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 ة ومسائل أخرى املسائل التنظيمي-أوالً 

  الدول األطراف يف االتفاقية-ألف 

، وهو تاريخ اختتام الدورة السادسة للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧يف   -١
املهاجـرين وأفـراد أسرهم، بلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين                 

 كانون  ١٨ املؤرخ   ٤٥/١٥٨وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقية يف قرارها         .  دولة ٣٦م  وأفـراد أسره  
وترد يف  . ٨٧ من املادة    ١ وفقاً ألحكام الفقرة     ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١ وأصبحت نافذة يف     ١٩٩٠ديسـمرب   /األول

 . ا أو انضمت إليهااملرفق األول هبذا التقرير قائمة بالدول اليت وقعت على االتفاقية أو صدقت عليه

  اجللسات والدورات-باء 

أكتوبر إىل  / تشرين األول  ٣٠عقدت اللجنة دورهتا اخلامسة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من              -٢
واعتمدت يف  . CMW/C/SR.39-48)(وعقدت اللجنة عشر جلسات عامة      . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الـثاين    ٣

، جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ة يف   جلستها التاسعة والثالثني املعقود   
CMW/C/5/1 .                ٢٧ إىل   ٢٣وعقـدت اللجـنة دورهتـا السادسة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من 

واعتمدت يف جلستها التاسعة . CMW/C/SR.49-58)(وعقـدت عشر جلسات عامة     . ٢٠٠٧أبـريل   /نيسـان 
وترد يف  . CMW/C/6/1 جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة        ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٣عقودة يف   واألربعني امل 

 .املرفق السادس قائمة الوثائق الصادرة أو اليت ستصدر فيما يتعلق بالدورتني اخلامسة والسادسة للجنة

  العضوية واحلضور-جيم 

رفق الثاين من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة مع         وترد يف امل  . حضر الدورة اخلامسة مجيع أعضاء اللجنة      -٣
ومل حيضر الدورة السادسة للجنة كل من أنا اليزابيث كوبياس وأناماريا           . اإلشـارة إىل فـترة واليـة كل منهم        

 .دييغيس

  االجتماعات القادمة للجنة-دال 

 أن  ،٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧  ، املعقودة يف  )الدورة السادسة (قـررت اللجنة يف جلستها الثامنة واخلمسني         -٤
 . يف مكتب األمم املتحدة جبنيف٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٦تعقد دورهتا السابعة يف الفترة من 

، رأت اللجنة أنه بالنظر إىل عدد التقارير اليت وردت،          )الدورة السادسة (ويف اجللسـة الثامنة واخلمسني       -٥
. تماعات حىت تضطلع بفعالية باملهام اليت أسندت إىل اللجنة مبوجب االتفاقية فإهنا حتتاج إىل مزيد من الوقت لالج      

، ملدة أسبوعني يف فصل ٢٠٠٨وبالتايل قررت اللجنة أن تطلب إىل األمني العام ترتيب عقد دورتني للجنة يف عام 
م األمني العام بإعداد  من النظام الداخلي املؤقت للجنة، قا    ١٩ووفقاً للمادة   . الربـيع وألسبوع واحد يف اخلريف     

وستعقد دورات اللجنة يف مكتب ). انظر املرفق الثالث(وتعميم تقديرات خطية للتكاليف املترتبة على تنفيذ القرار 
 . األمم املتحدة جبنيف
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  املشاركة يف االجتماع املشترك بني اللجان واألفرقة العاملة-هاء 

فريق العامل املشترك بني اللجان واملعين بالتحفظات، اليت ُعقدت مثَّل أمحد الربعي اللجنةَ يف اجتماعات ال -٦
 . ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥و) بعد الظهر (١٤يونيه ويف / حزيران٩ و٨يومي 

ومثل اللجنةَ السيد الربعي والسيد حممد سيفيم باملشاركة يف االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان الذي  -٧
، إىل جانب نائبة الرئيس السيدة كوبياس ميدينا، الذين         ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١  إىل ١٩عقـد يف الفـترة من       

 ٢٣ و ٢٢شـاركوا أيضا يف االجتماع الثامن عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الذي عقد يومي                
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران

الذهين بشأن إصالح نظام    ومثَّل الرئيس، براساد كارياواسام، والسيد سيفيم اللجنة يف اجتماع العصف            -٨
 .٢٠٠٦يوليه / متوز١٦ إىل ١٤هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الذي عقد يف مالبون، بليختنشتاين يف الفترة من 

ومثل خوسيه برييانتس اللجنة يف احللقة الدراسية بشأن متابعة املالحظات اخلتامية، اليت عقدت يف مكتب  -٩
 .٢٠٠٦نوفمرب /رين الثاين تش١٠ و٩األمم املتحدة يف جنيف يومي 

ومثل فرانسيسكو ألبا اللجنة يف اجتماع الفريق العامل املعين بتوحيد أساليب العمل، الذي عقد يف مكتب  -١٠
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ و٢٧األمم املتحدة يف جنيف يومي 

  الترويج لالتفاقية-واو 

متابعة احلوار الرفيع املستوى الذي أجرته ) لدورة اخلامسا(ناقشت اللجنة، يف جلستها احلادية واألربعني        -١١
وأدركت اللجنة يف احلوار الرفيع املستوى أن الدول . ٢٠٠٦سبتمرب /اجلمعية العامة بشأن اهلجرة والتنمية يف أيلول

بشأن وقررت اللجنة أن تتابع عن كثب عمليات مواصلة احلوار . مل تقبل مجيعها النهج القائم على حقوق اإلنسان
ويف اجللسة الثانية   . ٢٠٠٧هـذا املوضوع، وال سيما املنتدى االستشاري املقرر أن تستضيفه بلجيكا يف صيف              

قررت اللجنة أن تطلب إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تتخذ مجيع            ) الـدورة السادسـة   (واخلمسـني   
 /جرة والتنمية، الذي ستستضيفه بلجيكا يف متوز      اإلجـراءات املمكـنة لتيسري متثيل اللجنة يف املنتدى العاملي لله          

 .٢٠٠٧يوليه 

والحظت . ناقشت اللجنة سبل ووسائل الترويج لالتفاقية) الدورة اخلامسة(ويف اجللسة الرابعة واألربعني  -١٢
عالن مـع التقدير اجلهود العديدة اليت يبذهلا اجملتمع املدين من أجل الترويج للمصادقة على االتفاقية، ورحبت بإ                

 تشرين  ٢٦-٢٤(سانتا كروز املعتمد يف املؤمتر الدويل الثامن للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان              
 .، الذي دعا إىل املصادقة على االتفاقية وتنفيذها)٢٠٠٦أكتوبر /األول

، يطلب فيها   وقررت اللجنة كذلك أن تأذن لرئيسها بتوجيه رسالة إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان             -١٣
 .املزيد من الدعم اإلجيايب يف جمال الترويج لالتفاقية
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أن تنظم حدثاً عاماً يف أثناء إحدى       ) الدورة السادسة (وقـررت اللجـنة يف جلستها الرابعة واخلمسني          -١٤
 . من أجل االحتفال بالذكرى اخلامسة لدخول االتفاقية حيز النفاذ٢٠٠٨دورتيها لعام 

 ملعاهدات إصالح هيئات ا-زاي 

، يف مناقشة ورقة مفاهيم للمفوضة السامية )الدورة اخلامسة(بدأت اللجنة، يف جلستها احلادية واألربعني  -١٥
) الدورة السادسة(ويف اجللسة الرابعة واخلمسني . حلقـوق اإلنسـان بشأن إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات        

ويرد موقف . ائل أخرى تتعلق بتوحيد أساليب العمل   ناقشـت اللجـنة موقفها من مقترح املفوضة السامية ومس         
 .اللجنة يف املرفق الرابع من هذا التقرير

  اعتماد التقرير-حاء 

 .تقريرها السنوي املقدم إىل اجلمعية العامة) الدورة السادسة(اعتمدت اللجنة يف جلستها الثامنة واخلمسني  -١٦

  التعاون مع اهليئات املعنية-ثانياً 

.  اللجنة تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية            واصلت -١٧
 .ورحبت بوجه خاص باملسامهات اليت قدمتها فيما يتعلق بالنظر يف تقارير الدول األطراف

 ٧٣ التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         -ثالـثاً   
 من االتفاقية

