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االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق
 مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع 
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧-١٦

  مـن ٧٤ الدول األطراف مبوجب املـادة    منالنظر يف التقارير املقدمة         
  االتفاقية

املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد               
  أسرهم

  باراغواي    
 ١٨٦يف جلـستيها    ) CMW/C/PRY/1(يل  نظرت اللجنة يف تقرير بـاراغواي األوّ        -١
، واعتمدت  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٧ و ١٦، املعقودتني يف    )187 و CMW/C/SR.186 (١٨٧و

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥، املعقودة يف ١٩٩ يف جلستها

  مقدمة  -ألف  
يل الذي قدمته الدولة الطرف، وإن كانت تـأخرت يف          األّوترحب اللجنة بالتقرير      -٢

وتشكر اللجنـة الدولـة     .  أجرته مع وفدها   الذيتقدميه، وتعرب عن سرورها باحلوار البناء       
مة على قائمة املسائل وعلى املعلومات اإلضافية الشاملة اليت قدمها          الطرف على ردودها املقد   

بيد أهنا تأسف ألن التقرير والردود اخلطية ال يتضمنان معلومات كافية عـن بعـض               . الوفد
  .املسائل ذات الطابع القانوين والعملي
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هاجرين امل للعمال املهاجرين، وال سيما      منشأوتسلّم اللجنة بأن باراغواي أساساً بلد         -٣
بيد أهنا حتيط علماً أيضاً بأن فئات معينة من العمال املهاجرين، وال سـيما  . إىل بلدان جماورة  

    .الربازيليني، قد استقروا يف الدولة الطرف
مهاجرين باراغوانيني ليست     وحتيط اللجنة علماً بأن بعض البلدان اليت توظّف عماالً          -٤

هلـم  التمكينية املكفولة   شكل عقبةً أمام ممارسة احلقوق       يف االتفاقية، وهو ما قد ي      دطرفاً بع 
كما حتيط اللجنة علماً بأن بعض البلدان اليت استقّر فيها باراغوانيون تنتمي            . مبوجب االتفاقية 

مـن املزايـا    االستفادة  إىل السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، ومن ثَم، ميكن هلؤالء           
   .ة يف إطار هذه السوقاملترتبة على االتفاقات املربم

  اجلوانب اإلجيابية   -باء  
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٩ اللجنة علماً مع الرضا بإجراء االستفتاء املؤرخ       حتيط  -٥

 من دسـتور    ١٢٠الذي منح الباراغوانيني املقيمني يف اخلارج حق االنتخاب، وبتعديل املادة           
  ."يني يف اخلارج ناخبونالباراغوان"على أن اليت أصبحت تنص الدولة الطرف 

وترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف املبذولة يف سبيل دعم البـاراغوانيني الـذين               -٦
  ". بلدي، بييت"يقررون العودة إىل بلدهم، ومن ذلك مثالً برنامج 

وتقّدر اللجنة ما تبذله الدولة الطرف حالياً من جهود ملكافحة االجتار باألشخاص،              -٧
 بني املؤسسات ملكافحة االجتـار باألشـخاص وحماربتـه،          املشتركةللجنة  وال سيما إنشاء ا   

، ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥ املؤرخ   ٥٠٩٣مبوجب املرسوم الصادر عن السلطة التنفيذية رقم        
وإنشاء الوحدة املتخصصة ملكافحة االجتار باألشخاص واالستغالل اجلنسي لألطفال بالنيابة          

  . ٢٠٠٨العامة يف عام 
لجنة مبا وقّعته الدولة الطرف من اتفاقات لتسوية أوضاع املهاجرين مـع            وترحب ال   -٨

 والبلـدان الـشريكة،     السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب،    البلدان اجملاورة األعضاء يف     
، الذي  "السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب    االتفاق املتعلق باإلقامة يف منطقة      "سيما   وال

برنامج تـسوية   "املَربم يف إطار    و مهاجر،   ١٢ ٠٠٠أوضاع   ىت هذا التاريخ  ُسوِّيت مبوجبه ح  
. ٣٥٦٥/٠٨ ، يف إطار القـانون رقـم  ٢٠٠٩، الذي بدأ تنفيذه يف عام     "أوضاع املهاجرين 
  .مؤخراًالذي اعتمد  ٤٤٢٩/١١العفو رقم وجه خاص بقانون وترحب اللجنة، ب

