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لكابو فيردي*
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نظرت اللجن ةةي ال اليررار الج ةةتقا للير ةةتيار ال ةةل يا ةةي قل ال

ل ال ةةتلة ة

لك ةةت ايردي

()1

ال

جلستتهت  482 481 480المعر دة ال  31آذاي/قتيس  1نيستن/أ رال  . 2022اعيملت هذه المالحظتت
()2

الخيتقيي ال جلسيهت  ،492المعر دة ال  8نيستن/أ رال .2022

ألف -مقنمة
-2

ترح ةةل اللجن ةةي ير ةةلر اليررار الج ةةتقا للير ةةتيار ال ةةل يا ةةي قل ال

ل ال ةةتلة ة

لل ةةل ل ةةي ال ر ،

ل هيئتت المعتهلات قل أعلته اللجني المشةةير ي يل ال اريات إلعلاد

ه أ

تررار ترلقه الل لي ال ر

المسةي

الميعلد الر تعتت الذي ت أرهةه رار الهةرة اإلدقتا الينميي امجيمت،يي ،ارنتنل ليسةي اراري،

اليرتيار ال طنيي ،المنش ة ة ة ة ة ال عت  .2017ترحل اللجني ذلك بتلمعل قتت اإلض ة ة ة ةةتقيي اليل قلقهت ال ال الرقيا
اضة ة ة ة ة ة ة قم ليل عل قايةةل ياية ال ر اي ،

اإلدقةةتا الينميةةي امجيمةةت،يةةي،

ارية الخةةتيجيةةي اليعةةت ن اليكةةتقةةل اإلقليمل،

ارية الهة ة ة ة ة ة ةرة

ارية المجيمعةةتت الميليةةي ،الهيئةةي العليةةت للهجرة ،داارة الهجرة اليةةل د،

اضة ةةال عل المم لي اللاامي ،ال اي ديلغتد خيس ة ة س ،قس ة ة ليل قل الاع ي اللاامي لكت ايردي لل قايل

الق المييلة ال جنيف.
-3

تعرب اللجني عل ترليرهت للي اي الصة ة ة ة ةراء الينت الذي أجري قا ال ال .يل أن اللجني ت هة ة ة ة ة

لن الرد د عل قتامي المس ة ة ة ةةتال ،المرري ترلرمهت ال  1تشة ة ة ة ةرال ال /أ ي ر  ،2019ل ترل م ال 31

آذاي/قةتيس  ،2022أي بعةل امجيمةتا الي ايي ال

قا الةل لةي ال ر  .ل ييء ذلةك قيةت ةتقيةت ليرجميةه

ل لغتت عمل اللجني ،لذلك اإن الرد د ل تكل قيتحي للنظر ايهت عل الني ال اجل.
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تةلي اللجنةي أن ةت ايردي أحررت ترةلقةت ال حمةترةي حر ر يعةترةتهةت ال الخةتيا .ةت ايردي هل

اليلةل الل ة ة ة ة ة ةةلل للعةليةل قل العمةت المهةتجرال ،حية
ه قت رم ل أ ر قل نصة

ر ي

ال الخةتيا ح الل قلي ن ق اطل قل ةت ايردي،

قجم ا السةاتن المميميل ال الل لي ال ر  .لكل اللجني تالحأ أرضةت أن الل لي

ال ر ت اجه علة تيلرتت قل حي حمتري حر ر العمت المهتجرال لفهت لل عي ي قرصل.

*

اعيملته اللجني ال د يتهت الرابعي ال الثيل ( 28آذاي/قتيس  8 -نيستن/أ رال .)2022
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باء -الجوانب اإليجابية
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امخييتيي متفتقيي قنتهضةةي

تييط اللجني علمت قا اليرلير بتليصةةليق ال عت  2016عل الير ت

اليعذيل غيره قل ضر ب المعتقلي أ العر ي الرتهيي أ الال نستنيي أ المهيني.
ترحل اللجني بتعيمتد اليلا ير اليشرا يي اليتليي:

-6

(أ)

الجتنل ل

ت

ل لاتت الي شيرة؛
(ب)

اليعليالت اليل أدخلت عت  2017عل الرتن ن يق  19/IX/2017بشة ة ة ة ة ن دخ

الرعترت

ايردي إقتقيه ايهت خر جه قنهت إبعتده عنهت ،بمت ال ذلك اعيمتد قنصةةي لكير نيي
اعيم ةةتد الر ةةتن ن يق  113/VIII/2016ال ع ةةت  ،2016بم ةةت ال ذل ةةك دخ

العمت الخ رة لألطفت

ق ةةتام ةةي

المراهريل حيز الينفيذ ،اليل تيظر عل الطفت الميت ب شات قعيني قل العمل

تنص عل آليتت للرلل؛
(ا)

تنميء قتن ن العر تت ال عت  ،2015ليجرا امتجتي بتلش ةةختإ إعفت ض ةةيترت امتجتي

قل أي ج از ات عل اللخ
-7

غير الرتن نل ل اليلل.

ترحل اللجني بتتختذ اليلا ير الم هسيي السيتهتتيي اليتليي:
(أ)

خ ي العمل ال تنيي لإلدقتا امجيمتعل للمهتجرال ( ،)2020-2018اليل قلدت حي

(ب)

الخ ي ال طنيي ال ل لماتايي امتجتي بتلشختإ ()2021-2018؛

عت  2021بسيل جتايي قرض اير س
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ي نت ( ايل)19-؛

برتن ن يق )2019/46؛

(ا)

رنتقج دع الع دة ال ،يي ل اليلل الللل (المره

(د)

خ ي العمل ال طنيي ال تنيي لير ر اإلنستن الم اطني (.)2022-2017

تالحأ اللجني تصة ة ات الل لي ال ر لصة ةةتلء امتفتر العتلمل قل أجل الهجرة امقني المنظمي

النظةتقيةي ،الةذي أقرتةه الجم يةي العةتقةي ال  19ةتن ن ال /درسة ة ة ة ة ة ةةمير  2018بم جةل قرايهةت ،195/73
ت لل ب ن تعمل الل لي ال ر عل تنفيذ هذا امتفتر
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تالحأ اللجني أن اللع ة اليل جهيهت الل لي ال ر

ال عت  2013تم ل ج ار رجت يت.

ن تكفل امقي ت الكتقل لحات امتفتقيي.

ل اإلج ار ات الختل ةةي لمجلة حر ر اإلنس ةةتن

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
-1

تنابير التنفيذ العامة (المادتاي  73و)84
السياق الحالي
-10

توصأأي اللجنة باياا النولة الفرب بحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسأأرهمس ل سأأيما حقهم في

الصأأأأأأأأحةس والتاآليا من ااراو الاأأأأأأأأاوح الناجمة عن جائحة وفين 19-في ضأأأأأأأأوء المذ رح التوجيهية

المشأأأتر ة بشأأأري رراو جائحة وفين 19-علث حقوق اإلنسأأأاي للمهاجرينس الصأأأادوح عن اللجنة والمقرو
الااص المعني بحقوق اإلنسأأاي للمهاجرينو وتوصأأي اللجنة بري تكفد النولة الفربس علث وجخ الاصأأوصس

المسأأاواح في الحصأأول علث لقاف وفين 19-لجميع المهاجرين وأفراد أسأأرهمس بصأأرب النظر عن جنسأيتهم
أو وضأعهم من حي الهجرحس أو أي سأ ب رخر من أسأ ال التمييل المحظووحس وفقا لتوصأيات هذل اللجنة
وغيرها من رليات حقوق اإلنساي اإلقليمية الواودح في المذ رح المذ ووح أعالل.
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التشريعات والتف يق
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تييط اللجنةةي علمةةت بةةتلمعل قةةتت اليل قةةلقيهةةت الةةل لةةي ال ر

قفةةتدهةةت أن الرةةتن ن الميعلق ةةلخ

ةةت ايردي إقةةتقيه ايهةةت خر جه قنهةةت إبعةةتده عنهةةت (الرةةتن ن يق ،66/VIII/2014

الرعةةترةةت الجةةتنةةل ل

بصة ةةيغيه المعللي بتلرتن ن يق  80/VIII/2015الرتن ن يق  )19/IX/2017قل عزر اإلطتي الرتن نل ال طنل
ال الل لي ال ر  ،بسة ةةيل قنهت ت هة ةةيا ن تر ت ييره ليشة ةةمل علرمل الجنسة ةةيي .ترحل اللجني جه ختإ

با ن هذا الرتن ن قل ألغ المره

برتن ن يق  97/6الذي تضمل أحاتقت تنيهك امتفتقيي( .)3يل أن اللجني

تشة ةةعر بتلرلق لن قيلأ المسة ةةت اة ال الير ر ال اجاتت يل ق اطنل ت ايردي الم اطنيل الجتنل ال ايد

ال المتدة  64م ين يق م عل العمت المهتجرال النظتقييل أاراد أه ة ة ة ةةره  ،لن الل ااء الينفيذري للرتن ن

يق  106/V/99بش ة ة ن اللج

قر ز الالجت ل تعيمل بعل قر ي أ ر قل  20عتقت عل اعيمتد الرتن ن،

تالحأ اليفسير الذي قلقيه الل لي ال ر ب نهت تر
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تذ ر اللجنة بتوصياتها السابقة
(أ)

()4

حتليت بتهيعراض اليشراا نفسه.

وتوصي النولة الفرب بما يلي:

اتااذ الافوات الالزمة لمواءمة تشأريعاتها مع أحااا التفاييةس مع مراعاح التعليقات

العأامأة للجنأة وقم  )2011(1ووقم  )2013(2ووقم )2021(5س والتعليقين العأامين المشأأأأأأأأأتر ين وقم 3
ووقم  4للجنأة المعنيأة بحمأايأة حقوق جميع العمأال المهأاجرين وأفراد أسأأأأأأأأأرهم وقم  22ووقم  23للجنأة

حقوق الففد ()2017و
(ب)

النتهاء دوي ابفاء من اسأأأتعرات وتنايل القانوي وقم V/99 106س وفي غاأأأوي

ذلكس اإلسأ ار باعتماد لوائل إلنفاذ التشأريعات الحاليةس بيية ضأماي حماية ملتمسأي اللجوء وا صأااص
المحتاجين الث حماية اضافية وغيرهم من ا صااص المحتاجين الث الحماية النوليةو
(ا)

تاأمين تقريرها النووي المق د ملينا من المعلومات عن منى تف يق محاكمها المحلية

حااا التفايية وللتعليقات العامة للجنة.
المادتاي  76و77
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تييط اللجني علمت بتليفس ة ة ة ةةير الذي قلقيه الل لي ال ر

الذي أش ة ة ة ةةتيت قيه ل أنهت تجري حتليت

تيليال قرتينت ار للان أخر قيل أن تنظر ال ل ةةلاي اإلعالنيل المنص ة إ عليهمت ال المتدتيل 77 76

قل امتفتقيي.
-14

تكرو اللجنة توصأيتها السأابقة( )5بري تنظر النولة الفرب في اصأناو اإلعالنين المنصأوص عليهما

في المادتين  76و 77من التفايية بشأأري العتراب باختصأأاص اللجنة بتلقي ال الغات المقنمة من النول
ا طراب ومن ا فراد بشري انتهاكات الحقوق التي تكفلها التفايية والنظر في تلك ال الغات.
التصنيق علث الصاوك ذات الصلة
-15

تييط اللجنةي علمةت بةتليفسة ة ة ة ة ة ةةير الةذي قةلقيةه الةل لةي ال ر  ،الةذي أش ة ة ة ة ة ة ةةتيت قيةه ل أنهةت تيخةذ

خ ات قلم هة ة ة ة ةةي ،بمت ال ذلك تعزاز امقيصة ة ة ة ةةتد النظتقل ،ب يي امقي ت متفتقيتت قنظمي العمل الل ليي

اليل ل تنض ليهت بعل.

