخصة إقامة عامل مهاجر يتم إهناء عقده قبل التاريخ احملدد تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تف  - ٣٤
  .تصبح الغية وأنه ال حيق للعمال املهاجرين البحث عن عمل بديل

تشريعاهتا حىت ال ُيعترب العمال املهاجرون الذين ُتنـهى عقـود           بتعديل  توصي اللجنة الدولة الطرف       - ٣٥
كانوا يف وضع غري قانوين، وحىت ال يفقدوا رخـصة اإلقامـة     عملهم قبل تاريخ انتهاء رخصة العمل كما لو         

  . من االتفاقية٥١مبجرد حدوث ذلك، وذلك طبقاً للمادة 
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وتالحظ اللجنة باهتمام املعلومات الواردة اليت تفيد أنه حيق ملواطين أذربيجان يف اخلارج التـصويت يف                  - ٣٦
وتالحظ اللجنة  . يف القنصليات يف البلد الذي يقيمون فيه      االنتخابات اليت ُتنظَّم يف أذربيجان عن طريق التسجيل         

حيق هلم التصويت يف االنتخابات اليت تنظَّم يف  أنه حيق لألجانب املقيمني يف أذربيجان ملدة مخس سنوات على األقل
 ا إذا كانت دولتهم األصلية متنح نفس احلق لألجانب، وذلك حسب املعلومات الـيت             ـالبلدات اليت يقيمون فيه   

  .قدمها الوفد

يف تعميم احلق يف التصويت يف االنتخابات البلدية ليشمل مجيـع  بالنظر توصي اللجنة الدولة الطرف     - ٣٧
األجانب املقيمني يف أذربيجان، وهي تدعو الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الـدوري القـادم معلومـات                 

  .يف الواقع العمليمفصلة، مبا يف ذلك بيانات إحصائية، بشأن إعمال هذه احلقوق 

يز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلـق          تعز - ٥
  )٧١ إىل ٦٤املواد من (وأفراد أُسرهم الدولية للعمال  باهلجرة

حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيد أنه جيري وضع برامج رمسية ملساعدة املهـاجرين العائـدين إىل                   - ٣٨
آليات ملساعدة العمال األذربيجانيني وأفـراد أُسـرهم        وجود  هنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم        أذربيجان، غري أ  

أن  اجتاهها، حسب الدولة الطـرف، و      انقلبالراغبني يف العودة طوعاً إىل أذربيجان رغم أن تدفقات اهلجرة قد            
  .العديد من األذربيجانيني الذين غادروا بلدهم يف السابق يعودون إليه

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري، طبقاً ملبادئ االتفاقية، وإىل النظـر يف إنـشاء آليـات                    - ٣٩
مؤسسية حملية لتسهيل عودة العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم طوعاً وكذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً وثقافياً 

  .بشكل دائم

وسيط بالنسبة للمواطنني األذربيجانيني الـذين      وتالحظ اللجنة وجود وكاالت توظيف قد تقوم بدور ال          - ٤٠
وزارة العمل واحلماية االجتماعية نشاط خيضع لشرط احلصول على ترخيص من  و وه،يبحثون عن عمل يف اخلارج

غري أن اللجنة تأسف لعدم توفري معلومات كافية ملعرفة ما إذا كان اإلشراف على نشاطاهتا يتم على . يف أذربيجان
  . ما جاء يف االتفاقيةحنو يتماشى مع

القانون املتعلق بوكاالت التوظيف اليت تقـوم بـدور         بضمان مواءمة   توصي اللجنة الدولة الطرف       - ٤١
الوسيط بالنسبة لألذربيجانيني الباحثني عن عمل يف اخلارج وممارسات تلك الوكاالت مع أحكام االتفاقيـة،               

  . منها٦٦وخاصة مع املادة 

ة احلكومية للهجرة ووزارة    دائراح إنشاء عدة هيئات ومؤسسات ُتعىن باهلجرة كال       وتالحظ اللجنة بارتي    - ٤٢
اخلارجية ووزارة محاية العمل ووزارة الداخلية واللجنة احلكومية املعنية بالالجئني وباألشخاص املشردين داخليـاً       

