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ة مجيعـة حلمايـاالتفاقية الدولي
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
  الدورة الثانية عشرة

   ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠-٢٦

      ٧٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة                 
  من االتفاقية

املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                     
  وأفراد أسرهم

  اجلزائر    
ــر    -١ ــر األويل للجزائـ ــة يف التقريـ ــرت اللجنـ                 يف (CMW/C/DZA/1)نظـ

يـل  أبر/ نيسان٢٧ و٢٦املعقودتني يف   ) SR.129 و CMW/C/SR.128 (١٢٩ و ١٢٨جلستيها  
 املالحظـات   ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٣٠ املعقودة يف    ١٣٦، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٠

  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
إن اللجنة، إذ تأسف لتأخر الدولة الطرف يف تقدمي تقريرها األويل، ترحب بتلقـي                -٢

واملثمر الـذي   كما ترحب اللجنة باحلوار البناء      . التقرير وبالردود املقدمة على قائمة األسئلة     
  .جرى مع وفد يتميز بالكفاءة

  .وتسلِّم اللجنة بأن اجلزائر بلد منشأ وعبور ووجهة للعمال املهاجرين  -٣
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وتالحظ اللجنة أن العديد من البلدان اليت يعمل فيها عمال جزائريون مهاجرون مل               -٤
العمال باحلقوق اليت تدخل بعد طرفاً يف االتفاقية، األمر الذي قد يشكل عقبة أمام متتع هؤالء     

  .حيق هلم التمتع هبا مبوجب االتفاقية

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
 من الدستور، تـنص علـى أن املعاهـدات          ١٣٢يسر اللجنة أن تالحظ أن املادة         -٥

  .الدولية، مبا فيها االتفاقية، تسمو على القانون الوطين
طنية يف اخلارج، الذي أنشئ     وترحب اللجنة بتشكيل اجمللس االستشاري للجالية الو        -٦

مؤخراً هبدف متكني الدولة الطرف من أن تراعي على حنو أفضل شواغل اجلاليات الوطنيـة               
  .اليت تعيش يف اخلارج

    وترحب اللجنة بإلغاء تأشريات اخلروج، على النحو املنصوص عليـه يف القـانون              -٧
 دخول املهاجرين إىل اجلزائر  فيما يتعلق بشروط ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٥ املؤرخ   11-08رقم  

  .وإقامتهم وتنقلهم فيها
وترحب اللجنة أيضاً بقيام الدولة الطرف بعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة األطـراف               -٨

على املستويني اإلقليمي والدويل، بقدر ما تؤدي هذه االتفاقات إىل تعزيز األوضاع السليمة             
  . واملنصفة واإلنسانية للمهاجرين

  :لجنة بقيام الدولة الطرف مؤخراً باالنضمام إىل الصكوك التاليةوترحب ال  -٩
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفـال، وقمعـه          )أ(  

واملعاقبة عليه، وبرتوكول مكافحة هتريب املهاجرين براً وحبراً وجواً، املكمِّل التفاقية األمـم             
  .٢٠٠٣الوطنية، يف عام املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 

الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل املتعلقان بإشراك األطفال          )ب(  
يف الرتاعات املسلحة وببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة، يف             

  . على التوايل٢٠٠٦ و٢٠٠٩عامي 

  لتوصياتدواعي القلق الرئيسية، واملقترحات وا  -جيم   

  )٨٤ و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -أوالً   

  التشريعات وتطبيقها    
 ١٤٣تالحظ اللجنة أن اجلزائر مل تصدِّق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                -١٠

  ). األحكام التكميلية( املتعلقة بالعمال املهاجرين ١٩٧٥لعام 
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ر يف االنضمام إىل اتفاقية منظمـة العمـل         تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظ       -١١
  ).األحكام التكميلية( املتعلقة بالعمال املهاجرين ١٩٧٥ لعام ١٤٣الدولية رقم 

  مجع البيانات    
   تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات وإحصاءات بشأن تدفقات اهلجرة، مبـا يف ذلـك               -١٢

 اللجنة بأن هذه املعلومات تتـسم       وتذكِّر. فيما يتعلق بالعمال املهاجرين بصورة غري نظامية      
  .بأمهية حامسة بالنسبة لتقييم حالة العمال املهاجرين واختاذ تدابري مالئمة لتنفيذ االتفاقية

تشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على حتسني مجع البيانات بشأن املهـاجرين،              -١٣
اجلـنس والـسن    مبا يف ذلك حبـسب      (على أن تكون البيانات مصنَّفة تصنيفاً مناسباً،        

