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المالحظات الختامية بشأن التقرير األولي

لموريتانيا*

مروي ننا ر ر ررن ( )CMW/C/MRT/1جاسر ر ر ر ا ن 308
 -1نظ ر ر ررنة يف الت ر ر ررو يف ن ر ر ررن يف
 )309 CMW/C/SR.308( 309يفمع رودتني رومي  12 11ناسرن/أبرن  ،2016يفع مرتة
جاس ن  ،321يفمع رودة  20ناسن/أبرن  ،2016يفمالحظنة يفخل نماو يف ن او.

ألف -مقدمة
يف ررى بعررت يديفئ عا ر ن مررو يفمسررن
 -2تنحررا يف التررو ر ررتل يف ت ررو يف رررنا ت ن نذررن يف
يف سررنر و ررتل يف ن ررن ( ،)CMW/C/MRT/QPR/1فض رالئ عررع يفمعارومررنة يف اررارو و يفليتررنفاو يف ر
تم ن يف روفت يف نفاع يفمس روى رن نسو يف سات يف ااخ يف رتيفد رت عدرت يفمن ر  ،ماررو ح ررو يفلنسرن/
يف عم يفلنسنين ،يف ى ضم ممثاني روزيفييفة خم ااو ،يفممثاو يف تيف مو مروي ننان تى مك را يف مرم
يفم حتة جتاف بعضنء آخن ع يف دعثو يف تيف مو مروي ننان .تعنب يف التو عرع ت رت نذن احررويفي
يف صن ح يفما روح يف دتنء يف ى جنى رني يف روفت بعضن ن.
تالحررل يف التررو ب /يف دا رتيف /يف ر عم ر فا ررن ن داررو يفم ررنجن ع يفمروي ررنناني اسررع رعررت
-3
بطنيففنئ يفالتان او ،ذرو من اك عن نئ بمنم متُّع ذؤالء يف عمنل حب رو م مبروجا يفالتان او

باء -الجواب اإليجابية
-4

تالحل يف التو رنيتانح تصت ق يف ت و يف رنا عا يف صكروك يف ت او يف ن او:
(ب)

(ب)
عنم 2012؛
__________

*

يفع متهتن يف التو
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يفالتان او يف ت او حلمن و مجاع يف شخنص مع يفالخ انء يف سن  ،عنم 2012؛
يفتان او ح رو يف شخنص ذ

يفلعن رو يف رب تروكررول يفالخ ارني يفماحرق ارن،

د يهتن يف نيفرعو يف عان ع ( 22-11ناسن/أبرن .)2016
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(ج) يف رب تروكرررول يفالخ اررني التان اررو متنذضررو يف عررى ا ررضر مررع يتررن ب يفمعنماررو
ب يف ع رورو يف نساو ب يف الإنسنناو ب يفم اتو ،عنم 2012؛
(د) يف رب تروكرررول يفالخ اررني التان اررو ح رررو يف را ر راررغ /راررع يف طاررنل يفس ر الل
يف طانل يف د نء يفمرويفد يفلرنحاو ،عنم .2007
-5

تالحل يف التو رنيتانح يفختنذ يف تيفرض يف ان عاو يف ن او:

يفع مررند يف ررننرو /ي ررم  2015-031يفم ررؤي  15ب ارولأسررد مرب  2015يف ررى
(ب)
جينم يف ن مع يفممنيسنة يف ادا و رن ن ؛
(ب) يفع مررند يف ررننرو /ي ررم  021-2010يفمررؤي  10شرردن أفربيف ن  2010يفم عاررق
ر لنل هتن ا يفم نجن ع؛
(ج) يفع مررند يفمنسررروم ي ررم  224-2009يفمررؤي  29تاررن ع يف لأبك رررورن 2009
يف ى حيتد شن تروظاف يف ات يف عنماو يف جتداو ن تنيفخاص يف عم اعمنل يف جننا.
-6

تالحل يف التو رنيتانح يفع مند يفسرتيفتالاو طتاو لديفية يفهللنة

عنم .2010

تنح ررا يف الت ررو رنس ر منيفي تع ررن  /يف ت ررو يف ر ررنا م ررع مارويت رراو يف م ررم يفم ح ررتة يف س ررنماو
-7
حل رو يفلنسن /يفس اندهتن مع دعم ن يف ين فامن عاق رإعتيفد يف ني ن.
تثررين يف التررو عا ر يف ت ررو يف رررنا مررن رى ررج مررع بج ر تعل ررل ج رودذررن يف نيفماررو إى تعدئررو
-8
يفجمل مع يفمتين يفس ختيفم من مال رج مع تتظام جات نضج يف نارو يفجمل معاو.

جيم -العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ االتفاقية
 -9تسام يف التو رن صعرورنة يف ترويفج رن يف ت رو يف ررنا ،ال سرامن سر رو و يفخررتيف يفحلرت د
يف رضيفة يفمتنخاررو يف ر كررع ب /تعاررق يفلعمررنل يف ررنم جلماررع يفحل رررو يفمكارو ررو اعمررنل يفم ررنجن ع
بفنيفد بسنذم مبروجا يفالتان او.

