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  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -والًأ  

  الدول األطراف يف االتفاقية  -ألف  
، وهو تاريخ اختتام الدورة السادسة عشرة للجنة املعنية         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٧يف    -١

األطراف يف االتفاقيـة    الدول  حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، بلغ عدد          
وكانت اجلمعية العامة .  دولة٤٥لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم    الدولية حلماية حقوق مجيع ا    

 ١٩٩٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املؤرخ يف    ٤٥/١٥٨قد اعتمدت االتفاقية يف قرارها      
. ٢٠٠٣يوليه / متوز١ يف ٨٧ من مادهتا ١وأصبحت هذه االتفاقية نافذة وفقاً ألحكام الفقرة 

 االتفاقيـة أو صـدقت عليهـا         بالدول اليت وقَّعت   رير قائمة وترد يف املرفق األول هلذا التق     
  .انضمت إليها أو

  اجللسات والدورات  -باء  
 ١٢عقدت اللجنة دورهتا اخلامسة عشرة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من                -٢

). CMW/C/SR.166-184( جلسة عامـة     ١٩وعقدت اللجنة   . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٣إىل  
 جدول األعمـال    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٢ املعقودة يف    ١٦٦ها  واعتمدت اللجنة يف جلست   

  .CMW/C/15/1املؤقت الوارد يف الوثيقة 
 ١٦وعقدت اللجنة دورهتا السادسة عشرة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة مـن                -٣
). CMW/C/SR.185-203( جلـسة عامـة      ١٩ وعقدت اللجنة    .٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٧ إىل

 جدول األعمـال    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٦ املعقودة يف    ١٨٥ يف جلستها    واعتمدت اللجنة 
  .CMW/C/16/1املؤقت الوارد يف الوثيقة 

الوثائق الصادرة أو اليت ستصدر بشأن دوريت اللجنـة         بوترد يف املرفق الرابع قائمة        -٤
  . اخلامسة عشرة والسادسة عشرة

  العضوية واحلضور  -جيم  
ا السيد كاريون مينا والسيد إيبارا غونساليس، دورهتا        حضر مجيع أعضاء اللجنة، عد      -٥

  . اخلامسة عشرة
  .وحضر مجيع أعضاء اللجنة دورهتا السادسة عشرة  -٦
 فتـرة واليـة     بيان أعضاء اللجنة مع      بأمساء وترد يف املرفق الثاين هلذا التقرير قائمة        -٧
  . منهم كل
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  العهد الرمسي  -دال  
 ،٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٦، املعقودة يف    ) السادسة عشرة  الدورة (١٨٥يف افتتاح اجللسة      -٨

 السيد فرانسيسكو كاريون مينا، والسيد أمحـد حـسن          ، وهم تال األعضاء املنتخبون اجلدد   
 ملغار - الربعي، والسيد عبد احلميد اجلمري، والسيدة خدجية لعجل، والسيد ماركو نونييس      

 من النظام   ١١ه العهد الرمسي وفقاً للمادة      السيد أزاد تاغيزيد  وماغينيا، والسيدة مرمي بوسي،     
  .الداخلي املؤقت للجنة

  انتخاب أعضاء املكتب  -هاء  
 أيضاً أعضاء املكتب التالية أمساؤهم ملدة عـامني         ١٨٥انتخبت اللجنة يف جلستها       -٩

  : من نظامها الداخلي املؤقت١٢وفقاً للمادة 
  )املغرب (السيد عبد احلميد اجلمري  :الرئيس  
  )إكوادور (السيد فرانسيسكو كاريون مينا  :الرئيسنواب   
  )بوركينا فاسو (السيدة مرمي بوسي    
  )أفغانستان (السيد أزاد تاغيزيده    
  )السنغال( طال أمحدالسيد   :املقرر  

  االجتماعات املقبلة للجنة  -واو  
 ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٤ إىل   ١٠ستعقد اللجنة دورهتا السابعة عشرة يف الفترة من           -١٠

  . مبكتب األمم املتحدة يف جنيف
 تلقي  اً من اآلن فصاعد   اًامسة عشرة، أنه سيكون كافي    وقررت اللجنة، يف دورهتا اخل      -١١

الوثائق باللغات املطلوبة قبل أربعة أسابيع من تاريخ اجللسة اليت تكون فيها تلـك الوثـائق                
  .لذلكوفقاً الوثائق  وقّررت أن تطلب تعديل املوعد النهائي احملّدد لتقدمي .مطلوبةً

  املشاركة يف االجتماع املشترك بني اللجان واألفرقة العاملة   -زاي  

ـ  ، السيد اجلمري كل من الرئيس،  لثّم  -١٢  ةَ والسيدة أنا اليزابيث كوبياس مـدينا اللجن
 ٢٩ إىل   ٢٧االجتماع الثاين عشر املشترك بني اللجان الـذي عقـد يف الفتـرة مـن                 يف

وشارك الرئيس يف االجتماع الثالث والعـشرين لرؤسـاء هيئـات           . ٢٠١١يونيه  /حزيران
  . ٢٠١١يوليه / متوز١يونيه و/ حزيران٣٠معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف يومي 
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ن لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان يف        واالجتماع الرابع والعشر  وسُيعقد    -١٣
السيد وسيمثل الرئيس،    .ثيوبيا بأديس أبابا يف إ    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٩ إىل   ٢٥الفترة من   
ن لرؤساء هيئات   ووقرر االجتماع الثالث والعشر   . وسيتوىل رئاسة االجتماع   ةَ، اللجن اجلمري

  .  بني اللجانهدات حقوق اإلنسان وقف االجتماع املشتركمعا

  يوم املناقشة العامة  -حاء  
، )عـشرة ، الدورة اخلامسة    ١٧٧ و ١٧٦اجللستان   (٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩يف    -١٤

 للمناقشة العامة بشأن حقوق العمال املهاجرين الذين يعيشون يف وضـع            عقدت اللجنة يوماً  
شـارك  و.  بشأن املوضوعملرحلة األوىل إلعداد تعليق عامغري قانوين وأفراد أسرهم باعتباره ا  

ات  من احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمال ممث٥٠ يوم املناقشة العامة أكثر من يف
  .احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات األكادميية

ويف يوم املناقشة العامة، ناقش املشاركون العروض املقدمة من األخصائيني يف مسائل      -١٥
اهلجرة بشأن احلقوق املكفولة للمهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين مبوجب االتفاقية     

وقـدم  . رى املكملة لالتفاقية، والتحديات اليت تواجه محاية هذه احلقوقواملعايري الدولية األخ 
 عن ممثلني من املنظمات الدولية، واملنظمات غري    أعضاء اللجنة، فضالً    عضو من  هذه العروض 

احلكومية، واألوساط األكادميية، وبعثتني دائمتني لدى مكتب األمـم املتحـدة يف جنيـف              
جترمي تناولت قضايا    أفرقة عاملة م املشاركون بعد ذلك إىل      وانقس). األرجنتني وكوستاريكا (

املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين واحتجازهم، ومحايـة احلقـوق االقتـصادية              
 محايـة    جمـال   والتعاون الـدويل يف    ،واالجتماعية هلؤالء املهاجرين والقيود املفروضة عليها     

وميكـن  . ة العامة يف املرفق اخلامس هلذا التقريـر       ويرد التقرير املتعلق بيوم املناقش    . حقوقهم
: علـى املوقـع الـشبكي للجنـة       يوم املناقشة العامـة     االطالع على املسامهات اخلطية يف      

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/dgd19092011.htm.  
 بـشأن حقـوق     ٢وعقب يوم املناقشة العامة، قررت اللجنة إعداد تعليق عام رقم             -١٦
وعّينت اللجنة الـسيد    . لعمال املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين وأفراد أسرهم         ا

  . حممد سفيم والسيد أمحد طال مقررين مشاركني إلعداد مشروع التعليق العام

  الترويج لالتفاقية  -طاء  

حلقة دراسية للتحـضري    شارك الرئيس السيد اجلمري يف      ،  ٢٠١١مايو  / أيار ٤يف    -١٧
 املقّرر عقده خالل الدورة الثامنـة       الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية      لثاين ا حوارلل
  .٢٠١٣ستني للجمعية العامة يف عام وال
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املعـين  ي الرابـع    منتدى العامل يف األحداث اجلانبية لل   حماوراً  بصفته  شارك الرئيس   و  -١٨
ـ           باهلجرة والتنمية   كـانون   ٢ و ١ومي   الذي استضافته حكومة سويـسرا يف جنيـف يف ي

  .دين اليت سبقت املنتدى العاملي، كما شارك يف أيام اجملتمع امل٢٠١١ديسمرب /األول
الرئيس بياناً مشتركاً مع املقرر اخلاص      ، أصدر   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٨ويف    -١٩

  .املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، السيد فرانسوا كريبو، مبناسبة اليوم الدويل للمهاجرين
، شارك الرئيس واملقرران املشاركان املعنيـان بـصياغة         ٢٠١٢مارس  / آذار ٥ويف    -٢٠

 املتعلق حبقوق العمال املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين وأفراد    ٢التعليق العام رقم    
ال، يف اجتماع للخرباء عقد يف بروكسل ملناقـشة خمطـط           طأسرهم، السيد سفيم والسيد     

  . ومضمونه٢ التعليق العام رقم
  عن عمل اللجنـة خـالل  اًرضس عييانتسيد بري قدم ال ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٠ويف    -٢١

حفل التدشني الذي نظمته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان باالشتراك مع هيئة             
إلصدار منشور يتضمن نص االتفاقية بكل مـن         ، كمبوديا، األمم املتحدة للمرأة يف بنوم بنه     

  .إلنكليزية ولغة اخلمرياللغة ا

  اعتماد التقرير  -ياء  
، عرض الرئيس على اللجنة الثالثـة للجمعيـة         ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢١يف    -٢٢

