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اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل

لغياان*

 -١نظ ر ا لجنة ررا ت لجر أل ر لياان ج جررتي ت ن رررج ت  38١ا( 382لنظ ر
ا ،)382لملع ر رريف ت  ١١ا ١2نج ر ررتيل أل  .20١8العرمر ر ر ا ت ن ر ررر ت  ،395لملع ر رريف
ت  20نج تيل أل  ،20١8هذه لملالحظتا لخلرتمجا.

CMW/C/SR.381

ألف -مقدمة
حر لجنة ررا قجر ألر لياان ج جررتي ،لجرذ عر لً عنر اتممررا لمل رتم لج ررت ا جر ر
-2
لجر ألر ( ،)CMW/C/GUY/QPR/1اقملعنيفمررتا لافررتاجا لجررا ار م ت لجيفار لجررذ سررا لج ر
المل ر اا لجر لم ج جررتي جر م ليمر لملر ر المل ظمررتا لج اججررا ليفر م ت جررو األضر عضررت
آف ألن ت لجبعثا لج لمما.
 -3ا ع ا لجنة ا عن ر أل هت جن ريفل لمل رريفو الملثمر لجرذ ر م مرا اار لج اجرا لج ر .
عن ر أتررت سررو ا ت أل ر و لجر أل ر لياان ت  9نج ررتيل أل  ،20١8اهرريف مررت حررت اي
اتحررا لجيفاررك لجلررتت جن را ىل ج ررتا عمر لجنة ررا ،امررن ني عر و لر لجنة ررا مررن لج ظر اجررا
عن لج يف لجيفل .
 -4ا الح ررل لجنة ررا ي نج ررتي تن ررك نجر ر ً نر ر لمل لر ر جنعم ررت لمل ررت ألن لجر رذألن رة ررا
ح ررت قج ررا لياىل أرريفا م أللررت ا ا اق .ج ر أتررت الحررل ألض رتً ي نجررتي ه ر ألض رتً ن ر
أل ص ر ه لجعمررت لمل ررت اي ،مررن لج ل أل ر ا يف ألررا ا ررلاألال لجبيفجج ت ألررا اسرريف أل تو قيسررتو ،اا ر
أب ك جيجتً ألضتً ن عبيف لمل ت ألن لج ت م من يف ألا ا لاألال لجبيفجج ت ألا ا يفق اهرتألا.
ا حظررك ألض رتً ا رريف ع ر انج ر م ررن عررت نجررتي لجعتم ر ألن ،الحرمررت اارريف لا ت ع ر
لجعتم ألن اع ليشختص لجذألن ألنرم يفي لحلمتألا لج اججا.
 -5ا الحررل لجنة ررا ي عررد لجبن ر لي لجررا ألعم ر اج ررت عمررت م ررت اي مررن نجررتي جج ررك
ط لاتً ت ل تاجا ،ليم لجذ ا أللل عتم تً متو را هرال لجعمرت لمل رت ألن حب ريفا لجرا
ا ت ل تاجا.
__________

*

لعرم ت لجنة ا ت ا ت لجثتم ا الجعل ألن ( 20-9نج تيل أل .)20١8
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ابء -اجلوانب اإلجيابية
ح لجنة ا بذ لج اجا لج
-6
مررن ليسرربتا لج مج ررجا جن ة ر  ،ا ررتي اج ر
جن .20١5-20١١
-7

يف لً ت سبج ملتا ا لج ر اعر و لمل رتال  ،ا رت
ررب م ررت لعرمررت لس ر ل جةجر ت جن ر مررن لج ر

ا الحل لجنة ا ما لجر أل ص ألق لج اجا لج
()

ا لنضمتم ت ىل لجصليفك لجرتججا:

ل تاجا ح يفق ليشختص اا لاعتاا ،ت ألنيف لسبرم 20١4؛

(ا) ل تاجا م ظما لجعم لج اججرا لر ي لجعمرت لمل رلجج  ( 20١١ ،ار  ،)١89ت
آال ن س 20١3؛
(ج) لج ا يف يف ل فرجت لملن ق ق تاجا ح يفق لج ر لر ي لشر لك ليط رت ت
لج للعتا لمل ن ا ،ت آال ن س 20١0؛
( ) لج ا يف رريف ل فرجر ررت لملن ررق ق تاجر ررا ح رريفق لج ر ر ل ر ر ي جر ررا ليط ر ررت
السر ال ليط ت ت لجب ت ات لمليفل لاقحجا ،ت يف لأليفججا 20١0؛
(ه) ل تاج ر ررا ليمر ر ر لملر ر ر ر مللتا ر ررا ل ر ررا لمل ظم ر ررا عر ر ر لجيفط ج ر ررا ،ت ألن ر رريف ل
سربرم 2004؛ ا ا يف رريف م را اامررا امعتابررا ل خرت قيشررختص ،اءتأرا لج ررت اليط ررت ،
تاجررا ليمر لملر ر مللتا ررا ل ررا لمل ظمررا عر لجيفط جررا ،ت ألنيف لسرربرم 2004؛
لمللمر
ا ا يف يف ملتا ا أل لمل ت ألن عن ط ألق لج الجب ر ال ريفِّ ،
تاجرا ليمر لملر ر
لمللمر
مللتا ا ل ا لمل ظما ع لجيفط جا ،ت نج تيل أل .2008

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
 -1تدابري التنفيذ العامة (املاداتن  73و)84
التشريعات والتطبيق
الح ررل لجنة ررا م ررا لجر ر ر أل ي لمل ررت  40ا ١49م ررن ل تاج ررا ل ررالي لحل رريفق
-8
الحل ا ليستسجا جألا ل ت لج اجا لج  ،قج با جنمت  ،40الحلمتألا من لجرمججل ،سجمت
عربرت لا لجعر ق املرتي لج لر  ،قج رربا جنمرت  .١49ا حظرك ألضرتً ي لملرت  ) (١54مررن
لج سررريف ر عن ر ح جررا ر ا ر ت لجرمرررا قحل رريفق لملل سررا ت لملعته ر لا لج اججررا حل رريفق
لان ررتي لجررا لنضررمك جج ررت لج اجررا لج ر  .ا ح ر لجنة ررا قملعنيفمررتا لجررا ار م ت لجيفار ررت
لحليفل اجمت ألرعنق إبنلت ا اط جا جضمتي ل أالو شتم امرن ميفل مرا لجرلر ألعتا لةنجرا
ما ل تاجا .اما اج  ،ع ا لجنة ا عن ان ت ل لجرلر ألعتا لةنجرا لجرا لر ىل طر نر
لمل نرريفا ا رج ا ىل لمل ررت اي لةظرريف اي  .ا ع ر ا لجنة ررا ألض رتً عررن ان ررت ل لجن ريفلم لجررا
ررم قحرة ررت لمل ررت ألن ا ر ر لمل ررت ألن ن ر ر لج ظ ررتمج اع ر ر و اف رريفو ر ر ل لا لج ر ر
ا ل لا اا لج ضت ىل لةلما.
-9
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إدراج أحكــاال االتفاقيــة إدراجــا كــامال ودون أي قيــود ظ نظامهــا القــانو
()
الوطين والسياسات العامة واإلجراءات احلكومية احمللية؛
(ا) تعزي ــز دور اللجن ــة الوطني ــة املسـ ـ ولة ع ــن ــمان إجـ ـراء إص ــال
ومواءمة التشريعات احمللية مع االتفاقية ،واإلسراع ابعتماد اإلصالحات الضرورية؛

