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اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث ألذربيجان
-1

نظرت اللجنةةف ا الرير ر الة الث ال ةةرلةةا
()2

ل جةةر

()1

*

ا جلسة ة ة ة ة ة ةةر ةةر  464ا ،465المعيودت ن

يوما  4ا 5تش ةةر ن ا اكتوبرو ر  . 2021ااعرم ت اللجنف هذه المالحظرت الخررم ف ا جلس ةةر ر ،472
المعيودة ا  8تشر ن ا اكتوبرو ر .2021

ألف -مقدمة
-2

ترحب اللجنف بري يم ال الف الطرف تير رهر ال الث ال رلا الذث وُع اس ةةرجرلف لير مف المس ةةر ا الم رلف
()3

ال ا رة ال ووم ف

قبا تي يم الرير ر  .اُق مت معلومرت إضةري ف من الو المرع د اليطرعرت الذث ت ورسة ل
لل جرة ،وسة ة ةةرك حسة ة ة نوف ،االذث تيلع من مم ل ن عن ال يوا الر رس ة ةةا ل جر  ،اا ازلة الخرلج ف ،اا ازلة
العة ك ،اا ازلة العمةا اال مريف اتجرمةر ف للسة ة ة ة ة ة ةوةر  ،اا ازلة ال احل ةف ،اال ا رة ال ووم ةف لل جرة ،ض ة ة ة ة ة ةةال عن

المم ا ال ا م ،امسؤال ن من البع ف ال ا مف

ل جر ل ى مورب ا مم المر ة ا جن ف.
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اتعرب اللجنةف عن تية يرهةر لل وال المحروا االبنةرذ الةذث دال مف الو ة عبر ا،نررنةت ،اللمعلومرت

-4

ات لك اللجنف و و ل جر  ،بوصة ة ةةح ر وح بل ا منشة ة ةةي العمرك الم رجرن ،ق وحرزت تي مر ا مجرك

الرا ق م ر مم لو ال الف الطرف االن ْ ج البنرذ المرَّبف لشةةي الجلسةةرت ،اهو ا مر الذث وترا رصةةف للر ل ا
االرحك ر لشوا مشررك.

حمريف حيوق مواطن ر ا الخرلج .غ ر و اللجنف تالحظ ويضر و ال الف الطرف ،بوصح ر بل ا من بل ا المنشي
االعبول االميص االعودة ،تواج ع دا من الر يرت ي مر يرعلق ل مريف حيوق العمرك الم رجرن او راد وسرهم.

باء -الجوانب اإليجابية
-5

ترحب اللجنف لرعرمرد الر اب ر الرشر ع ف الررل ف:
(و)

اكرتت الروظ ف؛

قرنو العمرلف المؤلخ  29حز ار تيون  ، 2018الذث ينظم ،ا جملف ومول ،ونش ة ة ة ة ة ةةطف

*

اعرم ت ر اللجنف ا دالت ر ال رل ف اال الث ن ( 27ويلوكتسبرمبر  8 -تشر ن ا اكتوبرو ر .)2021

()1

الوث يف .CMW/C/AZE/3

()2

الوث يف  CMW/C/SR.464االوث يف .SR.465

()3

الوث يف .CMW/C/AZE/QPR/3
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(ب)

تعة يالت قةةرنو ال جرة ،المؤلحةةف  29حز ار تيون ة  ،2018الرا ل عةةت ،ا جملةةف ومول،

حظر دحوك و الض ة ة ة ة ة ةةا الة الةف الطرف ا ال ةرتت الرا كةر قة جرى
الجنس ف لع إلغرذ إقرمر المؤقرف وا ترح

-6

إقرمر وا ترح

ةر ترح ةا الش ة ة ة ة ة ةةخ

ا جنبا وا عة يم

عمل  ،وا لع د ف غرامف إدالف مريحرة.

اترحب اللجنف لرعرمرد حطف العما الوطن ف لمور ف اتتجرل لرلبش ةةر ا و ل جر للحررة .2024-2020

اا رقةف العةرملةف

اتود اللجنةف و تُبرز ا نشة ة ة ة ة ة ةطةف الرا نحةذهةر عة د من ال لةرت الجمةر ةف ،م ةا المجةرل
كرسة ةةف للعمرك الم رجر ن او راد وسة ةةرهم .اتنوه
االلجر  ،الرا عملت لطر يف منسة ةةيف لشة ةةي برامج امشة ةةرل ف ُم َّ

اللجنف ويض ة ة ة ةةر لمش ة ة ة ةةرلكف ال الف الطرف ا عمل رت الرعرا اال وال ا،قل م ن الرام ف إلى معرلجف ت يرت
هجرة ا شخرص ا المنطيف ا الا ف  -اآلس و ف.

-7

اتالحظ اللجنف الخطوة ا،يجرب ف الرا اتخذت ر ال الف الطرف برصة ة ةةو ر ر لصة ة ةةرلا اتتحرق العرلما

من وجا ال جرة اآلمنف االمنظمف االنظرم ف ،الذث وقرت الجمع ف العرمف ا  19كرنو ا اكتديسمبر 2018
ا قرالهر 73ت .195اتالحظ اللجنف ويض ة ة ةةر المش ة ة ةةرلكف النش ة ة ةةطف ا،يجرب ف لل الف الطرف ا اتس ة ة ةةرع ار

ا،قل ما المرعلق ليالا ر اومر ور الشةمرل ف ا  12ا 13تشةر ن ال رناتنو مبر  ،2020لمر ا لك بري يم ر

م حالت طو ف لإلس ة ة ة رال ا اتسة ة ةةرع ار

ا،قل ما ،اتوصة ة ةةا اللجنف ال الف الطرف لي تعما على تنح ذ

اتتحرق العرلما من وجا ال جرة ،اضمر امر رل ر الكرما لالتحرق ف.
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اتالحظ اللجنةف و الة عوة الة ا مةف الرا اج ر ةر الة الةف الطرف إلى ا،جراذات الخةرصة ة ة ة ة ة ةةف لمجل

حيوق ا،نسر

اذ إيجربا.
ا عرال  2013ها إجر ٌ

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
-1

تدابير التنفيذ العامة (المادتان  73و)84
السياق الحالي
-9

توصــي اللجنة باياا الدولة الفرب بحماية حقوق المهاجرين وأفراد أســرهمس ل ســيما حقهم في

الصــحةس والتخفيم من اارار الرــارن الناجمة عن جائحة مرر فيرور نورونا (دوفيد )19-في ضــوء

المذنرن التوجيهية المشترنة بشأن آرار جائحة نوفيد 19-على حقوق اإلنسان للمهاجرينس الصادرن عن

اللجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق اإلنســـــان للمهاجرينص وتوصـــــي اللجنة بأن ت فل الدولة الفربس

على وجه الخصــــوصس المســــاوان في الحصــــول على لقا نوفيد 19-لجميع المهاجرين وأفراد أســــرهمس
بصــــــرب النظر عن جنســــــيتهم أو وضــــــعهم من حيث الهجرنس أو أي ســــ ـ ب آ ر من أســــ ـ ا التميي

المحظورنس وفق ًا لتوصـــــــيات هذة اللجنة ونيرها من آليات حقوق اإلنســـــــان اإلقليمية الواردن في المذنرن
المذنورن آنفاً.
التشريعات والتف يق
-10

تالحظ اللجنف اعرمرد قرنو ال جرة ا عرال  .2013اهذا اليرنو  ،إلى جرنب ا حورال ات الصلف

من قرنو العما اقرنو العمرلف ،ير ا إطر ال قرنون ر ا ال الف الطرف لشة ة ة ةةي ال جرة ،لمر ا لك من وجا

العمرك الم رجر ن ا ل جرن ن او راد وسة ة ة ة ةةرهم ا الخرلج ،االعمرك الم رجر ن ا جرنب او راد وسة ة ة ة ةةرهم ا

ال الف الطرف .غ ر و اللجنف تشة ة ة ةةعر لرليلق

هذا ا،طرل اليرنونا ،على الرغم من ع د من الرع يالت

الرش ة ة ة ة ةةر ع ف ،ت يمر ا امر رت ترمر حورال اتتحرق ف كمر س ة ة ة ة ة ُبرحهن على لك ا هذه المالحظرت الخررم ف.
قرنو ال جرة ت يرضة ة ة ةةمن تعر حر للعمرك الم رجر ن الذين هم ا اضة ة ة ةةف غ ر
اتيسة ة ة ةةع اللجنف ويضة ة ة ةةر
نظرما ،ا شة ة ة ة ة ة ر إلى مح وما ال جرة غ ر الش ة ة ة ة ةةر ف ا الم رجر ن غ ر الش ة ة ة ة ةةرع ن  ،ال

2

إلى العمرك
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الم رجر ن الذين هم ا اضة ة ةةف غ ر نظرما او راد وسة ة ةةرهم .غ ر و اللجنف تالحظ و ال الف الطرف وب ت

اسرع ادهر حالك ال وال للنظر ا تص ا الص غف الوالدة ا تشر ع ر هذا.
-11

()4

تشير اللجنة مجددًا إلى توصياتها السابقة
(أ)

وتوصي باياا الدولة الفرب بما يلي:

مراجعــة قــانون الهجرن واألحذــاا ذات الصـــــــــلــة من قــانون العمــل وقــانون العمــالــة

