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  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال 
     املهاجرين وأفراد أُسرهم

  الدورة العاشرة
  ٢٠٠٩مايو / أيار١ - أبريل / نيسان٢٠

  ملقدمة من الدول األطراف النظر يف التقارير ا
   من االتفاقية٧٤املادة  مبوجب

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبماية حقوق 
  املهاجرين وأفراد أُسرهم مجيع العمال

  كولومبيا

انظـر   (١٠٣ و ١٠١ يف جلـستيها     (CMW/C/COL/1)نظرت اللجنـة يف تقريـر كولومبيـا األويل            - ١
CMW/C/SR.101 و SR.103( ١١٢، واعتمـدت يف جلـستيها       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢ و ٢١ني يف   ، املعقودت 

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠ و٢٩ املعقودتني يف ١١٤و

   مقدمة- ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير األويل للدولة الطرف، وإن كانت تأسف للتأخر يف تقدميه، كما ترحب مبا قدمه                  - ٢
املسائل ومن معلومات إضافية، على حنو مكّنها من تكوين فكرة أوضح عن حالة تنفيذ الوفد من ردود على قائمة 
  .وترحب اللجنة أيضاً باحلوار الصريح الذي أجرته مع الوفد. االتفاقية يف الدولة الطرف

 ولكنها تالحظ وجود عدد من العمال ،وتدرك اللجنة أن كولومبيا هي أساساً بلد منشأ للعمال املهاجرين  - ٣
  .ملهاجرين األجانب املقيمني يف إقليمها أو العابرين منها

وتالحظ اللجنة أن بعض البلدان اليت يعمل فيها عمال مهاجرون كولومبيون ليـست بعـد أطرافـاً يف              - ٤
  .االتفاقية، األمر الذي ميكن أن يشكل عائقاً حيول دون متتُّع هؤالء العمال باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية
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   اجلوانب اإلجيابية- باء 

ترحب اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز ومحاية حقوق العمال املهاجرين الكولومبيني يف                 - ٥
اخلارج، كما ترحب بإبرام اتفاقات ثنائية مع بلدان تستخدم عماالً مهاجرين كولومبيني ما دامت هذه االتفاقات      

  .حقوق العمال املهاجرينتعزز 

  :اللجنة كذلك مبا يليوترحب   - ٦

، بوصفها  ٢٠٠٣ لعام   ١٢٣٩إنشاء اللجنة القطاعية املشتركة املعنية باهلجرة، مبوجب املرسوم           )أ(  
  أُسرهم؛وإنسانية ومشروعة فيما يتعلق هبجرة العمال وأفراد وعادلة سليمة اهليئة املكلفة بتهيئة ظروف 

أو اخلدمات /بتوفري معلومات عن فرص العمل وإنشاء مركز إعالم املهاجرين ورعايتهم وتكليفه   )ب(  
  املتاحة خارج كولومبيا؛

 ٠٣٧٣ الناظم لتصويت األجانب املقيمني يف كولومبيا والقرار   ٢٠٠٦ لعام   ١٠٧٠بدء نفاذ القانون      )ج(  
 تسجيل األجانب املقيمني يف كولومبيا ملمارسة حق التـصويت يف         أجاز   الذي   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣١املؤرخ  

  ؛٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٨لية اليت جرت يف انتخابات الُعَمد واجملالس البلدية وأعضاء جمالس اإلدارة احمل
 يف إطار خطة التنمية ٢٠٠٣ يف عام (Colombia Nos Une)" كولومبيا توحِّدنا"وضع برنامج   )د(  
 اخلارج مع أُسرهم ومناطقهم األصلية، ، هبدف توثيق الروابط بني الكولومبيني املقيمني يف٢٠١٠- ٢٠٠٦الوطنية 

  ومع كولومبيا عموماً؛
 والثانية  ٢٠٠١يف عام   أُجنزت  تنفيذ عمليتني لتسوية وضع املهاجرين يف الدولة الطرف، األوىل            )ه(  

  حالياً؛التطبيق قيد 
اتيجية  ووضع االستر٢٠٠٨إنشاء اللجنة املؤسسية املشتركة ملكافحة االتِّجار باألشخاص يف عام   )و(  

  االتِّجار؛عمليات مكافحة  وإنشاء مركز ٢٠١٢- ٢٠٠٧الوطنية الشاملة للفترة 
تشارك فيها مجيـع اجلهـات      ، وهي عملية    العملية اجلارية لوضع سياسة شاملة يف جمال اهلجرة         )ز(  

