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ــادة     - الثالث  ــب املـــــ ــراف مبوجـــــ ــدول األطـــــ ــارير الـــــ ــدمي تقـــــ ــة  ٧٣تقـــــ ــة لغايـــــ ــن االتفاقيـــــ ٢٥  مـــــ
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ــاهلجرة الد    - السادس  ــين بــ ــاين املعــ ــاملي الثــ ــل العــ ــدم إىل احملفــ ــراح مقــ ــةاقتــ ــاع وليــ ــشأن اجتمــ ــة بــ والتنميــ

٤٢   املائدة املستديرة األول
ــة - السابع  ــة الدوليـ ــاذ االتفاقيـ ــدء نفـ ــسة لبـ ــذكرى اخلامـ ــاالً بالـ ــستديرة احتفـ ــدة املـ ــاع املائـ ــامج اجتمـ برنـ

.هم   حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧
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 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى -أوالً  
 الدول األطراف يف االتفاقية -ألف  

، وهو تـاريخ اختتـام الـدورة الثامنـة للجنـة املعنيـة حبمايـة                ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٥يف   - ١
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، بلغ عـدد األطـراف يف االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة                 

 العامـة قـد اعتمـدت       وكانت اجلمعيـة  .  دولة ٣٧حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       
 وأصـبحت نافـذة     ١٩٩٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املؤرخ يف    ٤٥/١٥٨االتفاقية يف قرارها    

وتـرد يف املرفـق األول هلـذا        . ٨٧ مـن مادهتـا      ١ وفقـاً ألحكـام الفقـرة        ٢٠٠٣يوليـه   / متوز ١يف  
 .التقرير قائمة بالدول اليت وقَّعت على االتفاقية أو صدَّقت عليها أو انضمت إليها

 
 اجللسات والدورات -باء  

تحـــدة جبنيـــف يف الفتـــرة مـــن  عقـــدت اللجنـــة دورهتـــا الـــسابعة يف مكتـــب األمـــم امل  - ٢
وعقــــدت اللجنــــة عــــشر جلــــسات عامــــة     . ٢٠٠٧نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين ٣٠ إىل ٢٦

)CMW/C/SR.59-68 .(  ــستها ــة يف جلــ ــدت اللجنــ ــودة يف  واعتمــ ــسني املعقــ ــعة واخلمــ التاســ
 .CMW/C/7/1 جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٦
 إىل ١٤وعقدت اللجنة دورهتا الثامنة يف مكتـب األمـم املتحـدة جبنيـف يف الفتـرة مـن            - ٣
ــسان٢٥ ــل / نيــ ــة  . ٢٠٠٨أبريــ ــدت اللجنــ ــة  ١٩وعقــ ــسة عامــ ). CMW/C/SR.69-87( جلــ

 جـدول  ٢٠٠٨أبريـل   /نيـسان  ١٤واعتمدت اللجنة يف جلـستها التاسـعة والـستني املعقـودة يف             
 .CMW/C/8/1األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة 

وتــرد يف املرفــق الرابــع قائمــة الوثــائق الــصادرة أو الــيت ستــصدر بــشأن دوريت اللجنــة    - ٤
 .السابعة والثامنة

 العضوية واحلضور -جيم  
، ٢٠٠٧ ديـسمرب / كـانون األول   ٦يف االجتماع الثالث للـدول األطـراف، املعقـود يف            - ٥

أُجريـــت االنتخابـــات الختيـــار أعـــضاء يف اللجنـــة حيلـــوا حمـــل األعـــضاء الـــذين تنقـــضي مـــدة 
وقـد انُتخـب األعـضاء      ). CMW/SP/6انظـر    (٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ٣١عضويتهم يف   

السيد فرانسيسكو ألبـا    : ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١التالية أمساؤهم ملدة أربع سنوات تبدأ يف        
، والـسيد أمحـد حـسن الربعـي         )الـسلفادور (والسيدة آنا إليزابيث كوبيـاس مـدينا        ،  )املكسيك(
ــصر( ــري   )مـ ــد اجلمـ ــد احلميـ ــسيد عبـ ــرب(، والـ ــسيد)املغـ ــسيمبو  ، والـ ــي كونـ ــام بوسـ ة مرييـ
 ).فاسو بوركينا(
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، وجَّهــت اللجنــة شــكرها إىل العــضو  )الــدورة الثامنــة(ويف اجللــسة التاســعة والــستني  - ٦
 .ملا قدمه من إسهام يف عملها) إكوادور(كو كاريون مينا السابق السيد فرانسيس

ــر قائمــة أعــضاء ال    - ٧ ــة   وتــرد يف املرفــق الثــاين هلــذا التقري ــرة والي ــة مــع إشــارة إىل فت لجن
 .منهم كل
 .للجنة دورتيها السابعة والثامنةوحضر مجيع أعضاء ا - ٨
 

 العهد الرمسي -دال  
أبريــل / نيــسان١٤املعقــودة يف ) الــدورة الثامنــة(يف افتتــاح اجللــسة احلاديــة والــسبعني   - ٩

 مــن النظــام ١١، تلــت الــسيدة مرييــام بوســي كونــسيمبو العهــد الرمســي وفقــاً للمــادة   ٢٠٠٨
 . الداخلي املؤقت للجنة

 انتخاب أعضاء املكتب -هاء  
 انتخبت اللجنة يف جلستها احلادية والسبعني أيضاً أعضاء املكتب التالية أمسـاؤهم ملـدة              - ١٠

 : من نظامها الداخلي املؤقت١٢عامني وفقاً للمادة 
 السيد عبد احلميد اجلمري :الرئيس 
 السيد خوسيه بريانتس :نواب الرئيس 
 السيدة آنا ماريا دييغويز 
 السيد أزاد تاغيزيد 
 السيد فرانسيسكو ألبا :املقرر 

 االجتماعات املقبلة للجنة -واو  
نة مبوافقة اجلمعية العامة على طلبها عقد دورتني يف عـام           رحبت اللجنة يف دورهتا الثام     - ١١

، إحــدامها ملــدة أســبوعني واألخــرى ملــدة أســبوع واحــد، ممــا يــسمح هلــا بــأداء مهامهــا  ٢٠٠٨
 بـالنظر  ٢٠٠٩وارتأت أهنـا سـتظل حتتـاج إىل ترتيـب مماثـل الجتماعاهتـا يف عـام             . بفعالية أكرب 

وســُتعقد دورتــا اللجنــة .  الــيت تتطلــب اهتمامهــا هبــاإىل عــدد التقــارير الــواردة واملــسائل العامــة
 .مبكتب األمم املتحدة يف جنيف

نـوفمرب مبكتـب    / تشرين الثاين  ٢٨ إىل   ٢٤وسُتعقد الدورة التاسعة للجنة يف الفترة من         - ١٢
 .األمم املتحدة يف جنيف
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 املشاركة يف االجتماع املشترك بني اللجان واألفرقة العاملة -زاي  
 الـسيد ألبـا والـسيدة تاغيزيـد اللجنـة يف االجتمـاع الـسادس املـشترك بـني اللجـان                    مثَّل - ١٣

 إىل جانـب الـرئيس كارياواسـام        ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٠ إىل   ١٨الذي ُعقـد يف الفتـرة مـن         
الذي شارك أيضاً يف االجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعقـود              

 .٢٠٠٧ يونيه/ حزيران٢٢ و٢١يومي 
ومثَّل الرئيس براسـاد كارياواسـام اللجنـة يف اجتمـاع العـصف الـذهين بـشأن إصـالح                    - ١٤

 .٢٠٠٧يوليه /نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الذي ُعقد يف برلني يف متوز
 

 الترويج لالتفاقية -حاء  
 العـاملي   ناقشت اللجنة يف دورهتـا الـسابعة طـرق ووسـائل التـرويج لالتفاقيـة يف احملفـل                  - ١٥

. ٢٠٠٨أكتـوبر  /الثاين املعين باهلجرة والتنمية الذي تستضيفه حكومة الفلبني يف تـشرين األول     
ــبني         ــة الفل ــل وزارة خارجي ــسيد إســتيبان كونيجــوس وكي ــة رســالة إىل ال ــيس اللجن ــه رئ ووجَّ

ــة  ٢٠٠٨ومنــسق احملفــل العــاملي املعــين بــاهلجرة والتنميــة لعــام      يــدعوه فيهــا إىل جعــل االتفاقي
 .موضوعاً حمورياً أثناء إحدى جلسات احملفل ولكي يعرض تعاون اللجنة يف هذا الصدد

وناقشت اللجنـة يف دورهتـا الثامنـة مـسامهاهتا املمكنـة يف احملفـل العـاملي املعـين بـاهلجرة            - ١٦
والحظــت اللجنــة مــع   . ٢٠٠٨أكتــوبر /والتنميــة املقــرر عقــده يف الفلــبني يف تــشرين األول    

ق اإلنسان هي من بني املواضيع األساسية املُدرجة علـى جـدول أعمـال احملفـل                التقدير أن حقو  
واعتمـدت  . العاملي الثاين، ورحبت بدعوة رئيس احملفل العـاملي إىل حـضورها احملفـل كمراقـب              

اللجنة اقتراحاً بشأن موضوع اهلجرة والتنمية وحقوق اإلنسان لكي يـستعني بـه رئـيس احملفـل                 
. حضريية لورقة املعلومات األساسية الـيت سـيقدمها بـشأن هـذا املوضـوع             العاملي يف األعمال الت   

 .ويرد نص االقتراح يف املرفق السادس
واحتفلت اللجنة يف دورهتا الثامنة بالذكرى السنوية اخلامـسة لبـدء نفـاذ االتفاقيـة مـن                  - ١٧

ن يف  خالل تنظـيم اجتمـاع مائـدة مـستديرة عـن أمهيـة األخـذ بنـهج يـستند إىل حقـوق اإلنـسا                       
ــة يف هــذا الــصدد    وتــألف املتحــاورون يف اجتمــاع  . تنــاول موضــوع اهلجــرة ومالءمــة االتفاقي

 كلــري -، والــسيدة مــريي )منظمــة العمــل الدوليــة(املائــدة املــستديرة مــن الــسيد باتريــك تــاران 
، )املنظمــة الدوليــة للــهجرة(، والــسيد ريــزاد تشولوينــسكي )جامعــة لــوزان( تــشوب -كــالوز 

، )قـائم باألعمـال، إكـوادور   (، والسيد كارلوس سانتوس )سفري الفلبني( ليباتان والسيد دينيس 
، والـسيد رينيـه بليتفويـت       )منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة        (والسيد أنطوان بيكو    

 دولـة   ٢٠وحضر هذا االجتماع ممثلو حنـو       ). ديسمرب غري احلكومية  / كانون األول  ١٨منظمة  (
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وُيستنــسخ يف املرفــق الــسابع هلــذا التقريــر برنــامج . ري أطــراف يف االتفاقيــةعــضواً منــها دول غــ
 .اجتماع املائدة املستديرة

. كما ناقشت اللجنة يف دورهتا الثامنة تعاوهنا احملتمـل مـع عمليـة ديربـان االستعراضـية                 - ١٨
ضـي الـيت   ومثَّلت السيدة مرييام بوسي اللجنة يف حلقـة مناقـشة أهـداف مـؤمتر ديربـان االستعرا          

 . كجزء من دورة اللجنة التحضريية٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢عقدت يوم الثالثاء 
 

 اعتماد التقرير -طاء  
تقريرها السنوي املقـدم    ) الدورة الثامنة (اعتمدت اللجنة يف جلستها السابعة والثمانني        - ١٩

 .إىل اجلمعية العامة
 

 أساليب العمل -ثانياً  
يف دورهتــا الثامنــة مبادئهــا التوجيهيــة املتعلقــة بالتقــارير      ناقــشت اللجنــة واعتمــدت    - ٢٠

الدورية املقدمة مـن الـدول األطـراف، آخـذة يف االعتبـار املبـادئ التوجيهيـة للوثيقـة األساسـية                     
ويرد نص املبادئ التوجيهيـة يف املرفـق        . املوحدة اليت اتفق عليها االجتماع املشترك بني اللجان       

 .)CMW/C/2008/1(نسخ كوثيقة مستقلة اخلامس هلذا التقرير وسُيست
 

 التعاون مع اهليئات املعنية -ثالثاً  
مت إطالع اللجنة يف دورهتـا الـسابعة علـى دراسـة األمـني العـام املعنيـة مبمارسـة العنـف                       - ٢١

كما جرى إطالع اللجنة يف دورهتا الثامنـة علـى نتـائج الـدورة األوىل               . ضد األطفال ومتابعتها  
خراً للفريق العامـل املعـين باالسـتعراض الـدوري الـشامل التـابع جمللـس حقـوق            اليت اخُتتمت مؤ  

 .اإلنسان
وناقشت اللجنـة يف دورهتـا الثامنـة مـشروع التعليـق العـام للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                     - ٢٢

كمـا عقـدت اللجنـة اجتماعـاً غـري رمسـي مـع رئـيس                . التمييز ضد املرأة عن النساء املهـاجرات      
 بالقضاء على التمييز ضد املرأة وبعض أعـضائها ملناقـشة إمكانـات تعزيـز التعـاون                 اللجنة املعنية 

 .بني هاتني اهليئتني من هيئات املعاهدات يف صياغة هذا التعليق العام
وواصــلت اللجنــة تعاوهنــا مــع وكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة    - ٢٣

 مبسامهات هـذه املنظمـات فيمـا يتعلـق بـالنظر            ورحبت بوجه خاص  . واملنظمات غري احلكومية  
يف تقارير الدول األطراف، ومشاركة منظمة العمل الدولية واملنظمة الدوليـة للـهجرة ومنظمـة               
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ديـسمرب يف احتفـاالت اللجنـة       / كـانون األول   ١٨األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة       
 .بالذكرى اخلامسة لبدء نفاذ االتفاقية

عرب اللجنة عن تقديرها اخلـاص للنـصائح الـيت قدمتـها يف مناسـبات كـثرية منظمـة                   وُت - ٢٤
 . من االتفاقية٧٤ من املادة ٥العمل الدولية اليت تساعد اللجنة بصفة استشارية وفقاً للفقرة 

  من االتفاقية٧٣التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة  -رابعاً  
بعة، أحاطــت اللجنــة علمــاً مــع القلــق بــأن تقــارير أوليــة كــثرية يف خــالل دورهتــا الــسا - ٢٥

وقررت أن ترسـل رسـائل      .  من االتفاقية مل ترد بعد     ٧٣تقدمها الدول األطراف مبوجب املادة      
ويتـضمن املرفـق الثالـث هلـذا        . تذكري إىل تلك الدول األطراف اليت تأخرت يف تقدمي تقاريرهـا          

 . ينبغي مبوجبها للدول األطراف تقدمي تقاريرهاالتقرير جدوالً يبني التواريخ اليت 
 

ــن ا   -خامساً   ــة مـ ــارير املقدمـ ــر يف التقـ ــادة   النظـ ــاً للمـ ــراف وفقـ ــدول األطـ  ٧٤لـ
 االتفاقية من
 إكوادور - ٢٦

ــر األويل إلكــوادور    )١( ــة يف التقري ــستني  (CMW/C/ECU/1)نظــرت اللجن ــستيها ال  يف جل
. ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٧ و٢٦دتني يف املعقــو) الــدورة الــسابعة(واحلاديــة والــستني 

، ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٣٠واعتمدت اللجنة يف جلستها السابعة والستني، املعقودة يف         
 .املالحظات اخلتامية التالية

 
 مقدمة -ألف  

ترحب اللجنة بالتقرير األويل املقدَّم من الدولـة الطـرف وبـالردود املقدمـة علـى قائمـة                   )٢(
ل وباملعلومات اخلطية اإلضافية اليت قدمها الوفد والـيت مكّنـت اللجنـة مـن تكـوين فكـرة                   املسائ

كما ترحـب اللجنـة بـاحلوار البّنـاء واملثمـر الـذي             . أوضح عن تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف      
 .أجرته مع الوفد املختص الرفيع املستوى

املنـشأ للعمـال املهـاجرين مـع أنّ         وتقر اللجنة بأنه ُيعرف عن إكوادور أهنـا مـن بلـدان              )٣(
أعداداً كـبرية ومتزايـدة مـن العمـال املهـاجرين تبقـى داخـل حـدود إقليمهـا أو تعـربه، وخباصـة                     

 .الكولومبيون واملهاجرون القادمون من بريو
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وتالحــظ اللجنــة أن بعــض البلــدان الــيت يعمــل فيهــا عمــال مهــاجرون إكوادوريــون مل  )٤(
و ما قد يشكل عقبة أمام متتع هؤالء العمال باحلقوق املعتـرف هلـم              تنضم بعد إىل االتفاقية، وه    

