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اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين
وأفراد أسرهم

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين

لغواتيماال*

 -1نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الاد ل لاتاماالد  )CMW/C/GTM/2يف جلسدتاا 413
ر CMW/C/SR.413 414ر ،)CMW/C/SR.414املعق ددتيمم ي ددت  2ر 3ناسد د ريل ري .2019
راعتالوت يف جلستا  ،429املعقتية يف  12ناس ريل ري  ،2019هذه املالحظ ت اخلت اة.

ألف -مقدمة
 -2مرحب اللجنة تقدو الورلدة الفدرق مقريرهد الدوري الاد ل ،الدذ لجعدو اقدتج ة لق الدة
املس د د املقو د ددة لت د د مق د ددو التقريد ددر  ،)CMW/C/GTM/QPR/2رمرح د ددب ابد ددذل ملعلت د د ت
اإلض د اة املقو ددة و ددالل ا دتاي ال ددذ لج دراه الت ددو الر ا د املس ددتت ال ددذ مرلق د ي ددا اللجن ددة
الرائقاة لتنسدا قا قدة حقدتإل اإلنسد ر ،ودتيو لدتي تيايدت ييدا  ،رثلد دا ةالدم لدت اية
العالد د رالرع ي ددة ا جتال عا ددة ،رل ن ددة الرع ي ددة ا جتال عا ددة الت ع ددة ملنت ددب الس دداوة ا ر  ،رل ن ددة
الرع ية ا جتال عاة ،رر اية اخل يجاة ،رر اية الواولاة ،رر اية الصحة رالرع ية ا جتال عاة ،راللجنة
الربمل ناة لشؤرر املاد جريا ،راللد الدتلت لتقدو املسد عوة ه املاد جريا الاتاماالد لام ،راملعادو
ال ددتلت لعل ددت الف ددب الش ددرع  ،ر عا ددو ا،ج ددرة يف اتاماال د  ،راللجن ددة الرائق دداة لتنس ددا قا ق ددة
حقتإل اإلنس ر ،رر اية الشؤرر ا لتص يية ،رالتعاة الوا الة لاتاماال لو نتب ا م املتحوة
يف جنا .
 -3رمعرب اللجنة عا مقويره للحتاي املفتتح رالتنَّ ء الدذ جدر د الت دو .رمشداو اللجندة
لورلددة الفددرق لتقددورا مقريرهد يف املتعددو املقددري رعحتدتاه الر اد ايددتية ،ا ددر الددذ يددول علد
اهتال الورلة الفرق لتش يك يف العال الذ ل ت لتنفاذ ا مف لاة.
 -4رمعرتق اللجنة أبر اتاماال  ،عتت يه ا التلوار ا صلاة للعال ل املا جريا ،لحر ت
مقددو يف يف ل د ل يددة حقددتإل يع مه د الع د لم يف اخل د يح .ر د ل د  ،مالح د اللجنددة لي د يف لر
الورلددة الفددرق ،تصددفا ددا التلددوار ا صددلاة ر لددوار العتددتي راملقصددو رالعددتية ،متاجد رضددع يف اد
ستتإل ستب حتراب ت ا،جرة املختلفة ،ر قاال حراب ت ا،جرة ايال عاة املعرر ة قم "لتا د
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املا د جريا" ،املتجاددة ه الددت مت املتحددوة ا ريناددة راملنسددا  ،ة د جيع د ددا الصددعب عل د
اتاماال الت ء لتزا ا حبال ية حقتإل العال ل املا جريا رل راي لقرهم اخل ضعم لت يتا .
 -5رمالح د اللجنددة لر عددويايف ابت د ايف ددا السددن ر يف اتاماال د يع د نتر ددا لرض د عاشدداة
قائة ا جراء ايمف عو ت الفقر رالفس ي رالعن رايررة ،را قتتع ي ا جتال ع لالتع ت
عانددة ،رالتف لددة ايز اددة ،رالن دتاي الفتاعاددة رما د املن د  ،قدداال يف ن د ل د يسددال "املالددر
اي ق" .رهذه هد لي د يف ا قدت ب ا،انلادة الدي مدؤي ه ا،جدرة القسدرية .رمالحد اللجندة لر
د مق د َّدو اب ددره ل د ثث د لاب ددرب عل د لف ع د ت الس ددن ر ا ل ددو ض ددعف يف ،ا د الش ددعتب ا ص ددلاة
راملزايعم رالفقراء .رحتاط اللجنة علال يف جباتي الورلة الفرق الرا اة ه مااد هدذا التضد رالدو
عا ح الن س يف ا،جرة لر يف عو ا ضفراي ه ا،جرة.
 -6رمالح اللجنة لر عض التلوار الي يعال اا عال ل ا جررر دا اتاماالد لاسدت
للرا د يف يف ا مف لاددة ،ا ددر الددذ لددو يشددن ع قد يف ل د تد العالد ل املاد جريا حبقددتلام عتجددب
ا مف لاة ،رلر اتاماال راصلت ،يام ل  ،يعم تالناا يف مل التلوار.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-7

مرحب اللجنة عتال ي التوا التشريعاة الت لاة:

املرق ددت الربمل د د ل يل ددم  ،2015-10مع ددويالت عل د د ل د د نتر ا،ج ددرة املرق ددت
ل)
الربمل ل يلم )98-95؛
ب) ل د نتر ا نتخ د ت را ح دزاب السا قدداة ،املرقددت الربمل د ل يل ددم ،2016-26
الذ يرق ا يف التصتيت للاتاماال لام املقاالم يف اخل يح؛
ح)

املرقت الربمل ل يلم  ،2016-44شأر اعتال ي ل نتر ا،جرة؛

ي) املرقددت الربمل د ل يلددم  ،2017-19شددأر اعتال د ي التعددوي الددذ ليو د عل د
يقتتي املنظالة الورلاة للاجرة.
-8

رمرحب اللجنة لي يف خت التوا املؤقساة رالسا ق ماة الت لاة:

اعتال ي السا قة ا نت اة ملن حة ا جت ي لخ ص رمت ا ال يدة الشد لة
ل)
لل ح م للفرتة  ،2024-2014الي لعوهت ل نة ن حة العن اينس را قتاالل را جت ي
لخ ص؛
ب) اعتال د ي السا قددة التلناددة للعال د الال د للفددرتة  ،2032-2017الددي لعددوهت
ر اية العال رالرع ية ا جتال عاة ،الي يدج َعو ران ج ا،جرة ا لج التنالاة جزءايف نا ؛
ح) اعتال د ي السا قددة ا نت اددة روفددة العال د املتعلقددة ال يددة الش د لة لأللف د ل
رامل دراهقم  )2032-2017الددي لعددوهت ل نددة ن حددة العن د اينس د را قددتاالل را جت د ي
لف د د ل رامل د دراهقم املا د د جريا ا د د
لد ددخ ص ،ره د د السا قد ددة الد ددي مشد ددال ند ددتانيف يتعل د د
املصحت م؛
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ي)
ا لتص يية؛

