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اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث

إلكوادور*

 -١نظر ا لجنة ررا ت لجر لر لجررالث لجادجرر( ر ل لث  )CMW/C/ECU/3ت جنسرررا د 36١
ت  4ل 5ألن ل/سر ر ر ر ر  .20١7للعر ر ر رراا ت
ل CMW/C/SR.361 362ل ،)362لملع ر ر ر ر
جنسر د  ،37١لملع ة ت  ١١ألن ل/س ر  ،20١7هذه لملالحظدا لخلردماا.

ألف -مقدمة
حر لجنة را قر رال لجر لر لجرالث لجادجر( جنالجرا لجذر أ ،لجرذ أعرا ث لً عنر ادم ررا
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لملسرردما للدجررا ا ررا ررال لجر ل ر  ،)CMW/C/ECU/QPR/3للملعن مرردا ل فرردااا لمل امررا أ ررد
لحل ر لث لجررذ أج ررد مررد لج اررا لملرعررا لج ذدعرردا ،له ر لاررا أسررد م ر ل ل ر لجر ررا لج ر ،
خ سرراد جر لك خررد م  ،لفررن وانر عررو ل لثة لج ررللن لخلدثجاررا للجر ررا لج ر  ،لل لثة لجالخناررا،
لمكر لملاع لجعدم ،للج عاا لجالم را ر ل لث جراى مكرر لممرن لملرةراة ت ج ار  .ل عر
لجنة ا عو ال هد جنة لث لجص لح للملفر ح للج د لجذ لث مد لج اا.
 -3ل رراثل لجنة ررا أن ر ر ل لث ،ق مررف د قنررا م ررو جنع رردل لمل رردج لو لأا ر ل أس ر هن ،اررا
أح ا امدً ت محدلا ح ق ثعدايهد ت لخلدثج .لجك د الحر أن ر ر ل لث لجرد عرا لً مرو
لجرةرراايا عنر مررعاا محدلررا ح ر ق لجع رردل لمل رردج لو ت رانا ررد ،ق مررف د قنررا ع ر ث لم صررا
جنع دل لمل دج لو.
 -4ل الحر لجنة ررا أن قعررن قنررالن لمل صررا جنع رردل ل ر ل لثل لمل رردج لو صر ح قعررا
أط لادً ت لال فدااا ،له مد ارا ععرا مرو لجصرع عنر لجع ردل لمل ردج لو لالسررفد ة مرو لحل ر ق
لملخ جا هلن مب ج د.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
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حتاط لجنة ا عن دً قرصالق لجالجا لجذ أ عن لجصك ل لجالجاا لجردجاا أل لالنض دم رجا د:
أ)

__________

*

ل فدااا م ظ ا لجع ا لجالجاا ق ون لجع دل لمل زجا  20١١ ،ثان )١89؛

لعر اهتد لجنة ا ت لثهتد لجسدقعا للجع لو  ١3-4ألن ل/س ر
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ثان .)١56
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)

ل فدااا م ظ ا لجع را لجالجارا ق رون لجع ردل ل لملسرللجادا لجعدمنارا١98١ ،

لحتاط لجنة ا عن دً ابعر د لجرالقري لجر لعاا لجردجاا:
لج دن ن لمسدس ق ون لجر ا لج

أ)
)

لج لمةد لجر فاذلا ،ت عدم 20١7؛

لج دن ن لمسدس ق ون لجعالجا لجع دجاا للالعرتلأ ابجع ا لمل زيل ،ت عدم 20١5؛

ج) لج رردن ن لمسدسر ق ررون للرردجك لج ط اررا جرة اررق لملسرردللة ،لجررذ أن ر مب ج ررد
جمرردجك لط اررا ملعدلررا لج ضررداي لملرصررنا ابملسرردللة قر لل سر  ،للملسرردللة قر لمجارردل ،للملسرردللة قر
لج ع للج مادا ،للملسدللة اا د لرعنق اب عداا للملسدللة ت جمدل لجر ا لج  ،ت .20١4
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لحتاط لجنة ا عن دً ابعر د لجرالقري لمللسساا للجسادسد اا لجردجاا:
لج مج لج طين جرة اق لملسدللة ت جمدل لجر ا لج

أ)

20١7-20١3 ،؛

)

لج مج لج طين جرة اق لملسدللة ق لمجادل 20١7-20١3؛

ج)

