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نظر ر اللجن ررا ت الر لر ر ال ررلألرج ال ر ر ل ر نرر ر  )CMW/C/ARG/2ت لس ررر
-1
أل 432انظر  CMW/C/SR.431أل ،)SR.432املع رتني ت  2أل 3أللتل/سررمر  .2019ألاعر ررل ه ر
املالحظ اخلر م ا ت لسر  443املع تنية ت  11أللتل/سمر .2019

431

ألف -مقدمة
حب اللجنا بر لمي اللأللا الط ف ل ه اللألرج ال  ،ألب نيألنيه على ق ئ ا املس ئل احمل لا
-2
قم ررل ررلمي الر ل ر  )CMW/C/ARG/QPR/2ألابملعلتم ر افي ر يت ا ال ررل ق ررلم التيت ررل ال ر ج أس ر
ختس هتراسر ت ا رسر  ،مرلل امللل لرا الت ن را لل جر ة ت أللارة اللاخل را ألالعرم ل الع مرا ألافسرا ..
أليم التيتل ألض ً مم ل آخ لن عن امللل لا الت ن ا لل ج ة ،ألمه نيل مت إن لا ز ،ملل الشؤأل .ال نتن ا،
ألأألمس ر ألزا ،ملل الشؤأل .اللألل ا؛ ألمم لاً عرن أللارة اخل ر را ألعرؤأل .العمر نية ،ألهراي مر ري ار ب ل ال سرتلنر أل ،
الررتلل ة ألمررلل ة ملل لررا ح ررت افنسر  .ألال ضر ي اجلنسر ن ا؛ ألمم لر عررن المع ررا اللائ ررا ل ر نرر لررل
مارب المم املرحلة ت ن ف.
أل ع ب اللجنا عن لل ه إلاء احلتار املفرتح ألالمنَّ ء الر ج أج ر ج مرل التيترل .ار أفر سرف
-3
ل .ال نيألني على ق ئ ا املسر ئل ج رلإ إيف ت  26متتل/لتل ر  ،2019ألهرت مر حر ل نيأل .إ حرا ألقر سر ف
للرتمجا إىل لم ع ل اللجنا.
أل لرك اللجنا أ .الر نر  ،بتصف أحل بللا .املنشأ للع ر ل امل ر لن ،أحر ل رلم ً ت
-4
مح لا ح ت متا ن ت اخلر ر ..ار أ .اللجنرا الحرض ألضر ً أ .اللأللرا الطر ف تا ر  ،بتصرف بلرل
عمتر ألم صل ،علنياً من الرحلي املرعل ا حب لا ح ت الع ل امل لن.
أل الحررض اللجنررا أ .بعررد الملررلا .الررل لع ررل يت ر الع ر ل امل ر أل .مررن الر نر ر ل س ر
-5
أ ايت ً ت ايف ف ق ا ألأ .ذلك قل لع قل مترل هؤيفء الع ل حب تق م مبت ب ايف ف ق ا.

__________
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ابء -اجلوانب اإلجيابية
حب اللجنا ابلرلاب الرش لع ا ألاملؤسس ا الل اخت هت اللأللا الط ف مرن أ رل عزلرز ح رت
-6
.
الع ر ل امل ر لن نياخررل إقل ر ألمح لر ر  ،أليف سر الرررلاب ال ام ررا إىل ما يتحررا ايفصر ر ابلعر
أل ع ب اللجنا ألضر ً عرن رلل ه إلاء قمرتل اللأللرا الطر ف الع ر ل امل ر لن الفنرزأللل ألأسر هم ،ألإلاء
ال انمج افنس ال ج جأليل لص حل الال ئ السترل .
-7

أل الحض اللجنا أ .اللأللا الط ف صلق على الصاتك اللألل ا الر ل ا أأل انض

أ)
ع إ 2015؛
ب)
).
-8

إل :

ال أل تسررتل ايفخر ر رج يف ف ق ررا ح ررت الطفررل املرعلررا  ،ر اء ررلمي المالا ر  ،ت
ا ف ق ا ع إ  1961املرعل ا خبفد ح يف انعلاإ اجلنس ا ،ت ع إ 2014؛
ا ف ق ا منظ ا الع ل اللألل ا بشأ .الع ل املنزل ،

2011

رقم  ،)189ت ع إ .2014

أل حب اللجنا ابعر ني الرلاب الرش لع ا ألاملؤسس ا الر ل ا:

الم رقم  DI-2019-3767-APN-DNM#MIالص نير عن ملل امللل لا الت ن ا لل ج ة،
أ)
ال ج لنص على العفت عن يت ن س اتم ز ستلف  ،ألهاي متا نا ب أليت ا للل أ ف ل حي لت .اجلنس ا الر نر ن ا،
جألريترل مبت مر احلظر علررى عتنيهتر إىل الر نرر لسرم ب اسررر ن ئ ا ذا ر بل إنسر  ،ألهرت قر ار أعلنر رمس ر ً
مم ل اللأللا الط ف خالل احلتار المن ء مل اللجنا؛
عررلااي اجلنس ر ا ألمح ر لر م ألأليررل إ ر اء
ب) ال ر نت .الع ر إ بشررأ .ايفع ررتاف ابلع ر
عرلااي اجلنسر ا ألحل ر لر م ألمسر علهتم أل رتيت سر ال لرجن سر م ،املعر رل
لرحللل أليل الع
ت ع إ 2019؛
).

اخلطا الت ن ا لل س ألاة ت احل ت ألالف

ني)

ايترر ح امللل لا الت ن ا ملس علة الضح ي ت ع إ 2018؛

هر)
ت ع إ 2017؛
أل)

 ،)2020-2018املعر لة ت ع إ 2018؛

اخلطا الت ن ا ملنل ع ل ال ف ل ألال ض ء عل ر ألمح لرا الع ر ل املر اه ،2022-2018 ،
ايترر ح أألل مسز لرت