وتعديلهماس إذا ل ا األمرس لجعل اإلطار القانوني في الدولة الفرب متوافقاً تمام ًا مع التفاقيةس مع مراعان
ال عن التوصـــــيات المقدومة من مفوضـــــة حقوق
التوصـــــيات الواردن في هذة المالحظات الختاميةس فرـــ ـ ً
اإلنسان هي والمجتمع المدنيس بما في ذلك منظمات المهاجرينص
( )

اعتماد تعريمس على وجه الخصـــــوصس للعمال المهاجرين الذين هم في وضـــــع نير

نظامي في قوانينها الوطنيةس تمشــــــــيًا مع التفاقيةس وت ني مصــــــــفلحات مثل نالعمال المهاجرون وأفراد
أسـرهم الذين هم في وضـع نير نظامينس وفقاً لاللت امات التي تعهدت بها الدولة الفرب في إطار عملية

الستعرار الدوري الشامل(.)5
المادتان  76و77
-12

ت ط اللجنف علمر لي ال الف ال طرف لم تص ل لع ا،عالنرت المنصوص عل ر ا المردت ن 76

-13

ت رر اللجنة توصـــياتها الســـابقة التي تدعو الدولة الفرب إلى إصـــدار اإلعالنات المنصـــوص

ا 77من اتتحرق ف ،الرا تعررف لرحرصرص اللجنف ا تليا بالغرت من ال اك ا طراف اا راد.
()6

عليها في المادتين  76و 77من ال تفاقية .
التصديق على الصذوك ذات الصلة
-14

()7

ت رر اللجنة توصـــياتها الســـابقة

وتوصـــي بأن تصــ وـدق الدولة الفرب على التفاقية الدولية

لحماية جميع األشخاص من ال تفاء القسريس أو تنرم إليها في أقر وقت ممذنص هي واتفاقية العمال

المهــاجرين (مراجعــة)س ( 1949رقم  )97لمنظمــة العمــل الــدوليــةص واتفــاقيــة العمــال المهــاجرين (أحذــاا
ت ميليــة)س ( 1975رقم  )143لمنظمــة العمــل الــدوليــةص واتفــاقيــة العمــال المن ليينس ( 2011رقم )189

لمنظمة العمل الدولية .وتوصــي اللجنة أيرـ ًا بأن تنظر الدولة الفرب في التصــديق على اتفاقية منظمة
العمل الدولية (بشأن) القراء على العنف والتحرش في عالم العملس ( 2019رقم .)190
السياسة والستراتيجية الشاملتان
-15

ترحب اللجنف لرعرمرد اس ة ة ةةررات ج ف و ل جر للعمرلف للحررة  ،2030-2019الرا ت ف ،ا جملف

ومول ،إلى تعز ز ال مريف اتجرمر ف للعمرك الم رجر ن ا ال الف الطرف ،ات س ة ة ن نظرال حص ة ة

هجرة

ال العرملف .اتالحظ اللجنف ويض ة ة ةةر مف الري ير مخرلع الر اب ر المؤس ة ة ةس ة ة ةةرت ف االس ة ة ة رس ة ة ةةرت ف المرخذة ل عم

الش ة ة ةةررت ا ل جرن ن ،لمن ا لك العمرك الم رجرا او راد وس ة ة ةةرهم ،م ا إنش ة ة ةةرذ ص ة ة ةةن اق مخص ة ة ة

ل عم م اتي يم المسة ة ة ةةرع ة الشة ة ة ةةرملف االمرع دة ا لعرد إلى المواطن ن ا ل جرن ن ا الخرلج ،لمر ا لك

المسةرع ة الينصةل ف االيرنون ف ،ات سة ر مشةرلكر م ا اتنرخرلرت ااتسةرحررذات الر رسة ف االوطن ف عن طر ق
()4

الوث يف  ،CMW/C/AZE/CO/2الحيرة .13

()5

الوث يف  ،A/HRC/39/14الحيرة 97-141؛ االوث يف  ،A/HRC/39/14/Add.1الحيرة .34

()6

الوث يف  ،CMW/C/AZE/CO/2الحيرة 11؛ االوث يف  ،CMW/C/AZE/CO/1الحيرة .17

()7

الوث يف  ،CMW/C/AZE/CO/2الحيرة .9

GE.21-15875

3

CMW/C/AZE/CO/3

لع رت ر ال بلومرسة ة ة ف .اتالحظ اللجنف و ال الف الطرف تعرزال إصة ة ة ال قرنو لش ة ةةي المواطن ن الم م ن ا
الخرلج امنظمرت الشررت .امف لك ،يسرالهر اليلق
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اتسررات ج ف الوطن ف لل جرة لم تُعرم لع .

توصـــــي اللجنة بأن تعتمد الدولة الفرب الســـــتراتيجية الوطنية للهجرن دون م يد من التأ يرس

وتوصي أيراً باياا الدولة الفرب بما يلي:
(أ)

ضـــمان أن تدوند الســـتراتيجية على تنفيذ التفاقيةس وأن تنو على وضـــع ســـياســـة

( )

اتخ اذ تدابير فعالةس لها أطر زمنية ومدشـ ـرات ومعايير رصـــد وتقييم واضـــحةس لتنفيذ

شـــاملة للهجرن قائمة على حقوق اإلنســـان تراعي المنظور الجنســـاني واحتياجات الففلس وتتناول أيرـ ـ ًا
حقوق العمال المهاجرين األجانب وأفراد أسرهمص
الستراتيجيةس وتوفير الموارد ال شرية والتقنية والمالية ال افية من أجل تنفيذهاس وترمين تقريرها الدوري

القـادا المعلومـات ذات الصـــــــ ـلـة بشــــــــــأن النتـائ التي حققتهـا والصـــــــــعوبـات التي واجهتهـاس مـدعومـة

باإلحصاءاتص

(ج)

اإلسـ ار في اعتماد مشـرو قانون المواطنين المايمين في الخارج ومنظمات الشـتات

األذربيجانيين في إطار عملية تشـاورية بمشـارنة العمال المهاجرين األذربيجانيين وأفراد أسـرهم ومنظمات

المهاجرينس وضمان حماية حقوقهم في الخارج بموجب هذا القانون.
التنسيق
-17

ترحب اللجنف بوجود آل ف تنس ة ة ق لرنح ذ الصة ةةووك ال ال ف ل يوق ا،نسة ةةر  ،لمر ا لك اتتحرق ف،

ا وجود ونشةطف اطن ف ا مجرك ال جرة اعالقرت العما تيودهر ال ا رة ال ووم ف لل جرة ،لمشةرلكف السةلطرت
الرنح ذيف المركز ف ات الصةةلف .امف لك ،تشةةعر اللجنف لرليلق إزاذ ع ال اجود ك ر على وعلى مسةةروى ،ل

اتيف وا سة ةةلطف الرنس ة ة ق ،على جم ف مسة ةةرو رت ال وومف ،ي مر يرعلق برنح ذ ال يوق الرا ت م ر اتتحرق ف.

منظول حيوق ا،نسر لم يُ مج ضمن اتيف ال ا رة ال ووم ف لل جرة إت ي مر
ا سرال اللجنف اليلق ويضر
يرعلق لرلمواطن ن ا ل جرن ن ا الخرلج.
-18

()8

إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة
(أ)

فإنها توصي باياا الدولة الفرب بما يلي:

إنشـاء هيةة مناسـ ة رفيعة المسـتوش مشـترنة بين الو ازرات لها ولية واضـحة وسـلفة

دافية لتنســـــيق جميع األنشـــــفة من أجل التنفيذ الفعال للحقوق المحمية بموجب التفاقيةس وت ويد هذة
الهيةة التنسياية بالموارد ال شرية والتقنية والمالية الالزمة لتشغيلها بفعاليةص
( )

وضــع أطر زمنية ومدشـرات واضــحة ونقاي مرجضية واضــحة للرصــد والتقييم من أجل

تنفيذ التفاقيةس وترـــمين تقريرها الدوري المق ل المعلومات ذات الصـــلةس مدعومة باإلحصـــاءاتس بشـــأن

النتائ التي تحققت.