اعتالد ي دران ج "حتددتل املاد جريا ه يراي لعالد ل" ،الددذ لعومد ر اية الشددؤرر

ه) هع د ية هانل ددة نت ددب ال ددو ع ددا ا لف د ل رامل دراهقم الت د ملنت ددب امل ددوع
الع  ،ة لي ه هنش ء رحوة عناة لف ل راملراهقم املا جريا را وتف ق الوريل؛
ر) هنش د د ء يند ددة الرع يد ددة الش د د لة لأللف د د ل رامل د دراهقم املا د د جريا عتجد ددب ا د ددر
ا نت يلم .2014-146
 -9رمالح د د اللجن ددة يما د د ح لي د د يف ال ددوعتات ال ددي رجاتا د د الورل ددة الف ددرق ه املنلفد ددم
ت مت يف هل ي اإلجراءات اخل صة الت عة لأل م املتحوة ،ع يشال :
املق ددرية اخل ص ددة املعنا ددة تاد د ا لفد د ل راق ددتاال،م جنس ددا يف ،عد د يف لد د اد د ء
ل)
ا لف ل راقتاالل ا لف ل يف املتاي اإل حادة را هد دا املدتاي الدي منفدت علد اعتدواء جنسد
عل ا لف ل)A/HRC/22/54/Add.1 2013 ،؛
ب) املقري اخل ص املعت حب اب هنس ر يف التالت أبعل
التوناة رالعقلاة)A/HRC/17/25/Add.3 2011 ،؛
ح)

ستت ةنا ا الصحة

املقري اخل ص املعت حبقتإل الشعتب ا صلاة.)A/HRC/18/35/Add.3 2011 ،

 -10رمشداو اللجندة لورلددة الفدرق لتصدتيتا لصد ا مفد إل العد مل ددا لجد ا،جدرة ا نددة
راملنظالة رالنظ اة ،الذ اعتالومد ايالعادة الع دة يف لرايهد 73ي 195املدؤي  19ابد نتر ا رلي
ييسالرب  ،2018رمتص أبر معال الورلة الفرق عل التنفاذ الن لالمف لاة.
 -11رمددتي اللجنددة لر مسددلط ال ددتء عل د هنش د ء عددوي ددا ا،ائ د ت ايال عاددة ،ا د ال د ل
را رلددة الع لددة راللج د ر ،رعل د ا نشددفة الددي م ددفل ت د  ،ره د هائ د ت معال د فريقددة نسددقة
علد منفادذ الدربا ج راملشد يي املنرقدة للالاد جريا ،رمعدرتق اللجندة جباددتي الورلدة الفدرق املتذرلددة
لتنسا لنشفة مجا ؤقس هت ا لج الت ء لتزا هت عتجب ا مف لاة.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
 -1تدابري التنفيذ العامة (املاداتن  73و)84
التشريعات والتطبيق
 -12مالح د اللجنددة د التقددوير د اعتجالددو ددا ل دتانم رقا ق د ت ر درا ج ر ت د ييات تنتعددة
ال يددة حقددتإل العال د ل املاد جريا يف الورلددة الفددرق رحقددتإل تالنااد يف اخل د يح ،ر قدداال نددذ
اعتالد ي القد نتر ايويددو للاجددرة املرقددت يلددم  )2016-44الددذ يود حاددز النفد يف  1لميي
د د يت  . 2017اد د لر اللجن ددة مش ددعر لقلد د ش ددأر ل ددتل الف ددرتة ال ددي يس ددتارلا منفا ددذ القد د نتر
رمشددريع م الا نتيددة .رمعددرب اللجنددة لي د يف عددا القلد شددأر ددالتر املدتاي  46ر 50ر 195ددا
الق نتر اال يتعل عختل ا قتإل املنصتص علاا يف ا مف لاة ر تول عو اإلع ية القسرية.
 -13توصي اللجنة أبن تطبق الدولة الطـر القواعـد التيميليـة مـن أجـن التنفيـذ الفعـال
لقــانون ارجــر علــأ أن تتوافــق هــذا القواعــد مــع االتفاقيــة ومــع التعليقــات العامــة للجنــة
GE.19-07213
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ولــدا اعتمــاد مجيــع هــذا القواعــد توصــي اللجنــة أبن تتــابع الدولــة الطــر تطبيقهــا حبي ـ
توائِم مع االتفاقية أية أحيام قد ال تيون متسقة معها وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـر أي ـا
إىل أن تدرج يف تقريرها الدوري الثال مزيدا من املعلومات عن مدا تطبيق حماكمها احملليـة
ألحي ــام االتفاقي ــة وللتعليق ــات العام ــة للجن ــة وتوص ــي اللجن ــة بتع ــدين امل ــواد  46و50
و 195من القانون حبي ت من علأ حنو كامن احلق يف عدم اإلعاد القسرية وحظـر منـع
الدخول عند احلدود أو اإلعاد القسـرية ريـري املباشـر وفقـا للفقـرتن  50و 51مـن تعليـق
اللجنــة العــام رقــم  )2013(2بشــأن حقــوق العمــال املهــاجرين الــذين هــم يف و ــع ريــري
نظامي وأفراد أسرهم واملاد  22من االتفاقية
التصديق علأ الصيوك ذات الصلة
 -14مالح د د اللجن ددة لر الورل ددة الفد ددرق ص ددوَّلت عل د د مجا د د ع ه ددوات حق ددتإل اإلنس د د ر
الر اسدداة مقريت د يف ،رعل د عددوي ددا امف لا د ت نظالددة العال د الورلاددة .اددو ل د مالح د لر الورلددة
الفددرق م مصددوإل عددو عل د ا مف لاددة الورلاددة ال يددة مجا د ا لددخ ص ددا ا وتف د ء القسددر ،
رالربرمتابددتل ا وتاد ي الاد ل امللحد لعاددو الددوريل اخلد ص قددتإل املوناددة رالسا قدداة ،ا،د يق
ه هلا د د ء عقت د ددة اإلع د ددوا  ،رالربرمتاب د ددتل ا وتا د د ي امللح د د لعا د ددو ال د ددوريل اخل د د ص ق د ددتإل
ا لتص د د يية را جتال عاد ددة رالاق ا ددة ،رالربرمتابد ددتل ا وتا د د ي مف لا ددة حقد ددتإل ا لد ددخ ص ر
اإلع لدة ،رالربرمتابدتل ا وتاد ي مف لادة حقدتإل الففد املتعلد ميجدراء مقددو التالاد ت ،رامف لاددة
نظالددة العال د الورلاددة لع د  1957يلددم  )143شددأر العال د ل املا د جريا لحن د منالالاددة)،
رامف لاة نظالة العال الورلاة لع  2011يلم  )189شأر العال ل املنزلام.
 -15توصــي اللجنــة أبن تنظــر الدولــة الطــر يف التصــديق علــأ الصــيوك املشــار إليهــا
أعالا أو االن مام إليها يف أقرب وقت ممين
السياسة الشاملة املتعلقة ابرجر
 -16مالحد د اللجن ددة ايا ددتي ال ددي مت ددذ ،الورل ددة الف ددرق ملع ي ددة الق د د م املختلف ددة املتعلق ددة
،جددرة .ر د ل د  ،يس د ري اللجنددة القل د ر السا قددة الش د لة املتعلقددة ،جددرة م مجنفددذ عددو.
رياددم لر اللجنددة معتددرب هع د ية هانلددة ؤقس د ت الورلددة الفددرق وفددتة هجي اددة ةددت حتسددم هياية
س د ا،جددرة ،ت د مشددعر لقل د شددأر التلددت الددذ يسددتارل ل د  ،ر ر التددأور يددؤي ه
هضع ق املؤقس ت.
 -17توصــي اللجنــة أبن تــول الدولــة الطــر أولويــة لوصــالص امل سســي وأبن ص ـ
موارد كافية جلميع اليياانت ذات الصلة مـن أجـن تنفيـذ السياسـة الشـاملة املتعلقـة ابرجـر
تنفيذا سريعا وفعاال متشيا مع االتفاقية وقانون ارجر وابإل افة إىل ذلـ ،توصـي اللجنـة
أبن تركــز الدولــة الطــر علــأ ــرور أن تتنــاول مجيــع امل سســات ال ـ تتعامــن مــع ارجــر
عمــم
املســائن ذات الصــلة بنــو اجلــنح وق ـ حقــوق اإلنســان وتوصــي اللجنــة أي ــا أبن ت َّ
الصيغة النهائية للسياسة املتعلقة ابرجر علأ نطاق واسع بن الغواتيمالين وذلـ ،ل ـمان
تنفيــذها بشــين فعــال وأبن تشــرك ادتمــع املــدين و ــدد بو ــوص أدوار كــن م سســة مــن
امل سســات ال ـ تتعامــن مــع ش ـ ون ارجــر علــأ الصــعيدين الــو واحمللــي وعلــأ صــعيد
اإلدارات والتأكد من عدم وجود تداخن يف املهام وعدم تول األجهز األمنية مهـام معهـد
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ارجـر لتلــن حملـت وتوصــي اللجنــة أبن تتةـذ الدولــة الطــر التـدابري ال ــرورية ل ــمان أن
تنته السياسة الشاملة املتعلقة ابرجر قجا قائما علأ حقوق اإلنسان
التنسيق
 -18مالح اللجنة لر عاو ا،جرة ايويو ،ر ق يف لق نتر ا،جرة ،قانتر لعل قلفة عناة
دازري صدالحا ت راقدعة يف هياية لدؤرر ا،جدرة يف الورلدة الفدرق،
،جرة يف الورلة الفرق ،رق َّ
هض ةيف ه اضفالع وري لق ق يف منفاذ ا مف لاة.
 -19توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطر مبا يلي:

ا اذ التدابري الالزمة ل ـمان تزويـد معهـد ارجـر ابملـوارد البشـرية والتقنيـة
ل)
واملالية ال رورية ليي ييون كياان فعـاال وشـفافا يراعـي منظـور حقـوق اإلنسـان وليـي يعـن
م ــو فن ذوي مـ ـ هالت عالي ــة حاص ــلن عل ــأ ت ــدريب يف م ــال حق ــوق اإلنس ــان ومعني ــن
ابخلدمة العامة وعلأ دراية ابملسائن اجلنسانية ومحاية الطفن؛
ب) اعتمــاد مــا يلــزم مــن التش ـريعات احملليــة لــدا الف ـرا ،مــن صــياريتها وهــي
التشـريعات الـ ت كــد جــا اللجنــة أويــة أن يتلــول معهــد ارجــر اجلديــد عــن الــنه القائمــة
علــأ األمــن العــام أو عــن ميــرج ارجــر وأن يســتعد يف الوق ـت نفســت إلدار ش ـ ون ارجــر
الفردي ــة وارج ــر اجلماعي ــة وح ــاالت الط ــوار اس ــتنادا إىل ال ــدرومل املس ــتفاد يف األش ــهر
األخري ؛
ح) كفالة التعاون والتآزر فيما بن امل سسات ال تتعامن مـع ارجـر و قيـق
األداء األمثــن لعمــن الييــاانت مثــن ادلــح الــو ملســاعد املهــاجرين الغواتيمــالين مــن
خالل تعزيز الدعم املقدم للمياتب الواقعة يف املنا ق احلدودية
مجع البياانت
 -20مشددعر اللجنددة لقلد لعددو ابف يددة التاد انت اإلحصد اة املصددنفة عددا مددو ق ت ا،جددرة ددا
الورلددة الفددرق رهلاا د رعددا لريقا د  ،قدداال عددا العال د ل املا د جريا الددذيا هددم يف رض د ا د
نظد د رل د دراي لق ددرهم ،د داليف ع ددا املسد د ا و ددر املتعلق ددة ،ج ددرة ،اد د العالد د ل املاد د جريا
احملتجزيا يف الورلة الفرق ،رالعال ل املا جريا الذيا هم يع م الورلة الفرق رحمتجزرر يف يرلدة
املقصو ،رعوي ا لف ل املا جريا ا املصحت م يف الورلة الفرق.
 -21توصــي اللجنــة أبن تتة ـذ الدولــة الطــر متشــيا مــع الغايــة  18-17مــن أهــدا
التنميــة املســتدامة وعمــال بــنه قــائم علــأ حقــوق اإلنســان واملســاوا بــن اجلنســن وعــدم
التمييز التدابري التالية:
تعزيــز نظــام مجــع البيــاانت جلميــع الييــاانت ال ـ تقــدم خــدمات للعمــال
ل)
املهاجرين وأفراد أسرهم؛
ب) إج ـراء تقيــيم منهجــي حلالــة العمــال املهــاجرين الــذين هــم يف و ــع نظــامي
أو ريري نظامي وإبال ،اللجنة بنتائ هذا التقييم يف التقرير الدوري املقبن للدولة الطر ؛
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ح) التلقــق مــن املعلومــات املتعلقــة ابملهــاجرين احملتجـزين واأل فــال املهــاجرين
ريــري املصــلوبن ومقارنــة هــذا املعلومــات ابملعلومــات املما لــة يف البلــدان ادــاور وبلــدي
املقصــد (امليســي ،والــوالحت املتلــد ) وتوصــي اللجنــة أي ــا يف هــذا الصــدد أبن تتةــذ
الدولة الطر خطـوات تيفـن ا ـاذ تـدابري لتقـدج املسـاعد الفوريـة واحلمايـة لتلـ ،الف ـات
من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
نشر االتفاقية وتقدج التدريب بشأقا
 -22حتدداط اللجنددة علال د يف لتددوا الددي اختددذهت يتل د املؤقس د ت ا نت اددة لنشددر ا مف لاددة
رلتوييب عض املتظفم املسدؤرلم عدا يدة حقدتإل العالد ل املاد جريا .ادو لر اللجندة يسد ريه
القل لعو مقو موييب ستالر عو شأر ا مف لاة رلعو ابف يدة ايادتي املتذرلدة حدا ا ر دا
لج مقو التوييب شأر ا مف لاة ه مجا ايا ت املعناة.
 -23تي ــرر اللجن ــة توص ــيتها الس ــابقة
الدولة الطر مبا يلي:

(CMW/C/GTM/CO/1

الفق ــر  )17أبن تق ــوم

ســن وتوســيع نطــاق بـرام التثقيــف والتــدريب بشــأن احلقــوق املنصــو
ل)
عليها يف االتفاقية والتشريعات احمللية ذات الصلة جد تقدج هذا الربام بشين مستمر
يف ـن اعتمـاد منظـور جنسـاين؛ وينبغـي أن تسـتهد هـذا الـربام مجيـع امل سسـات العامـة
ألريـرا التوعيـة وأن تيـون إلزاميــة للمـو فن يف امل سسـات املسـ ولة عـن املسـائن املتصــلة
ابرجر مبا يف ذل ،سلطات إنفاذ القانون وسـلطات احلـدود والق ـا ووكـالء النيابـة العامـة
والسلطات احمللية؛
ب) استةدام آليات فعالـة لتقيـيم أ ـر هـذا التـدريب يشـمن مـثال عـدد احملـاكم
القصــر ال ـ
ال ـ تطبــق االتفاقيــة يف الق ــاح ال ـ تتعلــق ابملهــاجرين وعــدد مراكــز احتجــاز َّ
ا ـ ــذت إجـ ـ ـراءات ملتابع ـ ــة التوص ـ ــيات ال ـ ــوارد يف التعليق ـ ــات العام ـ ــة املشـ ـ ـ كة رق ـ ــم 3
و )2017(4للجنة املعنية حبمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم ورقـم 22
و )2017(23للجنــة حقــوق الطفــن بشــأن حقــوق اإلنســان امليفولــة ل فــال يف ســياق
ارجر الدولية يف البلدان األصلية وبلدان العبور واملقصد والعود ؛
ح) زحد تعاوقا مع اجلامعات ومنظمات ادتمع املـدين ووسـائا اإلعـالم علـأ
نشــر معلومــات تتعلــق ابالتفاقيــة وتشــجيع العمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم علــأ املطالبــة
ابح ام حقوقهم مبوجب االتفاقية
مشاركة ادتمع املدين
 -24مالح د اللجنددة لر ل د نتر ا،جددرة يت دالا حنال د يف شددأر التع د رر راملس د عوة را نشددفة
املشرتابة الي مشال التال املدول .اد لر اللجندة ملقدت علت د ت شدأر الدرتاح إلجدراء هصدالح
ل نتل رنا لر حيو ا اقتقاللاة نظال ت التال املول رلويهت علد لياء عاللاد  ،عد يف لد
املنظال ت املعناة حبقتإل العال ل املا جريا.
 -25تشــجع اللجنــة الدولــة الطــر علــأ ــمان اســتمرار املشــاركة الواســعة ملنظمــات
املهـ ــاجرين الغواتيمـ ــالين يف اخلـ ــارج ال سـ ــيما يف كنـ ــدا والـ ــوالحت املتلـ ــد وامليسـ ــي،
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واملنظمــات املعنيــة حبقــوق اإلنســان للمهــاجرين يف ريواتيمــاال واملنظمــات واللجــان املعنيــة
أبفراد أسر املهاجرين من بلدان أخرا يف أمرييا الوسطأ وتوصـي اللجنـة أي ـا أبن تصـدر
أيــة معــايري جديــد يف ــن االمتثــال لالتفاقيــة دون تقــوية احلقــوق امليتســبة ودون تقييــد
فعالية عمن منظمات ادتمع املدين يف تعزيز حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 -2املباد العامة (املاداتن  7و)83
عدم التمييز
 -26مالح د اللجنددة لر اإلل د ي الوقددتتي رالتش دريع للورلددة الفددرق يت ددالا لحن د يف ملن حددة
التالااز رابره ا ج نب ،ريعدرتق ملسد راة يف ا قدتإل رالنرا دة يالاد ا دراي املتجدتييا يف هللدام الورلدة
الفرق ،قتاء لاب نتا تالنم ل ا تالنم .ر ل  ،معرب اللجنة عا للقا شأر يل :
املتال التالاازية ا ج نب عض املدتظفم العالدت ام ،رهقد ءة ع لدة النسد ء
ل)
راملالاد ت راملالاددم ر زيرج د املاد اينس د ر اد ير ا،تيددة اينسد ناة رح د ل صددف ت اينسددم،
اليف عا ييري الفع الق الة عل ابره ا ج نب يف املن ل ا وريية يف اتاماال ؛
ب) التاالد ددال رالفقد ددر اللد ددذار متاجااال د د الشد ددعتب ا صد ددلاة رلتالع د د ت امل د دزايعم
رالفالحم يف الورلة الفرق ،الذيا يج فررر يف لحا ر ابا ة ،سدتب رضدعام ،ه هودالء رمدرك
رجيدرب الناد دنام
لياض لقال ام لر ا ابا الي ع لتا اا رعاللتا اا عل و قدنتات ،ج
عل ا،جرة ه لوار لور .
 -27توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطر مبا يلي:
مواصــلة تشــجيع روص ال ــيافة والت ــامن ال ـ اشــتهر جــا الغواتيمــاليون
ل)
والــدعو إىل قافــة الســالم واحلــوار يف ادتمعــات املســتقبلة للمهــاجرين وبعبــار أخــرا إىل
التســوية الســلمية للنزاعــات واح ـ ام التن ـو مــن أجــن التصــدي لتلــدحت ارجــر وحركــة
االنتقال اجلماعي ل شةا ؛
ب) منح احليومات احمللية الدعم الذي تاجت إلدار ش ون ارجر يف املنـا ق
التابعة را دون اللجوء إىل استةدام إجراءات إنفاذ القانون؛
ح) اعتمــاد تش ـريعات حمــدد تصــنِف اتلــف أشــيال التمييــز كأفعــال يعاقــب

عليهــا وفقــا ألحيــام املــاد  7مــن االتفاقيــة وتعــدين التشـريعات الو نيــة عنــد االقت ــاء
بغية مواءمتها مبا يتفق مع االتفاقية؛

ي) ال كي ــز عل ــأ ميافل ــة الوص ــم االجتم ــاعي واملعاقب ــة عل ــأ مجي ــع أش ــيال
العــدوان والعنــف ــد املهــاجرين مــع التشــديد بوجــت خــا علــأ محايــة امل ـرأ واملثليــات
واملثلي ــن ومزدوج ــي املي ــن اجلنس ــي ومغ ــايري اروي ــة اجلنس ــانية وح ــاملي ص ــفات اجلنس ــن
واأل فال لاح االعتداء وتصميم محالت د السلطة الذكورية وكراهيـة املثليـة اجلنسـية
وتعزيز اإلدماج االجتماعي واح ام التنو ؛
ه) ا اذ تدابري عاجلة حلماية ادتمعـات احملليـة للشـعوب األصـلية الـ ت ـطر
إىل ارجر وإاتحة سبن حصورا علأ اخلدمات األساسية والتعليم اجليد والرعاية الصلية؛
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ر) اعتمــاد بــرانم خــا لتقــدج التوجيــت بشــأن ارجــر إىل أف ـراد ادتمعــات
احمللية للشعوب األصلية مبوافقتهم الطوعية لتـوعيتهم حبقـوقهم والتزامـاهتم بلغـتهم وابلـدعم
الذي ميين أن يقدمت رم بلدهم بوصفهم مهاجرين خارج ريواتيماال
 -3حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (املواد من  8إىل )35
احلماية من العنف واإلصابة البدنية والتهديدات والتةويف
 -28مالح د اللجنددة قل د التق د يير الددي مفاددو أبر العال د ل املا د جريا الاتاماال د لام ريلر ل دراي
لق ددرهم ال ددذيا يسد د ررر يف لريد د ا،ج ددرة جتد د ه الش ددال ل يقع ددتر ،علد د لي ددو مج عد د ت ايرر ددة
املنظالددة ،رالعص د ت ،د ر عددض ل دراي الشددرلة ر ددتظف ا،جددرة را د هم ددا املددتظفم املددونام،
ض ددح م يد درا م ناد د ا وتفد د ق ،را تد دزا  ،رالس ددرلة ،رالتجنا ددو القس ددر  ،را عت ددواء اينسد د ،
رالعن التول ،رللن ل لودر لسدتء املع لدة .ريسد ري اللجندة القلد لي د يف لعدو ريري علت د ت
ددا الورل ددة الف ددرق ع ددا ا ح ددوا املعنا ددة ،رع ددو رج ددتي ىلا د ت ع ل ددة لتق ددو الش ددن ر ريع ددم
ال د ددح م رماس د د التصد ددتل ه الق د د ء رللد ددن ل التعد ددتيض ا ود ددر  .رمالح د د اللجند ددة قل د د
املعلت د ت الددي ملقتا د شددأر لعال د ل ا ت دزا الددي نفددذه ل دراي يف الشددرلة املوناددة التلناددة لثن د ء
عالد يف اد جريا يف
هجراءات رالتة ا،جرة ،را ع ل الي ا يايت حو يفة حتجد حد الت منقد ً
املن د د ل ا وريي د ددة ،ا د د ق د د ر د د يابتس ،رهتياتيتان د د نات ،رهلناتش د د  ،ر ات د ددم ،رمش د دداناالت ،
روتما  .رمشعر اللجنة قل لي يف شأر ه ن نادة ابشد التاد انت الشخصداة للعالد ل املاد جريا
رلقرهم عنو التال قام اخلو ت ا جتال عاة ا املؤقس ت.
 -29توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطر مبا يلي:
تعزيــز آلي ــات محاي ــة املهــاجرين ال ــذين يقع ــون ــلاح للجـ ـرائم أو أعم ــال
ل)
اإليــذاء ال ـ ترتيبهــا مجاعــات اجلرميــة املنظمــة أو الســلطات علــأ ــول ريــق ارجــر إىل
الشمال ال سيما يف امليسي ،مبـا يف ذلـ ،التـدابري احملـدد املتةـذ ل ـمان إميانيـة جلـوء
العمال املهاجرين إىل الق اء مثـن تيسـري تقـدج الشـياوا واإلجـراءات القانونيـة الواجبـة
ومحاية الشهود والتعوية الشامن عن انتهاك احلقوق ذات الصلة؛
ب)
وامليسي،؛