، بغية تقييم ورصد حالة العمال املهاجرين يف اجلزائر، مبن فيهم أولئك الذين هم            )واألصل
  .يف وضع غري نظامي، وإعمال احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية

  التدريب يف جمال االتفاقية ونشرها    
 إىل زيـادة الـوعي      بينما حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة بشأن اجلهود الرامية          -١٤

باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك لدى تدريب العاملني يف اجلهاز القضائي، فإهنـا         
تالحظ عدم وجود معلومات عن اختاذ أي تدابري أكثر حتديداً لضمان أن يكـون العمـال                

  .املهاجرون على ِعلم حبقوقهم مبوجب االتفاقية
  :ى القيام مبا يليتشجع اللجنة الدولة الطرف عل  -١٥

تعزيز براجمها التدريبية وتوسيع نطاقها لتشمل مجيع املسؤولني العاملني يف         )أ(  
  جمال اهلجرة، مبن فيهم العاملون يف اجلهاز القضائي واألخصائيون االجتماعيون؛

      ضمان حصول العمال املهـاجرين علـى معلومـات عـن حقـوقهم              )ب(  
  مبوجب االتفاقية؛

      ع منظمات اجملتمع املدين من أجل تـوفري ونـشر املعلومـات            العمل م   )ج(  
  .عن االتفاقية

  )٨٣ و٧املادتان (املبادئ العامة   -ثانياً   

  احلق يف االستفادة من سبيل انتصاف فعال    
 تالحظ اللجنة ما قُدم من معلومات مفادها أن األجهزة املختصة يف الدولة الطـرف           -١٦

لجنـة  الإال أن   . تعلق حبدوث انتهاكات حلقوق العمال املهاجرين     مل تتلق أي شكاوى فيما ي     
تشعر بالقلق ألن عدم وجود حاالت مسجَّلة هو أمر يعكس الصعوبات اليت يواجهها العمال              
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 اإلنصافخباصة أولئك الذين هم يف وضع غري نظامي، يف التماس           املهاجرون وأفراد أسرهم و   
  .سانمما يتعرضون له من انتهاكات حلقوق اإلن

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان متتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مبـن               -١٧
 هبـا مواطنـو الدولـة    يتمتعفيهم أولئك الذين هم يف وضع غري نظامي، بنفس احلقوق اليت           

الطرف، مبوجب القانون ويف املمارسة العملية، فيما يتعلق بتقدمي الشكاوى املتصلة بانتهاكات            
  .نسان، فضالً عن ضمان إتاحة وصوهلم إىل آليات االنتصاف أمام احملاكمحقوق اإل

  )٣٥-٨املواد (حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم   -ثالثاً   
تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الربط بني اهلجرة غري النظامية واإلجرام وإزاء اسـتخدام                -١٨

أو " املهاجرين غري احلائزين على وثائق ثبوتيـة      " تعبري   بدالً من " املهاجرين غري الشرعيني  "تعبري  
ويف . حسب املصطلحات املستخَدمة يف االتفاقيـة     " املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي      "

هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق ألن عدداً كبرياً من العمال املهاجرين يف الدولة الطرف غـري                
مهاجرين غري نظاميني ُيعترب فعالً جنائياً يعاقَب عليه        حائزين على أوراق ثبوتية وألن وضعهم ك      

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥ الصادر يف 11-08أو بدفع غرامات مبوجب القانون رقم /بالسجن و
ويساور اللجنة قلق ألن العمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي يف الدولـة           -١٩

يت تكفلها االتفاقية جلميع العمال املهاجرين،      الطرف ال يتمتعون فعلياً مبجموعة من احلقوق ال       
، واحلق يف االنضمام إىل النقابات )٢٥املادة (مبا فيها احلقوق املتصلة بظروف العمل وشروطه 

، واحلق يف الرعاية    )٢٧املادة  (واحلق يف الضمان االجتماعي     ) ٢٦املادة  (والرابطات العمالية   
  ).٢٨املادة (الطبية 
أن مما يثري القلق بصفة خاصة حالة العامالت املهـاجرات وأطفـال            وتعترب اللجنة     -٢٠

وبينما حتيط اللجنة علماً مبا قدمته الدولـة        . العمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي       
الطرف من معلومات مفادها أنه ال توجد أي عقبات أمام تسجيل املواليد وأمام إتاحة التعليم               