 .هبا يف االتفاقية
 

 اجلوانب اإلجيابية -باء  
ــة الطــرف يف ســبيل تعزيــز ومحايــة حقــوق      )٥( ــة بــاجلهود الــيت تبــذهلا الدول ترّحــب اللجن

 مـشاركتهم يف    العمال اإلكوادوريني املهاجرين يف اخلارج، مبا يف ذلك التدابري املتخـذة لتيـسري            
كمــا ترّحـب باعتمــاد اتفاقــات ثنائيــة مـع كــل مــن البلــدان الــيت   . العمليـات االنتخابيــة الوطنيــة 

تـــشغِّل العمـــال املهـــاجرين اإلكـــوادوريني، كإســـبانيا، وبلـــدان املنـــشأ للعمـــال املهـــاجرين إىل 
 .إكوادور، كبريو وكولومبيا

 :وترحب اللجنة كذلك مبا يلي )٦(
انــة الوطنيــة للمهــاجرين، املكلّفــة بوضــع وتنفيــذ سياســات  رفــع مــستوى األم )أ( 

 ؛٢٠٠٧إكوادور يف جمال اهلجرة، إىل املستوى الوزاري يف عام 
ــول       )ب(  ــن أجــل العمــل، يف أيل ــشأن اهلجــرة م ــستديرة ب ــدة م ــشاء مائ ســبتمرب /إن
، وهي إطار تشارك فيه عدة مؤسسات ويضم منظمات مـن اجملتمـع املـدين ومنظمـات                 ٢٠٠٥
تخصصة، هبدف املساعدة يف صياغة الـسياسات العامـة للـهجرة باتبـاع هنـج قـائم علـى        دولية م 

 مراعاة احلقوق؛
تنفيـــذ الدولـــة الطـــرف بـــرامج لتنظـــيم اهلجـــرة بغـــرض مـــنح وثـــائق رمسيـــة     )ج( 

للمهــاجرين غــري القــانونيني بــالرغم مــن بعــض النــواقص الــيت تــشوب نطــاق هــذه الــربامج           
 ونتائجها؛
ــوا )د(  ردة عــن مــشاركة منظمــات اجملتمــع املــدين يف إعــداد التقريــر    املعلومــات ال

 األويل للدولة الطرف؛
ــساعي ا   )ه(  ــة الطــرف يف امل ــشاركة الدول ــصديق    م ــشجيع الت ــن أجــل ت ــة م لدولي

 االتفاقية؛ على
 . إنشاء نظام للمعلومات املتعلقة باهلجرة )و( 

 :يةكما ترّحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التال )٧(
الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفـل، بـشأن بيـع األطفـال وبغـاء               )أ( 

األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة وبـشأن إشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة،                   
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، علــى ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٧ و٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٣٠اللــذان صــدقت عليهمــا يف 
 التوايل؛

، وقمعـــه  وخباصـــة النـــساء واألطفـــال،وكــول منـــع االجتـــار باألشـــخاص بروت )ب( 
 املكمِّـل   وبروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو                 واملعاقبة عليـه    

 ١٧ة، اللــذان صـّدقت عليهمــا يف  الوطنيـ عــرب التفاقيـة األمـم املتحــدة ملكافحـة اجلرميــة املنظمـة     
 ؛٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

املتعلقــة حبظــر أســوأ أشــكال عمــل  ١٨٢ة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم اتفاقيــ )ج( 
ســبتمرب / أيلــول١٩ا، الــيت صــّدقت عليهــا يف   فوريــة للقــضاء عليهــ  واإلجــراءات الاألطفــال 
٢٠٠٠. 

 
 دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات -جيم  

 )٨٤ و٧٣املادتان ( تدابري التنفيذ العامة -١
 ذسن التشريعات والتنفي

علمــاً مــع التقــدير بــأن املعاهــدات الدوليــة الــيت صــّدقت الدولــة الطــرف  اللجنــة حتــيط  )٨(
عليها أو انضمت إليهـا، مبـا فيهـا هـذه االتفاقيـة، حتتـل مرتبـة عاليـة يف النظـام القـانوين للدولـة                           

غـري أن اللجنـة قلقـة ألن عـدداً مـن األحكـام الـيت تـنص                  . الطرف، فهي تلـي الدسـتور مباشـرة       
وهـذا أمـر    . التشريعات الوطنية، وإن كانت ُتعترب مهجورة، تتناقض مع أحكام االتفاقيـة          عليها  

يــدعو للقلــق أيــضاً ألن املــوظفني العــاملني يف جمــال إقامــة العــدل، مبــن فــيهم احملــامون والقــضاة  
 .الوطنية يعتمدون بدالً منها على املعايريواملدعون العاّمون، قليالً ما يستندون إىل االتفاقية و

جتعـل تـشريعاهتا متـسقة متامـاً مـع االتفاقيـة بغيـة              توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن        )٩(
كما تشجِّع الدولة الطرف على وضـع بـرامج توعيـة           . تنفيذ أحكامها على النحو املناسب    

موجَّهة للموظفني القضائيني بشأن أمهية معرفـة وتطبيـق معاهـدات حقـوق اإلنـسان، ومـن                 
 .ضمنها هذه االتفاقية

وتالحظ اللجنة أن إكوادور مل تقدِّم حىت اآلن اإلعالنات املنصوص عليهـا يف املـادتني      )١٠(
 من االتفاقية لإلقرار باختصاص اللجنة يف تلقي رسـائل مـن الـدول األطـراف ومـن                  ٧٧  و ٧٦

 .األفراد
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظـر يف إمكانيـة إصـدار اإلعالنـني املنـصوص                 )١١(

 .من االتفاقية ٧٧  و٧٦املادتني  عليهما يف
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 علــى ١٩٧٨أبريــل / نيــسان٥وتالحــظ اللجنــة أنــه يف حــني أن إكــوادور صــّدقت يف  )١٢(
، فإهنـا مل تنـضم      )٩٧رقـم    (١٩٤٩اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال املهـاجرين لعـام           

 ).١٤٣رقم  (١٩٧٥لعام ) أحكام تكميلية(بعد إىل االتفاقية املتعلقة بالعمال املهاجرين 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إمكانية االنـضمام يف أقـرب وقـت ممكـن             )١٣(

 .١٤٣إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 

 مجع البيانات
تــذكِّر اللجنــة بــأن املعلومــات املتعلقــة بــاهلجرة، مبــا يف ذلــك اهلجــرة إىل داخــل البلــد     )١٤(

نــها لفهــم حالــة العمــال املهــاجرين يف الدولــة الطــرف ولتقيــيم تنفيــذ واملــرور العــابر، ال غــىن ع
 .االتفاقية

تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل إنشاء قاعدة بيانات             )١٥(
 واملـصنفة بقـدر     -سليمة تتمشى مع مجيع جوانب االتفاقية، مبا يف ذلك البيانات املنهجيـة             

.  املهــاجرين املوجــودين يف إكــوادور أو العمــال العــابرين هلــا  املتعلقــة بالعمــال-اإلمكــان 
وعندما يتعذر احلصول على معلومات دقيقة، مثالً فيما يتعلـق بالعمـال املهـاجرين بـصورة                
 .غري قانونية، ستقدر اللجنة احلصول على بيانات تستند إىل دراسات أو تقييمات تقديرية

 
 التدريب والنشر يف جمال االتفاقية

 مت  - يف سياق خطة إكوادور الوطنية مـن أجـل حقـوق اإلنـسان               -تالحظ اللجنة أّنه     )١٦(
تنفيــذ أنــشطة تــدريب تناولــت االتفاقيــة وتعزيزهــا لفائــدة منظمــات اجملتمــع املــدين واملــوظفني   

وتقـــدر اللجنـــة أيـــضاً إدراج الـــشرطة الوطنيـــة موضـــوع حقـــوق اإلنـــسان  . العـــامني املعنـــيني
 . يف الدورات اليت تنظم ألفراد الشرطةللمهاجرين كمادة إلزامية

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتوسيع أنشطة التعليم والتـدريب املنهجيـة             )١٧(
املقدمة جلميع العاملني يف جمال اهلجرة أو الذين هم على اتصال بالعمال املهاجرين وأفراد              

 .أسرهم، مبا يف ذلك على الصعيد احمللي
ضاً الدولة الطرف بالتعريف بأحكام االتفاقية على نطـاق واسـع           وتوصي اللجنة أي   )١٨(

يف أوساط العمال املهاجرين اإلكوادوريني وأوساط العمال املهاجرين األجانب املقيمني يف     
إكوادور أو العابرين لـها وكـذلك يف اجملتمعـات احملليـة ككـل، بوسـائل منـها شـن محـالت                     

 .توعية طويلة األجل
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 )٨٣ و٧املادتان  (املبادئ العامة - ٢
 عدم التمييز

يساور اللجنة القلق بشأن املعلومات اليت تشري إىل احتمـال تعـرُّض العمـال املهـاجرين                 )١٩(
وعـالوةً علـى ذلـك، ويف حـني أن اللجنـة      . وأفراد أسرهم ملواقف متييزيـة وللوصـم االجتمـاعي       

شعر بـالقلق ألن املمارسـة      حتيط علماً بالشرح الذي قدمته الدولة الطـرف هبـذا الـشأن، فإهنـا تـ               
املتمثلة يف طلـب تقـدمي صـحيفة الـسوابق العدليـة مـن املهـاجرين الكولـومبيني دون غريهـم قـد                    

 .تساهم يف وصمهم وتنميطهم
 : على القيام مبا يليالطرف الدولةتشجِّع اللجنة  )٢٠(

مــضاعفة جهودهــا لــضمان متتــع مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم    )أ( 
ن داخل أراضيها أو اخلاضعني لواليتها باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون     املوجودي

  من االتفاقية؛٧أيِّ متييز، وفقاً ألحكام املادة 
تعزيــز جهودهــا يف جمــال التوعيــة بتعزيــز احلمــالت اإلعالميــة املوجَّهــة إىل   )ب( 

علـى الـصعيد احمللـي، وإىل       املوظفني العاّمني العاملني يف أهـم جمـاالت اهلجـرة، مبـا يف ذلـك                
اجلمهور عامة، واليت تستهدف القضاء على التمييز ضد املهاجرين والتصدي ملا يتعرضون 

 لـه من وصم وهتميش اجتماعيني، بوسائل منها وسائط اإلعالم؛
حبث إعادة النظر يف ممارسة طلب تقدمي صحيفة السوابق العدليـة كـشرط          )ج( 

ين الكولومبيني، وذلك نظراً لألثر السيئ الكامن يف هذه دخول ال يسري إالّ على املهاجر
 .املمارسة

 
 )٣٥-٨املواد (حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  - ٣
 اإلكـوادوريني  مـن قـانون اهلجـرة، جيـب علـى       ) د(٣٧تالحظ اللجنة أنه، طبقاً للمادة       )٢١(

تــصدره مــصلحة اهلجــرة يف الــشرطة  " إذن خــروج"الــراغبني يف مغــادرة البلــد احلــصول علــى  
الوطنية حىت يف احلالة اليت ال يطلب فيها بلد املقصد من املواطنني اإلكوادوريني احلصول علـى                

ويف هــذا الــصدد، ترّحــب اللجنــة باملعلومــات الــيت قــّدمها الوفــد ومفادهــا أن احملكمــة . تأشــرية
 .الدستورية تدرس حالياً مدى دستورية ذلك احلكم

ي اللجنة الدولة الطرف بإلغـاء شـرط حـصول املـواطنني الـراغبني يف مغـادرة                 توص )٢٢(
 . من االتفاقية٨طبقاً للمادة " إذن اخلروج"إكوادور على 
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وضـع العمـال املهـاجرين وأفـراد        وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تـسعى إىل ضـمان            )٢٣(
عن األشخاص احملكـوم علـيهم      أسرهم احملتجزين بسبب انتهاك األحكام املتصلة باهلجرة مبعزل         

غـري أهنـا تـشعر بـالقلق ألن هـذا احلـق لـيس مـضموناً                 . أو األشخاص احملتجـزين رهـن احملاكمـة       
دائماً يف واقع األمر بسبب قلة عدد أماكن االحتجاز املعزولة املتاحـة، خاصـةً يف تلـك املنـاطق                 

 .املنعزلة من البلد أو اليت يقلُّ فيها عدد السكان
جنة الدولة الطرف بضمان جعل املدةُ اليت ُيْحرم فيها العمالُ املهاجرون       توصي الل  )٢٤(

وأفراُد أسرهم من حريتهم بـسبب انتـهاكهم األحكـام املتعلقـة بـاهلجرة قـصرية إىل أقـصى                   
ــزل عــن          ــدر اإلمكــان، مبع ــضمان احتجــازهم، ق ــاذ خطــوات ل حــد ممكــن، ومبواصــلة اخت

 مـن   ٣اكمـة طبقـاً ملـا تـنص عليـه الفقـرة             األشخاص احملكوم علـيهم أو احملتجـزين رهـن احمل         
 . من االتفاقية١٧املادة 

بشأن املعلومات اليت تفيد بأن أحكام االتفاقية ال ُتطبَّق دائمـاً يف        القلق  اللجنة  ويساور   )٢٥(
 :الترحيل ألسباب من بينها/إجراءات الطرد

ــسلطةأن )أ(  ــرد   الـ ــسألة الطـ ــق يف مـ ــيت حتقـ ــل/ الـ ــوَّالترحيـ ــشرط، أي مفـ  ةض الـ
)Intendente General de Policia( ها السلطة اليت تبت يف أسسها املوضوعية؛نفس، هي 

 عدم توفر سبيل انتصاف فعال عملياً للطعن يف تلك القرارات؛ )ب( 
أنـــه عنـــدما يتعـــذر تنفيـــذ أمـــر  مـــن قـــانون اهلجـــرة علـــى ١٣١تـــنص املـــادة  )ج( 

ص ال ميلـك أوراقـاً تثبـت هويتـه          ترحيل ألنه أُصدر يف حق شخص عدمي اجلنسية أو شـخ          /طرد
أو ألي سبب آخر ميكن تسويغه، حييل مفوَّض الشرطة الشخص املعين إىل قـاض جزائـي وقـد                  
جيد الشخص نفسه يف السجن، يف هناية املطاف، ملدة قد تبلـغ ثـالث سـنوات يف انتظـار تنفيـذ       

 .الترحيل/أمر الطرد
ضرورية لوضـع إطـار قـانوين يـنظم     توصي اللجنة الدولة الطرف باختـاذ التـدابري الـ         )٢٦(

 : من االتفاقية، وباخلصوص٢٣ و٢٢الترحيل طبقاً للمادتني /إجراءات الطرد
يكون للشخص املعـين احلـق يف تقـدمي األسـباب الـيت تـربِّر عـدم طـرده أو                     )أ( 

 إعادة النظر يف قضيته من قبل سلطة خمتصة؛
ل تنفيـــذه، يكـــون إذا متَّ يف وقـــت الحـــق إلغـــاء قـــرار طـــرد جـــرى بالفعـــ )ب( 

 للشخص املعين احلق يف السعي إىل احلصول على تعويض طبقاً للقانون؛
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ويف حــال الطــرد، يبلَّــغ الــشخص املعــين دون تــأخري حبقــه يف طلــب محايــة   )ج( 
ــة متثــل      ومــساعدة الــسلطات القنــصلية أو الدبلوماســية الــيت متثــل دولتــه األصــلية أو دول

 .مصاحل تلك الدولة
 مـن قـانون     ١٣١ة أيضاً الدولة الطرف ببحث إلغاء أو تعـديل املـادة            توصي اللجن  )٢٧(

 .اهلجرة بغية تاليف معاجلة انتهاكات األحكام املتعلقة باهلجرة يف نظام القضاء اجلنائي
بـشأن املعلومـات الـيت تفيـد بـأن هنـاك يف الدولـة الطـرف عـدداً                   اللجنة  يساور القلق   و )٢٨(

حاجـة إىل احلمايـة الدوليـة، وخـصوصاً مـن الكولـومبيني،             مرتفعاً من األشخاص الذين هـم يف        
منــها اخلــوف مــن الترحيــل والــشروط الــصارمة (الــذين ال يقــدِّمون طلــب جلــوء لعــدة أســباب 

 .ويظلّون يف وضع من الضعف والتهميش الشديدين) املتعلقة بالوثائق
رة يف  توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تكفـل عـدم تـسبب تـدابري احلـد مـن اهلجـ                    )٢٩(

