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٥٤. . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩مارس     / آذار  ٣١ليها أو انضمت إليها حىت               صدقت ع       أو  أسرهم،    
٥٧. . . . . . . . . . . . . . أعضاء اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  -الثاين   
٥٨. . . . . . ٢٠٠٩مايو / أيار١ من االتفاقية لغاية ٧٣تقدمي تقارير الدول األطراف مبوجب املادة   - الثالث   
٦٠. . . . . . .  أو اليت ستصدر فيما يتعلق بالدورتني التاسعة والعاشرة للجنةقائمة بالوثائق الصادرة  - الرابع   

٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة املشاركني يف الطاولة املستديرة مبناسبة اليوم الدويل للعمل  - اخلامس   
  

  
  
  



A/64/48 
 

1 09-57147 
 

  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -أوالً   
  الدول األطراف يف االتفاقية  -ألف   

ــار١يف   - ١ ــاريخ  ٢٠٠٩مــايو / أي ــة    ، وهــو ت ــة حبماي ــة املعني ــدورة العاشــرة للجن ــام ال اختت
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، بلغ عـدد األطـراف يف االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة                 

وكانت اجلمعيـة العامـة قـد اعتمـدت         .  دولة ٤١حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       
 وأصـبحت هـذه     ١٩٩٠ديـسمرب   /ول كـانون األ   ١٨ املـؤرخ يف     ٤٥/١٥٨االتفاقية يف قرارهـا     
وتـرد يف املرفـق   . ٨٧ من مادهتا  ١ وفقاً ألحكام الفقرة     ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١االتفاقية نافذة يف    

  .األول هلذا التقرير قائمة بالدول اليت وقَّعت على االتفاقية أو صدَّقت عليها أو انضمت إليها
  

  اجللسات والدورات  -باء   
ــا الت   - ٢ اســـعة يف مكتـــب األمـــم املتحـــدة جبنيـــف يف الفتـــرة مـــن   عقـــدت اللجنـــة دورهتـ
وعقــــدت اللجنــــة عــــشر جلــــسات عامــــة     . ٢٠٠٨نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين ٢٨ إىل ٢٤

)CMW/C/SR.88-97 .(         تـشرين   ٢٤واعتمدت اللجنة يف جلستها الثامنة والثمانني املعقودة يف 
  . CMW/C/9/1 جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
وعقــدت اللجنــة دورهتــا العاشــرة يف مكتــب األمــم املتحــدة جبنيــف يف الفتــرة مــن            - ٣

ــسان ٢٠ ــل إىل /نيـــ ــار١أبريـــ ــايو / أيـــ ــة  . ٢٠٠٩مـــ ــدت اللجنـــ ــة  ٢٠وعقـــ ــسة عامـــ  جلـــ
)CMW/C/SR.98-117 .(      واعتمــــدت اللجنــــة يف جلــــستها الثامنــــة والتــــسعني املعقــــودة يف

  .CMW/C/10/1وارد يف الوثيقة  جدول األعمال املؤقت ال٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٠
وتــرد يف املرفــق الرابــع قائمــة الوثــائق الــصادرة أو الــيت ستــصدر بــشأن دوريت اللجنــة     - ٤

  . التاسعة والعاشرة
  

  العضوية واحلضور  -جيم   
ــعة    - ٥ ــا التاسـ ــة دورهتـ ومل حتـــضر الـــسيدة دييغيـــز الـــدورة  . حـــضر مجيـــع أعـــضاء اللجنـ

  . للجنة العاشرة
ــ  - ٦ ــة     وتــرد يف املرف ــرة والي ــة مــع إشــارة إىل فت ــر قائمــة أعــضاء اللجن ق الثــاين هلــذا التقري
  . منهم كل
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  االجتماعات املقبلة للجنة  -دال   
ترحب اللجنة مبوافقة اجلمعية العامة على أن تعقد اللجنـة دورتـني يف الـسنة، إحـدامها                   - ٧

  . فعالية أكربملدة أسبوعني واألخرى ملدة أسبوع واحد، مما يسمح هلا بأداء مهامها ب
أكتـوبر  / تـشرين األول ١٦ إىل ١٢وستعقد اللجنة دورهتا احلادية عشرة يف الفترة مـن       - ٨

  .  مبكتب األمم املتحدة يف جنيف٢٠٠٩
  

  املشاركة يف االجتماع املشترك بني اللجان واألفرقة العاملة  -هاء   
املـشترك بـني اللجـان      مثل السيد بريانتس والسيد الربعي اللجنـة يف االجتمـاع الـسابع               - ٩

وشــارك الــرئيس اجلــامري يف  . ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٥ إىل ٢٣الــذي عقــد يف الفتــرة مــن  
االجتماع العشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان املعقـود يف مقـر مفوضـية األمــم             

ومثـل الـسيد    . ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢٧ و ٢٦املتحدة السامية حلقوق اإلنسان جبنيف يـومي        
مري والسيدة بوسي اللجنة يف االجتماع الثامن املشترك بني اللجـان املعقـود يف الفتـرة مـن           اجلا
  . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣ إىل ١
  

  الترويج لالتفاقية  -واو   
مثلت السيدة دييغيز اللجنة يف االجتماع الدويل املعين حبماية حقوق الطفـل يف سـياق                 - ١٠

 تـشرين   ١سـبتمرب و  / أيلـول  ٣٠كومة املكسيك وعقـد يـومي       اهلجرة الدولية الذي استضافته ح    
  . ٢٠٠٨أكتوبر /األول
ومثل السيد كارياواسام اللجنة يف املنتدى العاملي الثاين املعـين بـاهلجرة والتنميـة الـذي                  - ١١

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠ و٢٩استضافته حكومة الفلبني وعقد يومي 
ــة يف ا    - ١٢ ــسيدة بوســي اللجن ــة الالجــئني واهلجــرة    ومثلــت ال ملــؤمتر اإلقليمــي املعــين حبماي

  . ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ و١٣الدولية يف غرب أفريقيا الذي عقد يف داكار يومي 
ومثــل الــسيد كارياواســام اللجنــة يف الــدورة األوىل للمحفــل املعــين بقــضايا األقليــات،   - ١٣

 ١٥كتـب األمـم املتحـدة جبنيـف يـومي           املنشأ مبوجب قرار جملس حقوق اإلنـسان، املعقـودة مب         
  . ، واليت ركزت على املسائل املتعلقة بالتعليم٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦ و

، مـع أعـضاء جلنــة   )الـدورة التاسـعة  (واجتمعـت اللجنـة، يف جلـستها الثالثـة والتــسعني       - ١٤
بـني املواضـيع الـيت      ومـن   . اهلجرة والالجئني والـسكان التابعـة للجمعيـة الربملانيـة جمللـس أوروبـا             

مشلتها املناقشات، مسألة التصديق على االتفاقية من جانب الدول األعـضاء يف جملـس أوروبـا،                
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وخباصة كيفية التشجيع على التصديق؛ ووضع املهاجرين غري الـشرعيني وحقـوقهم؛ وإمكانيـة              
  . عقد مؤمتر مشترك بني اللجنتني

جيهيـة الدوليـة للحملـة العامليـة للتـصديق       للجنـة، قـدمت اللجنـة التو    ١١٥ويف اجللسة     - ١٥
على اتفاقية حقوق املهاجرين دليلها اجلديد عن التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق               

وميكـن االطـالع علـى نـص الـدليل يف موقـع املفوضـية               . مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم     
  .)١(السامية حلقوق اإلنسان على اإلنترنت

، مبناسـبة عيـد العمـال العـاملي،         )الـدورة العاشـرة    (١١٦للجنـة، يف جلـستها      وعقدت ا   - ١٦
اجتماع مائدة مـستديرة حـول حـق العمـال املهـاجرين يف التنظـيم النقـايب، وخباصـة حقهـم يف                      

وحـضر اجتمـاع املائـدة املـستديرة ممثلـون عـن الـدول              . إنشاء نقابات العمال واالنـضمام إليهـا      
 الدولية والوكاالت املتخصصة التابعة لألمـم املتحـدة ومنظمـات          األعضاء واملنظمات احلكومية  

ــة  ــة التنظــيم النقــايب كحــق أساســي     . غــري حكومي ــة حري ــرز املــشاركون يف االجتمــاع أمهي وأب
وتـرد يف املرفـق اخلـامس هلـذا التقريـر           . للعمال املهاجرين ميكنهم من التمتـع حبقـوقهم األخـرى         

  .قائمة املشاركني يف االجتماع
  

  اعتماد التقرير  -زاي   
ــستها     - ١٧ ــة يف جل ــدورة العاشــرة  (١١٧اعتمــدت اللجن ــدم إىل   ) ال ــسنوي املق ــا ال تقريره

  .اجلمعية العامة
  

  أساليب العمل  -ثانياً   
إجراءهــا املتعلــق ) الــدورة التاســعة( ناقــشت اللجنــة يف جلــستها الــسادسة والتــسعني    - ١٨

ــة    ــا اخلتامي ــذ مالحظاهت ــة تنفي ــم أن الل. مبتابع ــة    ورغ ــى ردود متابع ــب احلــصول عل ــة ال تطل جن
خبصوص مالحظاهتا اخلتاميـة علـى التقـارير الدوريـة، فقـد تلقـت ردوداً طوعيـة تتعلـق باملتابعـة            

وقررت اللجنة أن تكلف عضو اللجنـة الـذي عمـل كمقـرر            . من كل من إكوادور واملكسيك    
ا اللجنـة وبتقـدمي توصـيات إىل    لدى النظـر يف التقريـر املعـين بـالنظر يف ردود املتابعـة الـيت تلقتـه        

  .اللجنة بشأن اإلجراءات املالئمة
وفيمـا خيــص دوريــة التقــارير، قــررت اللجنـة يف دورهتــا التاســعة أن تطلــب إىل الــدول     - ١٩

األطــراف الــيت قــدمت تقاريرهــا األوليــة متــأخرةً والــيت حيــل موعــد تقــدمي تقريرهــا القــادم يف      

__________ 
  )١(  http://www.ohchr.org/Documents/Press/HandbookFINAL.PDF.  
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دد هلا لتقدمي تقريرها ذلك، أن تقـدم تقريرهـا الـدوري        غضون سنتني أو اليت انقضى املوعد احمل      
  . يف غضون سنتني من تاريخ النظر يف تقريرها األويل

  
  التعاون مع اهليئات املعنية  -ثالثاً   

واصلت اللجنة تعاوهنا مـع وكـاالت األمـم املتحـدة املتخصـصة واملنظمـات احلكوميـة                   - ٢٠
سامهات هـذه الوكـاالت واملنظمـات فيمـا يتعلـق           ورحبت مب . الدولية واملنظمات غري احلكومية   
  .بالنظر يف تقارير الدول األطراف

وتعرب اللجنة عن تقديرها اخلاص ملا تلقاه من منظمة العمل الدولية من دعـم نـشط،                  - ٢١
ــاً للفقـــرة    ــادة ٥حيـــث إن هـــذه املنظمـــة تـــساعد اللجنـــة بـــصفة استـــشارية وفقـ  ٧٤ مـــن املـ

  . االتفاقية من
  

ــادة      الن  -رابعاً    ــاً للمـ ــراف وفقـ ــدول األطـ ــن الـ ــة مـ ــارير املقدمـ ــر يف التقـ  ٧٣ظـ
  االتفاقية من
خـالل الـدورة التاســعة للجنـة، الحظــت اللجنـة بقلــق أن تقـارير أوليــة كـثرية تقــدمها         - ٢٢

وقررت أن ترسل رسـائل تـذكري       .  من االتفاقية مل ترد بعد     ٧٣الدول األطـراف مبوجـب املادة     
ويتـضمن املرفـق الثالـث هلـذا التقريـر      .  تأخرت يف تقدمي تقاريرهاإىل تلك الدول األطراف اليت 

  . جدوالً يبني التواريخ اليت ينبغي مبوجبها للدول األطراف تقدمي تقاريرها
، مــع ممــثلني عــن الــدول  )١١٥اجللــسة (واجتمعــت اللجنــة، خــالل دورهتــا العاشــرة     - ٢٣

  .ريرها دون تأخرياألطراف يف االتفاقية وشجعت تلك الدول على تقدمي تقا
  

 مــن ٧٤النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف وفقــاً للمــادة      -خامساً  
  االتفاقية

  أذربيجان  - ٢٤
 يف جلــستيها (CMW/C/AZE/1)نظــرت اللجنــة يف التقريــر األويل ألذربيجــان   )١(  
 ٢٢ و٢١، املعقــــودتني يــــومي )SR.102 وCMW/C/SR.100انظــــر الــــوثيقتني  (١٠٢ و١٠٠

 ٢٨ املعقـودة يف   ١١١، واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف جلـستها         ٢٠٠٩أبريل  /يسانن
  .٢٠٠٩أبريل /نيسان
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   مقدمة  -ألف   
مــع أن اللجنــة تأســف لتــأخر الدولــة الطــرف يف تقــدمي تقريرهــا األويل، فإهنــا    )٢(  

. (CMW/C/AZE/Q/1 and Add.1)ترحـــب بتلقـــي التقريـــر والـــردود علـــى قائمـــة املـــسائل   
وُتعـرب  . ترحـب بـاحلوار البّنـاء واملثمـر الـذي ُشـرِع فيـه مـع وفـد خمـتص رفيـع املـستوى                        كما

اللجنــة عــن امتناهنــا للوفــد علــى املعلومــات احملدَّثــة الــيت قــدمها شــفهياً، غــري أهنــا تأســف لعــدم  
تــضمُّن التقريــر والــردود اخلطيــة معلومــات كافيــة عــن عــدة مــسائل مهمــة ذات طــابع قــانوين   

عاً، ولعدم تقدمي الردود اخلطية يف وقـت مبكِّـر يتـيح ترمجتـها يف الوقـت املناسـب إىل                   وعملي م 
  .مجيع لغات عمل اللجنة

ــدفقات املهــاجرين قــد تغيَّــرت بــشكل كــبري وازدادت       )٣(   ــأن ت ــة ب وتــسلِّم اللجن
 بلـد   تعقيداً يف أذربيجـان يف السنـوات القليلة املاضية، وبـأن البلـد قـد حتـّول مـن بلـد منـشأ إىل                     

  .عبور ومقصد أيضاً إذ توجد أعداد كبرية من العمال املهاجرين على أراضيه
وحتــيط اللجنــة علمــاً بــأن العديــد مــن البلــدان الــيت ُيــستخدم فيهــا عمــال             )٤(  

مهاجرون أذربيجانيون ليست بعد أطرافـاً يف االتفاقيـة، ممـا قـد يـشكل عقبـة َتُحـول دون متتُّـع                      
  .ق مبوجب االتفاقيةأولئك العمال مبا هلم من حقو

  
  اجلوانب اإلجيابية  -باء   

حتيط اللجنة علماً مع التقـدير مبـا تبذلـه الدولـة الطـرف مـن جهـود يف العمـل                       )٥(  
على حتـسني نوعيـة البيانـات املتعلقـة بتـدفقات املهـاجرين إليهـا وتوفرهـا، ال سـّيما مـن خـالل                        

علـق بـاهلجرة يف تعـداد الـسكان      إنشاء قاعدة بيانـات موحـدة خاصـة بـاهلجرة وإدراج أسـئلة تت             
  .٢٠٠٩أبريل /الذي ُشرع فيه يف نيسان

 ٥٦٠وترحــب اللجنــة بإنــشـاء الــدائرة احلكوميــة للــهجرة، مبوجــب املرســوم    )٦(  
، كما ترحـب بالعمـل الـذي اضـطلعت بـه الدولـة الطـرف                ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩الصادر يف   

، املُنـشأ مبقتـضى   ٢٠٠٨ و٢٠٠٦ مبوجب برنامج اهلجـرة احلكـومي للفتـرة املمتـدة بـني عـامي          
ــاً   ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٢٥ الــصادر يف ١٥٧٥املرســوم  ، هبــدف دراســة عمليــات اهلجــرة توخي

  .لتحسني التشريعات ذات الصلة
وحتيط اللجنة علمـاً بـأن الدولـة الطـرف قـد أبرمـت اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة                      )٧(  

م هذه االتفاقات مـا دامـت تعـزِّز         األطراف على الصعيدين اإلقليمي والدويل، وهي تشجع إبرا       
وتالحــظ اللجنــة، علــى وجــه اخلــصوص،  . وحتمــي حقــوق العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم 

انـضمام الدولـة الطـرف إىل اتفــاق التعـاون يف جمـال هجـرة العمــل وتـوفري احلمايـة االجتماعيــة         
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 مسألة اهلجرة غـري     للمهاجرين يف منطقة رابطة الدول املستقلة، إىل جانب التعاون اإلقليمي يف          
  .القانونية الذي يتم يف إطار رابطة الدول املستقلة

  :وترحب اللجنة بالتصديق مؤخراً على الصكوك التالية  )٨(  
بروتوكــول منــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال،         )أ(    

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّ     ــه املكمِّــل التفاقي ــة علي مــة عــرب وقمعــه واملعاقب
ــة، يف عــام   ــرب    ٢٠٠٣الوطني ــق ال ، وبروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طري

والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، يف          
  ؛٢٠٠٣عام 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل املتعلـق ببيـع األطفـال               )ب(    
 واســـتغالل األطفـــال يف املـــواد اإلباحيـــة، والربوتوكـــول االختيـــاري  وبغـــاء األطفـــال

ــذان مت         ــسلحة، الل ــات امل ــراك األطفــال يف الرتاع ــق بإش ــوق الطفــل املتعل ــة حق التفاقي
  ؛٢٠٠٠مايو / أيار٢٥التصديق عليهما يف 

ــاري       )ج(     ــة والربوتوكــول االختي ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق اتفاقي
  .٢٠٠٩يناير / لثاين كانون ا٢٨امللحق هبا يف 

  
  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  -جيم   

حتيط اللجنة علماً بالعرض املقّدم من الدولة الطرف عّما تلقـاه مـن صـعوبات         )٩(  
 ٨٢٢ كربــاخ، مثلمــا جــاء يف قــرارات جملــس األمــن  -يف تنفيــذ االتفاقيــة يف منطقــة نــاغورنو 

  .١٩٩٣ لعام ٨٨٤  و٨٧٤  و٨٥٣ و
  

  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات  -دال   
  )٨٤ و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -  ١  

  التشريعات والتطبيق    
 مـن دسـتور الدولـة الطـرف،         ١٥١ و ١٤٨مع أن اللجنة حتيط علماً باملادتني         )١٠(  

ون الــداخلي وهــي فإهنــا تــشعر بــالقلق إزاء الغمــوض احملــيط بوضــع االتفاقيــة احلقيقــي يف القــان 
تأسف لقلة املعلومات املتوفرة بشأن تطبيق حماكم البلد أحكاَم االتفاقيـة واألمثلـة املقدَّمـة علـى        

  .هذا التطبيق
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تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل توضــيح وضــع االتفاقيــة احلقيقــي يف          )١١(  
إعماالً تامـاً   القانون الداخلي حىت تضمن إعمال مجيع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية            

يف مجيــع الظــروف، كمــا تــدعوها إىل تقــدمي أمثلــة يف تقريرهــا الــدوري الثــاين علــى تطبيــق  
  .حماكم البلد ألحكام االتفاقية

ويف حــني أن اللجنــة تالحــظ باهتمــام إعــراب الدولــة الطــرف عــن اعتزامهــا      )١٢(  
ليهـا يف االتفاقيـة،   إعداد مشروع قانون يتعلـق بـاهلجرة ُتـدَرج فيـه مجيـع األحكـام املنـصوص ع              

فإهنا ال تزال تـشعر بـالقلق إزاء انعـدام أي تعريـف يف الوقـت احلاضـر للعمـال املهـاجرين يتفـق           
  . من االتفاقية٢والتعريف الوارد يف املادة 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواءمـة تـشريعاهتا مـع االتفاقيـة وعلـى                 )١٣(  
 أن تكفـل الدولـة الطـرف تـضمني قـانون            وينبغـي . اعتماد قانون هجرة جديـد دون تـأخري       

 من االتفاقية، ومتاشيه التـام مـع        ٢اهلجرة اجلديد تعريف العامل املهاجر كما ورد يف املادة          
احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية للعمال املهاجرين غري احلائزين على وثائق رمسية أو الـذين               

  .هم يف وضع غري قانوين
 اليت اختذهتا الدولة الطرف لتبسيط إجـراءات اهلجـرة،          وتالحظ اللجنة التدابري    )١٤(  

 “الــشباك املوّحــد” بــشأن تطبيــق مبــدأ ٢٠٠٩مــارس / آذار٤كاملرســوم الرئاســي الــصادر يف 
غـري أن اللجنـة ال تـزال تـشعر بـالقلق ألن إجـراءات اهلجـرة،          . ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١ابتداًء من   

زال مرهقــة ومعقّــدة رغــم اعتمــاد خاصــة إجــراءات احلــصول علــى رخــصة عمــل فرديــة، ال تــ 
وتـشعر اللجنـة بقلـق      . ، وبالتايل فإهنا قد تشجع اهلجرة غري القانونيـة        “الشباك املوّحد ”سياسة  

، جييـز مـنح     ٢٠٠٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٦، املؤرخ يف    ٢١٤خاص ألن قرار جملس الوزراء      
تتعـدى سـنة واحـدة      رخص عمل فردية ملدة سنة واحدة قابلة للتجديـد أربـع مـرات، لفتـرة ال                 

