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  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال
     املهاجرين وأفراد أسرهم

  املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير الدورية اليت يتعني على
   من االتفاقية٧٣ف تقدميها مبوجب املادة الدول األطرا

  مقدمة

من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم على أن            ) أ)(١(٧٣تنص املادة     - ١
تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريراً لتنظر فيه اللجنة عن التدابري اليت تتخـذها                   

وبعد ذلك، يتعني على الدول األطراف تقدمي تقارير دورية مرة كل مخس سـنوات              . يذ أحكام هذه االتفاقية   لتنف
وقد وافقت اللجنـة علـى املبـادئ        ). ١(٧٣من املادة   ) ب( بالفقرة الفرعية    وكلما طلبت اللجنة ذلك، عمالً    

ولية، وذلك إلعطاء إشارات إىل الدول األطراف التوجيهية التالية إضافة إىل مبادئها التوجيهية املتعلقة بالتقارير األ
  .بشأن شكل ومضمون تقاريرها الدورية

الوثيقـة األساسـية    : وتتألف التقارير اليت يتعني على الدول تقدميها يف إطار نظام اإلبالغ من جـزأين               - ٢
علومات عامة عن الدولة    وينبغي أن تشمل الوثيقة األساسية املشتركة م      . املشتركة والوثيقة اخلاصة مبعاهدة حمددة    

مقدمة التقرير، وعن اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وكذلك معلومات عامة تتعلق بعـدم التمييـز                 
  ).HRI/GEN/2/Rev.4( للمبادئ التوجيهية املنسقة وباملساواة ووسائل االنتصاف الفعالة وفقاً

مجيـع العمـال     قالوثيقة اخلاصة باالتفاقية الدولية حلماية حقـو        - ألف 
  املهاجرين وأفراد أسرهم

  :ينبغي للدول األطراف أن تقدم، ضمن اجلزء املتعلق بالوثيقة اخلاصة باالتفاقية، معلومات تتعلق مبا يلي  - ٣

تنفيذ االتفاقية ومدى مراعاة املسائل اليت أثارهتا اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية بـشأن التقريـر                 )أ(  
  ولة الطرف؛السابق الذي قّدمته الد
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. التطورات املستجدة يف القانون واملمارسة مما يؤثر يف متتع العمال املهاجرين مبا هلم من حقوق                )ب(  
وينبغي أال تقتصر الوثيقة اخلاصة باالتفاقية على إيراد قائمة أو وصف لتشريعات الدولة الطرف بـل ينبغـي أن                   

  ؛عات عملياًتتناول بالتفصيل اجلوانب املتعلقة بتنفيذ هذه التشري

التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل نشر االتفاقية والترويج هلا والتدابري اخلاصة بالتعاون                )ج(  
مع اجملتمع املدين من أجل تعزيز واحترام احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، ويف إعداد وثيقة الدولة الطـرف                  

  .اخلاصة باالتفاقية

ثيقة اخلاصة باالتفاقية إىل قسمني اثنني، قسم خاص باملعلومات العامة وقسم يتناول            وينبغي أن تقّسم الو     - ٤
  . للتوجيهات التالية بعينها يف االتفاقية، وذلك وفقاًاًأحكام

   معلومات عامة- باء 

ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، يف هذا اجلزء من التقرير الدوري، ما استجد من معلومات فيما يتعلـق                    - ٥
ة اليت جيري اإلبالغ عنها وذلك حسب الفئات التالية؛ وإذا مل يستجد شيء يستحق الذكر يف إطار أيٍّ من                   بالفتر

  :وهذه الفئات هي. هذه الفئات، فينبغي أن يذكر ذلك يف التقرير

اهلجرة إىل اخلارج والعبور واهلجرة ( خلصائص تدفقات املهاجرين وطابعها تصنيف البيانات وفقاً  )أ(  
اليت تؤثر يف الدولة الطرف؛ وإذا مل تتوفر أية بيانات دقيقة هبذا اخلصوص، يرجى تقدمي أرقام تقديرية ) خلإىل الدا