دال -دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات
 -1تدابير التنفيذ العامة (المادتان  73و)84
التشريعات والتطبيق
 -10تاعن يف التو رن اق او يفالح لنج رن حكنم يفم عا و ر ضن ن ح رو يفلنسن /عار يف رن م
مررع بحكررنم يفمررندة  80مررع يف تسر روي يف ر تررتص عار بنررج كررع يفالح لررنج لماررع يف حكررنم يفم عا ررو
ر ضن ن ح رو يفلنسن /مع يفالتان انة يفمصت عاا ن بمنم يفحملنكم ُالم يف نيتي ر ردا ن .
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 -11تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرم أن تقــدره فــي تقريرهــا الــدورت ال ــانيه معلومــات عــن
تنفيذ المحاكم المحلية ألحكار االتفاقية أو عن معوقات هذا التنفيذه حسب االقتضاء.
المادتان  76و77
 -12تالحل يف التو ب /يف ت و يف رنا مل تصتي يفلعالنني يفمتصرروص عاا مرن يفمرندتني 76
 77مررع يفالتان اررو ،يف اررى ع تد رري ب /تعرررتا فا مررن رنخ صررنص يف التررو تا رري رال ررنة مررع
يف ت ل يف طنيفا يف فنيفد ت عاق رنن نكنة ح رو يفلنسن /يفمتصروص عاا ن يفالتان او.
 -13توصي اللجنة الدولـة الطـرم بـالنظر فـي صصـدار اإلعالنـين المنصـوي عليهمـا فـي
المادتين  76و 77من االتفاقية.
التصديق على الصكوك ذات الصلة
 -14تالحررل يف التررو رنيتاررنح تصررت ق يف ت ررو يف رررنا عا ر مجاررع يفمعنذ رتيفة يفم عا ررو حب رررو
يفلنسررن ،/فضرالئ عررع تصررت ن عار عررتة يفتان اررنة متظمررو يف عمر يف ت اررو .مررع ذ ر  ،تالحررل
يف التررو ب /يف ت ررو يف رررنا مل تتضررم رعر ُرت إى يف رب تروكرررول يفالخ اررني يفماحررق رن ع ررت يف ررت يفخلررنص
رررنحل رو يفال صررند و يفالج منعاررو يف ث نفاررو ،يف رب تروكرررول يفالخ اررني يف ثررنين يفماحررق رن ع ررت يف ررت
يفخلررنص رررنحل رو يفمتناررو يف سانسرراو ،يفهلررندا إى إ ررنء ع رورررو يفلع رتيفم ،يف رب تروكرررول يفالخ اررني
التان اررو يف ضررنء عا ر مجاررع بشرركنل يف مااررل يتررت يفم رنبة ،يف رب تروكرررول يفالخ اررني التان اررو ح رررو
يف رار ر يفم عا ررق ر ررإجنيفء ت ررتل يف دال ررنة .حت ررال يف الت ررو عامر رنئ رن ص ررعرورنة يف ر ر ذكنهت ررن يف ت ررو
يف رررنا ،مثر يف ررت ص يفمررويفيد ،مررع بجر يف روفررنء رنال ليفمررنة يفمرتتدررو عررع يف صررت ق عار يفتاررن ا
متظم ررو يف عمر ر يف ت ا ررو ي ررم  )1975(143 )1949(97را ررغ /يف عم ررنل يفم ررنجن ع ،كت ررن
تغسررف  /يف ت ررو يف رررنا اسررع طنف رنئ حررق يفني /ذررنتني يفالتاررن ا ني ال يفتان اررو متظمررو
يف عم ر يف ت اررو ي ررم  )1997(181راررغ /كررنالة يفالس ر ختيفم يفخلن ررو يفتان اررو متظمررو يف عم ر
يف ت او ي م  )2011(189راغ /يف عمنل يفمتل اني.
 -15تــذ اكر اللجنــة الدولــة الطــرم بــأ ان مســتوي التنميــة والــنق فــي المــوارد المتاحــة
يبررا تقاعس الدولة في مجال تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها .وتوصي اللجنـة
ال يمكن أن ا
بــأن تنظــر الدولــة الطــرم فــي التصــديق علــى البروتوكــوالت االيتياريــة للمعاهــدات الدوليــة
لحقــوق اإلنســان المــذكور أعــال ه فض ـالن عــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 97
و 143و 181و.189
التنسيق
 -16حتررال يف التررو عام رنئ رروجرررود جلتررو مارررتكو رررني يف ررروزيفييفة مكااررو رإع رتيفد يف ررني ن تتااررى
ترو ررانة يف التررو ذائررنة معنذ رتيفة بخ رنى حل رررو يفلنسررن ./تالحررل يف التررو ب ض رنئ جرررود 17
ديف نة زيفي و معتاو رنهللنة .مع ذ  ،تالحل يف التو ب /يف ت رو يف ررنا تا رن إى إديفية حكرومارو
ب إى ب و كن و بخنى مكااو ر تساق شؤ  /يفهللنة لماع برعندذن.
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 -17توصي اللجنة الدولة الطرم بما يلي:
تك يف جهودها الرامية صلى تحسين التنسيق بين الوزارات والهيئـات علـى
(أ)
جميع مستويات الحكم من أجل صعمال الحقوق المحمية بموجب االتفاقية صعماالن فعاالن؛
(ب) تعزيــز اللجنــة المشــتركة بــين الــوزارات المكلفــة بيعــداد التقــارير وتزويــدها
بــالموارد الكافيــة لتنفيــذ توصــيات اللجنــةه فض ـالن عــن توصــيات هيئــات معاهــدات حقــوق
اإلنسان األيري.
جمع البيانات
 -18حتررال يف التررو عامرنئ رن داننررنة يفلحصررن او يفمروجرررودة يفمصررتةاو حبسررا يفجلررتب راررغ /عررتد
يفم نجن ع مروي ننان ،يف مجةعرع ان رتة يفمتظمرو يف ت ارو ا لرنة عرنم  .2008مرع ذ ر ،
تغسررف يف التررو اررت ص يفمسررل يف داننررنة يفلحصررن او يفحمل ةتثررو ،يفمصررتةاو حبسررا يفجلررتب يف عمررن
يف ر  ،يفم عا ررو ر ررتف نة يفهللررنة إى يف ت ررو يف رررنا مت ررن ،مبررن ذ ر بف رنيفد بسررن يف عمررنل
يفم ررنجن ع .ت ررى ةكن يف الت ررو ر ررغ ة /ذ ررىر يفمعاروم ررنة بسنس رراو ا ررم يت ررع يفهلل ررنة يف ت ررو يف ر ررنا
ت اام مس روى تتااى يفالتان او.
 -19توصي اللجنة الدولة الطرم بما يلي:
التمــاا المســاعد التقنيــة الالزمــة كــي تكــون قاعــد البيانــات الموجــود
(أ)
بشــأن الهجــر مركزيــة ومصــنفة بحســب الجــنس والعمــر واألصــله وفق ـان ألهــدام التنميــة
المستدامة (الغاية )1()18-17ه سعيان صلى تحقيق ما يلي:
''1

تحسين تناول سياق الهجر ووضع العمال المهاجرين في الدولة الطرمه
بمن فيهم َمن هم في وضع غير نظامي؛

''3

مراقبة تطبيق أحكار االتفاقية؛

''2

صتاحة تنفيذ السياسة المتعلقة بالهجر تنفيذان فعاالن؛

(ب) تقــديم معلومــات عــن عــدد العمــال المهــاجرين الموريتــانيين وأفـراد أســرهم
الموجودين في الخارجه بمن فيهم َمـن هـم فـي وضـع غيـر نظـاميه وتقـديم معلومـاته قـدر
المستطاعه عن وضعهم في صطار االتفاقية .وفي غيـاب المعلومـات الدقيقـةه ترغـب اللجنـة
في الحصول على بيانات موثوق بهاه قائمة على استطالعات وتقديرات ذات مصداقية.