جمع ال يانات والحق في الخصوصية
-19

تالحظ اللجنف الج ود المرواص ةةلف لل الف الطرف الرام ف إلى ت س ة ن جمف الب رنرت عن الم رجرن

االيض ةةرير المرص ةةلف لرل جرة ،م ا النظرال اآللا المش ةةررك ب ن الوكرتت تس ةةرعردة المعلومرت المعراف لرسةةم

ال حوك االخراج االرس ة ة ةةج ا  ،االس ة ة ةةجا ال ووما للس ة ة ةةور  ،االنظرال الموح لمعلومرت ال جرة الررلف لل ا رة
ال ووم ف لل جرة ،الذث ِّ
ا،قرمف المؤقرف اا،قرمف االعما .غ ر
يمون ،ا جملف ومول ،من إصة ة ال تراح

()8
4
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و اللجنف تشةةعر لرليلق إزاذ ع ال اجود ب رنرت اصحصةةرذات مصةةنحف ،لمر ا لك عن واضةةرع عما العمرك

الم رجر ن اعن الم رجر ن الذين هم ا اضة ةةف غ ر نظرما بوج عرال ،اها ب رنرت يمون اتسة ةةررشة ةةرد ب ر

على ن و و ضا ا اضف س رسرت ال جرة ا ال الف الطرف.
-20

()9

إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة

فإنها توصي باياا الدولة الفرب بما يلي:

أن ت يـدس وفقـ ًا للغـايـة  18-17من أهـداب التنميـة المســـــــ ـتـدامـةس من تع ي نظـامهـا
(أ)
في جميع جوانـب
لجمع ال يـانـات عن حـالـة العمـال المهـاجرين وأفراد أســـــــــرهم في الـدولـة الفرب بمـا يغ و
التفاقيةس ل سـيما بخصـوص أولةك الذين هم في وضـع نير نظاميس وتوفير اإلحصـاءات المتاحة بشـذل

ومن هم في وضع نير نظامي على السواءس وأفراد
عاا عن العمال المهاجرينس َمن هم في وضع نظامي َ
أســـــــــرهمس والعمـال المهـاجرين العـابرينس والمواطنين العـاملين في الخـارج وأوضـــــــــا عملهمس والعـائـدينس
واألطفــال الــذين يهــاجرون إلى الخــارجس بمن فيهم األطفــال نير المصـــــــــحوبينس وأزواج وأطفــال العمـال

المهاجرين الذين ُترنوا في الدولة الفربس من أجل تع ي ســياســات الهجرن القائمة على حقوق اإلنســان
تع ي ًا فعا ًلص

( )

ضــــــــمان حماية حق العمال المهاجرين وأفراد أســــــــرهم في حماية صــــــــوصــــــــيتهم

ومعلوماتهم الشــخصــية وبياناتهمس بما في ذلك عن طريق إنشــاء جدران حماية معلوماتية مناسـ ة بشــأن
اإلبالغ وفرر قيود على الطال عليهاس ومحو ال يانات الشــــخصــــية بمجرد تحقيق الغرر من جمعهاس

حتى ل ُتستخدا هذة ال يانات لمذافحة الهجرن أو للتميي في الخدمات العامة والخاصة.
الرصد المستقل
-21

ترحب اللجنف لرنرخرب المجل

الن ربا لمحوضةف حيوق ا،نسةر

نو مبر  .2019ب و اللجنف تشة ةةعر لرليلق

ل جر

ا  29تشةر ن ال رنات

الر رلع العرلما للمؤس ة ةسة ةةرت الوطن ف ل يوق ا،نسة ةةر ق

ححض تصة ة ة ة ة ةةن ف اللجنف ا ل جرن ف ل يوق ا،نسة ة ة ة ة ةةر إلى المرتبف لرذ ا ويرلتمريو  ،2018ا كر ون ر
تحرير إلى الموالد البشر ف االرين ف االمرل ف الكري ف لالضطالع لعمل ر على ن و عرك.

توصـــــي اللجنة بأن ت وود الدولة الفرب لجنة حقوق اإلنســـــان بما يذفي من الموارد ال شـــــرية
-22
والتقنيـة والمـاليـة الالزمـة مع م ارعـان التوقوع الالزاس ل ي ترـــــــــفلع على نحو فعـال بوليتهـا المتمثلـة في
تع ي وحمـايـة حقوق العمـال المهـاجرين وأفراد أســـــــــرهم بموجـب التفـاقيـةس وبـأن تمتثـل تمـامـاً للم ـاد
المتعلقة بمرن المدسسات الوطنية لتع ي وحماية حقوق اإلنسان (م اد باريس).

مشارنة المجتمع المدني
-23

ترحةةب اللجنةةف لمش ة ة ة ة ة ة ةةرلكةةف المنظمةةرت غ ر ال ووم ةةف امم لا المجرمف الم ة نا ا اتجرمةةرعةرت

العرديف للمجل

العرال الذث يعما ا إطرل ال ا رة ال ووم ف لل جرة .غ ر و اللجنف تيسة ة ة ة ة ة ةةع

الم نا لم يرمون من ا،سة ة ة ة ة رال إت ا الرير ر ال الث ال رلا لل الف الطرف عن طر ق المجل
الع ي من منظمرت الشة ة ة ةةررت ا ل جرن ن لم يشة ة ة ةةرلك ا إع اده ،ا
الرشة ة ةةر عرت ات الصة ة ةةلف ق ت

الطرف.
-24

المجرمف

العرال ،ا

قرنو المشة ة ة ةةرلكف العرمف اغ ره من

من ق لة المنظمرت غ ر ال ووم ف على العما لشة ة ةةوا مسة ة ةةريا ا ال الف

توصـــــــــي اللجنـة بـأن تتخـذ الـدولـة الفرب تـدابير ملموســـــــــةس بمـا في ذلـك عن طريق مراجعـة

تشـريعاتها ذات الصـلة وتعديلها لتع ي حوارها مع منظمات المجتمع المدنيس بما في ذلك المنظمات التي
()9
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تخدا مصالح المهاجرين وأفراد الشتات األذربيجانيينس ل سيما عند إعداد التقرير الوطنيس وتوصي أيراً
بأن ت فل مشــــارنة المجتمع المدني على نحو فع ال ومســــتقل في تنفيذ التفاقية والتوصــــيات الواردن في
هذة المالحظات الختامية ورصد ذلك.

-2

الم اد

العامة (المادتان  7و)83

عدا التميي
-25

تالحظ اللجنف مف الري ير ج ود ال الف الطرف الرام ف إلى إدلاج مب وث المسةرااة اع ال الرم ز ا

ال الات الر ل ب ف الرا تنظم ر لليض ةةرة االم رم ن لش ةةي قرنو ال جرة ال ال ف .غ ر و اللجنف تش ةةعر لرليلق

ال ة سة ة ة ة ة ة ةةرول اقةةرنو ال جرة اقةةرنو العمةةا ت تشة ة ة ة ة ة ةمةةا جم ف وسة ة ة ة ة ة ة الرم ز الم ظولة المع ة َّدة ا
المردت ن  )1(1ا 7من اتتحرق ف .اتيسة ة ة ة ة ة ةةع اللجنف لع ال تي يم معلومرت عن ال رلف الحعل ف عمل ر ِّ
تمون من
تي م تنح ذ مب و ع ال الرم ز ي مر يرعلق لرلعمرك الم رجر ن الذين هم ا اضف نظرما اواللك الذين هم ا

اضف غ ر نظرما على السواذ او راد وسرهم.
-26

()10

إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة

فإنها توصي باياا الدولة الفرب بما يلي:

(أ)

تعميق تدابيرها التشـريضية والسـياسـاتية لرـمان تمذين جميع العمال المهاجرين وأفراد

( )

شــــــحذ وعي موهفي الهجرن والســــــلفات المحلية وعامة النار بحقوق جميع العمال

(ج)

ترـمين تقريرها الدوري المق ل معلومات عن التدابير المتخذن لتحسـين وتنفيذ إطارها

أسرهم دا ل إقليم الدولة الفرب أو الخاضعين لوليته القرائيةس بغض النظر عن وضعهمس بالتم وتع دون
تميي بالحقوق المعترب بها في التفاقيةس وفقاً لمادتها 7ص
المهاجرين وأفراد أسرهمس وبأهمية القراء على التميي ضدهم وعلى الوصم الجتماعيص

التشــــريعي بشــــأن عدا التميي فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أســــرهمس بصــــرب النظر عن

وضعهم.

الحق في س يل انتصاب فعال
-27

ترحب اللجنف لي ا،طرل الرشة ة ةةر عا لل الف الطرف ير ا لغ ر المواطن ن رصة ة ةةر مرسة ة ةةرا ف لطلب

اتنرص ةةرف االمس ةةرع ة اليرنون ف .اتالحظ و الم ربم تليت ،حالك الحررة  ،2018-2013مر مجموع 1 233

شةةووى لشةةي مسةةر ا تن لج ضةةمن احرصةةرص ال ا رة ال ووم ف لل جرة .اتيسةةع اللجنف لع ال تي يم معلومرت
عن مع ك نجرا الشةةوراى المي مف إلى الم ربم وا إلى وم ن المظرلم ،لمر

ر الشةةوراى الرا يي م ر العمرك

الم رجرا الذين هم ا اضة ةةف غ ر نظرما وا و راد وسة ةةرهم .ات تزاك اللجنف تشة ةةعر لرليلق إزاذ تيرل ر تح

لي العمرك الم رجر ن ،احرصف واللك الذين هم ا اضف غ ر نظرما ،ق ت يلجؤا إلى سبا اتنرصرف
اليرنون ف حو ر من ي ا عمل م ،وا احرجرزهم ،وا و يجرث ترح ل م ا حرك لجياا إلى الم ومف.