يف كـل مـرة، جيـب بعــدها علـى العمـال املهــاجرين املعنـيني العـودة إىل بلــداهنم ملـدة سـنة علــى          
  .األقل قبل البدء جمدداً يف القيام بإجراءات العودة إىل أذربيجان

اختـاذ مجيـع التـدابري      ) أ: (تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلـي          )١٥(  
ُتفـضي إىل حتـسن إجيـايب    " الـشباك املوّحـد  "لتحقق من أن تنفيذ سياسة     الضرورية والفعالة ل  

وفعال لتبسيط وترشيد إجراءات طلب احلـصول علـى رخـص عمـل يف أذربيجـان ضـماناً              
النظـر يف اسـتعراض     ) ب(لتمتُّع العمال املهاجرين حبقوقهم مبوجـب االتفاقيـة دومنـا متييـز؛             

  .مجيع القيود املفروضة على جتديد رخص العمل
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وتالحظ اللجنة أن أذربيجـان مل تـصدر بعـد اإلعالنـني املنـصوص عليهمـا يف                   )١٦(  
 مــن االتفاقيــة لالعتــراف باختــصاص اللجنــة يف تلقــي بالغــات مــن الــدول    ٧٧ و٧٦املــادتني 

  .األطراف ومن األفراد
تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى النظـر يف إصـدار اإلعالنـني املنـصوص                 )١٧(  

  . من االتفاقية٧٧ و٧٦ني عليهما يف املادت
ــة العمــل         )١٨(   ــة منظم ــى اتفاقي ــد عل ــصدِّق بع ــة أن أذربيجــان مل ت وتالحــظ اللجن

، وال علـى اتفاقيـة منظمـة        )٩٧رقـم   ) (١٩٤٩مراجعـة عـام     (الدولية بشأن العمـال املهـاجرين       
ــم   ــة رق ــام   ١٤٣العمــل الدولي ــشأن العمــال املهــاجرين لع ــة اهلجــرة، أوضــاع   (١٩٧٥ ب اتفاقي

  ).فية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجريناعتسا
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقييت منظمة             )١٩(  

  . يف املستقبل القريب١٤٣ ورقم ٩٧العمل الدولية رقم 
  

  مجع البيانات    
لومـات  مع أن اللجنة ترحب مبا تبذله أذربيجان من جهـود يف سـبيل مجـع املع            )٢٠(  

واإلحصاءات بشأن مسائل اهلجرة، فإهنـا تأسـف لعـدم تـوفر معلومـات كافيـة بـشأن تـدفقات                    
اهلجرة ومسائل أخرى متعلقة هبا، كمـا تأسـف لكـون تلـك املعلومـات واإلحـصاءات ال تعـين               

وتـذكِّر اللجنـة، مـشرية إىل       . إالّ العمال املهاجرين الذين جنحوا يف احلصول على رخصة عمـل          
يت تواجـه الدولـة الطـرف يف هـذا الـصدد، بأنـه ال بـد مـن تلـك املعلومـات لفهـم                         الصعوبات ال 

  .وضع العمال املهاجرين يف الدولة الطرف ولتقييم تنفيذ االتفاقية
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها إلنشاء قاعدة بيانـات             )٢١(  

تـوفري بيانـات منهجيـة،      سليمة ومنسقة تتماشى مع خمتلف جوانـب االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك               
تكون مصنفة قـدر اإلمكان، كأداة لتحقيق فعالية سياسات اهلجرة ولتطبيق خمتلف أحكام            

ويف حال تعذر توفر معلومات دقيقة عن العمال املهـاجرين الـذين هـم يف وضـع                 . االتفاقية
  .غري قانوين، مثالً، تود اللجنة تلقِّي بيانات تستند إىل دراسات أو إىل تقديرات

  
  التدريب يف جمال االتفاقية ونشرها    

تالحظ اللجنة مع التقدير أن بعـض املنظمـات غـري احلكوميـة املهتمـة مبـسائل                   )٢٢(  
. اهلجرة يف أذربيجان تعمل على توعية عامة اجلمهور وتقدم املشورة القانونية وتقـوم ببحـوث               

اد نقابـات أذربيجـان وجملـس      كما حتيط علماً مع التقدير باالتفاق اجلماعي العام املربم بـني احتـ            



A/64/48 
 

9 09-57147 
 

املــراد بــه احلــصول علــى    ) أصــحاب العمــل (الــوزراء واالحتــاد الــوطين ألصــحاب املــشاريع     
معلومات بشأن العمال املهاجرين يف أذربيجان واخلارج، إىل جانـب حتـسني التـشريعات ذات               

ــة الطــرف مــن جهــود لتــدريب القــضاة     . الــصلة ــه الدول ــة علمــاً كــذلك مبــا تبذل  وحتــيط اللجن
بيـد أن   . واملدعني العامني وإلنشاء خدمة داخل الوكالة املختصة باهلجرة تقدم املـشورة باجملـان            

اللجنة تالحظ بقلق عدم كفاية املعلومات اليت تبني أن الدولة الطرف قـد اختـذت تـدابري لنـشر            
  .املعلومات وللترويج لالتفاقية

 تــدريب مجيــع تكثيــف) أ: (تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مــا يلــي    )٢٣(  
املسؤولني العاملني يف جمال اهلجرة، وال سيما أفراد الشرطة والعاملني على احلدود، وكذا             
ــاجرين، واألخــصائيني         ــال امله ــع العم ــاملون م ــذين يتع ــي ال ــصعيد احملل ــى ال ــسؤولني عل امل
االجتمــاعيني، والقــضاة واملــدعني العــامني، علــى محايــة وتعزيــز حقــوق العمــال املهــاجرين، 

 الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري الثاين معلومات عن أي برامج تدريبيـة              وتدعو
مواصلة العمل مع منظمات اجملتمـع املـدين بغيـة نـشر معلومـات عـن                ) ب(من هذا النوع؛    

  .االتفاقية والترويج هلا
  

  )٨٣ و٧املادتان (املبادئ العامة   -  ٢  
  عدم التمييز    

ــاً      )٢٤(   ــة حتــيط علم ــع أن اللجن ــواطين     م ــع م ــساوون م ــاجرين مت ــال امله ــأن العم ب
أذربيجان يف احلقوق، حسب ما قاله الوفد، فإهنـا تـشعر بـالقلق إزاء مـا وردهـا مـن معلومـات                  
تفيد أن العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وخاصة منهم من ال حيملون وثـائق رمسيـة ومـن هـم            

ل خمتلفـة مـن التمييـز السـيما يف          يف وضع غري قانوين، قـد يعـانون يف الواقـع العملـي مـن أشـكا                
  . جماالت التوظيف والتعليم والسكن

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  )٢٥(  
تكثيــف جهودهــا مــن أجــل ضــمان متتــع مجيــع العمــال املهــاجرين     )أ(    

وأفراد أسرهم املقـيمني علـى أراضـيها أو اخلاضـعني لواليتـها متتعـاً فعـاالً بـاحلقوق                   
  ؛٧ عليها يف االتفاقية دون أي متييز، وفقاً للمادة املنصوص

ــشأن        )ب(     ــة ب ــز احلمــالت اإلعالمي ــق تعزي ــن طري ــا ع ــف جهوده تكثي
القضاء على التمييز ضد املهاجرين املوجهة إىل املوظفني العـامني العـاملني يف جمـال               

  .اهلجرة، وخباصة على الصعيد احمللي، وإىل عامة اجلمهور
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  صاف فعالاحلق يف سبيل انت    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتـها الدولـة الطـرف والـيت تفيـد أن مـن                    )٢٦(  

حق العمال املهاجرين أن يلجأوا إىل القـضاء وأن يتمتعـوا حبمايـة احلقـوق املنـصوص عليهـا يف                    
م التشريعات، بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيـد أن العمـال املهـاجرين، وخاصـة منـه                  

من ال حيملون وثائق رمسية أو من هم يف وضـع غـري قـانوين، ال ُتتـاح هلـم عمليـاً سـوى فـرص                          
حمــدودة للجــوء إىل القــضاء بــسبب جهلــهم ســبلَ االنتــصاف اإلداريــة والقــضائية املتاحــة هلــم    

  . وبسبب خوفهم من فقدان وظائفهم أو من التعرض للترحيل إذا جلأوا إىل احملاكم
لدولــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا إلطــالع العمــال       تــشجع اللجنــة ا   )٢٧(  

املهاجرين علـى سـبل االنتـصاف اإلداريـة والقـضائية املتاحـة هلـم وملعاجلـة شـكاواهم أجنـع                     
وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، على صعيدي القـانون واملمارسـة، متتـع              . معاجلة

ع غري قانوين، بنفس احلقوق     العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مبن فيهم املهاجرون يف وض        
الــيت يتمتــع هبــا رعايــا الدولــة الطــرف فيمــا يتعلــق بتقــدمي الــشكاوى، مبــا فيهــا الــشكاوى   

  .العمالية، والوصول إىل آليات جرب فعالة أمام احملاكم
وتالحظ اللجنة بقلق التقـارير الـواردة الـيت تفيـد أن العمـال املهـاجرين الـذين            )٢٨(  

 يغادرون البلـد بعـد إهنـاء صـاحب العمـل عقـد عملـهم، ال ُيمنحـون                   يواجهون الطرد أو الذين   
فرصة كافية من الوقت لتسوية أمـورهم املعلقـة واللتمـاس اجلـرب عّمـا يكونـون قـد تعرضـوا لـه              

  .من انتهاكات حلقوقهم
ــتمكن العمــال        )٢٩(   ــشريعاهتا حــىت ي ــديل ت ــة الطــرف بتع ــة الدول توصــي اللجن

فترة كافية من الوقت تتيح هلم التماس اجلـرب عمـا يكونـون             املهاجرون من البقاء يف البلد ل     
  .قد تعرضوا له من انتهاكات حلقوقهم

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

ها الوفــد يف هــذا الــصدد، وخاصــة  حتــيط اللجنــة علمــاً باملعلومــات الــيت قــدم   )٣٠(  
ــا ــشاء    م ــها بإن ــق من ــة  ”يتعل ــصحية اإللكتروني ــة ال ــوزارة   “البطاق ــابع ل ــي الت  يف املركــز اإلعالم

الــصحة، غــري أهنــا ال تــزال تــشعر بــالقلق إزاء ورود تقــارير تفيــد أن العمــال املهــاجرين وأفــراد 
أسرهم الذين ال حيملون وثائق رمسية أو الذين هم يف وضع غري قـانوين، ال يتمتعـون يف الواقـع             

 الـصحية، مبـا يف ذلـك الرعايـة الـصحية يف احلـاالت املـستعَجلة، وأنـه                   العملي حبقهم يف الرعاية   
يصُعب على أطفال العمـال املهـاجرين الـذين ال حيملـون وثـائق رمسيـة أو الـذين هـم يف وضـع                        

  .التعليم غري قانوين نيل
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الضرورية، مبا يف ذلك إجـراء             )٣١(  
ريعات، لضمان أال يكون توفري اخلـدمات األساسـية، كـالتعليم والرعايـة             تعديالت يف التش  

أو رخـصة عملـه،   /الصحية يف احلاالت املستعَجلة، رهناً بتقـدمي املهـاجر مـا يثبـت إقامتـه و              
ولضمان حقوق العمال املهاجرين وأسرهم، مبن فيهم مـن ال حيملـون وثـائق رمسيـة أو مـن               

  . من االتفاقية٣٠ و٢٨املادتني هم يف وضع غري قانوين، وذلك مبوجب 
تأســف اللجنــة لكوهنــا مل تتــسلّم معلومــات كافيــة بــشأن التــدابري الــيت اختــذهتا   )٣٢(  

  .الدولة الطرف حلماية حقوق العمال املهاجرين األذربيجانيني يف اخلارج
بيد أن اللجنة تشجع الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لضمان أفضل   )٣٣(  

 حلقــوق العمــال املهــاجرين األذربيجــانيني يف اخلــارج، مبــا يف ذلــك عــن طريــق محايــة ممكنــة
اتفاقات ثنائية مع البلدان املستقبِلة ألولئك العمال، وعن طريق توعيـة العمــال املهـاجرين               

  .والساعني إىل اهلجـرة إىل اخلارج من أجـل العمـل باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية
  

الرمسيـة أو الـذين      ال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين علـى الوثـائق        حقوق أخرى للعم    -  ٤  
  )٥٦ إىل ٣٦املواد من (هم يف وضع قانوين 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد أن رخصة إقامة عامـل مهـاجر يـتم              )٣٤(  
ــاجرين البحــث        ــه ال حيــق للعمــال امله ــة وأن ــصبح الغي ــاريخ احملــدد ت ــل الت ــده قب ــاء عق  عــن إهن

  .بديل عمل
ــة الطــرف بتعــديل تــشريعاهتا حــىت ال ُيعتــرب العمــال       )٣٥(   ــة الدول توصــي اللجن

املهاجرون الذين ُتنهى عقـود عملـهم قبـل تـاريخ انتـهاء رخـصة العمـل كمـا لـو كـانوا يف                        
وضــع غــري قــانوين، وحــىت ال يفقــدوا رخــصة اإلقامــة مبجــرد حــدوث ذلــك، وذلــك طبقــاً  

  . من االتفاقية٥١للمادة 
وتالحــظ اللجنـــة باهتمـــام املعلومــات الـــواردة الـــيت تفيــد أنـــه حيـــق ملـــواطين      )٣٦(  

أذربيجان يف اخلارج التصويت يف االنتخابات اليت ُتنظَّم يف أذربيجـان عـن طريـق التـسجيل يف                  
وتالحــظ اللجنــة أنــه حيــق لألجانــب املقــيمني يف      . القنــصليات يف البلــد الــذي يقيمــون فيــه    

ت على األقـل التـصويت يف االنتخابـات الـيت تـنظَّم يف البلـدات الـيت           أذربيجان ملدة مخس سنوا   
يقيمون فيهـا إذا كانت دولتهم األصلية متنح نفس احلـق لألجانـب، وذلـك حـسب املعلومـات                  

  .اليت قدمها الوفد
ــصويت يف        )٣٧(   ــيم احلــق يف الت ــالنظر يف تعم ــة الطــرف ب ــة الدول توصــي اللجن

ــع ا   ــة ليــشمل مجي ــات البلدي ــة    االنتخاب ــدعو الدول ألجانــب املقــيمني يف أذربيجــان، وهــي ت
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الطــرف إىل تــضمني تقريرهــا الــدوري القــادم معلومــات مفــصلة، مبــا يف ذلــك بيانــات          
  .إحصائية، بشأن إعمال هذه احلقوق يف الواقع العملي

تعزيــز الظــروف الــسليمة والعادلــة واإلنــسانية واملــشروعة فيمــا يتعلــق بــاهلجرة الدوليــة    -  ٥  
  )٧١ إىل ٦٤املواد من (أفراد أُسرهم للعمال و
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيد أنه جيري وضع برامج رمسيـة ملـساعدة                )٣٨(  

ــالقلق إزاء عــدم وجــود آليــات       ــزال تــشعر ب ــدين إىل أذربيجــان، غــري أهنــا ال ت املهــاجرين العائ
 طوعـاً إىل أذربيجـان رغـم أن         ملساعدة العمال األذربيجانيني وأفراد أُسرهم الراغبني يف العـودة        

تــدفقات اهلجــرة قــد انقلــب اجتاههــا، حــسب الدولــة الطــرف، وأن العديــد مــن األذربيجــانيني  
  .الذين غادروا بلدهم يف السابق يعودون إليه

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تـدابري، طبقـاً ملبـادئ االتفاقيـة، وإىل                 )٣٩(  
يــة لتــسهيل عــودة العمــال املهــاجرين وأفــراد أُســرهم النظــر يف إنــشاء آليــات مؤســسية حمل

  .طوعاً وكذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً وثقافياً بشكل دائم
وتالحــظ اللجنــة وجــود وكــاالت توظيــف قــد تقــوم بــدور الوســيط بالنــسبة     )٤٠(  

ــذين يبحثــون عــن عمــل يف اخلــارج، وهــو نــشاط خيــضع لــشرط       للمــواطنني األذربيجــانيني ال
غــري أن اللجنــة . يص مــن وزارة العمــل واحلمايــة االجتماعيــة يف أذربيجــاناحلــصول علــى تــرخ

تأسف لعدم توفري معلومات كافية ملعرفة مـا إذا كـان اإلشـراف علـى نـشاطاهتا يـتم علـى حنـو                       
  .يتماشى مع ما جاء يف االتفاقية

توصي اللجنـة الدولـة الطـرف بـضمان مواءمـة القـانون املتعلـق بوكـاالت                   )٤١(  
 تقـوم بـدور الوسـيط بالنـسبة لألذربيجـانيني البـاحثني عـن عمـل يف اخلـارج               التوظيف الـيت  

  . منها٦٦وممارسات تلك الوكاالت مع أحكام االتفاقية، وخاصة مع املادة 
وتالحـــظ اللجنـــة بارتيـــاح إنـــشاء عـــدة هيئـــات ومؤســـسات ُتعـــىن بـــاهلجرة   )٤٢(  

عمــل ووزارة الداخليــة واللجنــة كالــدائرة احلكوميــة للــهجرة ووزارة اخلارجيــة ووزارة محايــة ال
احلكومية املعنية بالالجئني وباألشخاص املشردين داخلياً والدائرة احلكومية للحـدود، غـري أهنـا             

  .تأسف لعـدم توفُّر معلومات كافية بشأن التنسيق والتفاعل الفعال بني تلك املؤسسات
لكيانــات توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف مبواصــلة جهودهــا للتنــسيق بــني ا  )٤٣(  

التابعة هلا اليت ُتعىن مبـسائل اهلجـرة بغيـة ضـمان فعاليتـها وهـي تطلـب إىل الدولـة الطـرف                       
تــوفري معلومــات يف تقريرهــا الــدوري الثــاين تقــيِّم النتــائج وتــشري إىل التقــدم احملــرز يف          

  .التنفيذ تدابري
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مـال  وتشعر اللجنـة بـالقلق إزاء ورود تقـارير عـن ارتفـاع شـديد يف نـسبة الع                    )٤٤(  
املهـــاجرين يف وضـــع غـــري قـــانوين الـــذين ال تتـــوفر هلـــم ظـــروف عمـــل مناســـبة وال يتمتعـــون 

  .باستحقاقات الضمان االجتماعي
توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف ببــذل املزيــد مــن اجلهــود باعتمــاد تــدابري      )٤٥(  

 منها، لكي تكفـل عـدم اسـتمرار هـذا           ٦٩مناسبة تتماشى مع االتفاقية، وخاصة مع املادة        
وضع، مبا يف ذلك إمكانية تسوية الوضع القانوين ألولئك العمـال املهـاجرين مـع مراعـاة                 ال

  .مدة إقامتهم يف أذربيجان، وغري ذلك من االعتبارات ذات الصلة
وترحــب اللجنــة بــاخلطوات الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف ملكافحــة االجتــار           )٤٦(  

 املنـسق الـوطين املعـين باالجتــار         بالبشر، مبـا يف ذلـك وضـع خطـة عمـل وطنيـة وإنـشاء منـصب                 
ووحـدة يف وزارة الداخلية وقـوة الشرطة اخلاصة، غري أهنا ال تزال تـشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار                  

  .االجتـار بالبشر يف أذربيجان وإزاء قلّة املعلومات املتاحة بشأن التدابري الفعالة ملنع االجتار
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٤٧(  
تنفيــذ خطــة عملــها الوطنيــة بــشأن االجتــار للفتــرة املمتــدة مــا بــني    )أ(    

   تنفيذاً فعاالً مع ضمان توافقها التام مع أحكام االتفاقية؛٢٠١١ و٢٠٠٩عامي 
تعزيز تشريعات حمددة ملكافحـة االجتـار مـع الـنص علـى عقوبـات                 )ب(    

  مناسبة على االجتار بالبشر؛
ص ومجــع بيانــات مــصّنفة منهجيــة  تقيــيم ظــاهرة االجتــار باألشــخا   )ج(    

 مكافحــة االجتــار باألشــخاص، وخاصــة النــساء واألطفــال، وتقــدمي اجلنــاة  لتحسني
  العدالة؛ إىل

وضع وتنفيذ محالت توعية لوقف االجتار باألشـخاص، إىل جانـب             )د(    
  .ضمان حصول ضحايا االجتار على الرعاية الفعالة وضمان إعادة تأهيلهم

  
  شراملتابعة والن  -  ٦  

  املتابعة    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الـدوري الثـاين معلومـات                )٤٨(  

. مفــصلة بــشأن مــا تتخــذه مــن تــدابري ملتابعــة التوصــيات املقدمــة يف هــذه املالحظــات اخلتاميــة  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لـضمان تنفيـذ هـذه التوصـيات،                 
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وإىل السلطات احملليـة بقـصد     ) ميلي ميكليس (ا يف ذلك إحالتها إىل أعضاء احلكومة والربملان         مب
  .النظر فيها واختاذ إجراءات بشأهنا

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمـات اجملتمـع املـدين يف إعـداد                 )٤٩(  
  .تقريرها الدوري الثاين

  
  النشر    

طـرف كـذلك أن تنـشر هـذه املالحظـات اخلتاميـة             تطلب اللجنة إىل الدولـة ال       )٥٠(  
على نطاق واسع مبا يف ذلك يف أوساط الوكاالت العامـة والقـضاء واملنظمـات غـري احلكوميـة                   
وســـائر كيانـــات اجملتمـــع املـــدين، وأن تتخـــذ خطـــوات إلتاحـــة االطّـــالع عليهـــا للمهـــاجرين  