، عنـد   ١٩٥١تقويض الضمانات اليت متنحها اتفاقية جنيف املتعلقة بوضـع الالجـئني لعـام              
االنطبــاق، أو هــذه االتفاقيــة املتعلقــة باملهــاجرين، بغيــة ضــمان عــدم تــرك أي جمموعــة          

 .مستضعفة دون محاية كافية
كافحـة اسـتغالل     حتيط علماً بالتدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف مل          اللجنةيف حني أن    و )٣٠(

والتعاون الوثيق مـع الربنـامج   " Foro Social Bananero " األطفال اقتصادياً، مبا يف ذلك إنشاء ال
الدويل للقضاء على عمل األطفال مبنظمة العمـل الدوليـة، فـإنّ القلـق ال يـزال يـساورها بـشأن                     

 .ون يف ظروف خطريةوضع األطفال املهاجرين العاملني يف مزارع املوز الذين كثرياً ما يعمل
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة العمل من أجل القضاء على مجيع األشكال             )٣١(

اخلطرة لعمل األطفال املهاجرين وبكفالة إجراء عمليات تفتيش منتظمة لرصد تنفيـذ هـذا         
 .احلظر على النحو الواجب

اهقني مـن جهـود، مبـا يف ذلـك          وتقر اللجنة مبا بذله اجمللس الوطين املعين لألطفال واملر         )٣٢(
وضــع بــرامج التــدريب والتوعيــة يف جمــال االجتــار باألشــخاص واالســتغالل اجلنــسي التجــاري   

غري أهنا تـشعر بـالقلق لتـوريط األطفـال املهـاجرين يف البغـاء خاصـةً يف منطقـة الغـو                      . لألطفال
ــاً مـــن      ــزال يلقـــى نوعـ ــال ال يـ ــذا الـــسلوك اإلجرامـــي يف حـــق األطفـ ــول أغريـــو وألن هـ القبـ

 .االجتماعي، يف اجملتمع اإلكوادوري على ما يبدو
 : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف )٣٣(
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ألطفــال التجــاري اجلنــسي لســتغالل الامــشكلة عاجلــة تكثيــف جهودهــا مل )أ( 
ــق       ــك عــن طري ــا يف ذل ــو، مب ــة الغــو أغري ــاجرين، خاصــةً يف منطق ــد امله  DINAPEN تزوي

 باملوارد البشرية واملالية الكافية؛) ةالشرطة اخلاصة حبماية الطفول(
زيادة توعية اجلمهور، مبن فيه األسر واألطفال، عن طريق اإلعالم جبميـع              )ب( 

الوســـائل املناســـبة والتثقيـــف والتـــدريب باآلثـــار الـــضارة لالســـتغالل التجـــاري اجلنـــسي  
 .لألطفال، مبا يف ذلك بغاء األطفال

بغي دائماً معاملةُ األطفال املهـاجرين املتـورطني        تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ين      )٣٤(
وينبغـي يف هـذا الـشأن إقامـة         . يف البغاء بوصفهم ضحايا وعدم جترميهم أو معاقبتهم مطلقاً        

 .آلياٍت مالئمة لتعافيهم جسدياً ونفسياً وإدماجهم يف اجملتمع من جديد
برياً مـن األطفـال املهـاجرين،       وخياجل اللجنة قلٌق بشأن املعلومات اليت تفيد بأن عدداً ك          )٣٥(

وخصوصاً، أطفال العمال املهاجرين غري القانونيني، ال يـستطيعون االلتحـاق بنظـام التعلـيم يف                
إكوادور وقد يكون السبب وراء ذلك، من مجلـة أسـباب أخـرى، أن هنـاك عـدداً مرتفعـاً مـن         

ــدها إّمــ        ــم أو بع ــد والدهت ــسجَّلون عن ــذين ال ي ــاجرين ال ــال امله ــال العم ــديهم ال أطف ا ألن وال
يــسجِّلوهنم بــسبب اخلــوف مــن الترحيــل أو لــرفض تــسجيلهم بــسبب وضــع الوالــدين أو أحــد 

 .الوالدين غري القانوين
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري املناسبة من أجل ضمان حصول مجيـع              )٣٦(

وة علـى ذلـك، ينبغـي    وعال.  من االتفاقية  ٣٠األطفال املهاجرين على التعليم وفقاً للمادة       
أن تكثف الدولة الطرف جهودها حىت تكفل لكل طفل من أطفال العمال املهاجرين احلق 
يف أن يكون لـه اسـم ويف أن يـسجَّل يف سـجل املواليـد يف مجيـع أحنـاء البلـد، طبقـاً للمـادة            

 . من االتفاقية٢٩
 اجمللـس الـوطين للمـرأة       نّ اللجنة حتيط علمـاً مـع التقـدير بالعمـل الـذي أداه             ويف حني أ   )٣٧(

من أجل إدخال البعد اجلنساين يف سياسات الدولة الطرف املتعلقة باهلجرة، فإهنا تشعر بـالقلق               
من املعلومات اليت تفيد باملخاطر اليت تتعرض هلا العامالت املهاجرات الاليت بـال وثـائق هويـة،                 

 منهن لظروف عمل غـري منـصفة   ال سيما من يعملن يف اخلدمة املرتلية، واللوايت خيضع كثرياتٌ   
 . وألنواع أخرى من االستغالل

العـامالت يف  توصي اللجنـة الدولـة الطـرف مبواصـلة جهودهـا حلمايـة املهـاجرات                )٣٨(
اخلدمة املرتلية، مبا يف ذلك حصوهلن على وضع املهاجر هجرة قانونية، وإشراك السلطات           

كما توصي بـتمكني    . ف عملهن املختصة بالعمل بشكل أكرب وأكثر منهجية يف رصد ظرو        
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املهــاجرات العــامالت يف اخلدمــة املرتليــة مــن الوصــول إىل آليــات تقــدمي الــشكاوى ضــد    
 .مستخِدميهن

وتالحظ اللجنة أن لكـل شـخص احلـق يف احلـصول علـى اخلـدمات الـصحية بـصرف                     )٣٩(
عر إالّ أهنــا تــش. النظــر عــن وضــعه كمهــاجر، مبوجــب نظــام الــصحة العامــة يف الدولــة الطــرف 

بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن العمال املهاجرين غري القانونيني وأفراد أسرهم جيـدون، يف               
 .واقع األمر، صعوبات يف الوصول إىل نظام الصحة العامة

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل كفالة متتع مجيـع املهـاجرين               )٤٠(
 مـن   ٢٨ القـانوين كمهـاجرين وطبقـاً للمـادة          وأفراد أسرهم، بـصرف النظـر عـن وضـعهم         

االتفاقية، متتعاً فعليـاً بـاحلق يف تلقـي أيـة عنايـة طبيـة تكـون مطلوبـة بـصورة عاجلـة حلفـظ                         
حيـاهتم أو لـتاليف ضــرر ال ميكـن عالجـه يلحــق بـصحتهم وذلـك علــى أسـاس املــساواة يف        

 .املعاملة مع رعايا الدولة الطرف
ن وأفراد أُسرهم حاملي الوثائق الالزمة أو املتمتعني   حقوق أخرى للعمال املهاجري    - ٤

 )٥٦ إىل ٣٦املواد من (بوضع قانوين 
تشعر اللجنة بـالقلق ألن إمكانيـة الوصـول إىل اهليئـات التنفيذيـة للنقابـات العماليـة يف                    )٤١(

 .الدولة الطرف تقتصر على املواطنني اإلكوادوريني
اذ التـدابري الـضرورية لـضمان متتـع العمـال           تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اختـ       )٤٢(

ــاحلق يف تكــوين مجعيــات ونقابــات ويف االنــضمام إىل هيئاهتــا      ــراد أســرهم ب املهــاجرين وأف
 بـشأن  ٨٧ مـن االتفاقيـة والتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم        ٤٠التنفيذية طبقاً للمـادة   

 .احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم
ــسل   - ٥ ــز الظــروف ال ــشروعة  يتعزي ــسانية وامل ــة واإلن ــق  مة والعادل ــا يتعل ــاهلجرة  فيم ب

 )٧١ إىل ٦٤  مناملواد(الدولية للعمال وأفراد أسرهم 
ترّحــب اللجنــة بتعــديل قــانون العقوبــات الــذي أدرج جــرائم االجتــار باألشــخاص          )٤٣(

وهتريب املهاجرين، كما ترّحب باعتماد خطة عمل مؤخراً ملكافحـة االجتـار باألشـخاص ومبـا                 
وتالحظ اللجنة أنـه مـن   . ورد من معلومات تفيد بأن ميزانية كافية ستخصَّص لضمان تنفيذها         

 قــضية اجتــار باألشــخاص ُرفعــت إىل مكتــب املــدعي العــام حــىت اآلن، انتــهت أربــع  ١٥٢بــني 
 .قضايا منها بصدور حكم هنائي باإلدانة

االجتـار بالبـشر،    فحـة   توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتكثيف جهودها ملكا        )٤٤(
 :ال سيما النساء واألطفال، وهتريب املهاجرين، وخصوصاً بالطرق التالية
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كفالة تنفيذ مناسب خلطة العمل املتعلقة مبكافحة االجتـار باألشـخاص، مبـا              )أ( 
 يف ذلك عن طريق توفري املوارد البشرية واملالية الكافية الالزمة هلا؛

العمليـات غـري القانونيـة أو الـسرية لنقـل           اختاذ اخلطوات املناسبة لكـشف       )ب( 
العمال املهاجرين وأسرهم ومعاقبة من ينظمها أو ينفذها أو يساعد فيهـا، أفـراداً كـانوا أم               

 مجاعات؛
ــك        )ج(  ــرتكيب تل ــدمي م ــضائي وتق ــام الق ــة النظ ــادة فعالي ــا لزي ــف جهوده تكثي

 .اجلرائم إىل العدالة
 
  املتابعة والنشر- ٦

 املتابعـة
 اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرهـا الـدوري الثـاين معلومـات مفـصلة       تطلب )٤٥(

وتوصــي اللجنــة . عــن التــدابري املتخــذة ملتابعــة التوصــيات املقدِّمــة يف هــذه املالحظــات اخلتاميــة
الدولــة الطــرف بــأن تتخــذ مجيــع التــدابري املناســبة لكفالــة تنفيــذ هــذه التوصــيات، مبــا يف ذلــك  

ملــان وأعــضاء احلكومــة، وإىل الــسلطات احملليــة، للنظــر فيهــا واختــاذ إجــراءات    إحالتــها إىل الرب
 .بشأهنا

 
 النشر

تطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق               )٤٦(
واسع، مبا يف ذلك بـني الوكـاالت احلكوميـة والقـضاء واملنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن                      

ــات اجملتمــع  ــاجرين       كيان ــا يف أوســاط امله ــدين، وأن تتخــذ خطــوات مــن أجــل التعريــف هب  امل
 .اإلكوادوريني يف اخلارج والعمال املهاجرين األجانب العابرين إلكوادور أو املقيمني فيها

 
 الوثيقة األساسية املوحَّدة

تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل حتــديث وثيقتــها األساســية وفــق املبــادئ التوجيهيــة     )٤٧(
 ).HRI/GEN/2/Rev.4 (٢٠٠٦نسَّقة إلعداد وثيقة أساسية موحَّدة، لعام امل
 
 التقرير الدوري القادم - ٧
 ١تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدِّم تقريرهـا الـدوري الثـاين يف موعـد أقـصاه              )٤٨(

 .٢٠٠٩يوليه /متوز
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 اجلمهورية العربية السورية - ٢٧
 يف (CMW/C/SYR/1) للجمهوريــة العربيــة الــسورية  نظــرت اللجنــة يف التقريــر األويل  )١(

، املعقـودتني يف    )SR.73 و CMW/C/SR.72انظـر   (جلستيها الثانيـة والـسبعني والثالثـة والـسبعني          
أبريل، واعتمدت املالحظات اخلتاميـة التاليـة يف جلـستها اخلامـسة والثمـانني              / نيسان ١٦ و ١٥

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤املعقودة يف 
 

 مةمقد -ألف  
ترحب اللجنة بتقـدمي التقريـر األويل للدولـة الطـرف يف املوعـد احملـدد وتـشكر الدولـة                     )٢(

الطـــــرف ملـــــا قدمتـــــه مـــــن ردود خطيـــــة علـــــى قائمـــــة القـــــضايا الـــــيت وضـــــعتها اللجنـــــة 
CMW/C/SYR/Q/1/Add.1) .(          وتعرب اللجنة عن رضاها باحلوار الصريح والبناء الـذي أجرتـه

ستوى الــذي أعــرب عــن اســتعداده للمــضي قــدماً مــن أجــل    مــع الوفــد املتخــصص الرفيــع املــ  
 .االمتثال ألحكام االتفاقية على حنو أفضل

وتسلم اللجنة بأن اجلمهورية العربية الـسورية هـي بـصفة رئيـسية ولكـن غـري حـصرية          )٣(
وفيما يتعلق بتدفق أعـداد كـبرية مـن املـواطنني العـراقيني             . بلد منشأ للعمال املهاجرين وأسرهم    

، تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها ملــا تبذلــه ســوريا مــن جهــود لتــوفري ٢٠٠٣ريا منــذ عــام إىل ســو
املرافق واخلدمات الالزمة هلم، ولكنـها تالحـظ موقـف الدولـة الطـرف الـذي مفـاده أهنـم غـري                      

 .مشمولني بنطاق االتفاقية
ست وحتيط اللجنة علماً بكون بلدان املقصد الرئيسية للعمـال املهـاجرين الـسوريني ليـ               )٤(

أطرافاً بعد يف االتفاقية، وهو ما قد يشكل عقبـة أمـام متتـع هـؤالء العمـال بـاحلقوق املنـصوص                      
 .عليها يف االتفاقية

وحتيط اللجنة علماً أيـضاً مبوقـف الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بـضرورة اسـتمرار حالـة                      )٥(
الطـوارئ ميكـن    ، غري أهنا ال تـزال تـشعر بـالقلق ألن حالـة              ١٩٦٢الطوارئ املفروضة منذ عام     

 .أن تؤثر يف التمتع الكامل ببعض احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف االتفاقية
 

 اجلوانب اإلجيابية -باء  
ترحــب اللجنــة بتــصديق الدولــة الطــرف مــؤخراً علــى بعــض مــن املعاهــدات الدوليــة     )٦(

مييـز ضـد    الرئيسية حلقوق اإلنـسان، منـها بوجـه خـاص اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال الت                    
املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية         

 .أو املهينة، وكذلك الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل
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وحتــيط اللجنــة علمــاً مبــا بذلتــه الدولــة الطــرف مــؤخراً مــن جهــود لتنظــيم اســتخدام      )٧(
 املنازل من غري السوريات، مبا يف ذلك عـن طريـق قـرار رئـيس الـوزراء                  واستقدام العامالت يف  

 .٢٠٠٧ لعام ٦٢رقم   واملرسوم الرئاسي٢٠٠٦ لعام ٨١رقم 
وتالحـظ اللجنـة مـا بذلتـه الدولـة الطـرف مـؤخراً مـن جهـود لتحـسني وضـع العمــال             )٨(

جلمعيـات، بوسـائل    املهاجرين غري العرب فيما يتعلق بتمتعهم حبقوقهم يف جمال حريـة تكـوين ا             
 .٢٠٠٠ لعام ٢٥منها إدراج األحكام ذات الصلة يف القانون رقم 

وحتيط اللجنة علما أيضاً باعتزام الدولة الطـرف مواءمـة بعـض اجلوانـب األخـرى مـن                   )٩(
تــشريعاهتا مــع أحكــام االتفاقيــة، بــسبل منــها إدراج أحكــام مناســبة يف مــشروع قــانون العمــل  

علقة بتنظـيم عمـل الوكـاالت اخلاصـة الـيت توظـف مـواطنني سـوريني                 اجلديد، مثل األحكام املت   
 .للعمل خارج بلدهم

وتعرب اللجنة عن تقديرها ملا تبذله الدولة الطرف مـن جهـود لتعزيـز ومحايـة حقـوق                   )١٠(
العدد الكـبري مـن العمـال املهـاجرين الـسوريني وأسـرهم يف اخلـارج، بـسبل منـها إنـشاء وزارة                       

 والتخطـيط إلنـشاء مديريـة جديـدة        ٢٠٠٢ لعام   ٢١سوم التشريعي رقم    للمغتربني مبوجب املر  
 .تعىن بشؤون العمال املهاجرين يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