( )3

 ،CMW/C/CPV/CO/1الفررتتن .37 36

( )4

المرجا نفسه ،الفررة .11

( )5

المرجا نفسه ،الفررة .13
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تكرو اللجنة توصأأأياتها السأأأابقة()6س وتوصأأأي النولة الفرب بالتصأأأنيق علث التفاييات التالية

أو الناأأأماا اليها في أقرل وقم ممان :اتفايية العمال المهاجرين (مراجعة)س ( 1949وقم  )97لمنظمة

العمد النوليةو واتفايية تحنين المسأأأأأتويات الننيا ل جووس ( 1970وقم )131س لمنظمة العمد النوليةو واتفايية

العمال المهاجرين (أحااا تكميلية)س ( 1975وقم  )143لمنظمة العمد النوليةو واتفايية السأأأالمة والصأأأحة في

ال ناءس ( 1988وقم  )167لمنظمة العمد النوليةو واتفايية و الت السأأأأأأتاناا الااصأأأأأأةس ( 1997وقم )181
لمنظمأة العمأد الأنوليأةو واتفأاييأة العمأال المنلليينس ( 2011وقم  )189لمنظمأة العمأد الأنوليأة .وتوصأأأأأأأأأي

اللجنة أياأأأأا بري تنظر النولة الفرب في التصأأأأنيق علث اتفايية منظمة العمد النولية بشأأأأري القاأأأأاء
علث العنف والتحرش في عالم العمدس ( 2019وقم .)190

السياسة والستراتيجية الشاملتاي
-17

تييط اللجني علمت بتمهة ةةيراتيجيي ال طنيي للهجرة الينميي ،المعم

ال طني ةةي للهجرة ،المعم

هت قنذ عت  ،2013امهة ةةيراتيجيي

ه ةةت قن ةةذ ع ةةت  ،2012خ ةةي العم ةةل ال ةةتني ةةي لإلدق ةةتا امجيم ةةتعل للمه ةةتجرال

( ،)2020-2018اليل ت تمةليةلهةت حي عةت  ،2021اليل تهةل

جميعهةت ل تعزاز أد ات آليةتت داية

الينرل تلارتت الهجرة ،تعزاز اإلدقتا امجيمتعل للمهتجرال .يل أن اللجني تشةةعر بتلرلق لن الل لي ال ر
ل تنفذهت بتلكتقل بعل لن قسي
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تنفيذهت رخيل

يل جزارة أخر قل جزي الل لي ال ر .

توصي اللجنة النولة الفرب بما يلي:
(أ)

ضأأأأماي التنفيذ الكامد لالسأأأأتراتيجية الوطنية للهجرح الث الااوي والتنميةس والسأأأأتراتيجية

(ب)

اعتماد سأأأأياسأأأأة وخفة عمد واحنح وصأأأأاملة للهجرح تسأأأأتجيب للمنظوو الجنسأأأأاني

الوطنية للهجرحس وخفة العمد ال انية لإلدماي الجتماعي للمهاجرينو

وتسأأتنن الث حقوق اإلنسأأايس مع أطر زمنية ومتص أرات ومعايير واضأأحة للرصأأن والتقييمس وتوفير المواود

ال شرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذهاو
(ا)

تاأمين تقريرها النووي المق د معلومات مسأتكملةس منعمة بصحصأاءاتس عن التنابير

الملموسة المتاذح لتنفيذ السياسة وخفة العمد المذ ووتين أعالل.
التنسيق
-19

تييط اللجني علمت بمخيل

المنصة ةةتت الراقيي ل ضة ةةمتن تنسة ةةيق هة ةةيتهة ةةتت الهجرة ،ق ل الهيئي

العليةت للهجرة المنش ة ة ة ة ة ة ة ة ال عةت  ،2020المجلة ال طنل للهجرة اللجنةي ال طنيةي للهجرة الينميةي ،خ ط
الل لي ال ر إلنش ة ةةت ق ار ز خلقتت حلات قيليي تعن بمس ة ةةتال الهجرة ال خمة للرتت عت .2022
يل أن اللجني تشة ةةعر بتلرلق لن الم ايد الاش ة ةراي اليرنيي المتليي الالرقي لعملهت الفعت قل قلصة ةةت تلياجيت،

بسةةيل جتايي

ير؛ لن
ايل19-؛ لن أعضةةت المنصةةتت المشةةير ي يل الم ه ةسةةتت المذ ية ييغير ن ا

اجيمتعتت المنصتت م تعرل بتنيظت .
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تذ ر اللجنة بتوصياتها السابقة()7س وتوصي النولة الفرب بما يلي:
(أ)

تحنين أو انشأأأاء هيدة دائمة مالئمة علث مسأأأتوى عال مشأأأترك بين الو ازوات تسأأأنن

الث ولية واضأحة وتاول ما يافي من الصأالحيات لتنسأيق جميع ا نشأفة المتعلقة بتنفيذ التفايية في

جميع القفاعات وعلث مستوى صامد لعنح قفاعات وعلث الصعن الوطني واإلقليمي والمحليو

4
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المرجا نفسه ،الفررة .15
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المرجا نفسه ،الفررة .21
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(ب)

ضأأأأأأماي تلوين هيدة التنسأأأأأأيق المذ ووح بالمواود ال شأأأأأأرية والتقنية والمالية الالزمة

لتشأأأهيلها علث نحو فعال ومسأأأتنااس ومصأ أراك منظمات المجتمع المننيس ول سأأأيما منظمات المهاجرينس

في مهاا وليتها.

جمع ال يانات والحق في الاصوصية
-21

تالحأ اللجني الجه د المي اللي اليل تيذلهت الل لي ال ر لييسيل جما تصنيف الييتنتت الميعلري

بتلمهتجرال المسة ةةتال الميصة ةةلي بتلهجرة قل جتنل المعهل ال طنل لإلحصة ةةت

قليراي الجتنل اليل د،

جز
بمت ال ذلك قل أجل تيليل الهة ة ةةاتب الهياليي للهجرة؛ تنفيذ خ يهت نشة ة ةةت قرلة ة ةةل للهجرة؛ إعلادهت ق ا

ثتنيت للهجرة عت  .2021لكل اللجني م ت از قلري ار عل ج د يتنتت إحصةةت ات قفصةةلي ،رمال أن تسةةيرش ةةل
هت هةيتهةتت الهجرة عل ني أاضةل ،بمت ال ذلك قت ييعلق بظر

عمل العمت المهتجرال ،تلنسةت المهتجرات،

الطفت المهتجرال ،المهتجرال غير النظتقييل ،ق اطنل ت ايردي ال الشيتت.

-22

تكرو اللجنة تركين توصأأياتها السأأابقة()8س وتوصأأيس تمشأأيا مع الهاية  18-17من أهناب التنمية

المسأتنامةس بري تف ق النولة الفرب نهجا يراعي المنظوو الجنسأاني ويسأتنن الث حقوق اإلنسأايس و ري

تكفد حماية المعلومات الشأأاصأأية للعمال المهاجرين وأفراد أسأأرهم ومحوها بمجرد تحقيق الهرت من جمعهاس

بحي ل يتم اسأتاناا ال يانات الشأاصأية لمراي ة المهاجرين أو للتمييل ضأنهم في الانمات العامة والااصأة.
توصي اللجنة النولة الفرب أياا بما يلي:
(أ)

مواصألة تعليل نظامها الحالي لجمع ال يانات عن وضأع العمال المهاجرين في النولة

الفربس بصأأأأأأرب النظر عن وضأأأأأأعهم مهاجرينو وعن أفراد أسأأأأأأرهمو وعن العمال المهاجرين العابرين

والمواطنين العأأاملين في الاأأاويس و روب عملهمو وعن العأأائأأنين وعن ا طفأأال الأأذين يهأأاجروي الث

الااويس بمن فيهم ا طفال غير المصأأحو ينو وعن أزواي وأطفال العمال المهاجرين الذين تر وا وواءهمس
علث أي تهفي هذل ال يانات جميع جوانب التفايية لكي تسأأأأأأأتانمها جميع الهيدات الحاومية التي تقنا
الانمات والمساعنح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهمو
(ب)

تاأأأأمين هذا النظاا حالة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسأأأأرهم الذين تعت ر ابو فيردي

بالنس ة اليهم بلن منشر أو ع وو أو مقصن أو عودحس وتجميع بيانات مصنفةس بحسب جملة أمووس بينها
نو الجنس والعمر والجنسأية وسأ ب دخول ال لن ومهادوتخ ونو العمد المنجلس و حسأب فدات معينة من

العمال المهاجرينس وا صد العرقيس ووضع الهجرحس واإلعاقةو
(ا)

ضأأماي تنسأأيق وتكامد ونشأأر هذل ال يانات وتصأأميم متص أرات لايال التقنا المحرز

(د)

تاأأأأأمين تقريرها النووي المق د بيانات تسأأأأأتنن الث دواسأأأأأات أو تقنيرات حي يتعذو

ونتائج السياسات وال رامج القائمة علث هذل ال ياناتو

الحصول علث معلومات دييقةس م د المعلومات المتعلقة بالعمال المهاجرين غير النظاميين.
الرصن المستقد
-23

رس ة ةةت ي اللجني الرلق لن طلل اللجني ال طنيي لير ر اإلنس ة ةةتن الم اطني ،هل الم ه ة ةس ة ةةي ال طنيي

لير ر اإلنس ةةتن ال الل لي ال ر  ،اليص ة

عل امعيمتد قل الييتل

العتلمل للم ه ةس ةةتت ال طنيي لير ر

اإلنسة ة ة ة ةةتن قل يان ال حزاران/ي نيه  ،2021لنه ل رعيير قمي ال للماتدئ الميعلري بمر ز الم هة ة ة ة ةسة ة ة ة ةةتت

ال طنيي ليعزاز حمتري حر ر اإلنستن (قاتدئ بتياة) .است يهت الرلق أرضت لن قشر ا النظت الهتهل،

( )8
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ل جعةل اللجنةي قيمشة ة ة ة ة ة ةيةي قا قاةتدئ بةتياة ،قةت ار ينيظر الم اارةي عليةه قنةذ عةت ،2011

الةذي يهةل

است يهت الرلق ذلك ار الخ ط الراقيي ل تفكيك اللجني إدياا مييهت ضمل مري قايل أقيل المظتل .