امل

لن ألالال ئ  ،ت ع إ 2017؛

خطا الع ل الت ن ا ملنل العنف يل امل أة ألال ض ء عل ألملس علة الضح ي،2019-2017 ،
ل)
املعر لة ت ع إ 2016؛
ح) الألام ر الر ل ررا الص ر نيرة عررن امللل لررا الت ن ررا لل ج ر ة :الم ر رقررم  2018/594ألالم ر
رقررم  2019/520اللر ا .لضررع  .ب انخر ً خ صر ً ملسر علة امل ر لن الفنرزأللل ؛ ألالمر رقررم 2017/1143
ال ج لستج أألي ع املرتا ن اار لر لسرم ب إنسر ن ا؛ ألالألامر رقرم  2014/3915ألرقرم 2015/4499
املرضر رلن مرن النرزاع السرترج
ألرقم  2016/4683ألرقم  2019/1025الص نيرة ت إ ر ب انمج العر
)Programa Siria؛
ط) اعرزاإ اللأللا الط ف أ .لر ،.ت مرحف الت ين املعين اباج ة ت مللنا بتلنس آلر ،
املنحلرلن من أصل أيت ل اي إىل الر نر  ،ابعرم ر ألس لا لع ض نرتع
يت ع ً لسز على هج ة الع
اجملر ل الر نر ين؛
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ج) مش رسا اللأللا الط ف النشطا ت ع ل الرنس ا افقل ا مرن أ رل نظر م هجر ة
املرتا ن الفنرزأللل ألامل رتحر الرل ألررلهت لر سر ااجر ة انمنررا ألاملنظ را ألالنظ م ررا ،ت منررلي م ررل
ع ل ا س رت ،ألمنظ ا اللألل الم لا ا ،ألاللجنا املعن ا ب ض ي ااجر ة ،ألاملنظ را اللألل را لل جر ة ،ألمرؤمت
أم لار اجلنتب ررا لل جر ة ،ألخ تعررا أصررلق ء اف ر ر افقل رراي الشر مل للح لررا ألاحللررتل .أل ر اللجنررا اللأللررا
الطر ف علررى متاصررلا مشر رسر افيف ب ررا ت الع ل ر الع مل ررا ألافقل ررا مررن أ ررل أليررل اسرررج اب لل جر ة
تإ على احل ت أل ش ل سم املسؤألل ا ب اللألل.
أل حب اللجنا برصتل اللأللا الط ف لص حل ايف ف الع ملاي من أ ل ااج ة انمنا ألاملنظ ا
-9
ألالنظ م ررا ،ال ر ج اعر ل ر اجل ع ررا الع مررا مبت ررب ق اره ر  ،195/73أل تصرراي  .ر ر اللأللررا الط ر ف
لاب لرنف  ،على حنت لض ن امر يفً س مالً لال ف ق ا.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
 -1تدابري التنفيذ العامة (املاداتن  73و)84
املرسوم رقم  2017/70والقوانني احمللية
 -10لس ألر اللجنا قلا ابلغ بشأ .إصلار امل ستإ رقم  2017/70أل طم رام أ .نيائ ة ايفسررئن ف
افنيارلررا ايف نيلررا أعلنر عررلإ نيسرررترلر ت آذار/مر ر  .2018أللررلعت احلاررم الصر نير عررن نيائر ة ايفسرررئن ف
سر لك إىل اسرررع اض ايفمر ر ل لل ع هررلا أللاللرزامر اللألل ررا ،ألهررت مر يف لررنص عل ر امل سررتإ ألضر ً.
ألأألص ر ه ر اللجنررا ،ألجلنررا ح ررت الطفررل ،ألجلنررا من هضررا الرع ر لب ،لم ئ ر  ،ألح ر اللجنررا املعن ررا
ابحل ررت ايفقرص ر نيلا ألايف ر ع ررا ألال يت ررا اللأللررا الط ر ف علررى إلالررا احل رتا ز الررل ررتل نيأل .الر رررل
ابحل ررت ايفقرص ر نيلا ألايف ر ع ررا ألال يت ررا ألعلررى س ر سررتلا الألير ع ال نتن ررا لل ر لن .أل ر
اللجنا عل ً بش ح اللأللا الط ف ألمف ني أ .ال ار الن ئاي بشأ .نيسررترلا امل سرتإ يف لرزال نيأل .بر ت
احملا ررا العل ر  .ار أفر عر ب عررن قل ر الشررللل بشررأ .انذر املرت مررا علررى نف ر إ ر اء الطر ني املررت ز
املنشأ مبت ب امل ستإ ،يف س لن لرن ىف مل أحا إ ايف ف ق ا ،ألبشأ .م للاي:
حص لمي الطعت .ابمللل لا الت ن ا لل ج ة نيأل .ا ه  ،بتصف اا ئرا التح رلة امل رتل
أ)
لن؛
ا الم ت مج ل قض ي اجل ائم افنيارلا لل
ب) علإ متثتق ا إ اءا الرمل غ ،عع را الرتح ل ،أليف سر
صح ح ً نيأل .تق ل الش ص املعين عل ؛

اعرمر ر الرمل رغ ابفعرع ر

 ).ختف د امل لرا الزمن را احملرلنية لر رلمي لرب امل ا عرا ال ضر ئ ا ،الر ج يف يفرتل لار
إيف إىل امللل لا الت ن ا لل ج ة ،لرصمح ثالثا أيإ ع ل؛
إما ن ا إنف ذ أم الطر ني نيأل .أل رتني ب أل تسرتل لضر ن ح رت افنسر  .للع ر ل امل ر لن
ني)
ألأس هم مبج ني أ .لصمح إ اء ايفسرئن ف افنيارج ف ئ ً أأل أ .لج يتد؛

هر) إما ن ررا احرجر ل عر ص رتال إ ر اءا الطر ني املررت زة ،بصر ف النظر عررن عررلإ رتال
ح م  .أج ع ص من ح لر على أس أليع إلاء قتان ااج ة؛
اخل يررعت .ف ر اءا الطر ني مب ر يف لررلع خر يفً للشررك أفررم
أل) اعررتاط أ .ل م ر العر
لفر أل .إىل املتارني امل ل ا قمل أ .حيا ام احلصتل على مس علة ق نتن ا خ ن ا؛

اعر ني مم رسا احلا ت ألحرلة السر ة علرى رلمي أنيلرا مر أ .م رلإ الطلرب لعر
ل)
مررل السر ة ألعلررى بأ .ل مر امل ر أل رتني رألابر اقرصر نيلا ألع ف رراب ،علررى حنررت مر ررلني السررلط
افنيارلا امل ستإ ،امل ني  29 .أل.)62
GE.20-01602
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 -11وحتثثا اللجنثثة الدولثثة الىثثرا علثثا افثثاة كىثثوات فوريثثة عثثي تلرثثي ا ي ثثة املعنيثثة املرسثثوم
رقثثم  ،2017/70وعلثثا تعليثثق تنفيثثذا ريثمثثا ت تمثثل هثثذا العمليثثة وتوصثثي اللجنثثة عثثذل ن تقثثوم
الدولة الىرا مبا يلي:
ٍ
حماعمة وفق األصول القانونية للمهاجرين يف
أن تتخذ اخلىوات الالزمة لضمان
أ)
مجيع اإلجراءات اإلدارية والقضائية علا قدم املساواة مع مواطين الدولة الىرا؛

ب) أن تضع يف اعتبارهثا ،يف وثوء تعليثق اللجنثة العثام رقثم  )2013(2بشثأن حقثوق
العمال املهاجرين الذين هم يف ووع غري نظامي وأفثراد أسثرهم ،أن االحتجثاز اإلداري ينبرثي أال يسثتخدم
إال عخيار أكري ،وأن تنظر يف بدائل للممارسة املتبعة حاليّاً ،املتمثلة يف "احتجاز" املهاجرين؛