دارة العامة للهجرة مـن أجـل       وترحب اللجنة أيضاً بالعمل الذي اضطلعت به اإل         -٩
، باجملـان، وترحـب     اهلجرة واالندماج جملّة   وبتوزيع   االقتراب من املهاجر يف الدولة الطرف     

أيام كذلك بعمل أمانة التنمية املعنية باملواطنني العائدين والالجئني، املتمثل يف تنظيم ما ُيدعى              
يف دارة خدمة اجلاليات الباراغوانيـة   كما ترحب اللجنة بإنشاء إ    .  وااللتقاء بالعائدين  اخلدمة،
  .اخلارج
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 وترحب اللجنة مبا أحرزته باراغواي من تقدم يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان              -١٠
وبتعاون الدولة الطرف الوثيق، يف هذا السياق، مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق              

ي منذ ذلك العام مستـشارة يف        إذ أصبح لدى باراغوا    ،٢٠١٠، الذي جتلّى يف عام      اإلنسان
  .حقوق اإلنسان تابعة ملكتب املفوضية يف العاصمة

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف مؤخراً إىل        و  -١١
     .٢٠١٠أغسطس / آب٣، اليت صدقت عليها يف القسرياألشخاص من االختفاء 

   والتوصيات واالقتراحاتالرئيسيةدواعي القلق   -جيم  

  )٨٣و ٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التشريعات والتطبيق    
 علماً بأن باراغواي مل ُتصدر حىت اآلن اإلعالنني املنصوص عليهمـا يف         اللجنةحتيط    -١٢

من بالغات   من االتفاقية، اللذين تعترف فيهما باختصاص اللجنة يف تلقِّي           ٧٧ و ٧٦املادتني  
  .األفرادالدول األطراف و

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إمكانية إصدار اإلعالنـني املنـصوص               -١٣
 . من االتفاقية٧٧ و٧٦ عليهما يف املادتني

 اللجنة علماً بأن الدولة الطرف مل تنضم حىت اآلن إىل أي مـن اتفاقيـات                وحتيط  -١٤
، أو  ١٩٤٩اليت ُنقّحت يف عام     ، املتعلقة بالعمال املهاجرين، و    ٩٧منظمة العمل الدولية رقم     

، املتعلقة باهلجرة يف أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفـرص واملعاملـة للعمـال              ١٤٣رقم  
. ١٩٩٧، املتعلقة بوكاالت االستخدام اخلاصة، لعام       ١٨١، أو رقم    ١٩٧٥املهاجرين، لعام   

مة العمل الدوليـة    حتيط اللجنة علماً بأن باراغواي تنظر حالياً يف التصديق على اتفاقية منظ           و
  .املتعلقة باتفاقية العمل الالئق للعمال املرتليني ٢٠١١، لعام ١٨٩رقم 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إمكانية االنضمام إىل اتفاقيات منظمـة               -١٥

، ومواصلة ما تبذله من جهود من أجل        ١٨١ ورقم   ١٤٣ ورقم   ٩٧العمل الدولية رقم    
  .١٨٩ االتفاقية رقم الشروع يف التصديق على

وحتيط اللجنة علماً أيضاً مبا أُنشئ من مؤسسات ُتعىن باملسائل املتـصلة بـاهلجرة                -١٦
غري أهنا قلقةٌ ألن    . باملواطنني العائدين والالجئني  كاإلدارة العامة للهجرة وأمانة التنمية املعنية       

يبدو من انعـدام    زاء ما   قلقة إ بعض هذه املؤسسات واخلدمات مل تباشر أعماهلا حىت اآلن، و         
  .التنسيق يف ما بينها

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إطارها املؤسسي املتعلـق بـإدارة شـؤون               -١٧
تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ آلية تنسيق مـن أجـل حتـسني                و .اهلجرة
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ه، توحيد  اخلدمات املقدمة إىل العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وتضمن، يف الوقت نفس          
. ي طرفاً فيها  اومتاشي تلك اخلدمات مع املعاهدات اإلقليمية والدولية اليت تكون باراغو         