-24

توصي اللجنة النولة الفرب بما يلي:
(أ)

اتااذ تنابير عاجلة وملموسأة لاأماي الموافقة علث مشأرو النظاا ا سأاسأي للجنة

(ب)

تلوين اللجنة بولية واسأأعة النفاق لتعليل وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسأأرهم

الوطنية لحقوق اإلنساي والمواطنة في أقرل وقم ممان من أجد الحفاظ علث وجودهاو

بموجب التفايية علث نحو فعالس ولتماينها من النظر في الشأأأأأأأأأااوى الفردية المقنمة من جميع العمال
المهاجرين بهض النظر عن جنسيتهمس وتوفير س د انتصاب لهمو
(ا)

توفير المواود ال شأأأرية والتقنية والمالية الكافية للجنة لتماينها من الضأأأفال بوليتها

بفعالية في امت ال تاا لم ادئ باويس.

التنويب في مجال التفايية ونشر المعلومات المتعلقة بها
-25

تييط اللجني علمت نشة ة ة ة ة ة ةةر امتفتقيي تعميمهت عل ني ق جه بتللغي اليرتغتليي ،يراقج اليلياةل

لمجيمعةةتت المهةةتجرال ،ةتلمعل قةةتت اليل قةةلقيهةةت الةةل لةةي ال ر

لير ر اإلنس ة ة ة ةةتن الم اطني ( )2021-2017تي خ

عال

قفةةتدهةةت أن خ ةةي العمةةل ال طنيةةي ال ةةتنيةةي

دع ه ة ة ة ةةاتن ت ايردي الراغييل ال الهجرة.

قا ذلك ،رسة ة ة ة ة ةةت ي اللجني الرلق لن المعل قتت قل م تصة ة ة ة ة ةةل بمت قيه الكفتري ل جميا قجيمعتت العمت

المهتجرال ،لن راقج اليليال قل م تك ن ذات للي بتمتفتقيي.
-26

تذ ر اللجنة بتوصياتها السابقة()9س وتوصي النولة الفرب بما يلي:
(أ)

وضأأأع برامج ت ايآلية وتنوي ية بشأأأري حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسأأأرهم التي تكفلها

التفاييةس وضأأأماي اتاحة هذل ال رامج لجميع ا صأأأااص العاملين في مجال الهجرحس ول سأأأيما سأأألفات انفاذ
القوانين ومراي ة الحنودس والقاأأأاحس ومو في النيابةس والمو فين القنصأأأليين والوطنيين واإلقليميين والمحليينس

وا خصائيين الجتماعيينس ومنظمات المجتمع المننيس بما في ذلك منظمات المهاجرينو
(ب)

اتااذ ملين من الافوات لاماي حصول العمال المهاجرين علث المعلومات والتوجيخ

بشأأري حقوقهم التي تكفلها التفايية بجميع اللهات الشأأائع اسأأتعمالها في النولة الفربس ول سأأيما عن

طريق ال رامج التوجيهية السابقة للتو يا والمهادوحو
(ا)

تعليل عملها مع منظمات المجتمع المننيس بما فيها منظمات المهاجرينس ووسأأأأأأائ

اإلعالا لنشأأأر المعلومات عن التفايية والترويج لها في جميع أنحاء النولة الفربس ومواصأأألة التشأأأاوو

معها في اعناد تقاويرها النووية.
-2

الم ادئ العامة (المادتاي  7و)83
عنا التمييل
-27
ةت

تييط اللجنةي علمةت بمنشة ة ة ة ة ة ة يات عةت  2019بشة ة ة ة ة ة ة ن الجةتليةتت الجنييةي المهةتجرال الجةتنةل ال

ايردي؛ يملةي اإلعال الي ،يةي لعةت  2017المعن نةي ةت

ايردي للجميا ةتهة ة ة ة ة ة ةةيراتيجيةي ليعزاز

احي ار امخيالاتت ال ه ة ة ةةيتر الهجرة قنا الممتيه ة ة ةةتت اليمييزاي؛ هل

قاتايي اليمييز

ره الجتنل

ال خ ي العمل ال طنيي ال تنيي لير ر اإلنسة ة ةةتن الم اطني ()2022-2017؛ مشة ة ةةر ا الرتن ن الختإ
( )9
6
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بماتايي اليمييز الذي بتديت به اللجني ال طنيي لير ر اإلنس ة ةةتن الم اطني ،المعر ض حتليت عل اليرلمتن.
لكل اللجني تشة ةةعر بتلرلق ار اهة ةةيمراي الم اق

اليمييزاي ضة ةةل العمت المهتجرال ال الل لي ال ر  ،بمت ال ذلك

نتدي قت يي الييريق ال امنيهت تت المزع قي؛ م ريت
ا
يل المس ليل؛

-28

الجنتة المزع ق ن أ يلان ن.

تذ ر اللجنة بتوصياتها السابقة()10س وتوصي النولة الفرب بما يلي:
(أ)

اتااذ جميع التنابير التشأرييية والسأياسأاتية لاأماي تماين جميع العمال المهاجرين

وأفراد أسأأرهم داخد اقليم النولة الفرب أو الااضأأعين لوليتها القاأأائيةس بهض النظر عن وضأأعهمس من

التمتع دوي تمييل بالحقوق المعترب بها في التفاييةس وفقا لمادتها 7س بسأأ د منها اإلسأأ ار في اعتماد

مشرو القانوي الااص بماافحة التمييلو
(ب)

اذ اء وعي جميع أصأأحال المصأألحة المعنيينس ول سأأيما مو فو الهجرح وعامة النال

(ا)

زيادح جهودها للتحقيق في المماوسأأات التمييلية ومقاضأأاح مرتك يها ومعاق تهم من خالل

بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهمس و رهمية القااء علث التمييل ضنهم وعلث الوصم الجتماعي أيااو
التف يق الصاوا حااا القانوي الجنائيس م د المادح  161من قانوي العقو ات بشري جريمة التمييل.
الحق في س يد انتصاب فعال
-29

تالحأ اللجنةي أن الةله ة ة ة ة ة ةةي ي ،الرةتن ن الميعلق ةلخ

خر جه قنهةةت إبعةةتده عنهةةت ،قةةتن ن العمةةل ،تنص عل

بصة ة ةةر النظر عل ضة ة ةةعه  ،بمت ال ذلك ال ل ة ة ة

الرعةترةت الجةتنةل ل

ةت ايردي إقةتقيه ايهةت

قاةةتنيةةي لج جميا العمةةت المهةةتجرال ل العةةلالةةي

ل هة ة ةةيل ترلر شة ة ةةات

اردري ل قايل أقيل المظتل ،

المليراي العتقي للعمل ،المفيشة ة ةةيي العتقي للعمل ،اللجني ال طنيي لير ر اإلنسة ة ةةتن الم اطني ،ذا تن الضة ة ةةييي

قهتجر .يل أن اللجني تشة ةةعر بتلرلق لن اليشة ةراا قل رفيرر ل ال ضة ة
ا
المزع منيهت حر ر اإلنسة ةةتن

الكتال

قيمت ييعلق بتليل د الزقنيي لالهة ة ة ة ةةيئنت  ،لن الر اريات م تيل داامت لغي رفهمهت العتقل المهتجر أاراد أه ة ة ة ة ةرته،
لن قاتنيي اليص

-30

عل اليرجمي الشف اي اليرجمي الييراراي لل عل ال الر اريات ليست قيتحي داامت.

تذ ر اللجنة بتوصياتها السابقة()11س وتوصي النولة الفرب بما يلي:
(أ)

أي تاأأمنس في المماوسأأة العمليةس حصأأول العمال المهاجرين وأفراد أسأأرهمس بمن فيهم

الذين هم في وضع غير نظاميس علث ما يتاف لمواطني النولة الفرب من فرص لتقنيم الشااوى والحصول

علث ج ر فعلي أمأاا المحأاكمس في الحأالت التي تنتهأك فيهأا حقوقهم المافولأة بموجأب التفأاييأةس بمأا في ذلأك
عن طريق ازالة العا ات التي تعترت لجوءهم الث القاأأأأأاءس بما في ذلك القاأأأأأاء المتنقدس فيما يتعلق

بالمهاجرين غير النظاميينس وعن طريق توضيل الحنود اللمنية القانونية لتقنيم الفعويو
(ب)

ومتاحتها مجاناو
(ا)

كفالة أي تسأتنن المسأاعنح القانونية الث م نأ عنا التمييلس وتسأهيد الحصأول عليها
تك يا جهودها لاأأأأأأأأماي اعالا العمال المهاجرين وأفراد أسأأأأأأأأرهمس بمن فيهم الذين

هم في وضأأأأأع غير قانونيس بسأأأ أ د النتصأأأأأاب القاأأأأأائية وغيرها من سأأأ أ د النتصأأأأأاب المتاحة لهمس

ومبالغهم كتابة علث النحو الواجب بلهة يفهمونها برسأأأأأ أ ال اتااذ قراو اداوي أو قاأأأأأأأائيس بما في ذلك
الق اروات المتعلقة برفض النخول.

()10
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حقوق اإلنساي لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد )35-8
اداوح الحنود والمهاجروي العابروي
-31

تالحأ اللجني الجه د اليل تيذلهت الل لي ال ر لياسة ةةيط تس ة ةراا ج ار ات طلل الي شة ةةيرة عي ي

اليل د .يل أن اللجني تشة ة ة ة ةةعر بتلرلق ار

ج د نظت حل دي ال الل لي ال ر ير ز عل قاتايي الهجرة

غير الشةةر،يي اليل تعيير تهليلا أقنيت ،إ ار اليرتيار اليل تفيل بتهةةيخلا بعن ضةةاتط شةةرطي اليل د لغي

أ هل يتت قسيئي للعمت المهتجرال أاراد أهره .