ــام

(ج) و ــع وتنفي ــذ سياس ــات عام ــة وبـ ـرام ومش ــاريع حلماي ــة حق ــوق اإلنس ــان
جلميع العمال املهاجرين الغيانيني واملهاجرين ظ غياان؛
( ) التأكد من انسجاال القوانني املعمول هبا ظ الدولة الطرف ،وال سيما املـواد
الــحت وتــوي علــمت يجــة اييزيــة ،انســجاما كــامال مــع االتفاقيــة وغريهــا مــن معاهــدات حقــوق
اإلنسان ،وذلك للتأكد من كفالة حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بصورة كاملة
ظ القــانون واملمارســة ،مبــا ظ ذلــك مــا يتعلــق ابإلج ـراءات القانونيــة املرعيــة واحلصــول علــمت
املساعدة القانونية.
املاداتن  76و77
 -١0يفأر ر ر لجنة ر ررا لج اج ر ررا لج ر ر ر قج ظر ر ر ت أر ر ر ل لاعالنر ر ر لمل ص ر رريفص عنج م ر ررت ت
لملت  76ا 77من ل تاجا حبجر عر قفرصرتص لجنة را ت ن ر لجبالنرتا لمل مرا مرن
لج ا ليط ل امن ليا ل ل ي لنر ت تا لحل يفق لمل صيفص عنج ت ت ل تاجا الج ظ اج ت.
التصديق علمت الصكوك ذات الصلة
 -١١توصــي اللجنــة الدول ــة الطــرف ابلنظــر ظ إمكاني ــة االنضــماال إل االتفاقيــة الدولي ــة
حلماية مجيع األ خاص من االختفاء القسري ظ أقرب وقت ممكن.
السياسة واالسرتاتيجية الشاملتان
 -١2الحررل لجنة ررا مررا لجر ر أل ملررت ا لج اجررا لج ر لحلثجثررا ت لملبررت لا لاانجمجررا ،مثر
مبررت لمللررتا لا لجلت ألبجررا لر ي ليةر  ،جررا علألررل لجرعررتاي الجلر ل ا مليفل ررا ر ا تا ليةر
لملخرن را ت م را لجب ر لجلرت أل  ،اضرالً عرن لجريفاجررا عنر ل تاجرتا ا ر لو ل تارتا مرا لجر ا
ليعضررت ت ل ررا لجليفم يفجر  .جر ي لجنة ررا سررو جعر و لةررتا سجتسررا السر ل جةجا مرعن رر
قية ر ن ر للأل ر ع ر لمل ررت ألن لج ررت م ىل لج اجررا لج ر  ،سررجمت مررن يف ألررا ا ررلاألال
لجبيفجج ت ألا.
 -١3توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بو ــع سياســة واسـرتاتيجية ــاملتني للهجــرة تكـوانن
م ـراعيتني لالعتبــارات اجلنســانية وقــائمتني علــمت حقــوق اإلنســان مبــا يتما ــمت مــع االتفاقيــة.
وتوصي اللجنة أيضا أبن تقـدال الدولـة الطـرف مـا يكفـي مـن املـوارد البشـرية والتقنيـة واملاليـة
لتنفيذ السياسة واالسرتاتيجية هاتني .وتطلب اللجنة إل الدولة الطـرف أن تـدرج ظ تقريرهـا
الــدوري املقب ـ معلومــات َّ ةد ــة مدعةمــة تحصــاءات عمــا ا ذت ـ مــن تــدابري ملموســة ،ظ
الق ــانون واملمارس ــة ،إلعم ــال احلق ــوق ال ــحت كفلته ــا االتفاقي ــة للعم ــال امله ــاجرين وملتمس ــي
اللج ــوء والالجو ــني وغ ــريهم م ــن األ ــخاص احملت ــاجني إل ياي ــة دولي ــة ،دون ايي ــز بس ــبب
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اجلنسية ،مبا ظ ذلك التدابري االقتصادية واالجتماعيـة وغريهـا مـن التـدابري ذات الصـلة الـحت
ترمي إل معاجلة األسباب اجلذرية يجرة الغيانيني القسرية.
التنسيق
 -١4الحرل لجنة ررا ل ريف لجررا برذيت لج اجررا لج ر جر ع لجعمررت لمل رت ألن ا ار ل سر ه
من فال لجر ل لجا لةذ ت ا ل لمليفلط ا اا ل لجلرالاي لخلت جرا ا مرتيا لج رت ل رمرتع
الجيف ل لمل الاجر عن لج جتحا الجرةت  ،اه لج الم لملع جا قمل تم لملرصنا قية  .ا عر ا
لجنة ررا عررن ان ررت ل لملعنيفمررتا لجررا ر ر اصرريف ا ريفلا لجر ررجق الئججررتا لج جررا الج لممررا
ا ل لية  ،اضالً عن لار ت لملالس تا لملع جا ىل لخل لجر جا لمل نيف ا.

