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املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين

للجزائر*

 -١نظرت اللجنة القرررةر الةي ال ال ةلج للج ا ةر  )CMW/C/DZA/2جلسةقهال 379
 ١١ ١0نهسةةلأبريرر  .20١8اعقمةةيت
 ،)380 CMW/C/SR.379 380املعرةدتني
جلسقال  ،395املعردتة  20نهسلأبريرر  ،20١8هذه املالحظلت اخلقلمه .

ألف -مقدمة
 -2نيرحب اللجن يقرةي القرررةر الةي ال ال ةلج للي لة الابةرد لةرت ت العقليهة علة ل مة
املسةةل  )CMW/C/DZA/Q/2/Add.1مبةةل ةةيث ،ر نةةلر ام ةداا ،مةةإ معلدمةةلت وفةةل ه مةةإ الد ةةي
املقعيت الرابلعلت الذل نيررسه األزهر سدامل ،ميرر حردق اإلنسلأ القنمهة اججقملعهة الوة أ
ال رل هة العلمهة القرنهة الي لهة يةةدزااة الوة أ اخللاجهة امم ا ررة  ،فة عل ل لة عةةإ زااة العم ة
القوغه الضملأ اججقملعي ،زااة الو أ اخللاجه  ،زااة العيل ،زااة الياخلهة اممملعةلت
احمللهة القاهئة العمرانهة  ،امليرررة العلمة لطمةةإ الةةد ا ،الةع ة اليا مة للج ا ةةر لةةي معقةةب األمةةل
املقحةةية ينهةةمل املنظمةةلت الي لهة يسدرسةرا .رعريةةك اللجنة اةةذلو عةةإ نيرةةيررهل للحةداا ال ةرر
املفقدح الةنلر الذل رجرنيه مع الد ي.
-3
نيالحظ اللجن رأ امم ا ر ،عقةلاهل يلي منوأ للعملل املالجررإ ،ي رحرزت نيريملً
اخلةلا ..ريةأ رأ اللجنة نيالحةظ اةذلو رأ الي لة الابةرد
جملل محلر حردق اعلايهل العلمل
نيداجه حتيايت اةأة جملل محلر حردق العملل املالجررإ ر رات رسرهل املدجدترإ و لهماةل،
هي حتيايت نيع وىل ادهنل يلي عةدا مر ي هل جر العملل.
نيالحظ اللجن رأ عيتاً مإ الةلياأ اليت رعم هال املالجر أ امم ا ررةدأ مل ني ةة يعةي
-٤
ر ةلً اجنيفل ه ة  ،هةةد مةةل مةةإ كةةأنه رأ روةةع عل ر ةلً قةةدل ت أ ةةقعال مر ةدق الةةيت نيعفلاةةل
هلل اجنيفل ه .

ابء -اجلوانب اإلجيابية
 -5نيالحظ اللجن مع القريرر اممادت اليت نيةذهلل الي ل الابرد لقع ر محلر حردق العملل
املالجررإ ر رات رسرهل ،مبل ذلو ام دل عل القعلهل الرعلر ال حه نيسجه الدجتات.

__________

*

اعقميهتل اللجن
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نيالح ة ةةظ اللجنة ة ة انيه ة ةةلح ني ة ةةير الي لة ة ة الاب ة ةةرد علة ة ة املعله ة ةةيات الي لهة ة ة القللهة ة ة
-٦
ر انضملمال ولهال:
الرب نيداةدل املقعلة ورةدق املةررة ر رررهةل امللحة
ر)
الوعدب ،ررلدلبسةقمرب 20١٦؛
ب)
).
علث .20١٦
-7

مله ةلق األ رررةي مرةدق اإلنسةةلأ

امله لق األ ررري يوأأ اليميررا ه اجنقخل ت امعل ،ررلدلبسةقمرب 20١٦؛
انيفل ه منظم العم الي لهة يوةأأ العمة الةحةرل ،ي ةهغقال املعيلة ،)20١٦

نيالحظ اللجن مع القريرر اعقملت القيايأ القوررعه القلله :

ر)
الرةةلندأ ا ةةل  0١-١٤الةةذل عةةيل مبدجةةةه ةةلندأ العرةةد ت لقضةةمهنه رحعلم ةلً
جيرية يوأأ معل ح القمهه  ،كةلطب ربارر 20١٤؛
ب) الرلندأ ا ل  0٦-١2املقعل مممعهلت ،الذل جيه لطجنيب الذل رعدأ
فع نظلمي ونولر مجعهلت هلل مرر اإل لهل الد ا رسأهل رجلنب ،الهلً ر ج هلً ،الندأ
ال لجبرنلرر 20١2؛
 ).املرس ةةدث القنفه ةةذل ا ةةل  ١37-١0املع ةةيل املعم ة ة للمرس ةةدث ا ةةل ٦١-8٦
املة ا  25آذاابمةةلا  ،١98٦الةةذل قةةيت كةةر ط ةةةدل الابلةة املقةةياي األجلنةةب تااسةةقال
القعف هبل ،رعفة للابلةة األجلنةب امل ةل علة مةن تااسةه نفةا امرةدق الةيت رقمقةع هبةل
الابلة امم ا رردأ ،رايابملرد .20١0
-8

نيالحظ اللجن انيهلح اعقملت القيايأ امل سسلنيه السهلسلنيه القلله :

ي ا مرسدث اائسي ،ررضي إبنوةلر ممنة زاارة موةما معلفة يقنسةه األنوةاب
ر)
املقعلر مبنع اججتلا لةور معل حقه ،ررلدلبسةقمرب 20١٦؛
ب)
ملا 20١٦؛

ونو ةةلر ا ل ةةا ال ةةد ا مر ةةدق اإلنس ةةلأ يع ةةي القع ةةير اليس ةةقدال امل ة ا آذااب

 ).اعقم ةةلت ي ةةرتمم القنمهة ة اخلملس ةةي للف ةةمة  20١٤-20١0ال ةةذل ك ةةجع علة ة
اسقخياث األريل العلمل األجنةه امل هل خمقلمل الرابلعلت.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
 -١تدابري التنفيذ العامة (املاداتن  73و)84
التشريعات والتطبيق
 -9نيالحظ اللجن رأ ال عدك الي له هلل األسةره عل الردان احملله  ،رلً للملتة ١50
مإ تسقدا الي ل الابرد .يهي رأ اللجن ج ني ال نيوعر لرل ألأ املةلتة  8١مةإ اليسةقدا ،الةيت
نيس ةةق ا املا ةةلجررإ ري ةةأ النظ ةةلمه م ةةإ محلرة ة الر ةةلندأ ،القوة ةررعلت الد نهة ة  ،ج س ةةهمل الر ةةلندأ
ا ل  ١0-8١امل ا  ١١دزبردلهه  ،١98١املقعل يور ط نيوغه العملل األجلنب ،الرةلندأ
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ا ةةل  ١١-08املة ة ا 25ح رراأبردنه ةةه  ،2008املقعلة ة يو ةةر ط تخ ةةدل األجلن ةةب وىل امم ا ةةر
و ةةلمقال هب ةةل ني ةةنرلال ها ةةل ،الر ةةلندأ ا ةةل  ١١-90املة ة ا 2١نهس ةةلأبريرر  ،١990املقعلة ة
يعال ةلت العمة  ،اةذلو الرةلندأ ا ةةل  0١-09املة ا  25كةةلطب ربارر  ،2009املعةيل املعمة
لطمةر ا ةل  ١5٦-٦٦املة ا  8ح رراأبردنهةه  ،١9٦٦املقعلة يرةلندأ اإلجة ةرارات امم ا هة  ،الةةذل
فة نةمإ هةةذا األخةةأ مبدجةةةه ،جتةةر اججتةةلا ألكةةخلا ،مل نيةدارث حةةف ايأ مةةع رحعةةلث اجنيفل هة .
ُ
رسل اهل الرل اذلو لنرص املعلدملت عإ مي نيابةه اجنيفل ه احمللال احملله .
 -١0توصــي اللجن ــة الدول ــة الط ــرل ابا ــال مجيــع الت ــدابري الالهم ــة ل ــمان تواف ــق دس ــتورها
وتش ـريعا ا الوطنيــة مــع أحتــاة االتفاقيــةن وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرل أي ــا ت ــم
تقريرها الدوري الثالث ،معلومات عن مدى تطبيق أحتاة االتفاقية يف احملاكم الوطنيةن
اإلعالانت والتحفظات
 -١١نيوعر اللجن لرل ألأ الي ل الابرد رييت حتفظلً يوأأ الفررة  ١مةإ املةلتة  92مةإ
اجنيفل ه ميعإ رأ رعدق قع العملل املالجررإ ورد ال مبدجب اجنيفل ه عل رام جه.
 -١2توصي اللجنة الدولة الطرل اباال التدابري الالهمة لسحب حتفظها بشأن الفقـر ١
من املاد  92من االتفاقيةن
املاداتن  76و77
 -١3نيالحظ اللجن رأ الي ل الابرد مل ني ةيا يعةي اإلعالنة املن ةدا علهامةل املةلتني 7٦
 77مةةإ اجنيفل ه ة لالع ةماد خق ةةلا اللجن ة نيلرةةي تااس ة الةالريةةلت ال ةدااتة مةةإ الةةي ل
األ راد األ رات يوأأ انقالك امردق اليت نيعفلال اجنيفل ه .
 -١٤تشجع اللجنة الدولة الطرل على النظر يف صدار اإلعالن املنصـو
املادت  76و 77من االتفاقيةن

