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

ل املهـاجرين   ، وهو تاريخ اختتام الدورة العاشرة للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العما           ٢٠٠٩مايو  / أيار ١يف    -١
.  دولـة  ٤١وأفراد أسرهم، بلغ عدد األطراف يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم                 

 وأصبحت  ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ يف    ٤٥/١٥٨وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقية يف قرارها         
وترد يف املرفق األول هلذا التقرير قائمة      . ٨٧ من مادهتا    ١ وفقاً ألحكام الفقرة     ٢٠٠٣ يوليه/ متوز ١نافذة يف   هذه االتفاقية   

  .بالدول اليت وقَّعت على االتفاقية أو صدَّقت عليها أو انضمت إليها

   اجللسات والدورات-باء 

  / الثـاين   تـشرين  ٢٨ إىل   ٢٤عقدت اللجنة دورهتا التاسعة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفتـرة مـن                 -٢
واعتمدت اللجنـة يف جلـستها الثامنـة        ). CMW/C/SR.88-97(وعقدت اللجنة عشر جلسات عامة      . ٢٠٠٨نوفمرب  

  . CMW/C/9/1 جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٤والثمانني املعقودة يف 

 .٢٠٠٩مـايو   / أيار ١أبريل إىل   / نيسان ٢٠نيف يف الفترة من     وعقدت اللجنة دورهتا العاشرة يف مكتب األمم املتحدة جب          -٣
 ٢٠يف  املعقودة  واعتمدت اللجنة يف جلستها الثامنة والتسعني       ). CMW/C/SR.98-117( جلسة عامة    ٢٠وعقدت اللجنة   

  .CMW/C/10/1 جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة ٢٠٠٩أبريل /نيسان

  . وثائق الصادرة أو اليت ستصدر بشأن دوريت اللجنة التاسعة والعاشرةوترد يف املرفق الرابع قائمة ال  -٤

   العضوية واحلضور-جيم 

  . ومل حتضر السيدة دييغيز الدورة العاشرة للجنة. حضر مجيع أعضاء اللجنة دورهتا التاسعة  -٥

  . ل منهمرة والية كتوترد يف املرفق الثاين هلذا التقرير قائمة أعضاء اللجنة مع إشارة إىل ف  -٦

   االجتماعات املقبلة للجنة-دال 

ترحب اللجنة مبوافقة اجلمعية العامة على أن تعقد اللجنة دورتني يف السنة، إحدامها ملدة أسبوعني واألخرى ملدة   -٧
  . أسبوع واحد، مما يسمح هلا بأداء مهامها بفعالية أكرب

 مبكتب األمم ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٦ ىلإ ١٢وستعقد اللجنة دورهتا احلادية عشرة يف الفترة من   -٨
  . املتحدة يف جنيف
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   املشاركة يف االجتماع املشترك بني اللجان واألفرقة العاملة-هاء 

 ٢٣مثل السيد بريانتس والسيد الربعي اللجنة يف االجتماع السابع املشترك بني اللجان الذي عقد يف الفترة من                    -٩
شارك الرئيس اجلامري يف االجتماع العشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان           و. ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٥إىل  

ومثـل  . ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٧ و ٢٦م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان جبنيف يومي        ـاملعقود يف مقر مفوضية األم    
 كـانون  ٣ إىل ١ الفتـرة مـن    بوسي اللجنة يف االجتماع الثامن املشترك بني اللجان املعقود يف        ةالسيد اجلامري والسيد  

  . ٢٠٠٨ديسمرب /األول

   الترويج لالتفاقية-واو 

ـ مثلت السيدة دييغيز اللجنة يف االجتماع الدويل املعين حبماية حقوق الطفل يف سياق اهلجـرة الدول                 -١٠ ة الـذي   ي
  . ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١سبتمرب و/ أيلول٣٠استضافته حكومة املكسيك وعقد يومي 

ثل السيد كارياواسام اللجنة يف املنتدى العاملي الثاين املعين باهلجرة والتنمية الذي استضافته حكومة الفلـبني                وم  -١١
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠ و٢٩وعقد يومي 

قد ومثلت السيدة بوسي اللجنة يف املؤمتر اإلقليمي املعين حبماية الالجئني واهلجرة الدولية يف غرب أفريقيا الذي ع                  -١٢
  . ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ و١٣يف داكار يومي 

مبوجب قـرار جملـس     أ  ومثل السيد كارياواسام اللجنة يف الدورة األوىل للمحفل املعين بقضايا األقليات، املنش             -١٣
، واليت ركزت على    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦ و ١٥حقوق اإلنسان، املعقودة مبكتب األمم املتحدة جبنيف يومي         

  . املسائل املتعلقة بالتعليم

ـ أعضاء جلنة اهلجرة والالجئني و    مع  ،  )الدورة التاسعة (واجتمعت اللجنة، يف جلستها الثالثة والتسعني         -١٤ سكان ال
ومن بني املواضيع اليت مشلتها املناقشات، مسألة التصديق على االتفاقية من جانب            . التابعة للجمعية الربملانية جمللس أوروبا    

ألعضاء يف جملس أوروبا، وخباصة كيفية التشجيع على التصديق؛ ووضع املهاجرين غري الـشرعيني وحقـوقهم؛                الدول ا 
  . وإمكانية عقد مؤمتر مشترك بني اللجنتني

 للجنة، قدمت اللجنة التوجيهية الدولية للحملة العاملية للتصديق على اتفاقية حقوق املهاجرين             ١١٥ويف اجللسة     -١٥
وميكن االطـالع   . ن التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           دليلها اجلديد ع  

  .)١(على نص الدليل يف موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على اإلنترنت

ستديرة حول  ، مبناسبة عيد العمال العاملي، اجتماع مائدة م       )الدورة العاشرة ( ١١٦وعقدت اللجنة، يف جلستها       -١٦
وحضر اجتماع املائدة   . حق العمال املهاجرين يف التنظيم النقايب، وخباصة حقهم يف إنشاء نقابات العمال واالنضمام إليها             

املستديرة ممثلون عن الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ومنظمـات          
                                                      

)١( http://www.ohchr.org/Documents/Press/HandbookFINAL.PDF. 
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ركون يف االجتماع أمهية حرية التنظيم النقايب كحق أساسي للعمال املهاجرين ميكنهم من التمتع              وأبرز املشا . غري حكومية 
  .وترد يف املرفق اخلامس هلذا التقرير قائمة املشاركني يف االجتماع. حبقوقهم األخرى

   اعتماد التقرير-زاي 

  .قدم إىل اجلمعية العامةتقريرها السنوي امل) الدورة العاشرة (١١٧اعتمدت اللجنة يف جلستها   -١٧

   أساليب العمل-ثانياً 
. إجراءها املتعلق مبتابعة تنفيذ مالحظاهتا اخلتامية) تاسعةالدورة ال( ناقشت اللجنة يف جلستها السادسة والتسعني   -١٨

اً دودلقت رورغم أن اللجنة ال تطلب احلصول على ردود متابعة خبصوص مالحظاهتا اخلتامية على التقارير الدورية، فقد ت
وقررت اللجنة أن تكلف عضو اللجنة الذي عمل كمقرر لدى . تعلق باملتابعة من كل من إكوادور واملكسيكت ةطوعي

  .النظر يف التقرير املعين بالنظر يف ردود املتابعة اليت تلقتها اللجنة وبتقدمي توصيات إىل اللجنة بشأن اإلجراءات املالئمة

ر، قررت اللجنة يف دورهتا التاسعة أن تطلب إىل الدول األطراف اليت قدمت تقاريرها وفيما خيص دورية التقاري  -١٩
لك، ذيف غضون سنتني أو اليت انقضى املوعد احملدد هلا لتقدمي تقريرها القادم  واليت حيل موعد تقدمي تقريرها األولية متأخرةً

  . ها األويلأن تقدم تقريرها الدوري يف غضون سنتني من تاريخ النظر يف تقرير

   التعاون مع اهليئات املعنية-ثالثاً 
واصلت اللجنة تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة واملنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات غـري                  -٢٠

  .ورحبت مبسامهات هذه الوكاالت واملنظمات فيما يتعلق بالنظر يف تقارير الدول األطراف. احلكومية

ن تقديرها اخلاص ملا تلقاه من منظمة العمل الدولية من دعم نشط، حيث إن هـذه املنظمـة                  وتعرب اللجنة ع    -٢١
  .  من االتفاقية٧٤ من املادة ٥تساعد اللجنة بصفة استشارية وفقاً للفقرة 

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف          -رابعاً 
   من االتفاقية٧٣وفقاً للمادة 

ـ  ـللجنة، الحظت اللجنة بقلق أن تقارير أولية كثرية تقدمها الدول األط          خالل الدورة التاسعة      -٢٢ ب ـراف مبوج
وقررت أن ترسل رسائل تذكري إىل تلك الدول األطراف الـيت تـأخرت يف تقـدمي                .  من االتفاقية مل ترد بعد     ٧٣املادة  

  . وجبها للدول األطراف تقدمي تقاريرهاويتضمن املرفق الثالث هلذا التقرير جدوالً يبني التواريخ اليت ينبغي مب. تقاريرها

، مع ممثلني عن الدول األطراف يف االتفاقية وشـجعت         )١١٥اجللسة  (واجتمعت اللجنة، خالل دورهتا العاشرة        -٢٣
  .تلك الدول على تقدمي تقاريرها دون تأخري
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النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف         -خامساً 
  قية من االتفا٧٤وفقاً للمادة 

  أذربيجان  - ٢٤

انظر الوثيقتني  (١٠٢ و١٠٠ يف جلستيها (CMW/C/AZE/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل ألذربيجان   )١(
CMW/C/SR.100 و SR.102(    واعتمدت املالحظات اخلتامية    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢ و ٢١، املعقودتني يومي ،
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٨ املعقودة يف ١١١التالية يف جلستها 

   مقدمة- ألف 

مع أن اللجنة تأسف لتأخر الدولة الطرف يف تقدمي تقريرها األويل، فإهنا ترحب بتلقي التقرير والـردود                   )٢(
كما ترحب باحلوار البّناء واملثمر الذي ُشرِع فيه مع وفد . (CMW/C/AZE/Q/1 and Add.1)على قائمة املسائل 

 للوفد على املعلومات احملدَّثة اليت قدمها شفهياً، غري أهنا تأسـف  وُتعرب اللجنة عن امتناهنا . خمتص رفيع املستوى  
لعدم تضمُّن التقرير والردود اخلطية معلومات كافية عن عدة مسائل مهمة ذات طابع قانوين وعملي معاً، ولعدم                 

  .تقدمي الردود اخلطية يف وقت مبكِّر يتيح ترمجتها يف الوقت املناسب إىل مجيع لغات عمل اللجنة

ـ             )٣( وات ـان يف الـسن ـوتسلِّم اللجنة بأن تدفقات املهاجرين قد تغيَّرت بشكل كبري وازدادت تعقيداً يف أذربيج
القليلة املاضية، وبأن البلد قد حتّول من بلد منشأ إىل بلد عبور ومقصد أيضاً إذ توجد أعداد كبرية من العمال املهـاجرين                    

  .على أراضيه

عديد من البلدان اليت ُيستخدم فيها عمال مهاجرون أذربيجانيون ليست بعد أطرافاً يف             وحتيط اللجنة علماً بأن ال      )٤(
  .االتفاقية، مما قد يشكل عقبة َتُحول دون متتُّع أولئك العمال مبا هلم من حقوق مبوجب االتفاقية

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

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

  .٢٠٠٩أبريل /أسئلة تتعلق باهلجرة يف تعداد السكان الذي ُشرع فيه يف نيسان

، ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩ الصادر يف    ٥٦٠هجرة، مبوجب املرسوم    وترحب اللجنة بإنشـاء الدائرة احلكومية لل       )٦(
 ٢٠٠٦كما ترحب بالعمل الذي اضطلعت به الدولة الطرف مبوجب برنامج اهلجرة احلكومي للفترة املمتدة بني عـامي                  

 ، هبدف دراسة عمليات اهلجرة توخياً لتحسني      ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٥ الصادر يف    ١٥٧٥، املُنشأ مبقتضى املرسوم     ٢٠٠٨و
  .التشريعات ذات الصلة

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

م الدولة الطرف إىل اتفاق التعاون يف جمال هجرة العمـل           وتالحظ اللجنة، على وجه اخلصوص، انضما     . أسرهم



  

5 

وتوفري احلماية االجتماعية للمهاجرين يف منطقة رابطة الدول املستقلة، إىل جانب التعاون اإلقليمـي يف مـسألة                 
  .اهلجرة غري القانونية الذي يتم يف إطار رابطة الدول املستقلة

  :ك التاليةوترحب اللجنة بالتصديق مؤخراً على الصكو  )٨(

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليـه املكمِّـل               )أ(  
، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين ٢٠٠٣التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، يف عام 

  ؛٢٠٠٣مم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، يف عام عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األ
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل               )ب(  

ـ               ات األطفال يف املواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاع
  ؛٢٠٠٠مايو / أيار٢٥املسلحة، اللذان مت التصديق عليهما يف 

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

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية- جيم 

لة الطرف عّما تلقاه من صعوبات يف تنفيذ االتفاقية يف منطقة           حتيط اللجنة علماً بالعرض املقّدم من الدو        )٩(
  .١٩٩٣ لعام ٨٨٤ و٨٧٤ و٨٥٣ و٨٢٢ كرباخ، مثلما جاء يف قرارات جملس األمن - ناغورنو 

   دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات- دال 

  )٨٤ و٧٣املادتان ( تدابري التنفيذ العامة - ١

  التشريعات والتطبيق

 من دستور الدولة الطرف، فإهنـا تـشعر بـالقلق إزاء            ١٥١ و ١٤٨ن اللجنة حتيط علماً باملادتني      مع أ   )١٠(
الغموض احمليط بوضع االتفاقية احلقيقي يف القانون الداخلي وهي تأسف لقلة املعلومات املتوفرة بشأن تطبيق حماكم 

  .واألمثلة املقدَّمة على هذا التطبيق البلد أحكاَم االتفاقية

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

  .الدوري الثاين على تطبيق حماكم البلد ألحكام االتفاقية

ويف حني أن اللجنة تالحظ باهتمام إعراب الدولة الطرف عن اعتزامها إعداد مشروع قـانون يتعلـق                   )١٢(
باهلجرة ُتدَرج فيه مجيع األحكام املنصوص عليها يف االتفاقية، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء انعدام أي تعريف يف 

  . من االتفاقية٢ة الوقت احلاضر للعمال املهاجرين يتفق والتعريف الوارد يف املاد
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعاهتا مع االتفاقية وعلى اعتماد قانون هجرة جديـد                 )١٣(
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تضمني قانون اهلجرة اجلديد تعريف العامل املهاجر كما ورد يف               . دون تأخري 

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

 ٤وتالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتبسيط إجراءات اهلجرة، كاملرسوم الرئاسـي الـصادر يف       )١٤(
غري أن اللجنة ال تـزال      . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١تداًء من   اب" الشباك املوّحد " بشأن تطبيق مبدأ     ٢٠٠٩مارس  /آذار

تشعر بالقلق ألن إجراءات اهلجرة، خاصة إجراءات احلصول على رخصة عمل فردية، ال تزال مرهقة ومعقّدة رغم 
وتشعر اللجنة بقلق خاص ألن قرار . ، وبالتايل فإهنا قد تشجع اهلجرة غري القانونية"الشباك املوّحد"اعتماد سياسة 