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن أخذ االتفاقية يف حسباهنا عند وضع مجيـع        و
  .السياسات املتعلقة حبقوق العمال املهاجرين وتنفيذها

  .ن تنفيذ االتفاقية يف احملاكم الوطنيةوتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأ  -١٨
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبـل معلومـات                -١٩

  . بشأن تنفيذ االتفاقية يف احملاكم الوطنية

  مجع البيانات     
تأسف اللجنة، بوجٍه خاص، لعدم تقدمي معلومات وإحصاءات مفّصلة بشأن بعض              -٢٠

لقة باهلجرة، مثل طبيعة تدفقات اهلجرة القادمة إىل الدولة الطرف والنازحة منها،            القضايا املتع 
فضالً عن عدد مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وأوضاع عملهم، وإمكانية حـصوهلم        

وتذكِّر اللجنة بأن   . اخلدمات األساسية، مبن فيهم العمال الذين هم يف وضع غري قانوين          على  
 غىن عنها لفهم أوضاع العمال املهاجرين يف الدولة الطرف وتقييم مـدى             هذه املعلومات ال  

وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن وضع العمال املهـاجرين العـابرين            . تنفيذ االتفاقية 
  .بالدولة الطرف

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢١
اء قاعدة بيانات    يف إنش  ٢٠١٢االستفادة من إجراء تعداد السكان لعام         )أ(  

تغطي مجيع جوانب االتفاقية وتشمل بيانات منهجية، مصّنفة بأكرب درجة ممكنـة، بغيـة              
  اعتماد سياسة فعالة للهجرة وتنفيذ أحكام االتفاقية بكفاءة؛

 عـن عـدد العمـال     تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات مصّنفة         )ب(  
ن هم يف وضع غري قانوين، وعن جمـاالت        أفراد أسرهم، مبن فيهم العمال الذي     املهاجرين و 

وظروف عمل العمال املهاجرين، وعن متتعهم هم وأفراد أسـرهم حبقـوقهم مبوجـب              
ويف حالة عدم توفر معلومات دقيقة، توّد اللجنة        . ٩٧٨/٩٦االتفاقية وقانون اهلجرة رقم     

  شاكرةً أن تتلقى بيانات تستند إىل دراسات أو تقييمات تقديرية؛
  يف تقريرها الدوري املقبل عن املهاجرين العابرينعلومات متقدمي   )ج(  

  التدريب يف جمال االتفاقية ونشرها    
رغم أن اللجنة حتيط علماً بعمل اإلدارة العامة للهجرة، إال أهنا تالحظ بقلق عـدم                 -٢٢

وتعرب . املعنيةوساط  وجود أنشطة تروجيية لالتفاقية، تشمل نشر معلومات عنها يف مجيع األ          
لجنة عن قلقها، بوجٍه خاص، إزاء اخنفاض مستوى التفاعل القائم بني الدولـة الطـرف               ال

  . ومنظمات اجملتمع املدين يف ما يتعلق مبوضوع اهلجرة
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٣
تكثيف جهودها من أجل تأهيل مجيع املسؤولني العاملني يف جمال اهلجرة،             )أ(  

ة والعاملني على احلدود، وكذلك املسؤولني املعنيني على الـصعيد        وال سيما أفراد الشرط   
  احمللي بشؤون العمال املهاجرين؛ 

اختاذ ما يلزم من تدابري لضمان اطالّع العمال املهاجرين على معلومات             )ب(  
  عن حقوقهم املكرَّسة يف االتفاقية؛

 عـن   مواصلة العمل مع منظمات اجملتمع املدين على نـشر معلومـاتٍ            )ج(  
وبصفة خاصة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مشاورة اجملتمـع          . االتفاقية والترويج هلا  

  .املدين يف عملية إعداد تقريرها الدوري املقبل

  )٨٣ و٧املادتان (املبادئ العامة   -٢  

  احلق يف سبيل انتصاف فعال    
فيـد بـأن إجـراء      حتيط اللجنة علماً باملعلومات الواردة من الدولة الطرف واليت ت           -٢٤