عليهمـا يف

التصديق على الصتوك لات الصلة
 -١5نيالحةةظ اللجن ة رأ الي ل ة الابةةرد ةةي ةةي ك عل ة مجهةةع معلهةةيات حرةةدق اإلنسةةلأ
الر هسه نيرررةلً ،اذلو عل ا أ مإ انيفل هلت منظم العم الي له  .يهي رهنل نيالحظ رأ الي لة
الابةةرد مل ني ةةيق يعةةي عل ة اجنيفل ه ة الي له ة مملر ة مجهةةع األكةةخلا مةةإ اجخقفةةلر الرسةةرل،
الرب نيدادل اجخقهلال امللح لعاي الةي اخلةلا مرةدق اج ق ةلتر اججقملعهة ال رل هة ،
الرب نيداةةدل اجخقهةةلال ال ةةلج امللحة لعاةةي الةةي اخلةةلا مرةةدق املينهة السهلسةةه  ،اهلةةلتد
وىل ولغةةلر عردي ة اإلعةةياث ،الرب نيداةةدل اجخقهةةلال جنيفل ه ة حرةةدق الابف ة املقعل ة إبج ةرار نيرةةي
الةالري ةةلت ،الرب نيدا ةةدل اجخقه ةةلال جنيفل ه ة ة الرض ةةلر عل ة ة مجه ةةع ركة ةةعلل القمهه ة ة ف ةةي امل ة ةررة،
الرب نيدادل اجخقهلال جنيفل ه حردق األكةخلا ذ ل اإلعل ة  ،الرب نيداةدل اجخقهةلال جنيفل هة
منلهض القعذرب ريأه مإ فر ب املعلمل ر العردي الرلسه ر الالونسةلنه ر املاهنة  ،انيفل هة
منظمة العمة الي لهة لعةةلث  ١975يوةأأ العمةةلل املاةلجررإ رحعةةلث نيعمهلهة ) ا ةةل  ،)١٤3انيفل هة
منظم العم الي له لعلث  20١١يوأأ العملل املن له ا ل .)١89
 -١٦توصـي اللجنـة الدولـة الطـرل ابلنظــر يف التصـديق علـى االتفاقيـات املشـار ليهــا يف
الفقر أعاله يف أقرب وقت ممتنن
GE.18-08444
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السياسة واالسرتاتيجية الشاملتان
 -١7حتةه اللجنة علمةلً عقمةلت عةيت مةإ الةربامم املوةلارع املقعلرة هلجةرة ،اةذلو يقنفهةذ
خاب ة العم ة للناةةدغ لقوةةغه معل ح ة الةابلل ة  .ريةةأ رهنةةل نيوةةعر لرل ة لعةةيث جةةدت سهلس ة
اسمانيهجه كلمل يوأأ اهلجرة.
 -١8توصــي اللجنــة الدولــة الطــرل بويــع اسـرتاتيجية جــاملة بشــأن هجــر اليــد العاملــة،
وفقا ألحتاة االتفاقية ،تراعي االحتياجـات اخلاصـة لتـال اجلنسـ  ،علـى أن تـدعمها بتـوفري
ما يتفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية ،وآلية رصد ل مان تنفيذهان
التنسيق
 -١9حت ةةه اللجنة ة علمة ةلً إبنو ةةلر آلهة ة للقنس ةةه نية ةةلتل املعلدم ةةلت م ةةإ رجة ة حترهة ة ةةيا را ةةرب
م ةةإ اجنيس ةةلق عمة ة م ةةيررايت القو ةةغه الدج هة ة  ،الداللة ة الد نهة ة للقو ةةغه  ،املفقو ةةهلت الدج هة ة
للعمة جمةلجت نيسةةهأ الهةي العلملة األجنةهة ا ةيهل مرا ةقاةل .لعناةةل لسةمل ألأ الي لة الابةةرد
نيفقرر وىل زااة ر ههئ معلف يضملأ نينسه عمله نينفهذ اجنيفل ه عل ال عهيرإ الد ا احمللي.
 -20توصــي اللجنــة الدولــة الطــرل ابلنظــر يف نشــاء هيالــة مناســبة لات واليــة وايــحة
وتتون متلفة ب مان التنسيق املشرتك ب الوهارات لتنفيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين
واحمللي ،من أجل اإلعمال الفعال للحقوق اليت حتميها االتفاقيـةن وينبيـي اصـيا مـا يتفـي
مــن املــوارد البش ـرية والتقنيــة واملاليــة وــذه اويالــة وتــوفري رــدمات تعزيــز القــدرات للــوهارات
واويالات املعنية ابملسائل املتعلقة ابوجر ن
مجع البياانت
 -2١حت ة ةةه اللجنة ة ة علمة ة ةلً لة ة ةربامم ال ة ةةيت جي ة ةةرل نينفه ة ةةذهل لقع رة ة ة ة ةةياات ال ة ةةيرداأ ال ة ةةد ا
لإلح ل هلت مإ رج الور ع حترهرلت يوأأ هجرة الهي العلمل  ،لعنال نيوعر لرل لنرص
الةهةةلتت اإلح ةةل ه املريم ة مةةإ الي ل ة الابةةرد عةةإ نيةةي رلت اهلجةةرة وىل الي ل ة الابةةرد مناةةل،
ا ةةذلو ع ةةإ حرا ةةلت اهلج ةةرة ال ةةيت نيع ةةرب منا ةةل ،ج س ةةهمل هم ةةل رقعلة ة لعم ةةلل املا ةةلجررإ ري ةةأ
النظلمه ر رات رسرهل ،اذلو عإ مسل رخر نيرنية هلجرة ،مبل ذلو العملل املاةلجر أ
احملقج أ الي ل الابرد اعلاي الي ل الابرد مإ العملل املالجررإ احملقج رإ ت ل العمة ،
اةذلو عةيت األ فةلل املاةةلجررإ ريةأ امل ةحدي يةذ رال ر املنف ةةل عةنال الي لة الابةةرد.
اةةذه املعلدمةةلت اةةلأ مةةإ كةةأهنل رأ عةةإ اللجن ة مةةإ رأ نيرةةهل عل ة جةةه الي ة مةةي وعمةةلل
امردق املن دا علهال اجنيفل ه الي ل الابرد اهفه وعملهلل.
 -22توصي اللجنة الدولة الطرل أبن تنشئ نظـاة معلومـات وطنيـا عـن اوجـر مـن أجـل
مجــع حصــاءات ومعلومــات ،كميــة ونوعيــة ،تتصــل ابوجــر وتيطــي مجيــع جوانــب االتفاقيــةن
وينبيي أن تشمل قاعد البياانت املركزية املذكور معلومات مفصلة عن ويع مجيـع العمـال
املهاجرين يف الدولـة الطـرل ،ـن فـيهم العمـال املهـاجرون العـابرون ،واملهـاجرون النـاهحون،
والعم ــال امله ــاجرون م ــري النظ ــامي ن وتوص ــي اللجن ــة الدول ــة الط ــرل بتجمي ــع معلوم ــات
و حصــاءات مصــنفة حبســب اجلــن ،،والســن ،واجلنســية ،وبأو األصــل وســبب درــول البلــد
وميادرته ،ونوع العمل املزاول ،ا يتفق مع اودل  ١8-١7من أهدال التنميـة املسـتدامة
4
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لتــي يرتسرتجــد هبــا علــى عــو فعــال يف ويــع سياســات اوجــر وتعزيــز تطبيــق تلــف أحتــاة
االتفاقيةن وتوصي اللجنة الدولة الطرل أي ا أبن تتعاون مـع بعثا ـا القنصـلية والدبلوماسـية
يف اخلارج من أجل مجع البيـاانت املتعلقـة ابوجـر  ،ـا يف للـح عـن حالـة العمـال املهـاجرين
مري النظامي ويـحا االجتـارن ويف حالـة تعـذر احلصـول علـى معلومـات دقيقـة ،مثـل املعلومـات
املتعلقــة ابلعمــال املهــاجرين مــري النظــامي  ،تطلــب اللجنــة الدولــة الطــرل موافا ــا علومــات
تستند دراسات أو تقديراتن
الرصد املستقل
 -23نيالحظ اللجن مع القريرر رأ ا لا الد ا مردق اإلنسلأ ي رنوئ مبدجب اليسةقدا
عةلث  .20١٦ريةةأ رهنةل نيالحةةظ رأ القحةةللمل العةلملي للم سسةةلت الد نهة مرةدق اإلنسةةلأ ةةي
رسني املرا " ر" ،علث  ،20١0للجن الد نه اجسقولار لم ه محلر حردق اإلنسلأ ،اليت
النك مدجدتة مةإ ةة  ،ذلةو ألسةةلب مناةل انعةياث الوةفل ه عملهة اخقهةلا رعضةلر ا لةا
ع هلل و للقال ،فعمل القيايأ املقخذة لضملأ اسقراللهقال ،عيث القفلع مع ا قمع امليج.
 -2٤توصي اللجنة الدولة الطرل ابلتماس املسـاعد التقنيـة مـن مفويـية األمـم املتحـد
السامية حلقوق اإلنسان هبدل يمان امتثال املؤسسة الوطنية امتثاال اتمـا للمبـادا املتعلقـة
رك ــز املؤسس ــات الوطني ــة لتعزي ــز وناي ــة حق ــوق اإلنس ــان (مب ــادا ابري ــ ،)،ــا يف لل ــح
فيما يتعلق ابستقاللية أع ائهان وتوصي اللجنة الدولة الطرل أي ـا اـد اسلـ ،حباجتـه مـن
املــوارد البش ـرية والتقنيــة واملاليــة لتــي يتســط لــه االيــطالع بواليتــه علــى عــو فعــال ،ــا يف
للح توفري احلماية للعمال املهاجرين ومعاجلة جتاواهمن
التدريب يف جمال االتفاقية ونشر املعلومات املتعلقة هبا
 -25نيالحةةظ اللجن ة امماةةدت الةةيت نيةةةذهلل الي ل ة الابةةرد جمةةلل الق رهةةمل القةةيارب القدعه ة
يوةأأ حرةةدق اإلنسةلأ .يهةةي رأ اللجنة نيوةةعر لرلة لةةنرص املعلدمةلت الةربامم القيارةهة املقعلرة
جنيفل ه ة امرةةدق املعرس ة هاةةل حتيرةةياً ،لضةةعمل انقوةةلا هةةذه املعلدمةةلت ر سةةلط امماةةلت
املعنهة  ،مبةةل ذلةةو ر سةةلط السةةلابلت احمللهة الد نهة مةةدنفي ونفةةلذ الرةةلندأ الرضةةلة املةيع
العةةلم املةةدنف الرن ةةله املعنه ة األخ ةةل ه اججقمةةلعه  ،ض ةالً عةةإ منظمةةلت ا قمةةع
امليج امملمعلت سل اإلعالث العملل املالجررإ رنفسال ر رات رسرهل.
 -2٦توصــي اللجنــة الدولــة الطــرل لعــداد ب ـرام للتثقيــف والتــدريب بشــأن االتفاقيــة
وابحلر على توفري أنشطة التدريب هذه جلميع املوظف العمومي ومريهم مـن األجـصا
الذين يعملـون يف جمـاالت تـرتبهل ابوجـر  ،ـا يف للـح علـى الصـعيد احمللـين وتوصـي اللجنـة
الدول ــة الط ــرل أي ــا ب ــمان وص ــول العم ــال امله ــاجرين املعلوم ــات املتعلق ــة حبق ــوقهم
املعـرتل هبــا يف االتفاقيــة ،وابلعمـل مــع اجلامعــات ومنظمــات استمـع املــدين ووســائهل اإلعــالة
لنشر املعلومات عن االتفاقية وتعزيز تنفيذهان
مشاركة استمع املدين
 -27نيوعر اللجن لرل لطسةلب القلله :
العل
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الوعدا السل ي ر سةلط ا قمةع املةيج الي لة الابةرد نةه ج رُوةرك لرةيا
ر)
عمله نينفهذ اجنيفل ه ج رُول ا هبذا الوأأ؛
5