  .ألذربيجان أو املقيمني فيهااألذربيجانيني يف اخلارج وللعمال املهاجرين األجانب العابرين 
  

  التقرير الدوري القادم  -  ٧  
تالحظ اللجنة أن املوعد احملدد لتقدمي الدولة الطـرف تقريرهـا الـدوري الثـاين            )٥١(  

وباعتبــار الظــروف الراهنــة، تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن  . ٢٠٠٩يوليــه / متــوز١هــو 
  .٢٠١١مايو /أيار ١تقدم تقريرها الدوري الثاين ضمن أجل أقصاه 

  
  البوسنة واهلرسك  - ٢٥

 يف (CMW/C/BIH/1)نظـــرت اللجنـــة يف التقريـــر األويل للبوســـنة واهلرســـك    )١(  
، املعقـودتني يف    SR.106) و (CMW/C/SR.104جلستيها الرابعة بعـد املائـة والـسادسة بعـد املائـة             

ــوايل، واعتمــدت امل ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٤ و٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٣ الحظــات  علــى الت
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩اخلتامية التالية يف جلستها الثالثة عشرة بعد املائة املعقودة يف 

  
  مقدمة  -ألف   

ترّحب اللجنة بالتقرير الذي استلمته والردود اخلطية على قائمة القـضايا الـيت               )٢(  
رف ، وإن كانت تعرب عن أسفها لتأخر الدولة الطـ (CMW/C/BIH/Q/1 and Add.1)وضعتها 

وترحــب اللجنــة أيــضاً بــاحلوار البنــاء واملثمــر الــذي جــرى مــع وفــد . يف تقــدمي تقريرهــا األويل
ومـع ذلـك تأسـف      . يتميز بالكفاءة ويضم أعضاء من قطاعات متعددة ويتسم بالطابع التمثيلي         

ألن التقريــر والــردود اخلطيــة ال حيتويــان علــى معلومــات كافيــة عــن عــدة نقــاط هامــة تتعلــق     
  .عملي لالتفاقيةبالتطبيق ال
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وتــسلّم اللجنــة باملعلومــات الــيت أرســلتها الدولــة العــضو ومفادهــا أن البوســنة   )٣(  
واهلرسك هي باألساس بلد منشأ للعمال املهاجرين، وتضم أعداداً كبرية ومتزايدة مـن العمـال        

  .املهاجرين الذي يعربون أراضيها أو يقيمون فيها
 من البلدان اليت يعمل هبـا عمـال مهـاجرون مـن            وحتيط اللجنةُ علماً بأن كثرياً      )٤(  

البوسنة واهلرسك، ليست أطرافاً َبْعد يف االتفاقية، وهـو مـا قـد يـشكِّل عقبـةً أمـام متتُّـع هـؤالء                       
  . العمال باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية

  
  اجلوانب اإلجيابية  -باء   

ومتعـددة األطـراف، مـن      ُترحب اللجنة بإبرام الدولـة الطـرف اتفاقـات ثنائيـة              )٥(  
حيث إن هذه االتفاقات تعزز حقوق العمـال املهـاجرين وتـساعد علـى مكافحـة اجلـرائم مثـل                    

  .االجتار باألشخاص
  : وتسجل اللجنة بالتقدير تصديق الدولة الطرف مؤخراً على الصكوك التالية  )٦(  
ل الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل املتعلـق ببيـع األطفـا              )أ(    

وبغـــاء األطفـــال واســـتغالل األطفـــال يف املـــواد اإلباحيـــة؛ والربوتوكـــول االختيـــاري  
  التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة؛

بروتوكول منع االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال، وقمعـه          )ب(    
  ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافح

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الـرب والبحـر واجلـو،              )ج(    
  املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

بـشأن حظـر أسـوأ      ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم          )د(    
  .لفورية للقضاء عليهاأشكال عمل األطفال واإلجراءات ا

وتالحظ اللجنة بالتقدير أن البوسنة واهلرسك طرف يف اتفاقية منظمة العمـل               )٧(  
، واتفاقيــة منظمــة العمــل )٩٧رقــم ) (١٩٤٩مراجعــة عــام (الدوليــة بــشأن العمــال املهــاجرين 

ن الدولية بشأن اهلجرة يف أوضـاع اعتـسافية وتعزيـز تكـافؤ الفـرص واملعاملـة للعمـال املهـاجري                   
، وأهنا كانت ضمن دول قالئل قامـت بالتـصديق علـى            )١٤٣رقم   (١٩٧٥) أحكام تكميلية (

  .مجيع املعاهدات املتعلقة حبقوق العمال املهاجرين
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  العوامل والصعوبات  -جيم   
حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف ومفادهـا أن هيكلـها               )٨(  

تقاللية للكيـانني الـذين أقيمـا مبوجـب اتفـاق دايتـون للـسالم               السياسي واإلداري الذي مينح اسـ     
، قد يفرض قيوداً على ختطـيط ووضـع         )مجهورية صربيا واحتاد البوسنة واهلرسك     (١٩٩٥لعام  

  .وتنفيذ قوانني وسياسات شاملة من أجل تنفيذ االتفاقية على خمتلف املستويات
  

  تدواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيا  -دال   
  )٨٤ و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -  ١  

  التشريعات والتطبيق    
إن اللجنة إذ حتيط علماً باملعلومات الشفهية اليت قّدمها الوفد أثناء احلوار مـع                )٩(  

اللجنــة، تعــرب عــن أســفها ألن تقريــر الدولــة الطــرف ال حيتــوي علــى معلومــات كافيــة عــن     
لدولـة الطـرف لتنفيـذ اإلطـار القـانوين ال سـيما فيمـا يتعلـق مبـدى                   التدابري العملية الـيت اختـذهتا ا      

ــة للعمــال املهــاجرين       ــة القانوني ــة الدســتورية وغريهــا مــن أشــكال احلماي ــذ أشــكال احلماي تنفي
 .أسرهم وأفراد

توصـــي اللجنـــة الدولـــة الطـــرف بـــأن تـــضّمن تقريرهـــا الـــدوري القـــادم    )١٠(  
  .ر القانوينمعلومات مستفيضة عن التطبيق العملي لإلطا

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتناول احلقوق املتعلقـة عامـة               )١١(  
بالتشغيل مبا يف ذلك حقوق غري املواطنني من خالل إصـدار عـدد مـن القـوانني علـى املـستوى                     

ويـــساور اللجنـــة القلـــق مـــع ذلـــك إذ تالحـــظ أن زيـــادة  . الـــوطين وعلـــى مـــستوى الكيـــانني
لــى املـستوى الــوطين وعلــى مـستوى الكيــانني قــد أدى إىل ضـعف االتــساق بــني    التـشريعات ع 

القوانني والنظم املعنية على املستوى الوطين وعلى مستوى الكيانني، وهو ما يؤدي بـدوره إىل               
ويـساور  . تقويض قدرة الدولة الطرف على محاية العمال املهـاجرين مبوجـب أحكـام االتفاقيـة              

حـظ أن القـوانني املختلفـة يف الكيـانني والـيت تـنظم تـراخيص العمـل               اللجنة القلق خاصـة إذ تال     
  .واإلقامة قد ال تتمشى مع القانون الوطين واالتفاقية

توصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ مجيـع التـدابري الـضرورية لتـأمني                    )١٢(  
  .االتساق بني تشريعاهتا واالتفاقية من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية
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ــة أن البوســنة واهلرســك مل تــصدر بعــد اإلعالنــني املنــصوص    وتالحــظ  )١٣(    اللجن
 خبصوص اعترافهـا باختـصاص اللجنـة بتلقـي الرسـائل مـن الـدول            ٧٧ و ٧٦عليهما يف املادتني    

  .األطراف ومن األفراد
تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى النظـر يف إصـدار اإلعالنـني املنـصوص                 )١٤(  

  .تفاقية من اال٧٧ و٧٦عليهما يف املادتني 
  

  مجع البيانات    
حتيط اللجنة علمـاً جبهـود الدولـة الطـرف يف مجـع البيانـات املتعلقـة بتـدفقات                     )١٥(  

املهاجرين، مبا يف ذلك اخلطط املقترحـة لـدمج مجيـع قواعـد ا لبيانـات املتعلقـة بـاهلجرة، إال أن               
متـشاهبة، ممـا قـد      القلق يساورها إزاء استمرار وجود عدة قواعد بيانات حتتوي على معلومات            

وتـشعر اللجنـة بـالقلق أيـضاً        . يؤدي إىل عرقلة اجلهود الرامية إىل إدارة املعلومات بصورة فّعالة         
  .لعدم توافر معلومات كافية عن أمناط اهلجرة العابرة

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل دمج مجيع قواعد             )١٦(  
ان اإلدارة الفّعالـة للمعلومـات، واملـساعدة يف وضـع           البيانات املتعلقة باهلجرة بغـرض ضـم      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تـضّمن تقريرهـا      . سياسات سليمة يف جمال اهلجرة    
  .القادم معلومات عن اهلجرة العابرة

  
  التدريب يف جمال االتفاقية والعمل على نشرها    

وفد بـشأن تـدريب شـرطة احلـدود         حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قّدمها ال        )١٧(  
وتـشعر اللجنـة بـالقلق      . يف جمال االتفاقية، ولكنها تالحظ غيبة معلومات مفّصلة عـن االتفاقيـة           

إذ تالحظ أن جهود التدريب قد تكون حمدودة النطـاق، مثلمـا تالحـظ عـدم تـوافر معلومـات                  
ب املــصلحة املعنــيني، عــن التــدابري الراميــة إىل نــشر املعلومــات والتــرويج لالتفاقيــة بــني أصــحا  

  .سيما منظمات اجملتمع املدين ال
  :ُتشّجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  )١٨(  
تعزيز وتطوير براجمها التدريبية لكي تشمل مجيع املوظفني العاملني   )أ(    

يف جمــال اهلجــرة، مبــن فــيهم األخــصائيون االجتمــاعيون والقــضاة وممثلــو االدعــاء، 
ــة الطــرف   ــاين معلومــات عــن هــذه    وتــدعو الدول أن تــضّمن تقريرهــا الــدوري الث

  الربامج التدريبية؛
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اختاذ اخلطوات الضرورية لتأمني حـصول العمـال املهـاجرين علـى              )ب(    
  معلومات عن حقوقهم مبوجب االتفاقية؛

العمل مع منظمـات اجملتمـع املـدين مـن أجـل نـشر املعلومـات عـن                    )ج(    
  .االتفاقية، والترويج هلا

  
  )٨٣ و٧املادتان (بادئ العامة ملا  -  ٢  

  عدم التمييز    
ترحــب اللجنــة بإصــدار القــانون املتعلــق حبركــة وإقامــة األجانــب ومــسألة           )١٩(  

، ويـنص علـى أالّ يتعـرض        ٢٠٠٣أكتـوبر   /اللجوء، والذي دخـل حيـز النفـاذ يف تـشرين األول           
لبوســنة واهلرســك وحتــيط اللجنــة علمــاً بــأن دســاتري ا. غــري املــواطنني للتمييــز ألي ســبب كــان

ومـع ذلـك فـإن القلـق يـساور اللجنـة نظـراً لعـدم تـوافر          . والكيانني األخرى حتظر التمييز أيـضاً   
معلومـــات دقيقـــة عـــن مـــدى فعاّليـــة اإلطـــار القـــانوين يف محايـــة حقـــوق العمـــال املهـــاجرين    

  .التمييز من
توصـــي اللجنـــة الدولـــة الطـــرف بـــأن تـــضّمن تقريرهـــا الـــدوري القـــادم    )٢٠(  
  .ات تفصيلية عن التطبيق الفّعال لألحكام املناهضة للتمييز على أرض الواقعمعلوم

  احلق يف سبيل تظلم فّعال
يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت تـشري إىل حـدوث انتـهاكات حلقـوق                 )٢١(  

العمــال املهــاجرين يف ســبل االنتــصاف الفّعالــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بإلغــاء حقــوق املواطنــة،    
تالحـظ أن العمـال املهـاجرين الـذين          ويساور اللجنة القلق هبذا الشأن إذ     . امر الطرد الحقاً  وأو

حرموا من حق املواطنة قد يصبحون معرضـني بوجـه خـاص النتـهاك حقـوقهم يف اإلجـراءات                   
  .القانونية الواجبة

تشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى تعزيـز اإلطـار القـانوين املتـاح للعمـال                   )٢٢(  
وتوصـي الدولـة الطـرف بـأن        . ين للحصول علـى سـبل انتـصاف فّعالـة لـشكاواهم           املهاجر

تكفل يف القانون ويف املمارسة متتـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم، مبـن فـيهم العمـال                     
الذين هم يف وضع غري نظامي، بنفس احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا رعايـا الدولـة الطـرف فيمـا                      

  . آليات انتصاف فّعالة أمام احملاكميتعلق بتقدمي الشكاوى ومتكينهم من
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  )٣٥ إىل ٨املواد (حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   -  ٣  
تعـــرب اللجنـــة عـــن القلـــق إزاء نقـــص املعلومـــات عـــن مـــدى متتـــع العمـــال    )٢٣(  

املهــاجرين وأفــراد أســرهم غــري احلــائزين للوثــائق الالزمــة أو الــذين هــم يف وضــع غــري نظــامي، 
  .احلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الثالث من االتفاقيةب

ــة الطــرف مبراجعــة تــشريعاهتا لــضمان متتــع العمــال       )٢٤(   ــة الدول توصــي اللجن
املهاجرين وأفراد أسرهم غري احلائزين للوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غـري نظـامي،                

  .باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الثالث من االتفاقية
تــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء تقــارير مفادهــا أن ظــروف االحتجــاز يف مركــز          )٢٥(  

ــة    ــضاً أن مركــز   . توقيــف املهــاجرين ال تتمــشى مــع أحكــام االتفاقي ــة بقلــق أي وتالحــظ اللجن
وعـالوة علـى ذلـك يـسـاور اللجنـة          . احتجاز املهاجرين ال يقدم تسهيالت كافية إليواء األسـر        

  .يتعلق بالفترة القصوى اليت جيوز فيها احتجاز الالجئنيالقلـق لعدم تقدمي معلومات فيما 
ــضمان انتفــاع العمــال       )٢٦(   ــة الطــرف باختــاذ خطــوات ل ــة الدول توصــي اللجن

املهــاجرين وأفــراد أســرهم احملتجــزين باملــساعدة القانونيــة والقنــصلية، والتأكــد مــن عــدم    
 مجيــع األحــوال طبقــاً  احتجــازهم إالّ وفقــاً ملعــايري قانونيــة واضــحة، وضــمان معاملتــهم يف  

  .ألحكام االتفاقية
. حتيط اللجنة علماً بوجود دوائر عامـة للتـشغيل تقـدم معلومـات عـن اهلجـرة                  )٢٧(  

كما فعلت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة العمـل الدوليـة واملعنيـة بتنفيـذ      (وتالحظ اللجنة مع ذلك  
لــق باتفاقيــة العمــال املهــاجرين ، فيمــا يتع٢٠٠٨االتفاقيــات والتوصــيات، يف طلبــها املباشــر يف 

، أن وجــود دوائــر رمسيــة للتــشغيل ال يكفــي يف حــد ذاتــه   )٩٧رقــم ) (١٩٤٩مراجعــة عــام (
. لضمان تزويد العمـال املهـاجرين مبعلومـات كافيـة وموضـوعية عـن القـضايا املرتبطـة بـاهلجرة                

دم وجـود محايـة     وتكرر اللجنة ما أعربت عنه جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من قلق إزاء عـ              
كافيــة للعمــال املهــاجرين مــن املعلومــات املــضللة املقدمــة مــن الوســطاء الــذين قــد تكــون هلــم   
مصلحة يف تشجيع اهلجرة بأي شكل من األشكال، بغـض النظـر عمـا يترتـب علـى ذلـك مـن                

  .نتائج بالنسبة إىل العمال املعنيني
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٢٨(  
طــوات كافيــة ملواجهــة الدعايــة املــضللة املتعلقــة بــاهلجرة، اختــاذ خ  )أ(    

ــادة       ــل للمـ ــق الكامـ ــها التطبيـ ــن بينـ ــددة مـ ــائل متعـ ــتعانة بوسـ ــك باالسـ  ٣٣وذلـ
  االتفاقية؛ من
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اختاذ اخلطوات اليت تراها ضـرورية حلمايـة العمـال املهـاجرين مـن                )ب(    
  .سوء املعاملة الناجم عن املعلومات املضلّلة بشأن عملية اهلجرة

  
حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين للوثائق الالزمة أو الذين هم يف       -  ٤  

  )٥٦ إىل ٣٦املواد (وضع نظامي 
تالحــظ اللجنــة أن القــوانني االنتخابيــة للدولــة الطــرف تتــيح ملــواطين البوســنة   )٢٩(  

ت عـن طريـق التمثيـل       واهلرسك الذين يقيمون بصفة مؤقتة يف اخلـارج، املـشاركة يف االنتخابـا            
ومــع ذلــك حتــيط . القنــصلي أو الدبلوماســي يف البلــد الــذي يقيمــون فيــه أو عــن طريــق الربيــد 

اللجنة علماً باالخنفاض الكبري يف عدد مواطين الدولة الطـرف املقـيمني خـارج الدولـة الطـرف                  
الــذين يــشاركون يف االنتخابــات، وتعــرب عــن أســفها لــنقص الوضــوح فيمــا يتعلــق بإعمــال     

  .احلق ذاه
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التـدابري الراميـة إىل تـسهيل تـصويت                )٣٠(  

وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـضّمن تقريرهـا الـدوري              . رعاياها املقيمني باخلارج  
معلومات إضافية عن اإلطار التشريعي لتسهيل ممارسة هذا احلق، وتطبيقه العملـي       الثاين 

  .الذين يقيمون خارج البوسنة واهلرسكيف حالة العمال 
ــيمني يف         )٣١(   ــواطين البوســنة واهلرســك املق ــن م ــة م ــسبة املئوي ــاع الن ونظــراً الرتف

اخلارج، يساور اللجنة القلق لعـدم تقـدمي معلومـات عـن اإلجـراءات أو املؤسـسات الـيت ميكـن              
ا الدولـة الطـرف     من خالهلا التعرف على االحتياجات والطموحات وااللتزامات اخلاصة لرعايـ         

  .من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املقيمني باخلارج
توصي اللجنـة الدولة الطرف بأن تنظر يف وضع هذه اإلجراءات وإنـشاء              )٣٢(  

 مـن االتفاقيـة، وأن تـضّمن تقريرهـا القـادم            ٤٢ من املـادة     ١هذه املؤسسات وفقاً للفقـرة     
  .حلكممعلومات عن أي تدابري تتخذها وفقاً هلذا ا

  
ــرهم         -  ٥   ــراد أسـ ــاجرين وأفـ ــال املهـ ــن العمـ ــة مـ ــات معينـ ــى فئـ ــق علـ ــام تنطبـ ــواد (أحكـ املـ

  )٦٣  إىل  ٥٧
يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر بيانات دقيقـة عـن عـدد العمـال املـومسيني                   )٣٣(  

ــة الطــرف   ــستخدمهم الدول ــذين ت ــة عــدم وجــود نظــام     . ال وعــالوة علــى ذلــك تالحــظ اللجن
ومسيني، وغيبة أي اتفاقات ثنائية أو متعددة األطـراف بـشأن حركـة العمـال               لتسجيل العمال امل  

ويــساور اللجنــة القلــق مــن أن يــؤدي نقــص املعلومــات وقــصور الرقابــة إىل تعــريض . املــومسيني
  .العمال املومسيني لظروف عمل غري عادلة أو لسوء املعاملة
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٤(  
يــق نظــام لتــسجيل العمــال املــومسيني ومجــع املعلومــات  وضــع وتطب  )أ(    

  املتعلقة هبم؛
النظر يف التفـاوض إلبـرام اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف مـع                  )ب(    

البلدان اجملـاورة وغريهـا، حـسب احلالـة، بغيـة تعزيـز الظـروف الـسليمة والعادلـة                   
   االتفاقية؛واإلنسانية فيما يتعلق هبجرة العمال املومسيني، وطبقاً ألحكام

اختــاذ مجيــع اخلطــوات الــضرورية لــضمان متتــع العمــال املــومسيني      )ج(    
باحلق يف نفس املعاملة اليت يتلقاها العمال الوطنيون، ال سيما فيما يتعلق باملرتبات             
ــال        ــتظم لالمتث ــصة بالرصــد املن ــسلطات املخت ــام ال ــضمان قي وظــروف العمــل، ول

  .للمعايري الدولية يف هذا الشأن
  

تعزيــز الظــروف الــسليمـة والعادلــة واإلنــسانية واملــشروعة فيمــا يتعلــق بــاهلجرة الدوليــة   -  ٦  
  )٧١ إىل ٦٤املواد (للعمال وأفراد أسرهم 

حتـــيط اللجنـــة علمـــاً بوجـــود عـــّدة وكـــاالت مـــسؤولة عـــن تنفيـــذ القـــوانني    )٣٥(  
ازدواج بـني  والسياسات املتعلقة هبجرة العمال، ويساورها القلق مـن احتمـال وجـود تـداخل و     

الوكاالت والـوزارات علـى املـستوى الـوطين ومـستوى الكيـانني يف ختطـيط وتنـسيق األنـشطة                    
  .واملسؤوليات املتعلقة حبقوق العمال املهاجرين

توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تتخــذ اخلطــوات الــضرورية لــضمان      )٣٦(  
كومــة مــن أجــل حتــسني التنــسيق الفّعــال بــني وزاراهتــا ووكاالهتــا علــى مجيــع مــستويات احل
  .تنسيق وتنفيذ التدابري الرامية إىل محاية العمال املهاجرين وأسرهم

وتسجل اللجنة بالتقدير ما تبذله الدولة الطـرف مـن جهـود ملكافحـة االجتـار                   )٣٧(  
باألشخاص، مبا يف ذلك التعاون مع اجملتمع الدويل، وتنفيذ خطيت عمـل وطنيـتني وإصـالحات                

وعــالوة علــى ذلــك ترّحــب اللجنــة بــاجلهود الــيت تبــذهلا   . ســعة النطــاقتــشريعية ومؤســسية وا
ومـع ذلـك فـإن      . الدولة الطرف ملقاضـاة األشـخاص املتـورطني يف جـرائم االجتـار باألشـخاص              

  .اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء ظاهرة االجتار باألشخاص يف البوسنة واهلرسك
دها للتــصدي لالجتــار  توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تواصــل جهــ        )٣٨(  

. باألشخاص، وذلك من خالل تدابري وقائية ورعاية ضـحايا هـذا االجتـار وإعـادة تأهيلـهم                
ــة الطــرف علــى مكافحــة االجتــار باألشــخاص عــن طريــق مقاضــاة      ــة الدول وتــشجع اللجن

  .املسؤولني عن هذه اجلرائم
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  املتابعة والنشر  -  ٧  

  املتابعة    
طرف أن تضّمن تقريرها الـدوري الثـاين معلومـات          تطلب اللجنة إىل الدولة ال      )٣٩(  

. مفــّصلة بــشأن مــا تتخــذه مــن تــدابري ملتابعــة التوصــيات املقدمــة يف هــذه املالحظــات اخلتاميــة  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان تنفيـذ هـذه التوصـيات،                  

الربملان، وإىل اهليئات اإلداريـة وغريهـا مـن    مبا يف ذلك عن طريق إحالتها إىل أعضاء احلكومة و         
  .اهليئات ذات الصلة على املستوى الوطين ومستوى الكيانني

وتعرب اللجنة عن أسفها ألن مـشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة ومنظمـات                  )٤٠(  
اجملتمع املدين يف إعداد هذا التقرير كانـت حمـدودة، وتـشجع الدولـة الطـرف علـى اختـاذ مجيـع                      

ــة وإعــداد التقريــر     التــدابري  الالزمــة لتــأمني مــشاركة منظمــات اجملتمــع املــدين يف تنفيــذ االتفاقي
  .الدوري الثاين للدولة الطرف

  
  النشـر    

تطلب اللجنة كـذلك إىل الدولـة الطـرف أن تنـشر هـذه املالحظـات اخلتاميـة                    )٤١(  
غـري احلكوميـة    على نطاق واسع مبا يف ذلك يف أوساط الوكاالت العامـة والقـضاء واملنظمـات                

وسائر كيانات اجملتمع املدين، وأن تتخـذ اخلطـوات لنـشر هـذه املالحظـات يف صـفوف عمـال               
البوسنة واهلرسك العاملني باخلارج، والعمال املهـاجرين األجانـب العـابرين للبوسـنة واهلرسـك         

  .أو املقيمني فيها
  

  التقرير الدوري القادم  -  ٨  
تقــدم وثيقتــها األساســية املــشتركة وفقــاً     تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف أن      )٤٢(  

 HRI/MC/2006/3( بشأن إعداد وثيقة أساسية موحـدة        ٢٠٠٦للمبادئ التوجيهية املنسقة لعام     
  .HRI/MC/2006/3/Corr.1)و

تالحــظ اللجنــة أن موعــد تقــدمي التقريــر الــدوري الثــاين للدولــة الطــرف هــو     )٤٣(  
 اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرهـا         ويف الظروف الراهنـة تطلب   . ٢٠٠٩يوليه  /متوز ١

  .٢٠١١مايو / أيار١الدوري الثاين يف موعد أقصاه 
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  كولومبيا  - ٢٦
 يف جلـــستيها (CMW/C/COL/1)نظـــرت اللجنـــة يف تقريـــر كولومبيـــا األويل   )١(  
أبريـــل / نيـــسان٢٢ و٢١، املعقـــودتني يف )SR.103 وCMW/C/SR.101انظـــر  (١٠٣ و١٠١

 ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٣٠ و ٢٩ املعقـودتني يف     ١١٤ و ١١٢دت يف جلـستيها     ، واعتم ٢٠٠٩
  .املالحظات اخلتامية التالية

  
  مقدمة  -ألف   

ترحب اللجنة بالتقرير األويل للدولـة الطـرف، وإن كانـت تأسـف للتـأخر يف             )٢(  
 CMW/C/COL/Q/1 and)تقدميه، كما ترحـب مبـا قدمـه الوفـد مـن ردود علـى قائمـة املـسائل         

Add.1)                          ومن معلومـات إضـافية، علـى حنـو مكّنـها مـن تكـوين فكـرة أوضـح عـن حالـة تنفيـذ 
  .وترحب اللجنة أيضاً باحلوار الصريح الذي أجرته مع الوفد. االتفاقية يف الدولة الطرف

وتدرك اللجنة أن كولومبيا هي أساساً بلد منـشأ للعمـال املهـاجرين، ولكنـها                )٣(  
  .جرين األجانب املقيمني يف إقليمها أو العابرين منهتالحظ وجود عدد من العمال املها

ــاجرون          )٤(   ــال مهـ ــا عمـ ــل فيهـ ــيت يعمـ ــدان الـ ــض البلـ ــة أن بعـ ــظ اللجنـ وتالحـ
كولومبيون ليست بعد أطرافاً يف االتفاقية، األمر الذي ميكن أن يـشكل عائقـاً حيـول دون متتُّـع       

  .هؤالء العمال باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية
  

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ترحــب اللجنــة مبــا تبذلــه الدولــة الطــرف مــن جهــود لتعزيــز ومحايــة حقــوق      )٥(  

ــدان         ــع بل ــة م ــات ثنائي ــإبرام اتفاق ــا ترحــب ب ــومبيني يف اخلــارج، كم ــاجرين الكول العمــال امله
  .تستخدم عماالً مهاجرين كولومبيني ما دامت هذه االتفاقات تعزز حقوق العمال املهاجرين

  :حب اللجنة كذلك مبا يليوتر  )٦(  
إنــشاء اللجنــة القطاعيــة املــشتركة املعنيــة بــاهلجرة، مبوجــب املرســوم     )أ(    

، بوصـفها اهليئـة املكلفـة بتهيئـة ظـروف سـليمة وعادلـة وإنـسانية                 ٢٠٠٣ لعام   ١٢٣٩
  ومشروعة فيما يتعلق هبجرة العمال وأفراد أُسرهم؛

ليفــه بتــوفري معلومــات إنــشاء مركــز إعــالم املهــاجرين ورعايتــهم وتك  )ب(    
  أو اخلدمات املتاحة خارج كولومبيا؛/عن فرص العمل و
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 النــاظم لتــصويت األجانــب  ٢٠٠٦ لعــام ١٠٧٠بــدء نفــاذ القــانون    )ج(    
ــرار   ــا والق ــؤرخ ٣٧٣املقــيمني يف كولومبي ــاين ٣١ امل ــاير / كــانون الث ــذي ٢٠٠٧ين  ال

ويت يف انتخابــات أجــاز تــسجيل األجانــب املقــيمني يف كولومبيــا ملمارســة حــق التــص 
ــيت جــرت يف        ــة ال ــالس اإلدارة احمللي ــضاء جم ــة وأع ــالس البلدي ــد واجمل ــشرين ٢٨الُعَم  ت

  ؛٢٠٠٧أكتوبر /األول
 يف عــام (Colombia Nos Une)" كولومبيــا توحِّــدنا"وضــع برنــامج   )د(    

، هبــدف توثيــق الــروابط بــني ٢٠١٠-٢٠٠٦ يف إطــار خطــة التنميـــة الوطنيــة ٢٠٠٣
ــومبيني امل ــع    الكولـــ ــلية، ومـــ ــاطقهم األصـــ ــرهم ومنـــ ــع أُســـ ــارج مـــ ــيمني يف اخلـــ قـــ

  عموماً؛ كولومبيا
تنفيــذ عمليــتني لتــسوية وضــع املهــاجرين يف الدولــة الطــرف، األوىل     )ه(    

   والثانية قيد التطبيق حالياً؛٢٠٠١أُجنزت يف عام 
إنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملكافحـة االتِّجـار باألشـخاص             )و(    

 وإنـشاء   ٢٠١٢-٢٠٠٧ ووضع االستراتيجية الوطنيـة الـشاملة للفتـرة          ٢٠٠٨يف عام   
  مركز عمليات مكافحة االتِّجار؛

العملية اجلاريـة لوضـع سياسـة شـاملة يف جمـال اهلجـرة، وهـي عمليـة                    )ز(    
ــة          ــدف إىل معاجل ــشؤون اهلجــرة وهت ــة ب ــة املعني ــات احلكومي ــع اجله ــا مجي ــشارك فيه ت

القتــصادية والثقافيــة والقانونيــة واملؤســسية املرتبطــة الظــواهر االجتماعيــة والــسياسية وا
  .باهلجرة الدولية معاجلة شاملة

وترحــــب اللجنــــة أيــــضاً بانــــضمام الدولــــة الطــــرف إىل الــــصكوك التاليــــة    )٧(  
  :تصديقها عليها أو

الربوتوكــوالن االختياريــان التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلقــان ببيــع          )أ(    
ل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة وبإشــراك األطفــال يف األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغال
ــك يف    ــسلحة، وذل ــات امل ــاين ١١املنازع ــشرين الث ــوفمرب / ت ــار٢٥ و٢٠٠٣ن ــايو / أي م

  ، على التوايل؛٢٠٠٥
ــال،       )ب(     ــساء واألطف ــع االتِّجــار باألشــخاص، وخباصــة الن بروتوكــول من

ــة األمــم املتحــدة ملك    ــه املكمِّــل التفاقي ــة علي افحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب  وقمعــه واملعاقب
  ؛٢٠٠٤أغسطس / آب٤الوطنية، الذي صدَّقت عليه يف 
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 املتعلقـة حبظـر أسـوأ أشـكال     ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم          )ج(    
 كـانون   ٢٨عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، الـيت صـّدقت عليهـا يف              

  .٢٠٠٥يناير /الثاين
  

  ئيسية واالقتراحات والتوصياتدواعي القلق الر  -جيم   
  )٨٤ و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -  ١  

  سن التشريعات والتنفيذ    
 ٤٦ و ١٥تعترب اللجنة أن التحفظـات الـيت أبـدهتا الدولـة الطـرف علـى املـواد                    )٨(  

 مــن االتفاقيــة هلــا علــى مــا يبــدو طــابع تفــسريي وفــين وال تنطــوي علــى أي تعــارض بــني ٤٧و
  .ملنصوص عليها يف أحكام االتفاقية وتشريعات الدولة الطرف يف هذا اجملالاألهداف ا
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظـر يف سـحب التحفظـات الـيت أبـدهتا                  )٩(  

  . من االتفاقية٤٧ و٤٦ و١٥على املواد 
وتالحظ اللجنـة أن كولومبيـا مل ُتـصدر بعـد اإلعالنـني املنـصوص عليهمـا يف                    )١٠(  
 من االتفاقية واللذين تعترف مبوجبهما باختـصاص اللجنـة يف تلقـي الرسـائل               ٧٧ و ٧٦املادتني  

  .من الدول األطراف ومن األفراد
تــشجِّع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى النظــر يف إمكانيــة إصــدار اإلعالنــني    )١١(  

  . من االتفاقية٧٧ و٧٦املنصوص عليهما يف املادتني 
 مل تصدِّق بعـد علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل             وتالحظ اللجنة بقلق أن كولومبيا      )١٢(  

، واتفاقيــة منظمــة العمــل )١٩٤٩املنقّحــة عــام ( املتعلقــة بالعمــال املهــاجرين ٩٧الدوليــة رقــم 
 املتعلقة باهلجرة يف أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملـة للعمـال             ١٤٣الدولية رقم   

ــام  ــا ألن الد . ١٩٧٥املهـــاجرين لعـ ــا تعـــرب عـــن قلقهـ ــة الطـــرف مل تنـــضم بعـــد إىل  كمـ ولـ
بروتوكول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمِّـل التفاقيـة األمـم              
ــا يف         ــّدقت عليهـ ــيت صـ ــة الـ ــذه االتفاقيـ ــة، هـ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظَّمـ ــة اجلرميـ ــدة ملكافحـ املتحـ

  .٢٠٠٤أغسطس /آب ٤
ــة الطــرف إىل النظــر يف إمكان    )١٣(   ــة الدول يــة االنــضمام يف أقــرب  تــدعو اللجن

 وإىل بروتوكـول مكافحـة      ١٤٣ و ٩٧وقت ممكن إىل اتفاقييت منظمة العمل الدوليـة رقـم           
  .هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو
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  مجع البيانات    
تــود اللجنــة أن تــذكر بــأن املعلومــات املتعلقــة بتــدفقات اهلجــرة، مبــا يف ذلــك   )١٤(  

برة، معلومــات ال غـىن عنــها لفهـم أوضــاع العمـال املهــاجرين يف    اهلجـرة الوافـدة واهلجــرة العـا   
وتالحــظ اللجنــة أهنــا مل تــستلم مــن الدولــة  . الدولــة الطــرف وتقيــيم التطبيــق الفعلــي لالتفاقيــة 

الطرف أية معلومات عن خمتلف فئات املهـاجرين، وهـي معلومـات ال بـد منـها لتقيـيم التنفيـذ                     
 باملهــاجرين العــابرين، والنــساء املهــاجرات، واألطفــال  الفعــال لالتفاقيــة، وخباصــة فيمــا يتعلــق 

املهاجرين غـري املـصحوبني، وكـذلك أطفـال العمـال املهـاجرين الـذين يبقـون يف البلـد املنـشأ،                      
  .والعمال احلدوديني واملومسيني

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )١٥(  
 االعتبـار   مواصلة جهودها من أجل إنشاء قاعدة بيانـات تأخـذ يف            )أ(    

مجيــع جوانــب االتفاقيــة وتتــضمن بيانــات مفــصلة عــن حالــة العمــال املهــاجرين يف 
  كولومبيا واملهاجرين العابرين منها واملهاجرين إىل اخلارج؛

تـضمني قاعــدة البيانــات هــذه معلومـات وإحــصاءات عــن النــساء     )ب(    
هاجرين الذين  املهاجرات، واألطفال املهاجرين غري املصحوبني، وأطفال العمال امل       

وعنـدما يتعـذر تقـدمي    . يبقون يف البلد، وكذلك عن العمـال احلـدوديني واملـومسيني    
معلومات دقيقة، وذلك مثالً فيما خيص العمال املهاجرين الذين هم يف وضع غـري              
نظــــامي، ترحــــب اللجنــــة بتلقــــي بيانــــات قائمــــة علــــى دراســــات أو علــــى         

  تقديرية؛ حسابات
تــأثري ظــاهرة اهلجــرة يف األطفــال، مبــن إجنــاز دراســات عــن مــدى   )ج(    

  فيهم أبناء املهاجرين الكولومبيني الذين يبقون يف البلد؛
موافاة اللجنة مبعلومات مفصلة عن وضع العامالت الكولومبيات    )د(    

  .املهاجرات يف اخلارج
  

  التدريب ونشر االتفاقية    
راســية يف الدولــة ترحــب اللجنــة باملعلومــات الــيت تــشري إىل تنظــيم حلقــات د   )١٦(  

غـري أن اللجنـة     . الطرف للتعريف بأحكام االتفاقية وإىل نشر هذه االتفاقية بني سلطات الدولة          
تالحظ نقص املعلومات عن وضع وإجناز بـرامج حمـددة وذات طـابع دائـم تقـدم تـدريباً بـشأن                     

  .مضمون االتفاقية
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ــة الدولــة الطــرف بــأن تعــزز بــرامج التــدريب ذات      )١٧(   الطــابع توصــي اللجن
الدائم لتعميم مضمون االتفاقية بني مجيع املـوظفني العـاملني يف جمـال اهلجـرة أو الـذين هـم          

  .على اتصال مع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مبا يف ذلك على املستوى احمللي
توصي اللجنة أيضاً بأن تنشر الدولة الطرف أحكام االتفاقيـة علـى نطـاق                )١٨(  

العمــال املهــاجرين الكولــومبيني يف اخلــارج أو يف أوســاط العمــال واســع ســواء يف أوســاط 
املهاجرين األجانب املقيمني يف كولومبيا أو العابرين منـها، وكـذلك بـني اجملتمعـات احملليـة                 

  .إمجاالً، بوسائل منها تنظيم محالت توعية طويلة األمد
  

  مشاركة اجملتمع املدين    
ــع    )١٩(   ــراك اجملتمــ ــدم إشــ ــة لعــ ــر  تأســــف اللجنــ ــداد تقريــ ــة إعــ  املــــدين يف عمليــ
  .الطرف الدولة

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف إشـراك منظمـات اجملتمـع املـدين             )٢٠(  
العاملة يف جمال حقوق املهـاجرين يف وضـع وإعـداد التقريـر القـادم، وكـذلك يف األنـشطة                    

  .املالزمة لتنفيذ االتفاقية
  

  )٣٥ إىل ٨املواد من (جرين وأفراد أسرهم حقوق اإلنسان جلميع العمال املها  -  ٢  
الحظت اللجنة أن املراكز التابعـة إلدارة الـشؤون األمنيـة تـستخدم الحتجـاز               )٢١(  

إال أن اللجنة يـساورها القلـق إزاء نقـص املعلومـات       . املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي      
لــــشؤون األمنيــــة يف املقدمــــة مــــن الدولــــة الطــــرف بــــشأن اإلجــــراءات الــــيت تتبعهــــا إدارة ا

  .املهاجرين احتجاز
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل موافاهتا مبعلومات مفصلة عن اإلجراءات            )٢٢(  

كمـا تـود    . اليت تتبعها إدارة الشؤون األمنية يف احتجاز العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم             
 الـسائدة  اللجنة احلصول على معلومات مفصلة عن نظام التسجيل وعن األوضـاع املاديـة     

  .يف أماكن احتجاز املهاجرين يف املراكز التابعة إلدارة الشؤون األمنية
ــز      )٢٣(   ــدء تنفيـــــذ مـــــشروع مركـــ ــاً بقـــــرب موعـــــد بـــ ــة علمـــ وحتـــــيط اللجنـــ
  .املهاجرين استقبال
توصي اللجنة الدولة الطـرف بإجنـاز مـشروع مركـز اسـتقبال املهـاجرين،                 )٢٤(  

اجرين وأفــراد أســرهم يفــي بأحكــام االتفاقيــة  إلجيــاد مركــز خــاص باســتقبال العمــال املهــ 
  .ويكفل احلقوق املنصوص عليها فيها
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وحتيط اللجنة علماً بأن مهمة تزويد العمال املهـاجرين باملعلومـات املنـصوص               )٢٥(  
 مــن االتفاقيــة مهمــة تتقامسهــا ســلطات حكوميــة خمتلفــة، وترحــب بإنــشاء  ٣٣عليهــا يف املــادة 

بيـد أن   . هم املعين بتقدمي معلومات عـن العمـل خـارج كولومبيـا           مركز إعالم املهاجرين ورعايت   
اللجنة تفتقر إىل معلومات عن الطريقة اليت ميكن فيها للعمال املهاجرين الكولـومبيني احلـصول             
على تلك املعلومات وعما إذا كان هذا النوع من اخلدمات متاحاً أيضاً للمهـاجرين األجانـب                

  .الوافدين إىل كولومبيا
دعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تكثيـف جهودهـا مـن أجـل ضـمان حـق                    ت  )٢٦(  

املهـاجرين إىل اخلـارج أو املهـاجرين الوافـدين أو     (مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم       
يف تلقــي معلومــات عــن احلقــوق املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة وعــن  ) املهــاجرين العــابرين

اهتم القانونيـة، وعـن أي مـسائل أخـرى          الشروط املوضوعة لقبوهلم، وعن حقوقهم وواجبـ      
كمـا حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف          . تسمح هلم بإمتام اإلجراءات اإلدارية أو غـري اإلداريـة         

  .على إبالغ هذه املعلومات إىل العمال األجانب يف كولومبيا
وحتيط اللجنـة علمـاً بأنـه جيـوز بوجـه عـام الطعـن يف قـرارات الطـرد اإلداريـة               )٢٧(  

إال أن اللجنـة يـساورها      . هلـا أثـر إيقـايف     ) املراجعـة والطعـن   ( سـبل انتـصاف إداريـة        باللجوء إىل 
القلق لعدم جواز الطعن يف أوامر الطـرد إذا صـدرت لـسبب مـن األسـباب املـذكورة يف املـادة                      

ــوم  ١٠٥ ــن املرسـ ــام ٤٠٠٠ مـ ــوطين     (٢٠٠٤ لعـ ــاألمن الـ ــالل بـ ــسبب اإلخـ ــثالً بـ وذلـــك مـ
كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر سبيل للطعـن يف قـرار        ). مةبالنظام العام أو بالصحة العا     أو

  .وزير اخلارجية بإلغاء تأشرية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابري الالزمة مـن أجـل احتـرام                )٢٨(  

  : من االتفاقية، وخباصة من أجل ضمان ما يلي٢٢اإلبعاد عمالً باملادة /إجراءات الطرد
عنيني باألمر، يف مجيع احلاالت، احلق يف بيان أسـباب   أن يكون للم    )أ(    