وفقا للم ادئ والافوط التوجيهية الموصأأأأث بها فيما يتعلق بحقوق اإلنسأأأأاي علث الحنود النوليةس
-32
التي وضعتها مفوضية ا مم المتحنح السامية لحقوق اإلنسايس توصي اللجنة باياا النولة الفرب بما يلي:
(أ)

اعتمأاد نهج قأائم علث حقوق اإلنسأأأأأأأأأاي بشأأأأأأأأأري اداوح الحأنودس بمأا في ذلأك اجراء

مشأأأأاووات فعالة مع الجهات المعنية صأأأأاح ة المصأأأألحة علث الصأأأأعين الوطني م د الهيدات القاأأأأائية

وهيدات حقوق اإلنسأأأأأأأاي وا وسأأأأأأأاط ا كاديمية وجهات المجتمع المنني الفاعلةس بما في ذلك منظمات

المهاجرينس فيما يتعلق بوضع التنابير المتصلة بالحنود واعتمادها وتنفيذهاو
(ب)

ضأأأأأأأأأماي تمتع المهاجرين الذين عانوا من انتهاكات أو تجاوزات لحقوق اإلنسأأأأأأأأأاي

نتيجة لتنابير اداوح الحنود بفرص متسأأأأاوية وفعالة للوصأأأأول الث العنالة وسأأأ د النتصأأأأابس ومقاضأأأاح
المنتهاين ومعاق تهم علث النحو المناسأأبس وتنويب سأألفات الحنود بشأأاد منهجي علث القانوي النولي
لحقوق اإلنساي ذي الصلة بعملهم.

حق المهادوح
-33

تالحأ اللجني قا اليرلير أن المتدة  )1(50قل اللهةي ي تكفل اليق ال قغتدية قلي الل لي ال ر .

قا ذلك ،رست ي اللجني الرلق ار اليرتيار اليل تفيل ب ن العمت المهتجرال غير النظتقييل أاراد أهره قل

رمنع ن ال بعن الحيتن قل قغتدية الل لي ال ر بس ةةيل عل قليته عل داا الغراقتت المفر ض ةةي عليه
نييجةي للةلخ

أ اإلقةتقةي غير النظةتقييل ،قةت ل ييلغ ا لجنةي تيليةل طلاةتت الع دة ال ،يةي اليةت ايهةت أنه

عل اهيعلاد لمغتدية اليلل ط عت ،ارت للمره
-34

برتن ن يق .2019/46

تح اللجنة النولة الفرب علث اتااذ التنابير التشأرييية وغيرها من التنابير المناسأ ة لاأماي عنا

منع العمأال المهأاجرين غير النظأاميين وأفراد أسأأأأأأأأرهم من مهأادوح الأنولأة الفرب لمجرد عأنا القأنوح علث دفع

غرامة عن النخول أو اإلقامة غير النظاميينس علث أي ترخذ في الحسأ اي أي العودح ي توصأأف بالفوالية ل

أتنير تماما وأي يتاذ دوي قيود وفي ضأأأأوء بنائد صأأأأالحة افيةس بينها تصأأأأاويل
بن أي ياوي قراو العودح مسأأأ ا
متقتة للعمد أو النواسة أو ا غرات اإلنسانية أو فرص للحصول علث اإلقامة النائمة أو الجنسية.

حرية الفكر والوجناي والنين
-35

تالحأ اللجني أن اللهة ة ة ةةي ي رافل حراي الفكر الليل ال اتدة لة ة ة ةةفهت حر قت دهة ة ة ةةي ياي للجميا.

يل أنهت تش ة ة ة ةةعر بتلرلق لن اليعليالت الملخلي عل قتن ن اليراي اللينيي ال اتدة ،اليل تش ة ة ة ةةيرط حص ة ة ة ة

الجمتعتت اللينيي عل ت قيعتت ق ثري قل  500عضة قيل أن تيمال قل ل أي أنشة ي ال الل لي ال ر ،
قل تشال عماتت تعيق قمتيهي قجيمعتت المهتجرال حره ال حراي الفكر ال جلان الليل.

-36

توصأأي اللجنة النولة الفرب بري تتاذ جميع التنابير التشأأرييية والسأأياسأأاتية الالزمة لاأأماي

أل تااأأأع حرية ا هاو الفرد لنينخ أو معتقنل ال للقيود التي يقروها القانوي وتقتاأأأيها حماية السأأأالمة

العامةس أو النظاا العااس أو الصأحة العامةس أو اادال العامةس أو حقوق الهير وحرياتهم ا سأاسأيةس وفقا
لما جاء في المادح  )3(12من التفايية.
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استهالل الين العاملة وغيرل من ضرول سوء المعاملة
-37

تالحأ اللجني اليلا ير الراقيي ل قاتايي الس ة ةةخرة ،ق ل خ ي العمل ال طنيي لمنا عمل الطفت

الرضة ة ةةت عليه ،اعيمتد قتامي بتلعمت الخ رة عل الطفت

المراهريل اليش ة ة ةراعتت اليل تكتاء امعيلا

امهةيغال الجنسةييل .قا ذلك ،م ت از اللجني تشةعر برلق بتل لن ثمي ترتيار تفيل ب ن الطفت رشةغل ن

خلقت ال المنتر  ،أن العمت المهتجرال العتقليل ال ق تعل الزياعي ليل الهمت  ،بمت ال ذلك العمت
المهتجر ن قل الصةةيل غينيت غينيت  -يسةةت

نيجيرات السةةنغت  ،قل ييعرضة ن لظر

اا ن ن عرضةي للعمل الرسةري ،لن المفيشةيي العتقي للعمل ل تكيشة

أ اإللزاقل ال اليلل ارت للمعل قتت المرلقي قل الل لي ال ر .
-38

بما يلي:

عمل هةةيئي للغتري

أي حتلي قل حتمت العمل الجيري

تشأأير اللجنة الث الهايتين  7-8و 2-16من أهناب التنمية المسأأتنامةس وتوصأأي النولة الفرب
(أ)

زيادح عمليات تفتيش العمدس ول سأيما في القفا غير النظامي من القتصأادس ومنشأاء

(ب)

مقاضأأأأأأأأاح ومعاي ة ا صأأأأأأأأااص أو الجماعات الذين يسأأأأأأأأتهلوي العمال المهاجرينس

(ا)

توفير ما يافي من المساعنح والحماية ومعادح الترهيدس بما في ذلك اعادح الترهيد النفسي

(د)

جمع معلومات عن منى اهرح عمأد ا طفأالس بمأا في ذلك عمأد ا طفأال المهاجرينس

مااتب تفتيش العمد في جميع الجلو التي يعمد فيها العمال المهاجرويو

ول سيما ا طفالس أو يااعونهم للعمد القسري وسوء المعاملةس ل سيما في القتصاد غير النظاميو
والجتماعيس للعمال المهاجرينس ول سيما ا طفالس الذين وقعوا ضحايا لالستهالل في العمدو

بيية وضأع سأياسأات واسأتراتيجيات واسأتحناا رليات انفاذ لاأماي امت ال اطاوها التشأريعي والسأياسأاتي

للت المأاتهأا بموجأب اتفأاييأة العمأد الج ري لمنظمأة العمأد الأنوليأة لعأاا ( 1930وقم )29س واتفأاييأة الهأاء

العمد الج ري لمنظمة العمد النوليةس ( 1957وقم )105س واتفايية أسأأأأأأوأ أصأأأأأأاال عمد ا طفال لمنظمة
العمد النوليةس ( 1999وقم .)182

اإلجراءات القانونية الواج ة والحتجاز والمساواح أماا المحاكم
-39

تييط اللجني علمت بتليفسةةيرات اليل قلقيهت الل لي ال ر

قفتدهت أنهت م تمتيس احيجتر المهتجرال

غير النظتقييل ،بمل ايه الطفت  ،تفضةةل لاال امحيجتر ،يغ أن الرتن ن يق  V/99/106ينص عل
نشت قت رسم

ة ق ار ز ت اير اإلقتقي الم قيي  .قا ذلك ،تشعر اللجني بتلرلق ار قت يلل:

(أ)

رسةةمء الرتن ن الميعلق لخ

(ب)

م يذ ر هذا الرتن ن اليل القص محيجتر المهتجرال غير النظتقييل ال ق ار ز امحيجتر

الرعترت الجتنل ل

ت

ايردي إقتقيه ايهت خر جه

قنهت إبعتده عنهت بتمحيجتر اإلدايي للفئتت الض يفي قل المهتجرال غير النظتقييل؛

الم قت ال حتلي ل ة ة ة ةةل ي أقر بتل رد ،م يييل أن الفيرة اليل تس ة ة ة ةةيق عرض المييجزال المهتجرال عل قتض

يناغل أم تيجت ر  48هةتعي .تلرت اللجني ترتيار تفيل ب ن الييرار المرل ل المييجزال ال قضةترت الهجرة الذيل

م رفهم ن لغتت ت ايردي قيمت ييعلق بيرقتنه قل اليراي رخيل

ال ير قل الحيتن عل الييرار ال ايد ال

ال ثتاق الماي ي اليل تضفل ال تبا الرهمل عل امحيجتر ،قمت رجعل امحيجتر تعسفيت؛
(ا)

تلرت اللجني ترتيار تفيل ب ن اليلا ير اليليلي لالحيجتر م ت يق بتليسةت ي عل الشةختإ

الذيل م رفهم ن لغتت ت ايردي.

GE.22-08332
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باإلصأأأاوح الث توصأأأياتها السأأأابقة()12س و ما يتماصأأأث مع تعليقها العاا وقم )2021( 5س توصأأأي

اللجنة بري تقوا النولة الفرب بما يلي:

اعتمأاد تأنابير للحأن تأنويجيأا من احتجأاز المهأاجرين ومنهأائأخ ليأا في نهأايأة المفأابو
(أ)
وسأن قرينة في القانوي ضأن الحتجاز و التالي لصأالل الحريةو والويا الفووي لحتجاز الفدات الاأييفة
من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و ذلك لفال ي اللجوء والالجدين وعنيمي الجنسيةو
كفالة ما يلي:

(ب)
''1

أي ياوي احتجاز المهاجرين تنبي ار است نائيا من تنابير المالذ ا خيرس مستهنفا تحقيق

''2

أي تحند أسس الحتجاز في د حالةس مع ا س ال المحندح لتعذو تنفيذ تنابير بنيلةو

''3

أي تراجع سلفة قاائية مستقلة ومحاينح هذا اإلجراء في غاوي  24ساعةو

''4

أي ينظر في اتاأأاذ تأأنابير بأأنيلأأة لالحتجأأاز وأي تنفأذ هأأذل التأأنابير ق أأد فرت تأأنابير
الحتجازس وذلك تمشأأأأأيا مع التلاماتها في مجال حقوق اإلنسأأأأأاي .وتسأأأأألم اللجنة بري

غاية مشأأأأأروعةس وضأأأأأروويا ومتناسأأأ أ اس ويف ق قصأأأأأر فترح زمنية ممانة في جميع
الحالت ا خرىو