-28

()11

إذ تشير اللجنة مجدداً إلى توصياتها السابقة
(أ)

فإنها توصي باياا الدولة الفرب بما يلي:

ضمان أن تتا للعمال المهاجرين وأفراد أسرهمس بمن فيهم أولةك الذين هم في وضع

فرصس في الممارســــــة العمليةس مســــــاوي ٌة لفرص مواطني الدولة الفربس لتقديم شــــــذاواهم
نير نظاميس ٌ
والحصـــــــول على ج ر فعال في المحادم وفي ديوان أمين المظالم في الحالت التي انُتهذت فيها حقوقهم

6

()10

المرجف نحس  ،الحيرة .21

()11

المرجف نحس  ،الحيرة .23
GE.21-15875

CMW/C/AZE/CO/3

المذفولة بموجب التفاقيةس بما في ذلك عن طريق إزالة العا ات التي تعترر لجوءهم إلى القرــاءس بما

في ذلك القرـــــــاء المتنقلس فيما يتعلق بالمهاجرين الذين هم في وضـــــــع نير نظاميس بغض النظر عن

مذان وجودهم هم أو أفراد أسرهمص
( )

دفالة اســــتناد الم ســــاعدن القانونية إلى م دأ عدا التميي س وتيســــير الحصــــول عليها

(ج)

ت ثيم جهودها إلبالغ العمال المهاجرين وأفراد أســـــــــرهمس بمن فيهم أولةك الذين هم

وإتاحتها بالمجان في الممارسة العمليةص

في وضــع نير نظاميس بسـ ل النتصــاب القرــائية ونير القرــائية المتاحة لهمس بما في ذلك الســتمرار

في الستفادن من الدعم المقدوا من المنظمات الدولية في مجال أنشفة التوعية.
-3

حقوق اإلنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من  8إلى )35

إدارن الحدود والمهاجرون العابرون
-29

تالحظ اللجنف ج ود ال الف الطرف الرام ف إلى تبسة ة ة ة ط اتسة ة ة ةةر ف إجراذات طلب تيشة ة ة ة رة ال حوك

اصجراذات عبول ال اد ،لمر ا لك عن طر ق ج ود الوح ات المخصصف لل جرة الررلعف لل ا رة ال ووم ف
لل جرة عن نيرط ال اد ،اعن طر ق سة ة ة ة ةةع ر إلى اتسة ة ة ة ةةرحردة من المسة ة ة ة ةةرع ة الرين ف المي مف من المنظمف

ال ال ف لل جرة .غ ر و اللجنف تشعر لرليلق إزاذ مر يلا:
(و)

نظ ةةرال ال ة اد ا ال ة ال ةةف الطرف ،المو َّج ة إلى ح ة كب ر ن و حم ةةري ةةف ح ة اده ةةر امنف

(ب)

تجر م عمل رت عبول المعربر ال اديف غ ر النظرم ف.

انر ربرت ومن ال اد؛

ووفق ًا للم اد والخفوي التوجيهية الموصــــــــى بها فيما يتعلق بحقوق اإلنســــــــان على الحدود
-30
الدوليةس التي وضـــعتها مفوضـــية األمم المتحدن الســـامية لحقوق اإلنســـانس توصـــي اللجنة باياا الدولة
الفرب بما يلي:
(أ)

اعتمـاد نه قـائم على حقوق اإلنســـــــــان بشـــــــــأن إدارن الحـدودس بمـا في ذلـك إجراء

مشــــاورات فعالة مع الجهات المعنية صــــاح ة المصــــلحة على الصــــعيد الوطني مثل الهيةات القرــــائية

وهيةات حقوق اإلنســـــــان واألوســـــــاي األداديمية وجهات المجتمع المدني الفاعلةس بما في ذلك منظمات
المهاجرينس فيما يتعلق بوضع التدابير المتصلة بالحدود واعتمادها وتنفيذهاص
( )

إلغــــاء المــــادن  318من القــــانون الجنــــائي وإلغــــاء تجريم الــــد ول والخروج نير

النظاميينس وســــــن عقوبات إدارية مناســــ ـ ة على هذة الجرائمس بالنظر إلى أن اللجنة ترشس وفقاً لتعليقها

العـاا رقم  )2013(2وتعليقهـا العـاا رقم  )2021(5س في جملـة أمورس أن الـد ول أو اإلقـامـة أو الخروج
بشذل نير نظامي قد تشذل جرائم إدارية على أقصى تقدير وين غي عدا اعت ارها أبداً جرائم جنائية ألنها

ل تنتهك الايم األســاســية المحمية قانونًاس وهيس نتيج ًة لذلكس ليســت جرائم في حد ذاتها ضــد األشــخاص
أو الممتل ات أو األمن الوطني.

حق المغادرن
-31

لمن

تش ة ة ةةعر اللجنف لرليلق

المردة  17من قرنو ال جرة تج ز ر

حظر على حراج الم رجر ن،

م العمرك ا جرنب او راد وسة ة ة ة ة ة ةةرهم ا لك ،ا جملف ومول ،ا حرك التكرب م جر مف إدال ف إلى ح ن

إتمةرال تنح ةذ العيو ةرت ا،دالةف ،اهو ا مر الةذث قة ت يمر ةا الي ود المسة ة ة ة ة ة ةةموا ب ةر لموجةب المةردة  )1(8من
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اتتحةرق ةف ،مف إحةرطةف اللجنةف علمةر لةرلروضة ة ة ة ة ة ة ا الةذث قة مرة الة الةف الطرف ،وثنةرذ ال وال مع ةر ،امحةرده و

حظر الخراج ا طرلف تينا اون ت يمنف عمل ر من مغردلة البل .
-32

توصــي اللجنة بأن ت فل الدولة الفرب تمتع العمال المهاجرين وأفراد أســرهم بالحق في مغادرن

الدولة الفربس ول يجوز أن يخرــع ذلك ألي قيود باســتثناء تلك المنصــوص عليها في القانونص وت ون
ضـــرورية لحماية األمن الوطني أو النظاا العاا أو الصـــحة العامة أو األ الق العامة أو حقوق اا رين

وحرياتهمص وت ون متسقة مع الحقوق األ رش المعترب بها في التفاقية.
استغالل اليد العاملة ونيرة من ضرو سوء المعاملة
-33

تالحظ اللجنف الج ود المبذالف لمنف امور ف عما ا طحرك؛ غ ر ون ر تشة ة ة ة ة ةةعر لرليلق إزاذ ني

المعلومرت عن م ى انرشرل هذه الظرهرة اعن تيث ر الر اب ر المضردة المرخذة.

تجمع الدولة الفرب معلومات عن مدش هاهرن عمل األطفالس بما في ذلك
-34
توصــــــي اللجنة بأن و
عمل األطفال المهاجرينس بغية وضـــع ســـياســـات واســـتراتيجيات واســـتحداض آليات إنفاذ لرـــمان امتثال
إطارها التشريعي والسياساتي للت اماتها بموجب اتفاقية العمل الج ري لمنظمة العمل الدولية لعاا 1930

(رقم )29س واتفاقية إلغاء العمل الج ري لمنظمة العمل الدوليةس ( 1957رقم )105س واتفاقية ألسوأ أشذال
عمل األطفال لمنظمة العمل الدوليةس ( 1999رقم .)182

اإلجراءات القانونية الواج ة والحتجاز والمساوان أماا المحادم
-35

ترحةب اللجنةف لةرلرعل ق المؤقةت لالحرجةرز اليسة ة ة ة ة ة ةةرث للم ةرجر ن حالك جةر ةف كو ة  ،19ات ط

علمر لرلمعلومرت الرا ق مر ر ال الف الطرف لشة ة ة ةةي ز رلات الرحر ض الرا يضة ة ة ةةطلف ب ر ديوا وم ن المظرلم

ااآلل ةرت الة ال ةف امنظمةرت المجرمف المة نا إلى م ار ق احرجةرز الم ةرجر ن لرص ة ة ة ة ة ة ة واضة ة ة ة ة ة ةةرع احرجةرزهم.

ا سرال اللجنف لرلغ اليلق إزاذ ممرلسف مر يلا:
لمن

(و)

اتحرجرز ا،دالث لألطحرك الم رجر ن اوسة ة ةةرهم ،الحلرت الم رجر ن الضة ة ةةع حف ا حرى،

(ب)

اتحرجةةرز ا،دالث للم ةةرجر ن غ ر النظةةرم ن الةذين ينرظرا الررح ةةا االعة د الم ة اد

(ج)

مر يسةمى ا،ي اع الطوعا للم رجر ن ا مرابز احرجرز الم رجر ن ،الذين هم عرضف

(د)

ر ملرمسةو اللجوذ االالجلو لين ر ومربن احرجرز طوعا

م ملرمسو اللجوذ؛

من ق ارلات الم ربم الرا ولغت واامر اتحرجرز ا،دالث؛

للطرد وا ق موا طلبرت لجوذ وا ُمن وا لرلحعا اضف الالجئ ،لحررات زمن ف م دة ا ا ظا ظراف م دة؛
تسةم ف ا مربن الرا يودع

ا مركز احرجةرز  ،نظ ار إلى ون ل

ل ي م ح ةرل ا،قرمف ا موةر آحر م ةا المالجئ الرا تو رهر ال الف

الطرف وا المالجئ المجرمع ف ،ا خض ة ة ة ةةعو لنظرال ش ة ة ة ةةب لرتحرجرز ،حرى اص كر يُس ة ة ة ةةما ل م لمغردلة

المر ق االعودة إل  ،مف اتعرراف لرتسةرع اد الذث وعر ت عن ال الف الطرف ،عردة تسةم ف المر ق ال رلا
ا اليرنو  ،وا تخص

-36

مور منحصا لإلي اع الطوعا.