، جييز منح رخص عمل فردية ملدة سنة واحـدة          ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٦، املؤرخ يف    ٢١٤لس الوزراء   جم
قابلة للتجديد أربع مرات، لفترة ال تتعدى سنة واحدة يف كل مرة، جيب بعدها على العمال املهاجرين املعنـيني                   

  .م بإجراءات العودة إىل أذربيجانالعودة إىل بلداهنم ملدة سنة على األقل قبل البدء جمدداً يف القيا

اختاذ مجيع التدابري الضرورية والفعالة للتحقق من ) أ: (تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  )١٥(
ُتفضي إىل حتسن إجيايب وفعال لتبسيط وترشيد إجراءات طلب احلصول على " الشباك املوّحد"أن تنفيذ سياسة 

النظر يف  ) ب( لتمتُّع العمال املهاجرين حبقوقهم مبوجب االتفاقية دومنا متييز؛          رخص عمل يف أذربيجان ضماناً    
  .استعراض مجيع القيود املفروضة على جتديد رخص العمل

 من االتفاقية   ٧٧ و ٧٦وتالحظ اللجنة أن أذربيجان مل تصدر بعد اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني               )١٦(
  .قي بالغات من الدول األطراف ومن األفرادلالعتراف باختصاص اللجنة يف تل

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

مراجعـة  (وتالحظ اللجنة أن أذربيجان مل تصدِّق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال املهاجرين                  )١٨(
ـ ( ١٩٧٥ بشأن العمال املهاجرين لعام      ١٤٣، وال على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         )٩٧رقم  ) (١٩٤٩م  عا  ةاتفاقي

  ).اهلجرة، أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين

 ٩٧ة رقـم    تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولي              )١٩(
  . يف املستقبل القريب١٤٣ورقم 

  مجع البيانات

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

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

نة الدولة الطرف على تكثيف جهودها إلنشاء قاعدة بيانات سليمة ومنسقة تتماشى مع             ع اللج تشج  )٢١(
خمتلف جوانب االتفاقية، مبا يف ذلك توفري بيانات منهجية، تكون مصنفة قـدر اإلمكان، كأداة لتحقيق فعالية 

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

  التدريب يف جمال االتفاقية ونشرها

يف أذربيجان تعمل على  تالحظ اللجنة مع التقدير أن بعض املنظمات غري احلكومية املهتمة مبسائل اهلجرة  )٢٢(
كما حتيط علماً مع التقدير باالتفاق اجلماعي العام        . عامة اجلمهور وتقدم املشورة القانونية وتقوم ببحوث      توعية  

املراد بـه   ) أصحاب العمل (املربم بني احتاد نقابات أذربيجان وجملس الوزراء واالحتاد الوطين ألصحاب املشاريع            
. اخلارج، إىل جانب حتسني التشريعات ذات الصلة  احلصول على معلومات بشأن العمال املهاجرين يف أذربيجان و        

وحتيط اللجنة علماً كذلك مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لتدريب القضاة واملدعني العامني وإلنشاء خدمـة                 
بيد أن اللجنة تالحظ بقلق عدم كفاية املعلومات اليت تبني أن . داخل الوكالة املختصة باهلجرة تقدم املشورة باجملان

  .لة الطرف قد اختذت تدابري لنشر املعلومات وللترويج لالتفاقيةالدو

تكثيف تدريب مجيع املسؤولني العاملني يف جمال اهلجرة، ) أ: (تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  )٢٣(
مال وال سيما أفراد الشرطة والعاملني على احلدود، وكذا املسؤولني على الصعيد احمللي الذين يتعاملون مع الع

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

  .ت عن االتفاقية والترويج هلامواصلة العمل مع منظمات اجملتمع املدين بغية نشر معلوما

  )٨٣ و٧املادتان ( املبادئ العامة - ٢

  عدم التمييز

مع أن اللجنة حتيط علماً بأن العمال املهاجرين متساوون مع مواطين أذربيجان يف احلقوق، حسب ما قاله   )٢٤(
د أسرهم، وخاصة منهم من وأفرا الوفد، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد أن العمال املهاجرين          

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

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  )٢٥(

ع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املقـيمني علـى         تكثيف جهودها من أجل ضمان متتع مجي        )أ(  
  ؛٧أراضيها أو اخلاضعني لواليتها متتعاً فعاالً باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون أي متييز، وفقاً للمادة 
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تكثيف جهودها عن طريق تعزيز احلمالت اإلعالمية بشأن القضاء على التمييز ضد املهاجرين   )ب(  
  .ظفني العامني العاملني يف جمال اهلجرة، وخباصة على الصعيد احمللي، وإىل عامة اجلمهوراملوجهة إىل املو

  احلق يف سبيل انتصاف فعال

حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف واليت تفيد أن من حق العمـال املهـاجرين أن                    )٢٦(
وص عليها يف التشريعات، بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء التقارير          يلجأوا إىل القضاء وأن يتمتعوا حبماية احلقوق املنص       

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

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

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

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

  .والوصول إىل آليات جرب فعالة أمام احملاكم

وتالحظ اللجنة بقلق التقارير الواردة اليت تفيد أن العمال املهاجرين الذين يواجهون الطـرد أو الـذين                   )٢٨(
يغادرون البلد بعد إهناء صاحب العمل عقد عملهم، ال ُيمنحون فرصة كافية من الوقت لتسوية أمورهم املعلقـة                 

  .واللتماس اجلرب عّما يكونون قد تعرضوا له من انتهاكات حلقوقهم

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

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

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

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

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

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

ملهاجرين وأسرهم، مبن فيهم من ال حيملون أو رخصة عمله، ولضمان حقوق العمال ا/املهاجر ما يثبت إقامته و
  . من االتفاقية٣٠ و٢٨وثائق رمسية أو من هم يف وضع غري قانوين، وذلك مبوجب املادتني 
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تأسف اللجنة لكوهنا مل تتسلّم معلومات كافية بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف حلماية حقـوق                  )٣٢(
  .ارجالعمال املهاجرين األذربيجانيني يف اخل

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

جـرة إىل اخلارج من أجــل العمــل بـاحلقوق          وعن طريق توعية العمـال املهاجرين والساعني إىل اهل       
  .املنصوص عليها يف االتفاقية

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

هاجر يتم إهناء عقده قبل التاريخ احملدد تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد أن رخصة إقامة عامل م  )٣٤(
  .تصبح الغية وأنه ال حيق للعمال املهاجرين البحث عن عمل بديل

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

  . من االتفاقية٥١مبجرد حدوث ذلك، وذلك طبقاً للمادة 

وتالحظ اللجنة باهتمام املعلومات الواردة اليت تفيد أنه حيق ملواطين أذربيجان يف اخلارج التصويت يف االنتخابات    )٣٦(
وتالحظ اللجنة أنه حيق لألجانـب      .  الذي يقيمون فيه   اليت ُتنظَّم يف أذربيجان عن طريق التسجيل يف القنصليات يف البلد          

املقيمني يف أذربيجان ملدة مخس سنوات على األقل التصويت يف االنتخابات اليت تنظَّم يف البلدات اليت يقيمون فيهـا إذا                   
  .كانت دولتهم األصلية متنح نفس احلق لألجانب، وذلك حسب املعلومات اليت قدمها الوفد

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

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

لظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلـق        تعزيز ا   - ٥
  )٧١ إىل ٦٤املواد من (الدولية للعمال وأفراد أُسرهم  باهلجرة

حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيد أنه جيري وضع برامج رمسية ملساعدة املهـاجرين العائـدين إىل                   )٣٨(
ء عدم وجود آليات ملساعدة العمال األذربيجانيني وأفـراد أُسـرهم           أذربيجان، غري أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزا       

الراغبني يف العودة طوعاً إىل أذربيجان رغم أن تدفقات اهلجرة قد انقلب اجتاهها، حسب الدولة الطـرف، وأن                  
  .العديد من األذربيجانيني الذين غادروا بلدهم يف السابق يعودون إليه
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ىل اختاذ تدابري، طبقاً ملبادئ االتفاقية، وإىل النظـر يف إنـشاء آليـات              تدعو اللجنة الدولة الطرف إ      )٣٩(
مؤسسية حملية لتسهيل عودة العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم طوعاً وكذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً وثقافياً 

  .بشكل دائم

ذربيجانيني الـذين   وتالحظ اللجنة وجود وكاالت توظيف قد تقوم بدور الوسيط بالنسبة للمواطنني األ             )٤٠(
يبحثون عن عمل يف اخلارج، وهو نشاط خيضع لشرط احلصول على ترخيص من وزارة العمل واحلماية االجتماعية 

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

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

  . منها٦٦وخاصة مع املادة 

سات ُتعىن باهلجرة كالدائرة احلكومية للهجرة ووزارة اخلارجية        وتالحظ اللجنة بارتياح إنشاء عدة هيئات ومؤس        )٤٢(
ووزارة محاية العمل ووزارة الداخلية واللجنة احلكومية املعنية بالالجئني وباألشخاص املشردين داخلياً والدائرة احلكوميـة             

  . تلك املؤسساتللحـدود، غري أهنا تأسف لعـدم توفُّر معلومات كافية بشأن التنسيق والتفاعل الفعال بني

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها للتنسيق بني الكيانات التابعة هلا اليت ُتعـىن مبـسائل                  )٤٣(
اهلجرة بغية ضمان فعاليتها وهي تطلب إىل الدولة الطرف توفري معلومات يف تقريرها الدوري الثـاين تقـيِّم                  

  .يذالنتائج وتشري إىل التقدم احملرز يف تدابري التنف

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

ماشى مـع االتفاقيـة،     توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل املزيد من اجلهود باعتماد تدابري مناسبة تت             )٤٥(
 منها، لكي تكفل عدم استمرار هذا الوضع، مبا يف ذلك إمكانية تسوية الوضع القانوين              ٦٩وخاصة مع املادة    

  .ألولئك العمال املهاجرين مع مراعاة مدة إقامتهم يف أذربيجان، وغري ذلك من االعتبارات ذات الصلة

الطرف ملكافحة االجتار بالبشر، مبا يف ذلك وضع خطة عمل وطنية           وترحب اللجنة باخلطوات اليت اختذهتا الدولة         )٤٦(
وإنشاء منصب املنسق الوطين املعين باالجتـار ووحـدة يف وزارة الداخلية وقـوة الشرطة اخلاصة، غري أهنا ال تزال تشعر        

  .ابري الفعالة ملنع االجتاربالقلق إزاء استمرار االجتـار بالبشر يف أذربيجان وإزاء قلّة املعلومات املتاحة بشأن التد

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٤٧(

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

  عقوبات مناسبة على االجتار بالبشر؛تعزيز تشريعات حمددة ملكافحة االجتار مع النص على   )ب(  
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تقييم ظاهرة االجتار باألشخاص ومجع بيانات مصّنفة منهجية لتحـسني مكافحـة االجتـار                )ج(  
  باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، وتقدمي اجلناة إىل العدالة؛

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

   املتابعة والنشر- ٦

  املتابعة

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

وإىل ) ميلـي ميكلـيس   (املالئمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، مبا يف ذلك إحالتها إىل أعضاء احلكومة والربملان              
  .السلطات احمللية بقصد النظر فيها واختاذ إجراءات بشأهنا

  .ا الدوري الثاينوتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات اجملتمع املدين يف إعداد تقريره  )٤٩(

  النشر

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كذلك أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع مبـا يف ذلـك يف                )٥٠(
أوساط الوكاالت العامة والقضاء واملنظمات غري احلكومية وسائر كيانات اجملتمع املدين، وأن تتخذ خطـوات إلتاحـة                 

  .يجانيني يف اخلارج وللعمال املهاجرين األجانب العابرين ألذربيجان أو املقيمني فيهااالطّالع عليها للمهاجرين األذرب

   التقرير الدوري القادم- ٧

. ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١تالحظ اللجنة أن املوعد احملدد لتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين هو               )٥١(
 ١رف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين ضمن أجل أقصاه          وباعتبار الظروف الراهنة، تطلب اللجنة إىل الدولة الط       

  .٢٠١١مايو /أيار

  البوسنة واهلرسك  - ٢٥

 يف جلستيها الرابعة بعـد املائـة        (CMW/C/BIH/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل للبوسنة واهلرسك          )١(
  /نيـسان  ٢٤ و ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٣، املعقودتني يف    SR.106) و (CMW/C/SR.104والسادسة بعد املائة    

 ٢٩، واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها الثالثة عشرة بعد املائة املعقودة يف  على التوايل٢٠٠٩ أبريل
  .٢٠٠٩أبريل /نيسان
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   مقدمة- ألف 

 ترّحب اللجنة بالتقرير الذي اسـتلمته والـردود اخلطيـة علـى قائمـة القـضايا الـيت وضـعتها                     )٢(
(CMW/C/BIH/Q/1 and Add.1)وإن كانت تعرب عن أسفها لتأخر الدولة الطرف يف تقدمي تقريرها األويل ، .

وترحب اللجنة أيضاً باحلوار البناء واملثمر الذي جرى مع وفد يتميز بالكفاءة ويضم أعضاء من قطاعات متعددة                 
ومات كافية عن عـدة  حيتويان على معل  ومع ذلك تأسف ألن التقرير والردود اخلطية ال    .ويتسم بالطابع التمثيلي  

  .العملي لالتفاقيةبالتطبيق نقاط هامة تتعلق 

 منشأبلد باألساس وتسلّم اللجنة باملعلومات اليت أرسلتها الدولة العضو ومفادها أن البوسنة واهلرسك هي   )٣(
  .ون فيهاللعمال املهاجرين، وتضم أعداداً كبرية ومتزايدة من العمال املهاجرين الذي يعربون أراضيها أو يقيم

البوسنة واهلرسك، ليـست    من  وحتيط اللجنةُ علماً بأن كثرياً من البلدان اليت يعمل هبا عمال مهاجرون               )٤(
  . قد يشكِّل عقبةً أمام متتُّع هؤالء العمال باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقيةما أطرافاً َبْعد يف االتفاقية، وهو 

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

تعزز إن هذه االتفاقات    لجنة بإبرام الدولة الطرف اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف، من حيث           ُترحب ال   )٥(
  .حقوق العمال املهاجرين وتساعد على مكافحة اجلرائم مثل االجتار باألشخاص

  : وتسجل اللجنة بالتقدير تصديق الدولة الطرف مؤخراً على الصكوك التالية  )٦(

ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال      املتعلق  تفاقية حقوق الطفل    الربوتوكول االختياري ال    )أ(  
  األطفال يف الرتاعات املسلحة؛املتعلق بإشراك الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل و ؛املواد اإلباحية يف

 املكمل التفاقية بروتوكول منع االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه  )ب(  
   الوطنية؛عرباألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكّمل التفاقية األمم املتحدة   )ج(  
  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

أسوأ أشـكال عمـل األطفـال       بشأن حظر   ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )د(  
  .واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

بشأن العمال املهـاجرين  وتالحظ اللجنة بالتقدير أن البوسنة واهلرسك طرف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية            )٧(
فؤ  اهلجرة يف أوضاع اعتسافية وتعزيـز تكـا        ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن     )٩٧رقم  () ١٩٤٩مراجعة عام   (

ئـل قامـت    ال، وأهنا كانت ضـمن دول ق      )١٤٣رقم   (١٩٧٥ )أحكام تكميلية (الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين     
  .بالتصديق على مجيع املعاهدات املتعلقة حبقوق العمال املهاجرين
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   العوامل والصعوبات- جيم 