معارضــتهم للطــرد، واحلــق يف عــرض قــضيتهم للمراجعــة أمــام الــسلطة املختــصة    
  تتعارض مع ذلك أسباب قاهرة تتعلق باألمن الوطين؛ مل ما

احلق يف التماس تعليـق تنفيـذ قـرار الطـرد إىل حـني إمتـام املراجعـة                    )ب(    
  اله؛املذكورة يف الفقرة أع

احلق يف طلب تعويض وفقـاً للقـانون إذا مـا ألغـي يف وقـت الحـق                    )ج(    
  قرار بالطرد ُنفذ فعالً؛
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إمكان النظر يف توافـق التـشريع الـوطين مـع االتفاقيـة فيمـا خيـص                    )د(    
  .الطرد واإلبعاد

وتالحظ اللجنة قلقة أنه على الـرغم مـن أن أطفـال مجيـع العمـال املهـاجرين،           )٢٩(  
 احلــائزين للوثـائق الالزمــة، ميكـن تقييــد أمسـائهم يف الــسجل املـدين، إال أن حــق     مبـن فــيهم غـري  

ــل يف           ــى األق ــديهم عل ــيم أحــد وال ــذين يق ــال ال ــاح إال لألطف ــري مت ــسية غ ــى اجلن احلــصول عل
ين حيتمــل أن يــصبحوا عــدميي ويــثري قلــَق اللجنــة بوجــه خــاص مــصُري األطفــال الــذ . كولومبيــا
ويف هذا الصدد، ترحب اللجنة بانضمام الدولـة الطـرف إىل االتفاقيـة اخلاصـة بوضـع          . اجلنسية

 وإىل اتفاقيـــة خفـــض حـــاالت انعـــدام اجلنـــسية     ١٩٥٤األشـــخاص عـــدميي اجلنـــسية لعـــام    
  .١٩٦١ لعام

ل توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، يف التشريع واملمارسة، حق كـ              )٣٠(  
طفل يف احلصول على اسم ويف تسجيل والدتـه ويف احلـصول علـى جنـسية، وفقـاً للمـادة                 

وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إمتـام عمليـة االنـضمام إىل االتفاقيـة                 .  من االتفاقية  ٢٩
 وإىل اتفاقية خفـض حـاالت انعـدام    ١٩٥٤اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام      

  .  وقت ممكن يف أقرب١٩٦١اجلنسية لعام 
  

احلقوق األخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين للوثائق الالزمة أو الذين هم              -  ٣  
  )٥٦ إىل ٣٦املواد من (يف وضع نظامي 

ــة ضــمان حــق       )٣١(   ــوافرة عــن كيفي ــة عــن قلقهــا لقلــة املعلومــات املت تعــرب اللجن
  .العمال املهاجرين يف تكوين جلمعيات يف الدولة الطرف

تشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى اعتمـاد التـدابري الالزمـة لـضمان حـق                   )٣٢(  
العمال املهاجرين يف تكوين اجلمعيات أو يف االنـضمام إىل النقابـات والـدخول يف عـضوية      

 مــن االتفاقيــة وانــسجاماً مــع اتفاقيــة منظمــة العمــل   ٤٠أجهزهتــا التنفيذيــة، وفقــاً للمــادة  
  . باحلرية النقابية ومحاية حق التنظيماملتعلقة) ١٩٤٨(٨٧الدولية رقم 

وحتيط اللجنة علماً مبا أحرزته الدولة الطرف من أوجـه تقـدم ومـا بذلتـه مـن                    )٣٣(  
جهـــود لـــضمان ممارســـة العمـــال الكولـــومبيني املقـــيمني يف اخلـــارج حقهـــم يف التـــصويت يف   

ات ومــع ذلــك، تالحــظ اللجنــة نقــص معلومــ . انتخابــات رئــيس اجلمهوريــة وجملــس الــشيوخ 
مفــصلة عــن كيفيــة تنفيــذ احلــق يف التــصويت يف املمارســة العمليــة وعــن التــدابري الــيت تتخــذها  

  .الدولة الطرف من أجل تيسري ممارسة العمال الكولومبيني يف اخلارج حقهم يف التصويت



A/64/48
 

09-57147 30 
 

تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل موافاهتــا مبعلومــات مفــصلة وحمدثــة عــن   )٣٤(  
كمـا  . املهـاجرين الـذين ميارسـون احلـق يف التـصويت يف اخلـارج             عدد العمال الكولـومبيني     

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل موافاهتا مبعلومات عن التدابري اليت تتخذها لضمان ممارسة             
  .هذا احلق ممارسة فعلية

  
تعزيــز الظــروف الــسليمة والعادلــة واإلنــسانية واملــشروعة فيمــا يتعلــق بــاهلجرة الدوليــة    -  ٤  

  ) ٧١ إىل ٦٤املواد من (راد أسرهم للعمال وأف
ترحب اللجنة بـشن محـالت إعالميـة هتـدف إىل تغطيـة الـنقص يف املعلومـات                    )٣٥(  

ــهم       ــومبيني يف شــبكات االجتــار باألشــخاص وهتريب عــن ظــاهرة اهلجــرة وتفــادي وقــوع الكول
صـصة  كمـا ترحـب يف مجلـة أمـور بالتـدابري املتخـذة لزيـادة املـوارد املخ                 . بوسائل غري مشروعة  

إال . ملساعدة الضحايا ومالحقة اجلماعات اإلجراميـة الـيت تـنظم هـذه األنـشطة غـري املـشروعة                 
ــسية          ــشأ الرئي ــدان املن ــن بل ــداً م ــزال واح ــة الطــرف ال ت ــق ألن الدول ــساورها القل ــة ي أن اللجن

  . لضحايا االجتار، وخباصة النساء والطفالت ألغراض استغالهلن يف التجارة والدعارة والعمل
توصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن تواصـل وتكثـف جهودهـا املبذولـة مـن             )٣٦(  

أجل مكافحة االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال والطفـالت، والتـهريب غـري              
  :املشروع للعمال املهاجرين، وال سيما باختـاذ تدابري ترمـي إىل ما يلي

 اخلــارج مكافحــة نــشر معلومــات مغلوطــة فيمــا خيــص اهلجــرة إىل   )أ(    
  وإىل الداخل؛

ــاجرين        )ب(     ــال امله ــسرية للعم ــشروعة أو ال ــنقالت غــري امل كــشف الت
ــخاص        ــى األشـ ــة علـ ــات فعليـ ــرض عقوبـ ـــا وفـ ــضـاء عليهـ ــرهم والقـ ــراد أسـ وأفـ

اجلماعــات أو الكيانــات الــيت تــنظم أو تــدير هــذه التــنقالت أو تقــدم املــساعدة  أو
  الغرض؛ هلذا

اص أو اجلماعـات أو الكيانـات       فرض عقوبات فعلية على األشـخ       )ج(    
الــيت تــستخدم العنـــف أو التهديــد أو التخويــف ضــد مجيــع العمــال املهــاجرين         

  أسرهم؛ أفراد أو
  ضمان احلماية القنصلية لضحايا االجتار يف اخلارج؛  )د(    
تكثيف احلمالت من أجل منع اهلجرة غـري النظاميـة، مبـا يف ذلـك                 )ه(    

  .االجتار باألشخاص
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  عة والنشراملتاب  -  ٥  
  املتابعة     

تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تقـدم إليهـا، يف تقريرهـا الـدوري الثـاين،                 )٣٧(  
معلومات مفصلة عن التدابري اليت تكون قد اختذهتا من أجـل تنفيـذ التوصـيات املقدمـة يف هـذه               

اسـبة مـن    وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ مجيـع اإلجـراءات املن              . املالحظات اخلتامية 
أجل تطبيق هذه التوصيات بوسائل منها إبالغهـا إىل الـسلطات الوطنيـة واحملليـة املختـصة كـي                 

  .تتدارسها وتتخذ التدابري املناسبة بشأهنا
  

  النشر    
تطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطـرف أن تنـشر هـذه املالحظـات اخلتاميـة،                  )٣٨(  

ــسلطة القــضائي   ــة وال ــة وغريهــا مــن   وخباصــة علــى اهليئــات احلكومي ة واملنظمــات غــري احلكومي
منظمات اجملتمع املدين، وأن تتخـذ التـدابري الالزمـة مـن أجـل التعريـف هبـا يف أوسـاط العمـال                       
ــا أو       ــابرين مــن كولومبي ــومبيني يف اخلــارج والعمــال املهــاجرين األجانــب الع املهــاجرين الكول

  . املقيمني فيها
  

  الوثيقة األساسية املوحدة    
ــدعو   )٣٩(   ــاً     ت ــها األساســية املوحــدة وفق ــة الطــرف إىل حتــديث وثيقت ــة الدول اللجن

 لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدوليـة       ٢٠٠٦للمبادئ التوجيهية املنسقة املوضوعة يف عام       
حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك املبـادئ التوجيهيـة لتقـدمي وثيقـة أساسـية موحـدة ووثـائق خاصـة                    

  ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3(مبعاهدات بعينها 
  

  التقرير الدوري القادم  -  ٦  
 ١تالحظ اللجنة أن موعد تقـدمي التقريـر الـدوري الثـاين للدولـة الطـرف هـو                 )٤٠(  

ــوز ــه /مت ــا       . ٢٠٠٩يولي ــدمي تقريره ــة الطــرف إىل تق ــة الدول ــدعو اللجن ــروف، ت ــذه الظ ويف ه
  .٢٠١١مايو / أيار١الدوري الثاين يف موعد أقصاه 

  
  السلفادور  - ٢٧

 يف جلــستيها (CMW/C/SLV/1)نظــرت اللجنــة يف التقريــر األويل للــسلفادور    )١(  
 تـــــشرين ٢٥ و٢٤، املعقـــــودتني يف )SR.90 وCMW/C/SR.89انظـــــر الـــــوثيقتني  (٩٠ و٨٩
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ــاين ــة يف جلــستها     ٢٠٠٨نــوفمرب /الث ــدت املالحظــات اخلتاميــة التالي  املعقــودة يف ٩٥، واعتم
  .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢٧
  

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولـة الطـرف التقريـر األويل وبـالردود اخلطيـة املقدمـة                )٢(  

 الــيت مكّنــت اللجنــة مــن تكــوين فكــرة (CMW/C/SLV/Q/1 and Add.1)علــى قائمــة املــسائل 
كما ترحـب اللجنـة بـاحلوار البّنـاء واملثمـر الـذي             . أوضح عن تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف      

  .فد املختص الرفيع املستوىأجرته مع الو
وتسلّم اللجنة بأن السلفادور معروفة أساسـاً كبلـد منـشأ للعمـال املهـاجرين،                 )٣(  

ــى أراضــيها عــدد كــبري مــن العمــال          ــيم عل ــضاً، حيــث يق ــور ومقــصد هلــم أي ــد عب ــها بل ولكن
  . املهاجرين، وخباصة من غواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا

ــة أن بعــض الب    )٤(   ــن      وتالحــظ اللجن ــاجرون م ــال مه ــا عم ــيت يعمــل فيه ــدان ال ل
السلفادور مل تصبح بعد طرفـاً يف االتفاقيـة، وهـو مـا قـد يـشكل عقبـة حتـول دون متتـع هـؤالء                       

  .العمال باحلقوق اليت تكفلها هلم االتفاقية
  

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
مركـز  "ى  حتيـط اللجنة علماً مع التقدير بافتتاح مركز إيـواء املهـاجرين املـسمّ              )٥(  

يوليـه  / متوز٧يف ) Centro de Atención Integral para Migrantes" (الرعاية الشاملة للمهاجرين
  . يف سان سلفادور، ما يؤدي إىل حتسني ظروف احتجاز املهاجرين املنتظر ترحيلهم٢٠٠٨

كما حتيط اللجنة علماً مع التقدير بشىت املبادرات اليت اختذهتا الدولـة الطـرف            )٦(  
ــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص،     ملك ــة وطني افحــة االجتــار باألشــخاص، ومــن بينــها إنــشاء جلن

، وإدراج االجتـــار باألشـــخاص كجرميـــة يف ٢٠٠٦وافتتـــاح مـــأوى لـــضحايا االجتـــار يف عـــام 
  . القانون اجلنائي السلفادوري

وحتيط اللجنة علماً مع التقدير كذلك باملعلومات اليت قدمتها الدولـة الطـرف          )٧(  
بشأن إعداد ووضـع املبـادئ التوجيهيـة واألدلّـة واإلجـراءات املعياريـة املتعلقـة بإعـادة األطفـال                    

  .وضحايا االجتار إىل الوطن خاصة واليت جتمع أفضل املمارسات يف ميدان اهلجرة
وترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل تعزيز ومحاية حقـوق العمـال      )٨(  

ــاجري  ــسلفادوريني امله ــشمل تعــيني نائــب وزيــر للــسلفادوريني يف       ال ن يف اخلــارج، بوســائل ت
  . وافتتاح قنصليات حلمايتهم٢٠٠٤اخلارج يف عام 
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كما ترحب اللجنة بإبرام الدولة الطـرف اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف،                )٩(  
رة على الصعيدين اإلقليمي والدويل، لتهيئة ظروف سـليمة وعادلـة وإنـسانية فيمـا يتعلـق بـاهلج           

  . الدولية للعمال وأفراد أسرهم
  :وترحب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  )١٠(  
األطفـال  املتعلـق ببيـع     تفاقية حقـوق الطفـل      الالربوتوكول االختياري     )أ(    

الربوتوكـــول االختيـــاري ، وواســـتغالل األطفـــال يف املـــواد اإلباحيـــةوبغـــاء األطفـــال 
، اللـذان صـدَّقت     املـسلحة الرتاعـات   األطفال يف   املتعلق بإشراك   ل  التفاقية حقوق الطف  

   على التوايل؛٢٠٠٢أبريل / نيسان١٨ و٢٠٠٤مايو / أيار١٧عليهما يف 
بروتوكــول منــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال،         )ب(    

ر وقمعه واملعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـ                
واجلو، املكمِّالن التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، اللـذان               

  ؛٢٠٠٢مارس / آذار١٨صدَّقت عليهما يف 
 املتعلقـة حبظـر   ١٩٩٩ لعـام  ١٨٢اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم            )ج(    

ت عليهـا يف  أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليهـا، الـيت صـدَّق    
 . ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٢

  
  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات  -جيم   

  )٨٤ و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -  ١  
  التشريعات والتطبيق    

تالحظ اللجنة بقلق أن مشروع قانون اهلجرة واألجانب، الذي يشتمل علـى              )١١(  
 قيد النظر يف مكتب الـرئيس ومل ُيطـرح للتـشاور مـع املؤسـسة                بعض أحكام االتفاقية، ال يزال    

 )Procuraduría para la) Defensa de los Derechos Humanosالوطنيــة حلقــوق اإلنــسان 
  . اجملتمع املدين أو

تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة ملواءمــة    )١٢(  
جـه الـسرعة، مبـا يف ذلـك قـوانني اهلجـرة واألجانـب               تشريعاهتا مع أحكام االتفاقية علـى و      

 . احلالية على وجه اخلصوص
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وتالحظ اللجنة أن السلفادور مل تـصدر بعـد اإلعالنـني املنـصوص عليهمـا يف             )١٣(  
 مــن االتفاقيــة، لالعتــراف باختــصاص اللجنــة يف تلقــي بالغــات مــن الــدول  ٧٧ و٧٦املــادتني 

  .األطراف واألفراد
ـة الـدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالنـني املنـصوص           تشجـع اللجن   )١٤(  

  . من االتفاقية٧٧ و٧٦عليهما يف املادتني 
 ٤٦وتالحــظ اللجنــة أن الــسلفادور قــد أصــدرت إعالنــات خبــصوص املــواد     )١٥(  

 من االتفاقية، على حنو قد يعرقل التمتع الكامـل بـاحلقوق      ٦١ من املادة    ٤ والفقرة   ٤٨ و ٤٧و
  .ا يف هذه املواداملنصوص عليه

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف إعالناهتا املتعلقة بـاملواد              )١٦(  
  . من االتفاقية بغية سحبها٦١ من املادة ٤ والفقرة ٤٨ و٤٧ و٤٦

وتالحظ اللجنة أن السلفادور مل تنضّم بعد إىل اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة                 )١٧(  
لعمــال املهــاجرين أو إىل اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم   بــشأن ا) ١٩٤٩لعــام  (٩٧رقــم 
املتعلقة باهلجرة يف ظروف تعسفية وتشجيع تكـافؤ الفـرص واملـساواة يف             ) ١٩٧٥لعام   (١٤٣

  ). أحكام تكميلية(معاملة العمال املهاجرين 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف االنضمام إىل اتفـاقييت منظمـة               )١٨(  
  . يف أقرب وقت ممكن١٤٣ ورقم ٩٧لدولية رقم العمل ا

  
  مجع البيانات    

ترحب اللجنة باملعلومـات والبيانـات اإلحـصائية الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف                  )١٩(  
. ولكنها تأسف لقلة املعلومات املتعلقة بتـدفقات اهلجـرة وغريهـا مـن املـسائل املتعلقـة بـاهلجرة                  

ومات لفهم وضع العمال املهاجرين يف الدولـة الطـرف         وتذكّر اللجنة بأنه ال غىن عن هذه املعل       
  .ولتقييم تنفيذ االتفاقية

 سـليمة ومنـسقة   تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف علـى إنـشاء قاعـدة بيانـاٍت               )٢٠(  
تتماشى مع جوانب االتفاقية كلها، وتشمل بيانات منهجية، ومصّنفة قدر اإلمكان، حبيث            

ويف . ال اهلجـرة ولتطبيـق خمتلـف أحكـام االتفاقيـة     تكون أداةً لوضع سياسـات فعالـة يف جمـ         
حال تعذر توفري معلومات دقيقة، عن العمال املهاجرين يف وضـع غـري نظـامي علـى سـبيل                   

 . املثال، تود اللجنة تلقي بيانات تستند إىل دراساٍت أو تقديراٍت
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  التدريب يف جمال االتفاقية ونشرها    
دمتها الدولـة الطـرف عـن بـرامج التـدريب يف       تالحظ اللجنة املعلومات اليت ق      )٢١(  

  .جمال االتفاقية للموظفني العامني املعنيني، كأفراد شرطة احلدود وموظفي اهلجرة
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنظيم بـرامج تدريبيـة منتظمـة               )٢٢(  

خـصائيون  جلميع املوظفني العاملني يف ميدان اهلجـرة، مبـن فـيهم أفـراد شـرطة احلـدود واأل                 
االجتمــاعيون والقــضاة واملــّدعون العــامون، وتــدعو الدولــة الطــرف إىل تــضمني تقريرهــا    

  .الدوري الثاين معلومات عن أي برامج تدريبية من هذا النوع
  

  )٨٣ و٧املادتان (املبادئ العامة   -  ٢  
  عدم التمييز    

لعمـــال يـــساور اللجنـــة القلـــق إزاء املعلومـــات الـــيت تفيـــد باحتمـــال تعـــرض ا  )٢٣(  
  .املهاجرين وأفراد أسرهم ألشكال متعددة من التمييز يف ميدان العمالة

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  )٢٤(  
تكثيــف جهودهــا مــن أجــل ضــمان متتــع مجيــع العمــال املهــاجرين     )أ(    

وأفــراد أســرهم املقــيمني علــى أراضــيها أو اخلاضــعني لواليتــها بــاحلقوق املنــصوص 
  ؛٧ا يف االتفاقية دون أي متييز، وفقاً للمادة عليه

تكثيف جهودها عن طريـق تـشجيع احلمـالت اإلعالميـة املوجهـة               )ب(    
إىل املوظفني العامني العاملني يف ميدان اهلجرة، وخباصة علـى الـصعيد احمللـي، وإىل               

  .عامة اجلمهور بشأن القضاء على التمييز ضد املهاجرين
  

  فعالاحلق يف سبيل انتصاف     
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف والـيت تفيـد بـأن مـن                  )٢٥(  

حق كل فرد، بغض النظر عن جنسيته، أن يلجأ إىل القضاء ويتمتع حبمايـة احلقـوق املنـصوص                  
عليها يف التشريعات، وأن آليات تقدمي الشكاوى إىل املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان متاحـة        

بيــد أن اللجنــة تــشعر بــالقلق ألن العمــال املهــاجرين، بــصرف النظــر عــن   . هــاجرينللعمــال امل
وضــعهم القــانوين، ال ُتتــاح هلــم عمليــاً ســوى فــرص حمــدودة للجــوء إىل القــضاء بــسبب عــدم   

  .معرفتهم بسبل االنتصاف اإلداري والقضائي املتاحة هلم
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لعمــال تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا إلطــالع ا         )٢٦(  
املهاجرين على وسائل االنتصاف اإلداري والقضائي املتاحـة هلـم ومعاجلـة شـكاواهم علـى        

وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف، على صعيدي القانون واملمارسـة، متتـع            . أجنع حنو ممكن  
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مبن فيهم الذين هم يف وضع غري نظامي، بنفس احلقـوق              

رعايـا الدولة الطرف فيمـا يتعلـق بتقـدمي الـشكاوى واحلـصول علـى آليـات                 اليت يتمتع هبا    
   .جرب فعالة أمام احملاكم، مبا يف ذلك احملاكم العمالية