__________

()1

4

يفع م ررتة يفجلمعا ررو يف عنم ررو خر ررو يف تما ررو يفمسر ر تيفمو ع ررنم  2030نيفيذ ررن 70أ 1يفم ررؤي  25ب ارولأس ررد مرب .2015
ت ضمع ذىر يفخلرو  17ذتفنئ مع بذتيفا يف تماو يفمس تيفمو ،يف تت سم حت ذيفهتن إى ن نة.
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المتابعة المستقلة
 -20تنحا يف التو رنع مند جلتو يف تساق يف ت ارو امؤسسرنة يف روطتارو عل رل ح ررو يفلنسرن/
محن ر ررن ب ر ررنيأم ر ررن رو  2011الت ر ررو يف روطتا ر ررو حل ر رررو يفلنس ر ررن /يف ت ر ررو يف ر ر ررنا يت ر ررمع
يف ائررو ب ررف  .مررع ذ ر  ،تاررعن يف التررو رررن اق إزيفء عررتم جرررود عمااررو يفخ اررني شررانفو تاررنيكاو
فامن عاق رغعضنء ذىر يف التو.
 -21توص ــي اللجن ــة الدول ــة الطـ ــرم بض ــمان أن يكف ــل الق ــانون رقـ ــم 031-2010
المتعلق باللجنة الوطنية لحقـوق اإلنسـان اسـتقالل اللجنـة الفعلـيه وفقـان للمبـادل المتعلقـة
بمركــز المسسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان (مبــادل بــاريس)ه وبــأن تحــري
على حسن سير عملهاه فضالن عن استقاللها الفعلي.
التدريب في مجال االتفاقية ونشرها
 -22تاررعن يف التررو رررن اق إزيفء عررتم جرررود ثررن ق ر رنيفمج تتي داررو م عا ررو حتت رتيفئ رنالتان اررو
يفحل رررو يفمكنس ررو فا ررن ،ع ررتم تعم ررام ذ ررىر يفمعاروم ررنة عا ر ر مجا ررع يفجل ررنة يفمعتا ررو ،خن ررو
يف س ررارنة يف روطتا ررو يفل ااما ررو يفحملاا ررو ،يفحمل ررنكم ،متظم ررنة يفجمل م ررع يفم ررتين ،فضر رالئ ع ررع يف عم ررنل
يفم نجن ع بفنيفد بسنذم.
 -23توصي اللجنة الدولة الطرم بوضع برامج ت قيفية وتدريبية بشأن االتفاقيةه وضمان
توفير هذا التدريب لجميع الموظفين العموميينه بمن فـيهم القضـا وعناصـر قـوات األمـنه
ولجميــع األشــخاي العــاملين فــي المج ــاالت المتصــلة بــالهجر  .وتوصــيها أيض ـان بضــمان
صمكانية اطاالع العمال المهاجرين على معلومات عن حقوقهم المكفولة بموجب االتفاقيـةه
والتع ــاون م ــع منظم ــات المجتم ــع الم ــدني ووس ــائو اإلع ــالر لنش ــر المعلوم ــات المتعلق ــة
باالتفاقية وترويج تنفيذها.
الفساد
 -24تاررعن يف التررو رررن اق إزيفء يف ررنين يف ر تااررت رررغ /رع ر يفم ررنجنع رع ر بف رنيفد بسررنذم كررننرويف
يتحاو بفعنل فسند يفيتكد ن مروظارو /ت مرو /إى مؤسسنة خم ااو مسؤ و عع تتااى يفالتان او.
 -25تشــجع اللجنــة الدولــة الطــرم علــى أن تواصــل اتخــاذ التــدابير الالزمــة للتصــدت
لجميــع حــاالت الفســاده وتوصــيها بــأن تجــرت تحقيقــات وافيــة فــي أت حالــة مــن حــاالت
الفســاد التــي يبــدو فيهــا تــورع مــوظفين يعملــون فــي مجــاالت تتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــةه وأن
تفـر علـيهم العقوبـات المناسـبة حسـب االقتضـاء .وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرم كــذل
بتنظيم حمالت صعالمية لتشجيع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يدعون أنهـم كـانوا
ضحية أفعال فساد بتقديم شكاوي بشأنهاه وبزياد توعية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
بالخدمات المتاحة لهم مجانان.
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 -2المبادل العامة (المادتان  7و)83
عدر التمييز
 -26تالحل يف التو ب /ننرو /يف عم يفمتارغ مبروجرا يف رننرو /ي رم  017-2004سرن عار
مجاررع يف عم ررنل يفم ررنجن ع ب /شررن تروظا ررف يف ا ررت يف عنما ررو يف جتداررو (يفم ررندة  )388تا ررن م ررتح
تنخاص عم ُحت ةتد تنتادنة يفحلصرول عااج مبروجرا يفمنسرروم ي رم  .224-2009مرع ذ ر  ،فرإ/
يف الت ررو تا ررعن ر ررن اق م ررع ب /ش ررن يفحلص رررول عار ر ت رنيفخاص يف عمر ر تا ررن إى يفمن ن ررو ،ت ررتفع
يف عمنل يفم نجن ع إى يفخ اني ظن ف رض تعن ت رو ب يف دررول رن عمر د  /ترنخاص ،ذررو مرن ل رت
مع ذانش م عنيت م حلنالة يفالس الل يفالجتني رن شخنص.