ها السياسي واإلداري الذي مينح حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن هيكل  )٨(
مجهوريـة صـربيا واحتـاد البوسـنة      (١٩٩٥استقاللية للكيانني الذين أقيما مبوجب اتفاق دايتون للسالم لعام       

، قد يفرض قيوداً على ختطيط ووضع وتنفيذ قوانني وسياسات شاملة من أجل تنفيذ االتفاقيـة علـى                  )واهلرسك
  .خمتلف املستويات

   الرئيسية واالقتراحات والتوصيات دواعي القلق- دال 

  )٨٤ و٧٣املادتان ( تدابري التنفيذ العامة - ١

  التشريعات والتطبيق

اللجنة إذ حتيط علماً باملعلومات الشفهية اليت قّدمها الوفد أثناء احلوار مع اللجنة، تعرب عن أسفها                إن    )٩(
ري العملية اليت اختذهتا الدولة الطـرف لتنفيـذ         ألن تقرير الدولة الطرف ال حيتوي على معلومات كافية عن التداب          

اإلطار القانوين ال سيما فيما يتعلق مبدى تنفيذ أشكال احلماية الدستورية وغريها من أشكال احلماية القانونيـة                 
 . أسرهمدافرللعمال املهاجرين وأ

 عـن التطبيـق     معلومات مستفيضة  قادمتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضّمن تقريرها الدوري ال          )١٠(
  .العملي لإلطار القانوين

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتناول احلقوق املتعلقة عامة بالتشغيل مبا يف ذلك حقوق           )١١(
 ويساور اللجنـة    .مستوى الكيانني على   من خالل إصدار عدد من القوانني على املستوى الوطين و          غري املواطنني 

مستوى الكيانني قد أدى إىل ضـعف       على  حظ أن زيادة التشريعات على املستوى الوطين و       ال ت القلق مع ذلك إذ   
مستوى الكيانني، وهو ما يؤدي بدوره إىل تقويض على االتساق بني القوانني والنظم املعنية على املستوى الوطين و

للجنة القلق خاصة إذ تالحظ ويساور ا. االتفاقيةمبوجب أحكام قدرة الدولة الطرف على محاية العمال املهاجرين 
  .أن القوانني املختلفة يف الكيانني واليت تنظم تراخيص العمل واإلقامة قد ال تتمشى مع القانون الوطين واالتفاقية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتأمني االتساق بني تشريعاهتا واالتفاقية   )١٢(
  .التفاقيةمن أجل تنفيذ أحكام ا

ـ املنصوص عليه  نياإلعالنوتالحظ اللجنة أن البوسنة واهلرسك مل تصدر بعد           )١٣(  ٧٧ و ٧٦ا يف املـادتني     م
  .خبصوص اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي الرسائل من الدول األطراف ومن األفراد

 ٧٧ و ٧٦ملادتني  ا يف ا  ماملنصوص عليه  نياإلعالنتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار           )١٤(
  .االتفاقية من
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  مجع البيانات

حتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف يف مجع البيانات املتعلقة بتدفقات املهاجرين، مبا يف ذلك اخلطط                  )١٥(
املقترحة لدمج مجيع قواعد ا لبيانات املتعلقة باهلجرة، إال أن القلق يساورها إزاء استمرار وجود عدة قواعد بيانات 

وتـشعر  . لةة إىل إدارة املعلومات بصورة فّعا     توي على معلومات متشاهبة، مما قد يؤدي إىل عرقلة اجلهود الرامي          حت
  .فر معلومات كافية عن أمناط اهلجرة العابرةااللجنة بالقلق أيضاً لعدم تو

 بـاهلجرة   توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل دمج مجيع قواعد البيانات املتعلقة              )١٦(
وتوصي اللجنة .  ضمان اإلدارة الفّعالة للمعلومات، واملساعدة يف وضع سياسات سليمة يف جمال اهلجرةبغرض

  .الدولة الطرف أيضاً بأن تضّمن تقريرها القادم معلومات عن اهلجرة العابرة

  التدريب يف جمال االتفاقية والعمل على نشرها

يت قّدمها الوفد بشأن تدريب شرطة احلدود يف جمال االتفاقية، ولكنـها            حتيط اللجنة علماً باملعلومات ال      )١٧(
وتشعر اللجنة بالقلق إذ تالحظ أن جهود التدريب قد تكون حمدودة           . معلومات مفّصلة عن االتفاقية   غيبة  تالحظ  

قية بني أصحاب   النطاق، مثلما تالحظ عدم توافر معلومات عن التدابري الرامية إىل نشر املعلومات والترويج لالتفا             
  .سيما منظمات اجملتمع املدين ، الاملعنينياملصلحة 

  :ُتشّجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  )١٨(

 وتطوير براجمها التدريبية لكي تشمل مجيع املوظفني العاملني يف جمال اهلجرة، مبن فيهم              تعزيز  )أ(  
الثـاين  الدوري  ولة الطرف أن تضّمن تقريرها      ، وتدعو الد  وممثلو االدعاء األخصائيون االجتماعيون والقضاة    
  معلومات عن هذه الربامج التدريبية؛

  اختاذ اخلطوات الضرورية لتأمني حصول العمال املهاجرين على معلومـات عـن حقـوقهم                )ب(  
  االتفاقية؛ مبوجب

  .العمل مع منظمات اجملتمع املدين من أجل نشر املعلومات عن االتفاقية، والترويج هلا  )ج(  

  )٨٣ و٧املادتان ( املبادئ العامة - ٢

  عدم التمييز

يف اللجوء، والذي دخل حيز النفاذ مسألة ترحب اللجنة بإصدار القانون املتعلق حبركة وإقامة األجانب و          )١٩(
 وحتيط اللجنة علماً    .للتمييز ألي سبب كان   غري املواطنني   ، وينص على أالّ يتعرض      ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول 

ومع ذلك فإن القلق يساور اللجنة نظراً لعدم .  األخرى حتظر التمييز أيضاً    ني البوسنة واهلرسك والكيان   بأن دساتري 
  .توافر معلومات دقيقة عن مدى فعاّلية اإلطار القانوين يف محاية حقوق العمال املهاجرين من التمييز
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ومات تفصيلية عن التطبيق الفّعال  معلقادمتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضّمن تقريرها الدوري ال  )٢٠(
  .لألحكام املناهضة للتمييز على أرض الواقع

  احلق يف سبيل تظلم فّعال

يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت تشري إىل حدوث انتهاكات حلقوق العمال املهاجرين يف سـبل                  )٢١(
 ويساور اللجنة القلق هبـذا      .وامر الطرد الحقاً  االنتصاف الفّعالة، ال سيما فيما يتعلق بإلغاء حقوق املواطنة، وأ         

تالحظ أن العمال املهاجرين الذين حرموا من حق املواطنة قد يصبحون معرضني بوجه خاص النتـهاك        الشأن إذ 
  .حقوقهم يف اإلجراءات القانونية الواجبة

ين للحصول على سبل    اإلطار القانوين املتاح للعمال املهاجر    تعزيز  تشجع اللجنة الدولة الطرف على        )٢٢(
وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل يف القانون ويف املمارسة متتع العمال املهـاجرين             . انتصاف فّعالة لشكاواهم  

، بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا رعايا الدولـة         نظامييف وضع غري    الذين هم   فيهم العمال    وأفراد أسرهم، مبن  
  . آليات انتصاف فّعالة أمام احملاكمالطرف فيما يتعلق بتقدمي الشكاوى ومتكينهم من

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

احلائزين تعرب اللجنة عن القلق إزاء نقص املعلومات عن مدى متتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم غري                  )٢٣(
  .وق املنصوص عليها يف اجلزء الثالث من االتفاقية، باحلقللوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غري نظامي

توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة تشريعاهتا لضمان متتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم غري احلائزين                )٢٤(
  .للوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غري نظامي، باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الثالث من االتفاقية

 اللجنة بالقلق إزاء تقارير مفادها أن ظروف االحتجاز يف مركز توقيف املهاجرين ال تتمشى مع أحكام                 تشعر  )٢٥(
وعالوة على  .  األسر إليواءاملهاجرين ال يقدم تسهيالت كافية      احتجاز  وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً أن مركز       . االتفاقية

  .بالفترة القصوى اليت جيوز فيها احتجاز الالجئنيذلك يسـاور اللجنة القلـق لعدم تقدمي معلومات فيما يتعلق 

احملتجزين  أسرهم فرادتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات لضمان انتفاع العمال املهاجرين وأ  )٢٦(
معاملتهم وضمان املساعدة القانونية والقنصلية، والتأكد من عدم احتجازهم إالّ وفقاً ملعايري قانونية واضحة،  ب

  .ألحوال طبقاً ألحكام االتفاقيةيف مجيع ا

كما فعلت  (وتالحظ اللجنة مع ذلك     . حتيط اللجنة علماً بوجود دوائر عامة للتشغيل تقدم معلومات عن اهلجرة            )٢٧(
، فيمـا يتعلـق   ٢٠٠٨االتفاقيات والتوصيات، يف طلبها املباشر يف تنفيذ جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية واملعنية ب 

، أن وجود دوائر رمسية للتشغيل ال يكفي يف حد ذاته لضمان            )٩٧رقم   ()١٩٤٩ عام   مراجعة(العمال املهاجرين   قية  باتفا
وتكرر اللجنة ما أعربت عنه جلنة خرباء       . تزويد العمال املهاجرين مبعلومات كافية وموضوعية عن القضايا املرتبطة باهلجرة         

 املعلومات املضللة املقدمة من الوسطاء      محاية كافية للعمال املهاجرين من    منظمة العمل الدولية من قلق إزاء عدم وجود         
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الذين قد تكون هلم مصلحة يف تشجيع اهلجرة بأي شكل من األشكال، بغض النظر عما يترتب على ذلك مـن                    
  .نتائج بالنسبة إىل العمال املعنيني

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٢٨(

 ملواجهة الدعاية املضللة املتعلقة باهلجرة، وذلك باالسـتعانة بوسـائل           اختاذ خطوات كافية    )أ(  
   من االتفاقية؛٣٣متعددة من بينها التطبيق الكامل للمادة 

طوات اليت تراها ضرورية حلماية العمال املهاجرين من سوء املعاملة النـاجم عـن              اختاذ اخل   )ب(  
  .املعلومات املضلّلة بشأن عملية اهلجرة

رى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين للوثائق       حقوق أخ   - ٤
  )٥٦ إىل ٣٦املواد (الالزمة أو الذين هم يف وضع نظامي 

تالحظ اللجنة أن القوانني االنتخابية للدولة الطرف تتيح ملواطين البوسنة واهلرسك الذين يقيمون بصفة مؤقتة يف                  )٢٩(
. يل القنصلي أو الدبلوماسي يف البلد الذي يقيمون فيه أو عن طريق الربيد       اخلارج، املشاركة يف االنتخابات عن طريق التمث      

ومع ذلك حتيط اللجنة علماً باالخنفاض الكبري يف عدد مواطين الدولة الطرف املقيمني خارج الدولـة الطـرف الـذين                    
  .يشاركون يف االنتخابات، وتعرب عن أسفها لنقص الوضوح فيما يتعلق بإعمال هذا احلق

. وصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري الرامية إىل تسهيل تصويت رعاياها املقيمني باخلـارج             ت  )٣٠(
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري الثاين معلومات إضافية عن اإلطار التـشريعي                

  . البوسنة واهلرسكلتسهيل ممارسة هذا احلق، وتطبيقه العملي يف حالة العمال الذين يقيمون خارج

ونظراً الرتفاع النسبة املئوية من مواطين البوسنة واهلرسك املقيمني يف اخلارج، يساور اللجنة القلق لعدم                 )٣١(
تقدمي معلومات عن اإلجراءات أو املؤسسات اليت ميكن من خالهلا التعرف علـى االحتياجـات والطموحـات                 

  .لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم املقيمني باخلارجارعايا الدولة الطرف من وااللتزامات اخلاصة ل

 ١املؤسسات وفقاً للفقـرة    إنشاء هذه   هذه اإلجراءات و  وضع  توصي اللجنـة الدولة الطرف بأن تنظر يف          )٣٢(
  . من االتفاقية، وأن تضّمن تقريرها القادم معلومات عن أي تدابري تتخذها وفقاً هلذا احلكم٤٢من املادة 

ق على فئات معينة من العمال املهاجرين أحكام تنطب  - ٥
  )٦٣ إىل ٥٧املواد (وأفراد أسرهم 

. يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر بيانات دقيقة عن عدد العمال املومسيني الذين تستخدمهم الدولة الطـرف                  )٣٣(
ت ثنائية أو متعددة األطراف     وعالوة على ذلك تالحظ اللجنة عدم وجود نظام لتسجيل العمال املومسيني، وغيبة أي اتفاقا             

ويساور اللجنة القلق من أن يؤدي نقص املعلومات وقصور الرقابة إىل تعـريض العمـال               . بشأن حركة العمال املومسيني   
  .املومسيني لظروف عمل غري عادلة أو لسوء املعاملة
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  :الطرف مبا يليالدولة توصي اللجنة   )٣٤(

  ومسيني ومجع املعلومات املتعلقة هبم؛وضع وتطبيق نظام لتسجيل العمال امل  )أ(  
النظر يف التفاوض إلبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف مع البلدان اجملاورة وغريهـا، حـسب                 )ب(  

  احلالة، بغية تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية فيما يتعلق هبجرة العمال املومسيني، وطبقاً ألحكام االتفاقية؛
ع اخلطوات الضرورية لضمان متتع العمال املومسيني باحلق يف نفس املعاملة الـيت يتلقاهـا               اختاذ مجي   )ج(  

العمال الوطنيون، ال سيما فيما يتعلق باملرتبات وظروف العمل، ولضمان قيام السلطات املختصة بالرصـد املنـتظم                 
  .لالمتثال للمعايري الدولية يف هذا الشأن

ة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق     تعزيز الظروف السليمـة والعادل     - ٦
  )٧١ إىل ٦٤املواد (باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم 

حتيط اللجنة علماً بوجود عّدة وكاالت مسؤولة عن تنفيذ القوانني والسياسات املتعلقة هبجرة العمال، ويساورها                 )٣٥(
لى املستوى الوطين ومستوى الكيانني يف ختطـيط        القلق من احتمال وجود تداخل وازدواج بني الوكاالت والوزارات ع         

  .وتنسيق األنشطة واملسؤوليات املتعلقة حبقوق العمال املهاجرين

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ اخلطوات الضرورية لضمان التنسيق الفّعال بني وزاراهتا ووكاالهتـا                 )٣٦(
  .لتدابري الرامية إىل محاية العمال املهاجرين وأسرهمعلى مجيع مستويات احلكومة من أجل حتسني تنسيق وتنفيذ ا

وتسجل اللجنة بالتقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود ملكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك التعاون مـع         )٣٧(
وعالوة على ذلـك ترّحـب      . اجملتمع الدويل، وتنفيذ خطيت عمل وطنيتني وإصالحات تشريعية ومؤسسية واسعة النطاق          

ومع ذلك فإن اللجنة    . اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملقاضاة األشخاص املتورطني يف جرائم االجتار باألشخاص            
  .ما زالت تشعر بالقلق إزاء ظاهرة االجتار باألشخاص يف البوسنة واهلرسك

من خالل تدابري توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهدها للتصدي لالجتار باألشخاص، وذلك   )٣٨(
 وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى مكافحـة االجتـار           .وقائية ورعاية ضحايا هذا االجتار وإعادة تأهيلهم      