التوقي ــع عل ــأ اتفاق ــات للشـ ـراكة ب ــن الس ــلطات الق ــائية يف ريواتيم ــاال

ح) و ع بروتوكـول للتعـاون بشـأن املسـاعد القانونيـة لل ـلاح وإدامـة احلـوار
مع اللجنة الو نية حلقوق اإلنسان يف امليسي،؛
ي) ا ــاذ تــدابري ل ــمان أن يــم اســتةدام القــو يف عمليــات ارجــر مبــاد
الشرعية وال رور القصوا والتناسب وأن ييون را هد مشرو ؛
ه) ا ــاذ تــدابري للتلقيــق يف حــاالت االبت ـزاز واجل ـرائم األخــرا ال ـ يرتيبهــا
أفراد من الشر ة املدنية الو نية د العمال املهاجرين ومقا ا مرتيبيها ومعاقبتهم إدارح
وجنائيا؛
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ر) ا ـ ــاذ ت ـ ــدابري إلنش ـ ــاء ةج ـ ــدران واقي ـ ــةة (محاي ـ ــة املعلوم ـ ــات والبي ـ ــاانت
الشةص ــية) ب ــن س ــلطات مراقب ــة ارج ــر وامل سس ــات العام ــة مث ــن الش ــر ة والس ــلطات
املسـ ـ ولة عـ ــن إدار ش ـ ـ ون العدالـ ــة والرعايـ ــة الص ــلية والتعلـ ــيم وذلـ ــ ،جلميـ ــع العمـ ــال
املهاجرين وأفراد أسرهم بصر النظر عن و عهم إزاء قوانن ارجر
 -30رحت دداط اللجن ددة علال د د يف ملتد د ييات املتخ ددذة ل ددوعم ا ق ددر را لاد د ت املنش ددأة االد د يتعل د د
لتحد عددا املاد جريا املفقدتييا لر املختفددم ،رمعددرتق يادتي الددي ددذلتا الورلدة الفددرق ،ددذا
الارض ،ع يف ل يف قا إل حتويو هتية ايا  ،رحف السجالت ،رالتحلاد الفدا الشدرع ،
رالتع رر الق م يرل لودر  .رمعدرب اللجندة عدا للقاد شدأر لنشدفة مج عد ت ايرردة املنظالدة
رال لت احملتال ملتظفم عالت ام يف ح ت ا وتف ء هذه ،لتتالؤ لر القتتل ال الت.
 -31توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطر مبا يلي:
ل)

بذل كن جهد للبل عن املهاجرين األحياء املفقودين أو املةتفن؛

ب) تعزيز اآللية املرنـة لالتصـال أبفـراد أسـر املهـاجرين املفقـودين وتأو املتـوفن
وتأو املقتــولن والبل ـ عــنهم وإخطــارهم ابملســتجدات مــن خــالل إج ـراء موحــد يســهن
اإلبال ،عن احلاالت وإلعاد رفاهتم إىل الو ن وتسليمت إىل األسر عند االقت اء؛
ح) تعزيز حقوق أسر املهاجرين املةتفن ال لاح يف العدالة ويف معرفـة مصـري
أقارجم ويف التعوية الشامن واملالئم والفعال
إدار احلدود واملهاجرون العابرون
 -32حتاط اللجنة علال يف جباتي الورلة الفرق الرا اة ه ماس عتتي للالا جريا عدرب هللاالاد ،
رمع ددرتق أبر ددا ر ددررر ع ددرب هللاالا د عل د ل ددتل لري د ا،ج ددرة ه الش ددال ل يتعرض ددتر للع ددزل
لر املع لت ددة .رمش ددعر اللجن ددة لقلد د ش ددأر ددطء اق ددتج ة ق ددلف ت الورل ددة الف ددرق رل "ل ل ددة
ا جريا" يف مشدريا ا رليلابتدت ر  2018رلعدو رجدتي اقدرتاماجاة يا الدة للتع د د ا رابد ت
ايال عاددة الددي اقددتالرت نددذ لد ا ددم .رحتدداط اللجنددة علالد يف عدذابرة التعد رر شددأر ل ددا ا ددوري
الد ددي رلعتا د د يف  27ى ايي د د يس  2019اب د د د ددا اتاماال د د رالد ددت مت املتحد ددوة رالسد ددلف يري
رهنورياس .رمعرب اللجنة عا للقا ر ا مف ل ت الان اة راملتعوية ا لراق شأر ل ا ا وري
ر رالتة ا،جرة ،املتلعة لوار يف املنفقة ،لو متع يض ا مف لاة رالصنتك ا ور للقد نتر
الوريل قتإل اإلنس ر.
 -33وفقــا للمبــاد واخلطــوج التوجيهيــة املوصــأ جــا فيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنســان علــأ
احلــدود الدوليــة ال ـ و ــعتها مفو ــية األمــم املتلــد الســامية حلقــوق اإلنســان توصــي
اللجنة أبن تقوم الدولة الطر مبا يلي:
احلدودية؛

ل)

احـ ام حقــوق اإلنســان للمهــاجرين علــأ ــول ريــق ارجــر وعنــد املعــابر

ــمان أن تشــمن إدار احلــدود و ــع خطــا مش ـ كة مــع البلــدان ادــاور
ب)
واإلشرا عليها وال سيما امليسي ،من أجن املرور اآلمن واملنظم لقوافن املهاجرين؛
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ح) ميافلة مجيع أشيال العنـف وإنفـاذ مبـدأ عـدم اإلعـاد القسـرية وحظـر
الطرد التعسفي واجلماعي للمهاجرين؛
ي) و ــع الصــيغة النهائيــة الس ـ اتيجية التعامــن مــع موجــات النــزوص اجلمــاعي
وتنفيـ ــذها مبشـ ــاركة احليومـ ــات احملليـ ــة وادتمـ ــع املـ ــدين واملـ ــدافعن عـ ــن حقـ ــوق اإلنسـ ــان
والقنصليات يف البلدان األصلية ل شةا الذين يسافرون يف قوافن املهاجرين؛
ه) ا ـ ــاذ التـ ــدابري الالزمـ ــة ل ـ ــمان إب ـ ـرام وتنفيـ ــذ أي اتفـ ــاق نـ ــائي ومتعـ ــدد
األ را بشأن ارجر يف ـن االمتثـال لالتفاقيـة وااصـة أال يـن مثـن هـذا االتفـاق علـأ
عود العمال املهاجرين أو ـردهم أو تـرحيلهم إىل بلـداقم األصـلية أو إىل بلـدان للثـة قـد
ينته ،فيها حقهم يف احليا أو السـالمة البدنيـة وال ُيـ م فيـت مبـدأ عـدم اإلعـاد القسـرية
أو ال ُيظر فيت التعذيب وريريا من روب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
استغالل اليد العاملة وريريا من أشيال سوء املعاملة
 -34حتداط اللجنددة علالد يف جبادتي الورلددة الفددرق الرا ادة ه ند السددخرة ،ر قداال ددا وددالل
عاللا ت مفتال العالد الدي جترياد ر اية العالد رالرع يدة ا جتال عادة .ر د لد  ،مالحد اللجندة
قل ا يع ءات الدي مفادو أبر العالد ل املاد جريا ،ر صدة العد لم يف الورلدة الفدرق الدذيا هدم
يف رض ا ل نتل ،ابا ايف يتعرضتر لالقتاالل يف العال  ،ع يف ل السخرة.