جميع تأنابير الرعأايأة المجتمييأة أو حلول اإلقأامأة غير الحتجأازيأة  -في القأانوي أو
السأأياسأأة أو المماوسأأة  -هي بنائد احتجاز أقد تقيينا من الحتجازس ويجب أي تتخذ
في العت او في سأأأأأأياق اجراءات قراو الحتجاز القانونية لاأأأأأأماي أي ياوي الحتجاز

ضأأروويا ومتناس أ ا في جميع الحالتس بهنب احتراا حقوق اإلنسأأاي وتجنب الحتجاز
التعسفي للمهاجرينس وملتمسي اللجوء والالجدين وعنيمي الجنسيةو

ضأأأأأأأأماي تف يق تنابير بنيلة لالحتجاز علث طال ي اللجوء والالجدينس وفي جميع حالت

(ا)

ضأأماي العودح الفواليةس ومبالا العمال المهاجرين وأفراد أسأأرهم بحقوقهم و اإلجراءات المت عة في سأأياق

الحتجاز بلهة يفهمونها.
الفرد
-41

أقر بتل رد
تييط اللجني علمت بتليفسة ةةير الذي قلقيه الل لي ال ر  ،الذي تشة ةةير قيه ل أن  20ا

قل نفذت يل عتقل  ،2022 2019بتمهةةينتد ارط ل ق اريات قضةةتايي م داياي ،أن المتدة  80قل الرتن ن
الميعلق لخ

الرعترت الجتنل ل

ت ايردي إقتقيه ايهت خر جه قنهت إبعتده عنهت تيضةةمل اليق

ال ال عل ال أقر ال رد .يل أن اللجني تشعر برلق بتل ار قت يلل:
(أ)

لية له أثر ررتال؛

اليرتيار اليل تفيل ب ن أ اقر ال رد تنفذ بس ةةرعي أن طلل المراجعي الرض ةةتايي لقر ال رد

(ب)

اليرتيار اليل تفيل بإقاتنيي تنفيذ أ اقر ال رد قيل أن تيت للشة ةةخص المعنل ارلة ةةي طلل

(ا)

اليرتيار اليل تفيل ب ن الملفتت الميعلري ب اقر ال رد م رجري تاتدلهت بص ة ة ة ة ة ية قنهجيي

اللج  ،يغ ج د قاتنيي قتن نيي للميت ذلك ارت للمعل قتت المرلقي قل الل لي ال ر ؛

قا اللجني ال طنيي لير ر اإلنسة ةةتن الم اطني قل أجل يلة ةةل تنفيذ أ اقر ال رد ال قجت حر ر اإلنسة ةةتن،
يغ أن الرتن ن ررضل ب ن تر
(د)
()12
10

هل تت الل لي ال ر

ذلك؛

عل ج د قعل قتت عل السيتهتت المعلة لي اير لاال لل رد أ اإلعتدة.
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تح اللجنة النولة الفرب علث ما يلي:
(أ)

اتااذ الافوات التشأأرييية الالزمة للنع علث أرر ايقافي قانوني وتلقائي للفعوي المقنمة

في المحاكم ضأأن أوامر الفردس وضأأماي مراعاح ا صأأول القانونية والاأأمانات اإلجرائية لاأأماي مماوسأأة

العمال المهاجرين وأفراد أسأأأأرهم الااضأأأأعين إلجراءات الفرد لحقوقهم في التمال ويا تنفيذ قراو الفرد

وي ما تنظر سلفة ماتصة في قايتهمس وفقا للمادح  )4(22من التفاييةو
(ب)

ضماي التمسك بم نأ عنا اإلعادح القسرية في جميع ا وقات وفي جميع الحالتو

(ا)

ضأأأأماي التقاسأأأأم المنهجي للملفات المتعلقة بروامر الفرد مع اللجنة الوطنية لحقوق

اإلنسأاي والمواطنة بوصأفها رلية الرصأنس لاأماي أي تكوي عمليات طرد العمال المهاجرين وأفراد أسأرهم

ممت لة تماما للمعايير النولية والقوانين المحلية للنولة الفربس ولاأأأماي التنسأأأيق الفعال مع دولة المنشأأأر
أو النولة المستق لةو
(د)

تعليل تنفيذ السأأأياسأأأات وااليات الرامية الث توفير بنائد للفرد أو العودحس بما في ذلك

اجراءات اللجوء والحماية النوليةس وتوفير اذي بال قاء في ال لن سأ أ ال انسأأأانية ورليات عادية لتسأأأوية

الوضأأأأأأأأأع القأأانوني للمهأأاجرين ينظمهأأا القأأانويس وفقأأا للمأأادح  69من التفأأاييأأةس تنف ق علث جميع
المهاجرين بهض النظر عن وضعهم من حي الهجرح.

المساعنح القنصلية
-43

تالحأ اللجنةي الجه د اليل تيةذلهةت الةل لةي ال ر ليرةلر المسة ة ة ة ة ة ةةتعةلة الرنصة ة ة ة ة ة ةةليةي ل يعةترةتهةت ال

الختيا تيت يعتري المليراي العتقي للجتليتت الشة ن الرنصةةليي الهجرة ،المعل قتت الييتنتت المرلقي عل
المس ة ةةتعلة الرنص ة ةةليي الل ل قته ة ةةيي الرتن نيي المرلقي ل ق اطنل ت ايردي ال الختيا .يل أنهت ت هة ة ة

لق

ترلر المسة ة ة ةةتعلة الرتن نيي ل قهتجري ت ايردي ال اليرتغت  .اسة ة ة ةةت ي اللجني الرلق ار اليرتيار

اليل تفيل ب ن العمت المهتجرال أاراد أهة ة ةةره ليسة ة ة ا داامت عل عل بيره ال اليصة ة ة

عل المسة ة ةةتعلة

الرنصةةليي أن السةةل تت م تيل داامت السةةل تت ال لل المرصةةل بجميا ق اريات ال رد ،يغ الشةةرط الرتن نل

ال ايد ال المةةتدة  88قل الرةةتن ن الميعلق ةةلخ
إبعتده عنهت.

-44

الجةةتنةةل ل

ةةت

ايردي إقةةتقيه ايهةةت خر جه قنهةةت

تشير اللجنة الث مالحظاتها الاتامية السابقة()13س وتوصي النولة الفرب بما يلي:
(أ)

اتااذ الافوات الالزمة لاأأأماي اخفاو السأأألفات القنصأأألية أو النبلوماسأأأية ل لناي

المنشأأأأرس أو سأأأألفات بلن يم د مصأأأأالل تلك ال لنايس بصأأأأووح منهجية بق اروات الفردس و الق اروات المتعلقة

بالعتقال والحتجازس التي تصنوها النولة الفرب بشري وعاياهاو
(ب)

ضأأأماي لجوء العمال المهاجرين ا جانب وأفراد أسأأأرهم الذين صأأأنو بحقهم ق ارو هذا

(ا)

الماأأي قنما بشأأاد حاسأأم وسأأريع في خففها الرامية الث تجنين ص أ اتها القنصأألية

الث القنصليات للحصول علث النعم الالزا لحماية حقوقهم المنصوص عليها في التفاييةو

والنبلوماسأأية في بلناي المقصأأنس بما في ذلك عن طريق زيادح عند القنصأأليات الفارية في ال لناي التي

ل يوجن فيها تم يد قنصلي أو دبلوماسي للنولة الفربس وفقا للنية التي أعر م عنها خالل الحواو ال ناء.

()13
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ا جوو وصروط العمد
تييط اللجني علمت بتلمعل قتت اليل قلقيهت الل لي ال ر

-45

اليل تش ة ة ةةير ل أن العمت المهتجرال

غير النظتقييل أاراد أهة ة ةةره ريصة ة ةةل ن عل حر ر قيسة ة ةةت اي قا غيره عمليت .قا ذلك ،رسة ة ةةت ي اللجني

الرلق لن قتن ن العمل م رمنء المس ة ة ةةت اة ال الير ر ال اجاتت م للعمت المهتجرال النظتقييل .اس ة ة ةةت ي

اللجني الرلق ذلك ار اليرتيار اليل تفيل ب ن العمت المهتجرال ييرتض ة ن أج اي أقل با ير قل نظرااه قل

ق اطنل ةت ايردي الةذيل ي د ن نفة العمةل ،إ ار اليرةتيار اليل تفيةل بعةل امقي ةت ليشة ة ة ة ة ة ةراعةتت العمةل
ه

ظر

-46

العمل ،م هيمت بتلنساي للعمت المهتجرال ال ق تعتت الييا بتليجزاي الخلقتت الينت .

توصي اللجنة النولة الفرب بما يلي:
(أ)

المماوسة العمليةو
(ب)

ضأأأأأأأأأمأأاي حقوق العمأأد لجميع العمأأال المهأأاجرين داخأد اقليمهأأاس في القأأانوي وفي
ضماي تمتع العمال المهاجرين بمعاملة مساوية لمعاملة المواطنين فيما يتعلق با جوو

و روب العمأدس ومنفأاذ هأذا اللتلاا بصأأأأأأأ أ ارمأة من خالل عمليأات تفتيش العمأد المنتظمأة والم أاغتأة في

المواقع التي يعمد فيها العمال المهاجرويس ول سيما في قفاعات ال يع بالتجلئة والانمات وال ناء.
حرية الناماا الث النقابات العمالية والمشاو ة في اجتماعاتها
-47

تالحأ اللجنةي أن للعمةت المهةتجرال النظةتقييل اليق ال حراةي امنيمةت ل النرةتبةتت المنظمةتت المهنيةي،

ارةت للمةتدة  69قل الرةتن ن الميعلق ةلخ

الرعةترةت الجةتنةل ل

ةت ايردي إقةتقيه ايهةت خر جه قنهةت

إبعتده عنهت .است ي اللجني الرلق لن هذا اليق م ين يق عل العمت المهتجرال غير النظتقييل.
-48

توصأأأأأأأي اللجنة النولة الفرب باتااذ جميع التنابير الالزمةس بما فيها التعنيالت التشأأأأأأأريييةس

لاأأأأأأأ أمأاي تمتع جميع العمأال المهأاجرينس بمن فيهم العمأال غير النظأاميينس بأالحق في المشأأأأأأأأأاو أة في

ا نشأأأأأأأأأفة النقابية وفي الناأأأأأأأأأماا بحرية الث النقاباتس وفقا للمادح  26من التفايية واتفايية منظمة
العمد النولية بشري الحرية النقابية وحماية حق التنظيمس .)87(1948

الاماي الجتماعي
-49

تالحأ اللجني أن العمت المهتجرال ييميع ن بتليق ال الض ة ة ةةمتن امجيمتعل عل قل المس ة ة ةةت اة

قا الم اطنيل ،شةرا ي أن را ن ا قميميل ال ت

قل الرةتن ن الميعلق ةلخ

الرعةترةت الجةتنةل ل

ايردي قنذ ثالث هةن ات عل القل ،ارت للمتدة )2(65

ةت

ايردي إقةتقيه ايهةت خر جه قنهةت إبعةتده عنهةت.