  .باألشخاص عن طريق مقاضاة املسؤولني عن هذه اجلرائم

   املتابعة والنشر- ٧

  املتابعة

بشأن ما تتخذه من    ات مفّصلة   تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري الثاين معلوم            )٣٩(
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري     . ملتابعة التوصيات املقدمة يف هذه املالحظات اخلتامية      تدابري  

املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، مبا يف ذلك عن طريق إحالتها إىل أعضاء احلكومة والربملان، وإىل اهليئـات                 
  .ن اهليئات ذات الصلة على املستوى الوطين ومستوى الكياننياإلدارية وغريها م
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وتعرب اللجنة عن أسفها ألن مشاركة املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف إعداد هذا التقريـر                   )٤٠(
دين يف تنفيـذ    كانت حمدودة، وتشجع الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتأمني مشاركة منظمات اجملتمع امل              

  .االتفاقية وإعداد التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف

  النشـر

تطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع مبـا يف ذلـك يف                )٤١(
 تتخذ اخلطوات لنشر هـذه   اجملتمع املدين، وأن سائر كيانات  العامة والقضاء واملنظمات غري احلكومية و      لوكاالتأوساط ا 

املالحظات يف صفوف عمال البوسنة واهلرسك العاملني باخلارج، والعمال املهاجرين األجانب العابرين للبوسنة واهلرسك              
  .أو املقيمني فيها

   التقرير الدوري القادم-٨

 ٢٠٠٦جيهية املنـسقة لعـام    التومبادئ  تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم وثيقتها األساسية املشتركة وفقاً لل            )٤٢(
  .HRI/MC/2006/3/Corr.1) وHRI/MC/2006/3 (وحدةبشأن إعداد وثيقة أساسية م

ويف الظـروف   . ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١تالحظ اللجنة أن موعد تقدمي التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف هو              )٤٣(
  .٢٠١١مايو / أيار١ثاين يف موعد أقصاه الراهنـة تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري ال

  كولومبيا  - ٢٦

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 ٢١، املعقودتني يف 

  . 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 الوفـد                    )٢(
ومن معلومات إضافية، على حنو مكّنها من تكوين فكرة  (CMW/C/COL/Q/1 and Add.1)من ردود على قائمة املسائل 

  .وترحب اللجنة أيضاً باحلوار الصريح الذي أجرته مع الوفد. لة تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرفأوضح عن حا

وتدرك اللجنة أن كولومبيا هي أساساً بلد منشأ للعمال املهاجرين، ولكنها تالحظ وجود عدد مـن العمـال                    )٣(
  .املهاجرين األجانب املقيمني يف إقليمها أو العابرين منه

للجنة أن بعض البلدان اليت يعمل فيها عمال مهاجرون كولومبيون ليست بعد أطرافـاً يف االتفاقيـة،                 وتالحظ ا   )٤(
  .األمر الذي ميكن أن يشكل عائقاً حيول دون متتُّع هؤالء العمال باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية
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   اجلوانب اإلجيابية- باء 

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

  .تعزز حقوق العمال املهاجرين

  :وترحب اللجنة كذلك مبا يلي  )٦(

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

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

 ٣٧٣ الناظم لتصويت األجانب املقيمني يف كولومبيا والقـرار          ٢٠٠٦ لعام   ١٠٧٠بدء نفاذ القانون      )ج(  
 الذي أجاز تسجيل األجانب املقيمني يف كولومبيا ملمارسـة حـق التـصويت يف      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣١املؤرخ  

  ؛٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٨ اليت جرت يف انتخابات الُعَمد واجملالس البلدية وأعضاء جمالس اإلدارة احمللية
ـ  ٢٠٠٣ يف عام (Colombia Nos Une)" كولومبيا توحِّدنا"وضع برنامج   )د(   ة ـ يف إطار خطـة التنمي
، هبدف توثيق الروابط بني الكولومبيني املقيمني يف اخلارج مع أُسرهم ومناطقهم األصلية، ومـع               ٢٠١٠-٢٠٠٦الوطنية  

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

  التطبيق حالياً؛
 ووضع االستراتيجية   ٢٠٠٨إنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملكافحة االتِّجار باألشخاص يف عام             )و(  

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

املعنية بشؤون اهلجرة وهتدف إىل معاجلة الظواهر االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والقانونية واملؤسسية املرتبطة              
  .شاملةباهلجرة الدولية معاجلة 

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

الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل املتعلقان ببيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل                )أ(  
 ٢٥ و ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١١ األطفال يف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف املنازعات املسلحة، وذلك يف          

  ، على التوايل؛٢٠٠٥مايو /أيار
بروتوكول منع االتِّجار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمِّل التفاقيـة               )ب(  

  ؛٢٠٠٤أغسطس / آب٤األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، الذي صدَّقت عليه يف 
 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفوريـة          ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ج(  

  .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٨للقضاء عليها، اليت صّدقت عليها يف 
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   دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات- جيم 

  )٨٤ و٧٣املادتان ( تدابري التنفيذ العامة - ١

  يعات والتنفيذسن التشر

 من االتفاقية هلا على مـا يبـدو   ٤٧ و٤٦ و١٥تعترب اللجنة أن التحفظات اليت أبدهتا الدولة الطرف على املواد        )٨(
طابع تفسريي وفين وال تنطوي على أي تعارض بني األهداف املنصوص عليها يف أحكام االتفاقية وتـشريعات الدولـة                   

  .الطرف يف هذا اجملال

   ٤٧ و٤٦ و١٥ الدولة الطرف بأن تنظر يف سحب التحفظات الـيت أبـدهتا علـى املـواد                 توصي اللجنة   )٩(
  .من االتفاقية

 من االتفاقية واللذين    ٧٧ و ٧٦وتالحظ اللجنة أن كولومبيا مل ُتصدر بعد اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني               )١٠(
  .راف ومن األفرادتعترف مبوجبهما باختصاص اللجنة يف تلقي الرسائل من الدول األط

 ٧٧ و ٧٦تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إمكانية إصدار اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني                 )١١(
  .من االتفاقية

 املتعلقـة بالعمـال     ٩٧وتالحظ اللجنة بقلق أن كولومبيا مل تصدِّق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                 )١٢(
 املتعلقة باهلجرة يف أوضاع اعتـسافية وتعزيـز   ١٤٣، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )١٩٤٩حة عام   املنقّ(املهاجرين  

كما تعرب عن قلقها ألن الدولة الطـرف مل تنـضم بعـد إىل              . ١٩٧٥تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين لعام       
كمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة    بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، امل         

  .٢٠٠٤أغسطس / آب٤عرب الوطنية، هذه االتفاقية اليت صّدقت عليها يف 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إمكانية االنضمام يف أقرب وقت ممكن إىل اتفاقييت منظمة العمـل                    )١٣(
  .مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو وإىل بروتوكول ١٤٣ و٩٧الدولية رقم 

  مجع البيانات

 اهلجرة، مبا يف ذلك اهلجـرة الوافـدة واهلجـرة العـابرة،     دفقاتتود اللجنة أن تذكر بأن املعلومات املتعلقة بت     )١٤(
وتالحظ اللجنة  . التفاقيةمعلومات ال غىن عنها لفهم أوضاع العمال املهاجرين يف الدولة الطرف وتقييم التطبيق الفعلي ل              

املهاجرين، وهي معلومات ال بد منها لتقييم التنفيذ الفعال         أية معلومات عن خمتلف فئات      من الدولة الطرف    أهنا مل تستلم    
لالتفاقية، وخباصة فيما يتعلق باملهاجرين العابرين، والنساء املهاجرات، واألطفال املهاجرين غري املـصحوبني، وكـذلك               

  .، والعمال احلدوديني واملومسيني املنشأل املهاجرين الذين يبقون يف البلدأطفال العما
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )١٥(

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

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

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

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

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

  التدريب ونشر االتفاقية

ترحب اللجنة باملعلومات اليت تشري إىل تنظيم حلقات دراسية يف الدولة الطرف للتعريف بأحكام االتفاقية   )١٦(
ة تالحظ نقص املعلومات عن وضع وإجناز برامج حمددة         غري أن اللجن  . 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(
مع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مبا يف بني مجيع املوظفني العاملني يف جمال اهلجرة أو الذين هم على اتصال 

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

عـابرين  املهاجرين الكولومبيني يف اخلارج أو يف أوساط العمال املهاجرين األجانب املقيمني يف كولومبيا أو ال              
  .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(

املدين العاملـة يف جمـال حقـوق        توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف إشراك منظمات اجملتمع             )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 

الذين هم يف وضـع غـري   از املهاجرين تستخدم الحتجدارة الشؤون األمنية إلاللجنة أن املراكز التابعة الحظت    )٢١(
تبعهـا إدارة   تإال أن اللجنة يساورها القلق إزاء نقص املعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن اإلجراءات اليت                . نظامي

  .الشؤون األمنية يف احتجاز املهاجرين
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تبعها إدارة الشؤون األمنية تتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل موافاهتا مبعلومات مفصلة عن اإلجراءات اليت     )٢٢(
كما تود اللجنة احلصول على معلومات مفصلة عن نظام التـسجيل           . يف احتجاز العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

  .دارة الشؤون األمنيةإلوعن األوضاع املادية السائدة يف أماكن احتجاز املهاجرين يف املراكز التابعة 

  .دء تنفيذ مشروع مركز استقبال املهاجرينوحتيط اللجنة علماً بقرب موعد ب  )٢٣(

ستقبال خاص با توصي اللجنة الدولة الطرف بإجناز مشروع مركز استقبال املهاجرين، إلجياد مركز              )٢٤(
  .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يفي بأحكام االتفاقية ويكفل احلقوق املنصوص عليها فيها

 من االتفاقية مهمة ٣٣يف املادة نصوص عليها عمال املهاجرين باملعلومات املوحتيط اللجنة علماً بأن مهمة تزويد ال  )٢٥(
تتقامسها سلطات حكومية خمتلفة، وترحب بإنشاء مركز إعالم املهاجرين ورعايتهم املعين بتقدمي معلومات عـن العمـل                 

ملهاجرين الكولومبيني احلـصول    بيد أن اللجنة تفتقر إىل معلومات عن الطريقة اليت ميكن فيها للعمال ا            . خارج كولومبيا 
  .على تلك املعلومات وعما إذا كان هذا النوع من اخلدمات متاحاً أيضاً للمهاجرين األجانب الوافدين إىل كولومبيا

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها من أجل ضمان حق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد          )٢٦(
يف تلقي معلومات عن احلقـوق      ) املهاجرين العابرين  وأاملهاجرين الوافدين    وأاملهاجرين إىل اخلارج    (أسرهم  

املنصوص عليها يف االتفاقية وعن الشروط املوضوعة لقبوهلم، وعن حقوقهم وواجباهتم القانونية، وعـن أي               
ـ  . مسائل أخرى تسمح هلم بإمتام اإلجراءات اإلدارية أو غري اإلدارية     ى كما حتث اللجنة الدولة الطـرف عل

  .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(
درت لسبب من   إال أن اللجنة يساورها القلق لعدم جواز الطعن يف أوامر الطرد إذا ص            . هلا أثر إيقايف  ) املراجعة والطعن (

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

اإلبعاد عمالً /بأن تعتمد التدابري الالزمة من أجل احترام إجراءات الطردتوصي اللجنة الدولة الطرف   )٢٨(
  : من االتفاقية، وخباصة من أجل ضمان ما يلي٢٢باملادة 

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

  احلق يف التماس تعليق تنفيذ قرار الطرد إىل حني إمتام املراجعة املذكورة يف الفقرة أعاله؛  )ب(  
  احلق يف طلب تعويض وفقاً للقانون إذا ما ألغي يف وقت الحق قرار بالطرد ُنفذ فعالً؛  )ج(  
  .ريع الوطين مع االتفاقية فيما خيص الطرد واإلبعادإمكان النظر يف توافق التش  )د(  

أن أطفال مجيع العمال املهاجرين، مبن فيهم غري احلائزين للوثائق          قلقة أنه على الرغم من       اللجنة   تالحظو  )٢٩(
ل الذين يقيم أن حق احلصول على اجلنسية غري متاح إال لألطفاإال الالزمة، ميكن تقييد أمسائهم يف السجل املدين،  

ويثري قلَق اللجنة بوجه خاص مصُري األطفال الذين حيتمل أن يصبحوا عدميي . أحد والديهم على األقل يف كولومبيا
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ويف هذا الصدد، ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إىل االتفاقية اخلاصة بوضع األشخاص عـدميي               . اجلنسية
  .١٩٦١نعدام اجلنسية لعام  وإىل اتفاقية خفض حاالت ا١٩٥٤اجلنسية لعام 

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

 وإىل اتفاقيـة  ١٩٥٤وضع األشخاص عدميي اجلنسية لعـام      على إمتام عملية االنضمام إىل االتفاقية اخلاصة ب       
  .  يف أقرب وقت ممكن١٩٦١خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 

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

علومات املتوافرة عن كيفية ضمان حق العمال املهاجرين يف تكوين جلمعيـات يف          تعرب اللجنة عن قلقها لقلة امل       )٣١(
  .الدولة الطرف

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

  . املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم)١٩٤٨(٨٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

وحتيط اللجنة علماً مبا أحرزته الدولة الطرف من أوجه تقدم وما بذلته من جهود لـضمان ممارسـة العمـال                      )٣٣(
ومع ذلك، تالحـظ    . م يف التصويت يف انتخابات رئيس اجلمهورية وجملس الشيوخ        الكولومبيني املقيمني يف اخلارج حقه    

اللجنة نقص معلومات مفصلة عن كيفية تنفيذ احلق يف التصويت يف املمارسة العملية وعن التدابري اليت تتخـذها الدولـة                    
  .الطرف من أجل تيسري ممارسة العمال الكولومبيني يف اخلارج حقهم يف التصويت

عو اللجنة الدولة الطرف إىل موافاهتا مبعلومات مفصلة وحمدثة عن عدد العمال الكولـومبيني املهـاجرين      تد  )٣٤(
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل موافاهتا مبعلومات عن التدابري اليت           . الذين ميارسون احلق يف التصويت يف اخلارج      
  .تتخذها لضمان ممارسة هذا احلق ممارسة فعلية

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

ترحب اللجنة بشن محالت إعالمية هتدف إىل تغطية النقص يف املعلومات عن ظاهرة اهلجرة وتفـادي وقـوع                    )٣٥(
كما ترحب يف مجلة أمور بالتدابري املتخـذة        . م بوسائل غري مشروعة   الكولومبيني يف شبكات االجتار باألشخاص وهتريبه     

إال أن . لزيادة املوارد املخصصة ملساعدة الضحايا ومالحقة اجلماعات اإلجرامية اليت تنظم هذه األنشطة غـري املـشروعة        
الجتـار، وخباصـة النـساء      اللجنة يساورها القلق ألن الدولة الطرف ال تزال واحداً من بلدان املنشأ الرئيسية لضحايا ا              

  . والطفالت ألغراض استغالهلن يف التجارة والدعارة والعمل

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتكثف جهودها املبذولة من أجل مكافحة االجتـار باألشـخاص،              )٣٦(
ي إىل  ـاذ تدابري ترم  ـوخباصة النساء واألطفال والطفالت، والتهريب غري املشروع للعمال املهاجرين، وال سيما باخت           

  :ما يلي
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  مكافحة نشر معلومات مغلوطة فيما خيص اهلجرة إىل اخلارج وإىل الداخل؛  )أ(  
ـ  ـكشف التنقالت غري املشروعة أو السرية للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم والقـض             )ب(   ا ـاء عليه