ذين هم يف وضع غري نظامي، فإهنا تـشعر بـالقلق ألن هـؤالء      ألطفال العمال املهاجرين ال   
األطفال قد ال يستطيعون أن يتمتعوا متتعاً فعلياً هبذه احلقوق األساسية ألن والديهم حياولون              

وتشعر اللجنة بـالقلق    . تفادي االتصال بالسلطات العامة خشية تعّرضهم للعقوبات والطرد       
اجرين غري النظاميني، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالتحـاق          ألن عدم توفر بيانات بشأن حالة امله      

أطفاهلم باملدارس، قد حيول دون قيام الدولة الطرف على حنو فعال بتقييم ومعاجلة املـشاكل               
  .اليت يواجهها هؤالء األطفال وأسرهم

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الـضرورية لـضمان عـدم                -٢١
هاجرين وأفراد أسرهم من أي حق من احلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية           حرمان العمال امل  

. واليت تنطبق على مجيع العمال املهاجرين، مبن فيهم أولئك الذين هم يف وضع غري نظامي              
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 اليت ُتجرِّم اهلجرة غري     -وبصفة خاصة، حتث اللجنة الدولة الطرف على جعل تشريعاهتا          
  .تفاقية متوافقة مع أحكام اال-النظامية 

   وبينما تالحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادهـا أن القـانون                -٢٢
 ينص على حق الطعن يف حالة األمر بطرد عامل مهاجر بصورة غري نظامية، فإهنا               11-08رقم  

تشعر بالقلق ألن القانون نفسه ال يكفل احلق يف الطعن يف حاالت أوامر الطرد اليت تـصدر                 
وبينما تالحظ اللجنة التوكيدات اليت قدمها وفد الدولة الطـرف بـأن هنـاك              . الةعن الو 

ضمانات كافية ضد عمليات الطرد اجلماعي للعمال املهاجرين، فإهنا تأسـف ألن الدولـة              
الطرف مل تقدم أي ردود فيما يتعلق بالتقارير اليت تتضمن مزاعم تتعلق بعدة حـاالت مـن                

  .ين من أفريقيا جنويب الصحراءحاالت الطرد اجلماعي للمهاجر
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الضرورية إلنشاء إطـار قـانوين          -٢٣

 من االتفاقية؛ وبصفة خاصة، جيب      ٢٣ و ٢٢اإلبعاد وفقاً للمادتني    /ينظم إجراءات الطرد  
أن يكون للشخص املعين احلق يف عرض األسباب اليت تستدعي عدم طرده فضالً عن حقه 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفـل        . ة خمتصة يف أن ُتراَجع قضيته من ِقبل سلط      
التمتع باحلقوق الناشئة عن انتهاء اخلدمة، وخصوصاً فيما يتعلق بتسوية املطالبات باألجور 
    وغري ذلك من االستحقاقات، وأن يكون لدى العمال املهاجرين الذين سـيتم طـردهم              

الوة على ذلك، توصي اللجنـة   وع. ما يكفي من الوقت لتقدمي الشكاوى يف هذا الصدد        
الدولة الطرف بالتحقيق يف حاالت الطرد اجلماعي املزعوم ملهاجرين من أفريقيا جنـوب             
الصحراء، ومالحقة املسؤولني عن ذلك واختاذ تدابري فعالة إلنصاف الضحايا ولتجّنـب            

  .حدوث عمليات الطرد هذه يف املستقبل
      املاليـة  مـن قـانون      ٤٢ة فيما يتعلق باملادة     وحتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدم      -٢٤

ينص على أيلولة ملكية بعـض األمـالك         الذي اعتمدته الدولة الطرف والذي       ٢٠١٠لعام  
وبينما تالحظ اللجنة ما قدمه وفد الدولة الطـرف مـن           . العقارية املتخلى عنها إىل الدولة    

جرين املطرودين، فضالً عما أبداه توضيحات مفادها أن هذا احلكم ال ينطبق على العمال املها   
الوفد من آراء فيما يتعلق بعدم انطباق االتفاقية بأثر رجعي، فإهنا تشعر بالقلق ألن تطبيق هذا                
احلكم ميكن أن يؤدي إىل مصادرة املمتلكات املشروعة للعمال املهاجرين املطـرودين، مبـن      

  . من الدولة الطرففيهم العمال املهاجرون املغاربة الذين طُردوا يف املاضي
 مجيع التدابري الضرورية لرد املمتلكـات       أن تتخذ توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٢٥

املشروعة إىل العمال املهاجرين املطرودين، مبن فيهم العمال املهاجرون املغاربـة الـذين             
  تقدم تعويضات منِصفة وكافية هلؤالء العمال مبا يتوافـق مـع           أن  طُردوا يف املاضي، أو     