CMW/C/DZA/CO/2

ب) امل ة ة اعل الة ةةيت نيوة ةةأ وىل نيعة ةةرغ مس ة ة ل
املالجررإ للقخدرمل اجعقرلل اجحقجلز الف القعسفي.

منظمة ةةلت نيع ة ة وملر ة ة حرة ةةدق

 -28توصي اللجنة الدولة الطرل ا يلي:
النظ ــر يف اا ــال ت ــدابري اس ــتباقية أكث ــر إلجـ ـراك منظم ــات استم ــع امل ــدين
ر)
واملنظمــات مــري احلتوميــة بشــتل منهجــي يف تنفيــذ االتفاقيــة ،ــا يف للــح يف البلــدان الــيت
يعمل فيها عمال مهاجرون جزائريون ،ويف التفاوض بشأن االتفاقات الثنائية ورصدها؛
ب) التــف عــن االنتقــاة مــن املــدافع عــن حقــوق املهــاجرين ،ويــمان املبــادر
فورا رفع أي عقوابت متصـذ يف حـق أجـصا سارسـون حقهـم يف حريـة التعبـري وتتـوين
اجلمعيات ،وتعويض هؤالء األجصا و عاد أتهيلهم؛
 ).االعرتال بشتل علين وصريح ابلدور األساسي الذي يؤديه استمـع املـدين
واملــدافعون عــن حقــوق اإلنســان يف تعزيــز الدسقراطيــة وســياد القــانون يف اجلزائــر ،وكــذلح
أبمهية تعاوهنم مع املؤسسات العامـة علـى مجيـع املسـتو ت (الوطنيـة واإلقليميـة واحملليـة) ،وال سـيما
احلتومة والوهارات والربملان والنظاة الق ائين
 -2املبادا العامة (املاداتن  7و)83
عدة التمييز
 -29نيالحةةظ اللجن ة رأ اإل ةةلا امل سسةةي القو ةررعي للي ل ة الابةةرد رقضةةمإ رحعلم ةلً نيةةنص
عل معل ح القمهه جملجت العم ال ح القعلهل .لعإ اللجن لسمل يوأأ مل رلي:
عةةيث لةةدل القوةررعلت الد نهة املقعلرة لعمللة نةةر د العمة لعة مةةل ذاةةر
ر)
اجنيفل ه مإ رسةلب ُقظر القمهه عل رسلسال انظر الفررة  ١مإ امللتة  ١امللتة )7؛

ب) ا ت معلدم ةةلت نيفه ةةي أ العم ةةلل املا ةةلجررإ ،ج س ةةهمل الر ةةلتم م ةةإ منابر ة
جندب ال حرار العرب  ،ا أاً مل رقعرفدأ للقمهه همل رقعل يفرا القدنهمل كر ه نر د
العم مرلان ملدا ن امم ا رر ؛
 ).عةةيث اجحةماث العةةل مرةةدق العمةةلل املاةةلجررإ ريةةأ النظةةلمه
الرمسي املالجررإ العليررإ ضالً عإ العملل املاةلجررإ امم ا ةرر الةذرإ رعملةدأ
رسرهل؛