لجنة يف دورهتا اخلامسة بقلق أن كثرياً من الدول األطراف مل تقدم بعد تقاريرها األولية مبوجب                الحظـت ال   -١٨
. وقررت أن ترسل رسائل تذكري إىل تلك الدول األطراف اليت تأخرت يف تقدمي تقاريرها             .  مـن االتفاقية   ٣٧املـادة   

  .ي مبوجبها للدول األطراف تقدمي التقاريرويتضمن املرفق اخلامس هبذا التقرير جدوالً يبني التواريخ اليت ينبغ

، عقدت اللجنة اجتماعاً مع الدول األطراف       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٥ويف الدورة السادسة، املعقودة يف       -١٩
 دولة ١٨حضر هذا االجتماع ممثلون عن . من أجل مناقشة حالة تقدمي التقارير إضافة إىل مناقشة الترويج لالتفاقية

لجنة بالتبادل البناء لآلراء مع الدول األطراف وحتيط علماً بأن العديد من الدول األطراف              وترحـب ال  . طـرفاً 
 .ذكرت أهنا بصدد وضع اللمسات األخرية على تقاريرها األولية

الـنظر يف الـتقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً           -رابعاً 
  من االتفاقية٧٤للمادة 

 املكسيك

يف جلستيها األربعني والثانية واألربعني     ) CMW/C/MEX/1(ر األويل للمكسيك    نظرت اللجنة يف التقري    -٢٠
واعتمدت اللجنة يف جلستها السابعة     . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ و ٣٠املعقودتني يف   ) الـدورة اخلامسة  (

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣واألربعني، املعقودة يف 
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 مة املقد-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف وتعرب عن ارتياحها للحوار البناء واملثمر الذي        -٢١
وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها املفصلة على قائمة املسائل      . بـدأ مـع وفد رفيع املستوى ذي كفاءة        

اخلروج بفكرة أوضح عن احلالة السائدة فيما يتعلق        واملعلومـات اإلضافية اليت قدمها الوفد مما مكن اللجنة من           
 .بتنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف

وتقر اللجنة بأن املكسيك بلد للمهاجرين، به أعداد كبرية من املهاجرين بأنواعهم التقليدية الثالثة، فهو                -٢٢
 .بلد أصلي، وبلد عبور وبلد مقصد للعمال املهاجرين

 البلدان اليت يوجد هبا عمال مهاجرون مكسيكيون ليس طرفاً يف االتفاقية بعد،             وتالحظ اللجنة أن بعض    -٢٣
 .مما يشكل عقبة لتمتع هؤالء العمال حبقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقية

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ل تعـرب اللجنة عن تقديرها لكون الدولة الطرف تعد مسألة اهلجرة من باب األولوية يف جدول أعما                 -٢٤
 .سياساهتا الداخلية واخلارجية

وتقـدر اللجـنة املشاركة اإلجيابية جداً للدولة الطرف على املستوى الدويل يف إطار اجلهود الرامية إىل                  -٢٥
 .الترويج للمصادقة على االتفاقية، على حنو ما ورد يف التقرير

ين املسؤولة عن محاية وإرشاد املهاجرين حلماية املهاجر" بيتا"وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح بوجود فرق  -٢٦
 .على احلدود الشمالية واجلنوبية للبلد

وتالحـظ اللجـنة بارتـياح تنفيذ احلكومة لربامج تسوية أوضاع املهاجرين هبدف منح اإلقامة آلالف                 -٢٧
 .املهاجرين غري القانونيني

 املدين يف عملية إعداد التقرير األويل       وترحب اللجنة مبا ورد من معلومات تفيد مبشاركة منظمات اجملتمع          -٢٨
وتالحظ بارتياح أيضاً أن منظمات اجملتمع املدين تشارك أيضاً يف أعمال اللجنة الفرعية حلماية              . للدولـة الطرف  

 .حقوق اإلنسان اخلاصة باملهاجرين املنشأة يف إطار اللجنة املعنية بالسياسات احلكومية

 تبذهلا الدولة الطرف من أجل توسيع نطاق التصويت ليشمل املواطنني           وتقـر اللجنة أيضاً باجلهود اليت      -٢٩
 .املكسيكيني املقيمني باخلارج

 :وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك التالية -٣٠

بروتوكول ، و واملعاقبة عليه ، وخباصة النساء واألطفال  ، بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص     )أ( 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب   املكمل التفاقية األمم،ين عن طريق الرب والبحر واجلومكافحة هتريب املهاجر

  على التوايل؛٢٠٠٣مارس / آذار٤مايو و/ أيار٤، املصدق عليهما يف احلدود الوطنية
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 اخلاصة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات        ١٨٢اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم        )ب( 
 ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠ية للقضاء عليها، اليت ُصدق عليها يف الفور

الـربوتوكوالن االختـياريان املـلحقان باتفاقـية حقوق الطفل، بشأن بيع األطفال، وبغاء األطفال                )ج( 
 ؛٢٠٠٢ مارس/ آذار١٥واستغالهلم يف املواد اإلباحية، واملتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، املصادق عليهما يف 

الـربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة              )د( 
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان١١القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املصدق عليها يف 

  العوامل والصعوبات اليت حتول دون تنفيذ أحكام االتفاقية-جيم 

لكبرية جداً يف تدفقات املهاجرين داخل الدولة الطرف يف السنوات األخرية، مما تالحـظ اللجنة الزيادة ا     -٣١
 .جيعل من الصعب التنفيذ الكامل لالتفاقية، ال سيما على الصعيد احمللي

  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات-دال 

 )٨٤ و٧٣املادتان ( تدابري التنفيذ العامة -١

 التشريع والتطبيق

 ٣٣ من االتفاقية، نظراً إىل أن املادة ٢٢ من املادة ٤حظ اللجنة بقلق حتفظ الدولة الطرف على الفقرة تال -٣٢
مـن الدسـتور تنص على أن للسلطة التنفيذية السلطة اخلالصة لكي تطرد أي أجنيب مقيم يف املكسيك يعد غري                    

 .مرغوب فيه من اإلقليم الوطين، فوراً وبدون جلسة استماع قضائية

وصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لسحب حتفظها على ت 
 من االتفاقية، من أجل ضمان حق األشخاص املعنيني يف شرح أسباب            ٢٢ مـن املـادة      ٤الفقـرة   

وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف . االعتراض على طردهم وعرض قضيتهم على السلطة املختصة
 :ليمبا ي

العمل على أال يطرد العمال املهاجرون وأفراد أسرهم من إقليم الدولة الطرف إال               )أ( 
 مبوجب قرار من السلطة املختصة وفقاً للقانون؛

تبلـيغ قرار الطرد إىل العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بلغة يفهموهنا، واإلشارة إىل              )ب( 
 ية ألسباب متعلقة باألمن القومي؛أسباب اختاذ القرار، إال يف احلاالت االستثنائ

 .ضمان احلق يف املطالبة بالتعويض وفقاً للقانون عندما ُيلغى الحقاً قرار بالطرد ُنفذ أصالً )ج( 

وحتيط اللجنة علماً مببادرات إصالح اهلجرة املعروضة على الكونغرس لتعديل قانون السكان العام الذي               -٣٣
 ١١٨كون هذه املبادرات مل تقطع أشواطاً كبرية يف الكونغرس وأن املواد من بيد أن اللجنة قلقة ل. ١٩٧٤ُسن يف 
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 مـن قـانون السـكان العام، اليت تنص على جواز إخضاع املخالفات املتعلقة باهلجرة إىل اإلجراءات                  ١٢٥إىل  
 .اجلنائية، ال تزال سارية

ابق الوضع اجلديد توصي اللجنة الدولة الطرف بتوجيه جهودها حنو صياغة قانون للهجرة يط 
وينبغي هلذا  . لـلهجرة يف املكسيك ويوافق أحكام االتفاقية وغريها من الصكوك الدولية املعمول هبا            

القـانون، يف مجلـة أمور، أن يلغي تصنيف الدخول غري القانوين إىل البلد ضمن اجلرائم اليت يعاقب           
 .عليها باحلرمان من احلرية

 من االتفاقية اللذان    ٧٧ و ٧٦تقدم بعد اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني        وتالحـظ اللجنة أن املكسيك مل        -٣٤
 .يعترفان باختصاص اللجنة بتلقي البالغات من الدول األطراف واألفراد

 ٧٦تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف تقدمي اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني               
 . من االتفاقية٧٧و