 -35وإذ ت ع اللجنة يف اعتبارها تعليقها العام رقم  2توصي أبن تعـزز الدولـة الطـر
متشــيا مــع أهــدا التنميــة املســتدامة (الغايتــان  7-8و )2-16عمليــات تفتــيع العمــن
وأبن تقا ــي وتعاقــب مجيــع األشــةا أو اجلماعــات الــذين يســتغلون العمــال املهــاجرين
سواء احلـائزين للولئـق القانونيـة أم ريـري احلـائزين رـا مبـن فـيهم العمـال املهـاجرون األ فـال
أو ُي عوقم للسةر أو إلساء املعاملة

 -36رمرحب اللجنة تت ا انت عدا التحدتيالت امل لادة دا العالد ل الاتاماالد لام املاد جريا
يف اخل د د يح ،رمالح د د ا ق د درتاماجا ت ا لتص د د يية الد ددي جيد ددر هعد ددوايه ال يد ددة د دتايي العال د د ل
املاد جريا رابف لددة حريددة مددو يود لقددرهم املعاشدداة .ر د لد  ،مددر اللجنددة لند يتجددو ددج
ال ية ص املا جريا رالتح عا رص يف هياية التحتيالت امل لاة.
ل
 -37توصي اللجنـة وهـي ت ـع يف اعتبارهـا العـدد ال ـةم مـن التلـويالت الـ تتلقاهـا
ريواتيمــاال والــزحد اليبــري يف هــذا العــدد يف الســنوات األخــري بو ــع لــوائح تــنظم ويــن
املوارد إىل ريواتيماال و مان أن تيـون الرسـوم املفرو ـة عليهـا معقولـة و ـرو التلـويالت
آمنة وتوصي اللجنة أي ا ابعتماد سياسة عامة لتوجيـت التلـويالت حنـو سـن نوعيـة حيـا
النــامل ورفــاههم وتعلــيمهم وحنــو املشــاريع اإلنتاجيــة مــع كفالــة عــدم وقــو هــذا املــوارد يف
أي ــدي املنظمـ ــات اإلجرامي ــة واملتـ ــوا ن معه ــا عـ ــن ري ــق االبت ـ ـزاز أو التهدي ــد أو هتريـ ــب
املهاجرين واالميار جم
اإلجراءات القانونية الواجبة واالحتجاز واملساوا أمام احملاكم
 -38مشددعر اللجنددة لقل د شددأر عددو رصددتل املا د جريا ه العوالددة ،رالقاددتي املفررضددة عل د
لددوية املا د جريا الع د ريا عل د مقددو الشددن ر  ،روددتق املا د جريا ددا لر جيددر هلق د ء القددتض
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علاام ه ا لل تا يعت ل احملد ابم سدتب رضدعام اد النظد  ،رعدو عر دة قدلف ت العوالدة
لتا ح ا،جرة را مف لاة رابافاة مفتا ا مف لاة يف قا إل النظر يف الق م يف احملنالة.
 -39توصــي اللجنــة منشــاء مياتــب للنيابــة العامــة متةصصــة يف اجل ـرائم املرتيبــة ــد
املهــاجرين وتق ـ ص إنشــاء عمليــات مبســطة لتســجين الشــياوا ومجــع شــهادات املهــاجرين
حــي يتســر إج ـراء قيقــات بشــأن املنظمــات اإلجراميــة ال ـ تف ـ مل املهــاجرين عــن ريــق
أشــيال اتلف ــة م ــن االبتـ ـزاز واالس ــتغالل وانته ــاك حق ــوقهم وتوص ــي اللجن ــة أي ـ ـا مقام ــة
العدال ــة بص ــر النظ ــر عم ــا إذا ك ــان امله ــاجر ق ــد ري ــادر إقل ــيم ريواتيم ــاال أم ال وابملطالب ــة
ابلعدالة للغواتيمالين يف اخلارج الذين وقعوا لاح رذا اجلرائم
سلب احلرية وأو ا االحتجاز
 -40مشددعر اللجنددة لقلد لعددو رجددتي علت د ت هحصد اة فصددلة عددا يتلد املسد الددي
لجرح ددت يف السد د علد د الورل ددة الف ددرق االد د يتعلد د حتجد د املاد د جريا ،ع ددا دداام العالد د ل
املا جررر يف اتاماال  ،ر شأر املعلت ت التايية عا ا حتج اإلياي للالاد جريا لتد الفدري،
ع يف ل يف املف يات.
 -41توصي اللجنـة ابإللغـاء التـدرجيي جلميـع تـدابري احلرمـان مـن احلريـة املتصـلة ابرجـر
وابحلظــر املطلــق حلرمــان األ فــال وامل ـراهقن مــن ح ـريتهم وتوصــي اللجنــة أي ــا أبن تطبــق
الدولــة الطــر تــدابري بديلــة للقصــر ريــري املصــلوبن وأبن ت ــعهم يف مراكــز رعايــة يــديرها
مو فـ ــون متةصصـ ــون يف شـ ـ ـ ون األ فـ ــال عم ـ ــال ابلتعليقـ ــات العام ـ ــة املش ـ ـ كة رق ـ ــم 3
و )2017(4للجنة املعنية حبمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم ورقـم 22
و )2017(23للجنة حقوق الطفن
املساعد القنصلية
 -42حت دداط اللجن ددة علالد د يف لتق ددو ال ددذ لحر مد د الورل ددة الف ددرق يف حتس ددم رمتق ددا نفد د إل
اخلددو ت القنصددلاة املت حددة للعالد ل املاد جريا الاتاماالد لام رل دراي لقددرهم ،تقد ناد للسد ا
القنصلاة يف  41قف ية  ، ،ر 32لنصلاة ،ر 90لنصلاة خرية .ابال معدرب اللجندة عدا مقدويره
قتخوا القنصلا ت ايتالة لتقريدب اخلدو ت ه املدتالنم ،رللتعد رر د يرل لودر للسدال ح
صددتل علد املس د عوة القنصددلاة يف هل د ي التعاد ت يف التلدوار ا وددر الددي يتعددذي ااد هنش د ء
نتب لاتاماال  .ر ل  ،مر اللجنة لر ش يابة التال املول يف ل ضعافة.
 -43توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطر مبا يلي:
مواصلة بناء قدرات قنصلياهتا وسـفاراهتا علـأ تقـدج اخلـدمات االستشـارية
ل)