الرابةةلع ريةةأ
اخلةلا .ر ةرات

ت) نيع ةةرغ العم ةةلل املا ةةلجررإ املنح ةةيارإ م ةةإ منابر ة ة جن ةةدب ال ةةحرار الع ةةرب
عةةيت مةةإ
للقمههة العن ةةرل نعةةقال ينعةةدت عن ةرر خابةةل ت يعةةا الوخ ةةهلت العلمة
سل اإلعالث ،مبل ذلو عل كةعلت القدا اججقملعي.
 -30توصـي اللجنـة الدولـة الطــرل أبن تتصـذ مجيـع التـدابري الالهمــة ،ـا يف للـح تعــديل
تشريعا ا من أجل حتقيق ما يلي:
ي ــمان ت ــع مجي ــع العم ــال امله ــاجرين وأفـ ـراد أس ــرهم املوج ــودين يف قليمه ــا
ر)
أو اخلايـع لواليتهـا ،سـواء أكـانوا حـائزين أو مـري حـائزين للو ئــق الالهمـة ،ابحلقـوق املنصــو
عليها يف االتفاقية ،وفقا للفقر  ١من املاد  ١واملاد  ،7من دون أي ييز؛
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ب) منع ممارسة التمييز العنصري يف حـق املهـاجرين ،وراصـة مـن ينحـدر مـنهم
من منطقة جنوب الصحراء التربى ،يف جمال التوظيف ،بطرق منها تعزيـز عمليـات التفتـي
لظرول عملهم ومالحقة أرابب العمل الذين سارسون االستيالل االقتصادي؛
 ).يمان مساوا مجيع العمال املهـاجرين مـري النظـامي  ،العـامل يف القطـاع
مري الرمسي والعابرين ،يف املعاملة مع املواطن ؛
ت) متافحـ ــة ممارسـ ــة التمييـ ــز والوصـ ــم االجتمـ ــاعي والعنصـ ــري يـ ــد العمـ ــال
املهــاجرين ،وال ســيما املهــاجرون املنحــدرون مــن منطقــة جنــوب الصــحراء التــربى ،وااــال
تــدابري فعالــة لتســجيل أي عبــارات أو أفعــال تنطــوي علــى عنــف انبــع مــن العنص ـرية أو أي
حتـ ـريض عل ــى ارتت ــاب ه ــذه األفع ــال ،والتحقي ــق فيه ــا ومقاي ــا اجلن ــا  ،وي ــمان معاقب ــة
املسؤول عن للح ،وتعويض ال حا ؛
ه) اعتماد قانون ملتافحـة العنصـرية وأي عمـل مـن أعمـال التمييـز العنصـري،
وتنظيم نالت للتوعية والتثقيف هبذا الشأنن
احلق يف سبيل انتصال فعال
 -3١حتةةه اللجنة علمةلً مبةةل ذارنيةةه الي لة الابةةرد يوةةأأ نيةةد ر سةةة انق ةةلد عيرةةية للعمةةلل
املا ةةلجررإ ر ةرات رس ةةرهل ميع ةةنال اللج ةةدر ولها ةةل ح ةةلجت وس ةةلرة اس ةةقعملل الس ةةلاب ر انقا ةةلك
حرد ال .ريأ رهنل نيوعر لرلة لعةيث افلرة املعلدمةلت املريمة عةإ عةيت الرضةلاي بر الةيعل
الةةيت ا عاةةل عمةةلل ماةةلجر أ ر ر ةرات رسةةرهل ،مبةةإ ذلةةو املاةةلجر أ ريةةأ النظةةلمهدأ ،يسةةةب
انقالك امردق الةيت نيعفلاةل هلةل اجنيفل هة  .نيوةعر اللجنة لرلة ررضةلً لةدا ت معلدمةلت نيفهةي أ
العملل املالجررإ ر رات رسرهل ،ج سةهمل ريةأ النظةلمه مةنال ،رداجاةدأ عرةةلت عيرةية عنةيمل
ررريةةةدأ اللجةةدر وىل رحةةي سةةة اجنق ةةلد الفعللة  ،مبةةل ذلةةو امقنةةلع السةةلابلت ةراح ً عةةإ
نيس ةةجه الو ةةعد  ،اخل ةةدد م ةةإ القع ةةرغ لالعقر ةةلل ر ن ةةلر ني ةةدجاال وىل مراة ة الو ةةر  ،نيع ةةذا
ومعلنه نيري الوعد يسةب وجرارات اجعقرلل اجحقجلز الابرت املعجل .
 -32توصي اللجنة الدولة الطرل ا يلي:
أن تتصذ التدابري الالهمة إلهالة مجيع العقبات الـيت يواجههـا العمـال املهـاجرون
ر)
وأفراد أسرهم ،ن فيهم الذين هم يف ويع مري نظامي ،عندما يرمبون يف اللجـوء أحـد سـبل
االنتص ــال الفعال ــة ،وأن ت ــمن ،يف الق ــانون واملمارس ــة ،حص ــول ه ــؤالء عل ــى الف ــر املتاح ــة
ملـواطين اجلزائـر للوصـول العدالـة ،ـا يف للـح العدالـة العـابر للحـدود ،واحلصـول علـى اجلـرب
أماة احملاكم يف احلاالت اليت تنتهح فيها حقوقهم املتفولة وجب االتفاقية؛
ب) أن تتصذ تدابري يافية إلعالة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،ـن فـيهم
الذين هم يف ويع مري نظامي ،مون حقوقهم وسبل االنتصال الق ائية ومـري الق ـائية
املتاحة وم يف حالة انتهاك حقوقهم املتفولة وجب االتفاقية؛
 ).أن ت ع "جدارا مانعا" يفصل ب دوائر اوجر والدوائر احلتوميـة لتمتـ
العمال املهاجرين ،ن فيهم الذين هم يف ويع مري نظامي ،من الوصول العدالة ودوائـر
الشرطة ،واحلصول على ردمات الصحة والتعليم وال مان االجتمـاعي والسـتن ،مـن دون
أن خيشوا التعرض لالعتقال أو االحتجاه أو الرتحيل على أيدي السلطاتن
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 -3حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (املواد )35-8
استيالل اليد العاملة ومري للح من يروب سوء املعاملة
 -33حتةةه اللجن ة علم ةلً مماةةدت الةةيت نيةةةذهلل الي ل ة الابةةرد همةةل رقعلعة مبنةةع العم ة اممةةربل.
يهي رهنل نيوعر لرل جسقمراا هةذه اململاسة القمةلتل هاةل ،ج سةهمل حة العمةلل املاةلجررإ،
ج سةةهمل مةةإ هةةل فةةع ريةةأ نظةةلمي ،الةةذرإ ررعةةدأ ،الع ةةأ مةةإ األحهةةلأ ،فةةحه العم ة
اممةةربل سةةدر املعلمل ة ريةةأ ذلةةو مةةإ ركةةعلل اجسةةقغالل ،اقرلفةةي رجةةدا ريةةأ ال ه ة ر العمة
لسةةلعلت درل ة  .نيالحةةظ اللجن ة يرل ة حلل ة النسةةلر املاةةلجرات ريةةأ النظلمهةةلت الل ةدا رعملةةإ
املن ةةلزل املعرف ةةلت لالس ةةقغالل اجس ةةقغالل اممنس ةةي ا ةةذلو .نيو ةةعر اللجنة ة لرلة ة ل ةةنرص
املعلدمةلت عةةإ القةيايأ الةةيت نيقخةةذ حة را ب العمة الةذرإ ميلاسةةدأ العمة اممةربل ريةةأه مةةإ
ركعلل اجسقغالل.
 -3٤توصي اللجنة الدولة الطرل ا يلي:
أن ت ــمن انتظ ــاة مفتش ــية العم ــل أكث ــر يف مراقب ــة ظ ــرول عم ــل العم ــال
ر)
املهــاجرين النظــامي ومــري النظــامي  ،وتوســيع نطــاق تطبيــق االتفاقيــة ليشــمل القطــاع مــري
الرمسي ،ن يف للح العامالت والعمال املنزليون ،و بالغ السلطات بصور منهجية حبـاالت
سوء املعاملة ،ا يتفق مع أهدال التنمية املستدامة (الياية )8-8؛
ب) أن ت من حصول مجيع العمال املهاجرين ،وال سيما العامالت املهاجرات
املشتيالت ابخلدمة املنزلية ،علـى فرصـة الوصـول آليـات فعالـة لتقـدى جـتاوى يـد مـن
يستيلهن وينتهح حقوقهن ،وت من عالمهن على النحو الواجـب ابإلجـراءات املتاحـة مـن
أجل معاقبة اجلنا و ت ال حا من احلصول على اجلرب؛
 ).أن تتثف جهودها من أجل تنفيذ طارها القـانوين وفـرض عقـوابت مناسـبة
علــى أرابب العمــل الــذين يســتيلون العمــال املهــاجرين ،وال ســيما العــامالت املنزليــات ،أو
خي عهم للعمل اجلربي ويعريهم لإليذاءن
 -35نيالحظ اللجن رأ الي لة الابةرد ةي جعرمةك القعةذرب املةدات  2٦3معةرااً  2٦3معةرااً ١
 2٦3معرااً  2مإ لندأ العرد ت) ،لعنال نيوعر مع ذلو ،يرل لغ لةدا ت معلدمةلت نيفهةي
يعةا الةةي ا ر األمنهة مجلعةةلت وجرامهة الي لة الابةرد رعرفةةدأ العمةلل املاةةلجررإ
أ مةدنف
ريأ النظلمه للعنمل اممنسي النفسي اممنسي ،عنمل كيري ميعإ رأ رة تل حةف وىل املةدت،
اةةذلو ألن ةداع كةةف مةةإ سةةدر املعلمل ة  ،مبةةل ذلةةو ر نةةلر عملهةةلت اجعقرةةلل الابةةرت امممةةلعي.
نيالحظ اللجن رأ هذه املعلدملت نيوأ وىل رأ فحلاي رعملل العنمل املذاداة يهنال ر فةلل ريةأ
م ةةحدي نسةةلر حدام ة  .لسةةمل اللجن ة ألأ الي ل ة الابةةرد مل نيرةةيث معلدمةةلت عةةإ القةةيايأ
املقخذة لق حه هذا الدفع نيد أ امملر الالزم للعملل املالجررإ ر رات رسرهل.
 -3٦توصــي اللجنــة الدولــة الطــرل اباــال التــدابري وتتثيــف جهودهــا مــن أجــل التعجيــل
عاجلــة مشــاكل ســوء املعاملــة ومريهــا مــن أعمــال العنــف الــيت يواجههــا العمــال املهــاجرون
وأف ـراد أســرهم ،أ كــان مرتتبــو هــذه األفعــالن وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرل ،علــى وجــه
اخلصو  ،اباال التدابري التالية:
8
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يمان متانية وصول العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم آليـات مسـتقلة
ر)
لتقــدى الشــتاوى ،وحصــووم علــى رــدمات املشــور القانونيــة والرتمجــة الفوريــة ،ف ــال عــن
توفري أوصياء لألطفال املهاجرين مري املصحوب ؛
ب) يــمان جـراء حتقيقــات وحتــر ت بشــأن مجيــع أعمــال التعــذيب أو املعاملــة
القاسية أو الال نسانية أو املهينة ،وكذلح بشأن أي اعتداء على حيا العمال املهاجرين؛
).
تعوي ات كافية؛