قافية والقانونية  هتدف إىل معاجلة الظواهر االجتماعية والسياسية واالقتصادية والث       واحلكومية املعنية بشؤون اهلجرة     
  .واملؤسسية املرتبطة باهلجرة الدولية معاجلة شاملة

  :وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إىل الصكوك التالية أو تصديقها عليها  - ٧

 التفاقية حقوق الطفل املتعلقان ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل          انالربوتوكوالن االختياري   )أ(  
 ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١١واد اإلباحية وبإشراك األطفال يف املنازعات املسلحة، وذلك يف          األطفال يف امل  

  ، على التوايل؛٢٠٠٥مايو / أيار٢٥و
بروتوكول منع االتِّجار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليـه املكمِّـل         )ب(  

  ؛٢٠٠٤أغسطس / آب٤مة عرب الوطنية، الذي صدَّقت عليه يف التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجـراءات         ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ج(  

  .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٨الفورية للقضاء عليها، اليت صّدقت عليها يف 
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  توصيات دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات وال- جيم 

  )٨٤ و٧٣املادتان ( تدابري التنفيذ العامة - ١

  سن التشريعات والتنفيذ

   من االتفاقية هلـا علـى   ٤٧ و٤٦ و١٥تعترب اللجنة أن التحفظات اليت أبدهتا الدولة الطرف على املواد             - ٨
فاقيـة  بني األهداف املنصوص عليهـا يف أحكـام االت        تعارض  ما يبدو طابع تفسريي وفين وال تنطوي على أي          

  .وتشريعات الدولة الطرف يف هذا اجملال

   ٤٧ و٤٦ و١٥توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف سحب التحفظات اليت أبدهتا على املـواد              - ٩
  .من االتفاقية

 من االتفاقية   ٧٧ و ٧٦تالحظ اللجنة أن كولومبيا مل ُتصدر بعد اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني             و  - ١٠
  .رف مبوجبهما باختصاص اللجنة يف تلقي الرسائل من الدول األطراف ومن األفرادواللذين تعت

 ٧٦ يف املادتني ما املنصوص عليهنيتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إمكانية إصدار اإلعالن  - ١١
  . من االتفاقية٧٧و

 املتعلقـة   ٩٧العمل الدولية رقـم     وتالحظ اللجنة بقلق أن كولومبيا مل تصدِّق بعد على اتفاقية منظمة              - ١٢
املتعلقة باهلجرة يف أوضـاع      ١٤٣رقم  ، واتفاقية منظمة العمل الدولية      )١٩٤٩املنقّحة عام   (بالعمال املهاجرين   

كما تعرب عن قلقها ألن الدولة الطرف       . ١٩٧٥اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين لعام         
، املكمِّل التفاقية   ٢٠٠٠ لعام   ل مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو        مل تنضم بعد إىل بروتوكو    

  .٢٠٠٤أغسطس / آب٤األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، هذه االتفاقية اليت صّدقت عليها يف 

كن إىل اتفاقييت منظمـة     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إمكانية االنضمام يف أقرب وقت مم              - ١٣
  . وإىل بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو١٤٣ و٩٧العمل الدولية رقم 

  مجع البيانات

تود اللجنة أن تذكر بأن املعلومات املتعلقة بتيارات اهلجرة، مبا يف ذلك اهلجرة الوافدة واهلجرة العابرة،                  - ١٤
وتالحظ . أوضاع العمال املهاجرين يف الدولة الطرف وتقييم التطبيق الفعلي لالتفاقية  معلومات ال غىن عنها لفهم      

اللجنة نقص املعلومات املقدمة من الدولة الطرف عن عدة فئات خمتلفة من املهاجرين، وهي معلومات ال بد منها                  
ساء املهاجرات، واألطفال املهاجرين    لتقييم التنفيذ الفعال لالتفاقية، وخباصة فيما يتعلق باملهاجرين العابرين، والن         

  .غري املصحوبني، وكذلك أطفال العمال املهاجرين الذين يبقون يف البلد، والعمال احلدوديني واملومسيني
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ١٥

من مواصلة جهودها من أجل إنشاء قاعدة بيانات تأخذ يف االعتبار مجيع جوانب االتفاقية وتتـض                )أ(  
  بيانات مفصلة عن حالة العمال املهاجرين يف كولومبيا واملهاجرين العابرين منها واملهاجرين إىل اخلارج؛

تضمني قاعدة البيانات هذه معلومات وإحصاءات عن النساء املهاجرات، واألطفال املهاجرين   )ب(  
. ن العمال احلدوديني واملـومسيني    غري املصحوبني، وأطفال العمال املهاجرين الذين يبقون يف البلد، وكذلك ع          