االنتصاف الفعال يسري على أي عامل بسبب إخالل صاحب العمل بعقد العمل، قبل رفع              
بْيـد أن اللجنـةَ     . دعوى قضائية بطلبٍ من الطرف املعين يف إحدى حماكم العمل االبتدائية          

تزال قلقةً إزاء حمدودية فرص العمال املهاجرين يف املمارسة العملية، بصرف النظـر عـن             ال
عهم القانوين، لالحتكام إىل القضاء، نظراً لعدم معرفتهم بـُسبل االنتـصاف اإلداريـة              وض

  .والقضائية اليت حتّق هلم
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٥

مضاعفة جهودها إلعالم العمال املهاجرين بسبل االنتـصاف اإلداريـة            )أ(  
  فاءة؛والقضائية اليت حتّق هلم وضمان البّت يف شكاواهم بك

ضمان متتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يف القانون ويف املمارسـة،             )ب(  
مبن فيهم الذين هم يف وضعٍ غري نظامي، باحلقوق نفسها الـيت يتمتـع هبـا مواطنوهـا               

يتعلق بتقدمي الشكاوى واحلصول على سبل انتصاف فعالة أمام احملاكم، مبـا فيهـا              ما يف
  .حماكم العمل

  )٣٥ إىل ٨املواد من (نسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم حقوق اإل  -٣  
يساور اللجنة قلق ألن العمال املهاجرين، وال سيما الذين هم يف وضع غري قانوين،                -٢٦

كثرياً ما يكونون عرضةً للعمل القسري واالعتداءات وغري ذلك من أشكال االستغالل، مبـا              
 يف ساعات العمل، وال سـيما يف قطـاعي الزراعـة    يف ذلك عدم مالءمة األجور واإلفراط     

غـري قـانوين   وضع هلن يساور اللجنة قلق ألن العامالت املهاجرات الالئي        و. والعمل املرتيل 
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ويعملن يف اخلدمة املرتلية يتعرَّضن، بصفة خاصة، لالستغالل والعنف اجلنسي، ويعانني مـن             
  .حمدودية سبل االنتصاف القضائية املتاحة هلن

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٧
زيادة عدد عمليات التفتيش يف أماكن العمل، والغرامات، وغريها مـن             )أ(  

العقوبات اليت ُتفَرض على أصحاب العمل الـذين يـستغلون العمـال املهـاجرين أو               
ُيخضعوهنم للعمل القسري ويعرضوهنم العتداءات، وخباصة يف قطـاع االقتـصاد غـري      

  الرمسي؛
رصد ممارسات العمل يف قطاعي الزراعة والعمل املرتيل لـضمان متتـع              )ب(  

  العمال املهاجرين بظروف العمل نفسها اليت يتمتع هبا املواطنون؛
تعزيز فرص عمل العمال املهاجرين يف القطاع الرمسي، بزيادة فرصهم يف             )ج(  

  هين؛من إجراءات تسوية وضعهم القانوين وزيادة فرص التأهيل املاالستفادة 
العامالت املهاجرات، وخباصـة العـامالت يف       استفادة  ضمان إمكانية     )د(  

اخلدمة املرتلية، من آليات فعالة لتقدمي شكاوى ضد أصحاب العمل، ومقاضاة املـدانني             
بـشأن  ) ٢٠١٠(١بارتكاب اعتداءات حبقهن ومعاقبتهم، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم          

  .العمال املرتليني املهاجرين
وحتيط اللجنة علماً بقلق بافتقار الدولة الطرف إىل تدابري هتدف إىل تقدمي الرعايـة                -٢٨

لألطفال املهاجرين غري املصحوبني مبرافق أو املنفصلني عن ذويهم املوجودين يف إقليم الدولة             
  . الطرف
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ يف اعتبارها ضرورة محايـة األطفـال                -٢٩

ن الذين انفصلوا عن أُسرهم، وتضع استراتيجية فعالة للتصدي ملشكلة القاصرين           املهاجري
تقـدمي  تـضمن  غري املصحوبني مبرافق أو املنفصلني عن ذويهم الذين يدخلون إىل البلد و           