  . من االتفاقية١٥املادة 
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وتشعر اللجنة بالقلق ألن العمال املهاجرين غري النظاميني الذين ينتظرون ترحيلـهم              -٢٦
من البلد قد ُيحرمون من حريتهم لفترات طويلة وألن أوامر احتجازهم ميكن أن ُتمدَّد، مـن       

  .حيث املبدأ، إىل آجال غري ُمحددة
 خطوات لضمان عدم اللجـوء إىل احتجـاز   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ    -٢٧

العمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي إال كمالذ أخري وأن يتم هذا االحتجاز،               
  . من االتفاقية١٧ و١٦يف مجيع الظروف، وفقاً للمادتني 

هم احلقوق األخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين حيملون وثائق ثبوتية أو الذين               -رابعاً   
  )٥٦-٣٦املواد (يف وضع نظامي 

بينما تالحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومـات مفادهـا أن العمـال                 -٢٨
املهاجرين الذين هم يف وضع نظامي يستطيعون تشكيل رابطات خاصة هبم، فإهنـا تـشعر               

 مـن   ٤٠ بالقلق ألن القانون الذي ينظم احلق يف تكوين النقابات ال يتوافق مع أحكام املادة             
وعالوة . االتفاقية ألنه يستبعد العمال املهاجرين من ممارسة احلق يف تكوين النقابات العمالية           

على ذلك، وبينما تالحظ اللجنة أن العمال املهاجرين الذين هم يف وضع نظامي يستطيعون              
لية، أيـة  االنضمام إىل نقابات العمال، فإهنا تشعر بالقلق ألنه مل تكن هناك، يف املمارسة العم      

  .حالة معروفة ملشاركة أي عامل مهاجر يف أنشطة نقابية يف اجلزائر
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها الذي ينظم احلق يف تكوين نقابات              -٢٩

العمال وبأن تكفل، يف املمارسة العملية، حق العمال املهاجرين الذين هم يف وضع نظامي              
  . من االتفاقية٤٠للمادة يف تشكيل نقابات عمالية وفقاً 

وتشعر اللجنة بالقلق ألن العمال املهاجرين ال يستطيعون االسـتفادة مـن بـرامج           -٣٠
  .اإلسكان االجتماعي الذي يقتصر على املواطنني اجلزائريني

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان متتع العمال املهاجرين بصورة نظاميـة              -٣١
اليت حيظى هبا مواطنو الدولة، وخباصة فيما يتعلـق بإمكانيـة           مبعاملة متساوية مع املعاملة     

مـن  ) د(١االستفادة من برامج اإلسكان، مبا يف ذلك اإلسكان االجتماعي، وفقاً للفقرة            
  .٤٣املادة 
وتشعر اللجنة بالقلق ألن اللوائح اليت تنظِّم مجع مشل العمال املهـاجرين بأسـرهم،            -٣٢

  .الزوجة/طبق إال على الزوج ال تن10-81مبوجب القانون رقم 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن تكون القواعد اليت تنظِّم مجع مشـل                -٣٣

  . من االتفاقية٤٤ و٤اُألسر متوافقة مع أحكام املادتني 
 مـن   وقد تلقت اللجنة معلومات مفادها أن عدداً من العمال املهاجرين الـسابقني             -٣٤

  .عن أسرهم يف أعقاب ما تعرضوا له يف املاضي من طرد مجاعي ال يزالون منفصلني املغاربة
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري مناسبة لتيسري مجع مشل هؤالء العمال              -٣٥
  .املهاجرين املغاربة مع أفراد أسرهم الذين عادوا إىل اجلزائر

ما يتعلـق بـاهلجرة الدوليـة      تعزيز األوضاع السليمة واملنصفة واإلنسانية واملشروعة في        -خامساً   
  )٧١-٦٤املواد (للعمال وأفراد أسرهم 

بينما تالحظ اللجنة أن جمموعة من مؤسسات الدولة ُتعىن بقضية اهلجرة، مبا يف ذلك       -٣٦
يف الواليات، فإهنا تأسف لعدم     املكتب الوطين للعمل واملفتشية العامة للعمل ومكاتب العمل         

  . بني عمل هذه اهليئات والتفاعل الفعال فيما بينهاتوفر معلومات كافية حول التنسيق
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إىل التنسيق بني عمـل               -٣٧