  .العامة التقرير السنوي للجنة عن أعمال دورتيها الثالثة عشرة والرابعة عشرة
لـسادسة  الدورة ا  (٢٠٣ يف جلستها    ، اعتمدت اللجنة  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٧ويف    -٢٣

  . السنوي إىل اجلمعية العامةهذا التقرير) عشرة

  أساليب العمل  -ثانياً  

يف املشاورة التقنية األوىل اليت جرت مع الدول األطـراف          قام الرئيس بتمثيل اللجنة       -٢٤
، واليت استـضافها     هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة       نظامبشأن تعزيز   

 ١٢ يف سيون، سويسرا، يف يـومي         الطفل التابع جلامعة كورت بوش     املعهد الدويل حلقوق  
. مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وشاركت يف تنظيمها ٢٠١١مايو / أيار١٣و

عاهـدات املعقـود يف     امل اللجنة يف اجتماع دبلن الثاين املعين بتعزيز نظام هيئـات            كما مثّل 
 يف دبلن، آيرلندا، الذي شاركت فيه اجلهـات         ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ و ١٠ يومي

، فضالً عن رؤسـاء هيئـات املعاهـدات         ٢٠٠٩املضيفة للمشاورات اليت عقدت منذ عام       
  .وجهات معنية أخرى
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، قررت اللجنة أن تنظر يف تقارير الدول        ) عشرة الدورة اخلامسة  (١٨٢ويف اجللسة     -٢٥
تقـارير  يف    يتيح للجنة النظـر    زمين شامل  جلدول   ، وفقاً ٢٠١٤ من عام    األطراف، اعتباراً 
.  مـن االتفاقيـة    ٧٣من املادة   ) ب(١ للفقرة   كل مخس سنوات وفقاً   مرةً  الدول األطراف   

ـ  أيضاً أن تعتمد يف دورهتا السادسة عشرة قوائم           اللجنة وقررت سائل الـسابقة لتقـدمي     بامل
علـى  لثاين واليت وافقت   تقدمي تقريرها الدوري ا   تأخر  دول األطراف اليت    خبصوص ال التقارير  

نظر اللجنة  وست. سائل السابقة لتقدمي التقارير   امل  اجلديد املتعلق بوضع قوائم     االختياري جراءاإل
تقارير الدورية الثانيـة لتلـك      بوصفها ال على هذه القوائم    الدول األطراف    ردود    يف عندئذ
  .األطراف الدول
 اللجنة إمكانية النظر يف تنفيـذ       ، ناقشت )الدورة اخلامسة عشرة   (١٨٣ويف اجللسة     -٢٦

تقرير وطلبت إىل األمانة أن تعد مذكرة تبني فيها عدم وجود  يف حالةاالتفاقية يف دولة طرف 
 يف هيئات معاهدات أخرى، مع اإلشارة بوجه خاص إىل األساس القـانوين              املتبعة املمارسة

.  يف دورهتا السادسة عـشرة     لإلجراءات املتبعة يف حالة غياب التقرير، كي تنظر فيها اللجنة         
استعراض احلالة  بشأن  ، واصلت اللجنة مناقشتها     )الدورة السادسة عشرة   (١٩٨ويف اجللسة   

ة اليت أعدهتا األمانة بناًء علـى   املذكر إىلاًاستنادقررت، تقرير و غيابيف الدول األطراف يف    
   :التالية تعديل نظامها الداخلي املؤقت بإدراج املادة اجلديدة ،اللجنة طلب

  النظر يف حالة الدول األطراف يف غياب تقرير
  اًمكرر ٣١املادة 

ـ  دولة طرف    وفاءجيوز للجنة، يف حال عدم        -١   ا املتعلقـة   بالتزاماهت
ـ  من االتفاقيـة، أن      ٧٣ من املادة    ١مبوجب الفقرة   بتقدمي التقارير    شعر الدولـة   ُت

علنية ُيحدَّد موعـدها يف     الطرف، عن طريق األمني العام، بعزمها النظر، يف جلسة          
 حىت يف غيـاب تقريـر،   اإلشعار، يف حالة تنفيذ االتفاقية من جانب الدولة الطرف  

  . إىل أي معلومات موثوق هبا تكون متاحة للجنةاًوذلك استناد
 عن طريق األمـني     جيوز للجنة أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية،         -٢  

 من هذه املادة، قائمةً باملسائل تتعلق ١الفقرة العام ومن خالل اإلشعار املشار إليه يف 
اليت تقدمها الدولـة     وتنظر اللجنة يف الردود اخلطية    . بالقضايا الرئيسية املقرر حبثها   

 من  ١طرف مبوجب الفقرة     ال ةتلك الدول بوصفها تقرير    قائمة املسائل على  الطرف  
 . من االتفاقية٧٣املادة 

  إرسال وفـد حلـضور الـدورة        الطرف إىل  الدولةَتدعو اللجنة     -٣  
تنفيذ االتفاقية حىت يف    حالة  وجيوز للجنة أن تنظر يف      . واملشاركة يف حوار مع اللجنة    
 .غياب وفد ميثل الدولة الطرف
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 مـن  ١للفقـرة  وفقاً  حتال املالحظات اخلتامية إىل الدولة الطرف         -٤  
 . من االتفاقية، وتتاح لعامة اجلمهور٧٤املادة 

نة تقريَرها السنوي املقدَّم إىل اجلمعية العامة معلومات        ُتضمِّن اللج   -٥  
  .عن تطبيق هذه املادة

  التعاون مع اهليئات املعنية  -ثالثاً  

واصلت اللجنة تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة واملنظمات احلكوميـة             -٢٧
ات فيما يتعلـق  ورحبت مبسامهات هذه الوكاالت واملنظم    . الدولية واملنظمات غري احلكومية   
  .بالنظر يف تقارير الدول األطراف

، اليت تساعد اللجنـة     الوثيق مع منظمة العمل الدولية    وواصلت اللجنة أيضاً تعاوهنا       -٢٨
  . من االتفاقية٧٤ من املادة ٥بصفة استشارية، وفقاً للفقرة 

 مـن   ٧٣النظر يف التقارير املقدمـة من الدول األطراف وفقاً للمادة            -رابعاً  
  االتفاقية

ـ  األويل ريرهـا تق تقـدم مل   الدول األطراف اليت  بقلق أن عدد    تالحظ اللجنة     -٢٩ ستحق امل
ويتضّمن املرفق  . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١حبلول  طرفاً   دولة   ٢١بلغ    االتفاقية  من ٧٣مبوجب املادة   

لـدول  الثالث هلذا التقرير جدوالً يبني التواريخ اليت ينبغي أو كان ينبغي أن تقـدم فيهـا ا                
  . األطراف تقاريرها

 ٧٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف وفقـاً للمـادة                -خامساً  
  االتفاقية من

  املسائل السابقة لتقدمي التقاريراعتماد قوائم املسائل وقوائم   -ألف  
اعتمدت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة عشرة، قوائم املسائل املتعلقة بالتقارير التاليـة              -٣٠
  :ملقدمة من الدول األطرافا

  رمز قائمة املسائل  رمز التقرير  نوع التقرير  الدولة الطرف
  CMW/C/PRY/1 CMW/C/PRY/Q/1  ّويلاأل  باراغواي

  CMW/C/TJK/1  CMW/C/TJK/Q/1  ّويلاأل  طاجيكستان
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واعتمدت اللجنة، يف دورهتا السادسة عشرة، قوائم املسائل املتعلقة بالتقارير التاليـة              -٣١
  :ملقدمة من الدول األطرافا

  رمز قائمة املسائل  رمز التقرير  نوع التقرير  الدولة الطرف
  CMW/C/AZE/2  CMW/C/AZE/Q/2  الدوري الثاين  أذربيجان
  CMW/C/BOL/2  CMW/C/BOL/Q/2  الدوري الثاين  بوليفيا

  CMW/C/BIH/2  CMW/C/BIH/Q/2  الدوري الثاين  البوسنة واهلرسك
  CMW/C/COL/2  CMW/C/COL/Q/2 اينالدوري الث  كولومبيا
  CMW/C/RWA/1  CMW/C/RWA/Q/2  ّويلاأل  رواندا

واعتمدت اللجنة، يف دورهتا السادسة عشرة أيضاً، قوائم املسائل الـسابقة لتقـدمي               -٣٢
 )١(التقارير املتعلقة بالدول األطراف اليت وافقت على اإلجراء االختياري اجلديد لتقدمي التقارير   

  ): أعاله٢٥ انظر الفقرة(

  الدولة الطرف
التقرير الدوري 
  الواجب تقدميه

تاريخ املوافقة على اإلجراء 
  االختياري اجلديد

رمز قائمة املسائل السابقة 
  على تقدمي التقارير

  CMW/C/SLV/Q/2 ٢٠١١سبتمرب / أيلول٧  الدوري الثاين  السلفادور
 CMW/C/MLI/Q/2  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٣  الدوري الثاين  مايل

  CMW/C/PHL/Q/1  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣  الدوري الثاين  الفلبني

  اعتماد املالحظات اخلتامية  -باء  

نظرت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة عشرة، يف التقارير التالية املقدمة من ثـالث دول                -٣٣
التقريـر األويل  :  من االتفاقية، واعتمدت بشأهنا مالحظات ختامية    ٧٤أطراف مبوجب املادة    

التقريـر  و (CMW/C/CHL/CO/1) شيليلالتقرير األويل   و (CMW/C/ARG/CO/1)رجنتني  لأل
  .(CMW/C/GTM/CO/1) غواتيماالاألويل ل

نظرت اللجنة، يف دورهتا السادسة عشرة، يف التقريرين التاليني املقدمني مبوجـب            و  -٣٤
يل لبـاراغواي   التقريـر األو  :  من االتفاقية، واعتمدت بشأهنما مالحظات ختامية      ٧٤املادة  

(CMW/C/PRY/CO/1)التقرير األويل لطاجيكستان و (CMW/C/TJK/CO/1).   