لخلذا لج ط اا جنعاش ت لائم )20١7-20١3 ،(Buen Vivir؛

) ق مج حك ما م دطعا قار ا ر د ق ون لجر ا لج  ،لجرذ ل رام لملسردعاة
لج دن ناا للمل ثة لج فساا للالجر دعاا لغري جك مو لخلامدا جن دج لو لل ل لثل لجعدمالو.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
 -١تدابري التنفيذ العامة (املاداتن  73و)84
التشريعات والتطبيق
الح لجنة ا أن لملعدهالا لجالجارا حل ر ق ل نسردن ركا ،مب جر لملرد ة  424مرو
-8
لجاسررر ث ،جررز لً مررو لجر ر لعدا لج ط اررا لملذ ررا ت لجالجررا لجذر أ ،لأن لج لعررا لمل صر عنا ررد
ت لال فدااررا اررا اب ر اررذة ابجكدمررا م ررذ  5ش ر دف/ا لل  ،2002له ر ادقنررا جنرذ اررق م دش ر ة
عررو ط لررق لج ضررد ت لجالجررا لجذر أ ،لأن مررو للرردمز ابجرررديل ،أن قرررج أ شررخ ابال فدااررا ت
لملعن مدا عرو ذ ارق أحكردم لال فداارا
رج ل لا للك ا .لمد جك ،ع لجنة ا ابج نق ج
ت للد ن لج ط اا.
 -9تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم ،يف تقريرهـا الـدوري الرابـع ،معلومـات عـن
تطبيق احملاكم الوطنية ألحكام االتفاقية أو ،على األقل ،عن العوائق اليت حتول دون تطبيقها.
املاداتن  76و77
 -١0حت ــيل اللجن ــة علم ــا مب ــا تكرت ــل الدول ــة الط ــرف يف تقريره ــا ال ــدوري الثال ــث بش ــأن
اخلطــوات الــيت جيــري الاتهــا لتقــدير مــدد إمكانيــة إصــدار اإلعالن ـ املن ــو عليهمــا يف
املــادت  76و 77مــن االتفاقيــة عمــال ابلتوصــيات الــيت قــدمتها اللجنــة .ويف هــذا ال ــدد،
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى االع ـلاف اب ت ــا اللجنــة يف تلقــي ودراســة الرســائل
الواردة من دول أطراف وأفراد بشأن انتهاك حقوقهم املقررة مبوجب أحكام هذه االتفاقية.
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الت ديق على ال كوك تات ال لة
 -١١توص ــي اللجن ــة الدول ــة الط ــرف ابلنظ ــر يف الت ــديق عل ــى ال وتوك ــول اال تي ــاري
التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ججـراء تقـدل البال،ـات ،وعلـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة
بشأن العمال املهاجرين (أحكام تكميلية)( ١975 ،رقم  ،)١43يف أقرب وقت ممكن.
التنسيق
 -١2حتاط لجنة ا عن دً ابملعن مدا لجيت اامر د لجالجا لجذ أ ،ت ل هرد لأ رد لحلر لث لج رد
لجررذ لث ،عررو لث للرردجك لج ط اررا جرة اررق لملسرردللة ت معدلررا لملسرردما لملرصررنا ابملسرردللة ق ر
لل س  ،للملسدللة ق لمجادل ،للملسدللة ق لج ع للج مادا للملسدللة اا د لرعنرق اب عدارا
للملس رردللة ت جم رردل لجر ررا لج ر ر  ،لع ررو لمل ررد ثلا لج لما ررا ر ع رران م لع رردة ه ررذه لملس رردما ت
لجسادسا لجعدما .لمرد جرك ،رع لجنة را ابج نرق جر ثل ردثل عرو خر للنرك لجر طين جرة ارق
لملسرردللة ت جمرردل لجر ررا لج ر ت لالفررذالف ق اللرررد ،لت فاررذ م ررد ثلا لجرع رران لجرريت ررام
هررد ،اض رالً عررو فررع لجر سرراق ق ر للنررك ل ل ر لن م ر ل ل ر لجر ررا لج ر لملسسرردا
لط اا لحمناا أخ ى ت لل لمل ذلجا مو أجرا رع ردل لحل ر ق لمل صر عنا رد ت لال فداارا لت
لج دن ن لمسدس ق ون لجر ا لج .
 -١3توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف مبوــاعفة جهودهــا مــن أجــل تع ي ـ التنســيق فيمــا ب ـ
الـواارات والوكــاالت علــى مجيــع املســتوةت احلكوميــة (الوطنيــة واحملليــة) ــدف إعمــال احلقــوق
احملمية مبوجـب االتفاقيـة .وحتقيقـا هلـذه الغايـة ،تشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إحـراا م يـد
من التقدم يف حتديد آليات التنسيق واإلدارة واملتابعـة بشـأن مجيـع القوـاة املت ـلة جـرة اليـد
العاملــة ،حتديــدا واضـ ا .وتوصــي اللجنــة علــى وجــل اخل ــو  ،ابلــات تــدابري يف أقــرب وقــت
ممكن من أجـل تع يـ عمـل ا لـو الـوطق لت قيـق املسـاواة يف جمـال التنقـل البشـري مـن أجـل
ضــمان تعمــيم مراعــاة االتفاقيــة وتطبيقهــا ابلكامــل .وتوصــي اللجنــة أيوــا بوضــع بروتوكــوالت
ملســاعدة األاــاا الــذين يعيشــون حــاالت التنقــل البشــري .وأ ــريا ،توصــي اللجنــة جدرا
حكم صريح يف القانون األساسي بشأن التنقل البشري ،ينص على آليات لتنسيق العمل فيمـا
ب ـ الوكالــة الرئيســية املعنيــة مبراقبــة اهلجــرة وا لــو الــوطق لت قيــق املســاواة يف جمــال التنقــل
البشري ،وحتث الدولة الطرف على تيسري مشاركة املهاجرين يف هذا ا لو.
مجع البياانت
 -١4حتاط لجنة ا عن دً ابل لجيت ل ذهلد لملع ا لج طين جإلحصد للجرعال مو أجرا حتسر
رج ر ل لا ررد قاررد ا ل لثة لج ط اررا جن ة ر ة ،لخدمررا ةرراأ ن ر ح جاررا عررو لج ررزلح للهلة ر ة
سر ر ايً حبنر ر ل ع رردم  .20١5غ ررري أن لجنة ررا الحر ر أن لملعن م رردا ل حص رردماا لملرعن ررا ابهلةر ر ة