يــمان تقــدى م ـرتتع هــذه األفعــال

العدالــة وحصــول ال ــحا علــى

ت) تنظيم دورات تدريبيـة ألفـراد الشـرطة وحـرس احلـدود بشـأن احـرتاة حقـوق
اإلنسان وعدة استصداة العنف مع الرتكيز بوجه را على م مون االتفاقيةن
احلرمان التعسفي من املمتلتات
 -37حت ةةه اللجن ة ة علم ة ةلً لقدف ةةه ال ةةذل يم ةةه ةةي الي ل ة ة الاب ةةرد يو ةةأأ ونو ةةلر مم ةةلأ
ج ا رر  -مغريه موما علث  2003نيع ييااس حلجت م لتاة املمقلعلت املور ع الةيت
نيعرغ هلل عملل مالجر أ ج ا رردأ ةرت ا مةإ املغةرب عةلث  ١973عمةلل ماةلجر أ مغلاية
ةةرت ا مةةإ امم ا ةةر عةةلث  ،١975مب ةةل ذلةةو لقلع ةةلهتل العرلار ة رم ةداهلل النرير ة رريراف ةةال
ال مهن ة ة  ،رج ة ةةداهل ،را ة ةةيهتل ا م ة ةةية حس ة ةةل ت م ة ةةر ه اك ة ةماالهتل نظ ة ةةلث الض ة ةةملأ
اججقملعي .لعإ اللجن نيوعر لرل يوأأ جتمهي املفل فلت ال نل ه الةيت اةلأ رُقةدخ مناةل رأ
نيقة ةةه لعة ةةال اممة ةةلنة ومعلنه ة ة حتيرة ةةي األكة ةةخلا الة ةةذرإ انقاعة ةةك حرة ةةد ال املعفدل ة ة مبدجة ةةب
اجنيفل ه  ،القعدرا عإ األفراا امللتر املعندر املقعةية.
 -38تشـ ــري اللجنـ ــة توصـ ــيتها السـ ــابقة الدولـ ــة الطـ ــرل (،CMW/C/DZA/CO/1
الفقر  )25وتشجعها ،انسجاما مع روح التعاون ب البلدين وفقا ملا هو منصو عليـه يف
أحتاة االتفاقية ،على ااال مجيع التدابري الالهمة السـتالنال املفاويـات الثنائيـة مـع امليـرب
هبـ ـدل ي ــمان رد املمتلت ــات املص ــادر أص ــحاهبا الش ــرعي أو مس ــتحقيها ،أو ي ــمان
منحهم تعوي ا عادال ومناسبا ،وفقا للماد  ١5من االتفاقيةن
اإلجراءات القانونية الواجبة واالحتجاه واملساوا أماة احملاكم
 -39نيالحة ةةظ اللجن ة ة رأ الرة ةةلندأ ا ة ةةل  02-09امل ة ة ا  25كة ةةةلطب ربارر  ،2009املعة ةةيل
املعم ة لطمةةر ا ةةل  ،57-7١امل ة ا  5آببرريسةةابا  ،١97١املقعل ة ملسةةلعية الرضةةل ه ،
رقةةه ومعلنهة اجسةةقفلتة مةةإ املسةةلعية الرضةةل ه ا لنهة ل "اة رجنةةيب مرةةهل ي ةةداة لندنهة عل ة
اإل لةةهل الةةد ا ج نيسةةم هلةةل م ةدااتهل ملابللة ة ورةةد ال رمةةلث الرضةةلر" .يهةةي رهن ةل نيوةةعر لرل ة
يوأأ مل رلي:
اسقةعلت العملل املالجررإ الذرإ هل فع ريةأ نظةلمي ،مبةإ ةهال العةلير أ،
ر)
مةةإ نابةةلق نيابةهة الرةةلندأ املةةذادا رعةةاله ،وج حةةلجت اسةةق نل ه نيعةةرغ علة الرلفةةي درة
ح ام دل عل املسلعية الرلندنه مإ ت أ مرلي ؛
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ب) جتر اهلجرة ريأ الرلندنه املن ةدا علهةه الرةلندأ ا ةل  ١١-08املة ا 25
ح رراأبردنه ةةه  2008يو ةةأأ ك ةةر ط تخ ةةدل األجلن ةةب وىل امم ا ةةر و ةةلمقال هب ةةل ني ةةنرلال ها ةةل،
معل ة رل كخص رغلتا األاافي امم ا رر يابررر سرر  ،رلً للرلندأ ا ل  0١-09امل ا 25
كةلطب ربارر 2009؛
 ).عةةيث نيةةد ر يهةةلتت وح ةةل ه عةةإ حةةلجت اجحقجةةلز اإلتاال ر امةةةا مةةر
ضل ي اليت نيعرغ هلل عملل مالجر أ ر رات رسرهل ألسةلب نيقعل هلجرة ريأ النظلمه ؛
ت) نر د اجحقجلز ريأ املال م
ريأ النظلمه ي داة م ق انقظلا رتهل؛

"مراا اجنقظلا" املخ

ا ت معلدملت نيفهي أ الفمة اليت ررضهال األجلنب
هة)
انقظلا رتهل ميعإ رأ قي وىل رج ريأ مسم .