ة أن املكسيك مل تنضم بعد إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة باهلجرة من أجل العمل              تالحظ اللجن  -٣٥
 ).١٤٣رقم  (١٩٧٥لعام ) أحكام تكميلية(أو اتفاقية العمال املهاجرين ) ٩٧رقم  (١٩٤٩، لعام )منقحة(

منظمة تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف االنضمام يف أسرع وقت ممكن إىل اتفاقييت          
 .، اخلاصتني بالعمال املهاجرين١٤٣ و٩٧العمل الدولية رقم 

 التدريب على تطبيق االتفاقية ونشرها

تالحـظ اللجـنة بارتـياح أن املعهد الوطين للهجرة ينظم دورات تدريبية تقنية بصورة دورية لفائدة                  -٣٦
ل املهاجرين، والتشديد بشكل خاص على املسؤولني اإلداريني مع التركيز على محاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالعما

 ). INMUJERES(حقوق املهاجرات، باالرتباط مع املعهد الوطين للمرأة 

 تدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل مواصلة تدريب مجيع املسؤولني العاملني يف جمال اهلجرة،                
لوقائية االحتادية ال سـيما عـلى الصعيد احمللي، وبشكل خاص أفراد املعهد الوطين للهجرة والشرطة ا            

 ".بيتا"املعنية بدعم املعهد الوطين للهجرة يف جمال إدارة اهلجرة، وأيضاً املوظفني العاملني حلساب أفرقة 

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف املوارد املالية والبشرية الكافية للمعهد الوطين              
 .رة املنصوص عليها يف واليتهللهجرة حىت يتمكن املعهد من تنفيذ مجيع أنشطة اهلج

 )٨٣ و٧املادتان ( مبادئ عامة -٢

 عدم التمييز

، وبإنشاء اجمللس الوطين ملنع     ٢٠٠٣ترحـب اللجنة بسن القانون االحتادي ملنع التمييز والقضاء عليه يف             -٣٧
للجنة قلقة لكون   بيد أن ا  . ٢٠٠٦ أيضاً وبوضع برناجمه الوطين ملنع التمييز والقضاء عليه يف           ٢٠٠٤التميـيز يف    
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وتعرب . العمـال املهاجرين وأفراد أسرهم يعانون خمتلف أشكال التمييز يف جمال العمل ومن الوصم االجتماعي              
اللجـنة عن بالغ قلقها إزاء حالة املهاجرين واملهاجرات من الشعوب األصلية، الذين يعانون التمييز املزدوج يف                 

ية واالجتماعية والثقافية، والذين يعدون أكثر عرضة لالنتهاك        التمـتع حبقوقهـم، ال سـيما حقوقهم االقتصاد        
 . واإلساءة

 :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  

تكثـيف جهودها الرامية إىل ضمان متتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املوجودين يف              )أ( 
 ؛٧تفاقية دون أي متييز، وفقاً ألحكام املادة إقليمها أو اخلاضعني لواليتها باحلقوق املنصوص عليها يف اال

تكثـيف جهودهـا من خالل ترويج محالت إعالمية لفائدة مسؤويل القطاع العام              )ب( 
العـاملني يف جمـال اهلجرة، ال سيما على الصعيد احمللي، ولفائدة عامة اجلمهور بشأن القضاء على                 

عياً، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم يف هذه        التميـيز ضد املهاجرين، ومكافحة هتميشهم ووصمهم اجتما       
 .األنشطة

 احلق يف انتصاف فعال

 من قانون السكان ٦٧حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تلقتها من الدولة الطرف من أنه رغم كون املادة  -٣٨
كم ال ميس حق كل العام ال تسمح إال لألجانب املقيمني بصفة قانونية بالشروع يف إجراءات قانونية، فإن ذلك احل

بيد أن اللجنة قلقة من كون هذا احلكم قد تنشأ منه .  من االتفاقية٨٣عامل مهاجر يف انتصاف فعال وفقاً للمادة 
 .يف املمارسة معاملة متييزية للعمال املهاجرين غري احلاصلني على وثائق اإلقامة، مما قد حيد من وصوهلم إىل العدالة

 :ف باحلرص على ما يليتوصي اللجنة الدولة الطر   

أن يكـون للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يف القانون ويف املمارسة، احلقوق ذاهتا              )أ( 
الـيت يتمتع هبا رعايا الدولة الطرف فيما خيص رفع الشكاوى والوصول إىل آليات جرب الضرر أمام                 

 احملاكم؛

أقرته هذه االتفاقية، أن يـتمكن أي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته، على حنو ما         )ب( 
 .من احلصول على جرب فعال

  حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم-٣

ترحـب اللجـنة بربنامج حتديث مراكز احتجاز املهاجرين من أجل حتسني ظروف هذه املراكز، وبفتح                 -٣٩
الق نظام احتجاز ونقل األجانب يف وترحب اللجنة أيضاً بإط.  يف تاباتشوال"Siglo XXI"مركز االحتجاز اجلديد 

مراكـز احـتجاز املهاجـرين، الذي ميكن من التعرف على عدد األجانب احملتجزين يف كل مركز وبالتايل منع                   
بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء ظروف االحتجاز الصعبة يف بعض املراكز، حيث ورد              . االكـتظاظ يف تلك املراكز    
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وتعرب اللجنة . هينة، واالكتظاظ، ونقص الرعاية الطبية وعدم إبالغ القنصلياتشيوع حاالت املعاملة القاسية وامل
 .عن قلقها أيضاً لكون األماكن املعدة لالحتجاز قبل احملاكمة ال تزال تستخدم مراكز الحتجاز املهاجرين

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي 

يف مراكز احتجاز املهاجرين مواصلة اخلطوات الرامية إىل حتسني ظروف االحتجاز  )أ( 
 وفقاً للمعايري الدولية، وحل مشكلة االكتظاظ؛

أو حرمان املخالفني /الكف عن استخدام األماكن املعدة لالحتجاز قبل احملاكمة و )ب( 
 للقانون من احلرية، لغرض احتجاز املهاجرين؛

لقاسية واملهينة من جانب التحقيق يف مجيع الشكاوى املتعلقة بإساءة املعاملة واملعاملة ا )ج( 
 موظفي الدولة يف مراكز احتجاز املهاجرين ومعاقبة اجلناة؛

إخطار السلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة األصلية دون تأخر كلما اعتقل أو  )د( 
 احتجز عامل مهاجر أو فرد من أسرته، إذا طلب الشخص املعين ذلك؛

 .ملهاجرين من حريتهم أقصر ما ميكنالعمل على أن تكون فترة حرمان ا  )ه( 

تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء أنباء تؤكد إقدام موظفي الدولة وأفراد األمن اخلاص على إساءة املعاملة        -٤٠
واالبتزاز والسرقة يف حق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مبن فيهم األطفال والنساء، ال سيما األشخاص الذين ال 

اللجنة قلقة أيضاً إزاء تكرر أعمال العنف واهلجمات على املهاجرين من ِقبل جمرمني عاديني، و. وثائق هجرة لديهم
 .كثرياً ما يفلتون من العقاب

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتكثف جهودها الرامية إىل التصدي بشكل عاجل               
عمال العنف، بصرف النظر عن ملشكلة إساءة معاملة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وغري ذلك من أ

وحتث اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص على التحقيق يف هذه األعمال وتقدمي            . اجلهـة املسـؤولة   
 .اجلناة إىل احملاكمة ومعاقبتهم

وتالحظ اللجنة أنه، مبوجب قانون السكان العام وأنظمته، ال ُيخوَّل سلطةَ القيام باملهام املالئمة املرتبطة                -٤١
جـرة واإلشـراف على األجانب يف البلد إال مسؤولو املعهد الوطين للهجرة وأفراد الشرطة الوقائية                بضـبط اهل  
 من قانون السكان العام، جيوز لسلطات أخرى توجد حتت    ٧٣وتالحـظ أيضـاً أنه، مبوجب املادة        . االحتاديـة 

غري أن  . ات اهلجرة عند طلبها   سـيطرهتا قوات احتادية وحملية وبلدية مبوجب القانون أن تقدم املساعدة إىل سلط            
اللجـنة مرتعجـة الكتشافها أن سلطات ليست ذات صالحيات كبرية، ومنها أفراد يف القوات املسلحة واألمن                 

 .اخلاص، تقوم يف بعض احلاالت بأنشطة ضبط اهلجرة وعمليات االعتقال
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ت املالئمة حىت ال توصي اللجنة الدولة الطرف، واملعهد الوطين للهجرة حتديداً، باختاذ اخلطوا 
جتري عملية ضبط اهلجرة واحتجاز املهاجرين إال من قبل السلطات املختصة حصرياً وأن يتم اإلبالغ     