  عن الزخم احلاصل يف جمال تدفقات املهاجرين يف الدولة الطرف؛

البيانات واإلحصائيات عن عدد األطفال املهاجرين ممن ال مرافق هلم أو املنفصلني املوجودين يف                )ب(  
  م الدولة الطرف؛إقلي

اخلطوات اليت اختذت ملواءمة القوانني الوطنية املتعلقة باهلجرة مع أحكام االتفاقية، ومن ذلك بيان   )ج(
  ما إذا كانت للدولة الطرف خطط لسحب حتفظاهتا على االتفاقية، إن كان هلا حتفظات؛

صلة بتنفيذ هذه االتفاقية أية خطوة للتوقيع على معاهدات أو صكوك دولية حلقوق اإلنسان ذات   )د(
أو لالنضمام إىل تلك املعاهدات أو الصكوك أو التصديق عليها؛ وال سيما أية خطوة ترمي للتصديق على اتفاقييت         

بشأن اهلجرة يف أوضـاع     ) ١٩٧٥(١٤٣بشأن العمال املهاجرين ورقم     ) ١٩٤٩(٩٧منظمة العمل الدولية رقم     
  ؛للعمال املهاجريناعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة 

أية قرارات صادرة عن حماكم تتعلق بتمتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم باحلقوق املنـصوص                )ه(
  عليها يف االتفاقية؛

  أي تغيري على التشريع مما يؤثر على تنفيذ االتفاقية؛  )و(
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ص لتحديـد   اإلجراءات احملددة اليت نفذت ملواجهة التدفقات املختلطة للمهـاجرين، وبـاألخ            )ز(
االحتياجات اخلاصة حلماية ملتمسي اللجوء وضحايا االجتار بالبشر؛ ويف هذا السياق، يرجى ذكر ما إذا كـان                 

  من االتفاقية؛) د(٣ للمادة أو عدميي اجلنسية، وفقاً/التشريع الوطين ينص على تطبيق االتفاقية على الالجئني و

ن النتهاكات واخلطوات اليت اختذت لضمان فصل األطفال املهاجرين احملتجزين، مبن فيهم احملتجز  )ح(
تتعلق باهلجرة، عن غريهم من احملتجزين من الكبار وتبيان ما إذا كانت هناك إجراءات حمـددة لتحديـد سـن                    

  املهاجرين األحداث، والبيانات املتعلقة بعدد األطفال املهاجرين احملتجزين؛

  الربامج اخلاصة الرامية لتلبية االحتياجات اخلاصة لألطفال املهاجرين، وال سيما األطفال ممـن                )ط(
  ال مرافق هلم واملنفصلني؛

التشريعات واملمارسات اليت تتيح آليات لرصد وضع النساء املهاجرات، مبـن فـيهن الـاليت                 )ي(
  ن من االستغالل والعنف؛اسُتخدمن كعامالت يف املنازل، والضمانات والكفاالت حلمايته

  اإلجراءات اليت تساعد ضحايا االجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفال؛  )ك(

  التدابري اليت اختذت لتقدمي املساعدة اليت تتيحها الدولة الطرف ملهاجريها املوجودين يف اخلارج؛  )ل(

  م إىل الدولة الطرف؛التدابري اليت اختذت لتسهيل إعادة إدماج املهاجرين يف حال عودهت  )م(

االتفاقات املتعددة األطراف أو الثنائية، مبا فيها االتفاقات اإلقليمية، املتعلقة باهلجرة اليت انضمت   )ن(
  إليها الدولة الطرف؛

، ملنع اخلسائر يف األرواح بـني       اجلهود املبذولة، وتلك اليت بذلت بالتعاون مع دول أخرى أيضاً           )س(
  احلدودية الربية والبحرية؛املهاجرين يف املناطق 