تالحأ قا اليرلير أنه قل يل قت قجم عه ح الل  29 000أهرة ،اهيفتد أ ر قل  650قهتج ار قل دخل

اليض ة ةةتقل امجيمتعل ،أن  1 300قهتجر اه ة ةةيفتد ا قل اليل الدن للخل اإلدقتا امجيمتعل دخل ال ايئ

امجيمةت،يةي ،الةذي اعيمةل خال جةتايةي ايةل .19-تالحأ اللجنةي ةذلةك أن ةت ايردي ل ة ة ة ة ة ةةلقةت عل اتفةتقيةي

قنظمي العمل الل ليي للض ة ة ةةمتن امجيمتعل (المعتيير اللنيت)( 1952 ،يق  )102ال تن ن ال تنل/ينتير ،2020
قيلت أج از هت ال تل

الختقة السةةتبا ،ارت للمتدة (2أ) '( '2ب) قنهت ،قعت عل اتفتقيي الضةةمتن امجيمتعل

الميعلدة الط ار لجمتعي اليللان النتطري بتللغي اليرتغتليي عل اتفتقتت تيعلق بتلضة ة ةةمتن امجيمتعل قا علة للان
قل امتيتد ال ي ل قا أنغ م الس ةةنغت  ،هل اتفتقتت تش ةةمل آليتت اه ةةيعراض د يي عل المس ةةي اتت الفنيي.
قا ذلك ،رس ة ة ةةت ي اللجني الرلق ار المعل قتت اليل قلقيهت الل لي ال ر

امن ه ة

اليل تفيل ب نهت ل تس ة ة ةةجل حي

قهتجر أجنييت ال السةةجل امجيمتعل الم حل ،إ ار اليرتيار اليل تفيل ب ن بعن
ا
 5 389عتقال

الشةر تت الختلةي م تسةجل عمتلهت المهتجرال تخصة قسةييرتت الضةمتن امجيمتعل .ت هة

الل لي ال ر ل ت قا عل امتفتقيي الميعلدة الط ار
اليللان الاراميي المعنل بتلرعتري امجيمت،يي.

12

اللجني لن

الميعلري بتلضة ةةمتن امجيمتعل الصة ةةتدية عل ق تمر
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تشير اللجنة الث مالحظاتها الاتامية السابقة()14س وتوصي النولة الفرب بما يلي:
(أ)

ضأأماي أي يتمان جميع العمال المهاجرين وأفراد أسأأرهمس بصأأرب النظر عن وضأأعهم

من حي الهجرحس من الصأأأأأتراك في نظم الاأأأأأماي الجتماعي علث أسأأأأأال المسأأأأأاواح في المعاملة مع

العمال من مواطني ابو فيرديس بما في ذلك في قفاعات القتصأأأأاد غير النظاميس وأي ياونوا علث علم

بحقوقهم في هذا الصندس بما في ذلك من خالل مواصلة حمالت التوالية ذات الصلة التي تنظمها الهيدة
العليا للهجرح بالشراكة مع المتسسة الوطنية للاماي الجتماعيو
(ب)

مواصأألة ابراا ووصأأن تنفيذ اتفاقات الاأأماي الجتماعي ال نائية والمتعندح ا طراب مع

جميع بلناي المقصنس علث النحو الذي بينتخ النولة الفرب أرناء الحواو ال ناءس علث أي تنع هذل التفاقات

علث حماية حقوق اإلنسأاي للعمال المهاجرينس بما في ذلك الحق في الاأماي الجتماعيس وأي تتاأمن

رليات وصن واستعرات تراعي المنظوو الجنسانيو
(ا)

النظر في التوييع علث التفأاييأة المتعأندح ا طراب المتعلقأة بأالاأأأأأأأ أمأاي الجتمأاعي

نظر لقرل النولة الفرب من بلناي
الصأأأأأأأأادوح عن متتمر ال لناي ا فرياية المعني بالرعاية الجتمااليةس ا

غرل أفريايا ولتنفقات الهجرح المرت فة بذلك.
الرعاية الف ية والتعليم
-51

تييط اللجنةي علمةت ية يةلات الةل لةي ال ر

بصةر النظر عل ضةعه قل حي

قفةتدهةت أن جميا العمةت المهةتجرال أاراد أهة ة ة ة ة ة ةةره ،

الهجرة ،ريصةل ن عل اليعلي  ،قل اهةيفتد ا قل عفت ات أ عتنتت

قيمت ييعلق بتلرهة المليهةيي لليعلي قيل المليهةل اليعلي ام يلاال ال تن ي أثنت جتايي

ايل 19-تلرعتري

ال ييي ال تياي .يل أن اللجني تش ة ة ة ةةعر بتلرلق ار عل ج د ض ة ة ة ةةمتنتت قتن نيي قرت لي ،لن المتدة  65قل

الرةتن ن الميعلق ةلخ

الرعةترةت الجةتنةل ل

ةت ايردي إقةتقيه ايهةت خر جه قنهةت إبعةتده عنهةت م تمنء

هذه الير ر م للعمت المهتجرال أاراد أهة ة ة ةةره النظتقييل .اسة ة ة ةةت ي اللجني الرلق ذلك ار اليرتيار اليل
تفيل ران ترلر الرعتري ال ييي للعمت المهتجرال أاراد أهره غير النظتقييل.

-52

تمشأأأأيا مع التعليقين العامين المشأأأأتر ين وقم  3ووقم  )2017(4للجنة المعنية بحماية حقوق

جميع العمال المهاجرين وأفراد أسأرهم وقم  22ووقم  23للجنة حقوق الففدس ووفقا للهاية  1-4من أهناب
التنمية المستنامةس فصنها تح النولة الفرب علث الاياا بما يلي:
(أ)

اتاأاذ جميع التأنابير الالزمأةس بمأا في ذلأك من خالل اعتمأاد تعأنيالت تشأأأأأأأأأريييأةس

لاأأأأأأماي وصأأأأأأول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسأأأأأأرهمس بمن فيهم غير النظاميينس الث نظاا الرعاية

الصأأحية والتمتع بالحق القانوني في التعليم ق د المنوسأأي والبتنائي وال انوي علث أسأأال المسأأاواح في
المعاملة مع مواطني النولة الفرب وفي الوصول اليخ عملياو
(ب)

انشأأأأأاء رلية تاأأأأأمن عنا اسأأأأأتاناا تسأأأأأتانا المعلومات الشأأأأأاصأأأأأية التي يقنمها

المهاجروي عنن تسأأجيلهم لنى متسأأسأأات الرعاية الصأأحية والمتسأأسأأات التعليمية وغيرها من الانمات
الجتماالية ضأأنهم لهرت اإلبالا عنهم أو التمييل ضأأنهم علث أسأأال جنسأأيتهم أو أصأألهم أو لكونهم

مهاجرين غير نظاميين.

()14
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تسجيد الموالين والجنسية
ترحةل اللجنةي بةتليةلا ير اليل اتخةذتهةت الةل لةي ال ر لزاةتدة قعةل تسة ة ة ة ة ة ةةجيةل الم اليةل ،تييط علمةت

-53

بتلي لةةيي اليل قلقهت المجلة ال طنل للهجرة ال عت  2021ييسةةير حص ة

أطفت المهتجرال الم ل ديل

ال قلي الل لي عل جنسةيي ت ايردي ،هةتال قنهت تخفيف شةرط قتقي أحل ال الليل عل القل بتنيظت

ال الل لي ال ر قل خمة هةةن ات ل ثالث هةةن ات ،ه أقر ينظر قيه اليرلمتن حتليت .لكل اللجني تشةةعر
بتلرلق ار اليرتيار اليل تفيل ب ن الطفت  ،بمل ايه الطفت غير النظتقييل الذيل ل ي لل ا ال قس ةةيش ةةفيتت،

قل م رس ةةجل ن ،أن الل لي ال ر ليس ةةت طرات ال اتفتقيي عت  1954الميعلري ض ةةا الش ةةختإ علرمل
الجنسيي أ اتفتقيي عت  1961الميعلري بخفن حتمت انعلا الجنسيي.

تمشأأأأأأأيا مع التعليقين العامين المشأأأأأأأتر ين وقم  3ووقم  4للجنة المعنية بحماية حقوق جميع

-54

العمال المهاجرين وأفراد أسأأأأأأأرهم وقم  22ووقم  23للجنة حقوق الففدس ووفقا للهاية  9-16من أهناب

التنمية المستنامةس توصي اللجنة النولة الفرب بما يلي:
(أ)

ضأأماي أي يتم تسأأجيد جميع أطفال عمال ابو فيردي المهاجرين في الااوي وجميع

ا طفال المولودين في أواضأأأي النولة الفرب فوو ولدتهمس ول سأأأيما فيما يتعلق بموالين المهاجرين غير

النظاميين وملتمسأأأأي اللجوءس وضأأأأماي اصأأ أناو ورائق هوية صأأأأاصأأأأية لهمس وتعليل الوعي لنى ربائهم
وأمهاتهم برهمية تسجيد موالينهمو
(ب)

اتااذ التنابير الالزمةس بما في ذلك التنابير التشريييةس لتيسير حصول موالين العمال

المهاجرين وأفراد أسأأرهم في النولة الفرب علث جنسأأية ابو فيرديس ول سأأيما بالنس أ ة لهير النظاميين
منهمس لتفادي تعرضهم بري صاد لافر انعناا الجنسيةو
(ا)

التصأأأأأأنيق علث اتفايية عاا  1954المتعلقة بمر ل ا صأأأأأأااص عنيمي الجنسأأأأأأيةس

واتفايية عاا  1961المتعلقة بافض حالت انعناا الجنسية أو الناماا اليها.
-4

التمتع بالحقوق ا خرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي (المواد من  36الث )56
ما ق د المهادوح والحق في الحصول علث المعلومات
-55

تعرب اللجني عل أهةفهت لن اليرنتقج اليجرايل المنشةت لمر ز دع المهتجرال ال لل المنشة قل

-56

إلعلاد

تق

ل ت ضا أي راقج أخر تيل قيله لي جيه المهتجرال قيل المغتدية.
تذ ر اللجني ي لةيتتهت السةتبري( ،)15ت لةل الل لي ال ر

ضةا راقج قيلدة الهلا

الشة ة ةةختإ للمغتدية ت عييه  ،بمت ال ذلك بتليشة ة ةةت ي قا المنظمتت غير اليا قيي المعنيي ،م هة ة ةةيمت قنظمتت

المهتجرال

تمت الي ظيف المعيملة الم ث قي.