واملس ــاعد القانوني ــة واحلماي ــة للعم ــال امله ــاجرين الغواتيم ــالين وأفـ ـراد أس ــرهم املقيم ــن يف
اخلارج وتنفيذ الربوتوكـول املتعلـق ابملسـاعد القنصـلية القائمـة علـأ احلقـوق يف تـوفري مجيـع
اخلدمات القنصلية؛
ب) إشـراك منظمــات ادتمــع املــدين والرابطــات واملنظمــات الطوعيــة والينــائح
يف إدار ورعايــة ش ـ ون امله ـاجرين يف البلــدان األصــلية وبلــدان املقصــد علــأ الســواء بغيــة
إحياء روص الت امن والدعم يف أوساج رعاحها
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 -4تعزيـز الظـرو الســليمة والعادلـة واإلنسـانية واملشــروعة فيمـا يتعلـق ابرجــر الدوليـة للعمــال
وأفراد أسرهم (املواد من  64إىل )71
األ فال يف حاالت ارجر الدولية
 -44حتداط اللجنددة علالد يف خلفدتات الددي اختددذهت الورلددة الفدرق ال يددة ا لفد ل راملدراهقم يف
ق ددا إل ا،ج ددرة ،رأبحن د ل د نتر ا،ج ددرة يف ه ددذا الص ددوي .رمع ددرب اللجن ددة ع ددا مق ددويره للجا ددتي
املتذرلددة يال د د د يقددرب ددا  6 000لف د اتاماال د يل ا د جر ب اددم يف لددوار املقصددو.
رمرحددب اللجنددة عتال د ي ررمتابددتل ع د  2015املتعلد تقددو الددوعم النفس د  -ا جتال د ع يف
قد ددا إل اقد ددتقت ل ا لف د د ل رامل د دراهقم املا د د جريا ا د د املصد ددحت م ،اي د د ي حتويا د د  ،ر ررمتابد ددتل
عد  2017املتعلد قددتقت ل ريع يددة ا لفد ل راملدراهقم املاد جريا ،اللددذيا معددرتق تالد اللجنددة
تصفاال منت جم للالال يقة اياوة ،يام ل ال نجفذا حا ا ر منفاذايف ا تس ر .رمشعر اللجنة
لقل شأر ح لة حقتإل ا لف ل يف الورلة الفرق ،ة حياللادم علد ا،جدرة ه لدوار لودر ؛
ر شددأر الددزمية يف عددوي العال د ل املا د جريا رللف د ،م رالقصددر ا د املصددحت م الددذيا جحير ددتر ددا
حريتام؛ ر شأر عو رجتي موا ل لة ال ية حقتإل ا لف ل يف قا إل هجراءات الفري.
 -45توصي اللجنة وفقا للتعليقـات العامـة املشـ كة رقـم  3و )2017(4للجنـة املعنيـة
حبماي ــة حق ــوق مجي ــع العم ــال امله ــاجرين وأفـ ـراد أس ــرهم ورق ــم  22و )2017(23للجن ــة
حقوق الطفن أبن تقوم الدولة الطر مبا يلي:
ــمان أن تراعــي اإلجـراءات املتعلقــة ابأل فــال ريــري املصــلوبن مصــاحلهم
ل)
الف لأ ابل رور بغية اعتماد حلـول قصـري األمـد و ويلـة األمـد مثـن مجـع ةـن األسـر
أو اإلدماج يف البلد امل يف أو العود إىل البلد األصلي أو إعاد التو ن يف بلد لل ؛
ــمان ع ــدم إع ــاد أي ف ــن أو مراه ــق إىل ال ــو ن دون التلق ــق بص ــور
ب)
مسبقة ومربر وفردية من أن التدبري ُيدم مصاحلت الف لأ وأن حياتت لن تتعر للةطر؛
ح) متابعــة الق ــاح العالقــة املتعلقــة ب حيــن األمهــات واآلابء الغواتيمــالين مــن
الــوالحت املتلــد وابأل فــال وامل ـراهقن الــذين ســافروا مبفــردهم وجيــري احتجــازهم لــدا
سلطات الوالحت املتلد
التعاون الدول مع بلدان العبور واملقصد
 -46مالح اللجنة رجتي امف ل ت ثن ادة د املنسدا ر لادز ،راعتالد ي تد ييات هللاالادة د
التلوار ال رية لر يف قا إل املؤ ر اإلللاال شأر ا،جرة .رحتاط اللجنة علال يف لي يف مف إل رالتة
ا وري يف ل رين التقف املرب م السلف يري رهنورياس رنان يااتا راتاماال  ،ر دران ج ا،جدرة
ددا لج د العال د  ،املشددرتك د ابنددوا .رمددويك اللجنددة لر الرايددة الش د لة خلفددة الش دراابة ددا لج د
ا يه ي املال الشال يل ،الق الة م اتاماال رالسلف يري رهنورياس ،متالا يف ع ية ا قدت ب
ا،انلاددة للاجددرة ر ن د ا،جددرة ا د النظ اددة .اددو ل د مددر لر التنفاددذ ا د ع د ل رلر اإلج دراءات
املتخذة يف هل ي عض هذه اخلفط مفتَّ عل ئد ت السدن ر ا لدو ضدعف يف ،الدذيا ي دفررر
ه ا،جرة .رعالرة عل ل  ،نظرايف ه لر هذه ا لاد ت لجنشدئت لتد حرابد ت ا،جدرة ايال عادة،
من قب هذا التال ايويو راحتا ج ت ايال ع ت املعناة.
ت
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 -47توصي اللجنة أبن ت اعف الدولة الطر جهودها الرامية إىل التوعية ابتفاق مراقبة
احلدود يف أمرييا الوسطأ وتنفيذا وتنشـ آليـة لتقيـيم أ ـر خطـة الشـراكة مـن أجـن ازدهـار
املثل ـ الشــمال وتنظــر يف تعــدين أو اســتيمال هــذا املبــادرات مــن أجــن معاجلــة الو ــع
الـراهن للهجــر وأيــة أوجــت ت ــارب مــع االتفاقيــة وتوصــي اللجنــة أي ــا أبن تواصــن الدولــة
الطــر تعزي ــز املب ــادرات واالتفاق ــات عل ــأ الصــعيدين الثن ــائي واإلقليم ــي م ــن أج ــن ص ــون
احلقــوق وال ــماانت الــوارد يف االتفاقيــة فيمــا ُيـ العمــال املهــاجرين وأفـراد أســرهم مثــن
األجور العادلة واحلصول علـأ ال ـمان االجتمـاعي بصـر النظـر عـن و ـعهم إزاء قـوانن
ارجر
وكاالت التو يف اخلاصة
-48
ع د يف
يتل
مسجا