  .الرعاية الالزمة هلم وفقاً للمعايري الدولية حلماية الطفل
عـات يف  نزات عما نشب مـن  وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلوما       -٣٠
 بأنـه يف  ومفادهـا  على احلدود بني الربازيل وباراغواي، يف منطقة نياكونداي،         ٢٠١٢ عام

األراضي الزراعية األحادية احملصول املزروعة بفول الصويا والقمـح واململوكـة ملنـتجني             
 باراغوانيـة،    مع عمال برازيليني للعمل يف أراضٍ      نيبرازيليني، يتعاقد أصحاب العمل الربازيلي    

ويف . بينما يطالب قادة املنظمات الباراغوانية حبق الباراغوانيني يف احلصول على هذا العمـل            
هذا السياق، تعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن مظاهر رفـض                

  . لوجود عمال برازيليني يف أراضٍ باراغوانية يف هذا اخلصوص
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الطرف على التعاون مع السلطات الربازيلية واختاذ تـدابري         حتث اللجنة الدولة      -٣١
؛ وتوصي كذلك باختاذ تدابري لتاليف نشوب هذا النـوع          الرتاعفورية جتنباً لتصاعد حدة     

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة ظروف عمـل          . يف املستقبل الرتاعات  من  
  . العمال الربازيليني يف باراغواي

 عن قلقها لتعذّر حصول العمال املهاجرين وأسرهم على اخلـدمات           وتعرب اللجنة   -٣٢
ي يف الدولـة    الصحية األساسية ولعدم توفر معلومات عن تغطيتهم بنظام الضمان االجتماع         

  .الطرف
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ما يلزم من تدابري لتكفـل جلميـع العمـال       -٣٣

مكانية احلصول علـى اخلـدمات الـصحية        املهاجرين وأسرهم املوجودين يف إقليمها إ     
 . األساسية، مبا فيها اخلدمات املشمولة بنظام الضمان االجتماعي، حبسب احلالة

وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم توفر معلومات عن إمكانية حصول أبنـاء العمـال                -٣٤
  .املهاجرين على التعليم، وال سيما أبناء اجلاليات الربازيلية يف الدولة الطرف

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ما يلزم من تدابري لضمان حصول مجيع أبناء               -٣٥
العمال املهاجرين على التعليم االبتدائي والثانوي على قدم املساواة يف املعاملة مع مواطين             

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري الثاين معلومات . الدولة الطرف
هـم  من   وعن معدالت التحاق األطفال املهاجرين باملدرسة، مبا يف ذلك           عن هذه التدابري  

  .يف وضع غري قانوين
وحتيط اللجنة علماً بارتفاع نسبة التحويالت املالية اليت تتلقاهـا الدولـة الطـرف            -٣٦
  .يشكّله ذلك من مساعدة كبرية للباراغوانيني وما
تـدابري هتـدف إىل اإلسـراع       تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة اختـاذ           -٣٧

  .بإجراءات إرسال التحويالت املالية واستقباهلا وضمان كفاءة هذه اإلجراءات وتكاليفها

  حقوق أخـرى للعمـال املهـاجرين وأفـراد أُسـرهم احلـائزين للوثـائق الالزمـة                 -٤  
  )٥٦ إىل ٣٦املواد من (أو الذين هم يف وضع نظامي 

ماً مع الرضا بالتعـديل الـذي أُدخـل علـى           على الرغم من أن اللجنة حتيط عل        -٣٨
 تكفل للعمال الباراغوانيني املقيمني يف اخلارج حق  باتت من دستور باراغواي اليت١٢٠ املادة

أن قلقاً يساورها ألن هؤالء العمال املهاجرين قد ال يتسىن هلم ممارسة حقهم              االنتخاب، إال 
 قبـل إجـراء انتخابـات       ؤالء النـاخبني  يف االنتخاب نظراً لضيق املهلة املتاحة لتسجيل ه       

نه يلزم لتسجيل أمساء النـاخبني حيـازة بطاقـة          ألتعرب اللجنة عن قلقها     و. ٢٠١٣ عام
واز السفر، وكثري من الباراغوانيني املقيمني يف اخلارج ليس لـديهم سـوى             وليس ج  اهلوية،