 -١5توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دور وقدرة آلية التنسيق واملتابعة وذلـك بتقـد
ما يلزال من املوارد البشرية والتقنية واملالية والوالية لتنسيق سياسات ايجـرة الشـاملة بفعاليـة
علــمت مجيــع الصــعد ولتقيــيم أ ــر هــذس السياســات وال ـ ام علــمت حقــوق العمــال املهــاجرين
وأف ـراد أســرهم .وتنا ــد اللجنــة الدولــة الطــرف مواصــلة تعاوملــا مــع الوكــاالت املتخصصــة
وب ـرام منظومــة األمــم املت ــدة وطلــب الــدعم التقــين ولبنــاء القــدرات مــن مفو ــية األمــم
املت دة السامية حلقوق اإلنسان فيما يتص تعداد التقارير.
مجع البياانت
 -١6الحل لجنة ا ي لج اجرا لج ر ن رك اجمرت مضر عمرتً متججرتً مرن لملالس رتا لج اججرا
جرعلألل ملر لاحصرت لا الج ر لاحصرتمجا جر م شرز لجريف ل لا جريفججر ا ل اتعر لجبجرتيا
جالس شررت ررت ت افررا لج جتسررتا .ج ر أتررت سررو جع ر و ا رريف معنيفمررتا حصررتمجا مص ر ا
جنررا رمل ر لجنة ررا مررن جررج م ر م عمررت لحل رريفق لمل صرريفص عنج ررت ت ل تاجررا ت لج اجررا
لج ر  ،افتأررا اجمررت ألرعنررق قجعمررت لمل ررت ألن لج جررتنج ت لخلررت ج اا ر ا رريفاج  ،احتجررا
لجعتمر ألن ،المل ررت ألن لجعررت ألن ،الج ررت اليط ررت نر لملصر يف لمل ررت ألن ،افر ت ل خررت ،
الجعمت لمل ت ألن لي تن ت لج اجا لج .
 -١7توصـ ــي اللجنـ ــة الدولـ ــة الطـ ــرف بت سـ ــني نظامهـ ــا جلمـ ــع املعلومـ ــات اا ـ ــيا مـ ــع
الغاية  18-17من أهداف التنمية املستدامة حبيث تكف مجع البيـاانت عـن و ـع العمـال
املهاجرين ظ الدولة الطرف ،سواء كانوا ميلكون واثئق أو ال ،والعمال املهاجرين ممـن هـم ظ
حالــة عبــور ،و ـ ار االاــار ،والرعــار العــاملني ظ اخلــارج .وتشــجع اللجنــة الدولــة الطــرف
علـمت اميـع بيـاانت مكتملـة عـن تـدفقات املهـاجرين ،مبـا يشـم إحصـائيات مصـنفة حبســب
اجل ــنا والس ــن واجلنس ــية وس ــبب الق ــدوال إل البل ــد ومغادرتـ ـ  ،ون ــوع العمـ ـ ال ــذي يزاولـ ـ
الشخص ،بغية إحداث أت ري فعلي ظ السياسات ذات الصـلة وظ تطبيـق االتفاقيـة .وحيثمـا
تعذر احلصول علمت معلومـات دقيقـة ،كمـا ظ حالـة العمـال املهـاجرين ممـن هـم ظ و ـع غـري
قــانو مــثال ،تطل ــب اللجنــة مــن الدول ــة الطــرف اميــع معلوم ــات مســتمدة مــن الب ــوث
االجتماعيــة واألكادمييــة والتقــارير املقدمــة مــن م سســات اوتمــع املــد وم سســات حقــوق
اإلنس ــان ،للتأك ــد م ــن ام ــتالك معلوم ــات ــاملة لك ــي تس ــه عل ــمت الس ــلطات وص ــانعي
السياسات اال طالع مبهمة متابعة و ع العمال املهاجرين ظ البلد.
4
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الرصد املستق
ر و ت نلررت مالس ررا اط جررا حل رريفق
 -١8أل ررتا لجنة ررا لج نررق جعر و حر ل لج اجررا لج ر
لان تي ن ابيفيت لجريفأجا لمل مرا يرت رذل لخلصريفص عنر ر ل سررع لهب لخلرتص رت ت طرت
ل سرع لهب لج ا لجلتم لجذ م ت لمتأليف ( 20١0لنظ  )A/HRC/15/14/Add.1ات
تنيفي لجثتينلأل تأل ( 20١5لنظ  .)A/HRC/29/16/Add.1ا لع قج نق ألضتً يي را ح ريفق
لان ررتي ،لجررا نِّ ررك ةيف ر لملررت  212 Oمررن لج سررريف ج أ ر لجر ج ر قجصررليفك لج اججررا لجررا
لنضمك جج ت نجتي ،ت جي عجن ت ع .
 -١9توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اإلسراع ظ إنشاء م سسة وطنية حلقوق اإلنسـان ذات واليـة واسـعة حبيـث
()
تعم ـ بصــورة فعالــة علــمت تعزيــز ويايــة حقــوق العمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم املكفولــة
مبوجب االتفاقية ،مبا ظ ذلك معاجلة الشكاوى املقدمة من العمال املهاجرين؛
(ا) تزويد اللجنة مبا يكفي من املوارد املالية والبشرية لتمكينها من اال ـطالع
فعليا بواليتها مبا ينسجم انسجاما كامال مع املبادئ املتعلقة مبركز امل سسات الوطنية املعنية
بتعزيز وياية حقوق اإلنسان (مبادئ ابريا)؛
(ج) إ راك منظمـات اوتمـع املـد واملنظمـات غـري احلكوميـة ابنتظـاال ظ تنفيـذ
االتفاقية وظ إعداد التقرير الدوري املقب للدولة الطرف.
التدريب علمت االتفاقية ونشر املعلومات عنها
 -20ح لجنة ا قخل يفلا لجا لةذ ت لج اجرا لج ر ت سرجتق ل رتق لجعرتمل مرن ر
هة ر ر آم ر ررا ام ظم ررا انظتمجر ررا ،جل ررت لر ررع قج ن ررق ج صر رريف لجر ر ر أل عن ر ر ل تاج ررا اعن ر ر
ل جرللم ررتا لج اجج ررا الا لجص ررنا لمل ر ر و ىل لمل ررالاج  ،عن ر ر ج ررا لمل ررريف ا لحلليفمج ررا ،ا ىل
ليشررختص لئفر ألن لجعررتمن ت جررت ليةر  .ا لررع لجنة ررا قج نررق ألض رتً جع ر و نل ر ل تاجررا
الملعنيفمتا لملرعن ا قحل يفق لملل سا اج ت ت استط أ تا لملصن ا اا لجصنا تاا.
 -2١توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
و ع برام تثقيفية وتدريبية بشأن حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم
()
املشــمولة ابالتفاقيــة ،والتأكــد مــن إاتحــة هــذس الـ ام جلميــع املــو فني واأل ــخاص ا خـرين
العاملني ظ جمال ايجرة ،وال سيما سلطات إنفاذ القوانني ومراقبة احلدود والقضاة واملدعون
العــامون واملو فــون القنصــليون املعنيــون ،وكــذلك املس ـ ولون الوطنيــون واحملليــون والعــاملون
االجتماعيون وأفراد منظمات اوتمع املد ؛
(ا) ا اذ مزيد من اخلطوات لضمان حصول العمال املهاجرين علمت املعلومات
واإلر ــادات املتعلقــة ابحلقــوق الــحت تكفلهــا يــم االتفاقيــة ميــع اللغــات املســتعملة عــادة ظ
الدولة الطرف ،ال سيما عن طريق برام توجيهية تسبق التو يف واملغادرة؛
(ج) تعزيز عملها مع منظمات اوتمع املد ووسـائ اإلعـالال لنشـر املعلومـات
املتعلقة ابالتفاقية والرتوي لالتفاقية ظ مجيع أحناء الدولة الطرف؛
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( ) تنظــيم دورات تدريبيــة ملراســلي وســائ التواص ـ االجتمــاعي وللســلطات
احلكومية احمللية بغية مان املعرفة الشاملة ابالتفاقية واالستخداال الشام يا.
مشاركة اوتمع املد
 -22الحل لجنة ا حم ا ألا لملعنيفمتا لمل ما من لجملرما لمل ين امالس تا لمل
ملت ا لجملرما لمل ين ت جذ ل تاجا ات أ حتجا لجعمت لمل ت ألن ا ا ل س ه .

 ،اع و

 -23توص ــي اللجن ــة الدول ــة الط ــرف ت ـ ـراك منظم ــات اوتم ــع امل ــد واملنظم ــات غ ــري
احلكومية بصـورة اسـتباقية ومنهجيـة ظ تنفيـذ االتفاقيـة وظ تقصـي دورة ايجـرة ظ غيـاان وظ
تقييم التشريعات والسياسات العامة الحت تعىن ابملهاجرين ،مبا يشم تطبيق هذس التشريعات
والسياسات .وتنا د اللجنة الدولة الطرف مان إاتحة معلومات ـاملة عـن حالـة العمـال
املهاجرين وأفراد أسرهم للجنة وللمجتمع الدويل .وأخريا ،توصي اللجنة الدولة الطـرف أبن
تعتمد بشدة علمت منظمات اوتمع املد ظ اجلهود الحت تبذيا لرصـد حالـة حقـوق اإلنسـان
للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم وملعاجلة املسائ املتصلة ابيجرة معاجلة املة.
الفساد
 -24لرع لجنة ررا قج نرق ل لجر ررت أل لجرا ر ر عرن لج ررت لجيفلارا ت لج اجررا لج ر
ا ألال سنبتً عن ح يفق لجعمت لمل ت ألن ا ا ل س ه .