وعندما يتعذر تقدمي معلومات دقيقة، وذلك مثالً فيما خيص العمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي،                 
  ترحب اللجنة بتلقي بيانات قائمة على دراسات أو على حسابات تقديرية؛

هم أبناء املهاجرين الكولومبيني إجناز دراسات عن مدى تأثري ظاهرة اهلجرة يف األطفال، مبن في  )ج(  
  الذين يبقون يف البلد؛

  .موافاة اللجنة مبعلومات مفصلة عن وضع العامالت الكولومبيات املهاجرات يف اخلارج  )د(  

  التدريب ونشر االتفاقية

قية ترحب اللجنة باملعلومات اليت تشري إىل تنظيم حلقات دراسية يف الدولة الطرف للتعريف بأحكام االتفا  - ١٦
غري أن اللجنة تالحظ نقص املعلومات عن وضع وإجناز برامج حمددة           . وإىل نشر هذه االتفاقية بني سلطات الدولة      

  .وذات طابع دائم تقدم تدريباً بشأن مضمون االتفاقية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز برامج التدريب ذات الطابع الدائم لتعميم مضمون االتفاقية                - ١٧
 املوظفني العاملني يف جمال اهلجرة أو الذين هم على اتصال مع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مبا يف بني مجيع

  .ذلك على املستوى احمللي
توصي اللجنة أيضاً بأن تنشر الدولة الطرف أحكام االتفاقية على نطاق واسع سواء يف أوساط العمال   - ١٨

ساط العمال املهاجرين األجانب املقيمني يف كولومبيا أو العـابرين          املهاجرين الكولومبيني يف اخلارج أو يف أو      
  .منها، وكذلك بني اجملتمعات احمللية إمجاالً، بوسائل منها تنظيم محالت توعية طويلة األمد

  مشاركة اجملتمع املدين
  .تأسف اللجنة لعدم إشراك اجملتمع املدين يف عملية إعداد تقرير الدولة الطرف  - ١٩

اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف إشراك منظمات اجملتمع املدين العاملـة يف جمـال حقـوق                 توصي    - ٢٠
  .املهاجرين يف وضع وإعداد التقرير القادم، وكذلك يف األنشطة املالزمة لتنفيذ االتفاقية

حقوق اإلنسان جلميع العمـال املهـاجرين         - ٢
  )٣٥ إىل ٨املواد من (وأفراد أسرهم 

 بأن املراكز التابعة لقسم إدارة الشؤون األمنية هي األمـاكن املخصـصة الحتجـاز               ماًحتيط اللجنة عل    - ٢١
إال أن اللجنة يساورها القلق إزاء نقص املعلومات املقدمة من الدولـة            . املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي      

  .الطرف بشأن اإلجراءات اليت يتبعها قسم إدارة الشؤون األمنية يف احتجاز املهاجرين
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل موافاهتا مبعلومات مفصلة عن اإلجراءات اليت يتبعها قسم إدارة الشؤون                 - ٢٢
كما تود اللجنة احلصول على معلومات مفصلة عـن نظـام           . األمنية يف احتجاز العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

  .ن يف املراكز التابعة لقسم إدارة الشؤون األمنيةالتسجيل وعن األوضاع املادية السائدة يف أماكن احتجاز املهاجري

  .وحتيط اللجنة علماً بقرب موعد بدء تنفيذ مشروع مركز استقبال املهاجرين  - ٢٣

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجناز مشروع مركز استقبال املهاجرين، إلجياد مركز حمدد السـتقبال                - ٢٤
  .تفاقية ويكفل احلقوق املنصوص عليها فيهاالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم يفي بأحكام اال

 من االتفاقيـة مهمـة      ٣٣وحتيط اللجنة علماً بأن مهمة تزويد العمال املهاجرين باملعلومات الواردة يف املادة               - ٢٥
تتقامسها سلطات حكومية خمتلفة، وترحب بإنشاء مركز إعالم املهاجرين ورعايتهم املعين بتقدمي معلومات عن العمـل                

بيد أن اللجنة تفتقر إىل معلومات عن الطريقة اليت ميكن فيها للعمال املهاجرين الكولومبيني احلصول               . ولومبياخارج ك 
  .على تلك املعلومات وعما إذا كان هذا النوع من اخلدمات متاحاً أيضاً للمهاجرين األجانب الوافدين إىل كولومبيا