  .جوازات سفر
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ر ممارسة العمـال املهـاجرين   تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اختِّاذ تدابري تيسّ     -٣٩
الباراغوانيني املقيمني يف اخلارج حق االنتخاب، مبا يف ذلك إتاحة إمكانية تسجيلهم بتقدمي           

  .جوازات سفرهم

تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق باهلجرة الدولية للعمال             -٥  
  )٧١ إىل ٦٤املواد من (وأفراد أسرهم 

 أن اللجنة تأخذ يف حسباهنا ما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل حتـسني                مع  -٤٠
خدماهتا القنصلية وتوسيع نطاقها، مبا يف ذلك إنشاء إدارة خدمة اجلاليات الباراغوانية املقيمة             

، إال أهنا قلقةٌ بشأن مـا يواجهـه املهـاجرون           ٣٥١٤/٠٩يف اخلارج مبوجب املرسوم رقم      
  . الت تأخري للحصول على الوثائق الالزمة للسفرالباراغوانيون من حا

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتلّبي خـدماهتا القنـصلية              -٤١
بكفاءة أكرب حاجة العمال املهاجرين الباراغوانيني وأفراد أسرهم إىل احلمايـة، وبـصفة             

اغوانيني وأفـراد   خاصة، لتصدر دون تأخري وثائق سفر جلميع العمال املهـاجرين البـار           
  .ذلكيلزمهم أسرهم، مبن فيهم الراغبون يف العودة إىل باراغواي أو الذين 

لعمـال املهـاجرين    بالعودة الطوعية ل  بآليات املساعدة املتعلقة    اً  وحتيط اللجنة علم    -٤٢
الباراغوانيني وأفراد أسرهم إىل باراغواي، وال سيما إنشاء أمانة التنمية املعنيـة بـاملواطنني              

وطـين،  "، واستحداث برنـامج     ٢٧٧/٩٣ون رقم   لعائدين والالجئني، املنشأة مبوجب القان    ا
 بـاراغواين إىل  ١٥ ٠٠٠بيد أنه، يف ضوء ما ورد اللجنة من معلومات عن عودة حنو        . "بييت

، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عـدم كفايـة          ٢٠١٠ و ٢٠٠٥البالد يف الفترة ما بني عامي       
  . عودهتمواكبة حة ملالربامج واملوارد املتا

لعمال املهـاجرين   الطوعية ل عودة  التوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تيسري         -٤٣
الباراغوانيني وأفراد أسرهم وفقاً ملا جاء يف مقترح السياسة العامة للتنميـة االجتماعيـة              

توصي اللجنة باعتماد تدابري مثل إنشاء آليات مؤسسية حملية         و. ٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة  
لعمال املهاجرين الباراغوانيني وأفراد أسرهم وإدماجهم      الطوعية ل عودة  الدف إىل تيسري    هت

  . الدائم اجتماعياً وثقافياً
حتيط اللجنة علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود للتصدي ملـشكلة االجتـار              و  -٤٤

حة االجتـار   باألشخاص، ومن ذلك مثالً اللجان املشتركة بني املؤسسات يف املقاطعات ملكاف          
غـري أن   . اصخباألشخاص، ومنَهَجة البيانات، وإعداد خارطة طريق ملكافحة االجتار باألش        

اللجنة تكرر تأكيد دواعي القلق اليت أعربت عنها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد                
ذلـك أن   حيال تفاقم حجم ظاهرة االجتـار،       ) ٢٢، الفقرة   CEDAW/C/PRY/CO/6(املرأة  

وتعرب اللجنة، بوجه خاص،    . وبلد مقصد وبلد عبور هلذه الظاهرة      منشأ   بلدالطرف  الدولة  
  :عن قلقها إزاء ما يلي
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  عدم وجود قانون ملكافحة االجتار باألشخاص؛  )أ(  
نقص املوارد البشرية واملالية الالزمة ملكافحة االجتار باألشخاص واستغالهلم           )ب(  