 .عن أي انتهاك فوراً

ورغـم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، تظل اللجنة مرتعجة من شدة ضعف العامالت املهاجرات غري                 -٤٢
الت يف اخلدمة املرتلية، ال سيما على الساحل اجلنويب، حيث خيضع العديد            احلاصالت على وثائق اإلقامة واملشتغ    

منهن إىل ظروف عمل غري قانونية، وظروف سكن مهينة؛ وإىل سوء املعاملة، واالبتزاز بل حىت التحرش اجلنسي أو 
 .االغتصاب من قبل أرباب عملهن

امية إىل محاية العامالت يف توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تواصل التدابري املالئمة الر         
املنازل، مبا يف ذلك من خالل احلصول على وضع اهلجرة النظامية ومشاركة سلطات العمل بقدر أكرب 

وتوصي اللجنة أيضاً بأن يكون للمهاجرات العامالت يف    . وبانـتظام أكـثر يف رصد ظروف عملهن       
وأن يتم التحقيق يف مجيع     املـنازل سـبيل للوصـول إىل آلـيات رفع الشكاوى ضد أرباب العمل               

 .االنتهاكات، مبا فيها إساءة املعاملة، ومعاقبة اجلناة

حقـوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلاصلني على وثائق           -٤
 )٥٦ إىل ٣٦املواد من (اإلقامة أو املوجودين يف وضعية نظامية 

 من قانون العمل االحتادي ٣٧٢قها لكون املادة  من االتفاقية، تعرب اللجنة عن قل٤٠باإلشارة إىل املادة  -٤٣
 .حتظر على األجانب أن يشكلوا جزءاً من قيادة النقابات

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة، مبا فيها التعديالت التشريعية، من                
 تشكيل جزء من أجل ضمان حق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف تشكيل الرابطات والنقابات ويف

  من االتفاقية٤٠قيادهتا، وفقاً للمادة 

األحكام السارية على فئات معينة من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           -٥
 )٦٣ إىل ٥٧املواد من (

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة العمال الزراعيني املومسيني الذين خيضعون لظروف عمل غري منصفة، مبا  -٤٤
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لكون إساءة  . ت العمل، وتدين األجور وتأخر دفع األجور      يف ذلـك طـول ساعا     

 .أرباب العمل ملعاملة املهاجرين ليست أمراً نادراً

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لتحسني ظروف عمل العمال                 
ية العمل االحتادية بالرصد املنتظم لالمتثال      الزراعـيني املومسيني كأن تعمل، مثال، على أن تقوم مفتش         

وتوصي اللجنة أيضاً بالتحقيق يف مجيع ادعاءات االنتهاك،        . للمقاييس املنظمة لعمل العمال الزراعيني    
 .مبا يف ذلك إساءة املعاملة ومعاقبة اجلناة
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تعزيـز الظـروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق           -٦
 )٧١ إىل ٦٤املواد من (لية للعمال وأفراد أسرهم باهلجرة الدو

ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذها املعهد الوطين للهجرة من أجل تيسري البقاء يف املكسيك بالنسبة لألجانب                 -٤٥
حة مكاف"وحتيط اللجنة أيضاً علماً مبشروع      . ضـحايا اجلرائم أو انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االجتار بالبشر           

غري . وبالتدابري املتخذة ملكافحة هتريب املهاجرين" ٢٠٠٥-٢٠٠٤االجتـار بالنساء، واملراهقني واألطفال يف املكسيك      
 :أن اللجنة قلقة مما يلي

 حجم مشاكل االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين يف الدولة الطرف؛ )أ( 

 قانون؛كون جرمية االجتار باألشخاص غري معرفة بالتدقيق يف ال )ب( 

 .مشاركة مسؤولني يف الدولة يف أعمال إجرامية من هذا القبيل )ج( 

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي 

 إمتام تعديل القانون اجلنائي من أجل تعريف االجتار باألشخاص على أنه جرمية جنائية؛ )أ( 

خاص، ال سيما النساء مضاعفة جهودها ملكافحة هتريب املهاجرين واالجتار باألش )ب( 
واألطفال، جبملة وسائل منها اختاذ اخلطوات املالئمة لكشف احلركة غري القانونية أو السرية للعمال 

 أو اجلماعات اليت تنظم هذه احلركة أو تساعد فيها؛/املهاجرين وأفراد أسرهم ومعاقبة اجملرمني و

ويل الدولة يف هذه اجلرائم التحقيق بشكل مالئم يف الشكاوى املتعلقة بتورط مسؤ )ج( 
 .ومتابعة اجلناة حسب األصول ومعاقبتهم

ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف من أجل رعاية أعداد كبرية من القصر غري املصحوبني املوجودين على  -٤٦
طقة احلدود  احلدود الشمالية واجلنوبية، من خالل مجلة أمور منها الربنامج املشترك بني الوكاالت لرعاية قُصَّر من              

 شأهنا شأن اللجنة املعنية حبقوق      -غري أن اللجنة تظل قلقة      . وبـرامج أخرى للسالمة والعودة املنظمة إىل الوطن       
سواء املعاد توطينهم من    ( إزاء حالة الضعف البالغ اليت يوجد عليها عدد كبري من القصر غري املصحوبني               -الطفل

، مما جيعلهم عرضة للخطر الشديد للغاية املتمثل يف         )طينهم إىل املكسيك  املكسيك إىل بلداهنم األصلية أو املعاد تو      
 . استغالهلم يف أشكال متعددة، منها االجتار ألغراض العمل واالستغالل اجلنسي

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً بضعف حالة القصر املهاجرين غري  
 :وم بوجه خاص مبا يليوينبغي للدولة الطرف أن تق. املصحوبني

تعزيز براجمها املعدة من أجل سالمة القصر غري املصحوبني املوجودين على احلدود  )أ( 
 .الشمالية واجلنوبية وإعادهتم إىل الوطن بشكل منظم
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تنظيم تدريب خاص يف جمال حقوق الطفل لفائدة مسؤويل الدولة العاملني يف مناطق  )ب( 
 صر غري املصحوبني؛احلدود الذين هلم اتصال بالق

العمل على أن يكون احتجاز األطفال واملراهقني املهاجرين، املصحوبني وغريهم،  )ج( 
 وفقاً للقانون وأال يستخدم إال كمالذ أخري وألقصر فترة ممكنة؛

تعزيز تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية، من أجل التصدي ملشكلة  )د( 
 . بني املتزايدةالقصر غري املصحو

  املتابعة والنشر-٧

 املتابعة

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري الثاين معلوماٍت مفصلة عن التدابري املتخذة                -٤٧
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري        . ملتابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية       

ـ  بة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، مبا يف ذلك إحالتها إىل أعضاء احلكومة والربملان، وإىل السلطات احمللية،                املناس
 . للنظر فيها واختاذ إجراءات بشأهنا

 النشر

على نطاٍق واسع، مبا يف ذلك على تطلب اللجنة باملثل إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية  -٤٨
ـ    ة واجلهـاز القضائي، واملنظمات غري احلكومية وأفراد اجملتمع املدين اآلخرين، وإبالغ املكسيكيني             املؤسسـات العام

املهاجرين إىل اخلارج، وكذلك العمال املهاجرين األجانب العابرين أو املقيمني يف املكسيك، باحلقوق اليت يتمتعون هبا                
 . هم وأفراد أسرهم مبوجب االتفاقية

 قادم التقرير الدوري ال-٨

 . ٢٠٠٩يوليه / متوز١تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين يف موعٍد أقصاه  -٤٩

 مصر

 CMW/C/SR.50انظر   (٥١ و ٥٠ يف جلستيها    (CMW/C/EGY/1)نظرت اللجنة يف تقرير مصر األويل        -٥٠
 ٢٧ املعقودة يف    ٥٧ جلستها   ، واعتمدت يف  ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٤ و ٢٣، املعقودتـني يف     )CMW/C/SR.51و

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧أبريل /نيسان

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف وتعرب عن رضاها عن احلوار البناء واملثمر الذي  -٥١
قائمة القضايا دها اخلطية على وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردو     . ُشِرع فيه مع وفد متخصص رفيع املستوى      
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)CMW/C/EGY/Q/1/Add.1 ( واملعلومات اإلضافية اليت قدمها الوفد واليت مكَّنت اللجنة من تكوين فكرة أوضح
 .عن حالة تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف

بلد من البلدان وتعترف اللجنة بأن مصر بلد فيه أعداد هائلة من املهاجرين بأنواعهم الثالثة مجيعها، فهي  -٥٢
 .األصل والعبور واملقصد للعمال املهاجرين

وتالحظ اللجنة أن معظم البلدان اليت يعمل هبا العمال املهاجرون املصريون ليست بعد أطرافاً يف االتفاقية،  -٥٣
 .وأن هذا ميكن أن يشكل عائقاً أمام متتعهم باحلقوق اليت ختوهلا إياهم االتفاقية

 ابية اجلوانب اإلجي-باء 

تشيد اللجنة بالتزام الدولة الطرف حبقوق العمال املهاجرين كما يدل على ذلك كوهنا أول بلد ينضم إىل  -٥٤
 .االتفاقية

وتشيد اللجنة جبهود الدولة الطرف املتواصلة إلخضاع وكاالت التشغيل اخلاصة للوائح تنظيمية وإغالق              -٥٥
 .تلك اليت ال متتثل منها لقانون العمل

 : ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إىل الصكوك التاليةكما -٥٦

وبروتوكول ،   وخباصة النساء واألطفال   ،بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقبة االجتار باألشخاص         )أ( 
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة       املكمالن   مكافحـة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو        

مارس / آذار ١ وانضمت إليهما يف     ٢٠٠٤مارس  / آذار ٥ة، اللذان صدقت عليهما يف       الوطني العابـرة لـلحدود   
 ، على التوايل؛٢٠٠٥

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال       ١٩٩٩ لعام   ١٨٢اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم        )ب( 
 ؛٢٠٠٢مايو / أيار٦ا، اليت صدقت عليها يف واختاذ تدابري فورية للقضاء عليه

الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل املتعلقان ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف             )ج( 
 ٦ و ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٢إنتاج املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، اللذان انضمت إليهما يف             

 .، على التوايل٢٠٠٧فرباير /شباط

  اليت تعوق تنفيذ االتفاقية العوامل والصعوبات-جيم 

، حتيط  ١٩٨١تالحظ اللجنة، أن الدولة الطرف تنظر يف إمكانية رفع حالة الطوارئ املفروضة منذ عام                -٥٧
 يسمح باعتماد قانون ملكافحة     ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩عـلماً أيضـاً بأن التعديل الذي أدخل على الدستور يف            

نون اجلديد قد يؤثر على تنفيذ بعض القوانني واملعاهدات الدولية، مبا       وتظل اللجنة قلقة من أن هذا القا      . اإلرهاب
 .يف ذلك االتفاقية
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 يفرض قيوداً على أنشطة املنظمات غري احلكومية        ٢٠٠٢ لعام   ٨٤وتالحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم        -٥٨
دور املهم الذي يضطلع به     وتشدد على ال  . العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق العمال املهاجرين          

 .اجملتمع املدين بوصفه شريكاً يف تنفيذ أحكام االتفاقية

 دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات -دال 

 )٨٤ و٧٣املادتان ( تدابري التنفيذ العامة -١

 تنفيذالسن التشريعات و

 . من االتفاقية١٨ من املادة ٦ والفقرة ٤تالحظ اللجنة بقلق حتفظات الدولة الطرف على املادة  -٥٩

 من املادة ٦ والفقرة ٤على املادة   تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف حتفظاهتا           
ويف هذا السياق، تذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف مل تقدم حتفظاً           . ة، بغرض سحبها   مـن االتفاقي   ١٨

حلقوق املدنية والسياسية اليت متنح مجيع       من العهد الدويل اخلاص با     ١٤ من املادة    ٦عـلى الفقـرة     
 .األفراد، مبن فيهم العمال املهاجرون، احلق يف املطالبة بالتعويض عن اإلدانة اخلاطئة

 من االتفاقية   ٧٧ و ٧٦وتالحظ اللجنة أن مصر مل تقدم حىت اآلن اإلعالنات املنصوص عليها يف املادتني               -٦٠
 .سائل من الدول األطراف وبالغات من األفراداليت تقر باختصاص اللجنة يف أن تتلقى ر

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف مسألة تقدمي اإلعالنات املنصوص عليها يف املادتني  
 . من االتفاقية٧٧ و٧٦

 املتعلقة  ١٩٤٩ لعام   ٩٧وتالحـظ اللجـنة أن مصر مل تنضم بعد إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                 -٦١
 ).األحكام التكميلية( املتعلقة بالعمال املهاجرين ١٩٧٥ لعام ١٤٣اً للعمل وال إىل االتفاقية رقم باهلجرة طلب

 إىل اتفاقييت   يف أقرب وقت ممكن   تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف مسألة االنضمام            
 . اللتني تتعلقان بالعمال املهاجرين١٤٣ ورقم ٩٧منظمة العمل الدولية رقم 

 ناتمجع البيا

تأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات دقيقة بشأن تدفقات اهلجرة اخلاصة مبصر وبشأن قضايا أخرى تتصل  -٦٢
وتذكِّر اللجنة بأن هذه املعلومات ضرورية لفهم حالة العمال املهاجرين يف الدولة الطرف ولتقييم تنفيذ               . باهلجرة
 .االتفاقية
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ا من أجل إنشاء قاعدة بيانات سليمة       تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على مواصلة جهوده         
تتمشـى مع مجيع جوانب االتفاقية بوصفها أداة لرسم سياسات فعالة يف جمال اهلجرة ولتنفيذ خمتلف                

 .أحكام االتفاقية

 التدريب يف جمال االتفاقية ونشر املعلومات بشأهنا

قية، ومل تعتمد تدابري كافية لنشر      تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تنظم دورات تدريبية تتعلق باالتفا           -٦٣
 .املعلومات املتعلقة هبا يف أوساط مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الشروع يف عقد دورات تدريبية جلميع املوظفني العاملني              
الصعيد احمللي يف جمال اهلجرة، وخباصة أفراد الشرطة وموظفو احلدود واملوظفون الذين يتعاملون على 

كما تشجعها على اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة حصول العمال املهاجرين على . مع العمال املهاجرين
 .املعلومات املتعلقة حبقوقهم مبوجب االتفاقية

 )٨٣ و٧املادتان ( مبادئ عامة -٢

 عدم التمييز

الدستور يشري إىل املواطنني املصريني  من ٤٠تالحـظ اللجـنة أن مبدأ عدم التمييز كما ُعرِّف يف املادة       -٦٤
وينتاب اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد أن بعض العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يعانون من خمتلف                . فقـط 

أشكال التمييز يف جمال العمل والسكن ومن اإلمكانيات احملدودة للحصول على اخلدمات يف جمايل الصحة والتعليم 
 .اعيومن الوصم االجتم

 :تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها من أجل 

كفالـة متـتع مجـيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املوجودين على أراضيها أو               )أ( 
 ؛٧اخلاضعني لواليتها باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون أي متييز، طبقاً للمادة 

ف املوظفني العموميني العاملني يف جمال اهلجرة،       تعزيز احلمالت اإلعالمية اليت تستهد     )ب( 
وال سـيما عـلى الصـعيد احمللي، واجلمهور بشكل عام بشأن القضاء على التمييز ضد املهاجرين،              

 .ومكافحة هتميشهم ووصمهم اجتماعياً

 احلق يف سبيل انتصاف فعال

 لكل فرد، وطنياً كان أم أجنبياً، وفقاً حتيط اللجنة علماً باملعلومات الواردة من الدولة الطرف ومفادها أن -٦٥
، إمكانية اللجوء إىل احملاكم ٨، السنة الدستورية رقم    ٨ملـا يقضـي به حكم احملكمة الدستورية يف القضية رقم            

ومع ذلك، ال تزال اللجنة قلقة إزاء حمدودية اإلمكانيات         . والتمـتع حبمايـة احلقوق املنصوص عليها يف القوانني        



 

15 

 املهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوين، للجوء إىل القضاء لعدم علمهم بسبل االنتصاف              املـتاحة للعمـال   
 .اإلدارية والقضائية املتاحة هلم

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها إلعالم العمال املهاجرين بسبل االنتصاف  
 :صي الدولةَ الطرف بأن تكفلوتو. اإلدارية والقضائية والبت يف شكاواهم بأكثر الطرق فعالية

أن تـنص التشريعات وتكفل املمارسة ومتتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مبن             )أ( 
فيهم من هم يف وضع غري قانوين، بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا مواطنو الدولة الطرف لتقدمي الشكاوى 