توصي اللجنةس وفقاً لتعليقها العاا رقم )2021(5س باياا الدولة الفرب بما يلي:
(أ)

اعتمـاد تـدابير لهنهـاء التـدريجي لحتجـاز المهـاجرين ووضـــــــــع حـد لـه في نهـايـة

المفابس وسن قرينة في القانون ضد الحتجاز وبالتالي لصالح الحريةص
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التوقم فو اًر عن احتج از األطفالس ســـ ـواء نانوا نير مصـــــحوبين أو منفصـــــلين عن
( )
ال
بمضية أســـرهمس هم ونيرهم من الفةات الرـــضيفة من العمال المهاجرين وأفراد أســـرهمس فرـ ـ ً
والديهم أو و
عن ملتمسي اللجوء والالجةينص
(ج)

دفالة ما يلي:
''1

أن يذون احتجــاز المهــاجرين تــدبي اًر اســـــــــتثنــائي ـ ًا من تــدابير المالذ األ يرس
ويف ق ألقصـــر فترن
مســـتهدف ًا تحقيق ناية مشـــروعةس وضـــروريًا ومتناسـ ـ ًاس ُ

''2

تحديد أســـس الحتجاز في نل حالةس مع إيراد أســ ا محددن لعدا القدرن على

''3

أن تراجع سلفة قرائية مستقلة ومحايدن هذا اإلجراء في نرون  24ساعةص

''4

النظرس وفقـ ًا للت امـات الـدولـة الفرب في مجـال حقوق اإلنســـــــــانس في اتخـاذ

زمنية ممذنة في جميع الحالت األ رشص
تنفيذ تدابير بديلةص

تدابير بديلة لالحتجاز واســتخدامها ق ل فرر تدابير الحتجاز .وُتســولم اللجنة

بـأن جميع تـدابير الرعـايـة المجتمضيـة أو حلول اإلقـامـة نير الحتجـازيـة  -في

القانون أو الســـــــــياســـــــــة أو الممارســـــــــة  -هي بدائل احتجاز أقل تقييدًا من
الحتجـازس ويجـب أن ُتد ـذ في العت ـار في ســـــــ ـيـاق إجراءات قرار الحتجـاز

القانونية لرــــمان أن يذون الحتجاز ضــــرورياً ومتناســـ اً في جميع الحالتس
بهدب احتراا حقوق اإلنسان وتجنب الحتجاز التعسفي للمهاجرينس وملتمسي
اللجوء والالجةين وعديمي الجنسيةص

(د)

ضـــــــمان تف يق تدابير بديلة لالحتجاز على ملتمســـــــي اللجوء والالجةين وفي جميع

حالت العودن الفوعيةص

ال صـــارم ًا عن اإليدا نالفوعين في المالج س بما في ذلك
(هـ)
فصـــل نظم الحتجاز فصـ ـ ً
في القانون األســــاســــيس وتوفير مالج تديرها الدولة أو تديرها المجتمعات المحليةس منفصــــلة مادياً عن
مرن احتجاز المهاجرينس على أل توجد هذة المالج في الم نى نفسه.

الفرد
-37

ت ط اللجنةف علمةر لةرلرعل ق المؤقةت اامر الطرد وثنةرذ جةر ةف كو ة  19-ا ةرلمعلومةرت المية مةف

من ال الف الطرف الرا تشة ر إلى إمورن ف تي يم اسةرلنرف ضة واامر الطرد .ب و اللجنف تشةعر لرليلق إزاذ

مر يلا:

(و)

عة ة ال اجود وثر إيي ةةر ا ،لموج ةةب الحيرة  8من الم ةةردة  79من ق ةةرنو ال جرة ،لطلب ةةرت

اتسة ةةرلنرف المي مف ا الم ومف ض ة ة واامر الطرد ،مف ا،حرطف علمر لرلرحس ة ة ر الذث ق مر ال الف الطرف

امحرده و ال ا رة ال ووم ف لل جرة تم د عمل ر ا لعض ا ح ر
(ب)

ررة ا،قرمف المسموا ب ر ا البل ؛

ع ال توا ر معلومرت عن م ى اسة ةةرحردة العمرك الم رجر ن الخرضة ةةع ن ،جراذات الطرد

من هذا ال ق ،اعن الس رسرت الرام ف إلى تو ر ب ا ا للطرد وا العودة.

تماشـــيًا مع المذنرن التوجيهية المشـــترنة الصـــادرن عن اللجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق
-38
اإلنسـان للمهاجرين بشـأن آرار جائحة نوفيد 19-على حقوق اإلنسـان للمهاجرينس توصـي اللجنة باياا
الدولة الفرب بما يلي:
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(أ)

مواصـلة اعتماد تدابير للتعليق المدقت للترحيل أو اإلعادن القسـرية الل فترن جائحة

( )

اتخاذ الخفوات التشـــريضية الالزمة ليذون لالســـتةناب في المحذمة ضـــد أوامر الفرد

دوفيد19-ص

أرر إيقافي قانوني وتلقائيس وضـمان ات ا اإلجراءات القانونية الواج ة والرـمانات اإلجرائيةس وضـمان أن

يذون العمـال المهـاجرون الـذين هم موضـــــــــو أمر من أوامر الفرد على علم بحقهم في الفعن في هـذا

األمر وقادرين على ممارستهص
(ج)

تع ي تنفيذ الســــــياســــــات وااليات الرامية إلى توفير بدائل للفرد أو العودنس بما في

ذلك إجراءات اللجوء والحماية الدوليةس وتوفير إذن بال قاء في ال لد ألســـــــ ـ ا إنســـــــــانية وآليات عادية

لتســــوية الوضــــع القانوني للمهاجرين ينظمها القانونس وفقاً للمادن  69من التفاقيةس تنف ق على جميع
المهاجرين بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرن.
النقابات
-39

تالحظ اللجنةف و ا،طةرل الرشة ة ة ة ة ة ةةر عا ا الة الةف الطرف يج ز للعمةرك الم ةرجر ن الةذين هم ا

اضف نظرما المشرلكف ا ا نشطف النيرب ف ااتنضمرال ل ر ف إلى النيرلرت .امف لك ،تشعر اللجنف لرليلق
ن لس ة ةةبب الطرلف المعي ليواع المنرزعرت الجمر ف ا قرنو العما ،لم ت إ وث إضة ة ةرالرت ا ال الف

الطرف منذ عيود وا وُعلن عن ع ال قرنون ف ا،ضةرالرت ،او العمرك ،لمن

م العمرك الم رجرا  ،عرضةف

للمسرذلف ا هذه ال رلف لموجب المردة  70من قرنو العما المرعليف لع ال الو رذ لرلرزامرت العما.

-40

توصـــــــــي اللجنــة بــأن تتخــذ الــدولــة الفرب جميع التــدابير الالزمــةس بمــا في ذلــك التعــديالت

التشــــــريضيةس لرــــــمان تمتع جميع العمال المهاجرين بالحق في المشــــــارنة في األنشــــــفة النقابية وفي

النرـــــــ ـمـاا بحريـة إلى النقـابـاتس وفقـ ًا للمـادن  26من التفـا قيـةس واتفـاقيـة الحريـة النقـابيـة وحمـايـة حق
التنظيمس  )87(1948لمنظمة العمل الدولية.
الرمان الجتماعي
-41

ترحةب اللجنةف لةي العمةرك الم ةرجر ن الم م ن لصة ة ة ة ة ة ةحةف دا مةف ا الة الف الطرف يرمرعو ل يوق

ال مريف اتجرمر ف نحس ة ة ر الرا يرمرف ب ر مواطنو و ل جر  ،لمر ا لك حيوق المعرش الريرع ث للعمرك.
غ ر و اللجنف تشعر لرليلق إزاذ مر يلا:
(و)

بو جم ف نظم اتجرمةةر ةةف ا حرى للعمةةرك الم ةةرجر ن ،لمةةر

(ب)

مر كرت الريرل ر من ون ق ظا من الص ة ةةعب على العمرك الم رجر ن ال ص ة ةةوك على

الريرع يف ،تخضف إلى ح كب ر تتحرقرت ثنر ف ب ن العرما الم رجر اال وومف؛

ةةر نظم المعةةرش ة ة ة ة ة ة ةةرت

معرشرت م الريرع يف لع الريرع عن ع ال اجود اتحرق من هذا اليب ا.
-42

توصي اللجنة باياا الدولة الفرب بما يلي:

دفالة تمذين جميع العمال المهاجرين وأفراد أســــــــرهم عمليًا من المشــــــــارنة في نظم
(أ)
الرمان الجتماعيس بما في ذلك المعاشات التقاعديةس وأن يجري إبالنهم بحقوقهم في هذا الصددص
( )

إبراا اتفاقات رنائية ومتعددن األطراب بشـــــــأن الرـــــــمان الجتماعي مع جميع بلدان

المقصـــــــد تراعي المنظور الجنســـــــاني وم دأ عدا التميي س من أجل ضـــــــمان الحماية الجتماعية لجميع

العمال المهاجرين.
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الرعاية الفو ية
-43

تالحظ اللجنف و ا،طرل الرشة ة ة ة ةةر عا ين

على المسة ة ة ة ةةرااة ا الرمرف ل يوق الرعريف الص ة ة ة ة ة ف

للمواطن ن اا جرنب اع يما الجنس ة ف الم م ن لصةةحف دا مف ا ال الف الطرف ،او الرعريف الطب ف مجرن ف

ا مؤس ة ة ةسة ة ةةرت الرعريف الص ة ة ة ف العرمف .غ ر و اللجنف تشة ة ةةعر لرليلق إزاذ ع ال تي يم معلومرت عن م ى

توا ر الرعريف الطب ف للعمرك الم رجر ن الذين هم ا اضف غ ر نظرما.
-44

توصي اللجنة باياا الدولة الفرب بما يلي:
(أ)