 ).أن تضثثمن عثثدم ففثثل األطفثثال املهثثاجرين واألطفثثال األرجنتينيثثني عثثن ةويهثثم
أو املسثوولني الرئيسثثيني عثثن رعثايتهم وعثثدم انتهثثاو حقثوقهم مبوجثثب قثرارات إداريثة بشثثأن ووثثع ،أفثراد
ُسرهم إزاء قثوانني ا جثرة ،وةلث وفقثاً للتعليثق العثام املشث و رقثم  )2017(3للجنثة املعنيثة حبمايثة
أَ
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ورقم  )2017(22للجنثة حقثوق الىفثل بشثأن املبثاد
العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان اخلاصة ابألطفثال يف سثياق ا جثرة الدوليثة ،والتعليثق العثام املشث و
رقم  )2017(4للجنة املعنية حبماية حقثوق مجيثع العمثال املهثاجرين وأفثراد أسثرهم ورقثم )2017(23
للجنثثة حقثثوق الىفثثل بشثثأن التدامثثات الثثدول يف سثثال حقثثوق اإلنسثثان اخلاصثثة ابلىفثثل يف سثثياق
ا جرة الدولية يف بلدان املنشأ والعبور واملقفد والعودة؛
أن تضمن أن ت ثون اجلثداءات اإلداريثة املفرووثة علثا الثدكول أو اإلقامثة غثري
ني)
النظاميني متناسبة ومعقولة وأن ُحتدَّد علا أساس فردي؛
هر) أن تس ّثوي حثثاالت اإلغفثثال أو اخلىثأ اإلداري دون اإلوثرار ابلعمثثال املهثثاجرين
نتائج القثرارات السثلبية أو اخلاط ثة أو املتثأكرة الثذ يتخثذها
املعنيني أو َ
ُسرهم ،حبيا ال تتعارض ُ
املوظفون العموميون ،يف أي وقت أو يف أي إدارة ح ومية ،مع حقوق املهاجرين؛
ِّ
تشجع علا إعادة أتهيثل املهثاجرين الثذين قضثوا مثدة عقثوبتهم علثا جثرائم
أل)
أن ّ
ُسرهم يف حال استقر أطفا م يف األرجنتني
ارت بوها ،حىت يتم نوا من العودة إىل أ َ
 -12أل عر ب اللجنررا عررن قل ر ل .بعررد ال رتان ايف نيلررا ألقرتان امل عر الررل أجقر نر ررك
ايف ف ق ا أل ل ح ت الع ل امل لن ألأس هم ،م ل حلث ت م ع شتبت أل ت تج ألم س تنس.
 -13وتىلب اللجنة إىل الدولة الىرا أن تنقح أي أطر تشريعية حمليثة ال تتثثل للفث وو الدوليثة،
وحتثها علا افاة كىوات حامسة من أجل است ناا تنفيذ القانون رقم  25871وووع مجيع اللوائح
الالزمة لتنفيذ القثانون وتىبيقثع علثا مجيثع مسثتوكت احل ثم وتىلثب أيضثاً إىل الدولثة الىثرا أن
تراعي أح ام االتفاقية عند التفاوض بشأن اتفاقثات ننائيثة ،مثثل االتفثاق اخلاوثع للمناقشثة حاليثاً
مع دولة بوليفيا املتعددة القوميات
 -14أل ع ب اللجنا عن قل ل .ع لف بالع مل امل ب التارني ت ش لع اللأللا الطر ف يف لشر ل
الع مل حلس هبم اخل م لاتنتا من متا ين إحل اللألل العض ء ت الست اجلنتب ا
الع
املشرتسا ،ت ح أ .معظم الع مل ت ال ط ع ا ال مساي ت الملل من اليت رقا.
 -15وتوصي اللجنة ن تتخذ الدولة الىرا تدابري فورية تضمن امتثال تشريعاهتا امتثاالً اتمثاً
لالتفاقية ،وال سيما للمادة (2ح) املتعلقة ابلعاملني حلساهبم اخلاص
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املاداتن

77-76

 -16ت ثثرر اللجنثثة توصثثيتها السثثابقة ( ،CMW/C/ARG/CO/1الفقثثرة  )10وحتثثا الدولثثة الىثثرا
علثثا إصثثدار اإلعالنثثني املنفثثوص عليهمثثا يف املثثادتني  76و 77مثثن االتفاقيثثة وعلثثا افثثاة التثثدابري
احمللية الالزمة لتم ينها من إصدار هذين اإلعالنني يف أقرب وقت مم ن
التفديق علا الف وو ةات الفلة
 -17ت رر اللجنة توصيتها السابقة ( ،CMW/C/ARG/CO/1الفقرة  )12وتوصي ن تفثدق
الدولة الىرا ،يف أقرب وقت مم ن ،علا اتفاقية منظمة العمثل الدوليثة بشثأن العمثال املهثاجرين
(مراجع ثثة)( 1949 ،رق ثثم  ،)97واتفاقي ثثة منظم ثثة العم ثثل الدولي ثثة بش ثثأن العم ثثال امله ثثاجرين (أح ثثام
ت ميلية)( 1975 ،رقم  )143وتوصي اللجنة أيضاً ن تفدق الدولة الىرا علثا اتفاقيثة منظمثة
العمل الدولية بشأن القضاء علا العنف والتحرش يف عامل العمل( 2019 ،رقم )190
التنسيق
ر اللجنررا عل ر ً  .امللل لررا الت ن ررا لل جر ة أنشررأ مارمر ً خ صر ً مررن أ ررل الرنسر ا بر
-18
التسر يف ألمح لررا ح ررت افنسر  ..ألمررل ذلررك ،عر ب اللجنررا عررن قل ر لعررلإ إنيمر  .املنظررتر اجلنسر
ألمنظرتر ح رت افنسر  .ت ع رل امللل لرا ،أللعررلإ أل رتني س ر  .لر أليفلرا أأل سرلطا معنَّررا برنسر ا إع ر ل
احل ت الل افل ايف ف ق ا ،على مج ل مسرتي احلام.
 -19وتوصثثي اللجنثثة ن تنشثثل الدولثثة الىثثرا هي ثثة مناسثثبة رفيعثثة املسثثتوت مشث عة بثثني الثثوزارات
ةات والية واوحة وسلىة عافية لتنسيق مجيع األنشىة املتفلة بتنفيذ االتفاقية
مجع البياانت
ر اللجنررا عل ر ً ،نش ر ء منص ررا إلارتألن ررا لر ررلمي لم ر احلصررتل عل ررى ص ر رلح افق م ررا
-20
ل اللأللا الط ف عن علني لم احلصتل على ص رلح
 ) Radexألابملعلتم امل لما ت م يت
افق ما املؤقرا ألاللائ ا .ا أف ع ب عن قل بشأ .احلتا ز الر ن ا الل تل نيأل .اسر لاإ املنصرا
أل أ .هن ك ن ص ً ت افحص ءا املصنفا عن احل ت املنصت عل ت ايف ف ق ا.
 -21وت رر اللجنثة توصثيتها السثابقة ( ،CMW/C/ARG/CO/1الفقثرة  )14ن تنشثل الدولثة
الىثثرا ،وفق ثاً للرايثثة  18-17مثثن أهثثداا التنميثثة املسثثتدامة ،نظام ثاً مثثن أجثثل مجثثع البيثثاانت عثثن
أووثا العمثثال املهثثاجرين يف الدولثثة الىثثرا وتثثوفري إحفثاءات متاحثثة للجمهثثور عثثن العمثثال املهثثاجرين
سواء عانوا ميل ون واثئق قانونية أو ال ،والعمال املهاجرين العابرين ،واملواطنني العاملني يف اخلارج
وعالوة علا ةل  ،توصي اللجنة ن تقدم الدولثة الىثرا الثدعم يف إطثار هثذا اإلجثراء ا  ،يف
م اتثثب ا جثثرة ،إىل الثثذين ال تت ثوافر لثثديهم الوسثثائل الت نولوجيثثة لتقثثد طلثثب احلفثثول علثثا تف ثريح
ابإلقامة ،و ن تديد من تعاوهنا مع قنفليات بلدان املهاجرين األصلية
الرصد املستقل
 -22عر ب اللجنررا عررن قل ر ل .مارررب سمر احملر م العر م ار قر نير علررى التيتر ء بتيفلرر مررن
أ ل عزلز ح ت الع ل امل لن .أل ع ب اللجنا عن قل ألض ً بشأ .عل ا املس علة ال نتن ا الل
ل لم احمل مت .الع مت .ت إ اءا ااج ة ،أليف س ت قض ي ني امل لن .أل خر اللجنرا مأخر
اجلل الم لغ علإ أل تني مت ل ق نت مسر ل ل فر ل الر نر ن ر علرى أل ر اخلصرت  ،أللل صر لن مرن
نس أخ  ،املرض رلن من الط ني ال س ج ل ألل م أأل الألص ء عل م.
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وتوصي اللجنة ن تقوم الدولة الىرا مبا يلي:

تيسثثري عمثثل م تثثب عبثثري احملثثامني العثثامني يف تعديثثد حقثثوق العمثثال املهثثاجرين وأفثراد
أ)
أسثثرهم ويايتهثثا علثثا لثثو فعثثال وفقثاً لالتفاقيثثة ،وال سثثيما فيمثثا يتفثثل ابلنظثثر يف ث اوت العمثثال
املهاجرين ،ويف تقد املساعدة يف أواهنا يف اإلجراءات اإلدارية املتعلقة اب جرة؛
ب) تدويد م تثب عبثري احملثامني العثامني ابلوسثائل الالزمثة لاللتثدام ابملبثاد املتعلقثة مبرعثد
املوسسات الوطنية لتعديد وياية حقوق اإلنسان (مباد ابريس)؛
 ).تعيني حمامني مستقلني ،دون استثناء ،ألطفال العمال املهاجرين الذين ي ون ةووهثم
أو األوصثثياء علثثيهم معنيثثني تجثراءات إداريثثة أو قضثثائية سثثتونر يف أووثثا األطفثثال ،حبيثثا ي فثثل
احملامون اح ام حقوقهم أنناء مجيع مراحل اإلجراءات
التدريب املتعلق ابالتفاقية ونشر املعلومات بشأهنا
 -24ع ب اللجنا عن قل بشأ .علإ لمي الرلرلب الا ت املرعلا ابيف ف ق ا ت خمرلف ه ئ
السلطا الرنف لا ،ألقلا الرتع را هبر ت أألسر ط السرلطا ال ضر ئ ا ألسرلط احلاتمرا ايف نيلرا ألسرلط
إنف ر ذ ال ر نت .ألاملس رؤألل ت خ ر ل اخل ررلم ايف ر ع ررا م ررل اخلررلم الص ررح ا ألالرعل ررا .أل ع ر ب
اللجنا عن قل ألض ً إلاء علإ ع م ايف ف ق ا على الع ل امل لن املسر لن ت الر نر .
 -25وت رر اللجنة توصثيتها ن تعثدز الدولثة الىثرا وتوسثع نىثاق بثرامج التثقيثف والتثدريب
املتعلقة مبضمون االتفاقية سعياً إىل إوفاء الىثابع املوسسثي عليهثا يف النهايثة ،و ن يُقثدَّم هثذا التثدريب
إىل مجيع املوظفني العموميني وغريهم من األ خاص العاملني يف ساالت متفلة اب جرة ،مبا يشمل
الشثرعات اخلاصثة الثذ تثوفر عمثالً للمهثاجرين وتوصثي عثذل ن ت فثل الدولثة الىثرا إم انيثة
اطال العمال املهثاجرين علثا املعلومثات املتفثلة حبقثوقهم مبوجثب االتفاقيثة و ن تعمثل مثع اجلامعثات
ومنظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم من أجل نشر املعلومات عن االتفاقية وتعديد تنفيذها
مشارعة اجملتمع املدين
 -26ع ر ب اللجنررا عررن قل ر إلاء املسرررت املررن فد ملش ر رسا املنظ ر ا ر احلاتم ررا ت إعررلاني
الر ل الرلألرج لللأللرا الطر ف ،ألإلاء احلرتار احملرلألني أليرعف الرنسر ا بشرأ .ال ر ارا ألاللرتائح الرل رؤث
على الع ل امل لن ألأس هم.
-27

وتوصي اللجنة ن تقوم الدولة الىرا مبا يلي:
أ)

تدعيم حوارها مع منظمات اجملتمع املدين ،وال سيما عند إعداد التقرير الوطين؛

ب) إنشاء منتدكت للحوار بشأن تنفيثذ لثوائح ا جثرة مثن أجثل احلفثول علثا اراء
املنظمات غري احل ومية؛
 ).تدوي ثثد منظم ثثات اجملتم ثثع امل ثثدين العامل ثثة م ثثع العم ثثال امله ثثاجرين وأفث ثراد أس ثثرهم
ابلوسثثائل الالزمثثة عثثي تشثثارو علثثا لثثو فعثثال يف متابعثثة التوصثثيات الثثواردة يف هثثذا املالحظثثات
اخلتامية
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 -2املباد العامة (املاداتن  7و)83
عدم التمييد
ر اللجنررا عل ر ً مبر أدررز املع ررل الررت ين ملا يتحررا الر ررز ألسر ال نررب ألالعنصر لا مررن أع ر ل،
-28
املنحلرلن من أصل أيت ل اي ألالشرعتب الصرل ا
مب ت ذلك محال ال ام ا إىل الرتع ا حب ت الع
ألالع ر ل امل ر لن .ار أ .اللجنررا شررع ابل لررا بشررأ .ال سر ئل املسررر ة الررل ر ب امل ر لن ابجل اررا
ألانعلاإ المن ،الص نيرة عن السلط ألألس ئ افعالإ على الستاء.
-29

وحتا اللجنة الدولة الىرا ،وفقاً للمادة  ،7علا القيام مبا يلي:

افاة كىوات فورية ل فالة تتع مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسثرهم ابحلقثوق
أ)
املنفوص عليها يف االتفاقية دون تييد؛
ب) تعديد السياسات والربامج العامة الرامية إىل منثع مظثاهر عثرا األجانثب والقضثاء
عليها علثا مجيثع مسثتوكت الدولثة (الثوطين واإلقليمثي واحمللثي) ،وال سثيما يف دوائثر التعلثيم واخلثدمات
الفحية وأوساط الشرطة؛
 ).افاة تدابري من أجل القضثاء علثا األف ثار النمىيثة التمييديثة عثن العمثال املهثاجرين
ثس ب رامثة املهثاجرين
وأفراد أسرهم ومعاقبة أول الذين يُدلون ببياانت تنم عن عرا لألجانثب وت ّ
أو تنثثال منهثثا ،سثثواء يف اخلىثثاب السياسثثي أو الرسثثائل الفثثادرة عثثن السثثلىات ،أو يف حمتثثوكت
وسائط اإلعالم؛
مراعاة التوصيات الذ قثدمها م تثب أمثني املظثامل املعثين ثدمات االتفثال السثمعي
ني)
البفري فيما يتعلثق ابملعاملثة لالفثحفيةمل املسثوولة للهجثرة وحقثوق املهثاجرين ،سثعياً إىل إدراجهثا
يف السياسثثات العامثثة لسثثلىات الدولثثة ويف قوانينهثثا وممارسثثاهتا ،وإىل تعديثثد إنفاةهثثا عثثن طريثثق وسثثائط
اإلعالم ونظام التعليم يف الدولة الىرا
احلق يف سبيل انتفاا فعال
ع ب اللجنا عن ابلغ قل بشأ .أأل الر ز ت امل ستإ رقم  2017/70أل ا ع عن سف لا
-30
احل ت  ،أليف س يت لرصل ابحمل س ا أليتا الصتل ال نتن ا ،ألإما ن ا اللجتء إىل ال ض ء ،ألاحلرا ت
املس ر ألاة ت املع ملررا ،ألح لررا الرن ررل .أل ع ر ب اللجنررا عررن قل ر الشررللل بشررأ .إ ر اء باملس ر ر الس ر للب
ال ر لن صررلر ت ح ررم أم ر ابلط ر ني ،ألهررت م ر يفعل ررم
املررت ز ال ر ج أجنشررر مبت ررب م سررتإ ل ع ر
ع زلن عن الليت ع عن أنفس م أللجسنل أليع ً إنياريً حبر ً إىل ال ارا املرعل ا ابفق ما ألالطر ني الرل مترس
ح ة ألح ت الع ل امل لن ألأس هم.
-31

وتوصي اللجنة ن تقوم الدولة الىرا مبا يلي:

إلرثثاء مجيثثع تثثدابري تنفيثثذ املرسثثوم رقثثم  ،2017/70الثثذي تتنثثاك أح امثثع بش ث ل
أ)
واوح مع أح ام االتفاقية؛
ب) ووع إجراء ل فالة تىبيق املباد التالية يف مجيع احلاالت ،مبثا يشثمل األح ثام
الواجبة النفاة واإلجراءات املتعلقة وامر اإلبعاد النامجة عن تىبيق املرسوم رقم :2017/70
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''1

حتديد أسرة العامل املهاجر؛

''2

اإلقرار جبذور املهاجر يف األرجنتني وبروابىع القائمة معها؛
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''3

ت ليف حمام عام ابلدفا عن املهاجر؛

''4

ومان تعيني حمام مستقل ألي طفل قاصر من أطفال املهاجر؛

تىبيق معيار التناسب يف إجراءات اجلثداءات اإلداريثة ويف الىعثون مثن
''5
أجل إجراء مراجعة قضائية لنتائجها؛
إيالء النظر يف عل قضية ،من منظور مرا ٍ للحقوق ،إىل قضاة موهلني
''6
حسب األصول وعلا دراية ابالتفاقية؛
عرض كيار تسوية ووع ا جرة بفورة منهجية من أجل تفادي املديثد
''7
م ثثن الض ثثرط أو احملاعم ثثة عل ثثا ةات اجل ثثرم م ثثرتني يف احل ثثاالت ال ثثذ يُلر ثثا فيه ثثا
أمر الىرد؛
ياية وحدة أسرة العامل املهاجر إةا طُلب منع مرثادرة الدولثة الىثرا
''8
مبجرد البت يف قضيتع ومن الضروري أن تتحمل الدولة الىرا املسثوولية عثن
قفر أرجنتينيني يُىردون إىل بلد املنشأ برفقة ةويهم املهاجرين؛
رفاا أي ّ