رص عن سةاا لجاخ ل للخل لج ع ا ن دف لجع ث لج مساا لال عكك حةن راا دا لهلةر ة
لج اد ا ل حصدماا لملرعن را حب را لهلةر ة ر
ت لجالجا لجذ أ .ل ع لجنة ا عو أسف د ج
لجالجا لجذ أ للج زلح للجع ث م د ،لال سرا د اا رد لرعنرق ابجع ردل لمل ردج لو لجرذلو هرن ت لفرد
غررري نظرردم لأا ر ل أس ر هن ،ل س ر ألض ردً جعررام ر ا قاررد ا ن عاررا شرردمنا س رر ا ر لحل ر ق،
مبد ت جك قاد ا مص فا أ ا عو لمشخد لجذلو م ع ل مرو لجراخ ل أل أعقعرالل لعرو لخلذر لا
لملرخذة جض دن م ن لحل ق للجض د ا لمل ص عنا د ت لال فدااا ت هذه لحلدالا.
GE.17-17498
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 -١5توصـ ــي اللجنـ ــة الدولـ ــة الطـ ــرف جنشـ ــاء قاعـ ــدة بيـ ــاانت مرك يـ ــة جلمـ ــع معلومـ ــات
وإح اءات نوعية وكمية عن اهلجرة تشمل مجيع جوانب االتفاقية ،مبا يف تلـ عـن العمـال
املهاجرين الذين هم يف وضع ،ري قانوين ،وجبمع بياانت مف لة عن حالـة العمـال املهـاجرين
يف الدولة الطرف .ووفقا هلدف التنمية املسـتدامة  ،١8-١7تشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف
على مجع معلومات وإح اءات تكون م نفة حسب نوع اجلنو والسن واجلنسـية واألصـل
العرقي ،واإلعاقة ،وسبب د ـول البلـد أو مغادرتـل واملهنـة مـن أجـل توجيـل السياسـات تات
ال ــلة علــى عــو فعــال وتطبيــق االتفاقيــة .وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف أيوــا ابلعمــل مــع
املكاتــب القن ــلية والدبلوماســية التابعــة هلــا يف اخلــار جلمــع بيــاانت اهلجــرة ،مبــا يف تل ـ
بيــاانت عــن الظــروف املعيشــية للمهــاجرين الــذين هــم يف وضــع ،ــري نظــامي ،وعــن ض ـ اة
االجتــار ابلبشــر .وإتا ي يتس ـ صن احل ــول علــى معلومــات دقيقــة ،كمــا هــو احلــال فيمــا يتعلــق
ابلعمال املهاجرين الذين هم يف وضع ،ري نظامي ،فسـتكون اللجنـة ممتنـة ملوافامبـا مبعلومـات
تستند إىل دراسات أو تقديرات.
التدريب يف جمال االتفاقية ونشر املعلومات املتعلقة ا
أعاا م لعدً سر فذ ت
 -١6حتاط لجنة ا عن دً أبن ل لثة لج للن لخلدثجاا للجر ا لج
رطرردثه لمن ررذا لملرصررنا ابجر ررا لج ر ت عرردم  .20١7لمررد جررك ،كر ث لجنة ررا ل عر ل عررو
لملعن مرردا عررو لال فدااررا للحل ر ق لملك سررا اا ررد ،للج ر لمج لجراثل اررا للررا ة لملردحررا
ان ررد ج ر
ق كا لمن ت هذل للدل .لورد لراع جن نرق ألضردً عرام ن ر هرذه لملعن مردا ابج راث لجكردت قر
أمررةد لملصررنةا لملع ا ر  ،لال سررا د لهلا رردا لج ط اررا لل انا اررا لللناررا للملسررللج عررو رنفررد
لج ردن ن للج ضردة للملرراع لجعردم لللردم لجعرردم  ،لمر ف لهلةر ة للملسررللج لج صرنا لملع ار
للمخصرردما لالجر رردعا  ،اض رالً عررو م ظ رردا للر ررد لملررا  ،لللدمعرردا ،للسرردمط ل عررالم،
للجع دل لمل دج لو لأس هن.
 -١7تكــرر اللجنــة توصــيتها للدولــة الطــرف بتع ي ـ وتوســيع ب ـرام التثقيــف والتــدريب
بشأن مومون االتفاقيـة ـدف ضـمان تـوفري هـذه الـ ام ابسـتمرار و وهلـا جلميـع املـونيف
و،ريهم من األااا الذين يعملـون يف جمـاالت هلـا صـلة ابهلجـرة .وتوصـي الدولـة الطـرف
أيوا بومان إمكانية وصول العمال املهاجرين إىل املعلومات املتعلقة ابحلقوق املكفولـة هلـم
مبوجب االتفاقية ،وابلتعاون مع اجلامعـات ومنظمـات ا تمـع املـدين ووسـائل اإلعـالم لنشـر
املعلومات املتعلقة ابالتفاقية وتع ي تنفيذها.
 -٢املبادئ العامة (املاداتن  7و)83
عدم التميي
 -١8الح لجنة ا أن لجالجا لجذ أ اا م ّاا  ،رفرداا ر لال فداارا ،عنر ارد لملعدهرالا
لجالجاررا لج ماسرراا حل ر ق ل نسرردن لجرريت حتظر لجر ااررز أايً رردن ن عرد ،لأن هررذه لجصررك ل رركا جررز لً
مو لجر لعدا لج ط اا لملذ ا ت لجالجا لجذ أ لا دً جن د ة  424مو سر ث عردم  .2008لحتراط
لجنة ررا عن ر ردً ألضر ردً أبن ل ط رردث لجاس ررر ث للجر ر ر لع ت لجالج ررا لجذر ر أ لرضر ر و أحكدمر ردً ق ررون
مكداةررا لجر ااررز .جك ررد ال رزلل ررع ابج نررق من لجاسررر ث ل ر م ر لحا م رراأ لملسرردللة ت لحل ر ق
للالجرزلم رردا قر ر لملر ر لط ل ر ر ل لثل للمش ررخد لج ررذلو ق نر ر ن ج س ررادا أخر ر ى لمل ررد ة )9
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ردج  ،أل قسر مرةافا
للك س م اأ عام لجر ااز قس لمما لج ر م  ،أل لفرد لج رخ
لجسر لقق لجعاجاررا لملررد ة  ،))2 ١١لمررد جررك ،لر لج رردن ن لمسدسر ق ررون لجر ررا لج ر عنر
معدمنررا لجسرركدن مررو غررري ل ر ل لثل معدمنررا رنفررا رعرردثو مررد هررذه لمل ررد ل فضر ر معدمنررا
متاازلا .ل ع لجنة ا ابج نق جألس د لجردجاا:
ع لر ر لمج رره عنر ر أن ررد ا ررط لج ررخ ينلج ررذ ل ج ررا ت ل ان رران لجر ر طين ت
أ)
ايثة ملارا أل ل ان ااد لق ا مفا م دج ين لج دن ن لمسدس ق رون لجر را لج ر  ،لملرد ة ،)42
له مد ميكو أن لفس عن حن لع اِّّا ودثسا لحل ق؛