ةررت

 -25توصي اللجنة الدولة الطرف اب اذ تدابري لتعزيز اإلطار امل سسي ملكاف ة الفساد،
والت قيق ظ مجيع حـاالت الفسـاد الـحت يتـوره فيهـا مو فـون عموميـون ومعـاقبتهم .وتوصـي
اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
()

و ع سياسات ظ جمايل االتصال والتثقيف ترمي إل منع الفساد؛

(ا)

إبالغ اجلمهور بسياسات مكاف ة الفساد؛

(ج) ت ــدريب امل ــو فني احلك ــوميني عل ــمت كيفي ــة ال ــرد عل ــمت انتهاك ــات القواع ــد
األخالقية وعلمت األحكاال الواردة ظ التشريعات بشأن مكاف ة الفساد.
 -2املبادئ العامة (املاداتن  7و)83
عدال التمييز
 -26الحل لجنة ا ي لج سريف اارتنيفي م را لجرمججرل جعرتو  ١997حيمجرتي ليار ل مرن لجرمججرل
ت لجعم ر الجر ر أل الجريفاجررو ات لجعض ريفألا ت هجةررتا م جررا األل ررالي لمل ررتال ت لي ر ر
لج ررت الج ررت لج ر رذألن أل ررال اي عم ر رالً مر ررتا لج جم ررا .عن ر ر ي لجنة ررا س ررو جع ر ر و ا رريف
معنيفمتا عن لملمت سا اليمثنرا لجعمنجرا لجل جنرا إباتحرا جرج مر م عمرت لحلرق ت عر و لجرمججرل
عمالً ق تاجا اجمت خي لجعمرت لمل رت ألن لجرذألن نلريفي ا مرق الجرذألن نلريفي ا مرق عنر
ح سيفل .
 -27توصــي اللجنــة أبن تعم ــد الدولــة الط ــرف ،اا ــيا مــع امل ــادة  7مــن االتفاقي ــة ،إل
تكثيـف جهودهـا لضـمان اتـع مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم املوجـودين ظ إقليمهــا
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أو اخلا ــعني لواليتهــا ابحلقــوق املكفولــة ظ االتفاقيــة دون اييــز ،عــن طريــق مجلــة أمــور منهــا
تكليف م سسة مبهمة مان احرتاال مبدأ املساواة وعدال التمييز.
احلق ظ احلصول علمت سبي انتصاف فعال
 -28عر ا لجنة ررا عررن ان ررت ل حم ا ألررا لج ر ص لملرتحررا جنعمررت لمل ررت ألن ،صر لج ظر
عن افع لج تنيفين ،جنةيف ىل لجع لجا رب لجعيفلمرق لجن يفألرا اانرا معر ار يفسرتم ل نرصرت
اعت .
لا ل ألا الج ضتمجا لملرتحا ي اجمت ألرعنق ر لجللتام الحلصيف عن
 -29توصي اللجنة الدولة الطرف اب اذ تدابري لتيسري اللجوء إل العدالـة جلميـع العمـال
املهــاجرين ،مبــا ظ ذلــك مــا تعلــق ابإلجـراءات القانونيــة املرعيــة واملســاعدة القضــائية والــدفاع
الذي يتوالس َّاال ،وإزالة العقبات اللغوية الحت انعهم من تقد ـكاوى بشـأن سـوء املعاملـة
واالنتهاكـات .وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف أيضــا تطــالق يــالت إعالميــة ،ابللغــات الــحت
يســتطيع العمــال املهــاجرون فهمهــا ،بشــأن ســب االنتصــاف اإلداريــة والقضــائية املتاحــة يــم
فيما يتعلق بتقد الشكاوى واحلصول علمت اجل  .وفضـال عـن ذلـك ،توصـي اللجنـة الدولـة
الط ــرف بتمك ــني العم ــال امله ــاجرين م ــن معرف ــة حق ــوقهم وكيفي ــة املطالب ــة هب ــا ،مب ــا ظ ذل ــك
بتزويــدهم ابملعلومــات عــن التو يــف املنصــف ومعــايري العم ـ الالئــق واحلمايــة االجتماعيــة
املتاحة واملسائ املالية والثقافـة احملليـة و ـ احليـاة السـائد والتشـريعات ذات الصـلة ظ بلـد
املقصـد ،حبيــث تصــبت حــاالت اخــتالف املعــايري ابلنســبة للمـرأة وا ـ ة ،وكــذلك بتزويــدهم
مبعلومات االتصال اخلاصة ابألفرع والوكالء املعنيني بش ون العمالة ظ دول العم .
 -3حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (املواد من  8إل )35
إدارة احلدود
 -30حت ررجل لجنة ررا عنم رتً قخل ريفلا لج ررا لة ررذ ت لج اج ررا لج ر مل ررتع لمل ررت ألن لج رذألن
ألنرم ريفي لحلمتألرا لج اججرا اقجر ر ا لجرا يفل رت لج اجرا لج ر ت لجرعتمر مرا لجعر لملرللألر
مررن لمل ررت ألن لج ررت م مررن يف ألررا ا ررلاألال لجبيفجج ت ألررا ىل لج اجررا لج ر  .ا ع ر ا لجنة ررا عررن
عرن سرت لسررعمت لج رن ا ،الحرةرت لمل رت ألن لج رلاألنج ت
ان ت ل لجر ت أل لجا ر
ن تط لمل لابا لحل ا ألا ،ةت ت اج عن أل لج يفلا لجع رل ألا ،اعرن لحلريفل لجرا ااعرك مرا
عصتقا ت لمل تطق لحل ا ألا.
 -3١توصــي اللجنــة أبن تق ـوال الدولــة الطــرف ،عمــال ابملبــادئ والتوجيهيــات املوصــمت هبــا
بشــأن حقــوق اإلنســان علــمت احلــدود الدوليــة ،الــحت و ــعتها مفو ــية األمــم املت ــدة الســامية
حلقوق اإلنسان ،مبا يلي:
احـرتاال التزاما ــا املتعلقــة حبقــوق اإلنســان ظ مجيــع املعــابر احلدوديــة ،مبــا ظ
()
ذلك احلق ظ احملاكمة وفق األصول القانونية ،جلميع املهاجرين بصرف النظر عن و عهم؛
(ا) التأك ــد م ــن أن إعم ــال ت ــدابري إدارة احل ــدود ظ معاجل ــة ومكاف ــة مجيـ ــع
أ كال التمييز الحت اارسها أطراف حكوميـة وخاصـة علـمت احلـدود الدوليـة ،و ـمان اتسـاق
هذس التدابري مع مبدأي عدال اإلعادة القسرية وحظر عمليات الطرد التعسفي واجلماعي؛
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(ج) التأكد من اتع املهاجرين الذين تعر ـوا لالنتهاكـات أو اـاوزات حلقـوقهم
اإلنســانية نتيجــة ت ــدابري إدارة احلــدود م ــن إمكانيــة اللج ــوء فعليــا وعل ــمت قــدال املس ــاواة إل
العدالة وسب االنتصاف ،ومن مالحقة املنتهكني ومعاقبتهم علمت الن و املناسب؛
صيص موارد كافية ظ امليزانية لتعزيز إدارة احلدود ،بضمان جعـ املرافـق
()
مهيأة لتقد استجاابت قائمة علمت حقـوق اإلنسـان ومتناسـبة للمهـاجرين الـذين يصـلون إل
احلدود الدولية ،وتلقي السلطات احلدودية تدريبا ظ القانون الدويل حلقوق اإلنسان املتصـ
بعملها ،مبا ظ ذلك ما يتعلق ابملساواة بني اجلنسني؛
(ه) التصــديق علــمت االتفاقيــة اخلاصــة بو ــع الالجوــني وال وتوكــول املل ــق هبــا
واعتماد تشـريع وطـين لالجوـني ـدد اإلجـراءات الـحت تتقـرر مبوجبهـا صـفة الالجـ تنصـاف
وفعالية ،والتأكد من أن األ خاص الذين تـاجون إل يايـة دوليـة صـلون علـمت اخلـدمات
علــمت الصــعيد الــوطين ،مبــا فيهــا اخلــدمات الص ـ ية واحلصــول علــمت العم ـ  .وينبغــي للدولــة
الطــرف ظ أ نــاء ذلــك ا ــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة الراميــة إل ســن سياســات وطنيــة ــاملة