مالحد اللجنددة اخلفدتات الددي جيددر اخت هد لتنظددام ر رالتددة رابد ت التتظاد اخل صددة،
ل د ايا ددتي ال ددي مت ددذ ،ر اية العال د عتال د ي ل دتا ح ش ددأر مس ددجا رم ددروا رمش دداا
جا ت رراب ت متظاد العالد ل الاتاماالد لام ياود اتاماالد رو يجاد  ،ر لد تدوق
رمروا عال التاب ت الي مستقو ا لخ ص للعال يف اخل يح.

 -49وفقــا ملبــاد األمــم املتلــد التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان
توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطر مبا يلي:
ل)

تعزيز اإل ار القانوين والتنظيمي املنطبق علأ وكاالت التو يف اخلاصة؛

ب) تعزيز إجراءات مراقبة عمليات التو يف والتفتـيع ملنـع وكـاالت التو يـف
اخلاصــة مــن فــر رســوم علــأ اخلــدمات الـ تقــدمها إىل العمــال املهــاجرين أو مــن العمــن
كجهات وسيطة لوكاالت التو يف األجنبية املتعسفة؛
ــمان أن تق ــدم وك ــاالت التو ي ــف اخلاص ــة معلوم ــات كامل ــة إىل األفـ ـراد
ح)
الب ــاحثن ع ــن ف ــر عم ــن يف اخل ــارج وأن تيف ــن ه ــذا الوك ــاالت مت ــتعهم الفعل ــي مي ــع
استلقاقات العمن املتفق عليها وال سيما األجور العادلة وشروج العمن الالئقة؛
ي) و ع آلية لتقدج الشياوا يسهن الوصول إليها لتمين املهـاجرين الـذين
يــرون أقــم ت ــرروا مــن إجـراءات وكــاالت التو يــف مــن اللجــوء إىل الق ــاء واحلصــول علــأ
املساعد القانونية ادانية مبا يف ذل ،عندما ييون أفـراد أسـر العمـال املهـاجرين هـم الـذين
يقدمون الشياوا
العود وإعاد اإلدماج
 -50حت دداط اللجن ددة علالد د يف عال د ين ددة التنس ددا املش درتابة ددم املؤقسد د ت ددا لج د اق ددتقت ل
املا د جريا الددذيا اضددفررا ه العددتية ه اتاماال د  ،رعختل د درا ج الددوعم الق الددة للالا د جريا
الع د ددويا ،ع د د يف ل د د اق د درتاماجاة "ىاثي املا د د جريا" ر رانل د د "ا د د َ عن د د " ر" املا د د جررر يراي
لعال د د ل" ر شد ددرر " " 2 x 1الد ددذ ينفد ددت عل د د ت د د ييات ا د د ا قد ددتقت ل الند ددر للالا د د جريا
الع ددويا ،رالتددوييب املاددت ،را نددو ح يف قددتإل العال د  ،روفددط العال د ا ددر رمنظددام املش د يي .
ر د ل د  ،مش ددعر اللجن ددة لقل د لقل ددة املعلت د ت املقو ددة ع ددا ثث د ه ددذه ال دربا ج عل د هع د ية
اإلي ح الفعلاة للعال ل املا جريا الع ويا يف التال .
GE.19-07213
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 -51توصــي اللجنــة وفقــا ألحيــام املــاد  67مــن االتفاقيــة وأهــدا التنميــة املســتدامة
(الغايــة  )7-10أبن تيثــف الدولــة الطــر املبــادرات الراميــة إىل دعــم املهــاجرين  -مــع
ال كيــز علــأ االعتبــارات اجلنســانية والثقافيــة  -يف العــود إىل مــو نهم األصــلي وأبن توســع
نطاق تدابري إعاد االدماج املستدمية ل شةا الذين جـرا تـرحيلهم أو إعـادهتم وتوصـي
اللجنــة أي ــا بتقــدج املســاعد النفســية  -االجتماعيــة ل شــةا الــذين انتهيــت حقــوقهم
اإلنسانية أ ناء عمليات املغادر أو العبور أو ارجر أو العود
االميار ابألشةا
 -52مالحد اللجنددة اعتالد ي السا قددة ا نت اددة ملن حددة ا جتد ي لددخ ص رمددت ا ال يددة
الش لة لل ح م للفرتة  ،2024-2014الي لعوهت ل نة ن حة العن اينس را قتاالل
را جتد ي لددخ ص ،رمالحد لي د يف اللدتا ح ايويددوة الددي مشددن لد نتر ا،جددرة .رمشددعر اللجنددة
لقلد د لع ددو م ددت ر علت د د ت ع ددا نفد د إل ا جتد د ي ل ددخ ص يف الورل ددة الف ددرق ،رع ددو مد دتا ر
د ينفد ددا املدتايي التشدرية رالتقناددة رامل لاددة ملند هددذا ا جتد ي ،رنقد التددوييب الددذ يسددتاوق
املددتظفم املسددؤرلم عددا منفاددذ مش دريع ت ن حددة ا جت د ي لددخ ص ،رحمورييددة هل ددة العددول
ل ح م ا جت ي.
 -53توصي اللجنة أبن تعزز الدولة الطر جهودها مليافلة االميـار ابألشـةا
مع أهدا التنمية املستدامة (الغاية  )2-5وتوصيها علأ وجت اخلصو مبا يلي:

متشـيا

التنفيذ الفعال للتشريعات والسياسات العامة مليافلة االميـار ابألشـةا
ل)
وتوفري احلماية الشاملة لل لاح للف  2024-2014بطرق منها و ـع أهـدا حمـدد
بو وص وإجراء عمليات تقييم منتظمة ومجع إحصاءات مو وقة و صي ميزانية كافية؛
ب) سن التدريب املقدم إىل أفراد الشر ة وريريهم من مو في إنفاذ القانون
وحـرمل احلـدود والق ـا ووكـالء النيابـة العامـة ومفتشـي العمـن واملدرسـن والعـاملن يف
مال الرعاية الصلية ومو في سفارات وقنصليات الدولة الطر جـد ميافلـة االميـار
ابألشةا ؛
ح) تعزيــز التع ــاون ال ــدول واإلقليم ــي والثن ــائي عــن ري ــق إبـ ـرام اتفاق ــات م ــع
البلــدان األصــلية وبلــدان العبــور واملقصــد بشــأن منــع االميــار ابألشــةا وكشــف شــبيات
اجلرمية املنظمة والتعاون مع مياتب النيابة العامة من أجن القبة علـأ ادـرمن ومقا ـاهتم
ومعاقبتهم
 -5النشر واملتابعة
النشر
 -54تطلب اللجنة إىل الدولة الطر أن تيفن نشر هذا املالحظات اخلتامية يف الوقـت
املناسب ابللغات الرمسية للدولـة الطـر يف أوسـاج امل سسـات احليوميـة املعنيـة مبـا فيهـا
الوزارات احليومية واري ة التشريعية واجلهـاز الق ـائي والسـلطات احملليـة املعنيـة وكـذل ،يف
أوساج املنظمات ريري احليومية وسائر أع اء ادتمع املدين وتشجع اللجنة الدولة الطـر
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علأ جعـن نظـام متابعـة توصـيات اللجنـة أدا مرنـة ـدَّم ابنتظـام وتيـون متاحـة للجمهـور
إىل جانب النظام الذي سبق أن أنشأتت الدولة الطر
 -55توصــي اللجنــة أبن تتنــاول الدولــة الطــر ابالشـ اك مــع منظمــات ادتمــع املــدين
عملية تنفيذ االتفاقية وااصـة هـذا املالحظـات واالسـتنتاجات املقدمـة إىل الدولـة الطـر
وأبن تسـتطلع معـا املق حـات املقدمـة مـن جهـات ادتمـع املـدين فيمـا يتعلـق مبشـاكن حمــدد
تتعلق ابرجر يف ريواتيماال نظرا إىل فهمها العميق للواقع اليومي للمهاجرين
املساعد التقنية
 -56توصــي اللجنــة أبن تســتفيد الدولــة الطــر مــن التعــاون التق ـ املقــدم مــن ادتمــع
الــدول مــن أجــن متابعــة التوصــيات الــوارد يف هــذا املالحظــات اخلتاميــة مبــا يتفــق وخطــة
التنمية املستدامة لعام 2030
متابعة املالحظات اخلتامية
 -57تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــر أن تقــدم يف ري ــون ســنتن (أي حبلــول  1أحرت
مــايو  )2021معلومــات كتابيــة عــن تنفيــذ التوصــيات الــوارد يف الفقـرات  25و 31و33
و 45أعالا
التقرير الدوري املقبن
 -58تطل ــب اللجن ــة إىل الدول ــة الط ــر تق ــدج تقريره ــا ال ــدوري الثالـ ـ حبل ــول  1أحرت
مــايو  2024وتشــجع اللجنــة الدولــة الطــر علــأ مواصــلة اتبــا اإلج ـراء املبســا لتقــدج
التقـارير يف هــذا الصـدد وتوجــت اللجنـة انتبــاا الدولـة الطــر إىل مبادئهـا التوجيهيــة املنســقة
اخلاصة مبعاهدات بعينها ()HRI/GEN/2/Rev.6
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