) لارص رردث مص ررذنح ينم ررفا لمل رردج ين ت لج رردن ن لمسدسر ر ق ررون لجر ررا لج ر ر
لملررد ة  ،))١ 3اا ررد ل ررال ،عنر لمشررخد لجررذلو هررن ت لفررد نظرردم  ،وررد لضرراق مررو نذرردق م رراأ
دج  ،لمل ص عناد ت لجاسر ث ،لقذجك لعسررا لمل ردج لن
عام لجر ااز قس مفا لج خ
وو هن ت لفد غري نظدم ؛
ج) لسررر لث لجرصر ث لجسررنه لجسرردما عررو لج عررداي لمجدنر  ،لال سررا د لجك جر م ا ،
للج ريلاار للجكر قا للجف رزللنا  ،اضرالً عرو مر لطين قنرالن أا ل ارا لسسرا لا رنفرا ،لجرذلو ل ظر
رجررا ن عن ر أرررن مصرراث خذ ر أل هتالررا حمر ررا ابج س ر ا جألمررو لج ر م  .لوررد لاررري لج نررق ق جررد
خد  ،م لا ه لمجدن لجيت ج ح أرد سر اأ لجسكدن مو أما ج مه.
 -١9توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف ابلــات مجيــع التــدابري الوــرورية ،مبــا يف تل ـ إج ـراء
تعديالت تشـريعية لوـمان عتـع مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم ،سـواء كـانوا ملـون
الواثئق الرمسية أو ال ،املوجودين يف إقليمهـا أو اخلاضـع لواليتهـا ابحلقـوق املن ـو عليهـا
يف االتفاقية من دون عيي  ،وفقا للمادة  7منها .وتوصـي الدولـة الطـرف حتديـدا ابلشـروع يف
عمليــة اــاملة لتعــديل القــانون األساســي بش ــأن التنقــل البشــري ولوائ ــل التنفيذيــة ــدف
مواءمتــل مــع املعــايري املن ــو عليهــا يف الدســتور ويف ال ــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان،
مســتعينة يف تلـ جســهامات ا تمــع املــدين واملنظمــات واملةسســات العاملــة مــن أجــل ايــة
حقوق األااا الذين يعيشون حاالت التنقل البشري يف الدولة الطرف.
احلق يف سبيل انت اف فعال
 -20حتاط لجنة را عن ردً مرد لالث اردح مبرد رد لجالجرا لجذر أ عرو لجر سر ا لنرصردأ شر
مردحررا جنع رردل لمل رردج لو لأار ل أسر هن لجررذلو لنر كر ح ر ا ن لعررو عررام لشررتلف ر رردا مررفا
لمل رردج مررو أجررا لج م ر ل ر نظرردم لجعالجررا .لحترراط لجنة ررا عن ردً ألض ردً ابملعن مرردا لجرريت اررام د
لج اررا ق ررون س ر ا لالنرصرردأ لج ضرردماا لملردحررا جألشررخد لجررذلو ل لج ر ن لجرتحاررا .قاررا أرررد
الحر ق نررق أن لج رردن ن لمسدس ر ق ررون لجر ررا لج ر ال ل ر عن ر س ر ا لالنرصرردأ هررذه،
لأن لجالجا لجذ أ ام معن مدا مفصنا عو ذ اق هذل لج دن ن ذ ا دً اعدالً.
 -2١توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تومن ،يف القانون ويف املمارسـة ،ح ـول العمـال
املهاجرين وأفراد أسرهم ،مبن فيهم من هـم يف وضـع ،ـري قـانوين ،علـى نفـو الفـر املتاحـة
ملواطق الدولة الطرف لرفـع الشـكاود واحل ـول علـى اإلن ـاف أمـام احملـاكم عنـدما تهنتهـ
حقــوقهم املكفولــة مبوجــب االتفاقيــة .وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف أيوــا بتعــديل القــانون
األساسي بشأن التنقل البشري ولوائ ل التنفيذية لينص صراحة على حتديد سـبل االنت ـاف
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القوــائية الفعالــة الــيت جكــن أن يلجــأ إليهــا األاــاا لوــمان مراجعــة الق ـرارات اإلداريــة
املتعلقــة ابللحيــل وإلغــاء التأاـريات ورفــل الســمام ابلــد ول أمــام دــاكم مســتقلة ودايــدة.
وتوصــي الدولــة الطــرف ،علــى وجــل اخل ــو  ،ابلــات اخلطــوات الالامــة لوــمان نشــوء أ ــر
إيقايف عن الطعون اإلداريـة والقوـائية وع ِك ألـن األطفـال الـذين قـد يتـأ رون ـذه القـرارات مـن
ممارسـة حقهــم يف أن يهســتمع إلــيهم .وأ ــريا ،توصــي اللجنــة ابلــات طــوات لوــمان وــوع
القواة واملدع العام واحملام العام للتدريب بشأن احلقوق احملمية مبوجب االتفاقية.
 -3حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (املواد من  8إىل )35
احلق يف احلرية
 -22حتاط لجنة ا عن دً ابملعن مدا لجيت اامر د لجالجرا لجذر أ ق رون رغرالق م رز لالسرر دل
لمللا لملعر لأ ابسرن ا راق ردثل ن ،حار( عقرةرز لجع ردل لمل ردج لن ،ل الحر مرد لالث اردح أن
لج رردن ن لمسدس ر ق ررون لجر ررا لج ر قظ ر لحل مرردن مررو لحل لررا ت سررادق رج ر ل لا لهلة ر ة.
رال أن لجنة ا رع ابج نرق جعرام لجر معن مردا عرو حردالا لحرةرد لجع ردل لمل ردج لو لأار ل
أس هن ا را سرو هرذل لج ردن ن للالرا ،ل رذجك عرو لحلردالا لمل نرأ ع رد ق رون لالحرةرد لمللار
ت مذدث ار لجاليل.
 -23توصـ ــي اللجنـ ــة الدولـ ــة الطـ ــرف ابلـ ــات التـ ــدابري الالامـ ــة لوـ ــمان االمتثـ ــال التـ ــام
للتشريعات اليت حتظر احلرمـان مـن احلريـة لاسـباب املتعلقـة ابهلجـرة .وتوصـي اللجنـة الدولـة
الطــرف ججـراء حتقيــق اــامل للكشــف عــن حــاالت االحتجــاا التعســفي الــيت ه تمــل وقوعهــا
قبل اإلصالم املـذكور أعـاله ،وحتديـد املسـةول عنهـا وتـوفري اجلـ املناسـب إتا تبـ ص وجـود
ح ــاالت م ــن هـ ـذا القبي ــل .وحت ــث اللجن ــة الدول ــة الط ــرف عل ــى ض ــمان مراع ــاة مب ــدأ ع ــدم
االحتجاا يف إجراءات املوافقـة والـد ول املتصبعـة يف املطـارات ،وضـمان إمكانيـة الوصـول إىل
مكتب أم املظاي واالستفادة من دمات احملامي العام يف إطار هذه اإلجراءات.
اإلبعاد
 -24حترراط لجنة ررا عن ردً أبن لملررد ة  66لجف ر ة  )١4مررو سررر ث لجالجررا لجذ ر أ حتظ ر لجذ ر
لل دع جألجدن  ،ل عنر أن كر ن رجر ل لا لهلةر ة ا لرا لجر ابً .لحتراط عن ردً ألضردً قسر ا
لالنرصرردأ ل لثلررا لملردحررا جنع رردل لمل رردج لو ت حرردالا ل قعررد لابملعن مرردا لجرريت اررامر د لجالجررا