 
 دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات -جيم  

 )٨٤  و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة  - ١ 
 التشريعات والتطبيق )أ( 

ــصوص     تالحــظ ال )١١( ــصدر بعــد اإلعالنــني املن ــسورية مل ت ــة ال ــة العربي ــة أن اجلمهوري لجن
 خبصوص اعترافهـا باختـصاص اللجنـة بتلقـي الرسـائل مـن            ٧٧ و ٧٦عليهما يف ماديت االتفاقية     

 .الدول األطراف ومن األفراد
تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى النظـر يف إصـدار اإلعالنـني املنـصوص عليهمـا                  )١٢(

 . من االتفاقية٧٧  و٧٦ يف املادتني
ويف حني تعرب اللجنة عن تقديرها لتصديق الدولة الطرف على عـدة اتفاقيـات هامـة              )١٣(

لعـام  ) يف االستخدام واملهنـة   ( بشأن التمييز    ١١١ملنظمة العمل الدولية، من بينها االتفاقية رقم        
؛ ١٩٦٢لعـام   ) اعيالـضمان االجتمـ   ( بشأن املساواة يف املعاملـة       ١١٨؛ واالتفاقية رقم    ١٩٥٨

، فإهنــا تالحــظ أن  ١٩٩٩ بــشأن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال لعــام      ١٨٢واالتفاقيــة رقــم  
 بـشأن العمـال     ٩٧رقـم    اجلمهورية العربية السورية مل تنضم إىل اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة             
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) أحكـام تكميليـة  ( بشأن العمال املهـاجرين  ١٤٣ وال إىل االتفاقية رقم ١٩٤٩املهاجرين لعام  
 .١٩٧٥لعام 

تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل النظــر يف االنــضمام إىل اتفــاقييت منظمــة العمــل    )١٤(
 . يف أقرب وقت ممكن١٤٣ و٩٧الدولية رقم 

وتالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف وقَّعــت، لكــن دون أن تــصدِّق، علــى بروتوكــول  )١٥(
املعاقبة عليه وبروتوكـول مكافحـة   منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه و      

هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو، املكمِّلــني التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    
 .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

يف ضوء أمهية هـذين الربوتوكـولني االختيـاريني مـن أجـل التنفيـذ الفعـال ألحكـام                    )١٦(
ــوا   ــا يف ذلــك األحكــام ال ــة، مب ــادة االتفاقي ــة الطــرف   ٦٨ردة يف امل ــة الدول ، توصــي اللجن

 .باملبادرة إىل التصديق على الربوتوكولني يف أقرب وقت ممكن
 مجع البيانات )ب( 

تأسف اللجنة لعدم توفر معلومـات وإحـصاءات كافيـة عـن تـدفقات املهـاجرين وغـري                 )١٧(
ت ال غىن عنـها لفهـم وضـع         وتذكِّر اللجنة بأن هذه املعلوما    . ذلك من القضايا املتصلة باهلجرة    

 .العمال املهاجرين يف الدولة الطرف ولتقييم مدى تنفيذ االتفاقية
تشجِّع اللجنة الدولـة الطـرف علـى بـذل جهـود جلمـع املعلومـات وإنـشاء قاعـدة                     )١٨(

بيانات سليمة كأداة لرصد الـسياسات الفعالـة يف جمـال اهلجـرة وللتطبيـق الفعـال ملختلـف          
  .أحكام االتفاقية

 الترويج لالتفاقية )ج( 
تشعر اللجنة بالقلق ألن املهـاجرين غـري النـاطقني بالعربيـة قـد ال يـستطيعون احلـصول                     )١٩(

 .بسهولة على معلومات عن حقوقهم يف الدولة الطرف مبوجب االتفاقية
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف اختاذ تدابري ترمي إىل ضـمان حـصول                )٢٠(

 وغري العرب بصورة متكافئـة علـى املعلومـات املتعلقـة حبقـوقهم مبوجـب                املهاجرين العرب 
 . االتفاقية

وتـــشعر اللجنـــة بـــالقلق ألن املنظمـــات غـــري احلكوميـــة ال تـــشترك يف نـــشر االتفاقيـــة  )٢١(
 .والترويج هلا، وال تساهم يف صياغة تقرير الدولة الطرف
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لعمــل مــع منظمــات تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى بــذل قــصارى جهــدها ل  )٢٢(
 . اجملتمع املدين للترويج لالتفاقية وتنفيذها

 )٨٣ و٧املادتان ( املبادئ العامة -٢
 عدم التمييز )أ( 

يف حـني تالحـظ اللجنــة أن القـانون الــسوري ال مييِّـز عمومـاً بــني املـواطنني الــسوريني        )٢٣(
لقـة ألن العمـال املهـاجرين غـري         والعمال املهاجرين يف اجملاالت املشمولة باالتفاقية، فإهنا تظل ق        

العــرب وأفــراد وأســرهم ميكــن، يف بعــض احلــاالت، أن يتعرضــوا يف الواقــع، وال ســيما علــى     
الصعيد احمللي، للتمييز يف متتعهم باحلقوق واحلريات املنصوص عليها يف االتفاقيـة ويف مـا يتـاح                 

 .هلم من فرص للحصول على العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم
 :تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل ما يلي )٢٤(

ــراد أســرهم املوجــودين داخــل      )أ(  ــع العمــال املهــاجرين وأف ــع مجي ضــمان متت
إقليمها أو اخلاضعني لواليتها بـاحلقوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة دون أي متييـز، طبقـاً                    

 ؛٧للمادة 
ة إىل املوظفني العامني العـاملني يف جمـال         تشجيع احلمالت اإلعالمية املوجه    )ب( 

اهلجرة، وخباصة على الصعيد احمللي، وإىل عامة اجلمهور بشأن القـضاء علـى التمييـز ضـد                 
 .املهاجرين
 احلق يف سبيل تظلم فعال )ب( 

حتيط اللجنة علماً باملعلومات الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف والـيت تفيـد بـأن كـل فـرد،                       )٢٥(
ــاً  ــاً، ميكنــه اللجــوء إىل القــضاء ويتمتــع حبمايــة كاملــة فيمــا يتعلــق    ســواء أكــان مواطن  أم أجنبي

إال أن اللجنــة تــشعر بــالقلق ألن العمــال املهــاجرين . بــاحلقوق املنــصوص عليهــا يف التــشريعات
غري املوثقني، كما تعترف بذلك الدولة الطرف، ال حيق هلم اللجوء إىل جلان العمـل الـسورية،                 

ومـا زال   . وسيلة الوحيدة اللتماس اإلنصاف من دون تكّبد رسوم قانونية        علماً بأن هذه هي ال    
يساور اللجنة القلق ألن العمال املهاجرين، بـصرف النظـر عـن وضـعهم القـانوين، قـد ال ُتتـاح           
هلــم عمليــاً ســوى فــرص حمــدودة للجــوء إىل القــضاء بــسبب عــدم معرفتــهم بــسبل االنتــصاف   

 .اإلداري والقضائي املتاحة هلم
تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى مـضاعفة جهودهـا إلطـالع العمـال املهـاجرين                 )٢٦(

علــى ســبل االنتــصاف اإلداري والقــضائي املتاحــة هلــم ومعاجلــة شــكاواهم علــى أجنــع حنــو  
وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف، يف القانون ويف املمارسة، متتع العمال املهـاجرين         . ممكن
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ملوجـودون يف وضـع غـري قـانوين، بـنفس احلقـوق الـيت               وأفراد أسرهم، مبـن فـيهم العمـال ا        
يتمتع هبا رعايا الدولة الطرف فيما يتعلق بتقدمي الشكاوى ومتكينهم مـن آليـات انتـصاف                

  .فعالة أمام احملاكم وأمام جلان العمل
 )٣٥ إىل ٨املواد (حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  -٣
لــق إزاء مــا وردهــا مــن تقــارير تفيــد حبــدوث حــاالت مت فيهــا    تعــرب اللجنــة عــن الق  )٢٧(

احتجاز وترحيل عمال مهاجرين وأفراد أسـرهم ممـن خـالفوا أنظمـة اهلجـرة، وذلـك مـن دون                    
 .مراعاة األصول القانونية

توصي اللجنة الدولة الطـرف بـالنظر يف وضـع سياسـات تقـضي بـأال يـتم اللجـوء                     )٢٨(
هاجرين املوجودين يف وضع غري قـانوين إال كمـالذ أخـري،            بوجه عام إىل احتجاز العمال امل     

وأن حتترم، يف مجيع الظروف، األصول القانونية يف إعمال التدابري الالزمة إلنفاذ القوانني، 
وتوصي اللجنة أيضاً بتوفري التدريب املناسب جلميع العاملني يف الـسلك          . مبا فيها الترحيل  

القـوانني بـشأن احتـرام حقـوق اإلنـسان وعـدم التمييـز              القضائي واملوظفني املكلفني بإنفاذ     
على أسس إثنية أو عرقية وبشأن قواعد األصول القانونية الواجبة فيما يتـصل باالحتجـاز               

 .والترحيل
ــدوا إىل      )٢٩( ــذين وفـ ــراقيني الـ ــاده أن العـ ــة الطـــرف ومفـ ــة موقـــف الدولـ وتالحـــظ اللجنـ

 اعتبـارهم الجـئني وال عمـاالً مهـاجرين           ال ميكـن   ٢٠٠٣اجلمهورية العربية الـسورية منـذ عـام         
ن معلومــات تفيــد بأنــه مل حيــصل كمــا تالحــظ اللجنــة مــا وردهــا مــ . تــسري علــيهم االتفاقيــة

 .  من هؤالء العراقيني على تصريح عمل يف سوريا٥٠٠حنو  إال
وتقر اللجنة بالتحديات اليت تواجهها الدولة الطرف نتيجة لتدفق عـدد كـبري مـن                )٣٠(

" العمـال املهـاجرين   "، إال أهنا تـود أن ُتـذكِّر بأنـه وفقـاً لتعريـف               ٢٠٠٣منذ عام   العراقيني  
 من االتفاقية، فإن اجلزء الثالث من االتفاقيـة يـسري علـى          ٢ من املادة    ١الوارد يف الفقرة    

مجيع األشخاص األجانب الـذين ميارسـون نـشاطاً بـأجر، مبـن فـيهم أولئـك املوجـودون يف                    
وء موقــف الدولــة الطــرف الــذي يفيــد بــأن هــؤالء العــراقيني    ويف ضــ. وضــع غــري قــانوين 

ميكن اعتبـارهم الجـئني، ومبـا أنـه ال جيـوز إذن اسـتثناؤهم مـن نطـاق االتفاقيـة مبوجـب                        ال
، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر يف منح مجيع العمـال العـراقيني   )د( ٣املادة  

حلقـوق املنـصوص عليهـا يف اجلـزء الثالـث           املوجودين يف وضع غري قانوين، قدر اإلمكان، ا       
 .من االتفاقية، إذا كانت مل تقم بذلك فعالً
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ــذي قدم    )٣١( ــة علمــاً باإليــضاح ال ــسلطات   وفيمــا حتــيط اللجن ــأن ال ــة الطــرف وب ــه الدول ت
حتتجز جوازات سفر العمـال املهـاجرين وال تـسمح ألصـحاب العمـل اخلـاص باحتجازهـا،                   ال

اف الدولـة الطـرف بـأن بعـض أصـحاب العمـل، مبـن فـيهم أولئـك                   فإهنا تشعر بالقلق إزاء اعتر    
ويـساور اللجنـة القلـق أيـضاً ألن         . الذين يـستخدمون عمـاالً مرتلـيني، ال ميتثلـون هلـذه القاعـدة             

الدولة الطرف ُتقّر بأن الـسلطات تعمـد إىل احتجـاز جـوازات سـفر الفنانـات غـري الـسوريات              
 . السوريةخالل فترة إقامتهن يف اجلمهورية العربية

توصي اللجنة بـأن تكفـل الدولـة الطـرف تقيـد أصـحاب العمـل اخلـاص بالقاعـدة                     )٣٢(
. اليت تقضي بعدم جواز احتجاز جوازات سفر العمال املهاجرين ألي سبب من األسـباب             

كمــا توصــي اللجنــة بــأن تعيــد الدولــة الطــرف النظــر يف املمارســة الــيت تتبعهــا فيمــا يتعلــق 
يف اجلمهوريــــة فنانــــات غـــري الــــسوريات خـــالل إقامتــــهن   باحتجـــاز جــــوازات ســـفر ال  

 .السورية العربية
ــة حقــوق      )٣٣( ــة الطــرف حلماي ــة بــاجلهود املــستمرة الــيت تبــذهلا الدول وفيمــا ترحــب اللجن

العمال املهاجرين السوريني الـذين يبحثـون عـن عمـل يف اخلـارج، فإهنـا تالحـظ أن املعلومـات          
 . قلما تشري إىل حقوقهم الناشئة عن االتفاقيةالعامة اليت ُتتاح للعمال املهاجرين

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للتوعية باحلقوق الناشـئة عـن              )٣٤(
اغبني يف اهلجـــرة إىل اخلـــارج االتفاقيـــة يف صـــفوف العمـــال املهـــاجرين واألشـــخاص الـــر  

 .العمل بغرض
الوثــائق الالزمــة أو املتمــتعني حقــوق أخــرى للعمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم حــاملي   - ٤ 

 )٥٦ إىل ٣٦املواد (بوضع قانوين 
تأسف اللجنة ألن العمال املهاجرين ال حيـق هلـم، مبوجـب الـسياسة النقديـة احلاليـة يف                )٣٥(

 يف املائـة  ٦٠اجلمهورية العربيـة الـسورية، أن حيولـوا بالعملـة األجنبيـة سـوى جـزءاً ال يتجـاوز          
 .من أجورهم

 من االتفاقية، بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف         ٤٧ة، يف ضوء املادة     توصي اللجن  )٣٦(
سياســتها الراهنــة القاضــية بتحديــد مبلــغ التحــويالت املــسموح هبــا للعمــال املهــاجرين يف   

 .سوريا
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تعزيــز الظــروف الــسليمة والعادلــة واإلنــسانية واملــشروعة فيمــا يتعلــق بــاهلجرة الدوليــة   - ٥ 
 )٧١ إىل ٦٤ملواد ا(للعمال وأفراد أسرهم 

يف ضوء العدد الكبري مـن الرعايـا الـسوريني الـذين يعملـون يف اخلـارج، تـشعر اللجنـة                      )٣٧(
بالقلق إزاء املعلومـات الـيت تلقتـها مـن الدولـة الطـرف والـيت تفيـد بأنـه مل ُتـربم اتفاقـات ثنائيـة                           

ــيت         ــسية الــ ــدان الرئيــ ــض البلــ ــع بعــ ــاجرين إال مــ ــال املهــ ــوع العمــ ــشأن موضــ ــصدها بــ يقــ
 .السوريون العمال

ــا         )٣٨( ــة الطــرف يف جهوده ــا الدول ــد تواجهه ــيت ق ــصعوبات ال ــة ال ــدر اللجن ــا تق بينم
للتفاوض على اتفاقات وإبرامها مع البلدان الرئيسية اليت يقصدها العمال الـسوريون، مبـا              
ــود           ــذه اجله ــى مواصــلة ه ــة الطــرف عل ــشجع الدول ــا ت ــيج، فإهن ــة اخلل ــدان منطق ــا بل فيه

 . أفضل محاية ممكنة للعمال املهاجرين السوريني يف اخلارجومضاعفتها لضمان
وفيما تالحظ اللجنة اهتمام الدولة الطرف املتزايد بظاهرة االجتار بالبـشر، كمـا يتـبني           )٣٩(

الــيت نظمــت مــؤخراً يف دمــشق بــشأن موضــوع اهلجــرة   " حلقــات العمــل"ذلــك مــن سلــسلة  
ة الدولية للهجرة بـشأن إدارة مـأوى لـضحايا          واالجتار بالبشر، وتوقيع مذكرة تفاهم مع املنظم      

االجتار بالبشر يف اجلمهورية العربية السورية، فضالً عن وضع مشروع قـانون ملكافحـة جـرائم                
فإهنــا تعــرب عــن القلــق ألن الدولــة الطــرف مل تعتمــد حــىت اآلن أيــة          االجتــار باألشــخاص، 

 .تشريعات حمددة ملكافحة هذا االجتار
 مــن االتفاقيــة املتعلقــة باالجتــار باألشــخاص وهتريبــهم، ٦٨ادة يف ضــوء أحكــام املــ )٤٠(

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي
 اعتماد مشروع قانون بشأن مكافحة االجتار باألشخاص؛ )أ( 
مــضاعفة جهودهــا للتــصدي لتــهريب املهــاجرين واالجتــار باألشــخاص،        )ب( 