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

مــل حلكــم الترحيــل ال ختــضع بالكا/تالحــظ اللجنــة بقلــق أن إجــراءات الطــرد  )٢٧(  
ــذ      . القــانون ــنّص علــى احلــق يف طلــب وقــف تنفي ــة بقلــق أن القــانون ال ي كمــا تالحــظ اللجن

  .الطرد قرار
  :الدولةُ الطرف إىل ضمان ما يلي ُتدعى  )٢٨(  
عدم إبعـاد العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم مـن أراضـي الدولـة            )أ(    

ء حيدده القانون وعلى حنو الطرف إال بقرارٍ تتَّخذه السلطات املختصَّة وفقـاً إلجرا
يتماشـــــى مـــــع االتفاقيـــــة، وإتاحـــــة إمكانيـــــة إعـــــادة النظـــــر يف هـــــذا القـــــرار  

  االستئناف؛ بطلب
حق الشخص املعين يف طلب وقف تنفيذ قرار الطرد، ريثما ُينظـر              )ب(    

  .يف طلب االستئناف
وتالحــظ اللجنــة بقلــق أن املعلومــات الــيت قدمتــها الدولــة الطــرف ال توضــح     )٢٩(  

ملمارسات اليت تتبعهـا لكفالـة ورصـد متتـع العمـال املهـاجرين باملـساواة يف املعاملـة يف قطـاعي                      ا
  . من االتفاقية٢٥الزراعة واخلدمة املرتلية، وفقاً ألحكام املادة 

ــال         )٣٠(   ــق العمـ ــة حـ ــل باملمارسـ ــرف إىل أن تكفـ ــة الطـ ــة الدولـ ــدعو اللجنـ تـ
ملعاملة يف قطاعي الزراعة واخلدمة املرتليـة،       املهاجرين، واملهاجرات خاصة، يف املساواة يف ا      

وأن تتخذ تدابري لرصد ظروف عمل العمال املهـاجرين يف هـذين القطـاعني رصـداً فعـاالً،                  
وتطلب من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري الثاين معلومات عن أي تدابري تتخذها 

  .يف هذا الصدد
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رهم احلائزين للوثائق الالزمة أو الذين هم يف حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أُس    -  ٤  
  )٥٦ إىل ٣٦املواد من (وضع نظامي 

 من االتفاقية، تشعر اللجنة بـالقلق ألن أحكـام الفقـرة            ٤٠باإلشـارة إىل املادة      )٣١(  
 مــن قـانون العمــل جتعــل حــق املــشاركة يف قيــادة  ٢٢٥ مــن الدســتور واملــادة ٤٧ مـن املــادة  ٤

  . اً على السلفادوريني باملولدالنقابات العمالية حكر
توصي اللجنة الدولة الطرف باختـاذ التـدابري الالزمـة، مبـا يف ذلـك تعـديل                   )٣٢(  

ــات       ــراد أُســرهم احلــق يف تكــوين اجلمعي ــشريعات، كــي تكفــل للعمــال املهــاجرين وأف الت
تفاقيـة   مـن االتفاقيـة وال     ٤٠والنقابات، فضالً عن املشاركة يف قيادهتا، وفقاً ألحكام املادة          

  .بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم) ١٩٤٨ (٨٧منظمة العمل الدولية رقم 
وتشعر اللجنة بالقلق لعدم متكن العمـال املهـاجرين الـسلفادوريني يف اخلـارج                )٣٣(  

  .من ممارسة حقهم يف التصويت
تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف علـى مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل مراجعـة                 )٣٤(  

إطارها القانوين، واختاذ خطوات أخرى لتيـسري ممارسـة حـق التـصويت للعمـال املهـاجرين                 
  .السلفادوريني املقيمني يف اخلارج

وحتــيط اللجنــة علمــاً بالتوضــيحات الــيت قدمتــها الدولــة الطــرف ومفادهــا أن    )٣٥(  
يومـاً بعـد     ٩٠ و ٦٠العمال املهاجرين يف الـسلفادور بـاتوا ُيمنحـون مـؤخراً فتـرة تتـراوح بـني                  

. انتهاء عقود عملهم من أجل العثـور علـى وظيفـة جديـدة أو تغـيري وضـع اهلجـرة اخلـاص هبـم              
 مـن قـانون اهلجـرة تـشترط علـى العمـال املهـاجرين        ٢٦بيد أن اللجنـة تالحـظ بقلـق أن املـادة       

ــهم، بغــض النظــر عــن أســباب إهنائهــا، وإال كــانوا        ــسلفادور فــور إهنــاء عقــود عمل مغــادرة ال
  .ردللط عرضة

 مــن قــانون اهلجــرة ٢٦توصــي اللجنــة بــأن تعــّدل الدولــة الطــرف املــادة     )٣٦(  
  .  منها٥٢ و٥١لضمان توافق تشريعاهتا مع أحكام االتفاقية، وخصوصاً املادتني 

  
املـواد مـن    (األحكام املنطبقـة علـى فئـات خاصـة مـن العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم                      -  ٥  

  )٦٣إىل   ٥٧
ماً بالربنامج الذي يهـدف إىل تنظـيم وضـع العمـال املـومسيني،      حتيط اللجنة عل    )٣٧(  

والــذي يــسّهل علــى هــذا النــوع مــن العمــال، وخاصــةً الوافــدين مــن نيكــاراغوا وهنــدوراس،    
احلصول على رخص عمل يف الدولة الطرف، بيد أهنـا تـشعر بـالقلق إزاء املعلومـات الـيت تفيـد        
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ري منـصفة، وال سـيما ألن أصـحاب العمـل           بأن العمال املومسيني قد خيضعون لظروف عمـل غـ         
  .يقومون بتوظيفهم عادةً بطريقة غري رمسية

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان متتـع              )٣٨(  
مجيع العمال املومسيني باحلق يف معاملتهم على قدم املساواة مع العمـال الـوطنيني، وخاصـةً                

 العمل، وأن تضمن اضطالع السلطات املعنية برصد منهجي         فيما يتعلق باألجور وظروف   
  .المتثال املعايري الدولية يف هذا الصدد

ــشدٍة للخــضوع       )٣٩(   ــالقلق ألن العمــال احلــدوديني معرضــون ب ـــة ب ــشـعر اللجن وت
  .لظروف عمل غري منصفة وغري ذلك من التجاوزات

 ممكـن بتنفيـذ     تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقـوم يف أقـرب وقـت              )٤٠(  
-Plan Piloto El Salvador(املـــشروع الرائـــد املـــشترك بـــني الـــسلفادور وهنـــدوراس  

Honduras(            الذي يرمي إىل حتسني وضع العمال احلدوديني، وتدعو الدولة الطرف إىل أن 
ُتدرج يف تشريعاهتا الوطنية تعريفاً للعامل احلدودي وأحكامـاً خاصـة تتعلـق حبمايـة حقـوق         

  . من االتفاقية٥٨ وفقاً للمادة هؤالء العمال
  

تعزيــز الظــروف الــسليمة والعادلــة واإلنــسانية واملــشروعة فيمــا يتعلــق بــاهلجرة الدوليــة    -  ٦  
  )٧١ إىل ٦٤املواد من (للعمال وأفراد أسرهم 

 Bienvenido a(تالحــظ اللجنـــة بارتيــاح وجــود برنامـــج ترحيــب بالعـــودة     )٤١(  

casa(  ومركــز اســتقبال )Centro de Atención a Migrantes Salvadoreños( للمهــاجرين 
  .السلفادوريني العائدين إىل وطنهم

ــادئ         )٤٢(   ــاً ملب ــامج، وفق ــة الطــرف مبواصــلة تطــوير الربن ــة الدول توصــي اللجن
االتفاقيــة، ملــساعدة املهــاجرين العائــدين علــى إعــادة االنــدماج بــصورة ســليمة يف النــسيج  

  .ماعيالسلفادوري االقتصادي واالجت
وحتيط اللجنة علمـاً بعمـل شـعبة املـساعدة اإلنـسانية ومـساعدة املهـاجرين يف                 )٤٣(  

جمال إعادة املهاجرين السلفادوريني غري النظـاميني املـصابني أو املتـوفني إىل وطنـهم، ويف جمـال                  
 الـيت   بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء املخـاطر املتعـددة         . توفري املساعدة الطبية للمهاجرين املصابني    

  .يواجهها املهاجرون يف سياق اهلجرة غري النظامية
توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها يف تنظيم محـالت وقائيـة      )٤٤(  

هتدف إىل التصدي للمعلومات املضللة املتعلقة باهلجرة والتوعية بشأن خمـاطر اهلجـرة غـري               
ــوفري املــساعدة إلعــا    ــه ت ــة، وأن تواصــل يف اآلن ذات دة إدمــاج املهــاجرين املــصابني  النظامي
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وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل ضـمان تـوفري             . وإعادة جثث املتـوفني منـهم إىل الـوطن        
  .الوسائل املالئمة هلذه األغراض، مبا يف ذلك التمويل الكايف

ــى         )٤٥(   ــأثري اهلجــرة عل ــة الطــرف جتــري دراســة عــن ت ــة أن الدول وتالحــظ اللجن
بيـد أن   .  وزارة العالقات اخلارجيـة للـسلفادوريني يف اخلـارج         األطفال، وذلك عن طريق نائب    

اللجنة تظل قلقة إزاء حالة األطفال املوجودين يف السلفادور الذين هاجر آباؤهم إىل اخلـارج،                
  .وإزاء عدم توفر معلومات يف هذا الصدد

تشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إهنـاء الدراسـة املتعلقـة بتـأثري اهلجـرة                     )٤٦(  
األطفال ونشر نتائجها على نطاق واسـع، بغيـة وضـع اسـتراتيجياٍت مناسـبة لـضمان              على  

  . محاية أطفال األسر املهاجرة ومتتعهم الكامل حبقوقهم
ــة الطــرف ملكافحــة      )٤٧(   ويف حــني تعتــرف اللجنــة باملبــادرات الــيت تتخــذها الدول

ــة ا      ــار الدول ــالقلق إزاء افتق ــشعر ب ــا ت ــاهرة االجتــار باألشــخاص، فإهن لطــرف إىل الدراســات  ظ
ــيم مــدى انتــشار ظــاهرة االجتــار باألشــخاص يف      والتحلــيالت والبيانــات املــصنفة الالزمــة لتقي

كمــا تالحــظ اللجنــة بقلــق اخنفــاض معــدالت اإلدانــة . أراضــي الدولــة الطــرف وعربهــا ومنــها
  .نسبياً يف قضايا االجتار املرفوعة أمام القضاء

يــيم ظــاهرة االجتــار باألشــخاص ومجــع  توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بتق   )٤٨(  
بيانات مصنفة منهجية لتحسني مكافحـة االجتـار باألشـخاص، وخاصـة النـساء واألطفـال،                

  . وتقدمي اجلناة إىل القضاء
وحتيط اللجنة علماً بالقضايا اجلنائية املرفوعة بشأن جرميـة هتريـب املهـاجرين،              )٤٩(  

ة باإلدانـــات والعقوبـــات الـــيت أفـــضت إليهـــا ولكنـــها تظـــل قلقـــة إزاء قلـــة املعلومـــات املتعلقـــ
  .القضايا هذه

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملكافحة هتريب املهاجرين،           )٥٠(  
وخباصة النساء واألطفال، بوسـائل تـشمل اختـاذ خطـوات مالئمـة لكـشف التـنقالت غـري                   

  . القضاءاملشروعة أو السرية للعمال املهاجرين وأسرهم وتقدمي املسؤولني إىل
  

  املتابعة والنشر  -  ٧  
  املتابعة    

تطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثـاين معلومـات               )٥١(  
وتوصـي  . مفصلة عما تتخذه من تدابري ملتابعة التوصيات املقدمـة يف هـذه املالحظـات اخلتاميـة               
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ضمان تنفيـذ هـذه التوصيــات، مبـا يف          اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيـع التـدابري املالئمـة لـ            
ذلــك إحالتــها إىل أعــضاء احلكومــة والربملــان وإىل الــسلطات احملليــة بقــصد النظــر فيهــا واختــاذ   

  .إجراءات بشأهنا
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمـات اجملتمـع املـدين يف إعـداد                 )٥٢(  

  .تقريرها الدوري الثاين
  

  النشر    
كـذلك إىل الدولـة الطـرف أن تنـشر هـذه املالحظـات اخلتاميـة                تطلب اللجنة     )٥٣(  

على نطاق واسع، مبا يف ذلك يف أوساط الوكاالت العامة والقضاء واملنظمـات غـري احلكوميـة                 
وسائر كيانات اجملتمع املدين، وأن تتخـذ خطـوات إلتاحتـها أمـام املهـاجرين الـسلفادوريني يف                  

  .برين للسلفادور أو املقيمني فيهااخلارج والعمال املهاجرين األجانب العا
  

  التقرير الدوري القادم  -  ٨  
 ١تالحظ اللجنة أن موعد تقـدمي التقريـر الـدوري الثـاين للدولـة الطـرف هـو                 )٥٤(  

ويف الظروف الراهنة، تطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم تقريرهـا                . ٢٠٠٩يوليه  /متوز
  . ٢٠١٠ديسمرب /ل كانون األو١الدوري الثاين يف موعد أقصاه 

  الفلبني  -٢٨
 يف (CMW/C/PHL/1)نظــرت اللجنـــة يف التقريــر األويل املقـــدم مــن الفلـــبني      )١(  

 ٢٣، املعقــــودتني يف )SR.107 وCMW/C/SR.105انظــــر الــــوثيقتني  (١٠٧ و١٠٥جلــــستيها 
، املعقـودة   ١١٤، واعتمدت املالحظات اخلتامية التاليـة يف جلـستها          ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤و

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠يف 
  

  مقدمة  -ألف   
يف حني تعـرب اللجنـة عـن أسـفها للتـأخري يف تقـدمي الدولـة الطـرف تقريرهـا                    )٢(  

األويل، فإهنــــا ترحــــب بتــــسلم التقريــــر وكــــذلك بــــالردود املقدمــــة علــــى قائمـــــة املــــسائـل  
(CMW/C/PHL/Q/1 and Add.1) .     وفـد  وتعرب اللجنة عن تقديرها للحـوار البنـاء واملثمـر مـع

مقتدر ورفيع املستوى، وهو حوار استند إىل التقرير والردود اخلطية على قائمة املسائل مقـدماً               
  .معلومات أكثر حتديداً عن مسائل ذات طبيعة قانونية وعملية فيما خيص تنفيذ االتفاقية
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وتسلّم اللجنة بأن الفلبني هي بصورة رئيسية بلد منشأ ولديها عدد كبري مـن                )٣(  
  .ملهاجرين الذين يعملون خارج البلدالعمال ا
وحتيط اللجنةُ علماً بأن الكثري مـن البلـدان الـيت يعمـل فيهـا عمـال مهـاجرون                     )٤(  

فلبينيون ليست أطرافاً َبْعد يف االتفاقية، مما قد يشكِّل عقبـةً حتـول دون متتُّـع هـؤالء العمـال مبـا           
  . هلم من حقوق مبوجب االتفاقية

  
  بيةاجلوانب اإلجيا  -باء   

ــة حقــوق العمــال       )٥(   ــة الطــرف حبماي ــزام الدول ــة عــن تقــديرها اللت ُتعــرب اللجن
املهاجرين، كما يتبني ذلك من األطر الدستورية والتـشريعية والقـضائية واإلداريـة الوطنيـة الـيت               

  .تشمل العديد من اآلليات املؤسسية
رة إحــدى وتالحــظ اللجنــة مــع التقــدير أن الدولــة الطــرف تعتــرب مــسألة اهلجــ  )٦(  

  . األولويات يف اهتمامات سياستها الداخلية واخلارجية
وتالحــظ اللجنــة مــع التقــدير كــذلك الــدور النــشط الــذي تؤديــه الفلــبني يف      )٧(  

  .تشجيع بلدان املنشأ والعبور واملقصد على التصديق على االتفاقية
الراميـة إىل  وترحـب اللجنة كذلك بالـدور النشط للفلبني يف اجلهود اإلقليمية          )٨(  

  ).آسيان(مكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما يف إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا 
وترحب اللجنة كذلك بقيام الدولة الطرف مؤخراً بالتصديق علـى الـصكوك              )٩(  

  :التالية أو باالنضمام إليها
  اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛   )أ(    
وتوكـوالن االختياريـان التفاقيـة حقــوق الطفـل املتعلقـان بإشــراك      الرب  )ب(    

األطفال يف الرتاعات املسلحة، وببيـع األطفـال وبغـاء األطفـال واسـتغالل األطفـال يف                 
  املواد اإلباحية؛

بروتوكــول منــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال،         )ج(    
يـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر            وقمعه واملعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة هتر     

 واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

ــم       )د(     ــاجرين رقـ ــال املهـ ــة بالعمـ ــة املتعلقـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــة منظمـ اتفاقيـ
أحكــام (املتعلقــة بالعمــال املهــاجرين   ) ١٩٧٥(١٤٣، واتفاقيتــها رقــم  )١٩٤٩(٩٧
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 جيعـل الفلـبني واحـدة مـن الـدول القالئـل الـيت صـدقت علـى مجيـع                     وهـو مـا   ) تكميلية
 .املعاهدات املتصلة حبقوق العمال املهاجرين

ــة      )١٠(   وترحــب اللجنــة باتفاقــات الــضمان االجتمــاعي الثنائيــة الــيت أبرمتــها الدول
  .الطرف بالنظر إىل أن هذه االتفاقات تعزز حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

حــظ اللجنــة الــدور اهلــام الــذي يؤديــه اجملتمــع املــدين كــشريك يف تنفيــذ   وتال  )١١(  
  .أحكام االتفاقية

  
  العوامل والصعوبات  -جيم   

تــسلّم اللجنــة بــأن جغرافيــة آالف اجلــزر يف الدولــة الطــرف متثــل حتــديا أمــام     )١٢(  
 النظاميـة   إمكانية القيام على حنو فعال برصد حركة األشخاص ومراقبة احلدود ملنع اهلجرة غري            

  .ولضمان حقوق مجيع العمال املهاجرين
  

  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات  -دال   
تالحـظ اللجنــة باهتمـام املبــادرات والــربامج املتعـددة الــيت تـضطلع هبــا الدولــة       )١٣(  

ويف . الطــرف اســتجابةً للتحــديات الــيت تواجههــا فيمــا خيــص سياســتها املتــصلة هبجــرة العمــال 
ــربامج     ال ــذه الــ ــذ هــ ــة يف تنفيــ ــدم الكفايــ ــة القلــــق بــــسبب عــ ــساور اللجنــ ــسه، يــ وقــــت نفــ

  .وتقييمها ومتابعتها
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ إجراءات املتابعة املناسـبة وفـضالً عـن               )١٤(  

  .حتديد أهداف ميكن قياسها وحمددة زمنياً من أجل تيسري متابعة تنفيذها
ت الــيت قــدمها وفــد الدولــة الطــرف عــن الــسياسة   وترحــب اللجنــة باملعلومــا   )١٥(  

املتعلقة هبجرة العمال، وخباصة اجلهود اليت تبذهلا الدولة لـضمان أن يقـصد العمـال املهـاجرون                 
غـري أن اللجنـة قلقـة ألن سياسـات الدولـة      . الفلبينيون البلدان الـيت حتتـرم حقـوقهم دون غريهـا       
 ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ لعـامي  ٢٤٨ و٢٤٧قمـي  الطرف، وال سيما عن طريق األمـرين اإلداريـني ر   

  .على التوايل، يبدو أهنا هتدف إىل تشجيع التوظيف اخلارجي للعمال املهاجرين
توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة سياستها املتصلة هبجـرة العمـال مـن           )١٦(  

أجل إعطاء أمهية من املرتبـة األوىل حلقـوق اإلنـسان للعمـال املهـاجرين، وذلـك متـشياً مـع                 
  .RA 8042ف الدولة الطرف نفسها املعلن واحملدد يف القانون هد
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  )٨٤ و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -  ١  
  التشريعات والتطبيق    

تالحظ اللجنة أن الفلبني مل ُتصدر حىت اآلن اإلعالنـني املنـصوص عليهمـا يف                 )١٧(  
للجنــة بتلقِّــي رســائل مــن   مــن االتفاقيــة اللــذين تعتــرف فيهمــا باختــصاص ا ٧٧ و٧٦املــادتني 

  .الدول األطراف واألفراد
تشجـع اللجنـة الدولـة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالنـني املنـصوص              )١٨(  

  . من االتفاقية٧٧ و٧٦عليهما يف املادتني 
  

  مجع البيانات    
ــة الطــرف، ولكنــها      )١٩(   ــها الدول ــة باهتمــام اإلحــصاءات الــيت قدمت تالحــظ اللجن

. ا إزاء ندرة املعلومـات املتعلقـة بأعـداد وتـدفقات العمـال املهـاجرين الفلبينـيني                تعرب عن قلقه  
وتشعر اللجنة باألسف ألن اللجنة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بنظام املعلومـات احلكوميـة              

وعـالوة علـى ذلـك،      . املتبادلة عن اهلجرة، املتوخى إنشاؤها مبوجب أمر تنفيذي، مل ُتنشأ بعـد           
جنة بأسف نـدرة املعلومـات اخلاصـة بعـدد الفلبينـيني املهـاجرين باخلـارج ومهـاراهتم          تالحظ الل 

وتوظيفهم وندرة البيانات الدقيقة عن العائدين واجليلني الثاين والثالث من الفلبينـيني باخلـارج،              
  .وكذلك املعلومات الشحيحة املتعلقة بالعمال املهاجرين األجانب يف الدولة الطرف