لجذر أ عررو ر اري لملسرردعاة لج دن ناررا ت ماررا هررذه ل جر ل لا عررو ط لررق لمر ة للرردم لجعرردم .لجكررو
عنر لجر غن مررو لثل حكررن ت لج ردن ن لمسدسر ق ررون لجر ررا لج ر لر عنر سر ا لالنرصرردأ
لج ض رردماا ،ررع لجنة ررا ابج ن ررق جع ررام ر ر ا معن م رردا مفص ررنا ع ررو افا ررا رع رردل ح ررق لجع رردل
لمل دج لو لأا ل أس هن ت لملسدعاة لج دن ناا للدناا ت حدالا ل قعد  ،ت لمل دثسا لجفعناا.
 -25توصـي اللجنــة الدولــة الطــرف ابلــات مجيــع التـدابري الالامــة الــيت توــمن ،مبعـ ل عــن
وضــع األاــاا املعني ـ كمهــاجرين ،التنفيــذ الفعلــي للوــماانت املتعلقــة مبراعــاة األصــول
القانونيــة والوصــول إىل العدالــة ولوــمان تــوق هيوــة مســتقلة ودايــدة مراجعــة تــدابري اإلبعــاد،
ونشوء أ ر إيقايف عن الطعون اإلدارية والقوائية املقدمة بشــأن هـذه التـدابري .وحتـث اللجنـة
الدولة الطـرف علـى إعـادة النظـر يف األسـو الـيت يهسـتند إليهـا يف عـدم إعطـاء املوافقـة علـى
د ول البلد وإبعاد األااا  ،مبا يف تل الفوـة العامـة املتعلقـة ابألاـاا الـذين ُّيهعـ ِدون
م در مبديد أو طر على األمنُّ ،وتل دف جعلها متفقة عاما مع أحكام االتفاقية.
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 -26للسرردلث لجنة ررا لج نررق ألض ردً ج ر ثل رردثل عررو لحرةررد أ ا ر مررو  ١00م ر لطو ر ،
قا ن أطفدل لم له ن لمس ن ،لرقعد هن ق كا دع ت مت /ل جارد  .20١6للسردلث لجنة را
رررح هلررن رمكدناررا لج م ر ل ر س ر اا
لج نررق ررذجك ج ر ثل رردثل فاررا أبن هررلال لمشررخد
لنرصدأ اعدل جد أ رل دت أل ا ما جنذعو ت ار لث ل قعرد  ،عنر لج ةر لجرذ كفنرد لال فداارا.
لجتاث ل شدثة ر أن لجسنذا لجر فاذلا أجغ أللم ل ا لج لج ضدماا ت هذه لج ضاا.
 -27توصي اللجنة الدولة الطرف ججـراء حتقيـق اـامل ومسـتقل ـدف حتديـد انتهاكـات
حقــوق اإلنســان واملســةول عــن ارتكا ــا وتــوفري اجل ـ وفق ـا لالتفاقيــة و،ريهــا مــن صــكوك
حقوق اإلنسان .وحتث اللجنة الدولة الطرف على نشـر املعلومـات عـن نتـائ هـذا الت قيـق
والتدابري املتاذة استنادا إليها.
 -28حترراط لجنة ررا عن ردً ابملعن مرردا لجرريت اررامر د لجالجررا لجذر أ عررو لفررد لجصررةفاا لجف نسرراا -
لج ل لناررا مرردن لال قاررك رردج ة ،ل ع ر عررو لث ادح ررد جعررام ا ر و أ اا ر عن ر خ هلررد ر ر ل لث
أل عن لجروشرية لجيت س ح هلد اب ادما ت لج نا .لمد جرك ،رع لجنة را ابج نرق جر ثل ردثل فارا
أبن ل ج ل لا لج دن ناا لج لج ا ع لف ت ا لث رجغد لجروشرية لمل حا هلد لسن ح لر د لملزع م.
 -29توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف ججــراء حتقيــق ن يــل يف مالبســات قوــية بيــ وابلــات
اخلطوات الالامة لكي تكفل ،يف سياق تقدل طلبات احل ول على أتاريات الد ول واإلقامة،
نص عليها القانون األساسـي بشـأن التنقـل البشـري يف
توفري ضماانت فيما يتعلق ابلشروط اليت ص
ت ــنيفل لفوــات اهلجــرة وتنظيمهــا ،مبــا يف تلـ احلقــوق املن ــو عليهــا يف االتفاقيــة ،واالتفــاق
املتعلــق جقامــة رعــاة الســوق اجلنوبيــة املشــلكة (مريكوســور) والــدول األط ـراف املنتســبة إليهــا،
واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية( ١989 ،رقم .)١69
املساعدة القن لية
 -30حترراط لجنة ررا عن ردً ابجر ررام لجررذ أح ررد لجالجررا لجذ ر أ ت حتس ر خررامدهتد لج صررناا
ل ساد نذدا د مو خالل لعر د ق ل الا ملسدعاة لجع دل لمل دج لو لمحدلا ح ر ا ن .لجكرو
لملعن مدا عو لمل لث لج لا للملدجاا لملردحا ج صرنادا لجالجرا لجذر أ
لجنة ا ع ابج نق ج
ت لج ر الايا لملرةرراة لمم لكاررا لت لج نررالن لملثلقاررا ،لال سررا د رس ر دناد لرلذدجاررد ،قغ ر و ر اري
مد لكف مو لحل دلا للملسدعاة جنع دل لمل دج لو.
 -3١توص ــي اللجنـ ــة الدولـ ــة الطـــرف ابلـ ــات التـ ــدابري الالامـــة لوـ ــمان فعاليـ ــة ـ ــدمامبا
القن ـ ــلية يف تلبيـ ــة احتياجـ ــات العم ـ ـال املهـ ــاجرين اإلكـ ــوادوري وأف ـ ـراد أسـ ــرهم يف جمـ ــال
املساعدة و اية احلقوق ،مبا يف تل ل يص املوارد البشرية واملاليـة الكافيـة وتنظـيم بـرام
تــدريب مســتمرة لفائــدة مــونيفي القن ــليات بشــأن موــمون االتفاقيــة و،ريهــا مــن صــكوك
حقــوق اإلنســان .وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى الــات اخلطــوات الالامــة لوــمان حتديــد
الدور الذي ينبغـي أن توـطلع بـل مكاتـب أمـ املظـاي التابعـة هلـا يف اخلـار يف ايـة حقـوق
العمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم ،يف اللــوائح املعم ـول ــا ،وبيــان طريقــة تنســيق العمــل ب ـ
هــذه املكاتــب والقن ــليات املعنيــة .وحتــث الدولــة الطــرف أيوــا علــى ض ـمان ت ويــد هــذه
املكاتب مبا حتتاجل من املوارد لكي تتمكن من االضطالع بتل املهمة.
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الرعاية الطبية
 -32حترراط لجنة ررا عن ردً أبن لجاسررر ث للج رردن ن لمسدس ر ق ررون لجر ررا لج ر قظ ر لن مع ردً
لجر ااز فا لمشخد اا د لرعنق ابحلص ل عن ح ا ن قس ج سادهتن أل لفع ن دج لو.
غررري أن هررذل لحلظر جنر ااررز ل رصر  ،مب جر لملررد ة  52مررو لج رردن ن لمسدسر ق ررون لجر ررا لج ر ،
لجيت ر دلل لحلق ت لجصةا ،عن لج عدلا لجذ اا ت حدالا لجذ لث .
 -33توص ــي اللجنـــة الدولـــة الط ــرف مبوـــاعفة جهودهـــا لو ــمان ع ِكــ ألـن مجيـــع العمـــال
املهاجرين وأفراد أسرهم ،ب رف النظر عن جنسيامبم ووضعهم كمهاجرين ،من ممارسة احلـق