إلردار املالجررإ
اجحقجلز اإلتاال

 -٤0توصي اللجنة الدولة الطرل ا يلي:
تعــديل القــانون رقــم  02-09املــؤر  25جــبافبفرباير  2009واملتعلــق
ر)
ابملســاعد الق ــائية ــا يتفــل هــذا احل ـق جلميــع العمــال املهــاجرين ،ــن فــيهم العمــال مــري
النظامي ؛
ب) تعديل القانون رقم  ،١١-08املؤر  25حزيرانبيونيه  ،2008واملتعلق
بشــروف درــول األجانــب اجلزائــر و قــامتهم هبــا وتــنقلهم فيهــا ،والقــانون رقــم 0١-09
املـؤر  25جــبافبفرباير  2009هبـدل ليــاء جتـرى اوجــر مـري النظاميــة ألن اللجنـة تــرى،
وفقا لتعليقها العاة رقم  )20١3(2بشأن حقوق العمال املهاجرين الذين هم يف ويع مـري
نظامي وأفراد أسرهم ،أن درـول بلـد وميادرتـه واإلقامـة فيـه بطريقـة مـري مصـرح هبـا أو دون
حياه الو ئق الالهمة أو جتاوه مد تصريح اإلقامة ال يشتل جرسة؛
 ).ت ــم تقريرهــا الــدوري الثالــث معلومــات مفصــلة ومصــنفة حبســب الســن
واجلن ،واجلنسية وبأو األصل عن عدد العمال املهاجرين احملتجزين حاليـا بسـبب انتهـاكهم
القوان املتعلقة ابوجر وعن متان االحتجاه ومتوسهل مدته وظروفه؛
ت) عــدة اللجــوء احتجــاه العمــال املهــاجرين بســبب انتهــاك قــوان اوجــر
ال بصور استثنائية وكمالل أرري؛ يمان يداع هؤالء العمال مؤسسـات راصـة ،وفصـلهم،
يف مجيع احلاالت ،عن السجناء العادي  ،وفصل النساء عن الرجال ،ويمان توافق ظـرول
االحتجــاه مــع املعــايري الدوليــة؛ حظــر احتجــاه األطفــال ألســباب تتعلــق ابوجــر  ،يف القــانون
واملمارسة ،وفقا للتعليق العاة رقم  )20١7(3بشأن املبادا العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان
اخلاصة ابألطفال يف سياق اوجر الدوليـة ،والتعليـق العـاة رقـم  )20١7(4بشـأن التزامـات
الــدول يف جمــال حقــوق اإلنســان اخلاصــة ابلطفــل يف ســياق اوجــر الدوليــة يف بلــدان املنشــأ
والعبــور واملقصــد والعــود  ،اللــذين اعتمــد ما اللجنــة املعنيــة حبمايــة حقــوق مجيــع العمــال
املهاجرين وأفراد أسرهم ابالجرتاك مع جلنة حقوق الطفل؛ ويمان اعتماد بـدائل لالحتجـاه
من أجل األطفال وأسرهم ف ال عن األطفال مري املصحوب ؛
هة) حظــر يــداع األجانــب االحتجــاه اإلداري الــذين ينتظــرون طــردهم مــن اإلقلــيم
الوطين والنظر يف اعتماد تدابري بديلةن
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الطرد
 -٤١نيالحةةظ اللجن ة رأ املةةلتة  3١مةةإ الرةةلندأ ا ةةل  ،١١-08امل ة ا 25ح رراأبردنهةةه ،2008
املقعلة يوةةر ط تخةةدل األجلنةةب وىل امم ا ةةر و ةةلمقال هبةةل نيةةنرلال هاةةل نيةةنص علة حة العلمة
حللة ةي ا ةراا يابةرته .ريةأ رهنةل نيوةعر
املالجر ريأ النظةلمي نيرةي عةإ ذل ر ةر وررةل
لرل لطسةلب القلله :
ا ت معلدمةةلت نيفهةةي أ الي لة الابةةرد نينفةةذ عملهةةلت ةةرت مجةةلعي جتةةله النهجةةر
ر)
للعملل املالجررإ ،النظةلمه مةنال ريةأ النظةلمه  ،الالجئة ملقمسةي اللجةدر الرةلتم مةإ منابرة
جن ةةدب ال ةةحرار الع ةةرب ر ة ةرات رس ةةرهل ،أ ه ة ة جر رما ةةدأ ،ا ة ةةأ م ةةإ األحه ةةلأ ،منة ةةل
حرا ر  ،حهث ررج رأ رقعرفدا للعنمل ،مبل ذلو العنمل اممنسي اجسقغالل اممنسي؛
ب) عيث حظر القوررعلت الد نه عملهلت الابرت اممملعي حظراً رقلً؛
 ).اجتعةةلرات املقعلر ة نقاةةلك األحعةةلث الرلندنه ة السةةلار الضةةملتت اإلجرا ه ة
املن ةةدا علهاةةل اجنيفل هة حةةلجت الابةةرت ،مبةةل ذلةةو عةةيث وخابةةلا الوةةخص يرةراا الابةةرت
امسه ةلً ،عةةيث نيرةةي املسةةلعية الرلندنه ة ا لنه ة  ،عةةيث جةةدت ح ة علةةي نيرةةي عةةإ ذل ر ةةر
وررل  ،عيث مرا ة كرعه هذا اإلجرار ،ضالً عإ عيث السملح لطكخلا املعنه جسقفلتة
مإ املسلعية الرن له ؛
ت) عةةيث جةةدت معلدمةةلت عةةإ احةماث حة اللجةةدر مةةةير عةةيث اإلعةةلتة الرسةرر
و لا وجرارات الابرت؛
هة) نر ةةص املعلدم ةةلت الةه ةةلتت اإلح ةةل ه ع ةةإ العم ةةلل املا ةةلجررإ ر ةرات رس ةةرهل
الةةذرإ ةةرت ا مةةإ امم ا ةةر ،عةةإ عةةيت الابعةةدأ اإلتاار ة الةةيت ةةيمال املاةةلجر أ ،ض ةالً عةةإ نرةةص
املعلدملت عإ األحعلث ال لتاة هبذا الوأأ.
 -٤2توصي اللجنة الدولة الطرل ا يلي:
تعديل تشريعا ا الـيت تـنظم جـراءات الطردباإلعـاد حلظـر عمليـات الطـرد
ر)
اجلم ــاعي حظ ــرا ص ــرحا وي ــمان اج ــيها م ــع أحت ــاة االتفاقي ــة ،م ــع مراع ــا التعلي ــق الع ــاة
رقم  )20١3(2الصادر عن اللجنة املعنيـة حبقـوق العمـال املهـاجرين مـري الشـرعي وأفـراد
أسرهم ،بشأن حقوق العمال املهاجرين الذين هم يف ويع مري نظامي وأفراد أسرهم ،الذي
يــنا ،يف مجلــة أمــور ،علــى حــق الشــصا املعــين يف تقــدى الســبب امل ـربر لعــدة طــرده ويف
مراجعة السلطة املصتصة لق يته ويف التماس وقف تنفيذ قرار الطرد ح عاد مراجعـة
القرار املذكور؛
ب) يمان تنفيذ جراءات الطـرد املنصـو عليهـا يف القـانون رقـم ،١١-08
تنفي ــذا فع ــاال ف ــال ع ــن احـ ـرتاة ال ــماانت اإلجرائي ــة املنص ــو عليه ــا يف االتفاقي ــة يف
حاالت الطرد؛
 ).نشــاء آليــات رصــد ت ــمن التقيمــد الصــارة ،يف تنفيــذ عمليــات طــرد العمــال
املهاجرين ،ابملعايري الدولية ويمان التنسيق الفعـال مـع دولـة املنشـأ أو الدولـة الـيت تست ـيف
العمال املهاجرين املطرودين؛
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ت) احـ ـرتاة احل ــق يف التم ــاس اللج ــوء واحلص ــول علي ــه ،ومب ــدأ ع ــدة اإلع ــاد
القسـرية ،والتــف ،حتقيقـا وــذه اليايــة ،عــن صــد املهــاجرين عنــد حــدودها أو عــاد م قســرا
عندما يعريهم للـح خلطـر االيـطهاد أو التعـذيب أو مـريه مـن يـروب املعاملـة أو العقوبـة
القاسية أو الال نسانية أو املهينة؛
هة) تقــدى بيــاانت مســتتملة ،تتــون مصــنفة حبســب اجلــن ،والســن واجلنســية
وبأو األصل ،عـن العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم الـذين طـردوا مـن اجلزائـر منـذ عـاة ،20١0
وعن عدد الطعون اإلدارية اليت قدمها املهاجرون ،ف ـال عـن تقـدى معلومـات عـن األحتـاة
الصادر هبذا الشأنن
املساعد القنصلية
 -٤3حت ةةه اللجن ة علم ةلً لق ةةيايأ ال ةةيت ا ةةذهتل الي ل ة الاب ةةرد لض ةةملأ ومعلنه ة ةةدل العم ةةلل
املا ةةلجررإ ر ة ةرات رس ةةرهل وىل يع ةةا امل ةةلن الييلدملس ةةه ر الرن ةةله  .لعنا ةةل نيو ةةعر لرلة ة ل ةةنرص
املعلدمةةلت عةةإ املسةةلعية الةةيت نيرةةيمال الي ل ة الابةةرد وىل العمةةلل املاةةلجررإ امم ا ةرر ر ةرات رس ةةرهل
اخلةةلا ،.ك ذلةةو ملةةإ هةةل فةةع ريةةأ نظةةلمي الةةذرإ رقعرفةةدأ ،را ةةر األحهةةلأ،
املرهم ة
لسةةدر املعلملة ُقرمةةدأ مةةإ حةررقال بر نيقخةةذ حراةةل نيةةيايأ الابةةرت .لسةةمل اللجنة ررضةلً لةةنرص
املعلدمةلت املقعلرة ية اياات لمةةك هبةةل سةلابلت تيلدملسةةه ر ن ةةله وىل رمةةلاإ اجحقجةةلز الةلةةياأ
املضةةهف لالسةةقخةلا عةةإ حلل ة السةةجنلر امم ا ةرر  ،ر عةةإ نيةةيايأ ا ةةذت إليةةال مةةدنفي الةع ةةلت
الييلدملسه ر الرن له القليع لي ل املنوأ يدفع العملل املالجررإ احملقج رإ امم ا ر.
 -٤٤توصي اللجنة الدولة الطرل ا يلي:
تيسـري حصــول العمـال املهــاجرين اجلزائـري وأفـراد أسـرهم يف اخلــارج علــى
ر)
مســاعد البعثــات القنصــلية والدبلوماســية التابعــة للدولــة الطــرل ،وراصــة يف حالــة التعــرض
لالحتجاه أو الطرد؛
ب) يمان ايطالع مصاحلها الدبلوماسية أو القنصلية على عو فعال بواجبها
يف نايــة وتعزيــز حقــوق العمــال املهــاجرين اجلزائ ـري وأف ـراد أســرهم ،وقيامهــا ،علــى وجــه
اخلصو  ،بتقدى املساعد الالهمة ملن حرموا من حريتهم أو صدرت يف حقهم أوامر ابلطرد؛
 ).ااــال التــدابري الالهمــة إلبــالغ الســلطات القنصــلية أو الدبلوماســية التابعــة
لــدول املنشــأ ،أو لدولــة ثــل مصــاو هــذه الــدول ،بصــور منهجيــة يف حــال احترتجــز أحــد
رعا هــا يف الدولــة الطــرل ،وفقــا للفقــر (١ب) مــن املــاد  36مــن اتفاقيــة فيينــا للعالقــات
القنصلية ()١963ن
الرعاية الطبية
 -٤5نيالحةةظ اللجن ة القرةةيث احملةةرز جمةةلل نيةةد أ الرعلر ة الابةه ة الابلا ة للعمةةلل املاةةلجررإ،
مبةةل ذلةةو وتااة حةةلجت األمةراغ املعيرة الةةدجتة .حتةةه علمةلً ررضةلً لقعلهمةةلت الةةيت جااةةل
ا ةةها امممادار ة وىل مجهةةع املسقوةةفهلت يقةةد أ الرعلر ة للماةةلجررإ مةةإ منابر ة جنةةدب ال ةةحرار
العرب  .ريأ رأ اللجن لسمل لدا ت معلدملت نيفهي أ معظل العملل املاةلجررإ ،ج سةهمل مةإ
ه ةةل ف ةةع ري ةةأ نظ ةةلمي ،نيعمف ةةال ةةعد ت ام ةةدل علة ة الرعلرة ة ر الع ةةال .حللة ة
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الابداائ أ معظمال خيو رأ نيعقرله السلابلت وذا مل لب املسلعية الابةهة  .نيوةعر اللجنة
ألسمل ررضةلً ألأ العمةلل املاةلجررإ ،ج سةهمل مةإ هةل فةع ريةأ ةلندج ،ا ةأاً مةل رعهوةدأ
نر د هو مإ ت أ رأ نيقلح هلل ومعلنه ام دل عل اخليملت ال حه األسلسه .
 -٤٦توصي اللجنة الدولة الطرل ا يلي:
ااــال التــدابري الالهمــة ت ــمن جلميــع العمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم -
ر)
بصرل النظر عن ويعهم القانوين كمهاجرين  -التمتـع ،يف القـانون ويف املمارسـة ،لمتانيـة
احلصــول علــى الرعايــة الطبيــة الطارئــة املطلوبــة وعلــى اخلــدمات الصــحية األساســية حلف ـ
حيــا م أو لــتاليف يــرر ال ستــن عالجــه يلحــق بصــحتهم وللــح علــى أســاس املســاوا يف
املعاملة مع رعا الدولة الطرل ،وفقا للماد  28من االتفاقية؛
ب) تنظــيم نــالت إللكــاء الــوعي يف أوســاف العــامل يف جمــال الصــحة بشــأن
حقوق العمال املهاجرينن
التعليم
 -٤7حتةةه اللجن ة علم ةلً مماةةدت الةةيت نيةةةذهلل الي ل ة الابةةرد لضةةملأ نيسةةجه ر فةةلل العمةةلل
املالجررإ الذرإ هل فع ريةأ نظةلمي امل سسةلت العلمة  .يهةي رأ اللجنة نيالحةظ يرلة رأ
ر ف ةةلل العم ةةلل املا ةةلجررإ نيعمف ةةال ،اململاسة ة العمله ة  ،ةةعد ت ام ةةدل علة ة القعل ةةهل
يسةب الور ط املفر ف  ،م نيري كالتة املهالت كالتة اإل لم اورط مسة للقسجه .
 -٤8توصــي اللجنــة الدولــة اباــال تــدابري ملموســة وفعالــة ،مثــل ويــع بـرام ــدد  ،مــن
أجل يمان الوصول النظاة التعليمي و متانية االستمرار فيه ،وال سيما ألطفال العمـال
املهاجرين الذين هم يف ويع مري نظامي ،وفقا ألحتاة املاد  30من االتفاقيةن
 -4حقــوق أرــرى للعمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم احلــائزين للو ئــق الالهمــة أو الــذين هــم يف
ويع نظامي (املواد )56-36
برام التأهب للميادر واحلق يف احلصول على املعلومات
 -٤9حت ةةه اللجن ة ة علمة ةلً لق ةةيايأ ال ةةيت ا ةةذهتل الي ل ة ة الاب ةةرد إلع ةةالث العم ةةلل املا ةةلجررإ
ورةةد ال مبدجةةب اجنيفل هة  ،اةةذلو يوةةر ط الرةةةدل اإل لمة اجسةةقرراا امم ا ةةر .حتةةه علمةلً
ررضةلً إبنوةةلر ا لةةا اجسقوةةلال للجللهة الد نهة اخلةةلا ..يهةةي رهنةةل نيوةةعر لرلة لعةةيث افلرة
نيةةيايأ اإلعةةالث املوةةلهب املدجا ة وىل عةةيت العةةةأ مةةإ املركةةح للاجةةرة ،الةةذرإ رر ةةي أ يلةةياتً
ر ا يه املرلث األ ل ،وىل العملل املالجررإ العليررإ ر رات رسرهل.
 -50توصــي اللجنــة الدولــة الطــرل اباــال التــدابري الالهمــة لنشــر معلومــات عــن احلقــوق
املع ــرتل هب ــا يف االتفاقي ــة للعم ــال امله ــاجرين ،ــن ف ــيهم الع ــابرون ،وع ــن الق ــوان املتعلق ــة
بتصاريح اإلقامة يف الدولة الطرل ،وجروف قبـووم وتـوظيفهم ،وحقـوقهم وواجبـا م وجـب
قوان وأعرال دول العمل ،وكذلح عن اطر اوجر مري النظاميةن وتوصـي اللجنـة الدولـة
الط ــرل أي ــا بوي ــع بـ ـرام ــدد األه ــدال لإلع ــداد للميـ ـادر والتوعي ــة ،ــا يف لل ــح
ابلتشــاور مــع املنظمــات مــري احلتوميــة املعنيــة والعمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم ووكــاالت
التوظيف املعرتل هبا واملوثوقةن
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احلق يف تتوين النقاابت
 -5١ج ني ة ال اللجن ة نيوةةعر لرل ة ألأ الرةةلندأ ا ةةل  ،١٤-90امل ة ا  2ح رراأبردنه ةةه ،١990
املقعلة يعهفهةةلت للاس ة امة النرةةلض ،رقعةةلاغ مةةع املةةلتة  ٤0مةةإ اجنيفل هة ادنةةه قةةرث العمةةلل
املاةةلجررإ مةةإ ام ة نيعةةدرإ النرةةل ت .نيالحةةظ يرل ة ررض ةلً عةةيث نيسةةجه رل حلل ة لعمةةلل
مالجررإ كلاادا رنواب نرليه امم ا ر عملهلً.