ن أجل ضمان حق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها م        - ٢٦
يف تلقي معلومـات عـن احلقـوق      ) املهاجرين إىل اخلارج واملهاجرين الوافدين واملهاجرين العابرين      (أسرهم  

املنصوص عليها يف االتفاقية وعن الشروط املوضوعة لقبوهلم، وعن حقوقهم وواجباهتم القانونية، وعـن أي               
كما حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى   . ام اإلجراءات اإلدارية أو غري اإلداريةمسائل أخرى تسمح هلم بإمت    

  .إبالغ هذه املعلومات إىل العمال األجانب يف كولومبيا

وحتيط اللجنة علماً بأنه جيوز بوجه عام الطعن يف قرارات الطرد اإلدارية باللجوء إىل سبل انتـصاف إداريـة            - ٢٧
إال أن اللجنة يساورها القلق لعدم جواز الطعن يف أوامر الطرد إذا صدرت لسبب من               . ايفهلا أثر إيق  ) املراجعة والطعن (

وذلك مثالً بسبب اإلخالل بـاألمن الـوطين أو          (٢٠٠٤ لعام   ٤٠٠٠ من املرسوم    ١٠٥األسباب املذكورة يف املادة     
  .تأشرية ن يف قرار وزير اخلارجية بإلغاءكما تشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر سبيل للطع). بالنظام العام أو بالصحة العامة

اإلبعاد عمالً /توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابري الالزمة من أجل احترام إجراءات الطرد  - ٢٨
  : من االتفاقية، وخباصة من أجل ضمان ما يلي٢٢باملادة 

عارضتهم للطرد، واحلق يف أن يكون للمعنيني باألمر، يف مجيع احلاالت، احلق يف بيان أسباب م  )أ(  
  عرض قضيتهم للمراجعة أمام السلطة املختصة ما مل تتعارض مع ذلك أسباب قاهرة تتعلق باألمن الوطين؛

  احلق يف التماس تعليق تنفيذ قرار الطرد إىل حني إمتام املراجعة املذكورة يف الفقرة أعاله؛  )ب(  
  ي يف وقت الحق قرار بالطرد ُنفذ فعالً؛احلق يف طلب تعويض وفقاً للقانون إذا ما ألغ  )ج(  
  .التشريع الوطين مع االتفاقية فيما خيص الطرد واإلبعادتوافق إمكان النظر يف   )د(  

ميكن تقييد وحتيط اللجنة علماً بأن أطفال مجيع العمال املهاجرين، مبن فيهم غري احلائزين للوثائق الالزمة،   - ٢٩
يقيم إال لألطفال الذين    غري متاح   احلصول على اجلنسية    ألن حق   شعر بالقلق   يف السجل املدين، ولكنها ت    أمسائهم  

 األطفال الذين حيتمل أن يصبحوا عدميي  اللجنة بوجه خاص مصُريويثري قلَق. أحد والديهم على األقل يف كولومبيا
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األشخاص عـدميي   ويف هذا الصدد، ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إىل االتفاقية اخلاصة بوضع             . اجلنسية
  .١٩٦١ وإىل اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام ١٩٥٤اجلنسية لعام 

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، يف التشريع واملمارسة، حق كل طفل يف احلصول على اسم                  - ٣٠
ة الطـرف   وحتث اللجنة الدول  .  من االتفاقية  ٢٩ويف تسجيل والدته ويف احلصول على جنسية، وفقاً للمادة          

اتفاقيـة   وإىل ١٩٥٤التفاقية اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لعـام        إىل ا على إمتام عملية االنضمام     
  .  يف أقرب وقت ممكن١٩٦١حاالت انعدام اجلنسية لعام خفض 

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

تعرب اللجنة عن قلقها لقلة املعلومات املتوافرة عن كيفية ضمان حق العمـال املهـاجرين يف تكـوين                    - ٣١
  .اجلمعيات يف الدولة الطرف

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابري الالزمة لضمان حق العمال املهاجرين يف تكـوين                 - ٣٢
 من االتفاقية   ٤٠إىل النقابات والدخول يف عضوية أجهزهتا التنفيذية، وفقاً للمادة          اجلمعيات أو يف االنضمام     

  .١٩٤٨ املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم لعام ٨٧وانسجاماً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

ود لضمان ممارسة العمال    وحتيط اللجنة علماً مبا أحرزته الدولة الطرف من أوجه تقدم وما بذلته من جه               - ٣٣
ومع ذلـك،   . املقيمني يف اخلارج حقهم يف التصويت يف انتخابات رئيس اجلمهورية وجملس الشيوخ           الكولومبيني  