 واللجوء إىل آليات جرب الضرر أمام احملاكم؛

 أي شخص انُتِهكت حقوقه أو حرياته املعترف هبا يف هذه االتفاقية            إمكانية حصول  )ب( 
 .على سبيل انتصاف فعال

 حقـوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         -٣
 )٣٥ إىل ٨املواد 

 أُغِلق دون توضيح الظروف ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣٠تالحظ اللجنة بقلق أن التحقيق يف أحداث  -٦٦
كما تعرب عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد أن شهود عيان مل ُيستمع             .  مهاجراً سودانياً  ٢٧إىل وفاة   الـيت أدت    

 .إليهم أثناء التحقيق

 ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣٠توصـي اللجـنة بإعادة فتح ملف التحقيق يف أحداث            
 الظروف، توصي اللجنة    وأياً كانت تلك  . لتوضيح الظروف اليت أدت إىل وفاة املهاجرين السودانيني       

 .أيضاً باختاذ تدابري ملنع وقوع أحداث مماثلة يف املستقبل

وحتيط اللجنة علماً باملعلومات الواردة من الدولة الطرف ومفادها أنه مت، وفقاً حلكم احملكمة الدستورية                -٦٧
 لعام  ٩٧لسفر رقم   ، تعديل قانون جوازات ا    ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ الصادر يف    ٢٤٣/٢١العلـيا رقـم     

ومع ذلك، ينتاب اللجنة قلق     .  بغية السماح للمرأة احلصول على جواز السفر دون إذن أي طرف ثالث            ١٩٥٩
مـن أن بعض موظفي الشرطة، يف الواقع العملي، ال يزالون، كما تفيد التقارير يشترطون أن حتصل النساء على                   

 .سفراإلذن من أزواجهن أو أقربائهن لكي حيصلن على جواز 

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، يف الواقع العملي، إصدار جوازات السفر للنساء               
 .الالئي يطلبنها دون إذن أي طرف ثالث

إن اللجـنة، إذ تالحظ تأكيد الدولة الطرف أنه ال وجود ألي عمال مهاجرين رهن االعتقال اإلداري،                  -٦٨
ظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يقومون بالقبض على بعض العمال         تظـل قلقـة إزاء املعلومـات اليت تفيد أن املو          
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كما يقومون باحتجازهم يف حالة عجزهم عن إثبات حيازهتم ألوراق هوية صاحلة            . املهاجـرين بدون أمر رمسي    
 .وبإخضاعهم أحياناً، حسبما يدَّعى، للتعذيب وسوء املعاملة

ي القضاء واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني توصي اللجنة بتوفري التدريب املالئم جلميع موظف    
كما توصي اللجنة الدولةَ    . على احترام حقوق اإلنسان وعدم التمييز على األسس اإلثنية أو العرقية          

الطرف بأن تتخذ تدابري للتحقيق فوراً يف مجيع الشكاوى املتعلقة بتعذيب العمال املهاجرين أو إساءة               
 .اكمة اجلناة ومعاقبتهممعاملتهم أثناء احتجازهم وحم

 منه  ٢٧وتالحـظ اللجنة بقلق أن احلماية اليت مينحها قانون العمل للعمال املهاجرين ختضع حبكم املادة                 -٦٩
 من االتفاقية ال تتضمن أي إشارة إىل مبدأ املعاملة          ٢٥وتذكِّر بأن املادة    . الشـتراط وجود اتفاق للمعاملة باملثل     

بغي املساواة بني العمال املهاجرين واملواطنني يف األجور وغري ذلك من شروط العمل             باملثل وأهنا تنص على أنه ين     
 .والتوظيف

 من قانون العمل إللغاء هذا الشرط وكفالة ٢٧توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل املادة  
 .متتع مجيع العمال املهاجرين باملساواة يف األجور وغري ذلك من شروط العمل والتوظيف

وتعرب اللجنة عن قلقها من أن العمال املهاجرين الذين يطلبون تصريح عمل يف مصر يتعني عليهم تقدمي        -٧٠
منظمة العمل  دونة  وتذكِّر بأنه ينبغي، وفقاً مل    . اإليدز/شـهادة تثبت عدم إصابتهم بفريوس نقص املناعة البشري        

ل، عدم اشتراط إجراء اختبار فريوس      عامل العم اإليدز و /لممارسات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري     الدولية ل 
 .نقص املناعة البشري أثناء التعيني

دونة منظمة العمل   توصـي اللجنة بأن تكون االختبارات الطبية للعمال املهاجرين مطابقة مل           
 واملبادئ التوجيهية   اإليدز وعامل العمل  /الدولـية للممارسـات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية        

 .اإليدز وحقوق اإلنسان/ية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشريةالدول

وتأسـف اللجنة لكون األطفال املولودين يف مصر للعمال املهاجرين، سواء كان وضعهم قانونياً أم غري                 -٧١
ى أن  من االتفاقية اليت تنص عل٢٩قانوين، ال حيصلون على شهادة ميالد من السجل املدين املصري، خالفاً للمادة 

 .كل طفل يولد لعامل مهاجر له احلق يف محل اسم والتسجيل لدى ميالده واحلصول على جنسية

احلق يف محل اسم والتسجيل لدى      توصـي اللجنة بأن ُيكفل لكل طفل يولد يف مصر لعامل مهاجر              
لسجل  من االتفاقية ويف احلصول على شهادة ميالد من ا        ٢٩ وفقاً للمادة     جنسية واحلصـول على  مـيالده   

 .املدين املصري

وتالحـظ اللجـنة بقلـق أن معظم أبناء العمال املهاجرين احلائزين للمستندات الالزمة ال يتيسر هلم االلتحاق                   -٧٢
  .باملدارس العامة وأن أبناء العمال املهاجرين غري احلائزين هلا ال يتيسر هلم االلتحاق بأي نظام للتعليم، عاماً كان أم خاصاً
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 الدولة الطرف بأن متنح جلميع أبناء العمال املهاجرين، سواء لديهم أم ال املستندات توصي اللجنة 
 ٣٠الالزمـة، فرصة االلتحاق باملدارس على أساس املساواة يف املعاملة مع األطفال املصريني وفقاً للمادة     

 .من االتفاقية

ه ال تنطبق على اخلدم يف املنازل،       من قانون العمل تنص على أن أحكام      ) ب(٤وتالحظ اللجنة أن املادة      -٧٣
 .كما تالحظ بقلق تزايد عدد اخلدم األجانب يف املنازل وانعدام احلماية القانونية هلم. مبن فيهم األجانب

توصي اللجنة بأن جيري تعديل قانون العمل كي ينطبق على اخلدم يف املنازل، مبن فيهم اخلدم  
كما توصي الدولةَ الطرف بأن تتخذ التدابري       . م احلماية املهاجـرون، أو اعتماد قانون جديد يوفر هل       

وتوصي أيضاً بأن يتيسر للمهاجرين    . املناسـبة حلماية خدم املنازل املهاجرين، وال سيما النساء منهم         
العـاملني يف قطاع اخلدمة املرتلية االستفادة من آليات تقدمي الشكاوى ضد أرباب العمل والتحقيق               

 .زات، مبا يف ذلك إساءة املعاملة، ومبعاقبة اجلناةفوراً يف مجيع التجاو

وإذ ترحـب اللجنة جبهود الدولة الطرف املتواصلة لنشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية يف أوساط العمال                -٧٤
ري املهاجرين املصريني الراغبني يف العمل يف اخلارج، تالحظ أن اإلعالم العام املوجه للعمال املهاجرين نادراً ما يش                

 .إىل حقوقهم املستمدة من االتفاقية

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل زيادة توعية العمال املهاجرين ومن               
 .يرغبون يف اهلجرة إىل اخلارج للعمل باحلقوق املستمدة من االتفاقية

حقـوق أخـرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين للمستندات           -٤
 )٥٦ إىل ٣٦املواد (أو املوجودين يف وضع قانوين الالزمة 

تعـرب اللجـنة عـن قلقها إزاء كون العمال املهاجرين املصريني يف اخلارج ال يستطيعون ممارسة حقهم يف                -٧٥
 .التصويت

تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تيسري ممارسة العمال املهاجرين                
 .ارج، حلقهم يف التصويتاملصريني املقيمني يف اخل

يمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما     شـجيع توفـري األوضاع السل     ت -٥
 )٧١ إىل ٦٤املواد (يتعلق باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم 