يف التمتــع أبعلــى مســتود مــن ال ـ ة جكــن بلو،ــل وفق ـا لالتفاقيــة ،والعهــد الــدوق اخلــا
ابحلقوق االقت ادية واالجتماعية والثقافية ،والتعليق العام رقم  )٢000(١4بشأن احلـق يف
التمتع أبعلى مستود من ال ة جكن بلو،ل والتعليق العام رقـم  )٢009(٢0بشـأن عـدم
التميي ـ يف ا ــاالت االقت ــادية واالجتماعيــة والثقافيــة للجنــة املعنيــة ابحلقــوق االقت ــادية
واالجتماعية والثقافية.
التعليم
 -34حتاط لجنة ا عن دً أبن لجر لعدا لج ط ارا ت لجالجرا لجذر أ ر ل ارد لمطفردل لجرذلو
لعا ن ت ر ل لث ،مبو ت جرك أطفردل لجع ردل لمل ردج لو ،لحلرق ت لج مر ل ر نظردم لجرعنران.
لجك ررو لجنة ررا ررع ابج ن ررق الس ررر لث لجر اا ررز لج ررذ ل لج ررد لمطف رردل للمل له ر ن م ررو لمم ر ل
لج مارا لمخر ى ت لمللسسردا لجرعنا ارا مرو لجسرنذدا للملعن ر لألجارد لممر ث .ل رع ابج نرق
لملعن مدا عرو لجررالقري للرا ة لجريت ضر و حصر ل لجع ردل لمل ردج لو لأار ل أعسر هن
ألضدً ج
اعنادً عن ا لجرعنان ت رانان لجالجا لجذ أ.
 -35توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف ابلــات تــدابري عمليــة وفعالــة لوــمان وصــول العمــال
املهــاجرين وال ســيما أطفــاهلم إىل نظــام التعلــيم ،بســبل منهــا وضــع حــد للتمييـ ضــد األطفــال
وامل ـراهق مــن األصــول القوميــة األ ــرد .وتوصــي اللجنــة ،علــى وجــل اخل ــو  ،بتع يــ
التــدابري الراميــة إىل صــون حــق األطفــال املهــاجرين وأطفــال املهــاجرين يف التعلــيم ،ويشــمل
تل ـ إصــدار اــهادات اعتمــاد ال ـ ام الدراســية الــيت يلت قــون ــا .وابإلضــافة إىل تل ـ ،
حتــث اللجنــة الدولــة علــى تيســري إمكانيــة وصــول أطفــال املهــاجرين العائــدين إىل التعلــيم مــن
الل تبسيل الشروط املتعلقة ابلواثئق املطلوب تقدجها.
 -4حقــوق أ ــرد للعمــال املهــاجرين وأفـراد أســرهم احلــائ ين للواثئــق الالامــة أو الــذين هــم يف وضــع
نظامي (املواد من  36إىل )56
احلق يف الت ويت واللاح يف دولة املنشأ
ررع لجنة ررا ابج نررق جعررام ن ا ررد معن مرردا دااررا عررو ودثسررا لمل رردج لو ل ر ل لثل ،
-36
اعنا ردً ،حل ررن ت لمل رردث ا ت لج ررللن لجعدمررا ت لجررا لمل ررو ،لت لجرص ر ل للجرتشررح ت لالنرخرردابا
لجيت ظ رد نرك لجالجرا .ل رري لجنة را ألضردً ر أررد ال متنرك معن مردا داارا عرو حرق لجع ردل
لمل دج لو لمل ا ت ر ل لث ت لجرص ل لت لمل دث ا ت لج للن لجعدما.
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 -37تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن أل
تومن تقريرها الدوري املقبل معلومـات عـن السـبل
اليت تتيح لإلكوادوري القاطن يف اخلار إمكانية املشاركة يف الشةون العامـة يف الدولـة الطـرف
وعن نسبة مشاركة هةالء املـواطن يف االنتاـاابت الريسـية والتشـريعية .وتشـجع اللجنـة الدولـة
الطــرف علــى الــات مجيــع اخلط ـوات الالامــة لوــمان ع ِكــن املهــاجرين اإلك ـوادوري مــن ممارســة
حقهم يف الت ويت ،مبا يشمل على سبيل املثـال ،تنظـيم ـالت إعالميـة موجهـة إلـيهم .وحتـث
اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجـل تيسـري إمكانيـة املشـاركة السياسـية للعمـال
املهاجرين املقيم يف إكوادور وممارسة حقوقهم يف الت ويت.
 -5تع يـ الظــروف الســليمة والعادلــة واإلنســانية واملشــروعة فيمــا يتعلــق ابهلجــرة الدوليــة للعمــال
وأفراد أسرهم (املواد من  64إىل )7١
 -38حتاط لجنة را عن ردً قرصرالق لجالجرا لجذر أ عنر لال فردق لملرعنرق رادمرا ثعرداي مري سر ث
للجررالل لمطر لأ لمل رسر ا رجا ررد عررو ط لررق لجصررك لجررذ ن ر ت لجعررا  209مررو لل لرراة لج مساررا
ت عدم  20١4لابجن لمح للناا لمل ص عنا د ت لال فدق لجر لث ثارن  ،00003١للجريت ر ل
ثعداي لمثج ر لألثلغ ل لابثلغ ل للج ل لا لق جافاد لجا  -لملرعا ة لج مادا) لقريل لشران
ل ج م اررد لالسرررفد ة مررو ا ررا لجروشرريلا هررذه ت ر ر ل لث .لمررد جررك ،لسرردلث لجنة ررا لج نررق من
كنفر ررا لجروش ر رريلا لمل ص ر ر عنا ر ررد ت لال فر رردق ر ررتللح ق ر ر  50ل 300لالث مر ررو لالثلا
لج ر الايا لملرةرراة لمم لكا ررا جن ررخ لج لح ررا) للج فررد لملعا ر جنعالررا م ررو لمل رردج لو لأا ر ل
أس هن ،اا ععالن لالسرفد ة مو هذه لجروشريلا قعااة لمل دل.
 -39توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف ابعتمــاد التــدابري التشـريعية وتأو التنفيذيــة وتأو التــدابري
األ رد الالامة لومان تيسـري إمكانيـة وصـول األاـاا إىل آليـات دائمـة ،ـري عيي يـة لتسـوية
أوضاعهم كمهاجرين بتكلفة معقولة.
األطفال واملراهقون يف سياق اهلجرة
 -40حتاط لجنة ا عن دً ابعر د ق ل ل ملعدلا اضداي منر س لجنة مو لمطفدل للمل له .
رال أرد ع ابج نق من لجف ة  2مو لملد ة  ١29مو لج دن ن لمسدسر ق رون لجر را لج ر حتظر
خ ل لمطفدل غري لملصة ق لجذلو ال ق ن ن ر ً مو للجال ن أل ألمادم ن لج دن نا .
 -4١توصي اللجنة الدولة الطرف ابلـات التـدابري الوـرورية لوـمان عكـن مجيـع األطفـال
،ري امل وب واملراهق من د ول إقليمها  -دون أي عيي  ،ب رف النظر عن كوهنم مـن
ملتمسي اللجوء أم ال  -كي يتسىن تقييم وحتديد م احل الطفل الفوـلى ـدف العمـل فـورا
على حتديد تدابري احلماية وتطبيقها ،وعلـى أسـام مسـتمر ،ومـنح ضـماانت حقـوق اإلنسـان
املناسبة يف كل حالة .وينبغي أن توطلع السلطات املسةولة عن توفري اية ااملة لاطفال
واملراهق بدور أساسي يف تنفيذ هذه اإلجراءات ويف تطبيق التدابري املعتمدة.