ير هذه التنقالت أو تقدم املساعدة      وفرض عقوبات فعلية على األشخاص أو اجلماعات أو الكيانات اليت تنظم أو تد            
  هلذا الغرض؛

ف أو التهديد   ـفرض عقوبات فعلية على األشخاص أو اجلماعات أو الكيانات اليت تستخدم العن             )ج(  
  أو التخويف ضد مجيع العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم؛

  ضمان احلماية القنصلية لضحايا االجتار يف اخلارج؛  )د(  
  . من أجل منع اهلجرة غري النظامية، مبا يف ذلك االجتار باألشخاصتكثيف احلمالت  )ه(  

   املتابعة والنشر- ٥

  املتابعة 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها، يف تقريرها الدوري الثاين، معلومات مفصلة عن التـدابري الـيت                     )٣٧(
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخـذ       . ظات اخلتامية تكون قد اختذهتا من أجل تنفيذ التوصيات املقدمة يف هذه املالح          

مجيع اإلجراءات املناسبة من أجل تطبيق هذه التوصيات بوسائل منها إبالغها إىل السلطات الوطنية واحمللية املختصة كـي                  
  .تتدارسها وتتخذ التدابري املناسبة بشأهنا

  النشر

 املالحظات اخلتامية، وخباصة علـى اهليئـات احلكوميـة          تطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه          )٣٨(
والسلطة القضائية واملنظمات غري احلكومية وغريها من منظمات اجملتمع املدين، وأن تتخذ التدابري الالزمـة مـن أجـل                   

ومبيـا أو  التعريف هبا يف أوساط العمال املهاجرين الكولومبيني يف اخلارج والعمال املهاجرين األجانب العابرين مـن كول           
  . املقيمني فيها

  الوثيقة األساسية املوحدة

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية املوحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة املوضـوعة يف                  )٣٩(
مي وثيقة أساسية    لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقد             ٢٠٠٦عام  

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

   التقرير الدوري القادم-٦

ويف هذه الظروف، . ٢٠٠٩يوليه / متوز١تالحظ اللجنة أن موعد تقدمي التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف هو    )٤٠(
  .٢٠١١مايو / أيار١لثاين يف موعد أقصاه تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري ا
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  السلفادور  - ٢٧

انظـر الـوثيقتني     (٩٠ و ٨٩ يف جلـستيها     (CMW/C/SLV/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل للـسلفادور          )١(
CMW/C/SR.89 و SR.90(    واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ و ٢٤، املعقودتني يف ،

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املعقودة يف ٩٥ا يف جلسته

   مقدمة-ألف 

 ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطـرف التقريـر األويل وبـالردود اخلطيـة املقدمـة علـى قائمـة املـسائل                      )٢(
(CMW/C/SLV/Q/1 and Add.1) كما . اليت مكّنت اللجنة من تكوين فكرة أوضح عن تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف

  .حب اللجنة باحلوار البّناء واملثمر الذي أجرته مع الوفد املختص الرفيع املستوىتر

وتسلّم اللجنة بأن السلفادور معروفة أساساً كبلد منشأ للعمال املهاجرين، ولكنها بلد عبور ومقصد هلم أيضاً،                  )٣(
  . هندوراس ونيكاراغواحيث يقيم على أراضيها عدد كبري من العمال املهاجرين، وخباصة من غواتيماال و

وتالحظ اللجنة أن بعض البلدان اليت يعمل فيها عمال مهاجرون من السلفادور مل تصبح بعد طرفاً يف االتفاقية،                    )٤(
  .وهو ما قد يشكل عقبة حتول دون متتع هؤالء العمال باحلقوق اليت تكفلها هلم االتفاقية

   اجلوانب اإلجيابية-باء 
" مركز الرعايـة الـشاملة للمهـاجرين      "مع التقدير بافتتاح مركز إيواء املهاجرين املسّمى        ط اللجنة علماً    ـحتي  )٥(
)Centro de Atención Integral para Migrantes ( يف سان سلفادور، ما يـؤدي إىل حتـسني   ٢٠٠٨يوليه / متوز٧يف 

  .ظروف احتجاز املهاجرين املنتظر ترحيلهم
 بشىت املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة االجتار باألشخاص، ومـن      كما حتيط اللجنة علماً مع التقدير       )٦(

، وإدراج االجتـار    ٢٠٠٦بينها إنشاء جلنة وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، وافتتاح مأوى لضحايا االجتـار يف عـام                
  . باألشخاص كجرمية يف القانون اجلنائي السلفادوري

ير كذلك باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن إعـداد ووضـع املبـادئ              وحتيط اللجنة علماً مع التقد      )٧(
التوجيهية واألدلّة واإلجراءات املعيارية املتعلقة بإعادة األطفال وضحايا االجتار إىل الوطن خاصة والـيت جتمـع أفـضل                  

  .املمارسات يف ميدان اهلجرة
يز ومحاية حقوق العمال السلفادوريني املهاجرين يف اخلارج،        وترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل تعز         )٨(

  . وافتتاح قنصليات حلمايتهم٢٠٠٤بوسائل تشمل تعيني نائب وزير للسلفادوريني يف اخلارج يف عام 
كما ترحب اللجنة بإبرام الدولة الطرف اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف، على الصعيدين اإلقليمي والـدويل،                 )٩(

  . روف سليمة وعادلة وإنسانية فيما يتعلق باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهملتهيئة ظ
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  :وترحب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  )١٠(
واستغالل األطفال يف   وبغاء األطفال   األطفال  املتعلق ببيع   تفاقية حقوق الطفل    الالربوتوكول االختياري     )أ(  

، اللـذان  املـسلحة الرتاعـات  األطفال يف   املتعلق بإشراك   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل       و ،املواد اإلباحية 
   على التوايل؛٢٠٠٢أبريل / نيسان١٨ و٢٠٠٤مايو / أيار١٧صدَّقت عليهما يف 

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليـه، وبروتوكـول               )ب(  
ن التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب           الكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّ        م

  ؛٢٠٠٢مارس / آذار١٨الوطنية، اللذان صدَّقت عليهما يف 
ذ  املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختـا        ١٩٩٩ لعام   ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ج(  

 . ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٢تدابري فورية للقضاء عليها، اليت صدَّقت عليها يف 

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

  التشريعات والتطبيق
على بعض أحكام االتفاقية، ال يزال قيد       تالحظ اللجنة بقلق أن مشروع قانون اهلجرة واألجانب، الذي يشتمل             )١١(

 Procuraduría para la) Defensa deالنظر يف مكتب الرئيس ومل ُيطرح للتشاور مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان 

los Derechos Humanos(أو اجملتمع املدين  .  

يعاهتا مع أحكام االتفاقية على وجه      تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملواءمة تشر            )١٢(
 . السرعة، مبا يف ذلك قوانني اهلجرة واألجانب احلالية على وجه اخلصوص

 مـن االتفاقيـة،     ٧٧ و ٧٦وتالحظ اللجنة أن السلفادور مل تصدر بعد اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني               )١٣(
  .اف واألفرادلالعتراف باختصاص اللجنة يف تلقي بالغات من الدول األطر

 ٧٧ و ٧٦دولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني            ـة ال ـع اللجن ـتشج  )١٤(
  .من االتفاقية

 من  ٦١ من املادة    ٤ والفقرة   ٤٨ و ٤٧ و ٤٦وتالحظ اللجنة أن السلفادور قد أصدرت إعالنات خبصوص املواد            )١٥(
  . الكامل باحلقوق املنصوص عليها يف هذه املواداالتفاقية، على حنو قد يعرقل التمتع

 مـن   ٤ والفقرة   ٤٨ و ٤٧ و ٤٦تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف إعالناهتا املتعلقة باملواد              )١٦(
  . من االتفاقية بغية سحبها٦١املادة 

بشأن العمال ) ١٩٤٩لعام  (٩٧ رقم وتالحظ اللجنة أن السلفادور مل تنضّم بعد إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية  )١٧(
املتعلقة باهلجرة يف ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ       ) ١٩٧٥لعام   (١٤٣املهاجرين أو إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

  ). أحكام تكميلية(الفرص واملساواة يف معاملة العمال املهاجرين 
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 ١٤٣ ورقم ٩٧ىل اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف االنضمام إ     )١٨(
  .يف أقرب وقت ممكن

  مجع البيانات

ترحب اللجنة باملعلومات والبيانات اإلحصائية اليت قدمتها الدولة الطرف ولكنها تأسف لقلة املعلومات املتعلقة                )١٩(
ه ال غىن عن هذه املعلومات لفهم وضـع العمـال     وتذكّر اللجنة بأن  . بتدفقات اهلجرة وغريها من املسائل املتعلقة باهلجرة      
  .املهاجرين يف الدولة الطرف ولتقييم تنفيذ االتفاقية

 تتماشى مع جوانب االتفاقية كلـها،       سليمة ومنسقة تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على إنشاء قاعدة بياناٍت           )٢٠(
ضع سياسات فعالة يف جمال اهلجـرة ولتطبيـق         وتشمل بيانات منهجية، ومصّنفة قدر اإلمكان، حبيث تكون أداةً لو         

ويف حال تعذر توفري معلومات دقيقة، عن العمال املهاجرين يف وضع غري نظامي على سبيل               . خمتلف أحكام االتفاقية  
 . املثال، تود اللجنة تلقي بيانات تستند إىل دراساٍت أو تقديراٍت

  التدريب يف جمال االتفاقية ونشرها

املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف عن برامج التدريب يف جمال االتفاقية للمـوظفني العـامني               تالحظ اللجنة     )٢١(
  .املعنيني، كأفراد شرطة احلدود وموظفي اهلجرة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنظيم برامج تدريبية منتظمة جلميع املوظفني العاملني يف ميـدان                  )٢٢(
رطة احلدود واألخصائيون االجتماعيون والقضاة واملّدعون العامون، وتدعو الدولة الطرف          اهلجرة، مبن فيهم أفراد ش    

  .إىل تضمني تقريرها الدوري الثاين معلومات عن أي برامج تدريبية من هذا النوع

  )٨٣ و٧املادتان ( املبادئ العامة -٢

  عدم التمييز

ال تعرض العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ألشكال متعـددة         يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت تفيد باحتم         )٢٣(
  .من التمييز يف ميدان العمالة

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  )٢٤(

تكثيف جهودها من أجل ضمان متتع مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املقيمني على أراضيها أو   )أ(  
  ؛٧وص عليها يف االتفاقية دون أي متييز، وفقاً للمادة اخلاضعني لواليتها باحلقوق املنص

تكثيف جهودها عن طريق تشجيع احلمالت اإلعالمية املوجهة إىل املوظفني العـامني العـاملني يف                 )ب(  
  .ميدان اهلجرة، وخباصة على الصعيد احمللي، وإىل عامة اجلمهور بشأن القضاء على التمييز ضد املهاجرين
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  صاف فعالاحلق يف سبيل انت

حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف واليت تفيد بأن من حق كل فرد، بغـض النظـر عـن                       )٢٥(
جنسيته، أن يلجأ إىل القضاء ويتمتع حبماية احلقوق املنصوص عليها يف التشريعات، وأن آليـات تقـدمي الـشكاوى إىل          

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن العمال املهاجرين، بصرف النظر .  املهاجريناملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان متاحة للعمال    
عن وضعهم القانوين، ال ُتتاح هلم عملياً سوى فرص حمدودة للجوء إىل القضاء بسبب عدم معرفتهم بـسبل االنتـصاف                    

  .اإلداري والقضائي املتاحة هلم

 العمال املهاجرين على وسائل االنتصاف اإلداري       تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها إلطالع         )٢٦(
وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف، على صعيدي القانون        . والقضائي املتاحة هلم ومعاجلة شكاواهم على أجنع حنو ممكن        

واملمارسة، متتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مبن فيهم الذين هم يف وضع غري نظامي، بنفس احلقوق اليت يتمتع                  
ا الدولة الطرف فيما يتعلق بتقدمي الشكاوى واحلصول على آليات جرب فعالة أمام احملاكم، مبـا يف ذلـك                   ـا رعاي هب

   .احملاكم العمالية

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

كما تالحظ اللجنة بقلـق أن      .  حلكم القانون  الترحيل ال ختضع بالكامل   /تالحظ اللجنة بقلق أن إجراءات الطرد       )٢٧(
  .القانون ال ينّص على احلق يف طلب وقف تنفيذ قرار الطرد

  :الدولةُ الطرف إىل ضمان ما يلي ُتدعى  )٢٨(

عدم إبعاد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم من أراضي الدولة الطرف إال بقرارٍ تتَّخذه الـسلطات                 )أ(  
دده القانون وعلى حنو يتماشى مع االتفاقية، وإتاحة إمكانية إعادة النظر يف هـذا القـرار                اً إلجراء حي  ـاملختصَّة وفق 

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

ات اليت تتبعها لكفالة ورصد متتع وتالحظ اللجنة بقلق أن املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف ال توضح املمارس             )٢٩(
  . من االتفاقية٢٥العمال املهاجرين باملساواة يف املعاملة يف قطاعي الزراعة واخلدمة املرتلية، وفقاً ألحكام املادة 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تكفل باملمارسة حق العمال املهاجرين، واملهاجرات خاصة، يف املـساواة                  )٣٠(
 يف قطاعي الزراعة واخلدمة املرتلية، وأن تتخذ تدابري لرصد ظروف عمل العمـال املهـاجرين يف هـذين                   يف املعاملة 

القطاعني رصداً فعاالً، وتطلب من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري الثاين معلومات عن أي تدابري تتخذها يف                  
  .هذا الصدد
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زين للوثـائق   حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أُسرهم احلـائ         -٤
  )٥٦ إىل ٣٦املواد من (الالزمة أو الذين هم يف وضع نظامي 

 مـن الدسـتور     ٤٧ من املادة    ٤ من االتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق ألن أحكام الفقرة          ٤٠ارة إىل املادة    ـباإلش  )٣١(
  . لفادوريني باملولد من قانون العمل جتعل حق املشاركة يف قيادة النقابات العمالية حكراً على الس٢٢٥واملادة 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك تعديل التشريعات، كـي تكفـل للعمـال                 )٣٢(
 ٤٠املهاجرين وأفراد أُسرهم احلق يف تكوين اجلمعيات والنقابات، فضالً عن املشاركة يف قيادهتا، وفقاً ألحكام املادة                 

  .بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم) ١٩٤٨( ٨٧ة العمل الدولية رقم من االتفاقية والتفاقية منظم

  .وتشعر اللجنة بالقلق لعدم متكن العمال املهاجرين السلفادوريني يف اخلارج من ممارسة حقهم يف التصويت  )٣٣(

ين، واختـاذ خطـوات     تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل مراجعة إطارها القانو             )٣٤(
  .أخرى لتيسري ممارسة حق التصويت للعمال املهاجرين السلفادوريني املقيمني يف اخلارج

وحتيط اللجنة علماً بالتوضيحات اليت قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن العمال املهاجرين يف السلفادور بـاتوا                  )٣٥(
اء عقود عملهم من أجل العثور على وظيفة جديدة أو تغيري وضع  يوماً بعد انته٩٠ و٦٠ُيمنحون مؤخراً فترة تتراوح بني    