ة تالحظ اللجنة أن املعلومات املعروضة عليها غري واضحة فيما يتعلق مبسألة ما إذا كانت قد أنشئت فعالً اللجن -٧٦
 .الرفيعة املستوى للهجرة وما حققته حىت اآلن

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن توفر املوارد املالية والبشرية الكافية للجنة الرفيعة املستوى                
للهجرة كي يتسىن هلا االضطالع، كما ينبغي، جبميع األنشطة املتصلة باهلجرة املنصوص عليها يف واليتها،               

 .١٩٨٣ لعام ١١١قم كما ُعرِّفت يف القانون ر
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وتالحـظ اللجـنة أن اجمللس القومي املصري حلقوق اإلنسان قد تلقى عدداً من الشكاوى خبصوص حقوق                  -٧٧
العمال املهاجرين املصريني املقيمني يف اخلارج وتعرب عن قلقها إزاء ما ُيزَعم من نقص املساعدة الالزمة املقدمة هلم من 

 وجه اخلصوص املعلومات اليت تفيد أن بعض العمال املهاجرين املصريني مل            وتالحظ بقلق على  . اجلهـات القنصـلية   
ُيمـنحوا مسـتندات السـفر للعودة إىل مصر بعدما صدرت قرارات طردهم يف البلد املستضيف وتذكِّر بأن العمال                   

 ).قية من االتفا٨املادة (املهاجرين وأفراد أسرهم حيق هلم يف أي وقت دخول بلدهم األصلي والبقاء فيه 

توصي اللجنة بأن تليب اجلهات القنصلية بقدر أكرب من الفعالية حاجة العمال املهاجرين املصريني               
وأفـراد أسـرهم للحماية وبأن تقدم املساعدة الالزمة على وجه اخلصوص إىل من يوجدون منهم رهن                 

 أسرهم الذين يودون    االحـتجاز وتصدر فوراً مستندات السفر جلميع العمال املهاجرين املصريني وأفراد          
كما توصي بتحسني آليات تلقي الشكاوى من العمال املهاجرين         . العـودة إىل مصر أو يضطرون لذلك      

 .وبتعميمها يف مجيع السفارات والقنصليات

وتشـعر اللجنة بالقلق إزاء حالة العمال املهاجرين املصريني من ضحايا نظام الكفالة الرامي إىل متكني الكفيل                -٧٨
حكم فيهم طيلة فترة إقامتهم يف الدولة اليت يعملون هبا، وخباصة يف بلدان اخلليج، بل منعهم يف بعض األحيان من من الت

 .العودة إىل مصر

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع سفاراهتا وقنصلياهتا على تقدمي املساعدة إىل العمال              
 التفاوض مع بلدان املقصد املعنية بشأن إلغاء        املهاجرين اخلاضعني لنظام الكفالة هذا وبأن تسعى إىل       

 .هذا النظام

وإذ تالحـظ اللجـنة أن الدولـة الطرف تعد باألساس بلد عبور لضحايا االجتار باألشخاص، فإهنا حتيط علماً             -٧٩
 .األشخاصوتأسف لعدم وجود أي تشريع حمدد ساري املفعول ملكافحة االجتار ب. باستعدادها ملعاجلة هذه املشكلة الناشئة

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على 

 اعتماد قانون حمدد ملكافحة االجتار باألشخاص؛ )أ( 

تكثـيف جهودها من أجل مكافحة هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص، وخباصة            )ب( 
النساء واألطفال، عن طريق مجلة أمور منها اختاذ اخلطوات املناسبة لكشف العمليات غري القانونية أو 

أو /السـرية لـنقل العمـال املهاجـرين وأسرهم ومعاقبة من ينظمها أو يساعد فيها من اجملرمني و                 
 .اجلماعات

  املتابعة والنشر-٧

 املتابعة

ترحب اللجنة بالتقرير األويل الذي أورد بالتفصيل القوانني واللوائح املتصلة بأحكام االتفاقية، وتطلب مع  -٨٠
 .ومات مفصلة يف تقريرها الثاين عن كيفية تنفيذ هذه القوانني واللوائح يف الواقعذلك من الدولة الطرف تقدمي معل
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وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة                -٨١
ن تتخذ مجيع التدابري املناسبة وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأ. ملتابعة التوصيات املقدمة يف هذه املالحظات اخلتامية

لكفالة تنفيذ هذه التوصيات، مبا يف ذلك إحالتها إىل أعضاء احلكومة والربملان وإىل السلطات احمللية بقصد النظر                 
 .فيها واختاذ إجراءات بشأهنا

 النشر

 يف ذلك   تطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع، مبا               -٨٢
يف أوسـاط اجلهـات احلكومية والقضاء واملنظمات غري احلكومية وغريها من كيانات اجملتمع املدين، وأن توعي                 
املهاجرين املصريني يف اخلارج والعمال املهاجرين األجانب العابرين ملصر أو املقيمني فيها مبا هلم وألفراد أسرهم                

 .من حقوق مبوجب االتفاقية

  القادم التقرير الدوري-٨

 .٢٠٠٩يوليه / متوز١تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين حبلول  -٨٣
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 املرفقات
 املرفق األول

الدول اليت وقعت على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع 
 العمال املهاجرين وأفـراد أسرهـم، أو صدقت عليها أو 

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧    انضمت إليهـا حىت 
 )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام تاريخ التوقيع الدولة

 )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين١١ أذربيجان
 ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣ ٢٠٠٤أغسطس / آب١٠ األرجنتني
 )أ(٢٠٠٢فرباير / شباط٥ إكوادور
  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢ إندونيسيا
 ) أ(٢٠٠١فرباير / شباط١٥ أوروغواي

  )أ(١٩٩٥نوفمرب /ن الثاين تشري١٤ أوغندا
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٣ باراغواي

 )أ(٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤ بليز
 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٧ بنغالديش

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ بنن
 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ بوركينا فاسو

 )أ(١٩٩٦رب ديسم/ كانون األول١٣ البوسنة واهلرسك
 )أ(٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٦ بوليفيا

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢ بريو
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٣ تركيا
 ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ توغو

 )أ(٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠  ليشيت-تيمور 
 )أ(٢٠٠٥ريل أب/ نيسان٢١         اجلزائر

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢ جزر القمر
 )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨ اجلماهريية العربية الليبية 

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢ اجلمهورية العربية السورية
 )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٦ الرأس األخضر
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 )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام تاريخ التوقيع الدولة
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ سان تومي وبرينسييب

 )أ(١٩٩٦مارس / آذار١١ سري النكا
  ٢٠٠٣مارس / آذار١٤  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣ السلفادور

 )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٩ السنغال
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٥ سرياليون
 )أ(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٥ سيشيل
 ٢٠٠٥مارس / آذار٢١  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٤ شيلي

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١ ودصربيا واجلبل األس
  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ طاجيكستان

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٥ غابون
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ غانا

  ٢٠٠٣مارس / آذار١٤  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ غواتيماال
  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ غيانا
 )أ(٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ٧ غينيا

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢  بيساو-غينيا 
  ١٩٩٥يوليه / متوز٥  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٥ الفلبني

  )أ(٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩ قريغيزستان
  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧ كمبوديا
 )أ(١٩٩٥مايو / أيار٢٤ كولومبيا
  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢ ليبرييا
  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  ٢٠٠٤بتمرب س/ أيلول٢٤ ليسوتو

 )أ(٢٠٠٣يونيه / حزيران٥ مايل 
 )أ(١٩٩٣فرباير / شباط١٩ مصر

  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١  ١٩٩١أغسطس / آب١٥ املغرب
  ١٩٩٩مارس / آذار٨  ١٩٩١مايو / أيار٢٢ املكسيك
 )أ(٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢  موريتانيا
 )أ(٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٦ نيكاراغوا
 )أ(٢٠٠٥أغسطس / آب٩ هندوراس
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 املرفق الثاين

 أعضاء اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال 
 املهاجرين وأفراد أسرهم وتشكيل مكتبها