جنة إىل أن املعلومات املوثوقة وذات اجلودة أمر ال غىن عنه لفهم تشري الل  )٢٠(  
حالة العمال املهاجرين يف الدولة الطرف ولتقييم تنفيذ االتفاقية ولوضع سياسات وبرامج            

  :ويف هذا اخلصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اآليت. مالئمة
جرة بوصفه قاعدة   إنشاء نظام املعلومات احلكومية املتبادلة عن اهل        )أ(    

بيانات منسقة، مبا يتمشى مـع االتفاقيـة، وتـضمني النظـام بيانـات مـصنفة، وذلـك                  
ــق        ــق هبجــرة العمــال ولتطبي ــا يتعل ــة فيم ــر فاعلي ــسياسة أكث بوصــف النظــام أداة ل

  االتفاقية؛  أحكام
تعزيــز التعــاون مــع ســفارات الفلــبني وقنــصلياهتا لتحــسني عمليــة     )ب(    

  البيانات؛ مجع
عتماد آلية منسقة جلمع إحصاءات عن املهاجرين غري النظاميني،        ا  )ج(    

  مبا يف ذلك عن طريق الدراسات أو التقديرات عند عدم كفاية املعلومات؛
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مواصـــلة التعـــاون مـــع الـــشركاء املعنـــيني بـــشأن حتليـــل وتفـــسري    )د(    
  البيانات والتدفقات اإلحصائية؛

  .ذكورة أعالهضمان ختصيص األموال الكافية لألغراض امل  )ه(    
  التدريب يف جمال االتفاقية، ونشرها

ــد         )٢١(   ــة ق ــة الطــرف واملنظمــات غــري احلكومي ــام أن الدول ــة باهتم تالحــظ اللجن
غري أن اللجنة يـساورها القلـق ألنـه مـا زال            . طورت معلومات ومواد تعليمية متعلقة باالتفاقية     

ستهدفة اليت طُورت الربامج واملـواد   من غري الواضح من املعلومات الواردة ما هي اجلماعات امل         
ــة     ــشرت هبــا االتفاقي ــيت ُن ــة ال ــها، وال الكيفي ــة مــن أجل ــة أن احللقــات  . التدريبي وتالحــظ اللجن

الدراسية والدورات التوجيهية الـيت يتلقاهـا العمـال الفلبينيـون قبـل مغـادرهتم إىل اخلـارج تعـزز              
لومـات املقدمـة عـن أي عمليـات تقيـيم           حقوقهم اليت تكفلها االتفاقية، ولكنها تأسف لقلة املع       
  .تكون قد أُجريت ملعرفة مدى فعالية هذه الدورات

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  )٢٢(  
ــة      )أ(     ــيم لــربامج التــدريب القائمــة وتنظــيم محــالت إعالمي إجــراء تقي

مبـن  لضمان فعاليتها وتأثريهـا علـى املـوظفني العمـوميني العـاملني يف جمـال اهلجـرة،             
فــيهم موظفــو القنــصليات وأفــراد شــرطة احلــدود واألخــصائيون االجتمــاعيون        

  والقضاة ووكالء النيابة؛
ــال     )ب(     ــية للعمــ ــة وحلقــــات دراســ ــيم دورات توجيهيــ ــمان تنظــ ضــ

املهــاجرين قبــل مغــادرهتم إىل اخلــارج، تــشتمل علــى أهــداف واضــحة ومعلومــات  
  ع النهج القائم على احلقوق؛خاصة ببلد املقصد، وتشمل مجيع أحناء البلد بإتبا

العمل مـع منظمـات اجملتمـع املـدين وغريهـا مـن الـشركاء املعنـيني                   )ج(    
ــة وتقــدمي معلومــات إىل      لنــشر معلومــات عــن حقــوق املهــاجرين مبوجــب االتفاقي

وباملثل، اختاذ تدابري إلقامة . العمال الفلبينيني الذين يفكرون يف اهلجرة إىل اخلارج
  إلعالم؛شراكات مع وسائط ا

ــام      )د(     ــدريب، والقي ــة للت  يف ظــل -ضــمان ختــصيص األمــوال الكافي
 بتنظــيم -التعــاون مــع الــشركاء املعنــيني، مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري احلكوميــة    

دورات تدريبية بشأن بناء القدرات للجهات احلكومية اليت تتوىل مسائل اهلجـرة،       
لبينيــــة للعمــــل باخلــــارج، مثــــل إدارة رعايــــة العــــاملني باخلــــارج، والوكالــــة الف 

  .اخلارجية ووزارة
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  )٨٣ و٧املادتان (املبادئ العامة   -  ٢  

  عدم التمييز    
تالحظ اللجنة باهتمام أن مبدأ عدم التمييز موجود قانونا يف دستور الفلـبني،               )٢٣(  

بيـد أن اللجنـة تـشعر بـالقلق     . ، وكذلك يف عـدد مـن التـدابري التـشريعية    RA 8042ويف القانون 
، من حيث املمارسة، ال ُيمنح العمال األجانـب يف الفلـبني حقـوق إال يف أوضـاع بعينـها،                    ألنه

  .مثل املعاملة باملثل، وهو ما قد ال يتمشى مع االتفاقية
تؤكد اللجنة جمدداً أن ممارسة حقوق اإلنسان ال تقـوم علـى مبـدأ املعاملـة                  )٢٤(  

رورية ملواءمـة تـشريعاهتا احملليـة       باملثل، وهـي توصـي الدولـة الطـرف باختـاذ اخلطـوات الـض              
  .االتفاقية مع

وفيما يتعلق بالفلبينيني العاملني باخلارج، تالحظ اللجنة دور وزارة اخلارجيـة             )٢٥(  
وأنشطة مكتب املساعد القانوين لشؤون العمال املهاجرين والراميني إىل متابعـة احلقـوق باسـم               

. قـدمي الـشكاوى الفرديـة مـن الناحيـة القانونيـة       العمال املهاجرين الفلبينـيني يف حالـة اسـتحالة ت         
وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة باهتمام وجود صندوق املساعدة القانونية الـذي أُنـشئ مـن                
أجل العمال املهاجرين الفلبينيني، ولكنها تأسـف لعـدم تقـدمي معلومـات كافيـة بـشأن املـسائل                   

  .اليت جرى تناوهلا وحتديد البلدان املعنية
  :صي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل اآليتتو  )٢٦(  
مواصلة أنشطتها وتعزيزهـا فيمـا خيـص تقـدمي املـساعدة القانونيـة إىل                 )أ(    

  العمال املهاجرين الفلبينيني؛
إعـــالم العمـــال املهـــاجرين الفلبينـــيني بـــسبل االنتـــصاف اإلداريـــة         )ب(    

  .ارجيةوالقضائية املتاحـة هلـم عـن طريق وزارة اخل
  

  )٣٥- ٨املواد (حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   -  ٣  
يف حني تالحظ اللجنة مـع التقـدير األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا اللجنـة الوطنيـة               )٢٧(  

ــات         ــساء الفلبيني ــة الن ــّن لتحــسني حال ــذي ُس ــوطين ال ــشريع ال ــة والت ــرأة الفلبيني ــدور امل ــة ب املعني
وعالوة علـى ذلـك،     . لجنة باهتمام األعداد الكبرية للعامالت املهاجرات     املهاجرات، تالحظ ال  

تالحــظ اللجنــة بقلــق، شــأهنا يف ذلــك شــأن اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة    
والثقافية، أن النساء ُيستخدمن يف معظم األحيان يف جمـاالت حمـددة للنـساء كالعمـل مقـدمات         

لتسلية وخادمات باملنازل حيث يتعرضن إلسـاءة املعاملـة اجلـسدية           للرعاية ومقدمات للترفيه وا   
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احلـصول علـى أجـور      / تـأخر دفعهـا   /واللفظية واالستغالل اجلنسي وعدم احلصول على األجور      
  .ناقصة، ورمبا يواجهن أوضاع عمل جمحفة

حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل تــشجيع   )٢٨(  
  :لمهاجرات املستضعفات، وذلك بوسائل من بينها ما يليالدعم والتمكني ل

إجـــراء تقييـــم دقيــق للحالــة واختــاذ تــدابري ملموســة يف سياســاهتا      )أ(    
املتعلقة باهلجرة من أجل تنـاول مـسألة تأنيـث اهلجـرة تنـاوالً شامــالً، مبـا يف ذلـك                     

  ة للنساء؛دخل النساء يف القطاع غري الرمسي واحلد األدىن من حلماية االجتماعي
التفـــاوض بـــشأن فـــرص وأوضـــاع عمـــل أكثـــر أمنـــاً للنـــساء يف     )ب(    

القطاعات اليت يتعرضن فيها للخطر، وذلـك عـن طريـق إبـرام اتفاقـات ثنائيـة مـع             
  البلدان اليت تتواتر فيها أكثر من غريها املعاملة التمييزية وإساءة املعاملة؛

 من أجـل املـوظفني     تنظيم تدريب وتوعية بشأن الشؤون اجلنسانية       )ج(    
احلكــوميني الــذين يتعــاملون مــع مــسائل اهلجــرة، وخباصــة أولئــك الــذين يقــدمون   
مساعدة قانونية وقنصلية إىل املواطنني الفلبينيني باخلارج الباحثني عن العدالة فيما           

  يتعلق بإساءة املعاملة يف مكان العمل؛
وع اجلـنس واهلجـرة   تنفيذ الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل املعين بنـ     )د(    

بوصفها أداة لصنع القرار الـسياسايت      " دعوة مانيال إىل العمل   "ب والتنمية املعروف   
  وجلهد الدعوة يف هذا الصدد؛

البقاء علـى اتـصال مـع شـبكات الـشركاء احمللـيني والـدوليني مـن              )ه(    
  .أجل تقدمي اخلدمات والدعم إىل املهاجرين والدفاع عن حقوقهم

ــة عــن قلقهــا إزاء احلــاالت املوثقــة الــيت مل يقــدم فيهــا موظفــو    وتعــرب الل  )٢٩(   جن
القنـصليات باخلــارج املـساعدة املالئمــة ملـواطنيهم ألن هـؤالء املــوظفني غـري ملّمــني      /الـسفارات 

ــا ــضيف    مب ــد امل ــاإلجراءات يف البل ــة ب ــه الكفاي ــاً     . في ــة علم ــه اللجن ــذي حتــيط في ــت ال ويف الوق
آللية البديلة اخلاصة بتسوية الرتاعات، فإهنا تعرب عـن قلقهـا           باملعلومات اليت قدمها الوفد عن ا     

إزاء املعلومات اليت تفيد أن املهاجرين الفلبينيني ال يريـدون رفـع دعـاوى بـشأن إسـاءة املعاملـة             
من جانب مستخدِميهم باخلارج بسبب عدم الثقـة يف النظـام القـضائي أو بـسبب اخلـوف مـن                    

  .ت اجلرب املتاحةاالنتقام أو عدم اإلملام بإمكانيا
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٠(  
أن تضمن استجابة الدوائر القنصلية استجابة فعالة حلاجة العمـال            )أ(    

  املهاجرين الفلبينيني وأفراد أسرهم إىل احلماية؛
أن تتخذ تدابري تضمن أن يكون موظفـو الـسفارات والقنـصليات          )ب(    

ات يف البلــدان الــيت يعمــل فيهــا العمــال املهــاجرون علــى علــم بــالقوانني واإلجــراء
الفلبينيون، وخباصة البلدان اليت تصنفها وزارة اخلارجية ووزارة العمل والتوظيف       

  ؛"ذات إشكالية عالية"على أهنا 
أن جتري بانتظام مراجعة لألداء ومراجعـة ماليـة ملـوظفي احلكومـة               )ج(    

ــرة، و     ــسائل اهلجــ ــاولون مــ ــن يتنــ ــا ممــ ــرز يف   ووكاالهتــ ــدم احملــ ــد التقــ أن ترصــ
  .اخلصوص هذا

وتالحــظ اللجنــة بقلــق أنــه، علــى الــرغم مــن جهــود الدولــة الطــرف حلمايــة      )٣١(  
حقوق العمـال املهـاجرين الفلبينـيني باخلـارج، ال تـزال إسـاءة املعاملـة واالسـتغالل مـستمرين،                    

  .وخباصة ضد النساء املهاجرات، وأن اإلبالغ عنها ناقص
  :نة الدولة الطرف مبا يليتوصي اللج  )٣٢(  
أن جتري مراجعة لالتفاقات ومذكرات التفاهم وغريها من تدابري           )أ(    

احلمايــــة الثنائيــــة واملتعــــددة األطــــراف مــــع البلــــدان الــــيت يعمــــل هبــــا العمــــال 
  الفلبينيون؛ املهاجرون

أن تواصل ترتيبات التعاون يف اجملاالت موضع االهتمـام املـشترك             )ب(    
ضيفة للعمال املهاجرين الفلينيني، وذلك يف حالـة عـدم الـتمكن مـن              مع البلدان امل  

  إبرام اتفاقات ثنائية؛
أن تزيد قنوات نشر االتفاقية من أجل زيادة الوعي لـدى العمـال               )ج(    

املهاجرين، وخباصـة النـساء العـامالت يف اخلدمـة املرتليـة، باآلليـات املتاحـة لتقـدمي                  
 يتسىن التحقيق يف مجيـع التجاوزات،مبـا        الشكاوى ضد أرباب العمل، وذلك حىت     
  يف ذلك إساءة املعاملة، واملعاقبة عليها؛

أن تقــــّدم املــــساعدة املالئمــــة عــــن طريــــق مــــوظفي الــــسفارات   )د(    
وال سـيما إىل    " الكفالـة "والقنصليات باخلارج إىل العمال املهـاجرين ضـحايا نظـام           

بلـدان اخللـيج، وأن تـسعى       العامالت يف اخلدمة املرتلية، وعلى وجه اخلـصوص يف          
  .إىل التفاوض مع بلدان املقصد املعنية بشأن إصالح هذا النظام أو مراجعته
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حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أُسرهم احلائزين للوثائق الالزمة أو الذين هم يف     -  ٤  
  )٥٦- ٣٦املواد (وضع نظامي 

لعمال املهـاجرين األجانـب   يساور اللجنة القلق إزاء وجود قيود على ممارسة ا    )٣٣(  
املقيمني يف الفلبني إقامة مشروعة حلقهم يف املشاركة على حنو مباشر أو غري مباشـر يف أنـشطة           
النقابات، وبسبب أن هذا احلق معترف به فقط للعمـال املهـاجرين املقـيمني والعـاملني بـصورة               

قوقــاً مماثلــة للعمــال مــشروعة يف الفلــبني إذا كــانوا مــن مــواطين بلــد ميــنح نفــس احلقــوق أو ح  
واللجنة قلقة ألن جعل احلق يف االنضمام إىل النقابات أو تكوينها خاضـعاً للمعاملـة       . الفلبينيني

  .باملثل إمنا يشكل انتهاكاً لالتفاقية
 من جلنة اخلـرباء التابعـة       ٢٠٠٨تؤكد اللجنة جمدداً الطلب املقدم يف عام          )٣٤(  

ق االتفاقيات والتوصيات املتصلة باتفاقية منظمة العمـل        ملنظمة العمل الدولية واملعنية بتطبي    
، والــيت )اتفاقيــة احلريــة النقابيــة ومحايــة حــق التنظــيم النقــايب ) (١٩٤٨(٨٧الدوليــة رقــم 

أوصت الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك إدخال تعـديالت تـشريعية علـى     
ــادتني  ــانون العمــل لتكفــل جل  ) ب(٢٧٢ و٢٦٩امل ــراد   مــن ق ــع العمــال املهــاجرين وأف مي

أسرهم املقيمني يف الفلبني إقامة مشروعة احلق يف أن ينضموا إىل اجلمعيات والنقابات وأن 
 مـن االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة        ٤٠ينشئوها ويشكلوا جزءاً من قيادهتا، وذلك وفقاً للمادة         

ة العمـل الدوليـة رقـم       حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ووفقاً التفاقيـة منظمـ          
  .، بدون إخضاع ذلك للمعاملة باملثل٨٧

وتعرب اللجنة عن تقديرها ألن حق العمال املهاجرين الفلبينيني يف املـشاركة              )٣٥(  
وفــي حــني   . RA 8042يف العمليـات الدميقراطيـة املتـصلة بـصنع القـرار معتـرف بـه يف القـانون         

لدولـة الطـرف لتيـسري مـشاركة العمـال املهـاجرين            تالحـظ اللجنـة كذلك اجلهود الـيت تبـذهلا ا        
باخلارج يف انتخابات اختيار رئيس اجلمهورية ونائب الرئيس وأعـضاء جملـس الـشيوخ وممثلـي                
ــوائم احلزبيــــة، ِفإهنــــا تعــــرب عــــن قلقهــــا ألن االشــــتراط املــــسبق املتمثــــل يف تقــــدمي          القــ

عاً بـيمني بنيـة العـودة إىل الفلـبني          إقـراراً خطيـاً مـشفو     "املقيمني بصفة دائمة باخلارج     /املهاجرين
وعـالوة علـى ذلـك، تـشعر اللجنـة      . قد حيد من ممارسـة حقهـم يف االقتـراع         "  سنوات ٣خالل  

ــراع       ــة الــصغرية جــداً مــن العمــال الفلبينــيني باخلــارج املــسجلني لالقت ــالقلق إزاء النــسبة املئوي ب
  .االنتخابات يف

  :هودها الرامية إىل ما يليتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ج  )٣٦(  
تــشجيع العمــال الفلبينــيني باخلــارج علــى التــسجيل واملــشاركة        )أ(    

  االنتخابات؛ يف



A/64/48 
 

49 09-57147 
 

االحتفاظ بسجل للناخبني باخلارج واختاذ خطـوات إضـافية تيـسر          )ب(    
  على العمال املهاجرين الفلبينيني املقيمني يف اخلارج ممارسة حقوقهم يف االقتراع؛

ملان الفلبـيين إىل النظـر يف املقترحـات الراميـة إىل تعـديل              دعوة الرب   )ج(    
  ".اإلقرار اخلطي املشفوع بيمني بشأن نية العودة" حلذف اشتراط RA 9189القانون 
وتعرب اللجنة عن تقـديرها للجهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف للـدخول يف                    )٣٧(  

ــذل        ــف وك ــز التوظي ــة تعزي ــصد بغي ــدان املق ــع بل ــة م ــات ثنائي ــاجرين   اتفاق ــال امله ــاه العم ك رف
غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن األحكام الواردة يف االتفاقات الثنائيـة الـيت أُبرمـت                . وحقوقهم

  .حىت اآلن ال تعزز وحتمي بالقدر الكايف حقوق اإلنسان األساسية للمهاجرين
توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج تـدرجيياً بالقـدر املمكـن األحكـام                )٣٨(  

  .ات الصلة باالتفاقيـة يف االتفاقات الثنائيةذ
  

تعزيــز األوضــاع الــسليمة والعادلــة واإلنــسانية واملــشروعة فيمــا يتعلــق بــاهلجرة الدوليــة   -  ٥  
  )٧١- ٦٤املواد (للعمال وأفراد أسرهم 

تالحــظ اللجنــة باهتمــام سياســة هجــرة العمــال الــيت تنفــذها الدولــة الطــرف،    )٣٩(  
وتالحـظ اللجنـة كـذلك اجلهـود الـيت تبـذهلا       . ومـة دوراً داعمـاً وتنظيميـاً   واليت تتوىل فيهـا احلك    

الدولة الطرف لدعم الوكالـة الفلبينيـة للتوظيـف باخلـارج ووزارة اخلارجيـة يف تناوهلمـا ملـسألة                  
ويف الوقــت نفــسه، يــساور اللجنــة القلــق إزاء األعــداد الكــبرية للعمــال   . اهلجــرة غــري النظاميــة

قضت صالحية تأشريات دخـوهلم، وإزاء اسـتمرار وجـود مهـاجرين فلبينـيني              الفلبينيني الذين ان  
غــري نظــاميني وليــست لــديهم الوثــائق املطلوبــة يف اخلــارج معظمهــم مــن النــساء العــامالت يف   

  .اخلدمة املرتلية، والاليت قد يكن أكثر عرضة إلساءة املعاملة
ــساعدة        )٤٠(   ــدمي امل ــة الطــرف مبواصــلة تق ــة الدول ــاجرين توصــي اللجن إىل امله

  :الفلبينيني غري النظاميني الذين هم حباجة إىل احلماية، وتوصيها كذلك مبا يلي
ــصورة         )أ(     ــيني ب ــواطنني الفلبين ــع هجــرة امل ــا ملن ــن جهوده ــد م أن تزي

  مشروعة؛ غري
أن تواصــــل جهودهــــا لــــضمان إبــــرام اتفاقــــات تعــــاون مــــع          )ب(    

  املضيفة؛ البلدان
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هتا وملحقياهتـــا العماليـــة باخلـــارج مـــع أن تـــشجع تعـــاون قنـــصليا  )ج(    
البلدان اليت تستضيف عماالً فلبينيني من أجل تعزيـز األوضـاع الـسليمة والعادلـة           

  .واإلنسانية واملشروعة للعمال املهاجرين
ويف حني تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد زادت العقوبة علـى الوكـاالت                )٤١(  

ا تعـرب عـن قلقهـا إزاء االدعـاءات الـيت تقـول بـأن                اليت تفرض رسـوماً باهظـة للتوظيـف، فإهنـ         
ــل خــدماهتا وتعمــل وســيطة         ــة مقاب ــزال تفــرض رســوماً عالي وكــاالت التوظيــف اخلاصــة ال ت
لوكــــاالت التوظيــــف األجنبيــــة، وهــــو مــــا قــــد يزيــــد، يف حــــاالت معينــــة، مــــن هــــشاشة   