الحق في التصويم والترصل في دولة المنشر
-57

تالحأ اللجنةةي الجه د اليل تيةةذلهةةت الةةل لةةي ال ر لييسة ة ة ة ة ة ةةير حق العمةةت المهةةتجرال قل ق اطنل

ت ايردي أاراد أه ةةره ال المش ةةتي ي ال الش ة ن العتقي اليص ة ات ال امنيختبتت الراته ةةيي اليرلمتنيي،

بمت ال ذلك عل طراق تخصة ة ة ةةيص هة ة ة ةةيي قرتعل ال الجم يي ال طنيي لم اطنل ت ايرديل ال الشة ة ة ةةيتت.
قا ذلك ،رست ي اللجني الرلق لن الي خير ال عمليي تسجيله لالنيختبتت ال الختيا عل ج د قعل قتت
تقيي عل العمليي امنيخت يي قل ريلان قل قشتي يه ال امنيختبتت.

()15
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توصي اللجنة النولة الفرب بما يلي:
(أ)

تعليل التنابير الرامية الث ضماي حق جميع العمال المهاجرين من ابو فيردي وأفراد

أسأأأرهم الذين يييشأأأوي في الااوي في التصأأأويم والترصأأأل عن طريق تيسأأأير تسأأأجيلهم ومشأأأاو تهم في

النتااباتس بما في ذلك من خالل تنابير لاماي التسجيد النتاابي للشتات خاوي نفاق الفترح النتاابيةو
(ب)

تسأأأهيد التصأأأويم عن طريق ال رين وع ر اإلنترنمس وترمين التمويد الكافي لاأأأماي

التصويم في الااوي.

الحق في تحويد المناخيد والمنخرات
-59

تييط اللجني علمت بتيتفتا علد اليي االت المتليي المره ةةلي ل الل لي ال ر قل العمت المهتجرال

الذيل ر يشة ن ال الختيا ،ترحل بتهةييلاث حسةتبتت ختلةي للمهتجرال ،ب هةعتي اتالة قلع قي .قا ذلك،

رس ة ة ة ة ةةت ي اللجني الرلق ار اليرتيار اليل تفيل ب ن العمت المهتجرال أاراد أه ة ة ة ة ةةره رفض ة ة ة ة ةةل ن الرن ات غير
الرهة ةةميي ليي ال الق ا بسة ةةيل ايتفتا تكتليف اليي ال .تشة ةةعر اللجني بتلرلق أرضة ةةت لعل ت ار قعل قتت

عل الش ار تت اليل أقيمت قا ق هستت قتليي قصل تيسير تي ال قلاخيل قلخرات العمت المهتجرال ل
ت ايردي تي ال قلاخيل قلخرات العمت المهتجرال ال الل لي ال ر

-60

بما يلي:

ل د له اللليي.

عمال بالهاية  -10ي من أهناب التنمية المسأأأأأأتنامةس تنعو اللجنة النولة الفرب الث الاياا
(أ)

اتااذ تنابير لافض تكلفة اوسال ا موال وتلقيها الث أقد من  3في المائةو

(ب)

تقنيم معلومات في تقريرها النووي المق د عن الشأأأأأراكات القائمة مع المتسأأأأأأسأأأأأأات

المأاليأة التي تهأنب الث تيسأأأأأأأأأير التحويالت المأاليأة للعمأال المهأاجرين الث ابو فيردي وتحويالت العمال

المهاجرين في النولة الفرب الث دولهم ا صلية.
-5

تهيدة أوضأأأأأا سأأأأأليمة وعادلة ومنسأأأأأانية ومشأأأأأروعة فيما يتعلق بالهجرح النولية للعمال وأفراد أسأأأأأرهم

(المواد  64الث )71

ا طفال في حالت الهجرح النولية
-61

تييط اللجني علمت بتليلا ير الميخذة لماتايي العن

ضة ة ة ةةل الطفت  ،بمل ايه أطفت المهتجرال،

تعزاز آليتت اليمتري إعتدة اإلدقتا امجيمتعل ال قتري لألطفت الذيل ر يش ة ة ة ة ة ن ال الش ة ة ة ة ة ايا .يل أنهت

تش ة ة ة ة ةةعر بتلرلق ار اليرتيار اليل تفيل يزايل علد أطفت العمت المهتجرال الذيل ر يشة ة ة ة ة ة ن ال الشة ة ة ة ة ة ايا،
م هيمت ال عتلمي الل لي ال ر .

-62

توصأأي اللجنةس وفقا للتعليقات المشأأتر ة وقم  3و 4للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال

المهاجرين وأفراد أسرهم ووقم  22و 23للجنة حقوق الففدس بري تقوا النولة الفرب بما يلي:
(أ)

اجراء د اوسأة علث الصأعين الوطني عن ا طفال المهاجرينس سأواء ا طفال المهاجرين

في الأأنولأأة الفرب أو أطفأأال العمأأال المهأأاجرين من أأابو فيردي الأأذين تر وا في الأأنولأأة الفربس وعن
ا طفال المهاجرين الذين يييشأأأأأوي في الشأأأ أواو س لتحنين المالمل النيمهرافية لهتلء السأأأأأااي من أجد
توجيخ سياسات النولة الفرب وتقنيم معلومات في تقريرها النووي المق د في هذا الصندو
(ب)

اعتماد تنابير حماية صأأأأأاملة جلء من خفة عمد وطنية صأأأأأاملة للجميع للتصأأأأأني

لظاهرح العنف ضأأأن ا طفال المهاجرين وأطفال الشأ أواو وفقا حااا اتفايية منظمة العمد النولية بشأأأري

أسوأ أصاال عمد ا طفالس ( 1999وقم .)182
GE.22-08332
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التعاوي النولي مع بلناي الع وو و لناي المقصن
-63

تالحأ اللجني ار اتفتقتت تعت ن بشة ة ة ة ة ة ة ن الهجرة ،ت ييق خ ط شة ة ة ة ة ة ة ار ي ال قجت الينرل قا

امتيتد ال ي ل جمتعي اليللان النتطري بتللغي اليرتغتليي .تالحأ أرضت ت ييق المعتهلة المنشئي للجمتعي
امقيص ة ة ة ة ةةتدري لل

غرب أاراميت ر ت

لهت الميعلق بيراي تنرل الش ة ة ة ة ةةختإ حق اإلقتقي امه ة ة ة ة ةةيرراي،

اللذيل يلع ان ل حراي تنرل ق اطنل اليللان العضة ة ةةت
ال غرب أاراميت .يل أن اللجني ت ه ة ة ة ة ة

قا جميا للان المرصل اليل ت ي
-64

حراي تملكه داخل قن ري الجمتعي امقيصة ة ةةتدري

لن الل لي ال ر ل ت قا بعل اتفتقتت ثنتايي أ قيعلدة الط ار

ايهت أعلاد ييرة قل هاتن ت ايردي.

توصي اللجنة النولة الفرب بما يلي:
(أ)

مواصأأأأأأأ ألأة الأنخول في اتفأاقأات رنأائيأة ومتعأندح ا طراب بشأأأأأأأأأري حريأة تنقأد العمأال

المهاجرين وأفراد أسأأأأأرهمس ول سأأأأأيما مع بلناي الع وو والمقصأأأأأن التي يوجن فيها عند ير من جاليات

كابو فيرديس من أجد تحسأأأأأين حماية حقوقهم وتيسأأأأأير توفير الانمات القنصأأأأألية وغيرها من الانمات
المناس ة لاماي روب سليمة ومنصفة ومنسانية للعمال المهاجرين من ابو فيرديو
(ب)

ضماي أي تكوي هذل التفاقات ال نائية والمتعندح ا طراب متسقة تماما مع التفايية

(ا)

التعاوي مع مفوضأية ا مم المتحنح السأامية لحقوق اإلنسأايس وطلب المسأاعنح التقنية

والتعليقات العامة للجنةو

فيما يتعلق بتنفيذ التفاقات المذ ووحس والتفاوت بشري اتفاقات مستق لية لاماي اتساقها مع التفايية.
العمال المنلليوي المهاجروي
-65

تييط اللجني علمت بتعيمتد المرهة

برتن ن يق  2009/49الذي يليا العمت المنزلييل ال قتن ن

اليمتري امجيمت،يي (الينظيمل) ،تلمعل قتت اليل قلقيهت الل لي ال ر

اليل تش ة ة ة ةةير ل أن جه دا تيذ

حتليت لينظي العمل المنزلل .يل أن اللجني تشة ة ة ة ة ةةعر بتلرلق ار اليرتيار اليل تفيل ب ن العليل قل عمت المنتر

المهتجرال ،قعظمه قل النس ةةت  ،ررع ن ض ةةيترت لسة ة المعتقلي المض ةةترري ،أنه ريص ةةلل عل قرتاتت
ترل عل المي هط ال طنل ،أنه م ييميع ن بيمتري الضمتن امجيمتعل.

-66

توصي اللجنة بري تقوا النولة الفربس في ضوء تعليقها العاا وقم 1س بما يلي:
(أ)

اتااذ التنابير الالزمةس بما في ذلك التعنيالت التشأأأريييةس اذا للا ا مرس لاأأأماي أي

تتاأأمن قوانينها المتعلقة بالحماية الجتماالية لوائل مراالية للمنظوو الجنسأأاني بشأأري عامالت المنازل

المهاجراتس وأحااما تتعلق بحماية حقوق عامالت المنازل المهاجرات في الااويو
(ب)

تنظيم حمالت إلذ اء الوعيس بالتشأأأاوو مع المنظمات غير الحاوميةس ول سأأأيما منظمات

المهاجرينس من خالل وسأأأأائ اإلعالا و رامج ت ايا الجمهوو بشأأأأري حالة عامالت المنازل المهاجرات
وحقوقهنس ودعم النقابات التي تنافع عن عامالت المنازل المهاجراتس وتعليل رليات تفتيش العمدو
(ا)

انشأأأاء رلية يمان من خاللها لعامالت المنازل المهاجرات تقنيم صأأأااوى عنن انتهاك

حقوقهنس بما في ذلك اإلسأأأاءح المتعلقة بمماوسأأأات العمد غير العادلة في المجال المنلليس ومواصأأألة تفوير

خنمات النعم والمالجئ لاحايا اإلساءح في المجال المنلليو
(د)
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العودح ومعادح اإلدماي
-67

تييط اللجني علمت بتليلا ير الميخذة للمستعلة ال ع دة العمت المهتجرال ل

ت ايردي إعتدة

دقتجه  ،ق ل اعيمتد قتن ن المس ة ة ة ةةي مر المهتجر لعت  ،2020الذي يهل

ل

ضة ة ة ة ة ة ةراييي غيرهت قل اإلعفت ات الي ااز المتليي .يل أن اللجني ت هة ة ة ة ة ة ة

لعل ج د يتنتت قت لي للميتس

اهةةي متيات قل جتنل عمت

رجتد طتي ق ات مجيذاب

ت ايردي المهتجرال ضةةمتن ع دته قل الختيا ،قل خال ت اير عفت ات

الكمل عل نيتاج هذه الر انيل اليراقج ،ت هة ة

أرضة ةةت لن الل لي ال ر ل تضة ةةا هة ةةيتهة ةةي شة ةةتقلي للع دة

إعتدة اإلدقتا لمستعلة العمت المهتجرال أاراد أهره عل امنلقتا قجلدا ال الل لي ال ر .