ضـــــــمان إمذانية وصـــــــول جميع العمال المهاجرين وأفراد أســـــــرهم إلى نظاا الرعاية

الصــحيةس بمن فيهم أولةك الذين هم في وضــع نير نظاميس وتقديم معلومات في هذا الصــدد في تقريرها

الدوري المق لص
( )

إنشـــاء آلية لرـــمان أن المعلومات الشـــخصـــية التي يقدمها المهاجرون عند تســـجيلهم

ـتخدا ضـدهم لغرر اإلبالغ عنهم أو
للحصـول على الرعاية الصـحية ونيرها من الخدمات الجتماعيةس لن ُتس َ
التميي ضدهم على أسار جنسيتهم أو أصلهم أو وضعهم من حيث نونهم مهاجرين نير نظاميين.
تسجيل المواليد والجنسية
-45

تالحظ اللجنف و وطحرك العمرك الم رجر ن ا ل جرن ن المولودين ا الخرلج يمون تسة ة ة ة ة ة ةةج ل م

ا البع رت ال بلومرس ة ة ف ا ل جرن ف اتزا هم لش ة ة ردات م الدهم ،اترحب لشلغرذ الشة ةةرط الرشة ةةر عا الذث

ب ر ييضةةا لي يي ال الوال ا ا جنب ر وا الوال ا ع يمر الجنس ة ف ا ال الف الطرف اث يف تسةةج ا إقرمر م

عن تس ةةج ا موال هم ،اهو ا مر الذث ييلا من حطر و يص ةةب وا ع يما الجنسة ة ف .ب و اللجنف تش ةةعر

لرليلق إزاذ مر يلا:

مةر يُةذكر عن و الم ةةربم ا لعض ال ةةرتت ،م ال عنة مةر ت توجة اثةر ُق هو ةف لة ى
(و)
الوال ين ملرمس ة ة ة ة ة ةةا اللجوذ اللذين يول ل مر طحا ،ها الرا ينبغا و تركحا برس ة ة ة ة ة ةةج ا الطحا المولود ،مف

مالحظف اللجنف و ال الف الطرف ق وحرزت تي مر ا تسج ا الموال لجم ف ا طحرك المولودين ا إقل م ر
منذ إص ال المالحظرت الخررم ف السرليف للجنف؛
(ب)

ع ال اجود إجراذ لر ي حرلف انع اال الجنسة ة ة ة ة ة ة ف ،كمر واصة ة ة ة ة ة ةةت بذلك اتحرق ف اض ة ة ة ة ة ةةف

ا شخرص ع يما الجنس ف لعرال .1954

تمشــــيًا مع التعليقين العامين المشــــترنين رقم  3ورقم  )2017(4للجنة المعنية بحماية حقوق
-46
جميع العمال المهاجرين وأفراد أســرهمس والتعليقين العامين رقم  22ورقم  )2017(23للجنة حقوق الففل
بشــــــــأن حقوق اإلنســــــــان لهطفال في ســــــــياق الهجرن الدوليةس ووفق ًا للغاية  9-16من أهداب التنمية
المستدامةس توصي اللجنة باياا الدولة الفرب بما يلي:
(أ)

ضـــــمان أن يجري عند الولدن تســـــجيل جميع أطفال العمال المهاجرين األذربيجانيين

في الخارج واألطفال المولودين في أ ارضـــي الدولة الفربس ل ســـيما األطفال المولودون للمهاجرين الذين
هم في وضــع نير نظامي وملتمســو اللجوءس وأن يجري إصــدار ورائق هوية شــخصــية لهمس وأن تشــحذ

ا لوعي لدش آبائهم وأمهاتهم بأهمية تسجيل مواليدهمص
( )

وضـــــــع إجراء فعال لتحديد حالت انعداا الجنســـــــية مع األ ذ باعت ارات وضـــــــمانات

إجرائية محددن نظ اًر للدور الحاسـم للجنسـية بالنسـ ة إلى جميع األشـخاصس بمن فيهم العمال المهاجرون
وأفراد أسرهمس وترمين تقريرها الدوري المق ل معلوماتس بما في ذلك إحصاءاتس عن مدش هذة الظاهرن.

GE.21-15875

11

CMW/C/AZE/CO/3

التعليم
-47

ترحةةب اللجنةةف لةةرتعرراف ا قةةرنو ال جرة لةةرتلر ةةرق لةةرلرعل م ال ةةرنوث لكةةرمةةا الوقةةت كةةيس ة ة ة ة ة ة ةةر

،ص ال ترح

(و)

إقرمف مؤقت للرلم ذ .امف لك ،تشعر اللجنف لرليلق إزاذ مر يلا:

ت يوحةةا ال ة سة ة ة ة ة ة ةةرول ال ق ا الر عل م لغ ر مواطنا ال ة الةةف الطرف ،ات يوحةةا ا،طةةرل

الرشر عا العردث ال صوك على الرعل م لغ ر العمرك الم رجر ن الذين هم ا اضف نظرما او راد وسرهم؛
(ب)

ال رتت الرا ت ييوال

ر العمرك الم رجرا الذين هم ا اضةةف غ ر نظرما لشلسةةرك

وطحرل م إلى الم لسف حو ر من و تكرشح م السلطرت ر رجزهم اتطردهم ،حرى اص كر يمون جعا اضف
وطحرل م من ح ا ال جرة نظرم ر على وسة ة ة ة ة ة ةةر

الر رق م لرلرعل م ،ا لك لرلرغم من تيب ات ال الف الطرف،

وثنرذ ال وال مع ر ،لشة ة ة ة ة ة ةةي اجود ج ال حمريف معلومرت ف ب ن ا ازلة الرعل م اال ا رة ال ووم ف لل جرة ت ما

ب رنرت ا،بالغ؛

ع ة ال اجود معلوم ةةرت عن مع ة تت الي ْ ة ل ةةرلم ة ال
(ج)
الوضف غ ر النظرما.

طح ةةرك العم ةةرك الم ةةرجر ن اث

إذ تشـــير اللجنة إلى توصـــياتها الســـابقة()12س وتمشـــيًا مع التعليقين العامين المشـــترنين رقم 3
-48
ورقم  )2017(4للجنـــة المعنيـــة بحمـــايـــة حقوق جميع العمـــال المهـــاجرين وأفراد أســـــــــرهم ورقم 22

ورقم  )2017(23للجنة حقوق الففلس ووفقاً للغاية  1-4من أهداب التنمية المســــتدامةس فإنها توصــــي
باياا الدولة الفرب بما يلي:
(أ)

ضـــــــ ـمـان تمتع جميع أطفـال العمـال المهـاجرينس بغض النظر عن وضـــــــــعهمس بحق

اللتحاق بالتعليم ق ل المدرســـــي والتعليمين البتدائي والثانوي على أســـــار المســـــاوان في المعاملة مع
مواطني الدولة الفربس امتثا ًل للمادن  30من التفاقيةص
( )

تحســـين جدران الحماية المعلوماتية بين ســـلفات إنفاذ القانون وســـلفات الهجرن من

جهةس والدوائر التعليمية من الجهة األ رشس ل ي يمذن لجميع العمال المهاجرون وأفراد أســرهم الذين هم
في وضع نير نظامي إرسال أطفالهم إلى المدرسةص
(ج)

إدراج معلومـات شــــــــــاملـة في تقريرهـا الـدوري المق ـل عن التـدابير المتخـذن في هـذا

الصـــــددس بما في ذلك إحصـــــاءاتس وعن معدلت القيد بالمدارر ألطفال العمال المهاجرين ذوي الوضــــع
نير النظامي.

المد رات
الحق في تحويل الد ل و و
-49

تيس ة ةةع اللجنف لع ال اجود آل رت وا شة ة ةرابرت م دة مف المؤسة ة ةس ة ةةرت المرل ف لر سة ة ة ر الر و الت

المةرل ةف من جةرنةب العمةرك الم ةرجر ن ا ل جةرن ن إلى و ل جةر امن جةرنةب العمةرك الم ةرجر ن ا الة الةف

ميررا
الطرف إلى بل ان م ا صة ة ة ة ة ة ةةل ف .ات ط اللجنف علمر لرلمعلومرت المي َّمف من ال الف الطرف لشة ة ة ة ة ة ةةي
ح
حووما ق المنرقشف ا هذا الص د.
-50

أذربيجانص
()12
12

توصي اللجنة باياا الدولة الفرب بما يلي:
(أ)

زيـادن تيســـــــــير التحويالت المـاليـة من جـانـب العمـال المهـاجرين األذربيجـانيين إلى

المرجف نحس  ،الحيرة .33
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( )

ا تخـاذ تـدابير على وجـه الســـــــــرعـة لتيســـــــــير التحويالت المـاليـة من جـانـب العمـال

المهاجرين في أذربيجان إلى بلدانهم األصــليةس مع األ ذ برســوا تفرــيلية على التحويالت وعلى تلقيهاس

وفقاً للغاية  3-10من أهداب التنمية المســـــتدامةس وجعل الحتفاخ بمد رات في الخارج أم اًر أيســـــر أماا

ال عمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الفرب.
-4

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي (المواد من  36إلى )56
التمتع بالحقوق األ رش و

ت ار يو العمل واإلقامة
-51

تالحظ اللجنف ج ود ال الف الطرف الرام ف إلى تبسة ة ط اتسة ةةر ف إجراذات إصة ة ال تراح