ذ اخلطــوات املناســبة لكــشف التــنقالت غــري  وخباصــة النــساء واألطفــال، بــسبل منــها اختــا 
املشروعة أو السرية للعمال املهاجرين وأسرهم ومعاقبة اجملرمني الذين خيططـون ملثـل هـذه               

 .التنقالت أو يساعدوهنا، سواء أكانوا أشخاصاً أم مجاعات
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 املتابعة والنشر - ٦ 
 املتابعة )أ( 

 يف التقريـر األويل عـن القـوانني واألنظمـة           بينما حتيط اللجنة علمـاً باملعلومـات املقدمـة         )٤١(
املتعلقة بأحكام االتفاقية، فإهنا تطلب إىل الدولة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا الثـاين معلومـات                  

 .مفصلة عن كيفية تنفيذ هذه القوانني واألنظمة يف الواقع
ت مفـصلة   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلومـا            )٤٢(

وتوصـي اللجنـة   . ابري ملتابعة التوصيات املقدمة يف هذه املالحظات اخلتاميـة     عما ستتخذه من تد   
الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصـيات، مبـا يف ذلـك عـن                   
طريــق إحالتــها إىل أعــضاء احلكومــة والربملــان وإىل الــسلطات احملليــة بقــصد النظــر فيهــا واختــاذ 

 .إجراء بشأهنا
 النشر )ب( 

تطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق               )٤٣(
واسـع، مبــا يف ذلــك يف أوســاط املؤســسات العامـة والقــضاء واملنظمــات غــري احلكوميــة وســائر   
كيانـــات اجملتمـــع املـــدين، وأن تـــوعِّي املهـــاجرين الـــسوريني يف اخلـــارج والعمـــال املهـــاجرين   

ــب  ــوق مبوجــب         األجان ــن حق ــراد أســرهم م ــم وألف ــا هل ــا مب ــيمني فيه ــسوريا أو املق ــابرين ل الع
 .االتفاقية

 
 التقرير الدوري القادم - ٧
 ١تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم تقريرهـا الـدوري الثـاين يف موعـد أقـصاه              )٤٤(

 .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول
 بوليفيا - ٢٨

ــة يف التقريــر األو  )١( ــا  نظــرت اللجن  يف جلــستيها (CMW/C/BOL/1)يل املقــدم مــن بوليفي
ــسبعني    ــسبعني واخلامــسة وال ــة وال ــودتني يف )SR.75 وCMW/C/SR.74انظــر (الرابع  ١٦، املعق

، واعتمـــدت املالحظـــات اخلتاميـــة التاليـــة يف جلـــستها اخلامـــسة  ٢٠٠٨أبريـــل / نيـــسان١٧و
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤والثمانني، املعقودة يف 
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 ةمقدم -ألف  
ترحب اللجنـة بتقـدمي الدولـة الطـرف التقريـر األويل وتـشكرها علـى ردودهـا اخلطيـة                     )٢(

وُتعــرب اللجنــة عــن . (CMW/C/BOL/Q/1/Add.1)علــى قائمــة املــسائل الــيت وضــعتها اللجنــة  
بْيـد أهنـا   . امتناهنا ملا أبداه الوفد من استعداٍد للتعاون خالل احلوار البناء الذي جرى مع اللجنـة              

ن األسف ألن التقريـر والـردود اخلطيـة مل تتـضمن معلومـاٍت كافيـة عـن عـدة مـسائل                تعرب ع 
مهمة، ذات طابع قانوين وعملي على حدٍّ سواء، وألن الردود اخلطية مل ُتقـدَّم يف وقـٍت مبكـرٍ     

كـذلك، ُتعـرب اللجنـة      . يسمح بترمجتها يف الوقت املناسـب إىل لغـات العمـل األخـرى للجنـة              
 أي خـبري خمـتّص باملواضـيع املـشمولة باالتفاقيـة يـضطلع مبـسؤولياٍت            عن األسف لعدم حـضور    

 .ذات صلة يف البلد أثناء عرض التقرير، مما صعَّب التحاور بني اللجنة والدولة الطرف
وتسلِّم اللجنة بـأن بوليفيـا هـي أساسـاً بلـُد منـشٍأ للعمـال املهـاجرين، وإن كانـت هبـا                         )٣(

 . العابرين أو املقيمني يف أراضيها، وال سيما من بريوأعداد كبرية من العمال املهاجرين
وحتــيط اللجنــةُ علمــاً بــأن بعــض البلــدان الــيت يعمــل فيهــا عمــال مهــاجرون بوليفيــون    )٤(

ليست أطرافاً َبْعد يف االتفاقية، مما قد يشكِّل عقبةً حتـول دون متتُّـع هـؤالء العمـال مبـا هلـم مـن                        
 . حقوق مبوجب االتفاقية

 
 وانب اإلجيابيةاجل -باء  

ُتعرب اللجنة عن تقـديرها اللتـزام الدولـة الطـرف حبمايـة حقـوق العمـال املهـاجرين،                    )٥(
 .كما يتبني ذلك من اعترافها الصريح بأن اهلجرة متثِّل رصيداً مهماً للبلد

كمـا ُتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للربنـامج الـذي ُنفِّـذ ملـساعدة املهـاجرين يف اخلـارج             )٦(
ــامج رع( ــوليفيني برن ــة الب  Programa de Atención al Boliviano en el - يف اخلــارج اي

Exterior( ،" ــة ــصليات اجلوَّال ــامج     "القن ــاجرين، ولربن ــساعدة املباشــرة إىل امله ــدِّم امل ــذي يق ، ال
 الـــذي ُنفَّـــذ يف بلـــِد مقـــصٍد واحـــد للمهـــاجرين (Matrícula Consular) التـــسجيل القنـــصلي

 .همالبوليفيني لتيسري تسجيل
، الراميــة إىل ٢٠١٠-٢٠٠٧وترحــب اللجنــة باعتمــاد سياســة التنميــة الوطنيــة للفتــرة  )٧(

دعــم املؤســسات الــصغرية واســتحداث فــرص عمــل جديــدة، وتتنــاول حتديــداً مــسائل تتعلــق     
 .باملهاجرين

كما ترحب اللجنة بأن لألجانب حق التصويت يف االنتخابـات البلديـة، عمـالً باملـادة          )٨(
 .لقانون االنتخايبمن ا) ب(٩٣
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 :وترحب اللجنة كذلك بانضمام الدولة الطرف مؤخراً إىل الصكوك التالية )٩(
الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفـل، بـشأن بيـع األطفـال وبغـاء               )أ( 

األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبشأن إشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة،                
  على التوايل؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢ و٢٠٠٣يونيه / حزيران٣ عليهما يف املصدَّق

، وقمعـــه  وخباصـــة النـــساء واألطفـــال،بروتوكــول منـــع االجتـــار باألشـــخاص  )ب( 
، املكمِّـالن  وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحـر واجلـو        واملعاقبة عليه،   

مـايو  / أيـار ١٨ة، املـصدَّق عليهمـا يف   الوطنيـ عرب  اجلرمية املنظمة   التفاقية األمم املتحدة ملكافحة     
 ؛٢٠٠٦

املتعلقـة حبظـر أسـوأ أشـكال       ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )ج( 
 ؛٢٠٠٣يونيه / حزيران٦ا، املصدَّق عليها يف فورية للقضاء عليهواإلجراءات العمل األطفال 

، ١٩٩٤ املوقَّعـة عـام   باألحـداث  الـدويل  االجتار أنبش كيةياألمر البلدان اتفاقية )د( 
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٤واملصدَّق عليها يف 

 
 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية -جيم  

تالحظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف تـشهد حاليـاً عمليـة تغـيري جـذري علـى الـصعيدين                       )١٠(
 .خاص يف اعتماد دستور جديداملؤسسي والقانوين، وأهنا شرعت بوجه 

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

 التشريعات والتطبيق
تالحظ اللجنة أن بوليفيا مل ُتصدر حـىت اآلن اإلعالنـني املنـصوص عليهمـا يف املـادتني                   )١١(

يهمـا باختـصاص اللجنـة يف تلقِّــي رسـائل مـن الــدول       مـن االتفاقيـة اللـذين تعتــرف ف   ٧٧ و٧٦
 .األطراف واألفراد

تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى النظـر يف إصـدار اإلعالنـني املنـصوص عليهمـا                  )١٢(
 . من االتفاقية٧٧ و٧٦يف املادتني 

وتالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن أحكاماً كـثرية مـن املرسـوم اإلداري رقـم                   )١٣(
 الناظمة ملسائل متعلقة باهلجرة، قد بطل تطبيقها أو أُلغيت أو اعتربهتـا احملكمـة العليـا                 ٢٤٤٢٣

ــشريعات         ــة يف الت ــدرج االتفاقي ــانون ُي ــذا املرســوم بق ــستعاض عــن ه ــه مل ُي غــري دســتورية، فإن
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وحتيط اللجنة علماً بتأكيـد الدولـة الطـرف أنـه جيـري إعـداد مـسودة مـشروع قـانون                     . الوطنية
 .بشأن اهلجرة

 يف القـانون    ةُتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تعزيـز جهودهـا إلدراج االتفاقيـ                )١٤(
وينبغي للدولة الطرف أن تكفـل االعتمـاد الفـوري لقـانون بـشأن      . الداخلي إدراجاً كامالً  

 .اهلجرة يتماشى متاشياً تاماً مع املعاهدات الدولية
آلن إىل اتفاقية منظمة العمل الدوليـة     وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تنضم حىت ا         )١٥(

املتعلقــة ) ١٩٧٥(١٤٣ رقــم ةاملتعلقــة بالعمــال املهــاجرين، أو إىل االتفاقيــ ) ١٩٤٩(٩٧رقــم 
 .باهلجرة يف أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين

نظمــة العمــل تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل النظــر يف االنــضمام إىل اتفــاقييت م   )١٦(
 . يف أقرب وقٍت ممكن١٤٣ ورقم ٩٧الدولية رقم 

 
 مجع البيانات

يف حني تالحظ اللجنة الصعوبات اليت تواجهها الدولة الطـرف يف هـذا الـصدد، فإهنـا                  )١٧(
ُتعرب عـن األسـف النعـدام القـدر الكـايف مـن املعلومـات واإلحـصاءات عـن تـدفقات اهلجـرة                       

وتـشري اللجنـة إىل أن هـذه املعلومـات ال غـىن عنـها لفهـم                 . رةوغريها من املسائل املتصلة باهلج    
 . حالة العمال املهاجرين يف الدولة الطرف وتقييم مدى تنفيذ االتفاقية

ــاٍت ســليمة تتماشــى مــع       )١٨( ــةَ الطــرف علــى إنــشاء قاعــدة بيان ــةُ الدول تــشجِّع اللجن
 -ة قــدر اإلمكــان  مــصّنف-جوانــب االتفاقيــة كلــها، مبــا يف ذلــك تــوفري بيانــات منهجيــة   

ويف حــال . بوصــفها أداةً لتحقيــق فعاليــة لــسياسة اهلجــرة وتطبيــق خمتلــف أحكــام االتفاقيــة
تعذُّر توفر معلومات دقيقة، عن العمال املهـاجرين الـذين هـم يف وضـع غـري نظـامي مـثالً،                     

 . فإن اللجنة ستكون ممتنة لو وردهتا بيانات تستند إىل دراساٍت أو تقييماً تقديرية
 
 لتدريب يف جمال االتفاقية، ونشرهاا
بينمـا حتـيط اللجنـة علمـاً مبـا نظمَّتـه الدولــة الطـرف مـن حلقـاٍت دراسـية عـن اهلجــرة             )١٩(

بالتعاون مع مكتب أمني املظامل، فإهنا تالحـظ بقلـق عـدم تـوفر أي معلومـاٍت إضـافية تـبني أن                      
التـرويج هلـا يف صـفوف مجيـع         الدولة الطرف قد اتَّخذت تدابري لنشر معلومات عن االتفاقيـة و          
 .أصحاب املصلحة ذوي الصلة، وال سيما منظمات اجملتمع املدين

تشجِّع اللجنـة الدولـةَ الطـرف علـى تكثيـف تـدريب مجيـع املـسؤولني العـاملني يف                     )٢٠(
جمال اهلجرة، وال سـيما أفـراد الـشرطة ومـوظفي احلـدود، وكـذا املـسؤولني املعنـيني علـى                     
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ــشؤون    ــي ب ــصعيد احملل ــاجرين ال ــى اختــاذ     . العمــال امله ــضاً عل ــةَ الطــرف أي ــشجِّع الدول وت
اخلطوات الالزمة لكفالة إمكانية حصول العمال املهـاجرين علـى معلومـات عـن حقـوقهم                

إضافةً إىل ذلك، تشجِّع اللجنة الدولةَ الطرف على مواصـلة العمـل مـع         . مبوجب االتفاقية 
 .التفاقية والترويج هلامنظمات اجملتمع املدين بغية نشر معلوماٍت عن ا

 
 )٨٣  و٧املادتان (املبادئ العامة  - ٢ 

 عدم التمييز
يف حني تالحظ اللجنة ما اختذته الدولـة الطـرف مـن إجـراءاٍت ملكافحـة التمييـز، فـإن                )٢١(

القلق يساورها إزاء االدعاءات مبعانـاة بعـض املهـاجرين وأفـراد أسـرهم، مبـن فـيهم البريويـون،                    
صم النامجني عن تصرُّفات سـلطات الدولـة، مبـا فيهـا الـشرطة والـدائرة الوطنيـة        من التمييز والوَ 

ويساور اللجنةُ القلق أيضاً حيال ما تلقَّته من تقـارير تفيـد بـأن بعـَض حـاالٍت فرديـة                    . للهجرة
 . قد ُسيِّست من جانب وسائط اإلعالم، وأهنا قد أسهمت يف استمرار وصم املهاجرين

 : لدولةَ الطرف على تكثيف جهودها لتحقيق ما يليتشجِّع اللجنةُ ا )٢٢(
كفالة متتُّع مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم املوجـودين يف أراضـيها                )أ( 

 ؛٧أو اخلاضعني لواليتها باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون أّي متييز، وفقاً للمادة 
 العـــاملني يف جمـــال تعزيـــز احلمـــالت اإلعالميـــة الـــيت تـــستهدف املـــوظفني )ب( 

اهلجرة، وخاصةً على الصعيد احمللي، ومواصلة جهودها لتغيري فهم عامة اجلمهـور للعمـال    
وينبغي للدولـة الطـرف     . املهاجرين وموقفه منهم، ومكافحة هتميشهم ووصمهم يف اجملتمع       

 . اختاذ تدابري من أجل منع وصم وسائط اإلعالم للمهاجرين
 ل احلق يف سبيل انتصاٍف فعَّا

حتيط اللجنة علماً باملعلومات الواردة مـن الدولـة الطـرف والـيت تفيـد بـأن لكـلِّ فـرد،                      )٢٣(
ــرَّرة يف      ــه املقـ ــة حقوقـ ــع حبمايـ ــاكم ويتمتـ ــوء إىل احملـ ــقَّ يف اللجـ ــاً، احلـ ــان أم أجنبيـ ــاً كـ مواطنـ

د بيْـ . التشريعات، وأن آليات تقدمي الشكاوى إىل مكتب أمني املظامل متاحة للعمال املهـاجرين    
أن اللجنــةَ قلقــةٌ إزاء حمدوديــة الفــرص احلقيقيــة املتاحــة للعمــال املهــاجرين بــصرف النظــر عــن   
ــة      ــالنظر إىل عــدم معرفتــهم بــُسبل االنتــصاف اإلداري وضــعهم القــانوين، للجــوء إىل القــضاء، ب

 .والقضائية املتاحة هلم
 املهـاجرين   تشجِّع اللجنةُ الدولـةَ الطـرف علـى مـضاعفة جهودهـا إلعـالم العمـال                )٢٤(

بسبل االنتصاف اإلدارية والقضائية املتاحة هلم والتعامل مع شكاواهم بأقصى ما ميكن من 
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وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تكفل، يف القانون ويف املمارسـة، متتـع العمـال      . الفعالية
 املهاجرين وأفراد أسرهم، مبن فيهم الذين هم يف وضعٍ غري نظـامي، بـاحلقوق نفـسها الـيت                 

يتمتع هبا رعاياها يف ما يتعلق بتقدمي الشكاوى واحلصول على آليات انتـصاف فعالـة أمـام            
 .احملاكم، مبا فيها احملاكم العمَّالية