 -27توصي اللجنة الدولة الطرم باتخـاذ جميـع التـدابير الضـرورية لضـمان تمتـع جميـع
العمــال المهــاجرين وأف ـراد أســرهم الموجــودين فــي صقليمهــا أو الخاضــعين لواليتهــاه ســواء
أكانوا يحملون وثائق أر اله بالحقوق المعترم بها في االتفاقية دون تمييزه وفقان للماد 7
منهـا .وتوصـيها أيضـان بـأن تقـدر فـي تقريرهـا الـدورت ال ـاني معلومـات عـن التـدابير المتخـذ
في هذا الصدد بييراد أم لة ملموسة وذات صلة.
الحق في سبيل انتصام فعَّال
 -28حت ررال يف الت ررو عام رنئ رنمعاروم ررنة يف ر ررويفيدة م ررع يف ت ر رو يف ر ررنا فام ررن عا ررق رنع مندذ ررن
عنم  2015ا ننرو /يفم عاق رنمسرنعتة يف ننرونارو ،يف رى راح ام نيترني إمكننارو يفحلصررول عار
يفمس ررنعتة يف ننرونا ررو يفجملننا ررو ،كت ررن تالح ررل ر ا ررق ع ررتم إنا ررنذ ذر رىيف يف ررننرو /رع ر ُرت نظر رنيفئ النعر رتيفم
نصررروص تردا ررج عررتم ختصرراص ب رو ماليفناررو حررق يفني /لناررنذر .عا ر يف ررن م مررع تضررمع ررننرو/
يفلجرنيفءيفة يفجلتن اررو حكمرنئ ررتص عار تعاررني اررنم يف ضررن ن يفجلتن اررو م مررن تكررع جتسرراو يفجلررنين
يفما دج فارج ،فرإ /يف الترو تارعن ررن اق ب ضرنئ عرتم تردارق ذرىيف يفحلكرم إال يف ترندي مرع يف حررويفل،
عتم ترويففن يفحملنمني إال نرويفكارو .
 -29تحث اللجنة الدولة الطرم على ما يلي:
ضمان حصـول العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهمه بمـن فـيهم مـن هـم فـي
(أ)
وضع غير نظاميه في القانون والممارسة وعلـى قـدر المسـاوا مـع مـواطني الدولـة الطـرمه
على فري تقديم الشكاوي واالستفاد من سـبل جبـر األضـرار فـي المحـاكم فـي الحـاالت
التي تنته فيها حقوقهم المكرسة في االتفاقية؛
(ب) صبالغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بسبل االنتصـام القضـائية وغيرهـا
من السبل المتاحة أمامهم في حال انتهاك أحكار االتفاقيةه ومعالجة شكاواهم بـأكبر قـدر
ممكن من الفعالية؛
(ج) تقديم معلومات في التقرير الدورت المقبل عن الحاالت التي استفاد فيها
العمال المهاجرون من المساعد القضائية.
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 -3حقوق اإلنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من  8صلى )35
العمل القسرت وأشكال االستغالل األيري
 -30حتال يف التو عامرنئ ررنجل رود يف ر ررى ن يف ت رو يف ررنا فامرن عارق مبترع يف عمر يف سرن .
يفس منيفي ذىر يفممنيسرو ،ال سرامن حبرق يف عمرنل يفم رنجن ع يف رى ع
رات بهنن تاعن رن اق إزيفء ترويف
ع رررو ،/يف كث ررض م ررع يف حا ررن ،/يت ررحاو يف عمر ر يف س ررن يف عس ررف ررض ذ ر ر م ررع بش رركنل
يفالس ر الل ،كررتفع بجررروي ررض كنفاررو ب تا ر اا م سررنعنة طرو اررو .تالحررل يف التررو ر اررق حن ررو
يف تسررنء يفم ررنجنيفة ررض يف تظنماررنة يف اررويفي عماررع يفمتررنزل يف اررويفي عنيتررع السر الل كررى
ا ر اا ع يف د ررنء .تاررعن يف التررو رررن اق إزيفء ن ررص يفمعارومررنة يفم عا ررو رن رتيفرض يفم خررىة حبررق
بيرنب يف عم يف ى ع الغ  /إى يف عم يف سن بشكنل يفالس الل يف خنى.
 -31تحث اللجنة الدولة الطرم على ما يلي:
ضمان ممارسة مفتشية العمـل الرقابـة بشـكل أك ـر انتظامـان علـى ظـروم عمـل
(ب)
العمال المهـاجرين النظـاميين وغيـر النظـاميينه مـع توسـيع نطـاق تطبيـق االتفاقيـة ليشـمل القطـاع
غيــر الرســميه بمــا فــي ذلـ العــامالت المنزليــات والعمــال المنزليــونه وصيطــار الســلطات علــى
نحو منتظم بحاالت التعسفه وفقان ألهدام التنمية المستدامة (الغاية )8-8؛
(ب) الح ــري عل ــى تمك ــين جمي ــع العم ــال المه ــاجرينه يصوصـ ـان الع ــامالت
المهاجرات المستخدمات في المنازله من الوصول صلى آليات فعَّالة لتقـديم شـكاوي ضـد
من يستغلهم وينته حقوقهمه وضمان صعالمهم على النحو الواجـب بـاإلجراءات المتاحـة
من أجل معاقبة الجنا وتمكين الضحايا من الحصول على الجبر؛