 -52تتـرر اللجنـة توصـيتها الســابقة املقدمـة الدولـة الطــرل (،CMW/C/DZA/CO/1
الفقــر  )29بتعــديل القــانون رقــم  ١4-90لتــي تتفــل حــق العمــال املهــاجرين النظــامي
يف نشــاء النقــاابت العماليــة ،وفقــا للمــاد  40مــن االتفاقيــة واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة
لعــاة  ١948بشــأن اتفاقيــة احلريــة النقابيــة ونايــة حــق التنظــيم (رقــم  ،)87الــيت صــدقت
عليها الدولة الطرلن
احلصول على الستن
 -53ج ني ال اللجنة نيوةعر لرلة ألأ املرسةدم القنفهةذر ا ةل  ،8٤-93املة ا  23آذااب
مةةلا  ،١993ا ةةل  ،35-89امل ة ا 2١آذاابمةةلا  ،١989قظ ةراأ ح ةةدل العمةةلل املاةةلجررإ
عل السعإ اججقملعي ،الذل هد خم ص للج ا رر .
 -5٤تتـرر اللجنـة توصـيتها الســابقة املقدمـة الدولـة الطــرل (،CMW/C/DZA/CO/1
الفقر  )3١اباال التدابري الالهمة ل مان مساوا العمال املهاجرين الذين هم يف ويع مري
نظامي يف املعاملة مـع مـواطين دولـة العمـل فيمـا يتعلـق ابحلصـول علـى السـتن ،ـا يف للـح
االستفاد من برام الستن االجتماعي ،وفقا للفقر (١د) من املاد  43من االتفاقيةن
احلق يف حتويل املداريل واملدررات
 -55نيالحةةظ اللجن ة اانيفةةلع حجةةل القحةةدرالت امللله ة املرسةةل وىل الي ل ة الابةةرد مةةإ العمةةلل
املالجررإ الذرإ رعهودأ اخللا .الي ا العةأ الذل ني تره هذه القحدرالت املسةلعية علة
حتره القنمه الي ل الابرد .ريأ رهنل لسمل لعيث نيةد ر معلدمةلت دةيتة عةإ الوةراالت الةيت
ر همةةك م ةةع م سسةةلت ملله ة ةةي نيهس ةةأ حتدر ة تخ ةةدل العملل ة م ةةيخرات العمةةلل املا ةةلجررإ
اخللا .العملل املالجررإ الذرإ رعهودأ الي ل الابرد.
امم ا رر
 -5٦تشجع اللجنة الدولة الطرل على القياة ا يلي:
تقــدى معلومــات عــن الش ـراكات الــيت أقيمــت مــع مؤسســات ماليــة قصــد
ر)
تسهيل رسال األمـوال الدولـة الطـرل علـى العمـال املهـاجرين اجلزائـري الـذين يعيشـون
يف اخلارج ،وتسهيل رسال األموال بلدان املنشأ على العمال املهاجرين الـذين يعيشـون يف
الدولة الطرل؛
ب) ااال التدابري الالهمة خلفض تتلفة رسال األموال واسـتالمها ،بطـرق منهـا
تطبيق أسعار تف يلية ،شيا مع الياية (١0ج) من أهدال التنمية املستدامة؛
).

ه د اتحة فر االدرار للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛

ت) مواصلة جهودها من أجل مساعد املسـتفيدين مـن هـذه التحـويالت علـى
اكتساب املهارات الالهمة الستثمارها يف أنشطة مدر للدرل املستداةن
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 -5تعزيـز الظـرول الســليمة والعادلـة واإلنسـانية واملشــروعة فيمـا يتعلـق ابوجــر الدوليـة للعمــال
وأفراد أسرهم (املواد )7١-64
الظرول السليمة والعادلة واإلنسانية فيما يتعلق ابوجر الدولية
 -57نيالحظ اللجن جدت انيفل لت نيعل أ ريرمك و لا اهلجرة مةع رنسةل نيةدنا ،اةذلو
انيفل ةةلت وعةةلتة الرةةةدل ريرمةةك مةةع النهجةةر مةةل مدارقلنهةةل عةةيت مةةإ الةلةةياأ األ ا يهة  .ريةةأ رهنةةل
لسمل ألأ الي ل الابرد مل نيد ع عل انيفل لت نل ه مقعيتة األ راد مع ت ل العم األخر
اليت رعهش هال عةيت اةةأ مةإ العمةلل املاةلجررإ امم ا ةرر  ،مبةل ذلةو يلةياأ ر ا منابرة
اخللةةهم ،لضةةملأ قةةع املاةةلجررإ امم ا ةرر ر ةرات رسةةرهل يظةةر د سةةلهم علتلة ونسةةلنه  ،نيلةهة
احقهلجلهتل اججقملعه اج ق لتر ال رل ه .
 -58توصــي اللجنــة الدولــة الطــرل بتتثيــف جهودهــا لتوقيــع اتفاقــات ثنائيــة ومتعــدد
األط ـرال مــع بلــدان املقصــد والعبــور مــن جــأهنا تشــجيع اوجــر النظاميــة ويــمان ظــرول
سليمة وعادلة و نسانية للعمال املهاجرين اجلزائري يف اخلارج ،وتوفري يماانت جرائيـة وـم
ويمان عـدة سـاء معاملـة العمـال املهـاجرين اجلزائـري املطـرودينن وتوصـي اللجنـة الدولـة
الطرل أي ا ب مان دراج أحتـاة تتفـق مـع املـادت  22و 67مـن االتفاقيـة يف االتفاقـات
الثنائيــة الــيت تربمهــا مــع البلــدان امل ــيفة للعمــال املهــاجرين اجلزائ ـري  ،ولاتحــة اإلمتانيــة
لرعا ها يف البلدان امل ـيفة لالسـتعانة ابلسـلطات القنصـلية واحلصـول علـى نايتهـا ومسـاعد ا،
ا يف للح املساعد القانونية عند ال رور  ،ل مان احرتاة حقوقهمن
االجتار ابألجصا
 -59نيالحةظ اللجنة مةةع القرةةيرر امماةدت الةةيت نيةةةذهلل الي لة الابةرد ملعل حة اججتةةلا ألكةةخلا،
مبةل ذلةو اعقمةلت الرةةلندأ ا ةل  0١-09املة ا  25كةةةلطب ربارر  2009الةذل ررضةي يقجةةر
اججت ةةلا ألك ةةخلا ةةلندأ العر ةةد ت ونو ةةلر ممنة ة مو ةةما ية ة ال ةةدزااات ملعل حة ة اججت ةةلا
ألكخلا .يهي رأ اللجن نيوعر لرل يوأأ مل رلي:
عيث جدت تااسلت حتلهالت يهةلتت م ةننف ميعةإ رأ نيسةم يقرهةهل حجةل
ر)
اججتلا تاخ و لهل الي ل الابرد عربه انابال لً منه؛

ب) ا ت معلدم ةةلت نيقعل ة  ،عل ة ج ةةه اخل ةةدا ،يد ةةدع اع ةةلاي ج ا ةرر ف ةةحه
يلةياأ املنابرة  ،فةحه اجسةةم لق
اججتةلا العمة اممةةربل جمةلجت ال ااعة الةنةلر العمة املنة
يلياأ ر ا الدجايت املقحية األمررعه الورق األ س ؛
املن
 ).ا ت معلدمةةلت نيوةةأ ،مجل ة رمةةدا ،وىل جةةدت ماةةلجررإ مةةإ منابر ة جنةةدب
ال ةحرار العةرب الي لة الابةرد ،يهةنال نسةلر ر فةلل ،رقعرفةدأ لالسةقغالل اممنسةي العمة
اممربل اإلاراه عل القسدل اجسم لق املن ؛
ت)
الرضلر علهال؛
هة)