  .املهاجرين وضع
يــف اخلاصــة توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف مبراجعــة دور وكــاالت التوظ   )٤٢(  

وباملوافقة على توصية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمهـاجرين والراميـة إىل تعزيـز                
النظام القائم الذي تديره احلكومة بشأن الترخيص لوكاالت التوظيف، وكذلك إىل تعزيز 

  .آليات تنظيم اهلجرة ومراقبتها
 عن برنامج إعادة اإلدمـاج      تالحظ اللجنة باهتمام املعلومات اليت قدمها الوفد        )٤٣(  

االستراتيجي الذي وضعته الدولة الطرف مـن أجـل العمـال املهـاجرين العائـدين، مبـن يف ذلـك         
  .ومع ذلك، تالحظ اللجنة نقص املعلومات املتاحة للّجنة عن هذا الربنامج. أفراد أسرهم

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  )٤٤(  
ــز   أن تعمـــل يف شـــراكات   )أ(     مــع مجيــع الــشركاء ذوي الــصلة لتعزي

برنامج إعادة اإلدماج القائـم، وال سيما فيما خيص التصدي ملسألة نزوح األدمغـة            
  وإطالق مبادرات لنقل املعرفة ووضع خمططات الستعادة األدمغة؛

أن ختصـص ميزانية كافية لـربامج إعـادة اإلدمـاج، وخباصـة ملركـز             )ب(    
  ؛٢٠٠٧ يف عام إعادة اإلدماج الذي افُتتـح

أن تعزز برامج إعادة اإلدماج لضمان حتقيق مكاسب من اهلجـرة             )ج(    
ــشاء وظــائف يف       ــؤدي إىل إن ــشاريع ميكــن أن ت ــدين يف م ــيني العائ وإشــراك الفلبين

  الدولة الطرف؛
أن تواصل وتعـّزز التـدريب يف جمـال املهـارات والقـدرات التقنيـة                 )د(    

  د إلعادة إدماج هنائية يف الفلبني؛وإنشاء مشاريع احلرة من أجل اإلعدا



A/64/48 
 

51 09-57147 
 

أن تعتمـــد تـــدابري وفقـــا ملبـــادئ االتفاقيـــة بقـــصد إنـــشاء آليـــات     )ه(    
مؤسسية حملية لتيسري العودة الطوعية للعمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، وكـذلك            

  .إعادة إدماجهم اجتماعياً وثقافياً بصورة دائمة
ال والتـأثري الــسليب علـى األطفــال   وتعـرب اللجنــة عـن قلقهــا إزاء حالـة األطفــ     )٤٥(  

وتــشري املعلومــات املعروضــة علــى اللجنــة إىل أن األطفــال  . الــذين هــاجر والــداهم إىل اخلــارج
الذين يعمل أحد أبويهم باخلارج يعيشون يف ظل روابط أسرية واهية وأداء سـيئ يف املـدارس،                

قلـق اللجنـة نظـراً إىل أن    وهـذه املـسألة تـثري    . وعلى وجه اخلصوص إذا كانت الغائبـة هـي األم    
  . يف املائة من مجيع العمال املهاجرين الفلبينيني هم نساء٥٠

تشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى دعـم إجـراء دراسـة شـاملة عـن حالـة                 )٤٦(  
أطفال األسر املهاجرة، وذلك هبدف وضع استراتيجيات مناسبة لضمان محايتـهم ومتـتعهم             

رامج الدعم اجملتمعي، واحلمالت التثقيفية واإلعالميـة،       الكامل حبقوقهم بوسائل من بينها ب     
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع املنظمـات غـري    . والربامج املدرسية 

  .احلكومية من أجل هؤالء األطفال وأمهاهتم
ــل         )٤٧(   ــة الطــرف مث ــذهلا الدول ــيت تب ــة اجلهــود الكــبرية ال ويف حــني تالحــظ اللجن

، تــشعر اللجنــة "حنــن لــسنا للبيــع"رية للمتــاجرين بالبــشر وإطــالق محلــة بعنــوان اإلدانــات األخــ
ــشر        ــذين هــم ضــحايا لالجتــار بالب ــيني يف اخلــارج ال ــدد الكــبري للعمــال الفلبين ــالقلق إزاء الع . ب

وتأسف اللجنة كذلك للعدد احملدود جداً من حاالت رفع دعاوى ضد مرتكيب أفعـال االجتـار                
 وإدانتـــهم، فـــضالً عـــن رفـــض الكـــثري مـــن هـــذه الـــدعاوى يف   بالبـــشر وحـــاالت مقاضـــاهتم 

  .األولية مراحلها
تؤيد اللجنة توصـيات اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                    )٤٨(  

  :ضد املرأة يف هذا اخلصوص، وتوصي الدولة الطرف مبا يلي
ــة       )أ(     ــات منهجي ــع بيان ــّيم ظــاهرة االجتــار باألشــخاص وأن جتّم أن تق

ــصن ــى     ومـ ــال، علـ ــساء واألطفـ ــيما النـ ــشر، وال سـ ــار بالبـ ــة االجتـ ــة مكافحـ فة بغيـ
  أفضل؛ حنو

أن تضمن بقوة اإلنفاذ الفعال للتشريعات املتعلقة مبكافحة االجتار          )ب(    
بالبشر، وأن تزيد من جهودها الرامية إىل حتسني سجل حاالت املقاضـاة واإلدانـة              

ميني املستفيدين من عملية االجتـار أو       واملعاقبة للمتّجرين بالبشر واملسؤولني احلكو    
  املشاركني فيها، وتقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة؛
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ــانوين، وأن تـــوفر     )ج(     أن تّعـــزز محـــالت مناهـــضة التوظيـــف غـــري القـ
  التمويل الكايف لتنفيذ خطة العمل االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر؛

ع الــشركاء ذوي الــصلة بغيــة زيــادة  أن تواصــل التعــاون مــع مجيــ   )د(    
وأن تواصـل،   . أنشطة الدعوة ونشر املعلومات والتعلـيم والتوعيـة العامـة الـشاملة           

باملثــل، األنــشطة املــستمرة اخلاصــة بالكــشف املبكــر عــن هــذه األفعــال واحليلولــة  
  وقوعها؛ دون

أن تنسق وترصد عملية تنفيذ القوانني املتعلقـة بالـسخرة والـرق،              )ه(    
تواصــل بــرامج التــدريب اخلاصــة بــالتعرف علــى ضــحايا االجتــار باألشــخاص  وأن 

وأن تواصـل تـدريب وكـالء النيابـة         . وتقدمي املساعدة والتدخل الضروريني إلـيهم     
وأن تواصـل،   . ليصبحوا ملمني متاماً باملعاين الدقيقة لقانون مكافحة االجتار بالبشر        

قنيـة والتـدريب للمكلفـني بإنفــاذ    باملثـل، الـشراكات بغيـة زيـادة بنـاء القـدرات الت      
  القوانني ووكالء النيابة ومقدمي اخلدمات؛

ــدوليني ذوي       )و(     ــوطنيني وال ــشركاء ال ــع ال ــشراكات م أن تواصــل ال
الصلة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، من أجـل تقـدمي اخلـدمات إىل ضـحايا       

  .االجتار بالبشر
رات احلكوميـة واهليئـات التابعـة هلـا الـيت           تالحظ اللجنة العدد الكبري مـن اإلدا        )٤٩(  

 RA 8042تعىن مبسائل اهلجـرة فـضالً عـن التـشريعات املتعلقـة بـاهلجرة ، مبـا يف ذلـك القانــون          
ــاملني باخلــارج     ــة الع ـــوظيف باخلــارج وإدارة شــؤون رعاي ـــة للت ــك،  . واإلدارة الفلبيني ــع ذل وم

لــى وزارات خمتلفــة مــع عــدم وجــود يــساور اللجنــة القلــق إزاء تــوزع املــسؤوليات املؤســسية ع
كيان تنسيقي هلا، وإزاء حمدودية وسائلها وقدرهتا علـى الوفـاء بواليتـها بطريقـة مناسـبة، وإزاء        

  .ضعف التنسيق يف التنفيذ الفعلي لتعزيز ومحاية حقوق العمال املهاجرين
توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل حتسني القدرة املؤسسية على حـل              )٥٠(  

اكل اليت تواجه العمال املهاجرين، بأن تبسِّط وترّشـد اهليكـل املؤسـسي الـذي يتنـاول             املش
مــسائل اهلجــرة، وأن ختــصص مــوارد ماليــة وبــشرية كافيــة للجهــات الفاعلــة داخــل هــذا   

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـضمن   . اهليكل ألداء عملها بكفاءة   
  .غري احلكومية التابعة للمجتمع املدينمشاركة أوسع من جانب املنظمات 
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  املتابعة والنشر  -  ٦  
  املتابعة    

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الـدوري الثـاين معلومـاٍت                )٥١(  
. مفصلة عّما ستّتخذه من تدابري ملتابعـة تنفيـذ التوصـيات املقدَّمـة يف هـذه املالحظـات اخلتاميـة                   

 الطرف بأن تتخذ مجيـع التـدابري املناسـبة لـضمان تنفيـذ هـذه التوصـيات             وتوصي اللجنةُ الدولة  
بطرقٍ من بينها إحالتها إىل مجيع الـسلطات الوطنيـة واحملليـة ذات الـصلة مـن أجـل النظـر فيهـا                       

  .واختاذ إجراءاٍت بشأهنا
كمـا تــشجع اللجنــة الدولـة الطــرف علــى إشـراك منظمــات اجملتمــع املــدين يف      )٥٢(  

  . الثاين للدولة الطرفإعداد التقرير
  

  النشر    
تطلــب اللجنــة باملثــل إىل الدولــة الطــرف أن تنــشر هــذه املالحظــات اخلتاميــة     )٥٣(  

علــى نطــاقٍٍ واســع، مبــا يف ذلــك لــدى اهليئــات العامــة، والقــضاء، واملنظمــات غــري احلكوميــة،   
املهــاجرين وأعــضاء اجملتمــع املــدين اآلخــرين، وأن تتخــذ خطــوات لتبليــغ هــذه املالحظــات إىل  
  . الفلبينيني يف اخلارج وإىل العمال املهاجرين األجانب املقيمني يف الفلبني أو العابرين هلا

  
  التقرير الدوري القادم  -  ٧  

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقـاً ملتطلبـات تقـدمي                )٥٤(  
 املبادئ التوجيهية املنـسقة لتقـدمي التقـارير    الوثيقة األساسية املشتركة وهي املتطلبات الواردة يف   

  ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3الوثيقة (
تالحــظ اللجنــة أن موعــد تقــدمي التقريــر الــدوري الثــاين مــن الدولــة الطــرف      )٥٥(  

ويف هــذه الظــروف، تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن  . ٢٠٠٩يوليــه / متــوز١ســيحل يف 
  .٢٠١١مايو / أيار١ٍد أقصاه ُتقدم تقريرها الدوري الثاين يف موع
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  املرفق األول

الــدول الــيت وقعــت علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال      
قت عليهــا أو انــضمت إليهـــا حــىت  املهــاجرين وأفـــراد أسرهـــم، أو صــد 

  ٢٠٠٩مارس /آذار ٣١
  

  )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام  تاريخ التوقيع  الدولة

  )ب(أو اخلالفة 
  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين١١    جانأذربي

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٠  األرجنتني
  )أ(٢٠٠٢فرباير / شباط٥    إكوادور
  )أ(٢٠٠٧يونيه / حزيران٥    ألبانيا

     ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  إندونيسيا
      

  ) أ(٢٠٠١فرباير / شباط١٥    أوروغواي
   )أ(١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤    أوغندا

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٣  باراغواي
  )أ(٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤    بليز

    ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٧  بنغالديش
      
    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  بنن

  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦   ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦  بوركينا فاسو
  )أ(١٩٩٦ديسمرب /كانون األول ١٣    البوسنة واهلرسك

  )أ(٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٦    بوليفيا

  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  بريو
      

  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧   ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٣  تركيا
    ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥  توغو

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

    )ب(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود
      

  )أ(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١    اجلزائر
     ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢  جزر القمر

  )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨    اجلماهريية العربية الليبية 

   ٢٠٠٥يونيه /ان حزير٢    اجلمهورية العربية السورية
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  )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام  تاريخ التوقيع  الدولة

  )ب(أو اخلالفة 
  )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٦    الرأس األخضر

      
  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥    رواندا

     ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  سان تومي وبرينسييب
  )أ(١٩٩٦مارس / آذار١١    سري النكا
   ٢٠٠٣مارس / آذار١٤   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣  السلفادور

  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٩    السنغال
      

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

   ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  طاجيكستان
      

     ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٥  غابون
   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  غانا

  *٢٠٠٣مارس / آذار١٤   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  غواتيماال
     ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  غيانا
  )أ(٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧    غينيا
      

     ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢   بيساو- غينيا 
   ١٩٩٥يوليه / متوز٥   ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٥  الفلبني

   )أ(٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩    قريغيزستان
     ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧  كمبوديا
  )أ(١٩٩٥مايو / أيار٢٤    كولومبيا

      
    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩  الكونغو
     ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  ليبرييا
   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤  ليسوتو
  )أ(٢٠٠٣يونيه / حزيران٥    مايل 
  )أ(١٩٩٣فرباير / شباط١٩    مصر

      
   ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١   ١٩٩١أغسطس / آب١٥  املغرب

  **١٩٩٩مارس / آذار٨   ١٩٩١مايو / أيار٢٢  املكسيك
  )أ(٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢    موريتانيا



A/64/48
 

09-57147 56 
 

  )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام  تاريخ التوقيع  الدولة

  )ب(أو اخلالفة 
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    النيجر

  )أ(٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٦    نيكاراغوا
      

      )أ(٢٠٠٥أغسطس /ب آ٩    هندوراس
  .٧٧ و٧٦، أصدرت غواتيماال اإلعالن الذي يعترف باختصاص اللجنة مبوجب ماديت االتفاقية ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٨يف   *  
  . من االتفاقية٧٧، أصدرت املكسيك اإلعالن الذي يعترف باختصاص اللجنة مبوجب املادة ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٨يف   **  

  
  



A/64/48 
 

57 09-57147 
 

  
  املرفق الثاين
ــ     ــع العمــــال املهــــاجرين       أعــ ــة حبمايــــة حقــــوق مجيــ ضاء اللجنــــة املعنيــ

  أسرهم وأفراد
  

 بلد اجلنسية اسم العضو
   ٣١تنتهي مدة العضوية يف 

 ديسمرب/كانون األول

 ٢٠١١ املكسيك السيد فرانسيسكو ألبا
 ٢٠٠٩ الفلبني السيد خوسيه سريانو برييانتيس

 ٢٠١١ السلفادور السيدة آنا اليزابيث كوبياس ميدينا
 ٢٠٠٩ غواتيماال السيدة آناماريا ديغييس

 ٢٠١١ مصر السيد أمحد حسن الربعي
 ٢٠١١ املغرب  السيد عبد احلميد اجلمري
 ٢٠٠٩ سري النكا السيد براساد كارياواسام

  ٢٠١١  بوركينا فاسو  السيدة مرييام بوسي
 ٢٠٠٩ تركيا السيد حممد سيفيم
 ٢٠٠٩ أذربيجان السيد أزاد تاغيزاده

  :تشكيل املكتب

  السيد عبد احلميد اجلمري  : الرئيس  

  السيد خوسيه برييانتيس  :نواب الرئيس  
  السيدة آناماريا ديغييس  
  السيد أزاد تاغرياده  

  السيد فرانسيسكو ألبا  :املقرر  
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  املرفق الثالث

ــة  ٧٣تقــدمي تقــارير الــدول األطــراف مبوجــب املــادة         ــة لغاي  مــن االتفاقي
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١

  
  تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير نوع التقرير الدولة الطرف

   ٢٠١١مايو / أيار١ الدوري الثاين أذربيجان
        

    ٢٠٠٨يونيه / حزيران١  أويل  األرجنتني
   ٢٠٠٩يوليه / متوز١ الدوري الثاين إكوادور
    ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  أويل  ألبانيا

   ٢٠٠٤يوليه /ز متو١ أويل أوروغواي
    ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  أوغندا

        
    ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١  أويل  باراغواي

    ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  بليز
    ٢٠٠٥مارس / آذار١  أويل  بوركينا فاسو

    ٢٠١١مايو / أيار١  الدوري الثاين  البوسنة واهلرسك
    ٢٠٠٩يوليه / متوز١  الدوري الثاين  بوليفيا

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

    ٢٠٠٥مايو / أيار١  أويل   ليشيت- تيمور 
    ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١  أويل  جامايكا
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣  ٢٠٠٦أغسطس / آب١  أويل  اجلزائر

        
    ٢٠٠٥أكتوبر /ل تشرين األو١  أويل  اجلماهريية العربية الليبية

    ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١  الدوري الثاين  اجلمهورية العربية السورية
    ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  الرأس األخضر

    ٢٠١٠أبريل / نيسان١  أويل  رواندا
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  سري النكا

        
   ٢٠١٠رب ديسم/ كانون األول١  الدوري الثاين  السلفادور
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  تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير نوع التقرير الدولة الطرف
    ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  السنغال
    ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  سيشيل
    ٢٠٠٦يوليه / متوز١  أويل  شيلي

    ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  طاجيكستان
        
    ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  غانا

    ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  غواتيماال
    ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  غينيا

    ٢٠١٠مايو / أيار١  لثاينالدوري ا  الفلبني
    ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١  أويل  قريغيزستان

        
  ٢٠٠٧مارس / آذار١  ٢٠١١مايو / أيار١  الدوري الثاين  كولومبيا
    ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١  أويل  ليسوتو
    ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١  الدوري الثاين  مايل
    ٢٠٠٩يوليه / متوز١  الدوري الثاين  مصر

    ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  املغرب
        

    ٢٠٠٩يوليه / متوز١  الدوري الثاين  املكسيك
    ٢٠٠٨مايو / أيار١  أويل  موريتانيا
    ٢٠١٠يوليه / متوز١  أويل  النيجر

    ٢٠٠٧فرباير / شباط١  أويل  نيكاراغوا
   ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١  أويل  هندوراس
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  املرفق الرابع
الـصادرة أو الـيت ستـصدر فيمـا يتعلـق بالـدورتني التاسـعة               قائمة بالوثـائق        

  للجنة والعاشرة
الدورة التاسعة للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال (جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 )املهاجرين وأفراد أسرهم
 CMW/C/9/1 

 CMW/C/SR.88-97  حماضر موجزة للدورة التاسعة للجنة

الدورة العاشرة للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال (وحه جدول األعمال املؤقت وشر
 )املهاجرين وأفراد أسرهم

 CMW/C/10/1 

 CMW/C/SR.98-117   حماضر موجزة للدورة العاشرة للجنة

 CMW/C/SLV/1   التقرير األويل للسلفادور

 CMW/C/SLV/1/Q   السلفادور: قائمة املسائل

 CMW/C/SLV/1/Q/Add.1   ور على قائمة املسائلالردود اخلطية من حكومة السلفاد

 CMW/C/SLV/CO/1   املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل للسلفادور

 CMW/C/AZE/1   التقرير األويل ألذربيجان

 CMW/C/AZE/1/Q   أذربيجان: قائمة املسائل

 CMW/C/AZE/1/Q/Add.1   الردود اخلطية من حكومة أذربيجان على قائمة املسائل

 CMW/C/AZE/CO/1   املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل ألذربيجان

 CMW/C/COL/1   التقرير األويل لكولومبيا

 CMW/C/COL/1/Q   كولومبيا: قائمة املسائل

 CMW/C/COL/1/Q/Add.1   الردود اخلطية من حكومة كولومبيا على قائمة املسائل

 CMW/C/COL/CO/1   على التقرير األويل لكولومبيااملالحظات اخلتامية للجنة 

 CMW/C/BIH/1   التقرير األويل للبوسنة واهلرسك

 CMW/C/BIH/1/Q   البوسنة واهلرسك: قائمة املسائل

 CMW/C/BIH/1/Q/Add.1   الردود اخلطية من حكومة البوسنة واهلرسك على قائمة املسائل

 CMW/C/BIH/CO/1   ويل للبوسنة واهلرسكاملالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األ

 CMW/C/PHL/1   التقرير األويل للفلبني

 CMW/C/PHL/1/Q   الفلبني: قائمة املسائل

 CMW/C/PHL/1/Q/Add.1   الردود اخلطية من حكومة الفلبني على قائمة املسائل

 CMW/C/PHL/CO/1   املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل للفلبني
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  رفق اخلامسامل
      مبناسبة اليوم الدويل للعمل قائمة املشاركني يف الطاولة املستديرة    

، مـن   ٢٠٠٩مايو  / أيار ١ يوم اجلمعة    الطاولة املستديرة املعقودة مبناسبة اليوم الدويل للعمل      
  .، يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠الساعة 

   حرية تكوين اجلمعياتحق العمال املهاجرين يف    
  السيد عبد احلميد اجلمري

  رئيس اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين
  السيد نغونالردجي مبايدجول

  مدير، مستشار خاص للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان
   هنري-السيدة كليوباترا دومبيا 

  مديرة، إدارة معايري العمل الدولية يف منظمة العمل الدولية
   سان لييم-السيدة وول 

  )كوريا اجلنوبية(منسقة التضامن الدويل لنقابة املهاجرين 
  السيد ماريون هيلمان

  أمني عام مساعد، االحتاد الدويل لعمال البناء والنجارة
  

231009    231009    09-57147 (A) 
*0957147*  