اا،قرمف ،لمر ا لك بوسة ة ة ة ةةر ا إلكرران ف ا لغرت مرع دة ،االرم ي الرلير ا لرراح

العما

ا،قرمف المؤقرف حالك

جر ف كو  ،19-لمر ا لك للعمرك الم رجر ن او راد وسةةرهم .اتالحظ اللجنف ويضةةر و ونواعر لع ن ر من
العما المنزلا ق وض ة ة حت إلى قر مف ا نش ة ةةطف الرا يجوز إص ة ة ال تراح

تشعر لرليلق إزاذ مر يلا:
(و)

عما لمزاال ر .ب و اللجنف

ون ة يرع ن على العم ةةرك الم ةةرجر ن و يغ ةةردلاا البل ة حالك  10وي ةةرال عم ةةا من ت ةةرل

انر رذ عي عمل م لع ش ة ة ر من إش ة ةةعرلهم ،مر لم تكن توج وس ة ةةبرب وحرى لبير م ا البل  ،اهو مر يجعا

اضةع م من ح ا ال جرة مروقحر تمرمر على صةرحب العما ،مف مالحظف اللجنف الرحسة ر الذث ق مر ال الف
الطرف وثنرذ ال وال مع ر امحرده ون يجوز لل ا رة ال ووم ف لل جرة و تُم د عمل ر ررة ا،قرمف المسموا ب ر
على وسر كا حرلف على ح ة ،لمر ا لك تم ي هر إلى ح ن انر رذ إجراذات الم ومف؛
(ب)

و قرنو الج ار م ا،دال ف يعرقب العمرك الم رجر ن اث الوضة ة ة ة ة ةةف غ ر النظرما الذين

يبرشةةرا عمال دا ال صةةوك على ترح
صرحب العما؛
(ج)

ا ل صوك على تراح
-52

العما الالزال ،لرلرغم من و اتلرزاال لرل صةةوك عل ييف على

ون الدت تيرل ر عن حرتت حص ة ةةم

ر وصة ة ة رب العما لش ة ةةوا غ ر لس ة ةةما لس ة ةةوال

العما من وجول العمرك الم رجر ن.

توصـــــي اللجنة باياا الدولة الفرب باســـــتعرار وتحســـــين نظامها لت ار يو العمل بغية منع

أوضا العمل التعسفية واستغالل العمالس وذلك بوسائل منها ما يلي:
(أ)

إدراج حذم في القـانون الوضــــــــعي يذفـل للعمـال المهـاجرين الـذين يفقـدون عملهم الوقـت

( )

إلغاء األحذاا التي تعاقب العمال المهاجرين على عدا حصــــول صــــاحب العمل على

ال افي لل حث عن س ل انتصاب قانونية ضد إنهاء عملهم أو عملهم ال ديل أو نليهماس والمتنا عن طردهمص
تر يو العملص

ضــــمان وأل يواجه العمال المهاجرون أعما ًل انتقامية أو فقدان عملهم عندما ي وِّلغون
(ج)
السلفات عن أصحا العمل الذين يخصمون رسوا إصدار تر يو عملهم من أجورهم.
-5

للعمال وأفراد أســـــرهم
تهيةة أوضـــــا ســـــليمة وعادلة وإنســـــانية ومشـــــروعة فيما يتعولق بالهجرن الدولية و

(المواد  64إلى )71

التعاون الدولي مع بلدان الع ور وبلدان المقصد
-53

تالحظ اللجنف الصعو رت الرا تواج ر ال الف الطرف ا ضمر حمريف حيوق العمرك الم رجرن

ا ل جرن ن ا الخرلج ،إ و ع دا من بل ا الميص ة ة لم يص ة ة ق على اتتحرق ف لع ُ  .اتالحظ ويضة ةةر و
ال الف الطرف ق وبرمت ع ة اتحرقرت ثنر ف لش ة ة ة ة ةةي تو ر ال يوق المربردك للعمرك الم رجر ن الذين هم ا
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اضةةف نظرما ،كر آحرهر مف بلج ور ،ا اللا  ،اتركمرنسةةرر  ،اكرزاحسةةرر  ،اتالحظ كذلك اعرزاال ال الف

الطرف إبراال اتحةرقةرت وحرى مف بلة ا وحرى .ا س ة ة ة ة ة ة ةةر ال اللجنةف اليلق

لعض هةذه اتتحةرقةرت ت تعو

اتتجرهرت ال رل ف نظ ار إلى مضةةا ع د من السةةنوات على إبرام ر ،م ا اتتحرق المبرال مف اتت رد الراسةا

ا عرال  ،2003ا سة ةةرالهر اليلق ويضة ةةر إزاذ ع ال تي يم معلومرت عمر إ ا كر وث من هذه اتتحرقرت ي ما

حيوق العمرك الم رجر ن او راد وسرهم الذين هم ا اضف غ ر نظرما.
-54

توصي اللجنة باياا الدولة الفرب بما يلي:
(أ)

أن ترـــــــــمنس عنـد تنفيـذ أي اتفـاقـات رنـائيـة أو متعـددن األطرابس حيـان المهـاجرين

وســـــالمتهم ال دنيةس بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أســـــرهمس في ضـــــوء الظروب الحالية في الدولة

ال مع التفاقية ومع
الفربس وأن ترـــــمن اتســـــاق هذة التفاقات المتعددن األطراب والثنائية اتســـــاقاً نام ً
ـامين رقم )2011(1س ورقم  )2013(2س ومع التعليقين العــامين المشـــــــــترنين رقم 3
تعليقي اللجنــة العـ و
و
ورقم  )2017(4للجنـــة المعنيـــة بحمـــايـــة حقوق جميع العمـــال المهـــاجرين وأفراد أســـــــــرهمس ورقم 22
ورقم  )2017(23للجنة حقوق الففلص
( )

التعاون مع مفوضــية األمم المتحدن الســامية لحقوق اإلنســانس وطلب المســاعدن التقنية

فيما يتعلق بتنفيذ التفاقات المذنورنس والتفاور بشأن اتفاقات مستق لية لرمان اتساقها مع التفاقية.
ونالت التوهيم
-55

ت ط اللجنف علمر لرلمعلومرت المي مف عن ا،طرل الرنظ ما انظرال الررح

لوكرتت الروظ ف

الخرص ةةف العرملف ا ال الف الطرف .غ ر و اللجنف تش ةةعر لرليلق إزاذ تيرل ر تلير ر تح لي ه لرت الرص ة

المخرصف ت تر حا إت عن مر ترليى شوراى عن انر ربرت.
-56

توصـــــي اللجنة بأن تع و ز الدولة الفرب النظاا الذي تنظوم به ونالت التوهيم الخاصـــــةس وأن

تقوي النظاا القائم للتر يو لونالت التوهيمس ونذلك تحســــــــين رصــــــــد هذة الونالت والتفتي
و
ق
لرمان حقو العمال المهاجرين وفقاً لالتفاقية.

عليها

العودن وإعادن اإلدماج
-57

تالحظ اللجنةةف إبراال اتحةةرقةةرت للرني ةا اصعةةردة قبوك الة حوك ب ن الة الةةف الطرف ااتت ةةرد ا الا ا،

ا عض ال اك ا عضرذ ا اتت رد ا الا ا ،االجبا ا سود ،اسو سرا ،االنرا ج ،كمر تالحظ المحراضرت

الجرل ف مف بل ا وحرى لشةةي إعردة قبوك ا شةةخرص الم م ن دا إ  ،االر اب ر المرخذة ،عردة إدمرج م

ا ال الف الطرف ،م ا تنح ذ المشةةراع المعنو  :دعم إعردة ا،دمرج للعر ين ا ل جرن ن .غ ر و اللجنف

تيسة ة ة ةةع لع ال تي يم معلومرت عن الضة ة ة ةةمرنرت ا،ج ار ف للعمرك الم رجر ن او راد وسة ة ة ةةرهم المشة ة ة ةةمول ن ب ذه

اتتحرقرت.
-58

()13

إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة
(أ)

فإنها توصي باياا الدولة الفرب بما يلي:

اتخاذ التدابير الالزمة لرــمان أن ت ون أي اتفاقات رنائية أو متعددن األطراب بشــأن

التنقـل أو إعـادن الق ول وتنفيـذ هـذة التفـاقـات متوافقين مع التفـاقيـةس وأن تشـــــــ ـمـل هـذة التفـاقـات بوجـه
اص ضمانات إجرائية مناس ةص

()13
14
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اتخـاذ تـدابير فعـالـة ترميس وفقـ ًا لم ـاد التفـاقيـةس إلى تيســـــــــير إعـادن اإلدمـاج الـدائم
( )
للعمال المهاجرين العائدين وأفراد أسـرهم في الحيان القتصـادية والجتماعية والثقافية في الدولة الفربس

على النحو المنصوص عليه في المادن  67من التفاقيةص

ضـــــــــمان توفير الدعم المراعي للمنظور الجنســـــــــاني من أجل عمليات عودن العمال

(ج)

المهاجرين وأفراد أســــــــرهم وإعادن إدماجهمس بغية تل ية الحتياجات المحددن في مجال الصــــــــحة ال دنية

والعقلية لمن تعرضـ ـوا للعنف أو ســـوء المعاملة أو الســـتغالل الجنســـيس ل ســـيما النســـاء الالتي وقعن