معلومات مفصلة عن كيفية تنفيذ احلق يف التصويت يف املمارسة العملية وعن التدابري الـيت               نقص  اللجنة  تالحظ  
  . حقهم يف التصويترسة العمال الكولومبيني يف اخلارجتتخذها الدولة الطرف من أجل تيسري مما

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل موافاهتا مبعلومات مفصلة وحمدثة عن عـدد العمـال الكولـومبيني                  - ٣٤
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل موافاهتا مبعلومات . الذين ميارسون احلق يف التصويت يف اخلارجاملهاجرين 

  .يت تتخذها لضمان ممارسة هذا احلق ممارسة فعليةعن التدابري ال

تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق          - ٤
  ) ٧١ إىل ٦٤املواد من (باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم 

فـادي  ترحب اللجنة بشن محالت إعالمية هتدف إىل تغطية النقص يف املعلومات عن ظاهرة اهلجـرة وت                 - ٣٥
كما ترحب يف مجلـة أمـور       .  وهتريبهم بوسائل غري مشروعة    وقوع الكولومبيني يف شبكات االجتار باألشخاص     

بالتدابري املتخذة لزيادة املوارد املخصصة ملساعدة الضحايا ومالحقة اجلماعات اإلجرامية اليت تنظم هذه األنشطة              
 الطرف ال تزال واحداً من بلدان املنشأ الرئيسية لضحايا          إال أن اللجنة يساورها القلق ألن الدولة      . غري املشروعة 

  . االجتار، وخباصة النساء والطفالت ألغراض استغالهلن يف التجارة والدعارة والعمل

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتكثف جهودها املبذولة مـن أجـل مكافحـة االجتـار                   - ٣٦
املهاجرين، وال سيما باختاذ    للعمال  غري املشروع   والتهريب  ،  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال والطفالت    

  :تدابري ترمي إىل ما يلي
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  مكافحة نشر معلومات مغلوطة فيما خيص اهلجرة إىل اخلارج وإىل الداخل؛  )أ(  
أسرهم والقضاء عليهـا    أفراد  كشف التنقالت غري املشروعة أو السرية للعمال املهاجرين و          )ب(  

لى األشخاص أو اجلماعات أو الكيانات اليت تنظم أو تدير هذه التنقالت أو تقـدم               وفرض عقوبات فعلية ع   
  املساعدة هلذا الغرض؛

  فرض عقوبات فعلية على األشخاص أو اجلماعات أو الكيانـات الـيت تـستخدم العنـف            )ج(  
  أو التهديد أو التخويف ضد مجيع العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم؛

  نصلية لضحايا االجتار يف اخلارج؛ضمان احلماية الق  )د(  
  .تكثيف احلمالت من أجل منع اهلجرة غري النظامية، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص  )ه(  

   املتابعة والنشر- ٥

  املتابعة 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها، يف تقريرها الدوري الثاين، معلومات مفصلة عن التدابري                  - ٣٧
وتوصي اللجنة الدولة الطرف  . ذهتا من أجل تنفيذ التوصيات املقدمة يف هذه املالحظات اخلتامية         اليت تكون قد اخت   

بأن تتخذ مجيع اإلجراءات املناسبة من أجل تطبيق هذه التوصيات بوسائل منها إبالغها إىل الـسلطات الوطنيـة      
  .واحمللية املختصة كي تتدارسها وتتخذ التدابري املناسبة بشأهنا

  النشر

تطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية، وخباصة على اهليئات احلكومية   - ٣٨
والسلطة القضائية واملنظمات غري احلكومية وغريها من منظمات اجملتمع املدين، وأن تتخذ التدابري الالزمة من أجل 

اخلارج والعمال املهاجرين األجانب العابرين من كولومبيا التعريف هبا يف أوساط العمال املهاجرين الكولومبيني يف 
  . أو املقيمني فيها

  الوثيقة األساسية املوحدة

وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة املنـسقة       املوحدة  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية           - ٣٩
قوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية       لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حل      ٢٠٠٦املوضوعة يف عام    

  ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3(عاهدات بعينها مبلتقدمي وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة 

   التقرير الدوري القادم- ٦

ويف هذه  . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١للدولة الطرف هو    الثاين  تالحظ اللجنة أن موعد تقدمي التقرير الدوري          - ٤٠
  .٢٠١١مايو / أيار١اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه الظروف، تدعو 

 -  -  -  -  - 