لدعم العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الفنزويليني القادمني إل غياان واملاكثني فيها.
استغالل العمال وأ كال سوء املعاملة األخرى
 -32أل ررتا لجنة ررا لج نررق جرع ر هب لجعم ررت لمل ررت ألن ،ررب لحل ريفل ل لجن يفألررا الا ر ل لا
لملع ر المل يفجررا لخلتأررا نر لحلصرريف عنر ر لفج لجعمر  ،جصررعيفقا ت ريفألا افررتع ،
اهيف مرت أللألر مرن لحرمرت ع فر جالسرر ال  .ا عر ا لجنة را ألضرتً عرن ان رت ل لجر رت أل لجرا
عن ع هب لجعمرت لمل رت ألن يعمرت ل سرر ال  ،ةرت ت اجر ل سر اتق لمل رلان اعمر
ر
ا ل ليط ت عمت ً ف ت ا تعتا لجب رت اا را ليشرةت الجل لعرا اأرج
ليط ت لج
لي ررتك الجص ر تعتا لجر يفألنجررا اأ ر تعتا لجرع ر ألن ال سررر ال ل ر ين ر لهب خت ألررا ،ا ل
ن لملعنيفمتا عن لجر ل لملرخذ مللتا ا هذه ل نر ت تا.
 -33توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ــمان حصــول العمــال املهــاجرين علــمت املعلومــات ،بلغــة يفهموملــا ،بشــأن
()
كيفية تسوية أو اعهم ،والعم علمت تبسي عملية احلصول علمت تصاريت العم ؛
(ا) ا ــاذ مجيــع التــدابري املناســبة لضــمان عــدال اســتمرار الو ــع غــري القــانو
للعمــال املهــاجرين ،اا ــيا مــع تعليــق اللجنــة العــاال رقــم  )2013(2بشــأن حقــوق العمــال
املهاجرين الذين هم ظ و ع غري قانو وأفراد أسرهم؛
مان قيـاال مفتشـي العمـ املـدربون بعمليـات تفتـيت منتظمـة وغـري معلنـة
(ج)
ظ القطاع ــات ال ــحت يرتك ــز فيه ــا العم ــال امله ــاجرون ،وال س ــيما ظ قطاع ــات البن ــاء وقط ــع
األ جار والزراعة وصيد األمساك والصناعة الت ويلية وصناعات التعدين؛
( ) مالحقـ ــة األ ـ ــخاص أو اجلماعـ ــات ال ـ ـذين يسـ ــتغلون العمـ ــال املهـ ــاجرين
أو يعر ــوملم للســخرة وســوء املعاملــة ،وال ســيما ظ قطــاع االقتصــاد غــري الرمســي ،وَّاكمــة
ه الء األ خاص ومعاقبتهم العقاب املناسـب ،اا ـيا مـع الغـارت  7-8و 8-8و2-16
من أهداف التنمية املستدامة؛
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(ه) إاتحــة القــدر الكــاظ مــن املســاعدة واحلمايــة وإعــادة التأهي ـ  ،مبــا ظ ذلــك
إعادة التأهي النفسي  -االجتماعي ،لض ار االستغالل اجلنسي واملهين ،وال سيما النساء
واألطفال املهاجرين.
اإلجراءات القانونية الواجبة ،واالحتجاز ،واملساواة أماال احملاكم
 -34سررو لجنة ررا يي لملررت  9مررن اررتنيفي لي تن ر (لية ر الجر ررةج ) الملررت  34مررن
عرر لي لحرةرت لمل رت ألن نر لج ظرتمج ر لً لسررث تمجتً ألنةر ججرا عر لسرر ت
اتنيفي لية
جا لحلنيف ليف م .ا ع ا لجنة ا عن ان ت ل لجر ت أل لجا ج أبي لمل ت ألن ا حيرةلاي
ت ن س لمل لاق ما ليا ل لجذألن ل ميفل الحرةلال ت طت لج تنيفي ل تم .
 -35توص ــي اللجن ــة الدول ــة الط ــرف أبن تتأك ــد م ــن أن قوانينه ــا وسياس ــا ا وممارس ــا ا
الوطني ــة وـ ـرتال عل ــمت الن ــو املناس ــب احل ــق ظ احلري ــة ووظ ــر االحتج ــاز التعس ــفي للعم ــال
املهاجرين وأفراد أسرهم ،وتوصيها بوج خاص مبا يلي:
التأكــد مــن أن اللجــوء إل االحتجــاز اإلداري ال يكــون إال كمــالذ أخــري،
()
ومن إاتحة بدائ غري احتجازية وجمتمعية ،اا يا مع تعليق اللجنة العاال رقم 2؛
ــمان عــدال احتجــاز األطفــال علــمت أســا و ــع آابئهــم ،واعتمــاد بــدائ
(ا)
لالحتجاز تتيت لألطفال البقاء مع أفراد األسرة و/أو األوصياء؛
(ج) التخلي عن اـر ايجـرة غـري القانونيـة و ـمان حصـول العمـال املهـاجرين
وأفـ ـراد أس ــرهم عل ــمت املس ــاعدة القانوني ــة وس ــب االنتص ــاف الفعال ــة واخل ــدمات القض ــائية
والقنصلية ،والتمسك ابلضماانت املكرسة ظ االتفاقية ،مبا يتفق توافقا اتما مع املادتني 16
و 17من االتفاقية؛
( ) تقــد معلومــات ،ظ تقريرهــا الــدوري املقب ـ  ،عــن عــدد العمــال املهــاجرين
املوقــوفني واحملتجـزين واملطــرودين بســبب االفــات متعلقــة ابيجــرة ،وعــن أســباب احتجــازهم
وطردهم و روف احتجازهم ،مبا ظ ذلك مدة االحتجاز.
الطرد
 -36رريفه لجنة ررا قخل ريفلا لجررا لةررذ ت لج اجررا لج ر جرع ر أل لجرل ر ألعتا لج له ررا ،جل ررت
الحل ي لملت  5من اتنيفي ط نر لمل نريفا ارج ر عنر نرا "جيريف جلر شرخ أر
جتيا لع لفجا ف جا ىل لجر مجس ألبر اج رت سربتا عر و لمرثرت هرذل
ت ح ا م قج
ليم ر ا ع ر و جررذه ا طن ر م ررا ملأل ر لً مررن لجيفاررك جالمرثررت جررا  ،ا ي أل ر و جررا لجلررخ
لجذ لسريف ج ألا لمل تع لملع يفجا اع ل ن لجبجتيا ا حتجر ت ىل لج مجس".
 -37تطلب اللجنة إل الدولة الطرف أن تقدال ،ظ تقريرها الدوري املقب  ،معلومات عن
التدابري الحت ا ذ ا للتأكد من أن ك عام مهاجر خيضع ألمـر ابلطـرد قـد حصـ لـ العلـم
ب ـ وهــو علــمت بين ـ من ـ وأن تمكان ـ ممارســة حق ـ ظ االســتوناف؛ ومعلومــات عــن ا ليــات
اإلدارية والقضائية املتاحة للطعن ظ قرار الطرد.
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املساعدة القنصلية
 -38الحرل لجنة را ا ريف ثجر ا صرن ا نيفمتسر ت معظر لجبنر لي لجرا أل صر هت لجعمررت
ر ل الجرريف ا لملر ر الملمنلررا لملر ر ج أل تنجررت لجعظم ر
لمل ررت اي لج جررتنجيفي ،ةررت ت اج ر
اآأل ج ر ل لجلرمتججا ا الحررل جررا ل رريف لملبذاجررا جر ر لخلر متا المل ررتع الحلمتألررا لج صررنجا،
جل ت لع قج نق ل ع و ا يف جتيا رعنق حبت ا حم ار مك اج رت لمل رتع لج صرنجا
جعمت م ت ألن ا ا ل س ه سعجتً حلمتألا ح يفا .
 -39توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تتخذ اخلطـوات الضـرورية للتأكـد مـن أن خـدما ا
القنصــلية تلــال فعــال احتياجــات العمــال املهــاجرين الغيــانيني وأفـراد أســرهم مــن حيــث يايــة
حقوهم وتقد املساعدة يم .وعلمت وج اخلصوص ،توصي الدولة الطرف مبا يلي:
و ع سياسة بشأن احلماية القنصلية تكون مصـممة حلمايـة حقـوق العمـال
()
املهاجرين وأفراد أسرهم ظ اخلارج؛
(ا)