 من قانون اهلجرة تشترط على العمال املهـاجرين مغـادرة           ٢٦بيد أن اللجنة تالحظ بقلق أن املادة        . اهلجرة اخلاص هبم  
  .السلفادور فور إهناء عقود عملهم، بغض النظر عن أسباب إهنائها، وإال كانوا عرضة للطرد

 من قانون اهلجرة لضمان توافق تشريعاهتا مـع أحكـام           ٢٦اللجنة بأن تعّدل الدولة الطرف املادة       توصي    )٣٦(
  .  منها٥٢ و٥١االتفاقية، وخصوصاً املادتني 

األحكام املنطبقة على فئات خاصة من العمال املهـاجرين           -٥
  )٦٣ إىل ٥٧املواد من (وأفراد أسرهم 

يهدف إىل تنظيم وضع العمال املومسيني، والذي يسّهل على هذا النوع مـن             حتيط اللجنة علماً بالربنامج الذي        )٣٧(
العمال، وخاصةً الوافدين من نيكاراغوا وهندوراس، احلصول على رخص عمل يف الدولة الطرف، بيد أهنا تشعر بـالقلق                  

ألن أصـحاب العمـل   إزاء املعلومات اليت تفيد بأن العمال املومسيني قد خيضعون لظروف عمل غري منصفة، وال سـيما    
  .يقومون بتوظيفهم عادةً بطريقة غري رمسية

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان متتع مجيع العمال املـومسيني بـاحلق يف                    )٣٨(
الع معاملتهم على قدم املساواة مع العمال الوطنيني، وخاصةً فيما يتعلق باألجور وظروف العمل، وأن تضمن اضـط           

  .السلطات املعنية برصد منهجي المتثال املعايري الدولية يف هذا الصدد

ة بالقلق ألن العمال احلدوديني معرضون بشدٍة للخضوع لظروف عمل غري منصفة وغري ذلك              ـعر اللجن ـوتش  )٣٩(
  .من التجاوزات
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لرائـد املـشترك بـني     تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم يف أقرب وقت ممكن بتنفيذ املـشروع ا                )٤٠(
 الذي يرمي إىل حتسني وضع العمـال احلـدوديني،   )Plan Piloto El Salvador-Honduras(السلفادور وهندوراس 

وتدعو الدولة الطرف إىل أن ُتدرج يف تشريعاهتا الوطنية تعريفاً للعامل احلدودي وأحكاماً خاصة تتعلق حبماية حقوق                 
  .تفاقية من اال٥٨هؤالء العمال وفقاً للمادة 

تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلـق           -٦
  )٧١ إىل ٦٤املواد من (باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم 

 ومركـز اسـتقبال   )Bienvenido a casa(تالحـظ اللجنـة بارتياح وجـود برنامـج ترحيب بالعـودة   )٤١(
)Centro de Atención a Migrantes Salvadoreños(للمهاجرين السلفادوريني العائدين إىل وطنهم .  

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تطوير الربنامج، وفقاً ملبادئ االتفاقية، ملساعدة املهاجرين العائدين على   )٤٢(
  .إعادة االندماج بصورة سليمة يف النسيج السلفادوري االقتصادي واالجتماعي

اً بعمل شعبة املساعدة اإلنسانية ومساعدة املهاجرين يف جمال إعادة املهاجرين الـسلفادوريني             وحتيط اللجنة علم    )٤٣(
بيد أن اللجنة تظل قلقة . غري النظاميني املصابني أو املتوفني إىل وطنهم، ويف جمال توفري املساعدة الطبية للمهاجرين املصابني

  .ياق اهلجرة غري النظاميةإزاء املخاطر املتعددة اليت يواجهها املهاجرون يف س

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها يف تنظيم محالت وقائية هتدف إىل التـصدي للمعلومـات                   )٤٤(
املضللة املتعلقة باهلجرة والتوعية بشأن خماطر اهلجرة غري النظامية، وأن تواصل يف اآلن ذاته توفري املساعدة إلعـادة                  

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل ضـمان تـوفري       . إعادة جثث املتوفني منهم إىل الوطن     إدماج املهاجرين املصابني و   
  .الوسائل املالئمة هلذه األغراض، مبا يف ذلك التمويل الكايف

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف جتري دراسة عن تأثري اهلجرة على األطفال، وذلك عن طريق نائـب وزارة                     )٤٥(
بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء حالة األطفال املوجودين يف السلفادور الـذين             . ادوريني يف اخلارج  العالقات اخلارجية للسلف  

  .هاجر آباؤهم إىل اخلارج، وإزاء عدم توفر معلومات يف هذا الصدد

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إهناء الدراسة املتعلقة بتأثري اهلجرة على األطفال ونشر نتائجها على نطاق                  )٤٦(
  . اسع، بغية وضع استراتيجياٍت مناسبة لضمان محاية أطفال األسر املهاجرة ومتتعهم الكامل حبقوقهمو

ويف حني تعترف اللجنة باملبادرات اليت تتخذها الدولة الطرف ملكافحة ظاهرة االجتار باألشخاص، فإهنا تـشعر                  )٤٧(
بيانات املصنفة الالزمة لتقييم مدى انتشار ظاهرة االجتـار         بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إىل الدراسات والتحليالت وال        

كما تالحظ اللجنة بقلق اخنفاض معدالت اإلدانة نسبياً يف قـضايا           . باألشخاص يف أراضي الدولة الطرف وعربها ومنها      
  .االجتار املرفوعة أمام القضاء

يانات مصنفة منهجية لتحسني مكافحة     توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم ظاهرة االجتار باألشخاص ومجع ب           )٤٨(
  . االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، وتقدمي اجلناة إىل القضاء
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وحتيط اللجنة علماً بالقضايا اجلنائية املرفوعة بشأن جرمية هتريب املهاجرين، ولكنها تظل قلقة إزاء قلة املعلومات                  )٤٩(
  .يها هذه القضايااملتعلقة باإلدانات والعقوبات اليت أفضت إل

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملكافحة هتريب املهاجرين، وخباصة النساء واألطفال، بوسائل               )٥٠(
تشمل اختاذ خطوات مالئمة لكشف التنقالت غري املشروعة أو السرية للعمال املهاجرين وأسرهم وتقدمي املسؤولني               

  .إىل القضاء

   املتابعة والنشر-٧

  عةاملتاب

ب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة عما تتخذه مـن تـدابري                  ـتطل  )٥١(
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لضمان . ملتابعة التوصيات املقدمة يف هذه املالحظات اخلتامية

تها إىل أعضاء احلكومة والربملان وإىل السلطات احمللية بقصد النظر فيها واختـاذ             ات، مبا يف ذلك إحال    ـتنفيذ هذه التوصي  
  .إجراءات بشأهنا

  .وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات اجملتمع املدين يف إعداد تقريرها الدوري الثاين  )٥٢(

  النشر

تامية على نطاق واسع، مبـا يف ذلـك يف          تطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخل            )٥٣(
أوساط الوكاالت العامة والقضاء واملنظمات غري احلكومية وسائر كيانات اجملتمع املدين، وأن تتخذ خطوات إلتاحتها أمام 

  .املهاجرين السلفادوريني يف اخلارج والعمال املهاجرين األجانب العابرين للسلفادور أو املقيمني فيها

  دوري القادم التقرير ال-٨

ويف الظـروف   . ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١تالحظ اللجنة أن موعد تقدمي التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف هو              )٥٤(
  . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١الراهنة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه 

  الفلبني  - ٢٨

انظر الوثيقتني   (١٠٧ و ١٠٥ يف جلستيها    (CMW/C/PHL/1)قرير األويل املقدم من الفلبني      نظرت اللجنة يف الت     )١(
CMW/C/SR.105 و SR.107(    واعتمدت املالحظات اخلتامية التاليـة يف       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ و ٢٣، املعقودتني يف ،

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠، املعقودة يف ١١٤جلستها 

   مقدمة-ألف 

جنة عن أسفها للتأخري يف تقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، فإهنا ترحب بتـسلم التقريـر                يف حني تعرب الل     )٢(
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار . (CMW/C/PHL/Q/1 and Add.1)ـل ة املسائـوكذلك بالردود املقدمة على قائم
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لردود اخلطية على قائمـة املـسائل مقـدماً         البناء واملثمر مع وفد مقتدر ورفيع املستوى، وهو حوار استند إىل التقرير وا            
  .معلومات أكثر حتديداً عن مسائل ذات طبيعة قانونية وعملية فيما خيص تنفيذ االتفاقية

وتسلّم اللجنة بأن الفلبني هي بصورة رئيسية بلد منشأ ولديها عدد كبري من العمال املهاجرين الذين يعملـون                    )٣(
  .خارج البلد

اً بأن الكثري من البلدان اليت يعمل فيها عمال مهاجرون فلبينيون ليست أطرافاً َبْعد يف االتفاقية،      وحتيط اللجنةُ علم    )٤(
  . مما قد يشكِّل عقبةً حتول دون متتُّع هؤالء العمال مبا هلم من حقوق مبوجب االتفاقية

   اجلوانب اإلجيابية-باء 

ة حقوق العمال املهاجرين، كما يتبني ذلك مـن األطـر           ُتعرب اللجنة عن تقديرها اللتزام الدولة الطرف حبماي         )٥(
  .الدستورية والتشريعية والقضائية واإلدارية الوطنية اليت تشمل العديد من اآلليات املؤسسية

وتالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تعترب مسألة اهلجرة إحدى األولويـات يف اهتمامـات سياسـتها                )٦(
  . الداخلية واخلارجية

وتالحظ اللجنة مع التقدير كذلك الدور النشط الذي تؤديه الفلبني يف تشجيع بلدان املنشأ والعبور واملقصد على            )٧(
  .التصديق على االتفاقية

دور النشط للفلبني يف اجلهود اإلقليمية الرامية إىل مكافحة االجتار باألشـخاص،            ـوترحـب اللجنة كذلك بال     )٨(
  ).آسيان(م جنوب شرق آسيا وال سيما يف إطار رابطة أم

  :وترحب اللجنة كذلك بقيام الدولة الطرف مؤخراً بالتصديق على الصكوك التالية أو باالنضمام إليها  )٩(

  اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛   )أ(  
 يف الرتاعات املسلحة، وببيع     الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل املتعلقان بإشراك األطفال         )ب(

  األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليـه، وبروتوكـول               )ج(

 ة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحد

رقـم  ، واتفاقيتـها    )١٩٤٩(٩٧اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقـة بالعمـال املهـاجرين رقـم               )د(
صـدقت  القالئل اليت   دول  الوهو ما جيعل الفلبني واحدة من       ) أحكام تكميلية (املتعلقة بالعمال املهاجرين    ) ١٩٧٥(١٤٣

 .صلة حبقوق العمال املهاجرينعلى مجيع املعاهدات املت

وترحب اللجنة باتفاقات الضمان االجتماعي الثنائية اليت أبرمتها الدولة الطرف بالنظر إىل أن هـذه االتفاقـات            )١٠(
  .تعزز حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  .تفاقيةوتالحظ اللجنة الدور اهلام الذي يؤديه اجملتمع املدين كشريك يف تنفيذ أحكام اال  )١١(
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   العوامل والصعوبات-جيم 

تسلّم اللجنة بأن جغرافية آالف اجلزر يف الدولة الطرف متثل حتديا أمام إمكانية القيام على حنو فعـال برصـد                      )١٢(
  .حركة األشخاص ومراقبة احلدود ملنع اهلجرة غري النظامية ولضمان حقوق مجيع العمال املهاجرين

  القتراحات والتوصيات دواعي القلق الرئيسية وا-دال 

تالحظ اللجنة باهتمام املبادرات والربامج املتعددة اليت تضطلع هبا الدولة الطرف استجابةً للتحديات اليت تواجهها    )١٣(
ويف الوقت نفسه، يساور اللجنة القلق بسبب عدم الكفاية يف تنفيذ هذه الربامج . فيما خيص سياستها املتصلة هبجرة العمال

  .تقييمهاومتابعتها و

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ إجراءات املتابعة املناسبة وفضالً عن حتديد أهداف ميكن قياسها وحمددة                 )١٤(
  .زمنياً من أجل تيسري متابعة تنفيذها

يت وترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف عن السياسة املتعلقة هبجرة العمال، وخباصة اجلهود ال  )١٥(
غري أن اللجنة قلقة ألن . تبذهلا الدولة لضمان أن يقصد العمال املهاجرون الفلبينيون البلدان اليت حتترم حقوقهم دون غريها             

 على التوايل،   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ لعامي   ٢٤٨ و ٢٤٧سياسات الدولة الطرف، وال سيما عن طريق األمرين اإلداريني رقمي           
  .رجي للعمال املهاجرينيبدو أهنا هتدف إىل تشجيع التوظيف اخلا

توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة سياستها املتصلة هبجرة العمال من أجل إعطاء أمهية من املرتبـة األوىل          )١٦(
  .RA 8042حلقوق اإلنسان للعمال املهاجرين، وذلك متشياً مع هدف الدولة الطرف نفسها املعلن واحملدد يف القانون 

  )٨٤ و٧٣املادتان ( تدابري التنفيذ العامة -١

  التشريعات والتطبيق

 من االتفاقية اللذين ٧٧ و٧٦تالحظ اللجنة أن الفلبني مل ُتصدر حىت اآلن اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني           )١٧(
  .تعترف فيهما باختصاص اللجنة بتلقِّي رسائل من الدول األطراف واألفراد

 ٧٧ و ٧٦ظر يف إصدار اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني         ة الطرف على الن   ـتشجـع اللجنـة الدول    )١٨(
  .من االتفاقية

  مجع البيانات

تالحظ اللجنة باهتمام اإلحصاءات اليت قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء نـدرة املعلومـات         )١٩(
سف ألن اللجنة املشتركة بني الوكاالت واملعنيـة        وتشعر اللجنة باأل  . املتعلقة بأعداد وتدفقات العمال املهاجرين الفلبينيني     

وعالوة على ذلـك،    . بنظام املعلومات احلكومية املتبادلة عن اهلجرة، املتوخى إنشاؤها مبوجب أمر تنفيذي، مل ُتنشأ بعد             
بيانـات  تالحظ اللجنة بأسف ندرة املعلومات اخلاصة بعدد الفلبينيني املهاجرين باخلارج ومهاراهتم وتوظيفهم ونـدرة ال              
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الدقيقة عن العائدين واجليلني الثاين والثالث من الفلبينيني باخلارج، وكذلك املعلومات الشحيحة املتعلقة بالعمال املهاجرين            
  .األجانب يف الدولة الطرف

 تشري اللجنة إىل أن املعلومات املوثوقة وذات اجلودة أمر ال غىن عنه لفهم حالة العمال املهاجرين يف الدولـة     )٢٠(
ويف هذا اخلصوص، تشجع اللجنة الدولة الطـرف        . الطرف ولتقييم تنفيذ االتفاقية ولوضع سياسات وبرامج مالئمة       

  :على اآليت

إنشاء نظام املعلومات احلكومية املتبادلة عن اهلجرة بوصفه قاعدة بيانات منسقة، مبا يتمشى مـع                  )أ(   
لنظام أداة لسياسة أكثر فاعلية فيما يتعلق هبجـرة العمـال     االتفاقية، وتضمني النظام بيانات مصنفة، وذلك بوصف ا       

  ولتطبيق أحكام االتفاقية؛  
  تعزيز التعاون مع سفارات الفلبني وقنصلياهتا لتحسني عملية مجع البيانات؛  )ب(   
اعتماد آلية منسقة جلمع إحصاءات عن املهاجرين غري النظاميني، مبا يف ذلك عن طريق الدراسات                 )ج(   