(ج) تك يــف الجهــود الراميــة صلــى تنفيــذ التشـريعات وفــر
أش اد على أرباب العمل المخالفين.

غرامــات وعقوبــات

 -32تاعن يف التو رن اق إزيفء يفهلانشو يف دن و ألطانل يفم رنجن ع مرع طادرو يفمرتيفيق يف نآنارو
يفمتاص رراني ع ررع بس ررنذم ب ررض يفمص ررحرورني مبنيفف ررق ،يف ررى ع ن م رررو /عار ر يف س رررول ،إزيفء ن ررص
يف تيفرض يف الزمو خرى حرن م يفالع درني خررو يف عمر  .تالحرل يف الترو ر ارق حن رو يف ا ارنة
يف اررويفي ُسر ختمع يف ررل يفج يفمؤ ررع جيررن يفسر الهلع جتسررانئ ،تارعن رررن اق إزيفء عررتم جرررود
تتيفرض تنمي إى تروفض يفحلمن و يفمسنعتة يفم خصص ني هلع.
 -33توصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الدولــة الطــرم تــدابير لتحديــد هويــة األطفــال المتســولين
والمس ــتعبدينه وحم ــايتهم وفقـ ـان أله ــدام التنمي ــة المس ــتدامة (الغايت ــان  7-8و)2-16
ووضع استراتيجية إلعاد تأهيل هسالء األطفال وصدماجهمه بما فـي ذلـ تقـديم المسـاعد
النفسيةه فضالن عن ضمان وصول األطفال المعنيين صلى العدالة.
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المحاكمة العادلة واالحتجاز والمساوا أمار المحاكم
 -34تاعن يف التو رن اق إزيفء عرتم جررود ررتيف الح لرنز يف عمرنل يفم رنجن ع .تارعن ررن اق
ب ض رنئ ت ررتية يفحل ررنالة يف ر اص ر فا ررن يف عم ررنل يفم ررنجن  /يفحمل ل ررل  /س رردنب ت عا ررق ررويت ررع م
يفلديفي ض يف تظنمي ،عع يفحمل لل ع مبروجا يف ننرو /يف عنم .تالحل يف التو ر اق ب ضرنئ يفيتررال
حرنيفق مررع يف نجررنل مبنيف دررو يف سررلاتنة عار يف ررن م مررع جرررود سررلع اتسررنء نرويفكارررو  ،عار
مس روى منيفكل يف انطو رويفة يف تيك.
 -35توصي اللجنة الدولة الطرم بما يلي:
(ب)
تضـ ــمين تقريرهـ ــا الـ ــدورت المقبـ ــل عـ ــدد المهـ ــاجرين المحتج ـ ـزين حالي ـ ـان
بســبب انتهــاك القــانون المتعلاــق بــالهجر ه وتصــنيفهم بحســب العمــر والجــنس والجنســية
و/أو األصــله مــع تحديــد مكــان االحتجــازه ومتوســو مدت ـهه وظروفــهه وصتاحــة معلومــات
بشأن القرارات المتخذ بشأنهمه فضالن عن تقديم معلومات عن التدابير المتخـذ لضـمان
بديل لالحتجاز.
(ب) عـ ــدر احتجـ ــاز العمـ ــال المهـ ــاجرين النتهـ ــاك القـ ــانون المتعلاـ ــق بـ ــالهجر
صالا بصــور اســت نائية وكمــالذ أييــره وضــمان فصــلهمه فــي كــل الحــاالته عــن المحتج ـزين
القصر والبالغين.
بموجب القانون العاره والفصل بين النساء والرجال وبين ا
صجراءات تسوية أوضاع اإلقامة
 -36حتررال يف التررو عام رنئ رنمنسررروم ي ررم  )2012( 031-2012يف ررى ررتص عا ر يفلج رنيفء
يفم عاررق ر سرررو و ب يتررن إ نمررو يف جننررا يف ررى ع ن درررو /يف عررات مروي نناررن .مررع ذ ر  ،ف رري
تار ررعن رر ررن اق إزيفء يفيتار ررن تكاار ررو ذر ررىر يف سر رررو و ( 30 000ب ار ررو ب  93د الييفئ مر ررع د الييفة
يف روال نة يفم حتة) ،يف تعندل بدىن بجن ش ن يف ت و يف ررنا ،يف مرن يف رى ارك رن تسردو
إى يف عمنل يفم نجن ع بفنيفد بسنذم ع دو حترول د  /تسرو و يتع م.
 -37توصي اللجنة بأن تك ف الدولة الطـرم جهودهـا مـن أجـل وضـع وتنفيـذ صجـراءات
بسيطة لتسوية وضع المهاجرين وبأن تكون هذ اإلجراءات متماشية مع مبـدأ عـدر التمييـز
ومتاحة بسهولة للعمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم.
الطرد
 -38تالح ررل يف الت ررو ر ا ررق ط ررند يفم ررنجن ع ررض يف تظ ررنماني ،ك ررى ن ررص يفمعاروم ررنة ع ررع
إمكنناو حصرول يف عمنل يفم نجن ع ض يف تظنماني رصروية فعن و عا سد يفالن صنا يف ت اح هلم
يف رعع نيفي طندذم.
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 -39تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرم صلــى تقــديم معلومــات أك ــر دقــة عــن عــدد المهــاجرين
الذين اتخذ بحقهم صجـراء طـرد .وباإلضـافة صلـى ذلـ ه تطلـب صلـى الدولـة الطـرم أن تقـدر
معلومات بشأن األحكار القانونية والتدابير القائمة التي تعترم بحق المهاجرين الخاضـعين
إلجراءات الطرده صال في حالة صدور قرار نهائي من هيئة قضائيةه في:
(ب)

أن يقدموا األسباب المبرر لعدر طردهم؛

(ب)

أن تقور السلطة المختصة بمراجعة قضاياهم؛

(ج) أن يطلبوا وقف قرار الطرد ري مـا تـتم المراجعـةه تماشـيان مـع الفقـر  4مـن
الماد  22من االتفاقية.
المساعد القنصلية
 -40تاررعن يف التررو رررن اق إزيفء يف ررني ن يف ر تااررت رنف ررني يف ت ررو يف رررنا إى يف روسررن يف الزمررو
تل يفمسرنعتة يف تصرااو يف اعن رو ،إزيفء نرتية حرنالة يف رتخ رتل ذرىر يفمسرنعتة عار يف رن م
مررع جرررود بحكررنم تاررن عاو تسررمح رررإرال يف دعثررنة يف ترارومنسرراو رروجرررود يفحمل لررل ع ب رل ررنيهتم ب
يف تخ صنحل م.
 -41توصي اللجنة الدولة الطرم بما يلي:
تيس ـ ــير التم ـ ــاا العم ـ ــال المه ـ ــاجرين الموريت ـ ــانيين المقيم ـ ــين ف ـ ــي الخ ـ ــارج
(ب)
المساعد القنصلية أو الدبلوماسية من الدولة الطرمه وال سيما في حالة االحتجاز أو الطرد؛
(ب) ضمان أن تسدت دوائرها القنصلية بمزيد من الفعاليـة مهمتهـا المتم لـة فـي
حماية حقوق العمال المهاجرين الموريتانيين وأفراد أسرهم وتعزيز هـذ الحقـوقه وال سـيما
أن تقدر المساعد المطلوبة صلى مسلوبي الحرية أو المعرضين لقرار بالطرد؛
(ج) اتخاذ التدابير الالزمة كي تـبَلغ السـلطات القنصـلية أو الدبلوماسـية لـدول
المنشأه أو الدولة التي تم ل مصالح هذ الدوله بصور منهجية باحتجاز أحد رعاياها فـي
الدولة الطرمه وأن تسجل هذ المعلومات على النحو الواجب في سجل االحتجـاز لـدي
الشرطة (جهات االتصاله والتاريخه والساعةه وما صلى ذل )؛
(د)

تقديم معلومات عن الخدمات القنصلية المتاحة في تقريرها الدورت ال اني.