 ).و ثثمان تقي ثثيم مف ثثال الىف ثثل الفض ثثلا م ثثن جان ثثب مهني ثثني مس ثثتقلني وحماي ثثدين
ضثثل أن ي ونثثوا مثثن الوعثثاالت املنتميثثة إىل النظثثام
متخففثثني يف حقثثوق األطفثثال وامل ثراهقني ،ويُف ّ
القفر ابحلق يف إمسا ارائهم
الشامل حلماية الىفل وأالّ تربىهم صلة بسلىة ا جرة؛ وومان تتع ّ
يف إطار إجراءات ا جرة الذ تشمل ةويهم املهاجرين؛
تىبيثثق هثثذا املبثثاد يف إجثراء عثثادل ومثثنظم مي ثثن اسثثتخدامع يف أي حالثثة تثثرت
ني)
فيها الدولة الىرا ورورة أن تىلب مرادرة عامل مهاجر مقيم يف أراويها؛
هر) إدراج مضث ثثمون التعليقث ثثات العامث ثثة املش ث ث عة رقث ثثم  3ورقث ثثم  4للجنث ثثة ورقث ثثم
ورقم  23للجنة حقوق الىفل يف تشريعاهتا الوطنية
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 -3حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (املواد )35-8
احلماية من العنف واإلصابة اجلسدية والتهديدات والتخويف
ر اللجنررا عل ر ً ابعر ر ني خطررا الع ررل الت ن ررا الألىل ملنررل العنررف يررل املر أة ألال ضر ء عل ر
-32
ألملس علة الضح ي للفرتة  .2019-2017ا أف ع ب عن قل بشأ .الر ر رل الرل ف رل  .خ تعر
من الع ل امل لن ،م ل الم عا املرجتل بmanterosب) ،أليف س ال نيم من السنم ل أأل ه لل،
ألع ل النس ج ،ألالنس ء املشرمال ابلمم ء ،ألالع ل امل ر لن مرن امل ل ر ألامل ل ر ألمزنيأل راي امل رل اجلنسراي
ألمم ل ج ااتلا اجلنس ن ا ،لرع يت .للعنف ألاملض ل ا على أللج أيت اني الش ا .أل ع ب اللجنا عن قل
ألض ر ً بشررأ .اللجررتء إىل الرررلاب الرأنيلم ررا يررل امل ر لن مررن الم عررا ا ر النظ ر م ألانعررلاإ اخل ر را لرسررتلا
أألي ع م مرن ح ر قرتان ااجر ة؛ ألهرم لرع يرت .ألضر ً فسر ءة املع ملرا مرن نرب السرلط بسرمب
علإ ح لهتم على ألذئا هج ة.
 -33وتوصثثي اللجنثثة ن ت ثثثف الدولثثة الىثثرا جهودهثثا مثثن أجثثل منثثع العنثثف وثثد الف ثثات
الضعيفة من املهاجرين ،و ن حتميهم من اجلرمية ،و ن حتقق مع اجلناة وتقاويهم وتعاقبهم ،مبثا يف
ةل أي خص يعمل بففة ري ملوظفي الدولة
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إدارة احلدود واملهاجرون العابرون
اللجنا عل ً ابملعلتم الل ف ل  .اللأللا الط ف عزل قلرهت على نظ م ااج ة ت
-34
املن ر ا احللألنيلررا ،أليف س ر مررن خررالل س ر المن ررا الرحر ررا ألالرانتلت ر ألاملعررلا  .ا ر أ .اللجنررا
ع ب عن قل ل .الا من الع ل امل لن يف لزالت .ا ملرس لش ط احلصتل على أنيلا م
نيختام بصترة ق نتن ا إىل اللأللا الط ف ع مسز حلألنيج معرتف ب .
 -35وتوصثثي اللجنثثة ،تشثثياً مثثع املبثثاد واخلىثثوط التوجيهيثثة املوصثثا هبثثا فيمثثا يتعلثثق حبقثثوق
اإلنسثثان علثثا احلثثدود الدوليثثة ،الفثثادرة عثثن مفووثثية األمثثم املتحثثدة السثثامية حلقثثوق اإلنسثثان،
ن تضىلع الدولة الىرا مبا يلي:
تنظثثيم يثثالت التوعيثثة وأنشثثىة بنثثاء القثثدرات ملثثوظفي احلثثدود مثثن أجثثل وثثمان
أ)
إبالغ مجيع العمال املهاجرين الذين يسعون إىل دكول الدولة الىرا عرب مراعد حدودية معتمثدة
بشرط احلفول علا برهان أو سجل للقبول ،حىت يتم نوا الحقاً من تقد طلب للحفثول علثا
تفريح إقامة/استيىان؛
ب) االمتثال اللتداماهتا يف سال حقوق اإلنسان يف مجيع املعابر احلدودية ،مبا يشمل
احلق يف حماعمة وفق األصول القانونية جلميع املهاجرين بفرا النظر عن أوواعهم
استرالل اليد العاملة وغريا من وروب سوء املعاملة
ر اللجنررا عل ر ً ابملعلتمر الررل ف ررل  .امللل لررا الت ن ررا لل جر ة جصر ج ع ل ر فرر
-36
الع ل هبلف منل أأل سشف ح يف اسرمالل أأل إس ءة مع ملرا ال نرب مرن قلمأرل أصرح ب الع رل أأل نيألائر
خلم افسا  ..ا أ .اللجنا ع ب عن قل بشرأ .املعلتمر الرل ف رل  .الع ر ل امل ر لن،
أليف س من هم ت أليل ا نظر ماي ،يف لزالرت .عضرعت .للع رل ال سر ج ألسرتء املع ملرا ألايفسررمالل.
أللس ألر اللجنا ال لا بت خ ل .ع ل النس ج ،ال لن لفل الا من م مرن نيأللرا بتل ف ر املرعرلنية
تللررا ،ألل ررت .ت حر يف س ر ة مررل
ال تم ر  ،لجسررر لمت .نيأل .ع رتني مارتبررا ،أللع لررت .لسر ع
أ ف ام ت ما  .الع ل.
-37

وتوصي اللجنة ن تقوم الدولة الىرا ،يف ووء تعليق اللجنة العام رقم  ،2مبا يلي:

ثدربون هبثثدا
أ)
وثثمان إج ثراء عمليثثات تفتثثي منتظمثثة ينفثثذها مفتشثثو العمثثل املث َّ
التشجيع علا إبالغ سلىات العمل حباالت إساءة املعاملة واالسترالل من جانب أصحاب العمثل،
غري أن ةل ال ينبري أن يش ل أساساً لفرض جداءات علا أي خص يف ووع غري نظامي إزاء
قوانني ا جرة؛
ب) إجراء حتقيقات فعالة يف حاالت إساءة املعاملة واالسترالل؛ ومقاوثاة مرت بيهثا
وفرض عقوابت مناسبة عليهم وتوفري جرب الضرر املالئم للضحاك وألسرهم؛
 ).ومان توحيد عقود العمال املهاجرين يف خمتلف القىاعات وعلا خمتلف مسثتوكت
املهارات ،مع حتديد توصيف الوظائف واألجور وظروا العمل؛
ت ثيثف احلمثالت اإلعالميثثة الثذ تسثثتهدا العمثال املهثثاجرين مثن أجثثل منثع إسثثاءة
ني)
املعاملة واالسترالل يف م ان العمل وم افحتهما

GE.20-01602

9

CMW/C/ARG/CO/2

األجور وظروا العمل
اللجنا عل ً مل الر لل ابعر ني ال نت .رقم  26844ال ج ل ساي نظ م ً لع تني اسر لاإ
-38
الع ر مل ت من ر لل خ صررا .ا ر أ .اللجنررا شررع ابل لررا بشررأ .الر ر رل الررل ف ررل
خ صررا ل ع ر
ابسر ار انرش ر الع ل ا ال مساي على نط ألاسل ت قط ع الع ل املنرز اخلر ألعرلإ ألعراي الع ر ل
امل لن ت ه ا ال ط ع حب تق م ألالرزام هتم.
 -39وتوصي اللجنة ن تقوم الدولة الىرا ،يف وثوء تعليقهثا العثام رقثم  )2011(1بشثأن العمثال
املندليني املهاجرين ووفقاً للراية  8-8من أهداا التنمية املستدامة ،مبا يلي:
وثمان حفثول العمثال املنثدليني املهثاجرين علثا ثثروط عمثل صثر ة وم توبثثة،
أ)
بلرثثة يفهموهنثثا ،وتُبث ِّّثني علثثا وجثثع التحديثثد واجبثثاهتم ،وسثثاعات عملهثثم ،وأجثثورهم ،وأكم راحثثتهم،
وغري ةل من ظروا العمل ،يف إطار عقود حرة ومنففة وحتظا مبوافقتهم ال املة؛
ب) نشر معلومات عن إجراءات ا جرة والواثئق الالزمة وعن حقوق املهاجرين عند
وصثثو م ومثثرورهم العثثابر ،إوثثافة إىل معلومثثات عثثن إم انيثثة اللجثثوء إىل اليثثات تقثثد الش ث اوت
وغريها من املوارد املتاحة للمهاجرين مبوجب االتفاقية
حرية االنضمام إىل النقاابت واملشارعة يف اجتماعاهتا
 -40الحض اللجنا مل ال لا أ .املر نية  18مرن قر نت .الن ر اب رقرم  )23551ضراي  .مر يف ل رل
عررن  75ت امل ئررا مررن املن صررب الرنف لررا ألالر ل ررا ت الن ر اب يفررب أ .لشررمل متا نررت .أر نر ن ررت،.
ألبض ألرة أ .لات .ع ال املنصب العلى ر ماً ألمن ألب من املتا ن الر نر ن .