  قديرات عند عدم كفاية املعلومات؛أو الت
  مواصلة التعاون مع الشركاء املعنيني بشأن حتليل وتفسري البيانات والتدفقات اإلحصائية؛  )د(   
  .ضمان ختصيص األموال الكافية لألغراض املذكورة أعاله  )ه(   

  التدريب يف جمال االتفاقية، ونشرها

ملنظمات غري احلكومية قد طورت معلومات ومواد تعليمية متعلقـة          تالحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف وا        )٢١(
غري أن اللجنة يساورها القلق ألنه ما زال من غري الواضح من املعلومات الواردة ما هي اجلماعات املـستهدفة                   . باالتفاقية

تالحظ اللجنة أن احللقات الدراسية     و. اليت طُورت الربامج واملواد التدريبية من أجلها، وال الكيفية اليت ُنشرت هبا االتفاقية            
والدورات التوجيهية اليت يتلقاها العمال الفلبينيون قبل مغادرهتم إىل اخلارج تعزز حقوقهم اليت تكفلها االتفاقية، ولكنـها                 

  .تأسف لقلة املعلومات املقدمة عن أي عمليات تقييم تكون قد أُجريت ملعرفة مدى فعالية هذه الدورات

  :نة الدولة الطرف على ما يليتشجع اللج  )٢٢(

إجراء تقييم لربامج التدريب القائمة وتنظيم محالت إعالمية لضمان فعاليتها وتأثريها على املوظفني               )أ(   
العموميني العاملني يف جمال اهلجرة، مبن فيهم موظفو القنصليات وأفراد شرطة احلدود واألخـصائيون االجتمـاعيون     

  والقضاة ووكالء النيابة؛
ضمان تنظيم دورات توجيهية وحلقات دراسية للعمال املهاجرين قبل مغادرهتم إىل اخلارج، تشتمل            )ب(   

  على أهداف واضحة ومعلومات خاصة ببلد املقصد، وتشمل مجيع أحناء البلد بإتباع النهج القائم على احلقوق؛
ر معلومات عن حقوق املهاجرين     العمل مع منظمات اجملتمع املدين وغريها من الشركاء املعنيني لنش           )ج(   

وباملثل، اختـاذ تـدابري     . مبوجب االتفاقية وتقدمي معلومات إىل العمال الفلبينيني الذين يفكرون يف اهلجرة إىل اخلارج            
  إلقامة شراكات مع وسائط اإلعالم؛
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مبـا يف    يف ظل التعاون مع الشركاء املعنيني،        -ضمان ختصيص األموال الكافية للتدريب، والقيام         )د(  
 بتنظيم دورات تدريبية بشأن بناء القدرات للجهات احلكومية اليت تتـوىل مـسائل              -ذلك املنظمات غري احلكومية     

  .اهلجرة، مثل إدارة رعاية العاملني باخلارج، والوكالة الفلبينية للعمل باخلارج، ووزارة اخلارجية

  )٨٣ و٧املادتان ( املبادئ العامة -٢

  عدم التمييز

، وكذلك يف RA 8042ظ اللجنة باهتمام أن مبدأ عدم التمييز موجود قانونا يف دستور الفلبني، ويف القانون تالح  )٢٣(
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألنه، من حيث املمارسة، ال ُيمنح العمال األجانـب يف الفلـبني                 . عدد من التدابري التشريعية   

  .وهو ما قد ال يتمشى مع االتفاقيةحقوق إال يف أوضاع بعينها، مثل املعاملة باملثل، 

تؤكد اللجنة جمدداً أن ممارسة حقوق اإلنسان ال تقوم على مبدأ املعاملة باملثل، وهي توصي الدولة الطـرف                    )٢٤(
  .باختاذ اخلطوات الضرورية ملواءمة تشريعاهتا احمللية مع االتفاقية

جنة دور وزارة اخلارجية وأنشطة مكتب املساعد القـانوين         وفيما يتعلق بالفلبينيني العاملني باخلارج، تالحظ الل        )٢٥(
لشؤون العمال املهاجرين والراميني إىل متابعة احلقوق باسم العمال املهاجرين الفلبينيني يف حالة استحالة تقدمي الشكاوى                

انونية الذي أُنشئ من    وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة باهتمام وجود صندوق املساعدة الق         . الفردية من الناحية القانونية   
أجل العمال املهاجرين الفلبينيني، ولكنها تأسف لعدم تقدمي معلومات كافية بشأن املسائل اليت جرى تناوهلـا وحتديـد                  

  .البلدان املعنية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل اآليت  )٢٦(

  دة القانونية إىل العمال املهاجرين الفلبينيني؛مواصلة أنشطتها وتعزيزها فيما خيص تقدمي املساع  )أ(  
إعالم العمال املهاجرين الفلبينيني بسبل االنتصاف اإلدارية والقضائية املتاحـة هلـم عــن طريـق                )ب(  

  .وزارة اخلارجية

حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفـراد         -٣
  )٣٥-٨املواد (أسرهم 

ير األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة الوطنية املعنية بدور املرأة الفلبينية والتـشريع             يف حني تالحظ اللجنة مع التقد       )٢٧(
. الوطين الذي ُسّن لتحسني حالة النساء الفلبينيات املهاجرات، تالحظ اللجنة باهتمام األعداد الكبرية للعامالت املهاجرات       

عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن      وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة بقلق، شأهنا يف ذلك شأن اللجنة امل           
النساء ُيستخدمن يف معظم األحيان يف جماالت حمددة للنساء كالعمل مقدمات للرعايـة ومقـدمات للترفيـه والتـسلية        

أخر ت/وخادمات باملنازل حيث يتعرضن إلساءة املعاملة اجلسدية واللفظية واالستغالل اجلنسي وعدم احلصول على األجور             
  .احلصول على أجور ناقصة، ورمبا يواجهن أوضاع عمل جمحفة/ دفعها
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حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل تـشجيع الـدعم والـتمكني للمهـاجرات                   )٢٨(
  :املستضعفات، وذلك بوسائل من بينها ما يلي

هتا املتعلقة باهلجرة من أجـل تنـاول        م دقيق للحالة واختاذ تدابري ملموسة يف سياسا       ـراء تقيي ـإج  )أ(   
الً، مبا يف ذلك دخل النساء يف القطاع غري الرمسـي واحلـد األدىن مـن حلمايـة                  ـمسألة تأنيث اهلجرة تناوالً شام    

  االجتماعية للنساء؛
التفاوض بشأن فرص وأوضاع عمل أكثر أمناً للنساء يف القطاعات اليت يتعرضن فيهـا للخطـر،                  )ب(   

  إبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان اليت تتواتر فيها أكثر من غريها املعاملة التمييزية وإساءة املعاملة؛وذلك عن طريق 
تنظيم تدريب وتوعية بشأن الشؤون اجلنسانية من أجل املوظفني احلكوميني الذين يتعـاملون مـع                 )ج(   

 املواطنني الفلبينيني باخلارج الباحثني عـن       مسائل اهلجرة، وخباصة أولئك الذين يقدمون مساعدة قانونية وقنصلية إىل         
  العدالة فيما يتعلق بإساءة املعاملة يف مكان العمل؛

دعوة مـانيال   "ب تنفيذ الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل املعين بنوع اجلنس واهلجرة والتنمية املعروف              )د(   
  ذا الصدد؛بوصفها أداة لصنع القرار السياسايت وجلهد الدعوة يف ه" إىل العمل

البقاء على اتصال مع شبكات الشركاء احملليني والدوليني من أجل تقدمي اخلـدمات والـدعم إىل                  )ه(   
  .املهاجرين والدفاع عن حقوقهم

القنصليات باخلارج املـساعدة  /وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احلاالت املوثقة اليت مل يقدم فيها موظفو السفارات              )٢٩(
ويف الوقت الذي حتيط فيه     .  ألن هؤالء املوظفني غري ملّمني مبا فيه الكفاية باإلجراءات يف البلد املضيف            املالئمة ملواطنيهم 

اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمها الوفد عن اآللية البديلة اخلاصة بتسوية الرتاعات، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء املعلومات                  
يدون رفع دعاوى بشأن إساءة املعاملة من جانب مستخدِميهم باخلارج بسبب عدم            اليت تفيد أن املهاجرين الفلبينيني ال ير      

  .الثقة يف النظام القضائي أو بسبب اخلوف من االنتقام أو عدم اإلملام بإمكانيات اجلرب املتاحة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٠(

جة العمال املهاجرين الفلبينيني وأفراد أسرهم    أن تضمن استجابة الدوائر القنصلية استجابة فعالة حلا         )أ(   
  إىل احلماية؛

أن تتخذ تدابري تضمن أن يكون موظفو السفارات والقنصليات على علم بالقوانني واإلجراءات يف                )ب(   
البلدان اليت يعمل فيها العمال املهاجرون الفلبينيون، وخباصة البلدان اليت تصنفها وزارة اخلارجيـة ووزارة العمـل                 

  ؛"ذات إشكالية عالية"والتوظيف على أهنا 
أن جتري بانتظام مراجعة لألداء ومراجعة مالية ملوظفي احلكومة ووكاالهتا ممن يتنـاولون مـسائل                 )ج(   

  .اهلجرة، و أن ترصد التقدم احملرز يف هذا اخلصوص

ـ               )٣١( ال املهـاجرين الفلبينـيني     وتالحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من جهود الدولة الطرف حلماية حقوق العم
  .باخلارج، ال تزال إساءة املعاملة واالستغالل مستمرين، وخباصة ضد النساء املهاجرات، وأن اإلبالغ عنها ناقص
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٢(

األطراف أن جتري مراجعة لالتفاقات ومذكرات التفاهم وغريها من تدابري احلماية الثنائية واملتعددة               )أ(  
  مع البلدان اليت يعمل هبا العمال املهاجرون الفلبينيون؛

أن تواصل ترتيبات التعاون يف اجملاالت موضع االهتمام املشترك مع البلـدان املـضيفة للعمـال                  )ب(  
  املهاجرين الفلينيني، وذلك يف حالة عدم التمكن من إبرام اتفاقات ثنائية؛

ن أجل زيادة الوعي لدى العمال املهـاجرين، وخباصـة النـساء            أن تزيد قنوات نشر االتفاقية م       )ج(  
العامالت يف اخلدمة املرتلية، باآلليات املتاحة لتقدمي الشكاوى ضد أرباب العمل، وذلك حىت يتسىن التحقيق يف مجيع                 

  التجاوزات،مبا يف ذلك إساءة املعاملة، واملعاقبة عليها؛
موظفي السفارات والقنصليات باخلارج إىل العمال املهاجرين       أن تقّدم املساعدة املالئمة عن طريق         )د(  

وال سيما إىل العامالت يف اخلدمة املرتلية، وعلى وجه اخلصوص يف بلدان اخلليج، وأن تـسعى      " الكفالة"ضحايا نظام   
  .إىل التفاوض مع بلدان املقصد املعنية بشأن إصالح هذا النظام أو مراجعته

رين وأفراد أُسرهم احلـائزين للوثـائق       حقوق أخرى للعمال املهاج    -٤
  )٥٦-٣٦املواد (الالزمة أو الذين هم يف وضع نظامي 

يساور اللجنة القلق إزاء وجود قيود على ممارسة العمال املهاجرين األجانب املقيمني يف الفلبني إقامة مـشروعة                   )٣٣(
بسبب أن هذا احلق معترف بـه فقـط للعمـال    حلقهم يف املشاركة على حنو مباشر أو غري مباشر يف أنشطة النقابات، و    

املهاجرين املقيمني والعاملني بصورة مشروعة يف الفلبني إذا كانوا من مواطين بلد مينح نفس احلقوق أو حقوقـاً مماثلـة                    
يـشكل  واللجنة قلقة ألن جعل احلق يف االنضمام إىل النقابات أو تكوينها خاضعاً للمعاملة باملثل إمنـا      . للعمال الفلبينيني 
  .انتهاكاً لالتفاقية

 من جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية واملعنية بتطبيق         ٢٠٠٨تؤكد اللجنة جمدداً الطلب املقدم يف عام          )٣٤(
اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حـق      ) (١٩٤٨(٨٧االتفاقيات والتوصيات املتصلة باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

، واليت أوصت الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك إدخال تعديالت تـشريعية علـى                 )التنظيم النقايب 
من قانون العمل لتكفل جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املقيمني يف الفلبني إقامـة              ) ب(٢٧٢ و ٢٦٩املادتني  

كلوا جزءاً من قيادهتا، وذلك وفقاً للمـادة        مشروعة احلق يف أن ينضموا إىل اجلمعيات والنقابات وأن ينشئوها ويش          
 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ووفقاً التفاقية منظمة العمل الدوليـة                 ٤٠
  .، بدون إخضاع ذلك للمعاملة باملثل٨٧رقم 

املشاركة يف العمليات الدميقراطيـة املتـصلة       وتعرب اللجنة عن تقديرها ألن حق العمال املهاجرين الفلبينيني يف             )٣٥(
وفـي حـني تالحـظ اللجنـة كذلك اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف . RA 8042بصنع القرار معترف به يف القانون 

لتيسري مشاركة العمال املهاجرين باخلارج يف انتخابات اختيار رئيس اجلمهورية ونائب الرئيس وأعضاء جملس الـشيوخ                
املقيمني بصفة دائمة باخلارج    /القوائم احلزبية، ِفإهنا تعرب عن قلقها ألن االشتراط املسبق املتمثل يف تقدمي املهاجرين            وممثلي  
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وعالوة على  . قد حيد من ممارسة حقهم يف االقتراع      "  سنوات ٣إقراراً خطياً مشفوعاً بيمني بنية العودة إىل الفلبني خالل          "
  .لنسبة املئوية الصغرية جداً من العمال الفلبينيني باخلارج املسجلني لالقتراع يف االنتخاباتذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ا

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل ما يلي  )٣٦(

  تشجيع العمال الفلبينيني باخلارج على التسجيل واملشاركة يف االنتخابات؛  )أ(  
ني باخلارج واختاذ خطوات إضافية تيسر على العمال املهاجرين الفلبينـيني           االحتفاظ بسجل للناخب    )ب(  

  املقيمني يف اخلارج ممارسة حقوقهم يف االقتراع؛
 حلذف اشـتراط  RA 9189دعوة الربملان الفلبيين إىل النظر يف املقترحات الرامية إىل تعديل القانون   )ج(  

  ."اإلقرار اخلطي املشفوع بيمني بشأن نية العودة"

وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للدخول يف اتفاقات ثنائية مع بلدان املقصد بغيـة                    )٣٧(
غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن األحكام الواردة يف االتفاقات          . تعزيز التوظيف وكذلك رفاه العمال املهاجرين وحقوقهم      

  . وحتمي بالقدر الكايف حقوق اإلنسان األساسية للمهاجرينالثنائية اليت أُبرمت حىت اآلن ال تعزز

ي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج تدرجيياً بالقدر املمكن األحكـام ذات الـصلة باالتفاقيــة يف                 ـتوص  )٣٨(
  .االتفاقات الثنائية

تعزيز األوضاع السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيمـا يتعلـق            -٥
  )٧١-٦٤املواد (ال وأفراد أسرهم باهلجرة الدولية للعم

تالحظ اللجنة باهتمام سياسة هجرة العمال اليت تنفذها الدولة الطرف، واليت تتوىل فيها احلكومة دوراً داعمـاً                   )٣٩(
وتالحظ اللجنة كذلك اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لدعم الوكالة الفلبينيـة للتوظيـف باخلـارج ووزارة         . وتنظيمياً