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

عـدد  ) أ: (الطـرف عـن  ُتعرب اللجنة عـن األسـف لعـدم تلقِّيهـا معلومـاٍت مـن الدولـة                  )٢٥(
املهاجرين الذين هم حالياً رهن احلبس اإلداري أو القضائي بـسبب انتـهاكهم أحكامـاً متـصلة                 

 .مدة احتجازهم ومكانه) ب(باهلجرة ووضعهم، و
ل املهــاجرين وأفــراد أســرهم إذا توصــي اللجنــةُ الدولــةَ الطــرف بــأن تكفــل للعمــا  )٢٦(
 باهلجرة، أن تكون مدة حرماهنم من حريتـهم         احتجزوا بسبب انتهاكهم أحكاماً متصلة     ما

أقصر ما ميكن وأن تتَّخـذ خطـواٍت لـضمان احتجـازهم مبعـزلٍ عـن األشـخاص املـدانني أو              
 . من االتفاقية١٧ من املادة ٣احملتجزين يف انتظار حماكمتهم، وذلك وفقاً للفقرة 

طـرف لتحـسني خـدماهتا      وبينما تأخذ اللجنة يف حـسباهنا اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة ال               )٢٧(
ــضطر         ــيت ُي ــل ال ــأخري الطوي ــالقلق إزاء حــاالت الت ــشعر ب ــا ت ــا، إال أهن ــصلية وتوســيع نطاقه القن

 . البوليفيون إىل تكبُّدها للحصول على وثائق قد تساعدهم يف التمتع الكامل حبقوقهم
ال توصي اللجنة بأن تستجيب اخلدمات القنصلية استجابةً أكثر فعالية حلاجة العم )٢٨(

املهاجرين البوليفيني وأفـراد أسـرهم إىل احلمايـة، وال سـيما، أن تـصِدر علـى الفـور وثـائق                
سفرٍ جلميع العمال املهاجرين البوليفيني وأفراد أسرهم، مبن فيهم الراغبـون يف العـودة إىل                

 .بوليفيا أو املضطرون للعودة إليها
دولة الطرف من معلوماٍت بـشأن      ويساور اللجنة القلق حيال عدم وضوح ما قدَّمته ال         )٢٩(

 .ما إذا كان بإمكان املهاجرين استئناف قرارات الطرد
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة أال ُيطرد العمال املهاجرون وأفـراد أسـرهم          )٣٠(

من أراضي الدولة الطرف إال عمالً بقرارٍ تتَّخـذه الـسلطات املختـصَّة وفقـاً للقـانون، وأن                  
 .النظر يف هذا القرار بطلب االستئنافيتسنَّى إعادة 
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حقــوق أخــرى للعمــال املهــاجرين وأفــراد أُســرهم حــاملي الوثــائق الالزمــة أو املتمــتعني    - ٤ 
 )٥٦ إىل ٣٦املواد (بوضع قانوين 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تلقَّته من تقارير تفيـد بـأن فتـرات التـأخري الطويلـة، وعـدم                 )٣١(
اءات، وتكلفــة اإلجــراءات تعرقــل تــسوية وضــع العمــال املهــاجرين وقــد  الوفــاء مبواعيــد اإلجــر

ُتثنيهم عن السعي ملتابعة اإلجراءات الالزمة لذلك، مما ُيدمي، بالتايل، وضـعهم غـري القـانوين أو                 
 ال يـوفر محايـة حمـّددة للمهـاجرين          ٢٤٤٢٣وتالحـظ اللجنـة بقلـق أن املرسـوم          . غري املـشروع  

 .لتسجيلأثناء اضطالعهم بإجراءات ا
توصــي اللجنــةُ الدولــةَ الطــرف باختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة لتيــسري الوصــول إىل   )٣٢(

إجــراءات تــسوية الوضــع القــانوين للمهــاجرين بــُسبلٍ مــن بينــها مراجعــة الرســوم وإزالــة    
وينبغي للدولة الطرف وضع نظام يوفر احلماية للمهاجرين أثنـاء البـت يف   . أسباب التأخري 
 .رينوضعهم كمهاج

وُتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم متكُّـن العمـال املهـاجرين البـوليفيني يف اخلـارج مـن            )٣٣(
 .ممارسة حقهم يف التصويت

تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على اختِّاذ خطواٍت لتيسري ممارسة العمال املهـاجرين           )٣٤(
 .البوليفيني املقيمني يف اخلارج حق التصويت

 
وف الــسليمة والعادلــة واإلنــسانية واملــشروعة فيمــا يتعلــق بــاهلجرة الدوليــة  تعزيــز الظــر - ٥ 

 )٧١ إىل ٦٤املواد من (للعمال وأفراد أسرهم 
ــة علمــاً باملؤســسات املنــشأة ملعاجلــة املــسائل املتــصلة بــاهلجرة، مــن قبيــل       )٣٥( حتــيط اللجن

إدارة الـشؤون القانونيـة،     الدائرة الوطنية للهجرة، واجمللس الوطين للهجرة، وإدارة األجانـب، و         
غـري أهنـا قلقـةٌ لعـدم بـدء بعـض            . وإدارة التفتيش والتسوية، وسلطات اجلهـاز اإلداري للـهجرة        

ــسيق فيمــا بــني هــذه         ــدو مــن انعــدام التن ــا يب هــذه املؤســسات مباشــرة أعماهلــا حــىت اآلن، ومل
 .املؤسسات والدوائر

نسيق من أجل حتسني اخلدمات     تشجِّع اللجنةُ الدولة الطرف على أن تنشئ آلية ت         )٣٦(
املقدمة إىل العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تضمن يف الوقـت نفـسه توحيـد ومتاشـي            

وينبغـي  . تلك اخلدمات مـع املعاهـدات الدوليـة واإلقليميـة الـيت تكـون بوليفيـا طرفـاً فيهـا                   
يف أقـرب   للمؤسسات والدوائر املنشأة للتعامل مع خمتلف جوانب اهلجرة أن تبـدأ عملـها              

وإضــافةً إىل ذلــك، تــشجِّع اللجنــةُ الدولــةَ الطــرف علــى أن تــضمن مراعــاة  . وقــٍت ممكــن
 .االتفاقية عند وضع مجيع السياسات املتعلقة حبقوق العمال املهاجرين وتنفيذها
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 يف  ٦٠حتيط اللجنـة علمـاً باملعلومـات املقدمـة مـن الدولـة الطـرف ومفادهـا أن نـسبة                      )٣٧(
ويــساور اللجنــة القلــق بــشأن آثــار هــذه . ألصــليني قــد هــاجروا إىل اخلــارجاملائــة مــن ســكاهنا ا

اهلجرة اجلماعية، آخذةً يف حسباهنا ضـعف وضـع املهـاجرين مـن الـسكان األصـليني يف أغلـب             
 .األحوال

ــن          )٣٨( ــة م ــذه الفئ ــة ه ــي إىل محاي ــدابري ترم ــةَ الطــرف إىل حبــث ت ــةُ الدول ــدعو اللجن ت
 .املهاجرين

 عــن القلــق إزاء حالــة األطفــال املوجــودين يف بوليفيــا الــذين هــاجرت  وُتعــرب اللجنــة )٣٩(
وهلذا الوضع، مثلما اعترفت الدولـة     . أمهاهتم إىل اخلارج، وعدم توفرِ معلوماٍت يف هذا الصدد        

 .الطرف، آثار سلبية للغاية على منوهم االجتماعي
 أطفـال األسـر     تشجِّع اللجنةُ الدولـةَ الطـرف علـى دعـم دراسـٍة شـاملة عـن حالـة                  )٤٠(

 .املهاجرة، بغية وضع استراتيجياٍت مناسبة لكفالة محايتهم ومتتعهم الكامل حبقوقهم
وبينمــا تالحــظ اللجنــة اســتعداَد الدولــة الطــرف ملعاجلــة مــشكلة االجتــار باألشــخاص،  )٤١(

فإهنا تعرب عن األسف لعدم وجود آلية تيسِّر حتديد هوية الالجئني أو ضحايا االجتار مـن بـني       
 .املهاجرين، ولشدة حمدودية املساعدة املقدمة إىل ضحايا االجتار

تشجِّع اللجنةُ الدولة الطرف على استحداث آلياٍت لتيـسري حتديـد هويـة الفئـات                )٤٢(
املهاجرة املستضعفة، مثل الالجئني وضحايا االجتار، يف التنقُّالت غـري القانونيـة أو الـسرية               

وتطلب اللجنةُ أيضاً إىل الدولة الطرف فـرض عقوبـاٍت       . للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم   
فعالة على الذين خيطِّطون هلذه التنقالت أو يساعدوهنا، سواء أكانوا أشخاصاً أم مجاعات، 

 . وتقدمي املساعدة املناسبة إىل الضحايا
د وإذ تعي اللجنة احتياجات البوليفيني يف اخلارج، فإهنا قلقةٌ لعدم وجود آلياٍت تـساع              )٤٣(

 .العمال البوليفيني وأفراد أسرهم على العودة الطْوعية إىل بوليفيا
تــدعو اللجنــة الدولــةَ الطــرف إىل اختــاذ تــدابري والنظــر يف إنــشاء آليــات مؤســسية  )٤٤(

حملية لتيسري العودة الطْوعية للعمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم وكـذلك إعـادة إدمـاجهم                  
 .اجتماعياً وثقافياً إدماجاً دائماً

 
 املتابعة والنشر - ٦ 

 املتابعة )أ( 
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يف حني ترحِّب اللجنة بالـشرح املفـصَّل للقـوانني واللـوائح املتـصلة بأحكـام االتفاقيـة،               )٤٥(
الوارد يف التقرير األويل املقـدم مـن الدولـة الطـرف، فإهنـا تالحـظ أن كـثرياً مـن هـذه القـوانني                         

 الدولــة الطــرف تــضمني تقريرهــا الثــاين   وعليــه، تطلــب اللجنــةُ إىل . واللــوائح جيــري تنقيحهــا 
 .معلومات مفصَّلة عن التقدم املُحَرز يف تنقيح هذه القوانني واللوائح وعن تطبيقها العملي

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلومـاٍت مفـصلة               )٤٦(
وتوصـي  . مـة يف هـذه املالحظـات اخلتاميـة        عّما ستّتخذه من تدابري ملتابعة تنفيذ التوصيات املقدَّ       

اللجنةُ الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصـيات بطـرقٍ مـن             
بينــها إحالتــها إىل أعــضاِء احلكومــة والربملــان، وكــذا إىل الــسلطات احملليــة، لتنظــر فيهــا وتتَّخــذ 

 .إجراء بشأهنا
ــةُ إىل الد   )٤٧( ــب اللجن ــا تطل ــداد      كم ــدين يف إع ــع امل ــات اجملتم ــة الطــرف إشــراك منظم ول

 .تقريرها الثاين
 النشر )ب( 

تطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاقٍٍ               )٤٨(
واسع، مبا يف ذلك لـدى اهليئـات العامـة واجلهـاز القـضائي، واملنظمـات غـري احلكوميـة وسـائر                      

، وأن ُتبلـغ املهـاجرين البـوليفيني يف اخلـارج والعمـال املهـاجرين األجانـب        أعضاء اجملتمع املدين  
 .العابرين لبوليفيا أو املقيمني فيها، مبا هلم وألفراد أسرهم من حقوق مبوجب االتفاقية

 التقرير الدوري القادم - ٧ 
 ١صاه تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتقـدم تقريرهـا الـدوري الثـاين يف موعـٍد أقـ             )٤٩(

 .٢٠٠٩يوليه /متوز
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 املرفقات
 املرفق األول

ــة حل      ــة الدوليـ ــى االتفاقيـ ــت علـ ــيت وقعـ ــدول الـ ــال   الـ ــع العمـ ــوق مجيـ ــة حقـ مايـ
 ٢٥انـــضمت إليهــــا حـــىت  أفــــراد أسرهــــم، أو صـــدقت عليهـــا أوو املهـــاجرين

 ٢٠٠٨أبريل /نيسان
 

 )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام تاريخ التوقيع الدولة

 )أ(١٩٩٩يناير /كانون الثاين ١١  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
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٣ وايباراغ
 )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 توغو

 )أ(٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠   ليشيت-تيمور 
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣ اجلبل األسود

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

 )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨  اجلماهريية العربية الليبية 

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

   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ سان تومي وبرينسييب
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 )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام تاريخ التوقيع الدولة
 )أ(١٩٩٦مارس / آذار١١  ري النكاس

  ٢٠٠٣مارس / آذار١٤  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣ السلفادور
 )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٩  السنغال
   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٥ سرياليون
 )أ(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٥  سيشيل
 ٢٠٠٥مارس / آذار٢١  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٤ شيلي
   ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١ صربيا

  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ طاجيكستان
   ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٥ غابون
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ غانا

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

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

  )أ(٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩  قريغيزستان
   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧ كمبوديا
 )أ(١٩٩٥مايو / أيار٢٤  كولومبيا
   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢ ليبرييا
  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  ٢٠٠٤سبتمرب /ل أيلو٢٤ ليسوتو
 )أ(٢٠٠٣يونيه / حزيران٥  مايل 
 )أ(١٩٩٣فرباير / شباط١٩  مصر

  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١  ١٩٩١أغسطس / آب١٥ املغرب
  ١٩٩٩مارس / آذار٨  ١٩٩١مايو / أيار٢٢ املكسيك
 )أ(٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢  موريتانيا
 )أ(٢٠٠٥أكتوبر /ول تشرين األ٢٦  نيكاراغوا
 )أ(٢٠٠٥أغسطس / آب٩  هندوراس

 



A/63/48 
 

33 08-45004 
 

 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 ييانتيسبرالسيد 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 فاسوبوركينا  السيدة مرييام بوسي كونسيمبو
 ٢٠٠٩ تركيا السيد حممد سيفيم
 ٢٠٠٩ أذربيجان السيد أزاد تاغيزاده
  

 كـانون   ٣١عـضواً يف اللجنـة حـىت        ) إكـوادور (كان السيد فرانسيسكو كـاريون مينـا         
ــاراً مــن  وأصــبحت الــسيدة بوســي كونــسيمب . ٢٠٠٧ديــسمرب /األول و عــضواً يف اللجنــة اعتب

 .٢٠٠٨يناير /كانون الثاين ١
 : املكتبتشكيل

 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
 / نيـسان  ٢٥ من االتفاقية لغايـة      ٧٣تقدمي تقارير الدول األطراف مبوجب املادة         

 ٢٠٠٨أبريل 
  

 تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير نوع التقرير الدولة الطرف

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٧ ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل أذربيجان
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١ أويل األرجنتني
  ٢٠٠٩يوليه / متوز١ الدوري الثاين إكوادور
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١ أويل ألبانيا

  ٢٠٠٤يوليه / متوز١ يلأو أوروغواي
  ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل أوغندا
  ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل بليز

  ٢٠٠٥مارس / آذار١ أويل بوركينا فاسو
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٢ ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل البوسنة واهلرسك

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١ الثاين بوليفيا
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١ أويل بريو
  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١ أويل تركيا

  ٢٠٠٥مايو / أيار١ أويل  ليشيت-تيمور 
  ٢٠٠٦أغسطس / آب١ أويل اجلزائر

  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١ أويل اجلماهريية العربية الليبية
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١ الثاين اجلمهورية العربية السورية

  ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل الرأس األخضر
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١ ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل سري النكا
 ٢٠٠٧فرباير / شباط١٩ ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل السلفادور
  ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل السنغال
  ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل سيشيل
  ٢٠٠٦يوليه / متوز١ أويل شيلي

  ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل طاجيكستان
  ٢٠٠٤يوليه /وز مت١ أويل غانا

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

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٥ ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل الفلبني
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 تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير نوع التقرير الدولة الطرف
  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ أويل قريغيزستان
 ٢٠٠٧مارس / آذار١ ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل كولومبيا
  ٢٠٠٧يناير /الثاين كانون ١ أويل ليسوتو
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١ الدوري الثاين مايل
  ٢٠٠٩يوليه / متوز١ الدوري الثاين مصر

  ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أويل املغرب
  ٢٠٠٩يوليه / متوز١ الدوري الثاين املكسيك
  ٢٠٠٨مايو / أيار١ أويل موريتانيا
  ٢٠٠٧فرباير / شباط١ أويل نيكاراغوا
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ أويل هندوراس
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 املرفق الرابع
ادرة أو الــيت ستــصدر فيمــا يتعلــق بالــدورتني الــسابعة      ــق الــصــــة بالوثائــــقائم  