 -41وتوصي اللجنثة ن تتخثذ الدولثة الىثرا مجيثع التثدابري الالزمثة ،مبثا يف ةلث التعثديالت
التشريعية ،لضمان حق مجيع العمال املهثاجرين يف تشث يل ا ي ثات التنفيذيثة للنقثاابت واالنضثمام
إليها من أجل تعديد وياية مفاحلهم االقتفادية واالجتماعية والثقافيثة وغريهثا مثن املفثال ،وفقثاً
للمثثادة  40مثثن االتفاقيثثة ،ووفقثاً التفاقيثثة منظمثثة العمثثل الدوليثثة بشثثأن احلريثثة النقابيثثة ويايثثة حثثق
التنظيم( 1948 ،رقم )87
الرعاية الىبية
ر ر اللجن ررا عل ر ر ً ابملعلتمر ر ال ررل ق ررلمر اللألل ررا الطر ر ف ألمف نيهر ر أ .مج ررل امل ر ر ت
-42
الر نرر حيررا اررم ايفسرررف نية مررن نظر إ ال ع لررا الصررح ا العر إ ألاجملر ال ر ئم لررلل  .ألمررل ذلررك ،عر ب
اللجنا عن قل بشأ .رل مف نيه أ .امل لن ا النظ م لتا ت .مش سل مسرر ة للحصرتل
عل ررى خ ررلم ال ع ل ررا الص ررح ا ،ألل .بع ررد املسرش ررف أبلمر ر ع ررن امل ر ر لن ار ر النظر ر م إىل
سلط ااج ة ألريتض أ .تيت ام ال ع لا الصح ا املن سما.

 -43وتوصثثي اللجنثثة ن تتخثثذ الدولثثة الىثثرا ،وفقثاً للمثثادتني  28و 30مثثن االتفاقيثثة ،تثثدابري
حمددة لضمان استفادة مجيع العمال املهاجرين وأفثراد أسثرهم مثن نظثام الرعايثة الفثحية يف البلثد
عمثا توصثثي اللجنثة ن تنشثثل الدولثة الىثثرا اليثة لضثثمان عثدم االسثثتعانة ابملعلومثات الشخفثثية
الذ يقدمها املهاجرون عند تسجيلهم يف دوائر الرعاية الفحية وغريهثا مثن دوائثر اخلثدمات االجتماعيثة
الستخدامها ودهم بررض التمييد يف حقهم أو اإلبالغ عنهم أو العتمادها سبيالً إىل اوىهادهم
علا أساس جنسيتهم األصلية أو ووعهم غري النظامي من حيا قوانني ا جرة
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التعليم
اللجنرا عل ر ً ابملعلتمر الرل شر إىل أ .الرعلر م حرا اارن جل رل امل ر لن احلصرتل
-44
عل  ،بص ف النظ عن أليع م من ح قتان ااج ة .إيف أفر عر ب عرن قل ر بشرأ .الر ر رل الرل
ف ل  .أ ف ل الع ر ل امل ر لن لرع يرت .أح ر انً للر رز يت ر لرعلرا ابحلصرتل علرى الرعلر م .أل عر ب
اللجنا عن قل ألض ً ل .الع م الم ألق ا ا الل تل نيأل .ايفعرتاف ابملؤهال الس نيا ا يف رزال
ل من يت حصتل الع ل امل لن ألأس هم على الرعل م ألنيختام ست الع ل.
 -45وتوصي اللجنة ن تقوم الدولثة الىثرا ،وفقثاً للتعليقثات العامثة املشث عة رقثم  3ورقثم
للجنة ورقم  22ورقم  23للجنة حقوق الىفل ،وللمادة  30من االتفاقية ،مبا يلي:

4

افثثاة تثثدابري حمثثددة وفعالثثة لضثثمان حفثثول أطفثثال العمثثال املهثثاجرين علثثا التعلثثيم،
أ)
بفرا النظر عن ووع ةويهم من حيا قوانني ا جرة؛
ييسر نظام التعليم إدماج األطفال واملراهقني،
ب) ووع إجراءات مناسبة تضمن أن ّ
مبا يشمل االع اا ابلتحفيل العلمي السابق وتقد املساعدة التعويضية املناسبة للىالب املهاجرين؛
 ).تعديد بناء القدرات يف كدمات ياية األطفال واملراهقني علثا املسثتوت الثوطين
ومستوت املقاطعات والبلدكت هبدا تنسيق السياسات والربامج املتعلقة بتقد اخلدمات واحلماية
حتويل الدكول واملدكرات عند إهناء اإلقامة
ر اللجن ررا عل ر ر ً ابملعلتمر ر ال ررل ف ررل  .مر رتا ين ال ررلألل العضر ر ء ت الس ررت اجلنتب ررا
-46
املشرتسا حيا ام تلل نيختام ألملخ اهتم الش ص ا مبلء ح لر م إىل بللافم الصل ا .ا أفر عر ب
عن قل لعلإ أل تني س سا ع ملا بشأ .إرس ل متا ين اللألل الخ للرحتلال امل ل ا.
تيسر جلميع العمال
 -47وتشجع اللجنة الدولة الىرا علا أن تعتمد ،وفقاً لالتفاقية ،تدابري ّ
املهاجرين حتويل الدكول واملدكرات إىل بلداهنم األصلية ،مع حتديد الرسوم ةات الفلة
 -4حقثثوق أكثثرت للعمثثال املهثثاجرين وأف ثراد أسثثرهم احلثثائدين للواثئثثق الالزمثثة أو الثثذين هثثم يف ووثثع
نظامي (املواد )56-36
الضمان االجتماعي
اللجنا عل ً ابملعلتم الل قلمر اللأللا الط ف ألالل ش إىل أل تني اقررتاح شر لعاي
-48
ح ل ر ً ف حررا يتر مرا يتئررا لل ر لن ألار امل ر لن هبررلف ايفسرررف نية مررن بر امج تلررل الررلختل.
ألمرل ذلرك ،الحررض اللجنرا مررل ال لرا أ .الع ر ل امل ر لن مر لالرتا لتا رت .صررعتبا ت احلصرتل علررى
خلم نظ إ الض  .ايف ر عاي ،ألخب صا يت لرصل ابيفسرح ق ايف ر ع ا ا ايفسرر ب ا الرل
رطلب يترتا تللا من افق ما ال نتن ا ،م ل مع ع العجرز الرل رضراي إق مرا ق نتن را ملرلة يف رل
عن عش لن ع م ً ،ألهت م لعين اسرمع ني مج ل ال ف ل ذألج افع قا لتالللن من الع ل امل لن.
 -49وت رر اللجنة توصيتها السابقة ( ،CMW/C/ARG/CO/1الفقرة  ،)30وتوصي ن تتخذ
الدولثثة الى ثثرا كىثثوات فوري ثثة مثثن أج ثثل اسثثتعراض م ثثدة اإلقامثثة املىلوب ثثة لثثدفع االس ثثتحقاقات
االجتماعية غري االعتتابية للمهاجرين ،برية ومان توافق القوانني مع االتفاقية
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 -5تعديد الظروا السليمة والعادلة واإلنسثانية واملشثروعة فيمثا يتعلثق اب جثرة الدوليثة للعمثال وأفثراد
أسرهم (املواد )71-64
االجتار ابأل خاص
ألاملع قمرا عل ر ألمسر علة
حب اللجنا ابعر ني ال نت .رقم  26842بشأ .منل ايفصر ر ابلعر
-50
الضح ي ،ألبتيل ب انمج أل ين فن ذ يح ي ائم ايفص ر أل لمي اللعم إل م .ا أف يف زال شع
ابل لا إلاء العلني احمللألني ل حا إ املف أليا على ايفص ر ابلعر  ،أليف سر ايفصر ر لار اض ايفسررمالل
اجلنسراي .أل عر ب اللجنررا عرن قل ر ألضر ً بشررأ .الر ر رل الررل ف رل  .مسرؤألل أأل مرت ف حاررتم
مرتا ئت .ت ائم ايفص ر.
 -51ووفق ثاً لالتفاقيثثة وللمبثثاد واخلىثثوط التوجيهيثثة املوصثثا هبثثا فيمثثا يتعلثثق حبقثثوق اإلنسثثان
مفووية األمم املتحثدة السثامية حلقثوق اإلنسثان ،توصثي اللجنثة
واالجتار ابأل خاص الذ ووعتها ّ
ن تقوم الدولة الىرا مبا يلي:
وثثمان التحقيثثق يف مجيثثع جثرائم االجتثثار ابأل ثثخاص ،وال سثثيما اجلثرائم املتفثثلة
أ)
ابالسترالل اجلنسي واجلرائم الذ تواطأ فيها موظفون عموميون ،وحماعمة مرت بيها ومعاقبتهم علا
وجع السرعة وعلا لو فعال وحمايد؛
ب) تثثوفري التثثدريب للمثثوظفني امل لفثثني تنفثثاة القثثوانني والقضثثاة واملثثدعني العثثامني
ومفتشي العمل واملدرسني والعاملني يف اجملال الفحي وموظفي سفارات الدولة الىرا وقنفلياهتا
علا تناول قضاك االجتار بىريقة تراعي االعتبارات اجلنسانية واحتياجات الىفل ،ونشر املعلومات
عن االجتار ابأل خاص وتقد املساعدة إىل الضحاك علا نىاق واسع؛
 ).ففيص موارد عافية يف عل مقاطعة لتقد املساعدة النفسية والقانونيثة والىبيثة
للضثثحاك ،فض ثالً عثثن امل ث وي أو مراعثثد الرعايثثة املتخففثثة لألطفثثال وامل ثراهقني والنسثثاء وثثحاك
االجتار ابأل خاص
التدابري املتخذة ملعاجلة مسألة العمال املهاجرين الذين هم يف ووع غري نظامي
حررب اللجنررا ابلرررلاب الررل اخت ر هت اللأللررا الط ر ف لرسررتلا أألي ر ع امل ر لن مررن السررنم ل
-52
ألاجل ترل ررا اللألم ن ا ررا ألهر ر لل ألبل ررلا .أخر ر ألابلر ررلاب املر ر ر ة م ررن أ ررل سر ر إ ر ر اءا ااجر ر ة
لل تا ن الفنزأللل  .ا أ .اللجنا الحض مل ال لا عل ا بعرد الع ل ر ال ام را إىل سر سرتلا
الألي ع ال نتن ا لل عن  ،ت ح رطلب ع ل أخ يترتا انرظ ر تللا .أللس ألره ال لا ألض ً
بشررأ .الفررا خررلم ااج ر ة ،ألهررت م ر حير حلرل مررن إما ن ررا احلصررتل عل ر ابلنسررما إىل الس ر امل ر ل ة
ال لن أج ألا على ااج ة أللس يت أل .بلأل .متارني.
املن فضا اللخل ألالع
 -53وتوصي اللجنة ،وفقاً لالتفاقية وللمباد واخلىوط التوجيهية املوصا هبا فيما يتعلق حبقثوق
مفووية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،ن تُع ّد
اإلنسان علا احلدود الدولية ،الذ ووعتها ّ
الدولثثة الىثثرا ب ثرامج ترمثثي إىل تسثثوية أووثثا املهثثاجرين أو التوصثثل إىل حلثثول طويلثثة األجثثل مثثثل
تيسثثر
اإلقامثة الدائمثثة ،مفثثحوبة بتثثدابري حمثثددة للمهثثاجرات اللثواغ هث ّثن يف ووثثع غثثري نظثثامي ،و ن ّ
سثثبل االسثثتفادة مثثن هثثذا الثربامج وتوصثثي اللجنثثة أيضثاً ن تتخثثذ الدولثثة الىثثرا كىثثوات خلفث
رسثثوم التسثثجيل وأوقثثات معاجلثثة الىلبثثات عمثثا حتثثا الدول ثةَ الىثثرا علثثا وثثمان تىبيثثق التثثدابري
اإلجيابية املتخذة لقبثول املهثاجرين الفنثدويليني علثا األ ثخاص الثذين ملثون جنسثيات أكثرت أيضثاً
والذين أُجربوا عذل علا ا جرة إىل األرجنتني ،علا قدم املساواة وبىريقة منففة
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 -6النشر واملتابعة
 -54تىلب اللجنة إىل الدولثة الىثرا ،وفقثاً للمثادة  ،84أن تثدرج يف تقريرهثا الثدوري الثالثا
معلومثثات مففثثلة عثثن التثثدابري املتخثثذة لتنفيثثذ التوصثثيات الثثواردة يف هثثذا املالحظثثات اخلتاميثثة،
مبا يشمل إحالتها إىل املسوولني احل وميني وأعضاء ال ونررس والسلىة القضائية والسلىات احمللية
 -55وتق ث ح اللجنثثة أن تُنشثثل الدولثثة الىثثرا منفثثة مثثن أجثثل رصثثد ومتابعثثة تنفيثثذ توصثثيات
هي ثثات معاهثثدات حقثثوق اإلنسثثان ،وال سثثيما توصثثيات اللجنثثة ،ابلتنسثثيق مثثع ا ي ثثات املختفثثة
واجملتمع املدين؛ ومن أجل إجراء تقيثيم دوري لتنفيثذها بثدعم مثن وعثاالت األمثم املتحثدة وا ي ثات
العامة حلقوق اإلنسان وح ومات الوالكت واحل ومات احمللية
متابعة املالحظات اخلتامية
 -56تىلثثب اللجنثثة إىل الدولثثة الىثثرا أن تقثثدم ،حبلثثول  1تشثرين األول/أعتثثوبر  ،2020معلومثثات
كىية عن تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرات  11و 31و 33أعالا
التقرير الدوري املقبل
 -57تىل ثثب اللجن ثثة إىل الدول ثثة الى ثثرا أن تق ثثدم تقريره ثثا ال ثثدوري املقب ثثل حبل ثثول  1تش ثثرين
األول/أعتوبر  2024وأن تدرج فيع معلومات عن متابعة هذا املالحظات اخلتامية والنتثائج احملققثة
وتوج ثثع اللجن ثثة انتب ثثاا الدول ثثة الى ثثرا إىل مبادئه ثثا التوجيهي ثثة املنس ثثقة اخلاص ثثة مبعاه ثثدات بعينه ثثا
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