األجور وظروم العمل
 -42تالحر ررل يف التر ررو ب /يف عمر ررنل يفم ر ررنجن ع خيضر ررعرو /رويفعر ررت يفالتار ررن يفجلمر ررنعي يف صر ررندي
عررنم  1974يف ررى ررتح م ناررب يفحل رررو يف ر م ررع اررن يفمرويفطترررو ./راررت بهنرن تاررعن رررن اق إزيفء
يفمعارومنة يف تاات حبت ث يفن نكنة ممنيسنة متاال و عا عات يف جروي .سن يذن يف اق مع
تنكال عماانة تا ات يف عم عا يتع يف عمنل يفم نجن ع بكثن مع تنكالذن عا ظن ا يف عم .
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 -43توصــي اللجنــة الدولــة الطــرم بــأن تكفــل فــي القــانون والممارســة وفق ـان لالتفاقيــةه
حقــوق العمــل لجميــع العمــال المهــاجرين المقيمــين دايــل صقليمهــا .وتوصــي اللجنــة أيض ـان
الدولـة الطـرم بضـمان اسـتقالل مفتشـي العمـل عـن الوكـاالت األيـريه وال سـيما سـلطات
الهجــر ه مــن أجــل تمكــين العمــال المهــاجرين مــن صبــالغ الســلطات المعنيــة بشــسون العمــل
بحاالت صساء المعاملة واالستغالل دون أن يخشوا دون لفت انتبا سلطات الهجر .
الرعاية الطبية الطارئة
 -44تالحررل يف التررو يف ررت ص يفمعارومررنة يف ررويفيدة راررغ /إمكنناررو حصرررول يف عمررنل يفم ررنجن ع
بفنيفد بسنذم ،يف ننرو /يفممنيسو ،م من كن /يتع م كم نجن ع ،عا يف نعن و يف رداو ،مبن فا ن
يف نعن و يف ردارو يف رني رو يف ضرن ي و حلارل حارنهتم ب ر ال يترني ال كرع عالجرج احرق رصرح م،
ذ عا بسنق يفمسن يفة يفمعنماو مع مرويفطين يف ت و يف رنا.
 -45توصي اللجنة بأن تقدر الدولة الطرم في تقريرها الـدورت المقبـل معلومـات بشـأن
صمكانية أن يتمتع كل العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم  -مهمـا كـان وضـعهم كمهـاجرين -
فــي القــانون والممارســة القانونيــة والعمليــةه بحــق الحصــول علــى الرعايــة الطبيــةه بمــا فيهــا
الرعايــة الطبيــة الطارئــة الضــرورية لحفــح حيــاتهم أو لتالفــي ضــرر ال يمكــن عالجــه يلحــق
بصــحتهمه وذل ـ علــى أســاا المســاوا فــي المعاملــة مــع مــواطني الدولــة الطــرم ووفق ـان
للماد  28من االتفاقية.
تسجيل المواليد والجنسية
 -46عار يف ررن م مرع ب /يف ت ررو يف ررنا ررت ذكرنة ررغ /نظرنم يفحلن ررو يفمتنارو يف دارررومرت ضررمع
سررلالة خمصصررو ألجننررا يف ررى ع كررت م تسررلا بطاررنهلم عتررت يف ررروالدة ،فررإ /يف التررو تالحررل
ر اق يفمعارومنة يف تاات رعتم متكع يف كثض مرع يف طارنل يف رى ع رت يف مروي ننارن مرع يفس صرتيفي
ش ندة ماالد.
 -47توصي اللجنة بأن تك اف الدولة الطرم جهودها كي تضمن تسـجيل جميـع أطفـال
العمال المهاجرين المولودين في موريتانيا حال والدتهم ومنحهم وثائق هويـة شخصـية وفقـان
للمــاد  29مــن االتفاقيــة وألهــدام التنميــة المســتدامة (الغايــة  .)9-16وتوصــي اللجنــة
أيض ـان الدولــة الطــرم بتوعيــة العمــال المهــاجرين وأف ـراد أســرهمه وال ســيما غيــر النظــاميين
منهمه بأهمية تسجيل الوالدات.

10

GE.16-08076

CMW/C/MRT/CO/1

 -4حقوق أيري للعمال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم الحـائزين للوثـائق الالزمـة أو الـذين هـم فـي
وضع نظامي (المواد من  36صلى )56
برامج ما قبل المغادر ه والحق في الحصول على المعلومات ذات الصلة
 -48تالحل يف التو ر اق عتم جرود رنيفمج ديف مو من د يفم ندية امرويفطتني يفمروي نناني.
 -49توصـي اللجنــة الدولــة الطـرم باتخــاذ التــدابير المالئمـة لنشــر المعلومــات المتعلقــة
بحقـ ــوق العمـ ــال المهـ ــاجرين بموجـ ــب االتفاقيـ ــةه وبشـ ــروع قبـ ــولهم وتـ ــوظيفهم وحقـ ــوقهم
والتزامــاتهم بموجــب القــوانين والممارســات المتبعــة فــي دول العمــل .وتوصــيها أيض ـان بــأن
تجــرت مشــاورات مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الصــلة ومــوظفي وكــاالت التوظيــف
المعترم بها والموثوق فيها ووسائو اإلعالر .
حق التصويت والترشح في دولة المنشأ
 -50تثررين يف التررو عار يف ت ررو يف رررنا سررتة ن يف ررننرو /يف سنسرري ي ررم )2009( 22-2009
يف ررى ضررمع يف حكررنم يفخلن ررو يفم عا ررو ر صرررو ع يفمروي ررنناني يفم امررني يفخلررنيج .مررع ذ ر ،
ال ترليفل يف التررو تاررعن رررن اق إزيفء يف ررت ص يفمعارومررنة يف ررويفيدة راررغ /يف م ررع يف اعارري ا رىيف يفحلررق،
ال سامن فامن عاق مبعتل مانيكو يفمروي نناني يفم امني يفخلنيج.
 -51تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرم صلــى أن تقــدر فــي تقريرهــا الــدورت المقبــل معلومــات
بشأن معدل مشاركة المواطنين الموريتانيين المقيمـين فـي الخـارج فـي مجمـوع المشـاورات
التــي نظمــت علــى الصــعيد الــوطني (االســتفتاءات وانتخابــات مجلســي النــواب والشــيو
واالنتخابات الرئاسية)ه وتوضيحات بشأن التطبيق الملموا لهذا الحق في التصويت.
التحويالت المصرفية لإليرادات واالديارات
 -52تالحل يف التو رنيتارنح ب /يف حررو الة يفمصرنفاو اكرومرو رن ارن عنة يف روطتارو ،ال تدرت
ب يفعرتيف اتد .مع ذ  ،ف ي تاعن رن اق  /يف حرو الة يفمصنفاو ال جتنى إال عع طن ق
كررنالة خن ررو تاررن تكررن اف منتاعررو ا ن ررو عار يفمعررنمالة ب عررع طن ررق كررنالة ررض يمساررو
جتع يف حرو الة عنيتو امخنطن.
 -53توصي اللجنة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرم تـدابير لتيسـير تحويـل صيـرادات واديـارات
العم ــال المه ــاجرين المقيم ــين ف ــي موريتاني ــا مقاب ــل رس ــور تحوي ــل واس ــتالر تفض ــيلية وفقـ ـان
ألهدام التنمية المستدامة (الغاية -10ج).
 -54تالحررل يف التررو رنيتاررنح إررنيفم يف ت ررو يف رررنا التان ررنة مررع فننسررن مررن اررتا حترو ر
يفلعنننة يف عن ااو يفم تمو طانل يف عمنل يفم نجن ع يفم امني ذى ع يف دات ع .مع ذ  ،تاعن
يف التو رن اق إزيفء يفنعتيفم يفمعارومنة يفم عا و رن انيفكنة يف ن مو مرع يفمؤسسرنة يفمن ارو يفالتان رنة
يف ثتن اررو مررع يف ررت ل يف خررنى يفهلندفررو إى تس ر ا حترررو الة يف م ررويفل يفالدخررنييفة ،ال سررامن عررع
طن ق ترداق معتالة تاضاااو.
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 -55تدعو اللجنة الدولة الطرم صلى االضطالع بما يلي:
تقديم معلومات بشأن الشراكات القائمة مع المسسسات المالية مـن أجـل
(ب)
تســهيل صرســال العمــال المهــاجرين الموريتــانيين الــذين يعيشــون فــي الخــارج لألمــوال صلــى
الدولة الطرم؛
(ب)