  ــــــــــــــ
لقوائم السابقة املتعلق با من اللجنة لالستفادة من اإلجراء االختياري      هة إليها مل توافق مصر على الدعوة املوج      )١(

 ٢٠٠٩تقدميه منذ عام    الذي تأخر    الدوري الثاين    هاتقريرمصر  ومن املتوقع بالتايل أن تقدم      . لتقاريرلتقدمي ا 
التقـارير  تقـدمي    للجنة املتعلقة ب    العامة  للمبادئ التوجيهية  يف أقرب وقت ممكن، وفقاً    ) انظر املرفق الثالث  (

(CMW/C/2008/1). 
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وميكن االطالع على املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورتيها اخلامـسة              -٣٥
عــشرة والــسادسة عــشرة عــن طريــق نظــام الوثــائق الرمسيــة لألمــم املتحــدة 

http://documents.un.org) (حتت الرموز املبينة أدناه:  
  ؛(CMW/C/ARG/CO/1) األرجنتني •
  ؛(CMW/C/CHL/CO/1) شيلي •
  ؛(CMW/C/GTM/CO/1) غواتيماال •
  ؛(CMW/C/PRY/CO/1) باراغواي •
  .(CMW/C/TJK/CO/1) طاجيكستان •
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  اتاملرفق

  املرفق األول

 حقـوق مجيـع العمـال       الدول اليت وقعت االتفاقية الدولية حلمايـة          
املهاجرين وأفـراد أسرهـم، أو صدقت عليها أو انضمت إليهــا          

  ٢٠١٢أبريل / نيسان١حىت 

)د(أو اخلالفة   )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام  )د(تاريخ التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة

  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين١١    أذربيجان
  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٠  األرجنتني
  )أ(٢٠٠٢فرباير / شباط٥    إكوادور
  )أ(٢٠٠٧يونيه / حزيران٥    ألبانيا

     ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  إندونيسيا
  ****) أ(٢٠٠١فرباير / شباط١٥    أوروغواي

   )أ(١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤    أوغندا
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٣  باراغواي

    ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠  باالو
  )أ(٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤    بليز

  ٢٠١١أغسطس / آب٢٤  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 
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥  جامايكا

   )ب(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود
  )أ(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١    اجلزائر

     ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢  جزر القمر
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)د(أو اخلالفة   )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام  )د(تاريخ التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة

  )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨    **اجلماهريية العربية الليبية

  )أ(٢٠٠٥يونيه / حزيران٢    اجلمهورية العربية السورية
  )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٦    رالرأس األخض

  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥    رواندا
     ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  سان تومي وبرينسييب

  )أ(٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩    سانت فنسنت وجزر غرينادين
  )أ(١٩٩٦مارس / آذار١١    سري النكا
   ٢٠٠٣مارس / آذار١٤   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣  السلفادور

  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٩    الالسنغ
     ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٥  سرياليون
  )أ(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٥    سيشيل
  ٢٠٠٥مارس / آذار٢١   ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٤  شيلي
    ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١  صربيا

   ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  طاجيكستان
     ٢٠٠٤ديسمرب /ألول كانون ا١٥  غابون
   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  غانا

  *٢٠٠٣مارس / آذار١٤  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  غواتيماال
  ٢٠١٠يوليه / متوز٧  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  غيانا
  )أ(٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧    غينيا
    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢   بيساو-غينيا 
   ١٩٩٥يوليه / متوز٥   ١٩٩٣وفمرب ن/ تشرين الثاين١٥  الفلبني
    ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٤  فرتويال

   )أ(٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩    قريغيزستان
    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥  الكامريون
     ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧  كمبوديا
  )أ(١٩٩٥مايو / أيار٢٤    كولومبيا
    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩  الكونغو
     ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  ليبرييا
   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤  ليسوتو
  )أ(٢٠٠٣يونيه / حزيران٥    مايل 
  )أ(١٩٩٣فرباير / شباط١٩    مصر

   ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١   ١٩٩١أغسطس / آب١٥  املغرب
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)د(أو اخلالفة   )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام  )د(تاريخ التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة

  ***١٩٩٩مارس / آذار٨   ١٩٩١مايو / أيار٢٢  املكسيك
  )أ(٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاين٢٢    موريتانيا
    ٢٠١٢مارس / آذار١٥  موزامبيق
  )أ(٢٠٠٩مارس / آذار١٨    النيجر
  )أ(٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧    نيجرييا

  )أ(٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٦    نيكاراغوا
  )أ(٢٠٠٥أغسطس / آب٩    هندوراس

 باختـصاص اللجنـة      تعترف مبوجبه  ناًعالإ، أصدرت غواتيماال    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٨يف    *
 بتلقي ودراسة الرسائل املتبادلة بني الـدول والرسـائل          االتفاقية من   ٧٧ و ٧٦ ادتنيامل مبوجب

  .املقدمة من األفراد، على التوايل
  . ليبياليصبح ٢٠١١سبتمرب / يف أيلول الطرفمت تغيري اسم الدولة  **

 باختـصاص اللجنـة    تعترف مبوجبـه ناًعالإ، أصدرت املكسيك ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥يف    ***
  . بتلقي الرسائل املقدمة من األفراداالتفاقية من ٧٧ املادةوجب مب

 باختـصاص اللجنـة      تعترف مبوجبه  ناًعالإ أوروغواي، أصدرت   ٢٠١٢ أبريل/نيسان ١٣يف    ****
  . بتلقي الرسائل املقدمة من األفراداالتفاقية من ٧٧ املادةمبوجب 
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  املرفق الثاين

  يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمأعضاء اللجنة املعنية حبماية حقوق مج    

 بلد اجلنسية اسم العضو
 ٣١تنتهي مدة العضوية يف 

 ديسمرب/كانون األول

 ٢٠١٣ الفلبني برييانتيسالسيد خوسيه سريانو 

  ٢٠١٥  إكوادور  كاريون ميناالسيد فرانسيسكو 
 ٢٠١٣ مايل ديكوالسيدة فاطوماتا عبد الرمحان 

 ٢٠١٥ مصر الربعيالسيد أمحد حسن 

  اجلمريالسيد عبد احلميد 
  غونزالسالسيد ميغويل أجنيل إيبارا 

  املغرب
 غواتيماال

٢٠١٥  
٢٠١٣ 

 ٢٠١٣ سري النكا كارياواسامالسيد براساد 

  ٢٠١٥  اجلزائر  لعجلالسيدة خدجية 
 ٢٠١٣ جامايكا  ستينت-ميلر السيدة أندريا 

  ٢٠١٥  بريو   ملغار ماغينيا-نونييس السيد ماركو 
  ٢٠١٥  بوركينا فاسو  بوسي مرمي السيدة

  ٢٠١٣  تركيا  سيفيمالسيد حممد 
  تاغيزيدهالسيد أزاد 
 طالالسيد أمحد 

  أذربيجان
 السنغال

٢٠١٥  
٢٠١٣ 

  تشكيل املكتب    
  )املغرب (اجلمريالسيد عبد احلميد   :الرئيس  
  )إكوادور (كاريون ميناالسيد فرانسيسكو   :نواب الرئيس  
  )نا فاسوبوركي (بوسيالسيدة مرمي     
  )أفغانستان (تاغيزيدهالسيد أزاد     
  )السنغال (طالالسيد أمحد   :املقرر  
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  املرفق الثالث

 ١ من االتفاقية لغايـة      ٧٣تقدمي تقارير الدول األطراف مبوجب املادة           
  ٢٠١٢أبريل /نيسان

 ظر فيهسنة الن/الدورة  تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير نوع التقرير الدولة الطرف
 )٢٠٠٩( ١٠الدورة   ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢ ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أّويل أذربيجان

   ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٦  ٢٠١١مايو /أيار ١  الدوري الثاين  
 )٢٠١١( ١٥الدورة   ٢٠١٠فرباير / شباط٢  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١  أّويل  األرجنتني

      ٢٠١٦سبتمرب /أيلول ١  الدوري الثاين  
  )٢٠٠٧( ٧الدورة  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل دورإكوا
 )٢٠١٠( ١٣الدورة  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ ٢٠٠٩يوليه / متوز١ الدوري الثاين  
      ٢٠١٥يوليه / متوز١ الدوري الثالث  

 )٢٠١٠ (١٣دورة ال  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  أّويل  ألبانيا
      ٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين١  الدوري الثاين  

     ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أّويل أوروغواي
      ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  أوغندا

 )٢٠١٢ (١٦الدورة   ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٠  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١  أّويل  باراغواي
      ٢٠١٧ مايو/أيار ١  الدوري الثاين  
      ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  بليز

      ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١  أّويل  بنغالديش
      ٢٠٠٥مارس / آذار١  أّويل  بوركينا فاسو

 )٢٠٠٩ (١٠الدورة   ٢٠٠٧أغسطس / آب٢  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  البوسنة واهلرسك
    ٢٠١١أغسطس / آب١٢  ٢٠١١مايو / أيار١  الدوري الثاين  

  أّويل  بوليفيا
   الثاينالدوري

  ٢٠٠٤يوليه / متوز١
  ٢٠٠٩يوليه / متوز١

  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨

  )٢٠٠٨ (٨الدورة 

      ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١  أّويل  بريو
      ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١  أّويل  تركيا

      ٢٠٠٥مايو / أيار١  أّويل   ليشيت- تيمور 
      ٢٠١٠يناير /ن الثاين كانو١  أّويل  جامايكا
 )٢٠١٠( ١٢الدورة   ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣  ٢٠٠٦أغسطس / آب١  أّويل  اجلزائر

      ٢٠١٢مايو / أيار١  الدوري الثاين  
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 ظر فيهسنة الن/الدورة  تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير نوع التقرير الدولة الطرف
اجلماهريية العربية 