 والثامنة للجنة
  

الـدورة الـسابعة للجنـة املعنيـة حبمايـة حقـوق مجيـع              (جدول األعمـال املؤقـت وشـروحه        
 )العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 CMW/C/7/1 

 CMW/C/SR.59-68  حماضر موجزة للدورة السابعة للجنة

الــدورة الثامنــة للجنــة املعنيــة حبمايــة حقــوق مجيــع  (جــدول األعمــال املؤقــت وشــروحه 
 )العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 CMW/C/8/1 

 CMW/C/SR.69-87  حماضر موجزة للدورة الثامنة للجنة

 CMW/C/ECU/1  التقرير األويل إلكوادور

 CMW/C/ECU/1/Q  إكوادور: قائمة املسائل

 CMW/C/ECU/1/Q/Add.1  الردود اخلطية من حكومة إكوادور على قائمة املسائل

 CMW/C/ECU/CO/1  املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل إلكوادور

 CMW/C/SYR/1  التقرير األويل للجمهورية العربية السورية

 CMW/C/SYR/1/Q  رية العربية السوريةاجلمهو: قائمة املسائل

 CMW/C/SYR/1/Q/Add.1  الردود اخلطية من حكومة اجلمهورية العربية السورية على قائمة املسائل

 CMW/C/SYR/CO/1  املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل للجمهورية العربية السورية

 CMW/C/BOL/1  التقرير األويل لبوليفيا

 CMW/C/BOL/1/Q  بوليفيا: املسائلقائمة 

 CMW/C/BOL/1/Q/Add.1  الردود اخلطية من حكومة بوليفيا على قائمة املسائل

 CMW/C/BOL/CO/1  املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل لبوليفيا

عني علــى الــدول األطــراف تقــدميها تاملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالتقــارير الدوريــة الــيت يــ
  من االتفاقية٧٣مبوجب املادة 

 CMW/C/2008/1 
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 املرفق اخلامس
الــدول األطــراف  املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالتقــارير الدوريــة الــيت يــتعني علــى  

  من االتفاقية٧٣تقدميها مبوجب املادة 
 مقدمة

ن مــن االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجري) أ)(١(٧٣تــنص املــادة  - ١
وأفراد أسرهم على أن تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العـام لألمـم املتحـدة تقريـراً       

وبعد ذلـك، يـتعني علـى    . لتنظر فيه اللجنة عن التدابري اليت تتخذها لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية          
 الدول األطراف تقدمي تقارير دورية مرة كل مخس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلـك، عمـالً                

وقــد وافقــت اللجنــة علــى املبــادئ التوجيهيــة التاليــة ). ١(٧٣مــن املــادة ) ب(بــالفقرة الفرعيــة 
ــة، وذلــك إلعطــاء إشــارات إىل الــدول      ــة املتعلقــة بالتقــارير األولي إضــافة إىل مبادئهــا التوجيهي

 .األطراف بشأن شكل ومضمون تقاريرها الدورية
: دميها يف إطـار نظـام اإلبـالغ مـن جـزأين           وتتألف التقـارير الـيت يـتعني علـى الـدول تقـ             - ٢

وينبغـي أن تـشمل الوثيقـة األساسـية         . والوثيقة اخلاصة مبعاهدة حمددة   املوحدة  الوثيقة األساسية   
معلومات عامة عن الدولة مقدمـة التقريـر، وعـن اإلطـار العـام حلمايـة وتعزيـز حقـوق                    املوحدة  

املـساواة ووسـائل االنتـصاف الفعالـة        اإلنسان، وكذلك معلومات عامـة تتعلـق بعـدم التمييـز وب           
 ).HRI/GEN/2/Rev.4( للمبادئ التوجيهية املنسقة وفقاً

 
مجيــع العمــال املهــاجرين   مايــة حقــوقباللجنــة املعنيــة حبالوثيقــة اخلاصــة  - أوالً 

 وأفراد أسرهم
ــال   ينبغـــي للـــدول األطـــراف أن تقـــدم،   - ٣ ــة بالعمـ ــة املعنيـ ــة باللجنـ ــة اخلاصـ يف الوثيقـ

 :معلومات تتعلق مبا يلي، املهاجرين
تنفيذ االتفاقية ومدى مراعاة املسائل اليت أثارهتا اللجنة يف مالحظاهتا اخلتاميـة             )أ( 

 بشأن التقرير السابق الذي قّدمته الدولة الطرف؛
التطورات املستجدة يف القانون واملمارسة مما يـؤثر يف متتـع العمـال املهـاجرين            )ب( 

علــى إيــراد قائمــة أو وصــف باللجنــة أال تقتــصر الوثيقــة اخلاصــة وينبغــي . مبــا هلــم مــن حقــوق
 ؛لتشريعات الدولة الطرف بل ينبغي أن تتناول بالتفصيل تنفيذ هذه التشريعات عملياً
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ــة والتــرويج هلــا    املتخــذة مــن التــدابري  )ج(  ــة الطــرف مــن أجــل نــشر االتفاقي الدول
 تعزيز واحترام احلقوق املنصوص عليهـا يف        والتدابري اخلاصة بالتعاون مع اجملتمع املدين من أجل       
 . باللجنةاالتفاقية، ويف إعداد وثيقة الدولة الطرف اخلاصة

إىل قـسمني اثـنني، قـسم خـاص باملعلومـات           باللجنـة   وينبغي أن تقّسم الوثيقـة اخلاصـة         - ٤
 . للتوجيهات التالية، وذلك وفقاً بعينهااًالعامة وقسم يتناول أحكام

 
 ت عامةمعلوما - ثانياً 

ينبغــي أن تقــدم الدولــة الطــرف، يف هــذا اجلــزء مــن التقريــر الــدوري، مــا اســتجد مــن  - ٥
بالفترة اليت جيري اإلبالغ عنها وذلك حسب الفئـات التاليـة؛ وإذا مل يـستجد               تتصل  معلومات  

وهـذه الفئـات    . ذكر ذلك يف التقريـر    ينبغي  شيء يستحق الذكر يف إطار أيٍّ من هذه الفئات،          
 :هي

الوافـدة  اهلجـرة   ( خلصائص تدفقات املهاجرين وطابعها      تصنيف البيانات وفقاً   )أ( 
اليت تؤثر يف الدولة الطرف؛ وإذا مل تتوفر أية بيانات دقيقـة           ) اخلارجإىل  واملرور العابر واهلجرة    

 يف الدولة الطرف؛اهلجرة تدفقات ديناميات هبذا اخلصوص، يرجى تقدمي أرقام تقديرية عن 
األطفـال  مرافـق أو    دون  ت واإلحصائيات عن عدد األطفـال املهـاجرين         البيانا )ب( 

 ملوجودين يف إقليم الدولة الطرف؛اعن ذويهم املنفصلني 
اخلطــوات الــيت اختــذت ملواءمــة القــوانني الوطنيــة املتعلقــة بــاهلجرة مــع أحكــام   )ج( 

ى االتفاقيـة،  االتفاقية، ومن ذلك بيان ما إذا كانت للدولة الطرف خطط لسحب حتفظاهتـا علـ        
 إن كان هلا حتفظات؛

لتوقيع علـى معاهـدات أو صـكوك دوليـة حلقـوق اإلنـسان ذات صـلة بتنفيـذ                   ا )د( 
النضمام إىل تلك املعاهدات أو الـصكوك أو التـصديق عليهـا؛ وال سـيما أيـة                 اهذه االتفاقية أو    

لعمـال  بـشأن ا ) ١٩٤٩(٩٧ ترمي للتصديق على اتفاقييت منظمـة العمـل الدوليـة رقـم              اتخطو
ــز تكــافؤ الفــرص    ) ١٩٧٥(١٤٣املهــاجرين ورقــم   ــسافية وتعزي بــشأن اهلجــرة يف أوضــاع اعت

 ؛واملعاملة للعمال املهاجرين
أية قرارات صادرة عن حماكم تتعلق بتمتـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم                 )ه( 

 قوق املنصوص عليها يف االتفاقية؛باحل
 ذ االتفاقية؛تشريع يؤثر على تنفيأي تغيري على ال )و( 
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اإلجــراءات احملــددة الــيت نفــذت ملواجهــة التــدفقات املختلطــة للمهــاجرين،         )ز( 
وباألخص لتحديد االحتياجات اخلاصة حلماية ملتمسي اللجـوء وضـحايا االجتـار بالبـشر؛ ويف        
هذا السياق، يرجى ذكر ما إذا كان التشريع الوطين ينص على تطبيق االتفاقية علـى الالجـئني                 

 من االتفاقية؛) د(٣ للمادة ي اجلنسية، وفقاًأو عدمي/و
اخلطوات اليت اختذت لضمان فصل األطفال املهـاجرين احملتجـزين، مبـن فـيهم               )ح( 
هنـاك  ، وهـل    تتعلق باهلجرة، عن غريهم من احملتجزين من الكبار       أحكام  ن النتهاكات   واحملتجز

طفـال املهـاجرين    علقة بعـدد األ    والبيانات املت  ؛إجراءات حمددة لتحديد سن املهاجرين األحداث     
 احملتجزين؛
اخلاصة لألطفال املهـاجرين، وال سـيما األطفـال         املصاحل  الربامج اخلاصة لتلبية     )ط( 

 دون مرافق واملنفصلني عن ذويهم؛ 
التشريعات واملمارسات اليت تتيح آليات لرصد وضع النساء املهـاجرات، مبـن             )ي( 

ت حلمايتهن مـن االسـتغالل   نازل، والضمانات والكفاالفيهن الاليت اسُتخدمن كعامالت يف امل  
 والعنف؛
 لبشر، وال سيما النساء واألطفال؛اإلجراءات اليت تساعد ضحايا االجتار با )ك( 
 ملهاجريهــا التــدابري الــيت اختــذت لتقــدمي املــساعدة الــيت تتيحهــا الدولــة الطــرف )ل( 

 املوجودين يف اخلارج؛
يف حــال عــودهتم إىل هيل إعــادة إدمــاج املهــاجرين  التــدابري الــيت اختــذت لتــس  )م( 

 الدولة الطرف؛
االتفاقات املتعددة األطراف أو الثنائية، مبا فيهـا االتفاقـات اإلقليميـة، املتعلقـة               )ن( 
  اليت انضمت إليها الدولة الطرف؛باهلجرة

ــضاً      )س(  ــاون مــع دول أخــرى أي ــذلت بالتع ــيت ب ــة، وتلــك ال ــع اجلهــود املبذول ، ملن
 ناطق احلدودية الربية والبحرية؛ئر يف األرواح بني املهاجرين يف املاخلسا

وتوظيــف املهــاجرين  الــسرية رة ـات اهلجـــع حركـــالتــدابري الراميــة إىل منــ   )ع( 
 .املقيمني بصفة غري قانونية
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 أحكام حمددة - ثالثاً 
 علـى النحـو    جملموعـات املـواد  ينبغي أن ترد املعلومات املقدمـة ضـمن هـذا اجلـزء وفقـاً        - ٦

، وأن تــشري )HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1(املــبني يف املبــادئ التوجيهيــة اخلاصــة بــالتقرير األويل  
بوضــوح إىل أي تقــدم أحــرز أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــاإلبالغ يف جمــال متتــع العمــال املهجــرين    

 ويف حالـة عـدم وجـود جديـد يـستحق          . وأفراد أسرهم بـاحلقوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة          
 .الذكر يف إطار أي مادة، ينبغي ذكر ذلك يف التقرير

، يف كــل جمموعــة مــن جمموعــات املـــواد،     لدولــة الطــرف أن تــدرج أيــضاً    لوينبغــي   - ٧
معلومــات بــشأن التــدابري امللموســة الــيت اختــذت خبــصوص املالحظــات اخلتاميــة الــيت اعتمــدهتا   

 .التقرير السابقواملتصلة باللجنة 
 

وإىل تقـارير متعلقـة     حمـددة   ىل وثائق أخرى خاصـة مبعاهـدات        اإلشارات إ  - رابعاً 
 باتفاقيات منظمة العمل الدولية

إذا أشــارت دولــة طــرف يف وثيقتــها اخلاصــة باالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع    - ٨
أو يف  املوحـدة   العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم إىل معلومـات واردة إمـا يف الوثيقـة األساسـية                  

، عليها أن تذكر بدقـة الفقـرات الـيت تـرد            حمددةخرى من الوثائق اخلاصة مبعاهدات      أي وثيقة أ  
 .فيها تلك املعلومات

 يف أيٍّ مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة وباملثــل، إذا كانــت الدولــة الطــرف طرفــاً - ٩
ــة  للمبــادئ التوجيهيــة املنــّسقة وســبق هلــا أن قــّدمت تقــارير إىل الل  ٢املــذكورة يف التــذييل  جن

االتفاقيـة، جـاز   املعتـرف هبـا يف   املشرفة املعنية وكانت هذه االتفاقيات متصلة بأيٍّ من احلقـوق      
 من تكـرار تلـك      هلا إن رغبت أن تشري إىل األجزاء ذات الصلة من تلك التقارير وإرفاقها بدالً             

 .املعلومات
املهاجرين  الحقوق مجيع العم باللجنة املعنية حبماية    شكل الوثيقة اخلاصة     - خامساً 

 وأفراد أسرهم
 مـن املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة، ينبغـي أال يتجـاوز عـدد                ١٩بناًء على اشتراط الفقـرة       - ١٠

ناسـب  يالصفحات حبيـث    شكل  وينبغي حتديد   .  صفحة ٤٠صفحات الوثائق الدورية الالحقة     
 ُيَعــّد  ســطر، وأن١,٥املــسافة بــني الــسطور مبقــدار مــع تباعــد ، )A4 (٤-الــورق مــن احلجــم أ

). Times New Roman( مــن اخلــط احلاســويب الرومــاين اجلديــد  ١٢الــنص باســتخدام البــنط  
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أي علـى أقـراص مرنـة أو أقـراص مدجمـة أو بالربيـد               (إلكتـروين   يف شكل   وينبغي تقدمي التقارير    
 .، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة)اإللكتروين

) اإلنكليزيـة أو الفرنـسية أو اإلسـبانية       إن أمكن ب  (وينبغي أن ُيرفق بالتقرير نسخ كافية        - ١١
وسوف تتاح هـذه    . للنصوص التشريعية أو غريها من النصوص الرئيسية املشار إليها يف التقرير          

تستنـسخ ألغـراض التوزيـع      لـن   نبغي مالحظة أن هـذه الوثـائق        يغري أنه   . النسخ ألعضاء اللجنة  
 وافيـاً جلميـع املختـصرات املـستخدمة      شـرحاً وينبغي أن تتضمن التقارير أيضاً. العام مع التقرير 

 مـن   يف النص، وال سيما عند اإلشارة إىل املؤسـسات واملنظمـات والقـوانني الوطنيـة ومـا إليهـا                  
 .بسهولة خارج الدولة الطرفأمور ُيستبعد فهمها 
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  املرفق السادس
 اقتراح مقدم إىل احملفل العاملي الثاين املعين باهلجرة الدولية والتنمية بشأن            

 اجتماع املائدة املستديرة األول
 اإلطار املفاهيمي  -أوالً  

أســهمت اهلجــرة تارخييــاً يف التنميــة ويف الرفــاه االقتــصادي واالجتمــاعي يف كــل مــن    - ١
ويــشكل احلــراك الــدويل اليــوم مســة حيويــة مــن مســات العوملــة؛   . بلــدان املقــصد وبلــدان املنــشأ

ــة والناميــة يف     ــزداد طلــب البلــدان املتقدم ــى املهــارات والعمالــة األجنبيــة     وي .  أحنــاء العــامل عل
واملهاجرون هم أوالً وقبل كل شيء بشر حتتاج حقوقهم وكرامتهم وأمنـهم إىل محايـة خاصـة              

 . وحمددة
وهذه الـذكرى الـستني علـى     . إن حقوق اإلنسان شاملة ال تتجزأ وغري قابلة للتصرف         - ٢

كل الناس يستحقون احترام حقـوق اإلنـسان   صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تؤكد أن     
اخلاصة هبم بسبب الكرامة املتأصلة لكل إنـسان، بغـض النظـر عـن صـلتهم بالعمالـة املنتجـة أو                     

 . بإقامتهم أو وضعهم القانوين
إن األخذ بنهج ُيعىن باهلجرة ويستند إىل احلقوق مـن شـأنه أن يعـزز العالقـات اجليـدة             - ٣

واالتفاقيـة الدوليـة    . اجملتمعـات الـيت يقـيم فيهـا العمـال املهـاجرون           بني املناطق والـدول وداخـل       
حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم ميكنـها أن تـشكل أساسـاً وأداة لتحقيـق            