سيق والتفاعل الفعال بـني     دم توفُّر معلومات كافية بشأن التن     ـدود، غري أهنا تأسف لع    ـة احلكومية للح  دائروال
  .تلك املؤسسات
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جهودها للتنسيق بني الكيانات التابعة هلا اليت ُتعـىن مبـسائل           مبواصلة  توصي اللجنة الدولة الطرف       - ٤٣
 معلومات يف تقريرها الدوري الثـاين تقـيِّم         رياهلجرة بغية ضمان فعاليتها وهي تطلب إىل الدولة الطرف توف         

  .احملرز يف تدابري التنفيذالنتائج وتشري إىل التقدم 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن ارتفاع شديد يف نسبة العمال املهاجرين يف وضع غري قانوين                   - ٤٤
  .الضمان االجتماعييتمتعون باستحقاقات الذين ال تتوفر هلم ظروف عمل مناسبة وال 

د تدابري مناسبة تتماشى مـع االتفاقيـة،        امعتازيد من اجلهود ب   ببذل امل توصي اللجنة الدولة الطرف       - ٤٥
 منها، لكي تكفل عدم استمرار هذا الوضع، مبا يف ذلك إمكانية تسوية الوضع القانوين              ٦٩وخاصة مع املادة    

  .هم يف أذربيجان، وغري ذلك من االعتبارات ذات الصلةإقامتألولئك العمال املهاجرين مع مراعاة مدة 

ليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة االجتار بالبشر، مبا يف ذلك وضع خطة عمل وترحب اللجنة باخلطوات ا  - ٤٦
وة الشرطة اخلاصة، غري أهنا ـدة يف وزارة الداخلية وقـار ووحـوطنية وإنشاء منصب املنسق الوطين املعين باالجت

ت املتاحة بشأن التدابري الفعالة     ار بالبشر يف أذربيجان وإزاء قلّة املعلوما      ـال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار االجت      
  .ملنع االجتار

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤٧

 تنفيذاً  ٢٠١١ و ٢٠٠٩تنفيذ خطة عملها الوطنية بشأن االجتار للفترة املمتدة ما بني عامي              )أ(  
  فعاالً مع ضمان توافقها التام مع أحكام االتفاقية؛

  جتار مع النص على عقوبات مناسبة على االجتار بالبشر؛تعزيز تشريعات حمددة ملكافحة اال  )ب(  

تقييم ظاهرة االجتار باألشخاص ومجع بيانات مصّنفة منهجية لتحـسني مكافحـة االجتـار                )ج(  
  باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، وتقدمي اجلناة إىل العدالة؛

ان حصول ضحايا االجتار وضع وتنفيذ محالت توعية لوقف االجتار باألشخاص، إىل جانب ضم  )د(  
  .على الرعاية الفعالة وضمان إعادة تأهيلهم

   املتابعة والنشر- ٦

  املتابعة

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة بشأن ما تتخذه من                  - ٤٨
نة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري    وتوصي اللج . تدابري ملتابعة التوصيات املقدمة يف هذه املالحظات اخلتامية       

وإىل ) ميلـي ميكلـيس   (املالئمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، مبا يف ذلك إحالتها إىل أعضاء احلكومة والربملان              
  .السلطات احمللية بقصد النظر فيها واختاذ إجراءات بشأهنا
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  . يف إعداد تقريرها الدوري الثاينوتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات اجملتمع املدين  - ٤٩

  النشر

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كذلك أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع مبا يف ذلك                   - ٥٠
يف أوساط الوكاالت العامة والقضاء واملنظمات غري احلكومية وسائر كيانات اجملتمع املدين، وأن تتخذ خطوات               

 للمهاجرين األذربيجانيني يف اخلارج وللعمال املهاجرين األجانب العابرين ألذربيجـان أو            إلتاحة االطّالع عليها  
  .املقيمني فيها

   التقرير الدوري القادم- ٨

. ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١ احملدد لتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين هو          ملوعدتالحظ اللجنة أن ا     - ٥١
 ١ة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين ضمن أجل أقصاه             وباعتبار الظروف الراهنة، تطلب اللجن    

  .٢٠١١مايو /أيار

 -  -  -  -  -  

  