  *الليبية
      ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١  أّويل

اجلمهورية العربية 
  السورية

  )٢٠٠٨ (٨الدورة ٢٠٠٦ديسمرب /األول كانون ٢١  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١  أّويل

      ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١  الدوري الثاين  
      ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  الرأس األخضر

   ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١  ٢٠١٠أبريل / نيسان١  أّويل  رواندا
سانت فنسنت وجزر

  غرينادين
      ٢٠١٢فرباير / شباط١  أّويل

 )٢٠٠٩ (١١الدورة   ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢٣  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  سري النكا
      ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين١  الدوري الثاين  

  )٢٠٠٨ (٩الدورة   ٢٠٠٧فرباير / شباط١٩  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  **السلفادور
      ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١  الدوري الثاين  

 )٢٠١٠ (١٣الدورة  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  السنغال
     ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١ الدوري الثاين  

      ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  سيشيل
    ٢٠١٠فرباير / شباط٩  ٢٠٠٦يوليه / متوز١  أّويل  شيلي

      ٢٠١٦سبتمرب / أيلول١  الدوري الثاين  
 )٢٠١٢ (١٦الدورة  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  طاجيكستان

     ٢٠١٧ مايو/أيار ١ الدوري الثاين  
      ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أويل  غانا

 )٢٠١١ (١٥الدورة   ٢٠١٠مارس / آذار٨  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  غواتيماال
      ٢٠١٦ أكتوبر / تشرين األول١  الدوري الثاين  

      ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١  أّويل  غيانا
      ٢٠٠٤يوليه /وز مت١  أويل  غينيا

 )٢٠٠٩ (١٠الدورة   ٢٠٠٨مارس / آذار٧  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  **الفلبني
      ٢٠١١مايو / أيار١  الدوري الثاين  

      ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١  أّويل  قريغيزستان
 )٢٠١٠ (١٠الدورة   ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٥  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  كولومبيا

   ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨  ٢٠١١مايو / أيار١  اينالدوري الث  
      ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١  أّويل  ليسوتو
  )٢٠٠٦ (٤الدورة   ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٩  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١  أّويل  **مايل
      ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١  الدوري الثاين  
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 ظر فيهسنة الن/الدورة  تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير نوع التقرير الدولة الطرف
  )٢٠٠٧ (٦الدورة   ٢٠٠٦أبريل / نيسان٦  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  مصر

      ٢٠٠٩يوليه / متوز١  الدوري الثاين  
      ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  املغرب

  )٢٠٠٦ (٥الدورة  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤  ٢٠٠٤يوليه / متوز١  أّويل  املكسيك
 )٢٠١١ (١٤الدورة  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٩  ٢٠٠٩يوليه / متوز١  الدوري الثاين  
      ٢٠١٦أبريل /نيسان ١ ثالدوري الثال  

      ٢٠٠٨مايو / أيار١  أّويل  موريتانيا
      ٢٠١٠يوليه / متوز١  أّويل  النيجر
      ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١  أّويل  نيجرييا

      ٢٠٠٧فرباير / شباط١  أّويل  نيكاراغوا
      ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ١  أّويل  هندوراس

  . ليبياليصبح ٢٠١١ سبتمرب/مت تغيري اسم الدولة يف أيلول  *
قائمة املـسائل الـسابقة لتقـدمي       املتعلق ب  اليت وافقت على اإلجراء االختياري       األطرافالدول    **

  من تلك الدول األطراف    الواردةعلى قائمة املسائل    الردود اخلطية   تشكل  التقارير الذي مبوجبه    
  .تفاقية من اال٧٣من املادة ) ب(١تقاريرها الدورية التالية مبوجب الفقرة 
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  املرفق الرابع

قائمة بالوثائق الصادرة أو اليت ستصدر فيما يتعلق بالدورتني اخلامـسة       
  عشرة والسادسة عشرة للجنة

CMW/C/15/1 
  

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

CMW/C/SR.166-184   حماضر موجزة للدورة اخلامسة عشرة للجنة 

CMW/C/16/1    الدورة السادسة عشرة للجنة(جدول األعمال املؤقت وشروحه( 

CMW/C/SR.185-203   حماضر موجزة للدورة السادسة عشرة للجنة  
CMW/C/ARG/1   ألرجنتنيالتقرير األويل ل  
CMW/C/ARG/Q/1   األرجنتني: قائمة املسائل  
CMW/C/ARG/Q/1/Add.1   الردود اخلطية الواردة من حكومة األرجنتني على قائمة املسائل  
CMW/C/ARG/CO/1   املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل لألرجنتني  
CMW/C/CHL/1    لشيليالتقرير األويل  
CMW/C/CHL/Q1   شيلي: قائمة املسائل  
CMW/C/CHL/Q/1/Add.1   على قائمة املسائلشيلين حكومة الردود اخلطية الواردة م   
CMW/C/CHL/CO/1   لشيلي األويل املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير  
CMW/C/GTM/1   التقرير األويل لغواتيماال  
CMW/C/GTM/Q/1   غواتيماال: قائمة املسائل  
CMW/C/GTM/Q/1/Add.1    ائل على قائمة املسغواتيماال حكومة منالردود اخلطية الواردة  
CMW/C/GTM/CO/1    التقرير األويل لغواتيماالاملالحظات اخلتامية للجنة على  
CMW/C/PRY/1   التقرير األويل لباراغواي  
CMW/C/PRY/Q/1   باراغواي: قائمة املسائل  
CMW/C/PRY/Q/1/Add.1    على قائمة املسائلباراغوايالردود اخلطية الواردة من حكومة   
CMW/C/PRY/CO/1   حظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل لباراغواياملال  
CMW/C/TJK/1   التقرير األويل لطاجيكستان  
CMW/C/TJK/Q/1   طاجيكستان: قائمة املسائل  
CMW/C/TJK/Q/1/Add.1    على قائمة املسائلطاجيكستانالردود اخلطية الواردة من حكومة   
CMW/C/TJK/CO/1   ى التقرير األويل لطاجيكستاناملالحظات اخلتامية للجنة عل  
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  املرفق اخلامس

التقرير املتعلق بيوم املناقشة العامة بشأن حقوق العمال املهاجرين الذين              
  يعيشون يف وضع غري قانوين وأفراد أسرهم

  افتتاح يوم املناقشة العامة  -أوالً  
، ١١٢٠سبتمرب  / أيلول ١٩ املعقودتني يف    ،١٧٧ و ١٧٦عقدت اللجنة يف جلستيها       -١

 للمناقشة العامة بشأن حقوق العمال املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين وأفراد يوماً
وقال السيد عبد احلميد اجلمري، رئيس جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهـاجرين             . أسرهم

، يف كلمته االفتتاحية إن اهلدف من يوم املناقشة العامـة هـو             )رئيس اللجنة (وأفراد أسرهم   
ضيح نطاق حقوق العمال املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين وأفراد أسـرهم،              تو

 .وإنه املرحلة األوىل يف إعداد تعليق عام بشأن هذا املوضوع

 التابع للمفوضية رئيس فرع القضايا االقتصادية واالجتماعيةوقدم السيد كريغ خميرب،    -٢
اسم املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، وأشـار   مالحظات افتتاحية ب   ،السامية حلقوق اإلنسان  

إىل أنه، مع استثناءات قليلة جداً وحمددة بدقة، يوفر القانون الدويل حلقوق اإلنسان احلمايـة               
وأشار أيضاً إىل أن من األولويـات املواضـيعية         . حلقوق مجيع املهاجرين، أياً كان وضعهم     

ـ  السامية حل  فوضيةللم سـيما   سان يف سـياق اهلجـرة، ال  قوق اإلنسان إعمال حقوق اإلن
يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واحتجاز املهاجرين وجترمي اهلجرة غري           فيما

وأعرب عن أمله يف أن يـساعد      . القانونية، ومكافحة كره األجانب، والتمييز ضد املهاجرين      
  :املسائل التاليةب فيما يتعلقيوم املناقشة العامة على توضيح املفاهيم اخلاطئة 

كيف ميكن معاجلة حقوق اإلنسان ومعايري العمل املتصلة بالعمال املهاجرين الـذين             •
 يعيشون يف وضع غري قانوين مبزيد من الفعالية؟

 كيف ميكن للدول أن تتجنب جترمي اهلجرة غري القانونية؟ •

عمال املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قـانوين         للكيف ميكن للدول أن تكفل       •
 حبقوقهم بشكل فّعال؟طالبة املوأفراد أسرهم 

 من االحتجاز اإلداري للمهاجرين     ما هي التدابري البديلة اليت ميكن استخدامها بدالً        •
 الذين يعيشون يف وضع غري قانوين؟

ية للمهـاجرين الـذين   ما مدى احلماية اليت تتمتع هبا احلقوق االقتصادية واالجتماع        •
 يعيشون يف وضع غري قانوين مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؟
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  بيانات اخلرباء  -ثانياً  
قدم مالحظات تكميلية كل من ممثل من منظمة العمل الدولية، الذي شـدد علـى              -٣

املهاجرين التآزر بني معايري العمل الدولية والقانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بالعمال             
قييت منظمة العمـل الدوليـة     وقال إن اتفا  . الذين يعيشون يف وضع غري قانوين وأفراد أسرهم       

بشأن اهلجـرة يف أوضـاع   ) ١٩٧٥(١٤٣بشأن العمال املهاجرين ورقم   ) ١٩٤٩(٩٧ رقم
اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين، والتوصيتني املرفقتني هبما، ومهـا            

 على التوايل، تنطبقان على مجيع العمال، بغض النظـر          ١٥١ والتوصية رقم    ٨٦ية رقم   التوص
ويرد هذا املبدأ أيضاً يف     . عن جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين، ما مل ينص على خالف ذلك          

، وأكدته من جديد جلنة منظمـة العمـل         ١٩١٩ديباجة دستور منظمة العمل الدولية لعام       
  .ن اجلمعياتالدولية املعنية حبرية تكوي