ضحايا لالتجار بال شرص

ترـــــــــمين تقريرهـا الـدوري المق ـل معلومـات عن حـالـة العمـال المهـاجرين الـذين أفيـد

(د)

بأنهم مشردون دا لياً في ال لد.
التجار باألشخاص
-59

تُس ة ة ة ة ة ةةلم اللجنف لرلر اب ر المخرلحف الرا اتخذت ر ال الف الطرف منذ صة ة ة ة ة ة ة ال المالحظرت الخررم ف

السةرليف للجنف لخصةوص مور ف اتتجرل لر شةخرص م ا :الرع يالت الرشةر ع ف الرام ف إلى ت سة ن حمريف
ا طحرك من حطر اتتجرل ،االسة ةةمرا لشصة ة ال تراح

إقرمف مؤقرف لضة ة رير اتتجرل؛ اتنح ذ حطف العما

الوطن ةةف لموةةر ةةف اتتجةةرل لةةرلبشة ة ة ة ة ة ةةر ا و ل جةةر للحررة 2024-2020؛ اجمف الب ةةرنةةرت عن الر

يةةرت

اا حورال الصة ة ةةردلة االمسة ة ةةرع ة المي مف إلى ض ة ة ة رير اتتجرل لر شة ة ةةخرص؛ االر ل ب المنرسة ة ةةب المي ال إلى

الموظح ن ب عم من المنظمرت ال ال ف امنظمرت المجرمف الم نا؛ ا را مالجئ امرابز مس ة ة ةةرع ة إض ة ة ةةري ف
لضة ة ة ة ة ة ة رير اتتجرل ي يرهر اليطرعر العرال االخرص؛ ااتخر ت اب ر ترما إلى ت سة ة ة ة ة ة ة ن حمريف العرمل ن ا

المنرزك ،اوغلب ر م من ا لنسرذ .امف لك ،ت تزاك اللجنف تشعر لرليلق إزاذ مر يلا:

عيو رت جنر ف على العمرك الم رجرن ضة رير اتتجرل ،لمر ا لك لغر

(و)

إمورن ف ر

(ب)

َّ
الموقعف
المع تت المنخحضة ةةف ل رتت الميرضة ةةرة اا،دانف ،اا حورال الجنر ف المرسة ةةرهلف

اسرغالل م ا العما ،اصمورن ف ترح ل م إ ا لم يجر على الن و الص ا ت ي اضع م لين م ض رير؛
على مرتكبا اتتجرل لر شخرص ات ر ب الم رجر ن؛

ع ال تي يم ب رنرت مصةةنحف عن م ى انرشةةرل هذه الظرهرة ،لمر ا لك ع د ضة رير اتتجرل
(ج)
ِّ
امن وهر؛
االر رب من الم رجرن الذين ق موا طلبرت لل صوك على ترح
إقرمف مؤقرف وا دا مف ُ
(د)

لشي الرعرا

ا عة اد الم ة ادة من اتتحةرقةرت ال نةر ةف االمرعة دة ا طراف الرا وبرمر ةر الة الةف الطرف

ا مجرك مور ف اتتجرل لر شخرص.

إذ تذ ونر اللجنة بتوصــياتها الســابقة()14س ووفقاً للم اد والم اد التوجيهية الموصــى بها فيما
-60
يتعلق بحقوق اإلنســـان والتجار باألشـــخاصس التي وضـــعتها مفوضـــية األمم المتحدن الســـامية لحقوق
اإلنسانس فإنهاس وفق ًا للغاية  2-5من أهداب التنمية المستدامةس توصي باياا الدولة الفرب بما يلي:
(أ)

مراجعة تشـريعاتها وتع ديلها لرـمان التعرب على ضـحايا التجار على النحو السـليمس

وعدا احتجازهم أو اتهامهم أو مقاضــاتهم بس ـ ب د ولهم إلى ال لد أو إقامتهم فيه بفريقة نير نظاميةس
بما في ذلك في بلدان الع ور والمقصـدس أو بسـ ب تورطهم في أنشـفة نير مشـروعة بقدر ما يذون ذلك

قد حدض ننتيجة م اشـــرن لوضـــعهم باعت ارهم ضـــحايا لالتجارس والتأديد على وضـــعهم نرـــحايا بدلً من
الترني على تجريمهمص

()14
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( )

التحقيق على نحو فعال في قرـــــايا التجار باألشـــــخاص ومقاضـــــان مرت يه وفرر

(ج)

تع ي التعاون الدولي واإلقليمي والثنائي عن طريق إبراا اتفاقات مع بلدان المنشــــــــأ

(د)

جمع بيانات مصــــــــنفة عن مدش هاهرن التجار باألشــــــــخاص ونشــــــــر هذة ال يانات

عقوبات عليهم تتناسب مع فورن الجريمةص

والع ور والمقصد بشأن منع ومذافحة التجار باألشخاصص

بانتظااس بما في ذلك بشـــــأن عدد ضـــــحايا نل من التجار باألشـــــخاص وتهريب المهاجرين الذين قدموا

طل ات للحصول على إقام ة مدقتة أو دائمةس وعدد الت ار يو الممنوحةس وتقديم معلومات في هذا الصدد

في تقريرها الدوري المق ل.

العمال المهاجرين الذين هم في وضع نير نظامي
التدابير الم وتخذن لمعالجة مسألة و
-61

تالحظ اللجنف ا ع اد المرتحعف للعمرك الم رجر ن الذين هم ا اضة ةةف غ ر نظرما او ارد وسة ةةرهم

ا ال الف الطرف .ا سةرال اللجنف اليلق إزاذ ات ريرل إلى الوضةوا لشةي الر اب ر الملموسةف المرخذة لضةمر

ع ال اسة ة ة ةةرمرال حرلف العمرك الم رجر ن الذين هم ا اضة ة ة ةةف غ ر نظرما او راد وسة ة ة ةةرهم داحا إقل م ر ،ا

الوقت الذث تالحظ ي توضة ة ا ال الف الطرف لين ر سة ة َّةوت منذ عرال  2016اضة ةةف  12 862م رج ار ،لمن
م عمرك م رجرا او راد وسرهم.

توصـي اللجنةس تمشـيًا مع الم اد والخفوي التوجيهية الموصـى بها من المفوضـية فيما يتعلق
-62
بحقوق اإلنسان على الحدود الدوليةس باياا الدولة الفرب بما يلي:
(أ)

اتخاذ تدابير مناســـــــ ـ ةس بخالب مجرد تدابير حماية الحدود وإنفاذ القانونس من أجل

مذرســة إلضــفاء الفابع النظامي على وضــع العمال المهاجرين الذين هم في وضــع نير
وضــع إجراءات و
نظامي وأفراد أسرهم لرمان عدا استمرار هذا الوضعص

-6

( )

زيادن الوعي بشأن هذة اإلجراءات لدش العمال المهاجرين الذين هم في وضع نير نظاميص

(ج)

تقديم معلومات عن هدلء العمال في تقريرها الدوري المق ل.

النشر والمتابعة
النشر
-63

تفلب اللجنة إلى الدولة الفرب أن ت فل تعميم هذة المالحظات الختامية في الوقت المناســـبس

باللغة الرســمية للدولة الفربس على المدســســات الحذومية ذات الصــلة على جميع المســتوياتس بما فيها
الو ازرات الحذومية والهيةة التشـــريضية والقرـــاء والســـلفات المحلية ذات الصـــلةس ونذلك على المنظمات

نير الحذومية وسائر أعراء المجتمع المدني.
المساعدن التقنية
-64

توصــي اللجنة الدولة الفرب بأن توالي الســتفادن من المســاعدن الدولية والمســاعدن الحذومية -

الدولية من أجل تنفيذ التوصـــيات الواردن في هذة المالحظات الختامية تمشـــياً مع فة التنمية المســـتدامة

لعاا  .2030وتوصـــي اللجنة بأن تواصـــل الدولة الفرب أيرـ ـ ًا تعاونها مع الونالت وال رام المتخصــصـــة
التابعة لهمم المتحدن.
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متابعة المالحظات الختامية
تقدا في نرــــون ســــنتينس (أي بحلول  1تشــــرين الثاني
-65
تفلب اللجنة إلى الدولة الفرب أن و
نوفم ر )2023س معلومـات فويـة عن تنفيـذ التوصـــــــ ـيـات الواردن أعالة في الفقرن ( 16الســـــــ ـيـاســــــــــة
والســــــتراتيجية الشــــــاملتان) أعالةص والفقرن ( 36اإلجراءات القانونية الواج ة والحتجاز والمســــــاوان أماا

المحـادم)ص والفقرن ( 60التجـار بـاألشـــــــ ـخـاص)ص والفقرن ( 62التـدابير الم وتخـذن لمعـالجـة مســـــــــألـة الع ومـال
المهاجرين الذين هم في وضع نير نظامي).

التقرير الدوري المق ل
-66

تفلـــب اللجنـــة إلى الـــدولـــة الفرب أن تقـــدا تقريرهـــا الـــدوري الرابع بحلول  1تشــــــــرين الثـــاني

نوفم ر  .2026وقـد تود الـدولـة الفربس وهي تفعـل ذلـكس أن توت ع اإلجراء الم ســــــــا لتقـديم التقـارير .وتوجـه
المنسقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها(.)15
اللجنة انت اة الدولة الفرب إلى م ادئها التوجيهية
و
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