نر ةةص املة ةداات الةوة ةرر القرنهة ة املللهة ة املخ

ة ة ملن ةةع ن ةةلهرة اججتة ةلا لةو ةةر

عيث يذل جادت ال ه لعومل فحلاي اججتلا اجسقغالل؛

) فعمل نيابةه رحعلث لندأ العرد ت املقعل مبعل حة اججتةلا لةوةر اململاسةلت
الوةها  ،عيث افلر القيارب الذل خيضع له األكخلا املعلفدأ يقنفهذ هذا الرلندأ؛
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ز) القمسةةو يق ةةنهمل فةةحلاي اججتةةلا ،مبةةإ ةةهال األ فةةلل ،فةةمإ املاةةلجررإ ريةةأ
النظةةلمه احقمةةلل نيعرفةةال للسةةجإ يسةةةب مة ا لقال رنوةةاب ريةةأ موةةر ع  ،م ة الةغةةلر ،نقهجة
دعال فحلاي لالجتلا؛
ح)
الور امم ا رل؛

ا ت معلدملت نيفهةي أ يعةا املاةري جيةي أ مةإ رقدا ةأ معاةل تاخة جاةلز

ط) عيث نيد ر مآ لضحلاي اججتلا ألكخلا حظر قحال عل ا قمع امليج
حتك ل ل القعرغ لعرد ت جنل ه يقام وردار مالجررإ فع ريأ نظلمي؛
ل) ف ةةعمل املس ةةلعية الابةهة ة النفس ةةه ال ةةيت نير ةةيث لط ف ةةلل املا ةةلجررإ م ةةإ رجة ة
نيعل هال انيملجال ا قمع مإ جيري.
 -٦0وفقـ ـا ملب ــادا االجت ــار ابألج ــصا ومبادئ ــه التوجيهي ــة ال ــيت وي ــعتها املفوي ــية الس ــامية
حلقــوق اإلنســان ،توصــي اللجنــة الدولــة الطــرل ــاعفة جهودهــا يف ســبيل متافحــة االجتــار
ابألجصا  ،وال سيما ابتباع ما يلي:
العمــل بصــور منهجيــة علــى مجــع بيــاانت مصــنفة حبســب اجلــن ،والســن
ر)
واألصل من أجل حتس جهود متافحة ريب األجصا واالجتار هبم؛
ب)

اعتماد اسرتاتيجية ورطة عمل وطنيت ملتافحة االجتار ابألجصا ؛

 ).تتثي ــف احلم ــالت ملتافح ــة االجت ــار ابلعم ــال امله ــاجرين و ـ ـريبهم ،واا ــال
التدابري املناسبة ملنع نشر املعلومات امل للة عن النزوح واوجر ؛
ت) تعزيــز الت ـدريب علــى متافحــة ريــب البشــر واالجتــار الــذي خي ــع لــه رجــال
الشرطة ومريهم من موظفي نفال القانون ،وحرس احلدود ،والق ا  ،واملدعون العـام  ،ومفتشـو
العمل ،واملدرسون ،وكذلح موظفو الدوائر الصحية ،وسفارات الدولة الطرل وقنصليا ا؛
هة) جـراء حتقيقــات سـريعة وفعالــة ونزيهــة يف مجيــع أعمــال االجتــار ابألجــصا
و ريب البشر ومري للـح مـن اجلـرائم لات الصـلة ،ومقايـا ومعاقبـة مـرتتع هـذه األفعـال
واملتــواطال معهــم ،ــن ف ــيهم املوظفــون العموميــون ،واإلسـ ـراع يف معاجلــة مجيــع الش ــتاوى
املقدمة يد املتجرين واملهرب ؛
) اصــيا مــوارد بش ـرية وتقنيــة وماليــة كافيــة للجنــة املشــرتكة ب ـ الــوهارات
ملتافحة االجتار ابألجصا من أجل تنفيذ القوان واالسـرتاتيجيات الراميـة منـع االجتـار
ابألجصا والق اء عليه ،تنفيذا فعاال؛
ز) م ــاعفة جهوده ــا لتش ــف ال ــحا وت ــوفري احلماي ــة واملس ــاعد جلمي ــع
يـ ــحا االجتـ ــار ،وال سـ ــيما عـ ــن طريـ ــق تـ ــوفري املـ ــأوى والرعايـ ــة الطبيـ ــة والـ ــدعم النفسـ ــي
واالجتمــاعي ،وااــال تــدابري أرــرى لتيســري دمــاجهم يف استمــع مــن جديــد ،ويــمان عــدة
معاقبتهم على ما قد يرتتبونه من انتهاكات انمجة مباجر عن ويعهم ك حا لالجتار؛
ح) تعزيــز تعاوهنــا الــدول واإلقليمــي والثنــائي مــن أجــل من ـع ومتافحــة ريــب
األجــصا واالجتــار هبــم ،وت ــم االتفاقــات املربمــة أحتامــا عــن احـرتاة احلقــوق املنصــو
عليها يف االتفاقيةن
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 -6املتابعة والنشر
متابعة املالحظات اخلتامية
النشر
 -٦١تطلــب اللجنــة أي ــا الدولــة الطــرل نشــر االتفاقيــة وهــذه املالحظــات اخلتاميــة
على نطاق واسـع ،ـا يف للـح تعميمهـا علـى الوكـاالت احلتوميـة واويالـات الق ـائية واملنظمـات
م ــري احلتومي ــة وم ــري لل ــح م ــن أع ــاء استم ــع امل ــدين ،ل ــز د التوعي ــة ابالتفاقي ــة يف أوس ــاف
السلطات الق ائية والتشريعية واإلدارية وكذلح استمع املدين وعامة اجلمهور ابالتفاقيةن
 -٦2وتطلــب اللجنــة الدولــة الطــرل أن ترتــدرج يف تقريرهــا الــدوري الثالــث معلومــات
مفصلة عن التدابري املتصذ ملتابعة التوصيات الوارد يف هذه املالحظات اخلتاميةن وتوصيها
اباال مجيع التدابري املالئمة ل مان تنفيذ هذه التوصيات ،بطرق منها على وجه اخلصو ،
حالتها أع اء احلتومة والربملان وكذلح السلطات احمللية للنظر فيها وااـال مـا يلـزة
من جراءات بشأهنان
 -٦3وتطلــب اللجنــة الدولــة الطــرل جـراك منظمــات استمــع املــدين يف تنفيــذ التوصــيات
الوارد يف هذه املالحظات اخلتاميةن
 -7املساعد التقنية
 -٦٤توصــي اللجنــة الدولــة الطــرل ابلتمــاس املســاعد الدوليــة ،ــا يف للــح املســاعد
التقنيـة ،لويــع بــرانم جـامل يهــدل تنفيــذ التوصــيات املـذكور أعــاله ،وتنفيــذ االتفاقيــة
كت ــلن وت ــدعو اللجن ــة أي ــا الدول ــة الط ــرل مواص ــلة تعاوهن ــا م ــع الوك ــاالت والـ ـربام
املتصصصة ملنظومة األمم املتحد  ،بسبل منها طلب املساعد التقنية وبناء القدرات الالهمة
يف جمال عداد التقارير من مفويية األمم املتحد السامية حلقوق اإلنسانن
 -8التقرير الدوري املقبل
 -٦5تطلـ ــب اللجنـ ــة الدولـ ــة الطـ ــرل تقـ ــدى تقريرهـ ــا الـ ــدوري الثالـ ــث حبلـ ــول  ١أ رب
مـايو  ،2023وت ـمينه معلومـات عـن تنفيـذ هـذه املالحظـات اخلتاميـةن وكبـديل عـن للـح،
ستــن للدولــة الطــرل أي ــا أن تتبــع اإلج ـراء املبســهل لتقــدى التقــارير الــذي يســمح للجنــة
بويــع قائمــة مســائل حتــال الدولــة الطــرل قبــل تقــدى تقريرهــا املقبــلن وستشــتل ردود
الدولة الطرل على قائمة املسائل تلح تقريرها وجب املاد  73من االتفاقيةن
 -٦٦وتوجــه اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرل مبادئهــا التوجيهيــة املتعلقــة لعــداد التقــارير
الدوريـ ــة الـ ــيت يتع ـ ـ علـ ــى الـ ــدول األط ـ ـرال تقـ ــدسها وجـ ــب املـ ــاد  73مـ ــن االتفاقيـ ــة
( )CMW/C/2008/1وتــذكرها أبن هــذه التقــارير ينبيــي أال يتجــاوه عــدد كلما ــا 2١ 200
كلمــة ،وفقــا ألحتــاة ق ـرار اجلمعيــة العامــة 68ب268ن ويف حــال جتــاوه التقريــر احلــد املقــرر
لعدد التلمات ،سيرتطلب الدولة الطـرل تقلـيا حجـم التقريـر وفقـا للمبـادا التوجيهيـة
املــذكور أعــالهن و لا تعــذر علــى الدولــة الطـرل مراجعــة التقريــر و عــاد تقدســه ،فلــن ستــن
للجنة أن ت من ترمجته كي تنظر فيه هيالة املعاهد ن
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 -٦7وتطلــب اللجنــة الدولــة الطــرل يــمان مشــاركة مجيــع الــوهارات واويالــات العامــة
مشــاركة واســعة يف عــداد تقريرهــا الــدوري الثالــث (أو الــردود علــى قائمــة املســائل يف حالــة
اتب ــاع اإلجـ ـراء املبس ــهل لتق ــدى التق ــارير) والتش ــاور ،يف الوق ــت لات ــه ،م ــع مجي ــع أص ــحاب
املصلحة على نطاق واسع ،ا يف للح استمع املدين ومنظمـات الـدفاع عـن حقـوق العمـال
املهاجرين ومنظمات حقوق اإلنسانن
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