وشددت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات على             -٤
 من اتفاقية منظمة العمل ١التكامل بني معايري العمل الدولية وحقوق اإلنسان ورأت أن املادة          

باحترام حقـوق اإلنـسان     "، اليت تتطلب من الدول األطراف أن تتعهد         ١٤٣الدولية رقم   
حقوق اإلنسان األساسية الواردة يف الصكوك      "، تشري إىل    "عمال املهاجرين كافة  ألساسية لل ا

 ووفقـاً ". الدولية اليت اعتمدهتا األمم املتحدة، واليت تشمل بعض احلقوق األساسية للعمـال           
لإلطار املتعدد األطراف ملنظمة العمل الدولية بشأن هجرة األيدي العاملة، ينبغي تعزيز ومحاية       

قوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين، املبينة يف االتفاقيات األساسية الثماين ملنظمة العمل            ح
الدولية، ومعاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة لألمم املتحدة، وإعالن منظمة العمل الدولية            

 . بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل، بغض النظر عن وضعهم١٩٩٨لعام 

محد طال، وهو عضو يف جلنة العمال املهاجرين، يف بيانه التوازن الذي            وأكد السيد أ    -٥
تسعى االتفاقية إىل حتقيقه بني السيادة الوطنية واحلاجة إىل كل من محاية حقـوق العمـال                
 املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين من االستغالل، وتنظيم تدفقات املهاجرين وفقاً            

وقد منح اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدان الدوليان        . انلنهج قائم على حقوق اإلنس    
اخلاصان حبقوق اإلنسان حقوقاً جلميع البشر، مبا يف ذلك للمهاجرين، بغـض النظـر عـن          

، منحـت   ٧وباإلضافة إىل تلك احلقوق وحظر التمييز املنصوص عليه يف املـادة            . وضعهم
 يعيشون يف وضع غري     مبن فيهم الذين  راد أسرهم،   االتفاقية حقوقاً حمددة للعمال املهاجرين وأف     

وأشار إىل بعض هذه احلقوق بالتفصيل، على النحو الوارد يف اجلزأين الثالث والرابع             . قانوين
 .من االتفاقية

منائية وهو أستاذ يف املعهد العايل للدراسات الدولية واإل       وتوسع السيد فنسنت شتيل،       -٦
تفاقية واملعاهـدات األخـرى حلقـوق       لالحتليله املقارن   تناول هذه احلقوق يف     نيف، يف   جب

ويف حني أن الغالبية العظمى من األحكام املنصوص عليها يف االتفاقية واليت تنطبق             . اإلنسان
على العمال املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين تتعلق حبقـوق اإلنـسان العامـة                
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قد وضع حكمان من هذه األحكام يف سياق        واملشتركة بني مجيع معاهدات حقوق اإلنسان، ف      
، ومتكني العمـال    )١٧املادة  (االتفاقية ملراعاة الوضع اخلاص للمهاجرين احملرومني من حريتهم         

ويوفر اجلزء الثالث   ). ٢٢املادة  (املهاجرين من تسوية مطالبهم املتعلقة باألجور يف حالة الطرد          
 مل تتناوهلا صراحة املعاهدات الدوليـة األخـرى         من االتفاقية احلماية لبعض احلقوق املهمة اليت      

حلقوق اإلنسان، مثل احلماية من مصادرة أو إتالف الوثائق يف غري األحوال املنصوص عليها يف               
القانون، واحلق يف حتويل املدخرات عند انتهاء اإلقامة يف دولة العمل، واحلق يف احلصول علـى           

مثة حقوق أخرى ال تتناوهلا االتفاقية وتكفلـها        و. ةمعلومات حول احلقوق الواردة يف االتفاقي     
 . ووضعهممعاهدات أخرى حلقوق اإلنسان بغض النظر عن جنسية املهاجرين

 محاية حقوق العمال املهاجرين     املطروحة أمام التحديات  : حلقة النقاش   -ثالثاً  
  الذين يعيشون يف وضع غري قانوين وأفراد أسرهم

  املخـاوف   تنـاول  يف نيـف جبمكتب األمم املتحـدة      كوستاريكا لدى  ممثل شارك  -٧
 وقالِ إن كوسـتاريكا   . جمال اهلجرة  يف األطراف يف االتفاقية   والتحديات اليت تواجه الدول غري    

 يف  حقوق اإلنـسان  ، وأسبقية   القوية مؤسساهتا وتشريعاهتا الدميقراطية  ، وإن   مقصد وعبور  بلد
منظمة  معظم اتفاقيات ، مبا يف ذلك     كوستاريكا الدولية اليت صدقت عليها    واملعاهدات،  الدستور

، ال ميكن الفصل    ومع ذلك . حقوق مجيع املهاجرين   حلماية ضمانات كافية   توفر ،العمل الدولية 
 ميكـن محايـة    تصور كيف ، يصعب   وباملثل. بلد ما الوضع االقتصادي يف     و مسألة اهلجرة بني  

. دولة ما  إقليم   إىل خلسة   نوالء املهاجر دخل هؤ  إذا للمهاجرين احلقوق االقتصادية واالجتماعية  
  . يف الربنامج السياسي للحكومة احلاليةمسألة التصديق على االتفاقية غري مدرجةو
ووصف ممثل البعثة الدائمة لألرجنتني لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف التجربة              -٨

، كـان لـدى     ٠٠٣٢فحىت عـام    . هلجرةاملتعلقة با اإلجيابية لألرجنتني يف حترير سياستها      
مها طبقـة   احـد إ قانون تقييدي للهجرة، وكان اجملتمع يتكون عندئذ من طبقتني           األرجنتني

املهاجرين اليت كانت حمرومة أو شبه حمرومة من التعليم والعمل والرعاية الـصحية، والـيت               
وركـز  . كانت كبشاً للفداء بالنسبة إىل الوضع االقتصادي الذي كان يزداد صعوبة يف البلد            

 من األمـن     على حقوق اإلنسان املتعلقة باملهاجرين بدالً      ٢٠٠٣ لعام    التقدمي  اهلجرة قانون
املساواة يف املعاملة بني املهاجرين واملـواطنني،       والقومي، ونص على حق اإلنسان يف اهلجرة،        

املـساعدة  والصحة والتعليم   واحلق يف مجع مشل األسرة، واملساواة يف وصول املهاجرين إىل           
 .ماعية، بغض النظر عن وضعهم كمهاجريناالجت

، قامت األرجنتني بـني     ")الوطن الكبري ("يف إطار برنامج تسوية أوضاع املهاجرين       و  -٩
 مهاجر من بلدان السوق املشتركة لبلـدان        ٢٢٥ ٠٠٠ بتسوية وضع    ٢٠١٠ و ٢٠٠٦عامي  

 بطلب لتـسوية  مهاجر تقدموا  ٤٢٣ ٠٠٠  جمموع من(املخروط اجلنويب والبلدان املنتسبة إليها      
. ٢٠٠٤ وبفضل هذه التدابري، اخنفض الفقر والبطالة بشكل ملحوظ منـذ عـام           ). أوضاعهم
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وأظهرت جتربة األرجنتني أنه ميكن التوفيق بني سياسات اهلجرة الليرباليـة واالحتياجـات             
االقتصادية للدولة، شريطة أن تقترن تسوية أوضاع املهاجرين بتعديالت تشريعية وسياسـية            

  .ل التصدي لألسباب الكامنة وراء اهلجرة غري القانونيةمن أج
أحد كبار األخصائيني يف الرابطة املعنية بسياسة اهلجرة العاملية إىل أنه علـى             وأشار    -١٠

الرغم من األزمة االقتصادية احلالية، مل حيدث اخنفاض يف الطلب على اليد العاملة الرخيـصة               
وعلى الرغم من االجتاه يف املدى الطويل إىل زيـادة          . نذات املهارات العالية من املهاجري     أو

 يقـوم   آخذةً بنهج هذا الطلب، تقوم الدول على حنو متزايد بتنظيم سوق العمل للمهاجرين            
ومثة ميل إىل اجلمع بني تفتيش العمل والرقابة علـى اهلجـرة للكـشف عـن      . على الرقابة 

األحيان طرد املهاجرين غري القانونيني فوراً،      وبينما يتم يف كثري من      . املهاجرين غري القانونيني  
وتزداد املطالبة باهلجرة املؤقتة أو الدائرية، اليت       . تفرض غرامات معقولة على أصحاب العمل     

ميكن من خالهلا زيادة الوصول إىل أسواق العمل يف بلد املقصد عن طريق ختفيض مـستوى                
  .دائرية، كحل للهجرة غري القانونيةاحلماية للعمال املهاجرين مبوجب ترتيبات مؤقتة أو 

تنظـيم  اليت تدفع إىل مقاومة      هي الضغوط االقتصادية     ،وحدد ثالثة حتديات رئيسية     -١١
سـيما غـري القـانونيني،       انتقال األيدي العاملة املهاجرة، وإلقاء اللوم على املهاجرين، وال        

لـذي يـؤدي إىل وصـمهم       يتعلق باملشاكل االقتصادية واالجتماعية القائمة، األمر ا       فيما
سبيل املثال، باعتبارهم منافسني غري شرفاء يف الوظائف املتاحة وانتـهازيني يف مزايـا               على(

 من احللول منها توسـيع      واقترح عدداً . ، وجترمي املهاجرين غري القانونيني    )احلماية االجتماعية 
لة مع تنفيذ خطط    نطاق التصديق على االتفاقية، ووضع سياسات وطنية هلجرة األيدي العام         

ملموسة حىت يف غياب هذا التصديق، وتوفري احلماية االجتماعية واخلدمات األساسية مثـل             
الرعاية الصحية والتعليم للمهاجرين غري القانونيني، والفصل بصورة حازمة بني الرقابة علـى             

  .، من جهة أخرى وتلك اخلدمات وتفتيش العمل، من جهة أوىل،اهلجرة
. اركون اآلثار القانونية واالجتماعية واالقتصادية للهجرة غري القانونيـة        وناقش املش   -١٢