اتخاذ تدابير لخفض تكاليف صرسال األموال وتلقيها؛

(ج)

تيسير سبل االستفاد من االديارات بشكل أكبر.

 -5تعزيز الظروم السـليمة والعادلـة والكريمـة والمشـروعة فيمـا يتعلـق بـالهجر الدوليـة للعمـال
وأفراد أسرهم (المواد من  64صلى )71
الظروم السليمة والعادلة واإلنسانية فيما يتعلق بالهجر الدولية
 -56تنحررا يف التررو رروج رررود يفتان ررنة ثتن اررو ر ررني يف ت ررو يف رررنا ررنين د ل بخ رنى جم ررنل
يفهللررنة .مررع ذ ر  ،فررإ /يف التررو تغسررف  /يف ت ررو يف رررنا مل ترو ررع ،ي ررم يتررخنمو عررتد يف عمررنل
يفم ررنجن ع يفمروي ررنناني يف ررى ع عاا رررو /يفخل ررنيج ،ب يفتا ررن ثت ررن ي م ع ررتد يف ط رنيفا م ررع بج ر
يتمن /ظن ا ساامو عند و إنسنناو هلم ،ف نئ امندة  64مع يفالتان او.
 -57توصي اللجنة بأن تك ف الدولة الطـرم جهودهـا الراميـة صلـى توقيـع اتفاقـات ثنائيـة
ومتعــدد األط ـرام تصــب فــي مصــلحة الهجــر النظاميــةه وتضــمن ظروف ـان ســليمة وعادلــة
وصنسانية للعمال المهاجرين الموريتانيين الذين يعيشـون فـي الخـارجه وتـن علـى ضـمانات
صجرائية لصالحهم لضمان حقوقهم وحصولهم على الجبره حسب االقتضاء.
العود وصعاد اإلدماج
 -58تالحررل يف التررو رنيتاررنح جرررود ماررني ع لعررندة إدمررنج يفم ررنجن ع يفمروي ررنناني يف عن ررت ع إى
يف ت ررو يف ر ررنا .م ررع ذ ر  ،تا ررعن يف الت ررو ر ررن اق إزيفء يف ررت ص يفمعاروم ررنة يفم عا ررو رن ض ررمنننة
يفم تمو ام نجن ع يفمروي نناني يف عن ت ع إى يف ت و يف رنا يفحلصرول عا يف تعم يف كن يفمال م.
 -59تشجع اللجنة الدولة الطرم على االضطالع بما يلي:
ضــمان أن تكفــل اتفاقــات صعــاد القبــول القائمــة والمســتقبلية بــين الدولــة
(ب)
الطــرم والبلــدان المضــيفة اســتدامة صعــاد صدمــاج العمــال المهــاجرين العائــدين صلــى الدولــة
الطـ ــرم اقتصـ ــاديان واجتماعي ـ ـان وثقافي ـ ـانه وأن تتضـ ـ اـمن ضـ ــمانات صجرائيـ ــة لصـ ــالح العمـ ــال
المهـ ــاجرين وأف ـ ـراد أسـ ــرهمه وأن تصـ ــون عـ ــدر تعـ ــر العمـ ــال المهـ ــاجرين الموريتـ ــانيين
المطرودين لسوء المعاملة؛
(ب) ض ــمان تمك ــين العم ــال الموريت ــانيين العائ ــدين صل ــى الدول ــة الط ــرم م ــن
الحصول الفعلي على األموال المخصصة لهم وتلقي دعم كام ومالئم.
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تنقل وتوظيف العمال المهاجرين غير النظاميين بشكل غير قانوني ويفي
 -60تنحررا يف التررو رن رتيفرض يف اررن عاو يف تظاماررو يفهلنمررو يف ر يفختررىهتن يف ت ررو يف رررنا
مكنفحو يفالجتني رن شخنص .رات ب /يف التو تاعن رن اق إزيفء من اي:
يفنع رتيفم يف تييفسررنة يف حارراالة يف داننررنة يفمصررتةاو يف ر
(ب)
يفالجتني ديفخ إ اام يف ت و يف رنا عربر متج؛
(ب)

عتم جرود يفتان نة اتدة

جمررنل

كررع اررن ت اررام حلررم

ذىيف يفجملنل.