تسوية أوضاع املهاجرين
 -42حتاط لجنة ا عن دً اب ج ل لا لجيت لُّ ع ت سر لا ألفردف لمجدنر ت عردم ،20١6
لال سا د ابملعن مدا لجيت اامر د لجالجا لجذ أ ق ون س لا ألفدف م لطين هدليت لا زللال لقريل
للل ثلررا لجالما اكاررا .رال أن لجنة ررا ررع ابج نررق جرزلم م ررام طن رردا لهلةر ة اررد ا رردهتن
GE.17-17498

9

CMW/C/ECU/CO/3

قر ال مد لا أن جرال ن ينلسردما م ر لعا جكسر لجعراشين ر ف جرسر لا ألفردع ن ت لجالجرا
لجذ ر أ لمل ر ل  56ل 5-6١ل 5-64ل 6-86مررو لج رردن ن لمسدس ر ق ررون لجر ررا لج ر )،
من جك ل ذ عن ع ص ال ؛ لاب فداا ر جك ،اا لرعذث لسررافد هرذل لج ر ف عنر
لجعالررا مررو لمشررخد  ،لخبدمررا لمل رردج لن لجررذلو لزللج ر ن ع رالً ح ر لً ت لج ذرردف غررري لج ظرردم .
ل ك ر ث لجنة ررا ل ع ر ل عررو ان ررد لجسرردقق  ،CMW/C/ECU/CO/2لجف ر ة  )33ق ررون لحر رردل
عر ُّرذث لالسرررفد ة مررو ل ج ر ل لا لملذ ررا حدجا ردً جرس ر لا ألفرردف لمل رردج لو قس ر نفر ررد أل قعررا
لملسداا.
 -43تكـ ــرر اللجنـ ــة توصـ ــيتها السـ ــابقة ( ،CMW/C/ECU/CO/2الفقـ ــرة  ،)33وتشـ ــجع
الدولــة الطــرف علــى موــاعفة جهودهــا مــن أجــل وضــع وتنفيــذ سياســة اــاملة بشــأن تســوية
وضــع املهــاجرين توــمن إمكانيــة االســتفادة مــن إج ـراءات تســوية األوضــاع بتكلفــة معقولــة
جلميــع العمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم الــذين هــم يف وضــع ،ــري نظــامي .وتوصــي اللجنــة
الدولة الطرف ،على وجل اخل و  ،مبا يلي:
اعتماد تدابري ،تشمل على سبيل املثال ،إصـدار التأاـريات لـدواعي إنسـانية،
أ)
لتســهيل تســوية أوضــاع األاــاا القــادم مــن بلــدان ،ــري أعوــاء يف مريكوســور  -و اصــة
األااا الـذين ينتمـون إىل البلـدان األفريقيـة وايسـيوية  -وأاـاا مثـل الفنـ ويلي  ،الـذين
يكونون يف حاالت ضعف؛
) توم القانون األساسي بشأن التنقل البشري والتشـريعات الثانويـة صـيغة
دددة تتيح بشكل أوضح إمكانية االستفادة من إجراءات تسوية األوضاع؛
ج) ضــمان عــدم وقــوف الغرامــات الــيت تفــرإ كج ـ اءات يف إطــار املاالفــات
املت لة ابهلجرة (مثل جتاوا مدة صالحية التأارية) حائال دون إمكانية االستفادة مـن آليـات
تسوية األوضاع؛
) ضــمان إيــالء االعتبــار الواجــب لل ــق يف احليــاة األس ـرية ،وحلقــوق الطفــل
و،ــري تلـ مــن العوامــل املت ــلة ابحلقــوق احملميــة مبوجــب االتفاقيــة ،لــدد النظــر يف إمكانيــة
إلغاء أتاريات اإلقامة أو رفل طلبات تسوية األوضاع.
العودة وإعادة اإلدما
 -44حترراط لجنة ررا عن ردً رن ررد مال لررا ر مرردج لمل رردج لو لجعدمررالو ،لجرريت ضررن دناررا ا ر لف ت
مكد ر لجر سرراق للناررا لجا دناررا لمل عررا ت اررد أحنررد لجالجررا لجذر أ ،لحترراط عن ردً مبخرنر قر لمج
لجرراعن لجرريت لفررع جفدمرراة لمل رردج لو لجعدمررالو ،لخدمررا ق ر مج لملسرردعاة عن ر لجع ر ة ،لخذررط
لمع دل لجرةدثلرا ،لقر لمج لجر ار  ،لقر لمج مر ح لج ر لو لرعرد ا لجسركو جن ردج لو لجعدمرالو.
لملعن مرردا عررو أ ر هررذه لجر لمج ت مسرردعاة لجع رردل لمل رردج لو لأار ل
قاررا أن لجنة ررا سر جر
أس هن ،ل عزلز ع ناا رعد ة ر مدج ن اا د لرعنق حب ا ن لملكف جا مب ج لال فدااا.
 -45توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بتكثيــف جهودهــا مــن أجــل صــون حقــوق العمــال
امله ــاجرين وأفـ ـراد أس ــرهم العائ ــدين إىل البل ــد  -س ــواء ع ــادوا بش ــكل ط ــوعي أو أهبع ــدوا -
ومســاعدمبم لوــمان أن جتــري عمليــة عــودمبم وإعــادة إدمــاجهم يف نيــروف مقبولــة .وتوصــي
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اللجنة ،على وجل اخل و  ،جنشـاء وحـدات املعونـة الطارئـة يف املطـارات الدوليـة ملسـاعدة
األاــاا املهبعــدين لــدد وصــوهلم .وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تع ي ـ جهودهــا مــن
أجل التوصل إىل إدما العائدين بشكل اثبـت يف النسـي االقت ـادي واالجتمـاعي والثقـايف
اإلكــوادوري علــى أســام احلقــوق املبينــة يف االتفاقيــة ويف ،ريهــا مــن ال ــكوك الدوليــة الــيت
صدقت عليها الدولة الطرف.
االجتار ابألااا
 -46حتاط لجنة ا عن دً أبن لجالجا لجذ أ ل ذا القري ر لعاا لسادسراا لملسسرد اا هدمرا
مو أجا مكداةا لالجتدث ابج للمل دثسردا لا لجصرنا ،مبرد ت جرك اردن ن لجع ر ابا لج ردما
 ،)20١4لرن ررد ل ررا س رراق م رررت ا ق ر لج رردالا مل ررد لالجت رردث ابج ر لهت ل ر لمل رردج لو
لمحدلررا لجضررةداي ،لرق ر لم م ررذ لا فرردهن ملكداةررا لالجترردث ابج ر  ،لل فدارردا عرردلن مررد قن ررالن
م ذ ا لمنالز ،ماا شان ل ج م اد لقريل .لمد جك ،ع لجنة ا ابج نق جألس د لجردجاا:
أ)

عام لج رطدث

لع شدما اثج ااد ج

مكداةا لالجتدث ابمشخد ؛

) لالسرتشد ت ل ج ل لا لملرخذة ت هرذل لجصرا ابخلذرا لج ط ارا ملكداةرا لالجتردث
ابمش ررخد جع رردم  ،2006لهر ر خذ ررا ال رررال م م ررد لج ف ررد لحل ررديل لجس رردما ت لج ن ررا اا ررد لرعن ررق
ابالجتدث ابج ؛
عا لملالجئ لملخصصا ل ل فةداي لالجتدث؛

ج)

ن

)

عام صا

م لث ق لا لمدجاا دااا مل د ده ة لالجتدث ابج

للج ضد عنا د.