تقد املوارد البشرية واملالية الكافية لتنفيذ تدابري احلماية تنفيذا فعاال؛

(ج) و ــع أداة موحــدة تســتخدمها القنصــليات الغيانيــة ظ مجــع بيــاانت كميــة
ونوعية عن األ خاص الذين تلقوا املساعدة القنصلية ،وعن احلاالت الحت فُت ت واحلاالت
الحت أغلقت ،وعن النتائ الحت أسفرت عنها هذس احلاالت.
األجور و روف العم
 -40الحررل لجنة ررا ا لر ا ررا لج نررق لجررا ع ررك ع ررت ررا فر ل م ظمررا لجعمر لج اججررا
لملع جا ر بجق ل تاجرتا الجريفأرجتا اجمرت ألرعنرق قج مريفهب لج رتنيفين لجرذ أللر رو ن رتق امعر
مب لي لملر تا ج ت لجعم لملر تا لج جمرا ت لج رتنيفي لجر لفن جن اجرا لج ر  ،ا سرجمت
اجمت ألرعنق ل اط لجع الملخصصتا لمل .
 -4١توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تعــدي املــادة  2مــن قــانون املســاواة ظ احلقــوق (رقــم  19لعــاال )1990
()
حبيــث اعلهــا منســجمة مــع مبــدأ األجــر املتســاوي لقــاء العم ـ املتســاوي القيمــة املنصــوص
علي ـ ظ اتفاقيــة منظمــة العم ـ الدوليــة بشــأن املســاواة ظ األجــور لعــاال ( 1951االتفاقيــة
رقم  )100ومع قانون منع التمييز (رقم  26لعـاال  )1997وذلـك للـتخلص مـن الغمـو
القانو ؛
يعام ـ هبــا املواطنــون،
(ا)
ــمان اتــع العمــال املهــاجرين بــنفا املعاملــة الــحت ،
اا يا مع الغاية  8-8من أهداف التنمية املستدامة؛
(ج) مجــع بيــاانت عــن حــاالت عــدال امتثــال مبــدأ األجــر املتســاوي لقــاء العم ـ
املتساوي القيمة ،مبا ظ ذلك عن العقوابت املفرو ة علمت أص اب العم غري املمتثلني؛
( ) كفالــة إمكانيــة جلــوء العمــال املنـزليني املهــاجرين إل العدالــة وتعزيــز مصــا
تفتيت أماكن العم لتمكينها مـن رصـد ـروف العمـ املنـزيل بفعاليـة ومـن تلقـمت الشـكاوى
املتعلقة ابالنتهاكات املزعومة والت قيق فيها ومعاجلتها.
10
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تسجي املواليد واجلنسية
 -42الحر ررل لجنة ر ررا ي ار ررتنيفي ل ر ررجا لج جر ررتين أل ض ر ر أبي ليط ر ررت لمليفجر رريف ألن ت نجر ررتي
ميفلط يفي قجريف  ،ا ي لج سرريف أل ضر أبي ليط رت لمليفجريف ألن فرت ج نجرتي ار ر ير ل رجا
ال تنررك ليو ا ليا ميفلط رتً نجتنجرتً .جر ي لجنة ررا عر ا عررن ان ررت ل لجع بررتا لجررا حترريف
اي لحلصرريف عن ر ف ر متا ررةج لمليفلجج ر  ،ا سررجمت قج رربا جنعمررت لمل ررت ألن الجملرمعررتا
لةنجا ت لمل تطق لج أل جا الج لفنجا.
 -43توصي اللجنة الدولـة الطـرف بضـمان تسـجي مجيـع أطفـال العمـال املهـاجرين عنـد
الوالدة ،مبن فـيهم أطفـال العمـال املهـاجرين ،وإصـدار واثئـق هـويتهم الشخصـية ،اا ـيا مـع
الغايــة  9-16مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتذكــاء الــوعي أبويــة تســجي املواليــد ظ
أوســاه ســكان األررف واملنــاطق الداخليــة وظ أوســاه العمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم،
ال سيما من هـم ظ و ـع غـري قـانو  .وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف أيضـا علـمت االنضـماال
إل االتفاقي ــة بش ــأن و ــع األ ــخاص ع ــدميي اجلنس ــية واالتفاقي ــة بش ــأن خفـ ـ ح ــاالت
انعداال اجلنسية.
التعليم
 -44الحل لجنة ا ي لحلق ت لجرعنج مل يف ةيف لج سريف مجا لمليفلط  ،ا ي لج اجرا
ا ن ذا ملت ألا من ابج ملتا ا عم ليط ت مرن فرال لملبرت لجرعنجمجرا جنر يم
لج
مع ر ل جر ررتق
لج ر اان جن ض ررت عن ر عم ر ليط ررت لجر ررت ا مل ظم ررا لجعم ر لج اجج ررا ج ررا
قمل ل و ال نرظتو ت لج لسا ليط ت .
 -45إن اللجنــة ،وانســجاما مــع التعليقــات العامــة املشــرتكة رقــم  3و )2017(4للجنــة
املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ورقم  22و )2017(23للجنة
املعنية حبقوق الطف بشأن حقوق اإلنسان لألطفال ظ سياق ايجرة الدولية ،توصـي الدولـة
الط ــرف ابعتم ــاد ت ــدابري ملموس ــة وفعال ــة لض ــمان حص ــول أطف ــال العم ــال امله ــاجرين عل ــمت
التعليم ،بصرف النظـر عـن و ـع والـديهم مـن حيـث ايجـرة ،مبـا ظ ذلـك عـن طريـق معاجلـة
احلــواجز اللغويــة ،وفقــا للمــادة  30مــن االتفاقيــة .وتطلــب اللجنــة إل الدولــة الطــرف أن
تقــدال ،ظ تقريرهــا الــدوري املقب ـ  ،معلومــات عــن احلالــة العامــة فيمــا يتعلــق حبصــول أطفــال
العمال املهاجرين علمت التعليم ،بصرف النظر عن و عهم من حيث ايجرة.
 -4حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين ميلكون الواثئق الالزمة أو الذين هم ظ
و ع قانو (املواد من  36إل )56
ما قب املغادرة ،واحلق ظ احلصول علمت املعلومات
 -46حتجل لجنة ا عنمرتً قملعنيفمرتا لجرا ار م ت لجيفار رت لحلريفل ام ت هرت ي نر لي لمل صر
ر و قسرررم ل معنيفمررتا جنعمررت لمل ررت ألن عررن ح رريفا اعررن لئججررتا لملرتحررا جن صرريف عن ر
جنم ررتع الحلمتألررا لج صررنجا ،ا الحررل ألضرتً ي عر لً بر لً مررن مريفلطا نجررتي هررت ال ىل ر ل
الجرريف ا لملر ر الملمنلررا لملر ر  .ج ر أتررت سررو جع ر و ا رريف معنيفمررتا عررن م ر م اتحررا
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ر لم عالمجررا ا يفعيفألررا اب ر لمل ررت
ةيف ل تاجا.