رة غري الشرعية وتوظيف املهاجرين املقيمني بـصفة        ـات اهلج ـع حرك ـالتدابري الرامية إىل من     )ع(
  .غري قانونية

   أحكام حمددة- جيم 

 جملموعات املواد على النحـو املـبني يف املبـادئ           ينبغي أن ترد املعلومات املقدمة ضمن هذا اجلزء وفقاً          - ٦
، وأن تشري بوضوح إىل أي تقدم أحـرز أثنـاء    )HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1(اصة بالتقرير األويل    التوجيهية اخل 

ويف . الفترة املشمولة باإلبالغ يف جمال متتع العمال املهجرين وأفراد أسرهم باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية               
  .يف التقريرحالة عدم وجود جديد يستحق الذكر يف إطار أي مادة، ينبغي أن يذكر ذلك 

، يف كل جمموعة من جمموعات املواد، معلومات بـشأن التـدابري            لدولة الطرف أن تدرج أيضاً    لوينبغي    - ٧
  .امللموسة اليت اختذت خبصوص املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة فيما خيص التقرير السابق
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 اإلشارات إىل وثائق أخرى خاصة مبعاهدات معينـة وإىل تقـارير            - دال 
  متعلقة باتفاقيات منظمة العمل الدولية

إذا أشارت دولة طرف يف وثيقتها اخلاصة باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد                 - ٨
أسرهم إىل معلومات واردة إما يف الوثيقة األساسية املشتركة أو يف أي وثيقة أخرى من الوثائق اخلاصة مبعاهدات                 

  . أن تذكر بدقة الفقرات اليت ترد فيها تلك املعلوماتمعّينة، فعليها

 ٢ يف أيٍّ من اتفاقيات منظمة العمل الدولية املذكورة يف التذييل            وباملثل، إذا كانت الدولة الطرف طرفاً       - ٩
لة بأيٍّ للمبادئ التوجيهية املنّسقة وسبق هلا أن قّدمت تقارير إىل اللجنة املشرفة املعنية وكانت هذه االتفاقيات متص

من احلقوق اليت أقرهتا االتفاقية، جاز هلا إن رغبت يف ذلك أن تشري إىل األجزاء ذات الصلة من تلـك التقـارير                
  . من تكرار تلك املعلوماتوإرفاقها بدالً

 شكل الوثيقة اخلاصة باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال     - هاء 
  املهاجرين وأفراد أسرهم

 من املبادئ التوجيهية املنسقة، ينبغي أال يتجاوز عدد صـفحات الوثـائق             ١٩شتراط الفقرة   بناًء على ا    - ١٠
، وأن  )A4 (٤- وينبغي حتديد أشكال الصفحات حبيث تناسب الورق من احلجم أ         .  صفحة ٤٠الدورية الالحقة   

َعّد النص باستخدام البونط ١,٥تكون املسافة بني السطور مبقدار      احلاسويب الرومـاين   من اخلط ١٢ سطر، وأن ُي
أي على أقراص مرنة أو أقراص (وينبغي تقدمي التقارير بشكل إلكتروين ). Times New Roman(اجلديد املعاصر 

  .، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة)مدجمة أو بالربيد اإللكتروين

للنصوص التشريعية  ) ةإن أمكن باإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسباني      (وينبغي أن ُيرفق بالتقرير نسخ كافية         - ١١
غري أنه تنبغـي    . وسوف تتاح هذه النسخ ألعضاء اللجنة     . أو غريها من النصوص الرئيسية املشار إليها يف التقرير        

 شـرحاً   وينبغي أن تتضمن التقارير أيضاً    . مالحظة أن هذه الوثائق ال تستنسخ ألغراض التوزيع العام مع التقرير          
 يف النص، وال سيما عند اإلشارة إىل املؤسسات واملنظمات والقوانني الوطنية            وافياً جلميع املختصرات املستخدمة   

  .ال ُيحتَمل أن ُتفَهم بسهولة خارج الدولة الطرفأمور  من وما إليها

 -  -  -  -  -  

 