  ية واخلدمات للضحايا؛يف البغاء مكافحةً مناسبة وتقدمي احلما
عدم مبادرة الدولة الطرف إىل اعتماد سياسة وطنية ملنع االجتار باألشخاص             )ج(  

  . ومكافحته، وإن كانت اللجنة حتيط علماً بعملية إعدادها اجلارية
تؤكد اللجنة ضرورة أن تواصل الدولة الطرف تعاوهنا مع البلدان اجملاورة مـن               -٤٥

وحتث اللجنة الدولة الطـرف     .  ملشكلة االجتار باألشخاص   أجل التصدي على حنو مالئم    
  :على ما يلي

معاجلـة  بغيـة   تدابري ملكافحة االجتار    عن طريق وضع    جهودها  تكثيف    )أ(  
   ألشخاص واستغالهلم يف البغاء معاجلةً شاملة كاملة؛ ظاهرة االجتار باتعقيدات
مبكافحة االجتار  ق  التعجيل بعملية اعتماد مشروع القانون الشامل املتعل        )ب(  

  ؛ ٢٠١١ديسمرب /باألشخاص الذي قُدم إىل جملس النواب يف كانون األول
  آليات فعالة لإلحالة ولتحديد هوية ضحايا االجتار؛ اعتماد   )ج(  
النساء االجتار ب ظاهرة  التدابري الالزمة للتحقيق يف نطاق وأسباب       اعتماد    )د(  

  نع االجتار باألشخاص ومكافحته؛سياسة وطنية مل وضع وتنفيذ دفاألطفال هبو
مع مرتكيب جرمية االجتـار باألشـخاص       بالتحقيق  املتعلقة  آلياهتا  تعزيز    )ه(  

  ومعاقبتهم؛ومقاضاهتم 
 املنـشأ بلـدان    الدويل واإلقليمي والثنائي مـع       اتعاوهنتكثيف مستوى     )و(  

 عـن طريـق     ملنع هذه الظاهرة    لظاهرة االجتار باألشخاص   املقصدبلدان  وبلدان العبور و  
  .تبادل املعلومات

وحتيط اللجنة علماً، وفقاً للمعلومات الواردة، بأن السكان األصليني املقيمني علـى              -٤٦
احلدود بني بوليفيا وباراغواي والذين يعربوهنا بانتظام للعمل يف الدولة الطرف مهددون، يف             

ال سـيما العمـال     بعض األحيان، بالتعرض العتداءات وللعمل القسري وعبودية الدْين، و        
ويساور اللجنة قلق إزاء العواقب املترتبة على هذه اهلجرة، آخذة يف  . املشتغلني بقطاع الزراعة  

  .االستضعافحسباهنا أن العمال املهاجرين املنتمني إىل الشعوب األصلية عادةً ما يعانون من 
ق هذه الفئة   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التخطيط العتماد تدابري حلماية حقو           -٤٧

  . من العمال املهاجرين، وفقاً ألحكام االتفاقية
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  املتابعة والنشر  -٦  

  املتابعة    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلوماٍت مفصلة              -٤٨

. عّما ستكون قد اختذته من تدابري لتنفيذ التوصيات املقدَّمة يف هذه املالحظـات اخلتاميـة              
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع اإلجراءات املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات،            و

  .بطرقٍ من بينها إحالتها إىل أعضاِء احلكومة والكونغرس، وكذلك إىل السلطات احمللية
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إشراك منظمات اجملتمع املدين يف إعداد تقريرهـا             و  -٤٩

  .الدوري الثاين

  النشر    
تطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاقٍٍ            -٥٠

وجهات واسع، وخباصة يف ما بني اهليئات العامة واجلهاز القضائي، واملنظمات غري احلكومية، 
ني يف ، وأن تعتمد تدابري من أجل إطالع املهاجرين الباراغوانيني املقـيم األخرىاجملتمع املدين   

ا، على هذه   هلاخلارج، فضالً عن العمال املهاجرين األجانب املقيمني يف باراغواي أو العابرين            
  .املالحظات

  التقرير الدوري املقبل  -٧  
 ١تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتقدم تقريرها الدوري الثاين يف موعٍد أقصاه                -٥١
  .٢٠١٧مايو /أيار

        

  

  