ا ررالا لجعمررت لمل ررت ألن ا ا ر ل س ر ه لج جررتنج حب رريفا

 -47توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف اب ــاذ التــدابري املالئمــة لنشــر املعلومــات عــن حقــوق
العمال املهاجرين مبوجب االتفاقية ،وعن روف القبول والعمـ  ،وعـن احلقـوق وااللتزامـات
مبوجب قوانني دولة العم  .وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بو ع بـرام َّـددة ايـدف
ملرحل ــة م ــا قبـ ـ املغ ــادرة وللتوعي ــة ،ابلتش ــاور م ــع جه ــات منه ــا منظم ــات اوتم ــع امل ــد ،
وم سسات املغرتبني ،وغريهـا مـن املنظمـات غـري احلكوميـة ذات الصـلة ،والعمـال املهـاجرين
وأفراد أسرهم ،ووكاالت التو يف املعرتف هبا واملو وق فيها.
احلق ظ التصويت والرت ت ظ البلد األص
 -48ح ر لجنة ررا قملعنيفمررتا لجررا ا ر م ت لجيفا ر ررت لحل ريفل ل ر ي لخل ريفلا لجررا لةررذ ت
جرج عمت ح يفق لجعمرت لمل رت ألن لج جرتنج لمليف ريف ألن ت لخلرت ج ت لمللرت ا
لج اجا لج
ت لجلالاي لجعتما ات لجرصيفألك.
 -49توصي اللجنة الدولـة الطـرف بضـمان اكـن العمـال املهـاجرين الغيـانيني املقيمـني ظ
اخلارج من ممارسة حقوقهم ظ املشاركة ظ الش ون العامة وظ التصويت ممارسة فعلية.
احلق ظ ووي املداخي واملدخرات
 -50حت ررجل لجنة ررا عنم ررت إبملتنج ررا لس رررخ لو لج ج ررتنج لجع ررتمن ت لخل ررت ج ا ر ريفلا لجر يفألر ر
لجرن تم جألميفل ا يف يف ر ل لا مب ر ا ج رر ح رتا مصر ت ت لج اجرا لج ر ع ر لجعريف .
عن ي لجنة ا سو جع و ا ريف سجتسرتا اجريفلم جر ألر سريفو ا سرعت عت جرا .ات ليفر ،
الحررل لجنة ررا ع ر و ا رريف معنيفمررتا عررن ر ا تا لجر ريفألالا لملتججررا الجرلررتججو لجررا لب ر هت
لجعمررت لمل ررت اي لج جررتنجيفي ت لخلررت ج الجعمررت لمل ررت اي ت لج اجررا لج ر ع ر حتيفألر فرريفي
ام ف ل ىل ن لأت ليأنجا.
 -5١توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تقدال ،ظ تقريرها الدوري القادال ،معلومات عما

يلي:

تدفقات الت ويالت املالية من البلدان الحت يعم فيها الغيانيون املهاجرون
()
وأفراد أسرهم ،وعن التكاليف الحت تكبدوها عند ووي دخويم ومدخرا م؛
(ا) التــدابري الــحت ا ي ــذت لتيســري ووي ـ العمــال املهــاجرين ظ غيــاان إي ـرادا م
ومدخرا م ،اا يا مع الغاية -10ج من أهداف التنمية املستدامة؛
(ج) اللــوائت التنظيميــة والضــواب املو ــوعة للم سســات املاليــة مــن أجـ منــع
اإلفراه ظ األسعار والرسوال املفرو ة علمت العمال املهاجرين العائدين إل الدولة الطرف.
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 -5تعزيـز الظـروف الســليمة والعادلـة واإلنسـانية واملشــروعة فيمـا يتعلـق ابيجــرة الدوليـة للعمــال
وأفراد أسرهم (املواد )71-64
األطفال ظ حاالت ايجرة الدولية
 -52حتررجل لجنة ررا عنم رتً قخل ريفلا لجررا لةررذ ت لج اجررا لج ر مليفل مررا لج ريفلن الملمت سررتا
لةنجا ما ل تاجرا ،جل رت عر ا عرن ان رت ل لجر رت أل لجرا ر ر عرن ليط رت لمل ا ر ت
لجبن ر ئق م ررت ألن ا ل ل ار ررت ىل لجر ر ع المل ررتع ل رمتعج ررا لمل تس رربا جألط ررت لجر رذألن
ألعجليفي ت ن ليافت  .األ تا هت لج نق رذج عربرت ليط رت لجرذألن ألعريفي م رت اي نر
ش عج أت ه ألضتً م ت اي ن ش عج ت نظ اتنيفي لية .
 -53إن اللجنــة ،وانســجاما مــع التعليقــات العامــة املشــرتكة رقــم  3و )2017(4للجنــة
املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ورقم  22و )2017(23للجنة
املعنية حبقوق الطف  ،توصي الدولة الطرف مبا يلي:
إجراء حبث علمت املستوى الـوطين عـن أطفـال العمـال املهـاجرين الـذي هـم
()
ظ البلــد املضــيف والــذين تركــوا ظ الدولــة الطــرف إلعــداد خريطــة دميغرافيــة يــذس الفوــة مــن
السكان ووديد احتياجا م اخلاصة هبم بغية إر اد سياسات احلكومة وبراجمها؛
(ا) إجراء حبوث علمت املستوى الوطين عن أطفال العمال املهـاجرين الـذي هـم
ظ البلد املضيف والذين تركوا ظ بلدان أخرى مث كندا والوالرت املت دة؛
(ج) اعتمــاد اس ـرتاتيجية ــاملة لتعزيــز ويايــة حقــوق أطفــال العمــال الغيــانيني
وأسرهم ،وال سيما من خالل برام التثقيـف وتنظـيم املشـاريع والتـدريب والرعايـة اوتمعيـة،
ومواصلة تعاوملا مع اجلهات الفاعلة ظ اوتمع املد ؛
( ) تعدي قانون ايجرة مـن أجـ يايـة أطفـال املهـاجرين غـري الشـرعيني ،مبـن
فيهم األطفال غري املص وبني ،و مان عدال تعر هم للتمييز؛
(ه) تق ــد معلوم ــات ،ظ تقريره ــا ال ــدوري املقبـ ـ  ،ع ــن الت ــدابري ال ــحت ا ــذ ا
لتيســري إعــادة تــوطني وإعــادة إدمــاج العمــال املهــاجرين الغي ـانيني عنــد عــود م ،مبــا ظ ذلــك
ل مشلهم مع أطفايم الذين تركوا ظ غياان أو ظ الوالرت املت دة أو فيهما معا.
التعاون الدويل مع بلدان العبور واملقصد
 -54الحررل لجنة ررا مررا لجر ر أل لة ر لط لج اجررا لج ر لمل رررم ت علألررل لجرعررتاي الجل ر ل ا
جنرص جظته لية لملخرن ا لملع ر ت لمل را ،ةرت ت اجر ملرت ر ت ت مبرت لمللرتا لا
لجلت ألبجا ل ي لية  .عن ي لجنة ا ع ا عن س ت جع و ا يف معنيفمتا لر ي ل تارتا
ما ن لي لجعبيف المل ص  ،ا عر ا عرن لج نرق يي سجتسرا ح ألرا
لجث تمجا لجا مر ت لج اجا لج
لجر ر ت طررت لج رريفق ال ارصررت لمليفح ر ألن جنةمتعررا لجلت ألبجررا لررةا ا ررل عن ر ح ألررا ر
أ تا لمل ت لا ،اججس لحل يفق لملل يفجا ةيف ل تاجا.
 -55توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تنفيذ األحكاال املتعلقة بتوفري القدر الكاظ مـن اخلـدمات القنصـلية وغريهـا
()
من اخلدمات تنفيذا كامال وفقا لالتفاقات اإلقليمية؛
GE.18-08106
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(ا)

تعزيز التعاون الثنائي مع بلدان املنطقة من أج تنفيذ االتفاقية؛

(ج) التأكــد مــن عــدال إحــداث االتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة األط ـراف املتعلقــة
هبجرة العمال اييـزا ـد العمـال املهـاجرين ،ومـن تناويـا سـب إعمـال حقـوق اإلنسـان علـمت
وجـ ـ الت دي ــد ،مب ــا ظ ذل ــك حص ــول العم ــال امله ــاجرين عل ــمت الرعاي ــة الصـ ـ ية واحلماي ــة
االجتماعية.
العودة وإعادة اإلدماج

 -56الحل لجنة را ي عر لً بر لً مرن لج جرتنج ِّحنريفل مرن ر ل الجريف ا لملر ر الملمنلرا
لملر ر  ،ا ي هررال ليا ر ل أليفل رريفي لجرمججررل الجر م رجل لج ررن ت لج اجررا لج ر  ،حج ر أل ظ ر
جج عن أت م الاجيفي عن للأل معر ا ل را .ا سرو لجنة را جعر و ا ريف معنيفمرتا عرن
سر بت ام تع هال ليا ل  ،اعرن لخل ريفلا لجرا لةرذ ت
لجر ل لجا لةذ ت لج اجا لج
حلمتألا لحل يفق ا علألل متج لمل ت ألن لج جتنج لجعتم ألن ا ا ل س ه ص ا عتما.
 -57توص ــي اللجن ــة الدول ــة الط ــرف اب ــاذ ت ــدابري لك ــي تكفـ ـ إع ــادة إدم ــاج العم ــال
املهــاجرين الغيــانيني وأف ـراد أســرهم ظ الدولــة الطــرف إدماجــا كــامال ،دون اييــز مــن منطلــق
سبب الطرد أو الرتحي من البلدان الـحت قصـدوها ،مثلمـا هـو منصـوص عليـ ظ املـادة 67
من االتفاقية .وتوصي اللجنة أبن تشم السياسات وال ام العامة املو وعة يذس الفوة من
العائــدين قس ـرا أحكامــا النــدماجهم ظ ســوق العم ـ  ،وإلعــادة إدمــاجهم األســري ،وإلاتحــة
اخلدمات االجتماعية يم ،وتزويدهم ابلدعم ظ جمال الص ة العقلية.
 -6النشر واملتابعة
النشر
 -58تطلب اللجنة إل الدولـة الطـرف أن تكفـ نشـر هـذس املالحظـات اخلتاميـة ظ الوقـت
املناس ــب ابللغ ــة الرمسي ــة للدول ــة الط ــرف ،عل ــمت م سس ــات الدول ــة ذات الص ــلة عل ــمت مجي ــع
املستورت ،مبا ظ ذلك الوزارات احلكومية والسـلطة التشـريعية والسـلطة القضـائية والسـلطات
احمللية ذات الصلة ،فضال عن املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اوتمع املد .
املساعدة التقنية
 -59توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف ابالســتفادة مــن املســاعدة الدوليــة مــن أج ـ تنفيــذ
التوصــيات الــواردة ظ هــذس املالحظــات اخلتاميــة مبــا يتما ـمت مــع خطــة التنميــة املســتدامة
لعاال .2030
التقرير الدوري املقب
 -60تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تقــدال تقريرهــا الــدوري الثــا حبلــول  1أرر/
مــايو  .2023وقــد تــود الدولــة الطــرف ،أ نــاء إعــدادها تقريرهــا الثــا  ،أن تعتمــد اإلج ـراء
املبسـ لتقــد التقريــر .وتلفــت اللجنــة انتبــاس الدولــة الطــرف إل املبــادئ التوجيهيــة املنســقة
اخلاصة مبعاهدات بعينها ).(HRI/GEN.2/Rev.6
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