وأعربوا عن قلقهم إزاء االجتاه حنو جترمي املهاجرين الذين يعيشون يف وضـع غـري قـانوين                 
واألشخاص الذين يساعدوهنم مثل املهاجرين اآلخرين، أو املعلمني، أو املهنيني الـصحيني،            

ورأوا أن الدول ينبغي أن تنظر يف تسوية أوضاع املهـاجرين،           . هماملؤجرين ألماكن إقامت   أو
الذين دخل معظمهم إىل البلدان بصورة قانونية وأصبحوا بعد ذلك مهاجرين غري قـانونيني              
لتجاوز املدة احملددة لتصارحيهم، أو حماولتهم التخلص من االستغالل أو إساءة املعاملة مـن              

 النتائج  من بني و. ت شرعية للحصول على تصاريح    جانب مستخدميهم، أو عدم وجود قنوا     
 ارتفاع التكاليف االجتماعية، وعـدم      ،املترتبة على حرمان املهاجرين من حقوقهم األساسية      

بيد أن بعض الدول ترى أن االتفاقية متثل هتديداً         . االندماج، وكره األجانب، وحىت اإلجرام    
 . االجتماعيةالستحقاقاتا واحلد منجلهودها الرامية إىل حترير سوق العمل 
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  املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين عملياًمحاية حقوق   -رابعاً  
 عن املمارسات   قدم مدير منهاج التعاون الدويل بشأن املهاجرين غري املوثقني عرضاً           -١٣

ين وقال إنه كانت لدول االحتاد األورويب، اليت تضم حنو أربعة ماليني من املهاجر            . األوروبية
ومل تكن قوانني العمل يف العديد مـن   . ١٩٩٩غري املوثقني، سياسة هجرة مشتركة منذ عام        

الدول األعضاء تسمح للعمال املهاجرين غري املوثقني باملطالبة بأجر مقابل العمـل اإلضـايف      
العطالت أو اإلجازات املرضية بسبب التبعية االقتصادية، أو التكاليف القانونية، أو عـدم              أو
 العمال املهاجرين ليس حبقوقهم فحسب، ولكن توعيةوكان ال بد من  . ويةاهلوثائق  ل زهتمحيا

  .بكيفية ممارسة هذه احلقوق أيضاً
ويف بعض دول االحتاد األورويب، يتحمل املهاجرون مجيع التكاليف املتعلقة خبدمات             -١٤

الرعاية الطبية  (االتفاقية   من   ٢٨الرعاية الصحية، بينما تتفق املمارسة يف دول أخرى مع املادة           
 ٢٠١١أو تتجاوز هذا املعيار، مبا يتماشى مع قرار الربملـان األورويب لعـام           ) الطارئة باجملان 

 التعلـيم  نيـل واحلـق األساسـي يف   . بشأن احلد من التفاوت الصحي يف االحتاد األورويب      
 تتراوح أعمـارهم    ذي جلميع األطفال املهاجرين ال    مكفول عموماً )  من االتفاقية  ٣٠ املادة(

.  سنة، ولكنه حمدود فيما يتعلق مبرحلة ما قبل املدرسة أو التعليم العـايل     ١٦ سنوات و  ٦ بني
وحق املهاجرات الاليت يعشن يف وضع غري قانوين من ضحايا العنف يف الوصول إىل العدالـة    

ء إىل   يف حالـة اللجـو      من التعرض للطـرد     خلشيتهن حمدود أيضاً )  من االتفاقية  ١٦املادة  (
وينبغي أن تصدق الدول على االتفاقية وعلى اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة ذات             . الشرطة

الصلة، كما ينبغي إزالة العقبات اإلدارية اليت متنع املهاجرين الذين يعيشون يف وضـع غـري                
دم قانوين من الوصول إىل اخلدمات األساسية، واالمتناع عن جترمي األفراد أو املنظمات اليت تق          

  .املساعدة هلم، والنظر يف تسوية أوضاع املهاجرين غري القانونيني
وأكدت ممثلة االحتاد الدويل لنقابات العمال على أمهية احلق يف احلرية النقابية واحلق               -١٥

ويف حـني   . يف التفاوض اجلماعي لضمان االمتثال حلقوق العمل اليت ختص العمال املهاجرين          
 تغطيان هذين املعيـارين األساسـيني       ١٤٣ ورقم   ٩٧الدولية رقم   أن اتفاقييت منظمة العمل     

وتشمل املمارسات املعاديـة    . للعمل، فإن القوانني الوطنية ال تتفق كثرياً مع هذين املعيارين         
لنقابات العمال اليت تؤثر على العمال املهاجرين العقبات اإلدارية، والفصل التعسفي، بل طرد             

ويلزم توسيع نطاق االتفاقات اجلماعية     . شون يف وضع غري قانوين    العمال املهاجرين الذين يعي   
، كما يلـزم    "ياإلغراق االجتماع "لتشمل هؤالء املهاجرين وضمان املساواة يف املعاملة ومنع         

 تعزيز أساليب الردع املتعلقة بأصحاب العمل مثل الغرامات الـصارمة وعقوبـات أخـرى             
يلزم معيار دويل قائم على اتفاقية منظمة العمـل         وباملثل،  . وتوسيع نطاقها لتشمل الوسطاء   

بشأن وكاالت االستخدام اخلاصة لتنظيم أنـشطة الوكـاالت         ) ١٩٩٧(١٨١ الدولية رقم 
وقالت إن تسوية أوضاع املهاجرين من أفضل السبل لوضع حد للممارسات   . العابرة للحدود 

ضمان محايتهم االجتماعيـة    غري القانونية للوكاالت واستغالل العمال املهاجرين، فضالً عن         
وينبغي أن تستند التسوية إىل معايري واضـحة وشـفافة          . ومساواهتم يف املعاملة مع املواطنني    
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يف سـوق     الـنقص   مراعاة وموحدة يتم حتديدها من خالل عملية تشاور وطنية واسعة، مع         
  . ومستقبالًاًحاضر
منها حتصيل الـضرائب مـن      وأثناء املناقشة، مت تسليط الضوء على فوائد التسوية و          -١٦

شاركني على أمهية   عدة م وأكد  . العمال املهاجرين واشتراكهم يف برامج الضمان االجتماعي      
 كـأداة   للعمال املرتليني بشأن العمل الالئق    ) ٢٠١١(١٨٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

  .االتفاقيةللدفاع عن حقوق العمال املهاجرين، مبا يف ذلك يف الدول اليت مل تصدق على 

  األفرقة العاملة  -خامساً  

جترمي العمال املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين وتعرضهم لالستغالل   -١  
السيدة بوسي، العـضو يف     : مدير النقاش  (يوسوء املعاملة واالحتجاز التعسف   

البعثة الدائمـة   يف  السيد غيلريمو رييس، السكرتري األول      : اللجنة؛ احملاضران 
الـسيدة  : سيك، والسيد وليام غويس، منتدى املهاجرين يف آسيا؛ املقرر        للمك

  )مارييت غرانج

 ١١رأى الفريق العامل أن جترمي املهاجرين غري املوثقني، باستثناء ما يتعلق بأحداث               -١٧
  مـن جانـب     نتائج األزمة االقتصادية العامليـة واسـتجابة       هو من ،  ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول

ويف حني تقبل احلكومات اهلجرة غـري القانونيـة يف          . جتماعيةاالاحلكومات لالضطرابات   
أوقات النمو االقتصادي، فإهنا ترفض محاية حقوق املهاجرين غـري املـوثقني يف األوقـات               

وشدد الفريق العامل على احلاجة إىل مزيد من البحث حول اآلثار املترتبة على هذا              . الصعبة
  .سياسي، أثناء االنتخابات الوطنية مثالً عن دوره يف اخلطاب التجرمي، فضالًال

وأدى عدم وجود نظام خاص للحرمان من احلرية على أساس وضع املهـاجرين إىل               -١٨
وملواجهـة  . هممن حقوق   العمال رمانح، و األسر املعاملة، وتشتيت    وإساءةضمانات  ال انعدام

ن يف االقتـصادات    التصورات السلبية العامة للمهاجرين، يلزم توضيح مدى إسهام املهاجري        
كثرياً بني االحتجاز اإلداري والعمل     ال مييز    اجلمهور   ألنونظراً  . احمللية واجملتمع بوجه أفضل   

اإلجرامي، يلزم أن تقوم احلكومات بإذكاء الوعي العام وتذكري صانعي الـسياسات بـأن              
 تؤدي إىل   املهاجرين غري املوثقني ليسوا جمرمني، ويلزم أيضاً أن تتجنب استخدام مصطلحات          

ز املهاجرين يف الواقع دليل على فشل    اواحتج". غري قانونيني "أو  " غري شرعيني "وصفهم بأهنم   
صور سلبية للمهاجرين تساهم يف     تشكيل  ويؤدي هذا االحتجاز أيضاً إىل      . سياسات اهلجرة 

  .العنصرية وكره األجانب
دة فعاليتها من خالل     إىل آليات تقدمي الشكاوى وزيا     هاجرينامل وصولوميكن تيسري     -١٩

خطوط اهلاتف املباشرة، وإخطار القنصليات اإللزامي بوجود املهاجر يف البلد الذي يعمل فيه             
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راكـز  إىل م من أجل تيسري املساعدة الفورية الالزمة، وزيارة املمثلني القنـصليني املنتظمـة             
 إىل القضاء من    ومن االستراتيجيات األخرى أن يلجأ احملامون     . االحتجاز والسجون والشرطة  

  . أجل تعديل القانون
أن تكون حقوق اإلنسان    : وحدد الفريق العامل املمارسات اجليدة التالية للحكومات        -٢٠