ويف الوقت نفسه، يساور اللجنة القلق إزاء األعـداد الكـبرية للعمـال             . يف تناوهلما ملسألة اهلجرة غري النظامية     اخلارجية  
الفلبينيني الذين انقضت صالحية تأشريات دخوهلم، وإزاء استمرار وجود مهاجرين فلبينيني غري نظاميني وليست لـديهم                

  .امالت يف اخلدمة املرتلية، والاليت قد يكن أكثر عرضة إلساءة املعاملةالوثائق املطلوبة يف اخلارج معظمهم من النساء الع

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تقدمي املساعدة إىل املهاجرين الفلبينيني غري النظاميني الذين هم حباجة                 )٤٠(
  :إىل احلماية، وتوصيها كذلك مبا يلي

  لبينيني بصورة غري مشروعة؛أن تزيد من جهودها ملنع هجرة املواطنني الف  )أ(  
  أن تواصل جهودها لضمان إبرام اتفاقات تعاون مع البلدان املضيفة؛  )ب(  
أن تشجع تعاون قنصلياهتا وملحقياهتا العمالية باخلارج مع البلدان اليت تستضيف عماالً فلبينيني من                )ج(  

  .ملهاجرينأجل تعزيز األوضاع السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة للعمال ا
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ويف حني تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد زادت العقوبة على الوكاالت اليت تفرض رسوماً باهظة للتوظيف،                   )٤١(
فإهنا تعرب عن قلقها إزاء االدعاءات اليت تقول بأن وكاالت التوظيف اخلاصة ال تزال تفرض رسوماً عالية مقابل خدماهتا                   

  .نبية، وهو ما قد يزيد، يف حاالت معينة، من هشاشة وضع املهاجرينوتعمل وسيطة لوكاالت التوظيف األج

توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة دور وكاالت التوظيف اخلاصة وباملوافقة على توصية املقرر اخلـاص                 )٤٢(
لوكـاالت  املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين والرامية إىل تعزيز النظام القائم الذي تديره احلكومة بشأن التـرخيص                

  .التوظيف، وكذلك إىل تعزيز آليات تنظيم اهلجرة ومراقبتها

تالحظ اللجنة باهتمام املعلومات اليت قدمها الوفد عن برنامج إعادة اإلدماج االستراتيجي الذي وضعته الدولـة                  )٤٣(
نقص املعلومات املتاحة   ومع ذلك، تالحظ اللجنة     . الطرف من أجل العمال املهاجرين العائدين، مبن يف ذلك أفراد أسرهم          

  .للّجنة عن هذا الربنامج

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  )٤٤(

أن تعمـل يف شـراكات مع مجيع الشركاء ذوي الصلة لتعزيز برنامج إعادة اإلدماج القائــم،                 )أ(  
  ططات الستعادة األدمغة؛وال سيما فيما خيص التصدي ملسألة نزوح األدمغة وإطالق مبادرات لنقل املعرفة ووضع خم

ص ميزانية كافية لربامج إعادة اإلدماج، وخباصة ملركز إعادة اإلدماج الذي افُتتــح يف              ـأن ختص   )ب(  
  ؛٢٠٠٧عام 

أن تعزز برامج إعادة اإلدماج لضمان حتقيق مكاسب من اهلجرة وإشراك الفلبينـيني العائـدين يف                  )ج(  
  الدولة الطرف؛مشاريع ميكن أن تؤدي إىل إنشاء وظائف يف 

أن تواصل وتعّزز التدريب يف جمال املهارات والقدرات التقنية وإنشاء مشاريع احلرة مـن أجـل                  )د(  
  اإلعداد إلعادة إدماج هنائية يف الفلبني؛

أن تعتمد تدابري وفقا ملبادئ االتفاقية بقصد إنشاء آليات مؤسسية حملية لتيسري العـودة الطوعيـة                  )ه(  
  .وأفراد أسرهم، وكذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً وثقافياً بصورة دائمةللعمال املهاجرين 

وتشري . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة األطفال والتأثري السليب على األطفال الذين هاجر والداهم إىل اخلارج                 )٤٥(
ن يف ظل روابط أسرية واهية وأداء املعلومات املعروضة على اللجنة إىل أن األطفال الذين يعمل أحد أبويهم باخلارج يعيشو

 يف املائة   ٥٠وهذه املسألة تثري قلق اللجنة نظراً إىل أن         . سيئ يف املدارس، وعلى وجه اخلصوص إذا كانت الغائبة هي األم          
  .من مجيع العمال املهاجرين الفلبينيني هم نساء

فال األسر املهاجرة، وذلك هبـدف  تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم إجراء دراسة شاملة عن حالة أط       )٤٦(
وضع استراتيجيات مناسبة لضمان محايتهم ومتتعهم الكامل حبقوقهم بوسائل من بينـها بـرامج الـدعم اجملتمعـي،          

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع املنظمات         . واحلمالت التثقيفية واإلعالمية، والربامج املدرسية    
  .ؤالء األطفال وأمهاهتمغري احلكومية من أجل ه
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ويف حني تالحظ اللجنة اجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف مثل اإلدانات األخـرية للمتـاجرين بالبـشر                    )٤٧(
، تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبري للعمال الفلبينيني يف اخلارج الذين هم ضحايا              "حنن لسنا للبيع  "وإطالق محلة بعنوان    

وتأسف اللجنة كذلك للعدد احملدود جداً من حاالت رفع دعاوى ضد مرتكيب أفعال االجتـار بالبـشر                 . شرلالجتار بالب 
  .وحاالت مقاضاهتم وإدانتهم، فضالً عن رفض الكثري من هذه الدعاوى يف مراحلها األولية

ذا اخلصوص، وتوصي   تؤيد اللجنة توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف ه               )٤٨(
  :الدولة الطرف مبا يلي

أن تقّيم ظاهرة االجتار باألشخاص وأن جتّمع بيانات منهجية ومصنفة بغية مكافحة االجتار بالبـشر،        )أ(  
  وال سيما النساء واألطفال، على حنو أفضل؛

زيد من جهودهـا    أن تضمن بقوة اإلنفاذ الفعال للتشريعات املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر، وأن ت             )ب(  
الرامية إىل حتسني سجل حاالت املقاضاة واإلدانة واملعاقبة للمتّجرين بالبشر واملسؤولني احلكوميني املستفيدين مـن               

  عملية االجتار أو املشاركني فيها، وتقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة؛
ويل الكايف لتنفيـذ خطـة العمـل        أن تّعزز محالت مناهضة التوظيف غري القانوين، وأن توفر التم           )ج(  

  االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر؛
أن تواصل التعاون مع مجيع الشركاء ذوي الصلة بغية زيادة أنشطة الـدعوة ونـشر املعلومـات                   )د(  

ه األفعـال   وأن تواصل، باملثل، األنشطة املستمرة اخلاصة بالكشف املبكر عن هذ         . والتعليم والتوعية العامة الشاملة   
  واحليلولة دون وقوعها؛

أن تنسق وترصد عملية تنفيذ القوانني املتعلقة بالسخرة والرق، وأن تواصل برامج التدريب اخلاصة   )ه(  
وأن تواصل تـدريب وكـالء      . بالتعرف على ضحايا االجتار باألشخاص وتقدمي املساعدة والتدخل الضروريني إليهم         

وأن تواصل، باملثل، الشراكات بغية زيادة      . ملعاين الدقيقة لقانون مكافحة االجتار بالبشر     النيابة ليصبحوا ملمني متاماً با    
  بناء القدرات التقنية والتدريب للمكلفني بإنفاذ القوانني ووكالء النيابة ومقدمي اخلدمات؛

 أن تواصل الشراكات مع الشركاء الوطنيني والدوليني ذوي الصلة، مبا يف ذلك املنظمـات غـري                 )و(
  .احلكومية، من أجل تقدمي اخلدمات إىل ضحايا االجتار بالبشر

تالحظ اللجنة العدد الكبري من اإلدارات احلكومية واهليئات التابعة هلا اليت تعىن مبسائل اهلجـرة فـضالً عـن                     )٤٩(
ج وإدارة شـؤون   واإلدارة الفلبينيـة للتـوظيف باخلـار RA 8042التشريعات املتعلقة باهلجرة ، مبا يف ذلك القانـون 

ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء توزع املسؤوليات املؤسسية على وزارات خمتلفة مع عـدم               . رعاية العاملني باخلارج  
وجود كيان تنسيقي هلا، وإزاء حمدودية وسائلها وقدرهتا على الوفاء بواليتها بطريقة مناسبة، وإزاء ضـعف التنـسيق يف                   

  .ة حقوق العمال املهاجرينالتنفيذ الفعلي لتعزيز ومحاي

توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل حتسني القدرة املؤسسية على حل املشاكل الـيت تواجـه العمـال                    )٥٠(
املهاجرين، بأن تبسِّط وترّشد اهليكل املؤسسي الذي يتناول مسائل اهلجرة، وأن ختصص موارد مالية وبشرية كافيـة                 
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وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن         . اء عملها بكفاءة  للجهات الفاعلة داخل هذا اهليكل ألد     
  .مشاركة أوسع من جانب املنظمات غري احلكومية التابعة للمجتمع املدين

   املتابعة والنشر-٦

  املتابعة

من تدابري ملتابعة تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلوماٍت مفصلة عّما ستّتخذه      )٥١(
وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان          . تنفيذ التوصيات املقدَّمة يف هذه املالحظات اخلتامية      

تنفيذ هذه التوصيات بطرقٍ من بينها إحالتها إىل مجيع السلطات الوطنية واحمللية ذات الصلة من أجل النظر فيها واختـاذ                    
  .شأهناإجراءاٍت ب

  .كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الثاين للدولة الطرف  )٥٢(

  النشر

تطلب اللجنة باملثل إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاقٍٍ واسع، مبا يف ذلـك لـدى                      )٥٣(
غري احلكومية، وأعضاء اجملتمع املدين اآلخرين، وأن تتخذ خطـوات لتبليـغ هـذه              اهليئات العامة، والقضاء، واملنظمات     

  . املالحظات إىل املهاجرين الفلبينيني يف اخلارج وإىل العمال املهاجرين األجانب املقيمني يف الفلبني أو العابرين هلا

   التقرير الدوري القادم-٧

 األساسية وفقاً ملتطلبات تقدمي الوثيقة األساسية املـشتركة وهـي           تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها        )٥٤(
  ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3الوثيقة (املتطلبات الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير 

 هذه ويف. ٢٠٠٩يوليه / متوز١تالحظ اللجنة أن موعد تقدمي التقرير الدوري الثاين من الدولة الطرف سيحل يف          )٥٥(
  .٢٠١١مايو / أيار١الظروف، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتقدم تقريرها الدوري الثاين يف موعٍد أقصاه 



 

42 

  املرفق األول

الدول اليت وقعت على االتفاقية الدولية حلماية حقوق 
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسرهـم، أو صدقت 

  ٢٠٠٩مارس / آذار٣١عليها أو انضمت إليهـا حىت 
  )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام  تاريخ التوقيع  الدولة

  )ب(أو اخلالفة 
  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين١١    أذربيجان
  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 األول١٣    البوسنة واهلرسك

  )أ(٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٦    بوليفيا

  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  بريو
      

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

  )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    العربية الليبية اجلماهريية 

   ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢    اجلمهورية العربية السورية
  )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٦    الرأس األخضر

      
  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥    رواندا

     ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  سان تومي وبرينسييب
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  )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام  تاريخ التوقيع  الدولة

  )ب(أو اخلالفة 
  )أ(١٩٩٦مارس / آذار١١    سري النكا

   ٢٠٠٣مارس / آذار١٤   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣  ورالسلفاد

  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٩    السنغال
      

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

   ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨   ٢٠٠٠تمرب سب/ 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
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    النيجر

  )أ(٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٦    نيكاراغوا
      

  )أ(٢٠٠٥أغسطس / آب٩    هندوراس
                                                      

  .٧٧ و٧٦، أصدرت غواتيماال اإلعالن الذي يعترف باختصاص اللجنة مبوجب ماديت االتفاقية ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٨يف   *
  . من االتفاقية٧٧ يعترف باختصاص اللجنة مبوجب املادة ، أصدرت املكسيك اإلعالن الذي٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٨يف   **
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  املرفق الثاين

  أعضاء اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع 
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 بلد اجلنسية اسم العضو
   ٣١تنتهي مدة العضوية يف 

 ديسمرب/كانون األول

 ٢٠١١ املكسيك السيد فرانسيسكو ألبا

 ٢٠٠٩ الفلبني  برييانتيسالسيد خوسيه سريانو

 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

   ٧٣ير الدول األطراف مبوجب املادة تقدمي تقار
  ٢٠٠٩مايو / أيار١من االتفاقية لغاية 

  تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير نوع التقرير الدولة الطرف
   ٢٠١١مايو / أيار١ الدوري الثاين أذربيجان

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

   ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل أوروغواي
    ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  أوغندا

        
    ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١  أويل  باراغواي

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

    ٢٠١١مايو / أيار١  ينالدوري الثا  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 /حزيران ٣  ٢٠٠٦أغسطس / آب١  أويل  اجلزائر

        
    ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١  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

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

        
    ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  غانا

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

    ٢٠١٠مايو / أيار١  الدوري الثاين  الفلبني
    ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١  أويل  قريغيزستان

        
  ٢٠٠٧مارس / آذار١  ٢٠١١مايو / أيار١  الدوري الثاين  كولومبيا
    ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١  أويل  ليسوتو
    ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١  ينالدوري الثا  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  سهندورا
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  املرفق الرابع

  قائمة بالوثائق الصادرة أو اليت ستصدر فيما يتعلق 
  بالدورتني التاسعة والعاشرة للجنة

الدورة التاسعة للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع (جدول األعمال املؤقت وشروحه 
 )العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 CMW/C/9/1 

 CMW/C/SR.88-97  وجزة للدورة التاسعة للجنةحماضر م

الدورة العاشرة للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع (جدول األعمال املؤقت وشروحه 
 )العمال 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:  املسائلقائمة

 CMW/C/SLV/1/Q/Add.1   الردود اخلطية من حكومة السلفادور على قائمة املسائل

 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    على قائمة املسائلالردود اخلطية من حكومة كولومبيا

 CMW/C/COL/CO/1   املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل لكولومبيا

 CMW/C/BIH/1   التقرير األويل للبوسنة واهلرسك

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

 CMW/C/BIH/1/Q/Add.1   سائلالردود اخلطية من حكومة البوسنة واهلرسك على قائمة امل

 CMW/C/BIH/CO/1   املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل للبوسنة واهلرسك

 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   حظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل للفلبنياملال
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  املرفق اخلامس

  قائمة املشاركني يف الطاولة املستديرة
  مبناسبة اليوم الدويل للعمل

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

  حق العمال املهاجرين يف حرية تكوين اجلمعيات
  السيد عبد احلميد اجلمري

  رئيس اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين

  السيد نغونالردجي مبايدجول
  مدير، مستشار خاص للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان

  هنري -  السيدة كليوباترا دومبيا
  إدارة معايري العمل الدولية يف منظمة العمل الدوليةمديرة، 

  سان لييم -  السيدة وول
  )كوريا اجلنوبية(منسقة التضامن الدويل لنقابة املهاجرين 

  السيد ماريون هيلمان
  أمني عام مساعد، االحتاد الدويل لعمال البناء والنجارة

 -  -  -  -  -  