-68

تشأأأير اللجنة الث توصأأأياتها السأأأابقة()16س وتوصأأأي النولة الفرب بمواصأأألة اتااذ التنابير الالزمة

لاأأأأماي تهيدة الظروب الجتماالية والقتصأأأأادية والقانونية وغيرها من الظروب الاأأأأرووية المناسأأ أ ة

لتيسير عودح العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الث ابو فيردي ومعادح ادماجهم بصووح دائمةس علث النحو
المنصوص عليخ في المادح  67من التفاييةس وتقنيم معلومات في تقريرها النووي المق د في هذا الصند.
التجاو با صااص
-69

تالحأ اللجني قا اليرلير اليعليالت الميعلري بتمتجتي بتلش ة ة ةةختإ ال الرتن ن الميعلق لخ

الرعترت

ت ايردي إقتقيه ايهت خر جه قنهت إبعتده عنهت ،الينمييتت عل قتن ن العر تت ال

الجتنل ل

هذا المجت  ،إنشةت قرلةل قراقاي امتجتي بتلاشةر تيليل ضةيترته بسةرعي ،ال عت  .2019ترحل اللجني
ذلك بتعيمتد الل لي ال ر أ

خ ي عمل طنيي لماتايي امتجتي بتلشة ة ةةختإ ( )2021-2018تلينسة ة ةةيق

قا اليللان الخر ال هذا الصلد .قا ذلك ،م ت از اللجني تشعر بتلرلق ار قت يلل:
(أ)

الم ايد الميل دة الميتحي لينفيذ خ ي العمل ال طنيي؛

(ب)

انخفتض علد الييميرتت المالحرتت الرض ة ة ةةتايي اإلدانتت الميعلري بمرتكيل جراا امتجتي،

عل الكش ة

عل أي حتلي اتجتي بتلش ةةختإ بتلطفت حي امن ،ل ةةع تت ت اير يتنتت قفص ةةلي ارت

للمعل قتت المرلقي قل الل لي ال ر ؛
(ا)

امايرتي ل المعل قتت الميعلري ج د آليي يه ة ةةميي إلحتلي ض ة ةةيترت امتجتي انخفتض

(د)

عل أل ة ة ةةيتب المص ة ة ةةليي المعنييل هذه الظتهرة،

علد قالجت ضيترت امتجتي اليل تم لهت اليا قي؛

امنخفتض الميل عنه ال قس ة ة ةةي

م هيمت اليعليالت اليل أدخلت عل قتن ن العر تت ال قجت قاتايي امتجتي.

تذ ر اللجنة بمالحظاتها الاتامية السأأأأأأابقة()17س ووفقا للم ادئ والم ادئ التوجيهية الموصأأأأأأث
-70
بها فيما يتعلق بحقوق اإلنسأأأاي والتجاو با صأأأااصس التي وضأأأعتها مفوضأأأية ا مم المتحنح السأأأامية
لحقوق اإلنسأأايس توصأأيس بما يتماصأأث مع الهاية  2-5من أهناب التنمية المسأأتنامةس بري تقوا النولة
الفرب بما يلي:
(أ)

اعتماد خفة عمد وطنية جنينح لماافحة التجاو با صأأأأأااص وضأأأأأماي تنفيذها بفعالية

لمنع التجأاو با صأأأأأأأ أاأاص وماأافحتأخس بمأا في ذلك من خالل توفير المواود ال شأأأأأأأأأرية والتقنيأة والمأالية

الكافية لتنفيذهاو
(ب)

ضماي اجراء تحايقات سريعة وفعالة ونليهةس ومقاضاح ومعاي ة الاالعين في جميع

أعمال التجاو با صااص والجرائم ذات الصلةو
()16

المرجا نفسه ،الفررة .47

()17

المرجا نفسه ،الفررة .51
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(ا)

انشأأأأأأأاء رليات لنعم ضأأأأأأأحايا التجاو ومحالتهم ومعادح ترهيلهم ومدماجهم اجتماالياس

بمأا في ذلأك عن طريق تلويأنهم بأصماأانيأة الوصأأأأأأأأأول الث المالجئ التي تمولهأا الحاومأةس والمسأأأأأأأأأاعأنح
القانونية والف ية والنفسية  -الجتمااليةو
(د)

تعليل التنويب المراعي للمنظوو الجنسأأأاني والصأأأنيق ل طفالس بما في ذلك التنويب

المتعلق بأالتعأنيالت المأنخلأة علث قأانوي العقو أات في مجأال ماأافحأة التجأاوس لفأائأنح المو فين المالفين
بصنفاذ القوانينس والقاأأأأأاحس والمنعين العامينس ومفتشأأأأأي العمدس والمعلمينس والعاملين في مجال الرعاية

الصأأأأأحيةس ومو في سأأأأأفاوات النولة الفرب وقنصأأأأألياتهاس وتك يا حمالت التوالية بشأأأأأري منع التجاو

بالعمال المهاجرينس وتشأأجيع القفا الااص علث اعتماد سأأياسأأة لعنا التسأأامل مفلقال مع السأأتهالل

الجنسي في السياحة وحماية ا صااص الذين يعاوضوي جميع أصاال الستهاللس بما في ذلك الستهالل

الجنسي التجاوي والسارح والانماتو
(ه)

تاأمين تقريرها النووي المق د بيانات عن التجاو بالنسأاء والفتيات واسأتهاللهن في

ال هاءس وعند المالحقات القاأائية وأحااا اإلدانة الصأادوح في قاأايا التجاو بال شأر والسأتهالل الجنسأيس

وأرر التنابير المتاذح لماافحة هذل الظواهر.

التنابير المتاذح لمعالجة مسرلة العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي
-71

ترحل اللجني بإنش ةةت نظت اه ةةي نتال ،عت  ،2021لينظي حتلي المهتجرال غير النظتقييل المميميل

ال الل لي ال ر بصة ية اهةي نتايي (المرهة

الرتدق ن قل للان الجمتعي امقيص ة ة ةةتدري لل
بتللغي اليرتغتليي ،قعظمه قل السةةنغت

برتن ن يق  ،)2021/72بمل ايه العمت المهتجر ن أهةره

غرب أاراميت اليللان العض ة ة ةةت ال جمتعي اليللان النتطري

غينيت غينيت  -يسةةت  ،اليل ت ت هةةيعهت ليشةةمل المهتجرال غير

النظةتقييل قل لةلان أخر عت  .2022قا ذلك ،ت هة ة ة ة ة ة ة

اللجنةي لعةل ج د قعل قتت ح

أ ر قل  3 000طل ةةل ت تلريه ةةت قل المه ةةتجرال غير النظ ةةتقييل حي امن ،ح
امهي نتال هيسيمر ل قت بعل حزاران/ي نيه .2022

-72

قعةل نجةت

ق ةةت ذا ةةتن النظ ةةت

توصأأأي اللجنةس تمشأأأيا مع الم ادئ والافوط التوجيهية الموصأأأث بها فيما يتعلق بحقوق اإلنسأأأاي

علث الحنود النوليةس بري تقوا النولة الفرب بما يلي:
(أ)

مراجعة نتائج التنابير المتاذح لوضع اجراءات تسوية أوضا العمال المهاجرين غير

النظاميين وأفراد أسأأأأأرهمس ول سأأأأأيما العامالت المهاجراتس وتوسأأأأأيع نفاق هذل اإلجراءات وتمنينها الث

ما بعن حليراي يونيخ 2022س اذا للا ا مرس لاماي عنا استمراو هذا الوضعو

-6

(ب)

زيادح الوعي بشري هذل اإلجراءات لنى العمال المهاجرين غير النظاميينو

(ا)

تلوينهم بمعلومات عن تنابير تسوية أوضاعهم ونتائجها في تقريرها النووي المق د.

النشر والمتابعة
النشر
-73

تفلب اللجنة الث النولة الفرب أي تاأمن نشأر هذل المالحظات الاتامية في الوقم المناسأبس

باللهة الرسمية للنولة الفرب و لهاتها الوطنية المعترب بهاس علث جميع مستويات متسسات النولة ذات
الصأألةس بما في ذلك الو ازوات الحاومية والسأألفة التشأأرييية والسأألفة القاأأائية والسأألفات المحلية ذات

الصلةس فاال عن المنظمات غير الحاومية وسائر أعااء المجتمع المنني.

18
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المساعنح التقنية
-74

توصأأأأي اللجنة النولة الفرب بري تسأأأأتفين أك ر من المسأأأأاعنح النولية والحاومية النولية من أجد

تنفيذ التوصأيات الواودح في هذل المالحظات الاتامية بما يتفق مع خفة التنمية المسأتنامة لعاا .2030
وتوصي أياا بري تواصد النولة الفرب تعاونها مع الو الت وال رامج المتاصصة التابعة ل مم المتحنح.

متابعة المالحظات الاتامية
-75

تفلب اللجنة الث النولة الفرب أي تقنا في غاوي سنتينس (أي بحلول  1أياو مايو )2024س

معلومات تابية عن تنفيذ التوصأأأأأأأأيات الواودح في الفقرح (12ل) (التشأأأأأأأأريعات والتف يق)و وفي الفقرتين 16
و(66د) (التصأأأأأأأأأنيق علث اتفأاييأة العمأال المنلليين لمنظمأة العمأد الأنوليأةس ( 2011وقم ))189و والفقرح 24

(الرصأأن المسأأتقد)و والفقرح ( 44المسأأاعنح القنصأألية)و والفقرح ( 56ما ق د المهادوح والحق في الحصأأول
علث المعلومات).

التقرير النووي المق د
-76

تفلأب اللجنأة الث الأنولأة الفرب أي تقأنا تقريرهأا الأنووي الرابع بحلول  1أيأاو مأايو .2007

وقن تود النولة الفربس وهي تفعأد ذلكس أي تت ع اإلجراء الم سأأأأأأأ أ لتقأنيم التقأاوير .وتوجخ اللجنأة انت ال

النولة الفرب الث م ادئها التوجيهية المنسقة لتقنيم التقاوير المتعلقة بمعاهنات بعينها(.)18
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