 التصديق على االتفاقية، وجتنب جترمي املهاجرين غري املوثقني؛          منها طرائقبحموراً لصنع القرار    
مراعاة اهلجرة غري القانونيـة يف      واستخدام مصطلحات تقلل من اتصاهلم املتصور باإلجرام؛ و       

خطط التنمية الوطنية؛ وتسوية أوضاع املهاجرين غري املوثقني بناء علـى معـايري واضـحة               
وشفافة ويف إطار سياسة طويلة األجل للهجرة؛ واعتماد تشريعات حلماية حقـوق مجيـع              

 للـشرطة   تسخري الوسائل املتاحة  العمال املهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم من اهلجرة؛ و        
 من البالغات الكاذبة املقدمة ضدهم؛ وضمان وصول املهاجرين إىل          العمال املهاجرين ماية  حل

حماكم العمل واحملاكم اإلدارية؛ والفصل بوضوح بني الرقابة على اهلجرة وتفتيشات العمـل،         
واخلدمات األساسية، وسبل االنتصاف القضائية للمهاجرين الذين يعيشون يف وضـع غـري             

 . حوار مع بلدان املنشأ، لضمان املعاملة باملثل مثالًوبدء؛ قانوين

مـساعدة  : وتشمل املمارسات اجليدة للبعثات الدبلوماسية والسفارات مـا يلـي           -٢١
 الـيت    االحتجاز أماكنن املقصد؛ والقيام بزيارات إىل      مواطنيها على توثيق وجودهم يف بلدا     

 املهاجرين على نطاق واسع يف حـاالت         فيها مواطنوها؛ ووضع برامج إلعادة توطني      يوجد
الطوارئ الناشئة يف أوقات االضطرابات واألزمات السياسية يف بلدان املقصد، وذلك بـدعم      

وتشمل أمثلة املمارسات اجليدة للمجتمع املدين حشد اجلهود ملكافحة         . من املنظمات الدولية  
قني وتعزيز قدرة املهاجرين على     جترمي مقدمي اخلدمات الذين يتعاملون مع املهاجرين غري املوث        

  .تنظيم ذاهتم ودعم كل منهم لآلخر

محاية وتقييد احلقوق االقتصادية واالجتماعية للعمال املهاجرين الذين يعيشون           -٢  
عـضو  ( السيد كارياواسام : مدير النقاش  (يف وضع غري قانوين وأفراد أسرهم     

؛ الـسيد   )روبـا جملس أو (السيد سريجي كريتشيكوف    : ؛ احملاضران )اللجنة
السيد باوال بـايس، املنظمـة      : ؛ املقرر )منظمة العمل الدولية  ( شوليوينسكي

  )الدولية للهجرة

االتفاقية األوروبية  : حلل الفريق العامل معاهدات جملس أوروبا الرئيسية ذات الصلة          -٢٢
الرغم وعلى  . حلقوق اإلنسان اليت تنطبق على الكافة بصرف النظر عن الوضع القانوين للفرد           

على احلقوق  أيضاً  ميكن أن تنطبق    قوق املدنية والسياسية فقط،     احل أن هذه االتفاقية حتمي   من  
ومل حيظ االقتراح املقـدم لوضـع       .  احلقوق االقتصادية واالجتماعية املستمدة من بعض هذه     

 قوق االقتصادية واالجتماعية الدنيا اليت تنطبق على املهاجرين الـذين يعيـشون يف  قائمة باحل 
وربطت عدة أحكام صادرة عـن احملكمـة       . وضع غري قانوين تأييداً سياسياً كافياً حىت اآلن       
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ونظرت احملكمة  . األوروبية حلقوق اإلنسان بني حقوق اإلنسان واملعايري االجتماعية األساسية        
 يف قضايا تتعلق مبهاجرين يعيشون يف وضع غري قانوين ووجدت انتهاكات كثرية منها               أيضاً

، )٦املـادة   (، واحلق يف حماكمة عادلة      )٤املادة  (ت حلظر االسترقاق والعمل القسري      انتهاكا
ورأت احملكمـة أن    ). ١٤املادة  (، وحظر التمييز    )١٣املادة  (واحلق يف سبيل انتصاف فعال      

إعادة األشخاص الذين تكون حياهتم معرضة للخطر ألسباب طبية أو إلصابتهم مبرض عضال          
). ٣املادة  (صول فيه على العالج الالزم يشكل انتهاكاً حلظر التعذيب          إىل بلد ال ميكنهم احل    

. ٣ورأت احملكمة أيضاً أن إقامة ملتمس اللجوء يف ظروف ال إنسانية يشكل انتهاكا للمادة               
 مثل توصـية اللجنـة      ،واستخدمت احملكمة عالوة على ذلك الصكوك القانونية اإلرشادية       

ة إىل الدول األعضاء بشأن احلق يف تلبية االحتياجات املادية ـاملوجه  R)2000 (3الوزارية رقم 
 لألشخاص الذين يكونون يف حاالت من املعانـاة الـشديدة، إلنفـاذ احلقـوق               األساسية

  .، على الرغم من الطابع غري امللزم هلذه الصكوكاالقتصادية واالجتماعية
االقتصادية واالجتماعية  ومن الصكوك األخرى اليت ميكن استخدامها حلماية احلقوق           -٢٣

للمهاجرين وحتديدها الربوتوكول األول لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان الذي يضمن حق           
ويف حـني أن    .  التعليم اجملاين   نيل أطفال املهاجرين غري املوثقني، يف    مبن فيهم   مجيع األطفال،   

رين الـذين يعيـشون يف   امليثاق االجتماعي األورويب ال ينطبق يف معظم احلاالت على املهاج        
 الـدول األعـضاء املـساعدة       تقضي بأن توفر   من امليثاق    ١٣وضع غري قانوين، فإن املادة      

بيد أن  . االجتماعية والطبية لكل من ال ميلك موارد كافية، بصرف النظر عن وضعه القانوين            
  . للميثاق لتقدير الدول األعضاءمدى املساعدة االجتماعية متروك وفقاً

 آليات الرصـد الدوليـة يف       تؤديهالفريق العامل على الدور الذي ميكن أن        وشدد    -٢٤
. الدفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمهاجرين الذين يعيشون يف أوضاع غري قانونية   

وأشري إىل اللجنة األوروبية ملنع التعذيب كمثال على آلية مراقبة فعالـة لتحـسني أوضـاع           
 بأن املهاجرين الذين يعيشون يف وضـع غـري          ر الفريق العامل أيضاً   وأق. املهاجرين احملتجزين 

قانوين يواجهون عقبات كبرية عند حماولة الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية، إما لعـدم              
معرفتهم حبقوقهم وشعورهم بالقلق إزاء العواقب، مثل االحتجاز، وإما الفتقارهم إىل الوقت            

ومن العقبات القانونية والعملية األخـرى      . فادة من هذه السبل   واملوارد املالية الالزمني لالست   
احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة واجـب اإلبـالغ عـن          ب التمتعاليت تواجه املهاجرين يف     

املهاجرين غري القانونيني لسلطات اهلجرة يف بعض البلدان، واالعتراف احملدود هبذه احلقـوق             
دم اقتصار احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف دسـاتري        وعلى الرغم من ع   . ليةيف القوانني احمل  

 حتدد يف كثري من األحيان ما هي        وطنية كثرية على املواطنني فقط، فإن التشريعات الوطنية ال        
  .احلقوق املستحقة لكل فرد

والحظ الفريق العامل أن احلد األدىن من احلقوق اليت تتمتع باحلماية مبوجب االتفاقية               -٢٥
أضيق نطاقاً من نظريه يف معاهدات األمم املتحدة األساسية األخرى حلقـوق            ) ٨١دة  انظر املا (

) ١٩٤٨(٨٧اقية منظمة العمل الدولية رقـم       وعلى سبيل املثال، أشار العهدان إىل اتف      . اإلنسان
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. بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم اليت تنطبـق علـى مجيـع العمـال املهـاجرين                
ر احلق يف تكوين اجلمعيات والتنظيم اجلماعي على العمـال املهـاجرين            االتفاقية، يقتص  ويف
املتعلق ) ٢٠١٠(١بيد أن اللجنة قامت يف تعليقها العام رقم         .  يعيشون يف وضع قانوين    نالذي

 يعيشون يف وضـع     نبتوسيع نطاق هذا احلق ليشمل العمال املهاجرين الذي        بالعاملني باملنازل 
 قامت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          وباملثل،. غري قانوين أيضاً  

) ٣٠يف توصيتها العامة رقم     (وجلنة القضاء على التمييز العنصري      ) ١٤رقم   تعليقها العام  يف(
بتوسيع نطاق احلق يف الصحة ليشمل مجيع األشخاص، بصرف النظر عن وضعهم، وذهبتـا              

العالج الطيب جلميع املهاجرين    التفاقية اليت تضمن احلق يف       من ا  ٢٨بالتايل إىل أبعد من املادة      
  .يف احلاالت الطارئة فقط

  من االتفاقية ينبغي تفسريها تفـسرياً      ٢٧ من املادة    ٢ورأى الفريق العامل أن الفقرة        -٢٦
  لضمان حصول العمال املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين على استحقاقات            واسعاً

اقية ال حتمـي احلـق يف       ويف حني أن االتف   .  االجتماعي اليت يسامهون فيها     الضمان خمططات
دول األطراف يف حتديد املعايري اليت تراها لقبـول العمـال           حق ال  ٧٩فظ املادة   العمل، وحت 

املهاجرين، فإن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تؤكد يف تعليقها العام            
 ولذلك ينبغي مناقشة  .  مببدأ عدم التمييز   لى أن احلق يف العمل يرتبط متاماً      ع) ٢٠٠٥(١٨رقم  

مدى انطباق احلق يف العمل على املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين من منظـور                
وال جيوز فرض قيود على هذا احلق إال لتحقيـق هـدف            . املساواة يف املعاملة وعدم التمييز    