 -61توصي اللجنة الدولة الطرم باالضطالع بما يلي:
مفصــلة بحســب الجــنس والعمــر واألصــل بصــور منهجيــة
(ب)
جمــع بيانــات ا
سعيان صلى تحسين مكافحة تهريب األشخاي واالتجار بهم؛
(ب) تك يــف الحمــالت لمكافحــة تهريــب العمــال المهــاجرين واالتجــار بهــمه
واتخاذ تدابير مالئمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجر يروجان وديوالن؛

(ج) تعزيــز التــدريب لمكافحــة تهري ـب البشــر واالتجــار بهــم فــي أوســاع رجــال
الش ــرطة وغي ــرهم م ــن أفـ ـراد هيئ ــة صنف ــاذ الق ــانونه وحـ ـراا الح ــدوده والقض ــا ه والم ــدعين
والمدرسـينه وكـذل مـوظفي الـدوائر الصـحيةه وسـفارات الدولـة
العامينه ومفتشي العمـله
ا
الطرم وقنصلياتها؛
(د) تعزيز آلياتها المتعلقة بالتحقيق في حـاالت االتجـار باألشـخاي ومالحقـة
المتَّجرين ومعاقبتهم؛
(ه) تقديم الحماية والمساعد لجميع ضحايا االتجار بسبل منها توفير مراكز
استقبال لهم ووضع وتنفيذ مشاريع ترمي صلى مساعدتهم إلعاد بناء حياتهم؛
( ) تعزيــز تعاونهــا الــدولي اإلقليمــي وال نــائي بهــدم منــع تهريــب األشــخاي
واالتجار بهم ومكافحتهما.
 -6المتابعة والنشر
المتابعة
 -62تطل ــب اللجن ــة صل ــى الدول ــة الط ــرم أن تضـ ـ امن تقريره ــا ال ــدورت ال ــاني معلوم ــات
مفصلة عما تتخذ مـن تـدابير لمتابعـة التوصـيات المقدمـة فـي هـذ المالحظـات الختاميـة.
وتوصيها بأن تتخذ جميع التـدابير المناسـبة مـن أجـل تنفيـذ هـذ التوصـياته بمـا فـي ذلـ
صحالتها صلى أعضاء الحكومة والبرلمـان وصلـى السـلطات المحليـة بقصـد النظـر فيهـا واتخـاذ
صجراءات بشأنها.
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 -63وتطلــب اللجنــة صلــى الدولــة الطــرم صش ـراك منظمــات المجتمــع المــدني فــي تنفيــذ
التوصيات الوارد في هذ المالحظات الختامية.
تقرير المتابعة
 -64تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرم صلــى تزويــدهاه يــالل الســنتين المقبلتــينه أت فــي 1
أيار/م ــايو 2018هكح ــد أقص ــىه بمعلوم ــات مكتوب ــة ع ــن تنفي ــذ التوص ــيات ال ــوارد ف ــي
الفقرات  17و 23و 29و 31و 43أعال .
النشر
 -65تطلب اللجنة أيضان صلى الدولة الطرم أن تنشر االتفاقية وهذ المالحظات الختاميـة
على نطاق واسعه وال سيما على الوكاالت الحكومية التابعة لسـل القضـاء والمنظمـات غيـر
الحكوميـ ــة وغيرهـ ــا مـ ــن أعضـ ــاء المجتمـ ــع المـ ــدنيه مـ ــن أجـ ــل توعيـ ــة السـ ــلطات القضـ ــائية
والتشريعية واإلدارية وكذل المجتمع المدني ووسائو اإلعالر وعامة الجمهور باالتفاقية.
المساعد التقنية
 -66توصي اللجنة الدولة الطرم بمواصلة تعاونهـا مـع وكـاالت منظومـة األمـم المتحـد
المتخصصة وبرامجهاه بما فيها المفوضية السامية لحقوق اإلنسـانه حتـى يمكنهـا مواصـلة
االستفاد من دعمها التقني وبناء قدراتها في مجال صعداد التقارير.
 -7التقرير الدورت المقبل
 -67تدعو اللجنة الدولة الطرم صلى تقـديم تقريرهـا الـدورت ال ـاني فـي موعـد أقصـا 1
أيار/مــايو 2021ه وتضــمينه معلومــات عــن تنفيــذ المالحظــات الختاميــة الحاليــة .ويجــوز
للدولــة الطــرم أن تختــار أيض ـان اتبــاع اإلج ـراء المبســو لتقــديم التقــارير الــذت تع ـ اد اللجنــة
بموجبــه قائمــة مســائل تحــال صلــى الدولــة الطــرم للــرد عليهــا .وتشـ اكل ردود الدولــة الطــرم
علــى هــذ القائمــة تقريرهــا بموجــب المــاد  73مــن االتفاقيــةه وهــو مــا يعفيهــا مــن تقــديم
تقريرها بالصيغة التقليدية.
 -68وتوجـه اللجنـة انتبــا الدولـة الطـرم صلــى مبادئهـا التوجيهيـة لتقــديم التقـارير الدوريــة
( )CMW/C/2008/1وتذكرها بأن التقارير الدورية ينبغي أال يتجاوز عدد كلماتهـا 21 200
كلمةه وفقان ألحكار قرار الجمعية العامة  .268/68وفي حال تجاوز التقرير الحد المقرر
لعدد الكلماته سيطلب صلى الدولة الطرم تقلي حجم التقريـر وفقـان للمبـادل التوجيهيـة
المــذكور أعــال  .وال يمكــن ضــمان ترجمــة التقريــر ألغ ـرا النظ ــر فيــه مــن قبــل هيئ ــات
المعاهدات صذا تعذر على الدولة الطرم مراجعته وتقديمه.
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 -69وتطلــب اللجنــة صلــى الدولــة الطــرم أن تكفــل مشــاركة جميــع الــوزارات والهيئــات
العمومية مشاركة واسعة في صعداد تقريرها القادر (أو الردود علـى قائمـة المسـائل فـي حالـة
اتبــاع اإلج ـراء المبســو لتقــديم التقــارير)ه وأن تجــرت فــي الوقــت ذاتــه مشــاورات واســعة
النطــاق مــع جميــع الجهــات المعنيــةه وال ســيما المجتمــع المــدني ومنظمــات الــدفاع عــن
حقوق العمال المهاجرين ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان.
 -70وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرم أيض ـان صلــى أن تقــدر وثيقــة أساســية مشــتركة مح ادثــة
ال يتجاوز عدد كلماتهـا  42 400كلمـةه وفقـان لشـروع تقـديم الوثيقـة األساسـية المشـتركة
كما ترد في المبادل التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق اإلنسـان
الدوليــةه بمــا فــي ذل ـ المبــادل التوجيهيــة المتعلقــة بالوثيقــة األساســية المشــتركة والوثــائق
الخاصة بمعاهدات بعينها ()HRI/MC/2006/3ه المعتمد فـي االجتمـاع الخـامس المشـترك
ب ــين لج ــان الهيئ ــات المنش ــأ بموج ــب الص ــكوك الدولي ــة لحق ــوق اإلنس ــان المعق ــود ف ــي
حزيران/يونيه .2006
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