  . اهلجرة من أجل ضمان فعاليتهابشؤون املعنية هيئاهتا
وتشعر اللجنة بالقلق ألن التشريع الذي ُيجرِّم االجتار باألشخاص ألغراض العمـل              -٣٨
وعالوة على ذلك، تالحظ    . ستغالل اجلنسي ال ينص صراحة على محاية ضحايا االجتار        واال

  .اللجنة عدم وجود خدمات دعم ُمحددة متاحة هلؤالء الضحايا
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تشتمل تشريعاهتا وتدابريها الرامية إىل              -٣٩

. ماية واملساعدة لـضحايا االجتـار  منع االجتار باألشخاص والقضاء عليه ما يكفي من احل      
قوق اإلنسان  حب فيما يتعلق وبصفة خاصة، ووفقاً للمبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا         

، اليت وضعتها مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان            األشخاصواالجتار ب 
)E/2002/68/Add.1(ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي ،:  

ألشخاص املُتاَجر هبم إمكانية احلصول على الرعاية الـصحية         أن ُتتاح ل    )أ(  
  احتياجاهتم؛ي يلّباألولية وخدمات املشورة؛ وأن ُيتاح هلم مأوى آمن ومالئم 

أن يتم إبالغ األشخاص املُتاَجر هبم حبقهم يف احلـصول علـى متثيـل                )ب(  
  دبلوماسي وقنصلي من دولة جنسيتهم؛

نية اليت يكون األشخاص املُتاَجر هبم طرفـاً        أال تكون اإلجراءات القانو     )ج(  
  فيها مضرةً حبقوقهم أو بكرامتهم أو بسالمتهم اجلسدية أو النفسية؛

أن تتم محاية األشخاص املُتاَجر هبم محاية فعالة من األذى أو التهديدات              )د(  
يـتم   ينبغـي أال     ،وهلذه الغاية . أو التخويف من ِقبل املتاجرين واألشخاص املرتبطني هبم       

  .الكشف عن هوية الضحايا املُتاَجر هبم
 جديداً بشأن إدخال تعديالت على القانون اجلنائي        اًوتشعر اللجنة بالقلق ألن قانون      -٤٠

  .ُيجرِّم حماوالت اهلجرة بطريقة غري نظامية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف القانون املقترح الـذي ُيجـرِّم                -٤١

نظاميـة،  غري  يقوم هبا املهاجرون احملتملون ملغادرة اإلقليم الوطين بطريقة         احملاوالت اليت   
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ولضمان أن يكون القانون اجلديد متوافقاً مع بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين بـراً             
  .وحبراً وجواً، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  شراملتابعة والن  -سادساً   

  املتابعة    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصَّلة              -٤٢

وتوصـي اللجنـة    . عن التدابري املتخذة ملتابعة التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية         
يف ذلك عن   الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، مبا             

طريق إحالتها إىل أعضاء احلكومة والسلطة التشريعية فضالً عن السلطات اإلدارية وغريها من      
  .السلطات املختصة من أجل النظر فيها واختاذ إجراءات بشأهنا

 مشاركة املنظمات غري احلكومية وغريها من منظمات اجملتمـع          ألنوتأسف اللجنة     -٤٣
، وتشجع الدولة الطرف على اختاذ مجيع التـدابري         انت حمدودة  ك املدين يف إعداد هذا التقرير    

الضرورية لضمان إشراك منظمات اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية ويف إعداد التقرير الدوري             
  .الثاين للدولة الطرف

  النشر    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كذلك أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق            -٤٤

ا يف ذلك تعميمها على الوكاالت العامة وعلى السلطة القضائية واملنظمـات غـري              واسع، مب 
احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين، وأن تتخذ خطوات لـضمان أن تكـون هـذه                
املالحظات معروفة للعمال اجلزائريني املهاجرين يف اخلارج وللعمال املهاجرين من األجانـب        

  .عابرين هلااملقيمني يف اجلزائر أو ال

  التايلالتقرير الدوري   -ثامناً   
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية املوحَّـدة وفقـاً للمبـادئ                -٤٥

 HRI/MC/2006/3( املتعلقة بإعداد الوثيقة األساسية املوحـدة        ٢٠٠٦التوجيهية املنسقة لعام    
  ).HRI/MC/2006/3/Corr.1و

 ١د تقدمي التقرير الدوري الثاين للدولة الطـرف حيـني يف            وتالحظ اللجنة أن موع     -٤٦
ويف ظل هذه الظروف، تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تقـدم        . ٢٠١١أغسطس  /آب

  .٢٠١٢مايو / أيار١تقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه 
        