 -47توصي اللجنة الدولة الطرف مبتابعة جهودها يف سبيل مكاف ة االجتار ابألاـاا ،
بطرق منها ما يلي ،على وجل اخل و :
اعتمــاد مجيــع التــدابري الالامــة لتطبيــق األحكــام املتعلقــة مبكاف ــة االجتــار
أ)
ابلبشر الواردة يف القانون األساسي بشأن التنقل البشري والئ تل التنفيذية ،تطبيقا كامال؛
) تكثيف المبا ملنع مبريب املهاجرين ،والات تدابري مالئمة للت دي لنشر
معلومات موللة عن الن وم واهلجرة؛
ج) اةدة عــدد دورات التــدريب علــى أســاليب مكاف ــة االجتــار ابلبشــر الــيت
تــنظم ألف ـراد الشــرطة و،ــريهم مــن مــونيفي إنفــات القــانون وحــرم احلــدود والقوــاة واملــدع
العــام ومفتشــي العمــل واملدرس ـ والعــامل يف جمــال الرعايــة ال ـ ية ومــونيفي الســفارات
والقن ليات التابعة للدولة الطرف؛
) إجـ ـراء حتقيق ــات سـ ـريعة وفعال ــة ون يه ــة يف مجي ــع ح ــاالت االجت ــار ابلبش ــر
واجلرائم تات ال لة ،ومقاضاة مرتكيب هذه األفعال وإن ال العقوبة م ،واإلسراع يف معاجلـة
مجيع الشكاود املقدمة ضد مرتكيب جرائم االجتار ابلبشر؛
هر) ل يص ما يكفي من املوارد البشرية واالقت ادية للجنة التنسـيق املشـلكة
ب الوكاالت املعنية مبنع االجتار ابألااا ومبريب املهاجرين و اية الو اة لكي تـتمكن
من تطبيق اسلاتيجيات منع االجتار ابلبشر والقواء عليل تطبيقا فعاال؛
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ل) موــاعفة اجلهــود مــن أجــل حتديــد األاــاا املتجــر ــم ،وتــوفري احلمايــة
واملسـاعدة جلميــع ضـ اة االجتــار ،بطــرق منهــا تـوفري املــأود والرعايــة الطبيــة والــدعم النفســي -
االجتماعي هلم ،واعتماد تدابري أ رد تهسهل إعادة إدماجهم يف ا تمع؛
) تكثي ــف تعاوهن ــا ال ــدوق واإلقليم ــي والثن ــائي يف إط ــار جه ــود من ــع االجت ــار
ابألااا ومكاف تل؛
ح) الات اخلطوات الالامة للقواء على األسباب اهليكلية الكامنة وراء االجتـار
ابلبشــر ،وال ســيما الغلــو يف الن عــة الذكوريــة ،وحتيِـ الكبــار ،والتمييـ العن ــري ،و،ــري تلـ
من العوامل اليت تعيق احل ول على العمل والتعليم؛
ف) تعديل القانون األساسي بشأن التنقل البشـري كـي يكفـل الوسـائل املناسـبة
لتسوية أوضاع املهاجرين ولتوفري اية اصة حلقوق ض اة االجتار ابلبشر؛
) إنشــاء نظــام منف ــل لتــوفري ايــة اصــة لوـ اة االجتــار ابلبشــر ال يكــون
ج ءا من نظام اية الو اة والشهود وتع ي تدابري اجل الشامل؛
ل)

حتديث اخلطة الوطنية ملكاف ة االجتار ابألااا

لعام ٢006؛

ل) تع ي ال ام واملبـادرات الراميـة إىل منـع االجتـار ابلبشـر أل،ـراإ االسـتغالل
يف العمل وضمان ااتماهلا على تدابري ااملة حلماية الو اة؛
م)
املالجئ املا

اةدة عدد املالجئ املا
ة للكبار.

ة إليواء ضـ اة االجتـار اةدة كبـرية ،مبـا يف تلـ

 -6املتابعة والنشر
املتابعة
 -48تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تهومن تقريرها الدوري املقبل معلومات مف لة
عن التدابري املتاذة ملتابعة التوصـيات الـواردة يف هـذه املالحظـات اخلتاميـة .وتوصـي اللجنـة
الدولــة الطــرف ابلــات مجيــع التــدابري املناســبة لوــمان تنفيــذ هــذه التوصــيات ،بســبل منهــا
إحالتها إىل أعواء احلكومة ،واجلمعية الوطنية ،والسلطة والقوائية والسلطات احملليـة ،لكـي
تنظر فيها وتتاذ إجراءات بشأهنا.
 -49وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إاـراك منظمـات ا تمـع املـدين يف تنفيـذ التوصـيات
الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية.
تقرير املتابعة
 -50تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم يف ،وــون ســنت  ،أي حبلــول  ١تشـرين
األولتأكتوبر  ،٢0١9معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرات  ١3و٢5
و ٢7و ٢9و 47أعاله.
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النشر
 -5١تطلب اللجنة أيوا إىل الدولة الطرف أن تنشر االتفاقية وهذه املالحظـات اخلتاميـة
علــى نطــاق واســع ،وال ســيما يف الوكــاالت احلكوميــة ،والســلطة القوــائية ،واملنظمــات ،ــري
احلكومية ،وسائر أعواء ا تمع املدين ،من أجل اةدة وعي السـلطات القوـائية والتشـريعية
واإلدارية وا تمع املدين وعامة اجلمهور ابالتفاقية.
 -7املساعدة التقنية
 -52توصي اللجنة الدولة الطرف ابلتمام املساعدة الدولية ،مبـا فيهـا املسـاعدة التقنيـة،
لــدد وضــع بــرانم اــامل يهــدف إىل تنفيــذ التوصــيات املــذكورة أعــاله واالتفاقيــة ككــل.
وتدعو الدولة الطرف أيوا إىل أن تواصل تعاوهنـا مـع الوكـاالت املتا ـة والـ ام التابعـة
ملنظومة األمم املت ـدة ،وأن تطلـب ،يف مجلـة أمـور ،احل ـول علـى املسـاعدة التقنيـة والـدعم
يف جمال بناء القدرات إلعداد تقاريرها من مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان.
 -8التقرير الدوري املقبل
 -53تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم تقريرهــا الــدوري الرابــع حبلــول  ١تشـرين
األولتأكتــوبر  ،٢0٢٢وأن توــمنل معلومــات عــن تنفيــذ هــذه املالحظــات اخلتاميــة .وقــد
تر،ب الدولة الطرف يف ا تيار اإلجراء املبسل لتقدل التقارير الذي يسمح للجنة أبن حتيل
إىل الدولــة الطــرف قائمــة مســائل قبــل تقــدل تقريرهــا املقبــل .وستشــكل ردود الدولــة الطــرف
علــى قائمــة املســائل تل ـ تقريرهــا مبوجــب املــادة  73مــن االتفاقيــة .وأقــرت اللجنــة هــذا
اإلجراء اال تياري اجلديد يف دورمبا الرابعـة عشـرة املعقـودة يف نيسـانتأبريل ،A/66/48( ٢0١١
الفقرة .)٢6
 -54وتوجــل اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرف إىل مبادئهــا التوجيهيــة إلعــداد التقــارير الدوريــة
( )CMW/C/2008/1وتــذكرها أبن هــذه التقــارير ينبغــي أن عتثــل للمبــادئ التوجيهيــة وأال يتجــاوا
عــدد كلمامبــا  ٢١ ٢00كلمــة (ق ـرار اجلمعيــة العامــة 68ت .)٢68ويف حــال جتــاوا التقريــر
احلد األق ى لعدد الكلمات ،سـيطلب إىل الدولـة الطـرف ا ت ـاره امتثـاال للمبـادئ التوجيهيـة
السالفة الذكر .وإتا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقدجـل مـن جديـد ،فـال جكـن
ضمان ترمجتل يف الوقت املناسب كي تنظر فيل هيوة املعاهدة.
 -55وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف ضــمان مشــاركة مجيــع الــواارات واهليوــات العامــة
مشاركة واسعة يف إعداد تقريرها الدوري املقبل (أو الردود على قائمة املسائل يف حالة اتبـاع
اإلج ـراء املبســل لتقــدل التقــارير) والتشــاور ،يف الوقــت تاتــل ،مــع مجيــع أص ـ اب امل ــل ة
على نطاق واسع ،مبا يف تل ا تمع املدين والعمال املهاجرون ومنظمات حقوق اإلنسان.
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