 . هذا الغرض
وتعزز البيانات االقتصادية واألدلة البحثية بشكل متزايد املفاهيم الـيت تفيـد بـأن محايـة                 - ٤

هاجرين تزيد من أثر اهلجـرة علـى التنميـة واإلنتاجيـة، وعلـى نقـيض ذلـك فـإن                    حقوق مجيع امل  
ــدان تكــاليف كــبرية ال للمهــاجرين والبلــدان      احلرمــان مــن احلقــوق والتجــاوز يف إعماهلــا يكب

فمـثالً تـؤدي التجـاوزات يف       . املضيفة أو بلدان التوظيـف فحـسب بـل ولبلـدان موطنـهم أيـضاً              
غالهلم إىل حرمـاهنم مـن العمـل الالئـق والـدخل الكـرمي، وتقلـل                معاملة العمال املهاجرين واسـت    

ــهم      ــدان موطن ــضالً عــن بل ــضيفة ف ــات امل ــن إســهاماهتم يف اجملتمع ــزل   . م ــز والع ــا أن التميي كم
االجتمــاعي للمهــاجرين يهــددان التــرابط االجتمــاعي ومــن مث يعرضــان االســتقرار واحلكــم         

 .الدميقراطي للخطر يف هناية املطاف
كوك دوليــة عديــدة تــوفر اإلطــار القــانوين الــالزم ال حلمايــة حقــوق        وهنــاك صــ  - ٥

املهــاجرين فحــسب، بــل أيــضاً لتنفيــذ سياســة وطنيــة للــهجرة وحتقيــق تعــاون دويل لتنظــيم   
إن االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم تعمـل           . اهلجرة
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ليهـا يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان           بوضوح على جتميع وتطبيق احلقوق، املنصوص ع      
والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق   
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، علـى الوضـع احملـدد للعمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،                

فـال واألقليـات    النـساء واألط  (مثلما حققت اتفاقيات أخرى األمر نفـسه جلماعـات أخـرى            
وهـذا جيعـل مـن االتفاقيـة صـكاً شـامالً يـوفر التوجيـه القـانوين للـدول يف صـياغة                       ). العرقية

وتـــوفر االتفاقيتـــان التكميليتـــان ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة بـــشأن العمـــال   . سياســـة اهلجـــرة
 . معايري حمددة لعمالة ومهنة العمال املهاجرين) ١٤٣ و٩٧رقم (املهاجرين 

 :ائل التالية أمهية جوهرية يف هذا السياقوتشكل املس - ٦
ــة       )أ(  ــدء اجلوهري ــصلة هــي نقطــة الب ــة ذات ال ــسان الدولي ــايري حقــوق اإلن أن مع

 الالزمة، واملرجع واملرشد لكل سياسات اهلجرة؛
أن سياسة اهلجرة حتتاج إىل اإلدراك الواضح بـأن التنميـة ال ميكـن بلوغهـا إال                  )ب( 

ــرابط االجتمــاعي  ــز     و. يف ظــل الت ــه إال مــن خــالل عــدم التميي ــق ذلــك ومؤازرت ال ميكــن حتقي
 واحترام حقوق اإلنسان للكافة؛

ــادئ         )ج(  ــاجرين مب ــال امله ــة العم ــوفر اتفاقي ــدول، ت ــني ال ــاون ب ــق بالتع ــا يتعل فيم
توجيهية أساسية للتعاون الدويل من أجل تعزيز الظروف القانونية العادلـة واإلنـسانية للـهجرة،              

ويـوفر اجلـزء الـسادس      . ية املـشتركة حلمايـة حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين          وتؤكد علـى املـسؤول    
لالتفاقية توجيهات حمددة تتعلق بالتعاون بشأن عمليات التوظيـف؛ وعـودة العمـال املهـاجرين               
وأفــرد أســرهم، ومنــع ووقــف عمليــات التنقــل غــري القانونيــة أو الــسرية، وتــشغيل العمــال          

 املهاجرين ممن هم يف وضع غري قانوين؛
ميكن التصدي للهجرة غري القانونية ومنعهـا علـى أفـضل وجـه بـضمان محايـة            )د( 

حقوق العمل وحقوق اإلنسان للمهاجرين وبإلغاء حوافز اسـتغالل اليـد العاملـة، ومنـع العمـل       
 يف ظروف اعتسافية والتشغيل غري املأذون به مما يشجع على االجتار بالبشر وهتريبهم؛

اقيـــة محايـــة العمـــال املهـــاجرين، لتـــصديق علـــى اتفإن مـــن مـــصلحة الـــدول ا )ه( 
 :تستفيد احلكومات من أمور منها إذ

 توجيهات شاملة لسياسة قانونية تطبق على بلدان املنشأ واملقصد وبلدان املرور العابر • 
توجيهـــات للـــدول ال لـــبس فيهـــا بـــشأن كيفيـــة ضـــمان حقـــوق اإلنـــسان للعمـــال  • 

 املهاجرين وأفراد أسرهم 
 واضح لتعاون معزز ثنائي ومتعدد األطراف للهجرة القانونية اإلنسانية والعادلةإطار  • 
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مبادئ توجيهية حمددة ملعاجلة اهلجرة غري القانونية بطريقة إنسانية عادلة ومنع املنافـسة              • 
 غري املشروعة يف سوق العمل

ملعاجلـة خمتلـف    االلتزام باإلبالغ إذ يتطلب ذلك تعاونـاً فيمـا بـني الكيانـات احلكوميـة                 • 
 جوانب اهلجرة

 . احترام صريح لسيادة الدول يف تقرير سياسة اهلجرة • 
 

 املمارسات اجليدة -ثانياً  
 دولـة حـىت اآلن      ٧٩إن أهم املمارسات اجليدة وأوسـعها انتـشاراً هـو تـصديق وتنفيـذ                -٧

. رة والعمـال املهـاجرين  االتفاقيات الثالثة املعنية بـاهلج /اتفاقية على األقل من املعايري    /على معيار 
وصدقت بعض الدول على صكني من هذه الصكوك يف حني صدقت دول عديدة على مجيـع                

وشهدت االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمـال املهـاجرين وأفـراد           . الصكوك التكميلية الثالثة  
ل  دولــة انــضمت إىل اتفاقيــة منظمــة العمــ٤٧ انــضماماً أو تــصديقاً؛ وهنــاك أيــضاً ٣٧أســرهم 

 دولة انضمت إىل اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم             ٢٣ أو صدَّقت عليها، و    ٩٧الدولية رقم   
 دولة أخرى على االتفاقية ورمبا تـشرع        ١٤وفضالً عن ذلك، وقعت     .  أو صدَّقت عليها   ١٤٣

واعتمـدت بعـض    . يف التصديق عليها؛ ويشري توقيع البلد إىل وجود نزعة عامة إىل االمتثال هلـا             
 األخرى تشريعات وممارسات وطنية ُتعـىن بـاهلجرة مـستفيدة مـن القواعـد الـيت بلورهتـا                    البلدان

 .هذه الصكوك الثالثة
ونتيجة لذلك، فمن املمارسـات اجليـدة املنتـشرة علـى نطـاق واسـع أن معظـم البلـدان                     -٨

املصدقة اعتمدت سياسات وممارسـات وطنيـة تتفـق إىل حـد بعيـد مـع املعـايري احملـددة يف هـذه                       
صكوك؛ ويتم التحقق من ذلك عن طريق التقارير الدورية املقدمة إىل هيئات اإلشراف علـى               ال

 . املعاهدات املعنية وتعليقات هذه اهليئات على تلك التقارير
كما حددت اللجنة املعنية حبماية العمال املهاجرين مزيـداً مـن املمارسـات اجليـدة مـن          -٩

قـد نظـرت اللجنـة بالتفـصيل يف العديـد مـن تقـارير               و. خالل نظرها يف تقارير الدول األطراف     
 .الدول األطراف

وتشمل األمثلة على املمارسات اجليدة املبتكرة فضالً عن املمارسـات اجليـدة املعياريـة               - ١٠
 :ما يلي

إنـــشاء الدولـــة الطـــرف أفرقـــة خاصـــة حلمايـــة ونـــصح املهـــاجرين العـــابرين    )أ( 
 ؛)املكسيك(
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ــيم اهل   )ب(  ــرامج لتنظ ــذ ب ــري      تنفي ــاجرين غ ــال امله ــق وجــود العم جــرة هبــدف توثي
 ؛)املكسيك، إكوادور(القانونيني 
تنفيذ تدابري لوقف نشر معلومات مضللة تتـصل بـاهلجرة، مـثالً بإنـشاء وزارة                )ج( 

 ؛)مايل(تتوىل توفري املعلومات للمواطنني الذين قد يعتزمون اهلجرة 
ؤســسي الــذي يتنــاول صــياغة مــشاركة منظمــات اجملتمــع املــدين يف اإلطــار امل )د( 

 ؛)املكسيك، إكوادور(سياسات عامة بشأن اهلجرة ذات هنج يستند إىل احلقوق 
بذل اجلهـود لتنظـيم وكـاالت التـشغيل اخلاصـة وإغـالق الوكـاالت الـيت ال                   )ه( 

 ؛)مصر(متتثل للتشريع الوطين 
الطـرف،  اعتماد اتفاقـات ثنائيـة مـع بلـدان تـشغيل العمـال املهـاجرين للدولـة                   )و( 

 ؛)إكوادور(ومع بلدان منشأ العمال املهاجرين إىل الدولة الطرف 
جهود الدول األطراف ملـنح املـواطنني املقـيمني يف اخلـارج حقـوق التـصويت                 )ز( 

 ).املكسيك، مايل، إكوادور(يف بلد املنشأ 
 

 مسائل ناشئة تتعلق باحلكومات -ثالثاً  
ياق التوفيـق بـني الـضغوط االقتـصادية الراميـة إىل            من بني املسائل اجلوهرية يف هذا الس       - ١١

احلد من محايـة العمـال املهـاجرين القائمـة علـى احلقـوق هبـدف دعـم القـدرة التنافـسية لتكلفـة                 
ــز كــضامن لتماســك ســوق       ــة وعــدم التميي العمــل، وبــني احلاجــة إىل دعــم املــساواة يف املعامل

 . العمل، وإلنتاجية القوى العاملة والترابط االجتماعي
ويتمثل التحدي أمام السياسة العامة يف حتقيق فوائـد اقتـصادية واجتماعيـة مـن اهلجـرة         - ١٢

 مـن خـالل احلكـم الرشـيد         - وهي هجرة ُتعىن أساساً اليوم ِحبراك العمل واملهـارات           -الدولية  
 .واألدوات التنظيمية، مع تاليف التركيز الزائد على تدابري املراقبة التقييدية

ــاك  - ١٣ ــسلبية       وهن ــة ال ــاهيم واآلراء العام ــشار املف ــة انت ــة مواجه ــسية هــي كيفي ــسألة رئي م
واالستياء وكره األجانب وحتديداً ضد العمال املهـاجرين خاصـة حـني ُيـشاع تـصويرهم علـى                  
أهنم يتنافسون بشكل غـري مـشروع علـى العمـل والـسكن النـادرين، مـستفيدين ظلمـاً أو دون                     

 . مع ربطهم باإلجراموجه حق من موارد الرفاهة العامة،
ويتمثل التحدي التـشغيلي يف وضـع إطـار لنـهج شـامل متكامـل ذي مـصداقية لتنظـيم                 - ١٤

اهلجرة؛ والتوفيق بني التناقضات يف السياسات واالعتراضات املتنوعة ملختلف فـروع احلكومـة             
 املــسؤولة عــن اجلوانــب املتعــددة األطــراف لــسياسة وإدارة اهلجــرة مثــل التــشغيل والعمــل،         
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اإلســـكان وإعمـــال القـــانون والـــداخل واألمـــن، والعالقـــات اخلارجيـــة، والـــصحة والتعلـــيم و 
 .احمللية واإلدارة

ومن املسائل املُثارة باملثـل تـوافر اإلرادة الـسياسية، وتعـاون أصـحاب املـصلحة وتعبئـة                   - ١٥
ملعاملـة للعمـال    التأييد الشعيب ملّد وتطبيق وتدعيم احلمايات القائمة على احلقوق واملـساواة يف ا            

والسكان األجانب كأساس وضمانة للتقدم االقتـصادي فـضالً عـن حتقيـق التـرابط واألمـان يف              
 .اجملتمع

 
 اقتراحات ومقترحات ملقرري السياسات -رابعاً  

 :ينبغي على مقرري السياسات القيام مبا يلي - ١٦
اوض عليهــا صــياغة بيــان أو خطــة لــسياسة وطنيــة شــاملة ُتعــىن بــاهلجرة والتفــ )أ( 

واعتمادها ليكون البيان أو اخلطة مبثابة عمليـة تـشاورية ووثيقـة نـواتج يف آن واحـد مـن أجـل                       
ــصلة بالعمــال        ــاة ومؤيَّــد مــن اجلمهــور لكــل اجلوانــب املت ــرابط قابــل للحي ــاء هنــج وطــين مت بن

 املهاجرين؛
 اعتمــاد االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة العمــال املهــاجرين كمبــدأ تــوجيهي لــشكل   )ب( 

 ومضمون السياسة الوطنية وتشريعات التمكني الوطنية ذات الصلة؛
تدعيم القوانني الوطنية ورصد املؤسـسات املعنيـة مبناهـضة التمييـز والعنـصرية               )ج( 

وحتقيــق املــساواة يف املعاملــة، مــع اإلشــارة حتديــداً إىل األجانــب واجلنــسية كأســباب حمظــورة    
 للتمييز؛

 وإجــراءات حمــددة يف أمــاكن العمــل ملنــع التمييــز تــشجيع ودعــم اختــاذ تــدابري )د( 
 وتيسري إدماج العمال املهاجرين والعمال من أصول أجنبية يف اجملتمعات اليت خيدموهنا؛

شــّن محــالت توعيــة عامــة تــستند إىل األدلــة وتقــدمي التقــارير عــن املــسامهات   )ه( 
تــشجيع علــى عــدم التمييــز االقتــصادية واالجتماعيــة للعمــال املهــاجرين وللــهجرة، وربطهــا بال 

 واملساواة يف املعاملة؛
ضمان أن يؤكـد املوظفـون العموميـون وقـادة الـرأي اآلخـرون علـى الـصورة                   )و( 

واملرجعيات الصحيحة واإلجيابية للعمال املهاجرين؛ وفرض جـزاءات رمسيـة وغـري رمسيـة علـى                
 .القول والسلوك املناهَضني للعمال املهاجرين



A/63/48 
 

47 08-45004 
 

 املرفق السابع
نامج اجتماع املائـدة املـستديرة احتفـاالً بالـذكرى اخلامـسة لبـدء نفـاذ                بر  

 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
  

 : اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين، الدورة الثامنة
ــع الع      ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي ــاذ االتفاقي ــدء نف ــذكرى اخلامــسة لب مــال االحتفــال بال

 املهاجرين وأفراد أسرهم
، قـصر ويلـسون، جنيــف،   ٠٠/١٣ إىل ٠٠/١٠، الــساعة ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان ١٨اجلمعـة  

 غرفة مؤمترات بالطابق األرضي
 

 االفتتاح وكلمات الترحيب
 رئيس اللجنة
 اجلزء األول

، باتريــك تــاران، منظمــة "حتميــة األخــذ بنــهج للــهجرة يــستند إىل احلقــوق يف ســياق العوملــة "
 عمل الدوليةال
 تـشوب،   - كلـري كـالوز      -، مـاري    "أمهية االتفاقية يف محاية املهاجرين وتشغيلهم وإنتاجيتهم      "

 جامعة لوزان
 ، ريزارد تشولوينسكي، املنظمة الدولية للهجرة"لياقة االتفاقية يف ضوء حتديات اهلجرة اليوم"

 مناقشة
 اجلزء الثاين

الباتـان، الـسفري   . ، دينـيس ي   "ظور الـدول األطـراف    فائدة االتفاقية كأداة لسياسة اهلجرة، من     "
ــدائم للفلــبني؛ كــارلوس ســانتوس، القــائم باألعمــال املؤقــت، البعثــة الدائمــة      ونائــب املمثــل ال

 إلكوادور
 ، أنطوان بيكو، اليونسكو"آفاق عمليات التصديق على االتفاقية"
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٨، رينيه بليتفويت، منظمـة      "العمل من أجل التصديق على االتفاقية     "

 احملفل األورويب حلقوق العمال املهاجرين/غري احلكومية
 مناقشة
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