ويف حني أن   .  لتحقيق هذا اهلدف معقولة ومتناسبة     املتخذةبري   التدا شرط أن تكون  مشروع، و 
، فإن هذه احلجة تكون غري جمديـة عنـدما           مشروعاً محاية أسواق العمل الوطنية تعترب هدفاً     

  .يكون سوق العمل يف بلد ما يف حاجة إىل عدد كبري من العمال املهاجرين
هاجرين الذين يعيـشون    للمكفولة  املماية  احلالقدر من    الفريق العامل إىل أن    وخلص  -٢٧

قوق اإلنسان بنـاء   حلاألخرى األمم املتحدة األساسية معاهدات  مبوجب غري قانوين يف وضع   
وشـدد  . مبوجب االتفاقيـة   يفوق حقوقهم االقتصادية واالجتماعية    ،عدم التمييز  على مبدأ 

هـاجرين الـذين     امل متتـع الفريق العامل على ضرورة الفصل بدقة بني إنفاذ قوانني اهلجرة و          
  .قوقهم االقتصادية واالجتماعيةحبيعيشون يف وضع غري قانوين 

الذين يعيشون يف وضع     حقوق العمال املهاجرين   محاية التعاون الدويل يف جمال     -٣  
 :احملاضر؛  عضو اللجنة ،  سيفيم السيد: مدير النقاش (أفراد أسرهم   و غري قانوين 

 لدى مكتب األمم املتحدة    للفلبنيائم  ، نائب املمثل الد   ليباتان. دنيس ي السيد  
  )الكاثوليكية الدولية للهجرة اللجنة، بينجهام جون السيد :املقرر يف جنيف؛

وفائدة ، ناقش الفريق العامل أسباب عزوف بلدان املقصد عن التصديق على االتفاقية        -٢٨
 حلماية حقوق العمال    والنهج اإلقليمية ،   للتعاون الدويل  نتدى العاملي للهجرة والتنمية كمنرب    امل

  .املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين
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 املصّدقة على االتفاقيـة هـي        أن البلدان  الحظ الفريق العامل أنه مل يعد صحيحاً      و  -٢٩
ومـع  .  وغريها واملكسيك مصر و تركياو األرجنتنيو أذربيجان  املرسلة مثل  باألساس البلدان 

يف حني أن مجيع الدول ينبغي أن تتعاون يف         و. نوبذلك، هناك فرق واضح بني الشمال واجل      
وسائل أخرى لتعزيز حقوق    استكشاف  أيضاً   ، فإنه ينبغي  الدعوة إىل التصديق على االتفاقية    

  .العمال املهاجرين
كرب قاعدة للتعاون الدويل يف قضايا اهلجرة،      أويشكل املنتدى العاملي للهجرة والتنمية        -٣٠

  وضع  إىل فضي وكونه آلية للنقاش وليس للحماية، فإنه قد ي        مللزمطابعه غري ا  وعلى الرغم من    
وشجع بعض املشاركني علـى     . أشكال جديدة من التعاون الدويل    ابتكار  سياسات جديدة و  

  .أن تستفيد اللجنة من املنتدى بشكل أفضل يف الترويج للتصديق على االتفاقية
 يف ذلك الدور املتزايـد للمحـاكم        وأكد الفريق العامل أمهية التعاون اإلقليمي، مبا        -٣١

. فهمهاوتعزيز  حقوق املهاجرين   اإلقليمية، مثل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف تفسري         
وعلى الصعيد الثنائي، ينبغي أن تكفل الدول النص يف اتفاقات العودة على محايـة احلقـوق       

صعيد الوطين بالنص على احلد األدىن وينبغي تعزيز تنفيذ االتفاقية على ال     .  يف االتفاقية  املكفولة
 .لألجور، وتوفري عقود منوذجية، ومعلومات من بلدان املنشأ قبل املغادرة

   اجللسة العامةالتقرير املقدم من األفرقة العاملة الثالثة إىل  -سادساً  

 يف تقريرها إىل االجتاه العاملي حنو جترمي املهـاجرين          ١أشارت مقررة الفريق العامل       -٣٢
وقالت إن إلغاء هذا التجرمي ينبغي أن يبدأ بتغيري نظـرة           . ذين يعيشون يف وضع غري قانوين     ال

وقالت أيضاً إن هولندا مثال مشجع على ذلك حيث جنح اجملتمـع            . اجلمهور إىل املهاجرين  
يف زوال صفة اجلرمية عن اخلدمات الـيت تقـدمها          مارسها  املدين هناك بفضل الضغوط اليت      

، ينبغي أن تشمل معايري تسوية أوضاع       وعموماً. عد املهاجرين غري القانونيني   اجلهات اليت تسا  
ومن بني األدوات املتاحة للدعوة إىل      . هؤالء املهاجرين مدة اإلقامة يف الدولة اليت يعملون هبا        

إلغاء جترمي املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين ومحايتهم من االسـتغالل وسـوء               
، شدد الفريـق    وأخرياً. بة حبقوقهم أمام القضاء، والعمل مع املشرعني الوطنيني       املعاملة املطال 

 العمل ومراقبة اهلجرة، وينبغي التركيز علـى        عمليات تفتيش العامل على ضرورة الفصل بني      
 . من طردهمالصحة املهنية للعمال املهاجرين بدالً

رت يف الفريـق العامـل       موجزاً للمناقشات اليت ج    ٢وقدمت مقررة الفريق العامل       -٣٣
وقالت إن نطاق احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمهاجرين الذين يعيشون يف وضـع غـري        
قانوين ومداها مبوجب القانون الدويل كانا املوضوع األساسي للمناقشات اليت دارت حـول            

ذه احلقوق  وبالنظر إىل األمهية األساسية هلذه احلقوق، يلزم الفصل بني ممارسة ه          . هذه املسألة 
  .وإنفاذ قوانني اهلجرة
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ال ينبغـي   ) ١: ( تقرير الفريق العامل والتوصيات التالية     ٣وقدم مقرر الفريق العامل       -٣٤
استخدام التعاون الدويل كوسيلة للحد من االلتزامات الدولية للدول فيما يتعلق حبماية حقوق   

غي أن تبذل الدول األطراف يف      ينب) ٢(العمال املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين؛         
 الفرص املتاحة مثل املنتدى     باغتنامللتصديق عليها   من أجل الترويج     مشتركة   االتفاقية جهوداً 

ينبغي تعزيز النهج اإلقليمية الرامية إىل محاية حقـوق العمـال           ) ٣(العاملي للهجرة والتنمية؛    
 تعيد اللجنة النظـر يف دورهـا       ينبغي أن ) ٤(املهاجرين الذين يعيشون يف وضع غري قانوين؛        

  .بشأن الترويج للتصديق على االتفاقية، مبا يف ذلك يف املنتدى العاملي
ن اجلهود املبذولـة    إوقال أحد اخلرباء    . وانصب النقاش على التصديق على االتفاقية       -٣٥

وينبغي أن ختصص منظمـة العمـل الدوليـة         . للتشجيع على التصديق متواضعة حىت اآلن     
وينبغي أن تـؤدي الـدول      . قوق اإلنسان املزيد من املوارد هلذا الغرض      السامية حل ة  فوضياملو

وأجاب خبري آخر بأن الترويج للتصديق يتطلـب        .  يف هذا الشأن    أكثر نشاطاً  األطراف دوراً 
وينبغي بـاألحرى  . االعتراف بأن االتفاقية ال حتمي احلق يف تسوية أوضاع العمال املهاجرين       

وأشار خبري ثالث إىل أن دوالً كثرية ترفض التصديق علـى           . اون بني الدول  التركيز على التع  
االتفاقية يف حني أن تشريعاهتا الوطنية توفر مستوى أعلى من احلماية وأن العديد من احلقوق               

ولذلك ينبغي أن . املنصوص عليها يف االتفاقية حتميها بالفعل معاهدات أخرى حلقوق اإلنسان
 .ت املعاهدات األخرى لتوضيح نطاق تلك احلقوقتعمل اللجنة مع هيئا

  املالحظات اخلتامية للرئيس  -سابعاً  
 كثرية تكفل احلقوق اليت حتميها االتفاقية وأنه ليس هناك بالتايل     أكد الرئيس أن دوالً     -٣٦

وقال إن العقبات اليت حتول دون التصديق على االتفاقيـة ذات           . ما مينعها من التصديق عليها    
ودعا املشاركني إىل بذل جهود مجاعية      . سي وليست ذات طابع اقتصادي أو قانوين      طابع سيا 

وقال أيضاً إن املهـاجرين     . أفضلفهماً  ملساعدة الدول على فهم اآلثار املترتبة على التصديق         
الذين يعيشون يف وضع غري قانوين جزء من اجملتمع يف البلدان اليت يعملون هبا وينبغي توضيح                

قتصادات الوطنية، مبا يف ذلك عن طريق محلة عاملية تنظمها املنظمـات غـري              دورهم يف اال  
وعالوة على ذلك، يلزم بناء قدرات املـوظفني العمـوميني يف جمـال حقـوق                .احلكومية

. جنائيـة مـسؤولية     حتميلهم املهاجرين، الذين ال ينبغي أن يؤدي وضعهم غري القانوين إىل         
  .ي أن تؤديه يف ضمان حقوق مواطنيها باخلارج دور هام ينبغولبلدان املنشأ أيضاً

وشكر الرئيس املشاركني على العمل اهلام الذي قاموا به يف يوم املناقـشة العامـة،                 -٣٧
وقال إن شراكة اللجنة مع املنظمات      . وبالتحديد على مناقشتهم النشيطة ومسامهاهتم املكتوبة     

. ي إقامة عالقات مماثلة مع نقابات العمالغري احلكومية من اإلجنازات الكربى هلذا اليوم وينبغ     
 العديد من االستنتاجات اليت مت التوصل إليها يف يـوم           ٢سيعكس التعليق العام للجنة رقم      و

  .املناقشة العامة
        