 ٣١تنتهي مدة العضوية يف 
 اسم العضو بلد اجلنسية ديسمرب/كانون األول

 السيد فرانسيسكو ألبا املكسيك ٢٠٠٧

 يه سريانو بريبانتيسالسيد خوس الفلبني ٢٠٠٩

  مينا-السيد فرانسيسكو كاريون  إكوادور ٢٠٠٧

 السيدة آنا اليزابيث كوبياس ميدينا السلفادور ٢٠٠٧

 السيدة آناماريا ديغييس غواتيماال ٢٠٠٩

 السيد أمحد حسن الربعي مصر ٢٠٠٧

 السيد عبد احلميد اجلمري   املغرب ٢٠٠٧

 واسامالسيد براساد كاريا سري النكا ٢٠٠٩

 السيد حممد سيفيم تركيا ٢٠٠٩

 السيد أزاد تاغيزاده  أذربيجان ٢٠٠٩

 :تشكيل املكتب

 )سري النكا (كارياواسامالسيد براساد  : الرئيس 

 )الفلبني(السيد خوسيه سريانو بريانتيس  :نواب الرئيس 

 )السلفادور(السيدة آنا اليزابيث كوبياس ميدينا  

 )املغرب(السيد عبد احلميد اجلمري  

 )املكسيك(السيد فرانسيسكو ألبا  :املقرر 
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 املرفق الثالث

  من النظام الداخلي املؤقت للجنة ١٩بيان شفوي مت اإلدالء به وفقاً للقاعدة 

 من النظام الداخلي املؤقت للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال ١٩مت اإلدالء هبذا البيان وفقاً للقاعدة  -١
 .اد أسرهماملهاجرين وأفر

، أن تطلب إىل األمني العام الترتيب لعقد )الدورة السادسة(وقررت اللجنة، يف جلستها الثامنة واخلمسني  -٢
وحيل هذا الترتيب حمل عقد . ، تستغرق إحدامها أسبوعني وتدوم األخرى أسبوعاً واحدا٢٠٠٨ًدورتني هلا يف عام 

 هاء من امليزانية الربناجمية املقترحة ٢٨ والباب ٢ما اعتماد يف الباب دورٍة ملدة ثالثة أسابيع يف السنة، وقد أُدرج هل
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 

ويبلغ إمجايل االعتماد املرصود للسفر وبدل اإلقامة اليومي للخرباء املستقلني واملقترح يف امليزانية الربناجمية   -٣
 دوالر  ٩١ ٦٠٠(رات الواليات املتحدة     دوالر من دوال   ١٨٣ ٢٠٠ ما قدره    ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفـترة السـنتني     

 .، حقوق اإلنسان٢٣يف إطار الباب ) سنوياً

وسيبلغ إمجايل التكاليف الكاملة للسفر وبدل اإلقامة اليومي للخرباء املستقلني واألنشطة املزمع القيام هبا               -٤
 . ، حقوق اإلنسان٢٣ يف إطار الباب ٢٠٠٨ دوالر لعام ١٨٠ ٠٠٠مبوجب شروط املقرر 

ولن يكون هناك أي احتياجات إضافية ينبغي تقدميها إىل اللجنة يف إطار خدمات املؤمترات، مبا أن خطة                  -٥
 .  ال تزال دون تغيري٢٠٠٨االجتماعات املقترحة لعام 

وإذا اعتمدت اللجنة مشروع املقرر، سيبلغ إمجايل التكاليف الكاملة اإلضافية لألنشطة املزمع القيام هبا يف  -٦
، حقوق اإلنسان، من امليزانية     ٢٣ دوالر ضمن الباب     ٨٨ ٤٠٠ ما قدره    ٢٠٠٨مشـروع املقـرر لعام      إطـار   

 . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة قد تنشأ على األرجح ٨٨ ٤٠٠ورغم أن احتياجات إضافية قدرها  -٧
قرر، فإن التجربة السابقة بشأن خطة اجتماعات اللجنة، تشري إىل أن           يف حالـة اعـتماد اللجـنة ملشـروع امل         

وتود األمانة العامة أن تبلغ اللجنة بأهنا ستقوم، استناداً إىل . االحتياجات اإلضافية ال ينبغي اقتراحها يف هذا الوقت
 خطة دورتيها لعام  واملقررات اليت ستتخذها اللجنة بشأن٢٠٠٨الـتجربة املكتسـبة يف خدمة دوريت اللجنة يف          

 من ٢٣ بأي آثار مترتبة يف املوارد توافق عليها اجلمعية العامة يف إطار الباب             ٢٠٠٨، بـإبالغ اللجنة يف      ٢٠٠٩
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
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 املرفق الرابع

 بيان صادر عن اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد 
  بشأن فكرة إنشاء هيئة واحدة ملعاهدات حقوق اإلنسانأسرهم

هـذا البيان هو مسامهة من اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف النقاش                  -١
 .اجلاري بشأن إصالح هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

) A/59/2005/Add.3(اإلنسان  تشـري اللجـنة إىل خطـة عمل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق               -٢
وتعرب اللجنة عن تقديرها لورقة     . واملقترحات الواردة فيه بالنسبة إىل إصالح هيئات معاهدات حقوق اإلنسان         

املفاهـيم اليت أعدهتا املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن اقتراحها إنشاء هيئة دائمة موحدة ملعاهدات حقوق                
 ).HRI/MC/2006/2(اإلنسان 

قد نظرت اللجنة باهتمام كبري يف ورقة مفاهيم املفوضة السامية، اليت كان هلا الفضل يف حتديد عدد من         و -٣
وتدرك اللجنة نية املفوضة السامية اقتراح      . التحديات اليت يواجهها حالياً نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان        

 .تدابري عملية ترمي إىل إجياد حلول للتحديات احملددة

 اللجنة مجيع الوثائق املتعلقة باملقترح الوارد يف ورقة املفاهيم، إضافة إىل املواقف اليت اختذهتا                ودرسـت  -٤
وتود اللجنة أن تعرب عن خوفها من أن إنشاء هيئة دائمة           . هيـئات املعـاهدات األخرى رداً على هذا املقترح        

ن قد يؤدي إىل نقص يف االهتمام اخلاص موحدة للمعاهدات حتل حمل هيئة متخصصة لرصد اتفاقية العمال املهاجري
وإىل جانب هذا التخوف من فقدان خصوصية اتفاقية العمال املهاجرين، فإن اللجنة قلقة . حبقوق العمال املهاجرين

من فقدان اهلوية اخلاصة باالتفاقية، ال سيما وأهنا مل ميض على وجودها سوى بضع سنوات وال تزال تعمل جاهدة 
 . اهلوية اخلاصةمن أجل تطوير تلك

قد . وبالـنظر إىل هذه املخاوف، ال ترى اللجنة أن مقترح املفوضة السامية قابل لإلجناز يف هذه املرحلة                 -٥
يكون إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات هدفاً يف األجل الطويل، غري أن اللجنة تؤيد بشدة، يف الوقت الراهن، 

عاهدات وعلى زيادة التعاون بينها من أجل حتسني قدرة نظام هيئات           التركيز على توحيد أساليب عمل هيئات امل      
 .املعاهدات

ومن . وهلذا الغرض، نظرت اللجنة يف املقترحات اليت قدمها الفريق العامل املعين بتوحيد أساليب العمل              -٦
حات ملموسة، أو هذه املقترحات فكرة إنشاء فريق عامل تابع لالجتماع املشترك بني اللجان من أجل مناقشة مقتر

وحتبذ اللجنة . بدالً من ذلك، إنشاء هيئة لصنع القرارات من مستوى أعلى، حتل حمل االجتماع املشترك بني اللجان
وتعتقد اللجنة أن االجتماع املشترك     . اخليار األول املتعلق بإنشاء فريق عامل تابع لالجتماع املشترك بني اللجان          

ن تقليص نطاقه ألنه ال يركز على عملية التوحيد فحسب، بل يناقش أيضاً             بـني الـلجان ينبغي احلفاظ عليه دو       
وباإلمكان أن ُيعهد للفريق العامل بتقدمي مقترحات بشأن توحيد         . مسـائل أخـرى هتم نظام هيئات املعاهدات       

 نطاقه، إن أساليب العمل إىل هيئات املعاهدات عرب االجتماع املشترك بني اللجان الذي ينبغي احلفاظ عليه وتعزيز
 .لزم األمر ذلك
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 املرفق اخلامس

  ٧٣تقدمي تقارير الدول األطراف مبوجب املادة 
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧من االتفاقية لغاية 

 الدولة الطرف نوع التقرير تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير

 أذربيجان أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 نياألرجنت أويل ٢٠٠٨يونيه / حزيران١

 إكوادور أويل ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧  ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 أوروغواي أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 أوغندا أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 بليز أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 بوركينا فاسو أويل ٢٠٠٥مارس / آذار١

 البوسنة واهلرسك أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 بوليفيا أويل ٢٠٠٧يناير /انون الثاين ك٢٢  ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 بريو أويل ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١

 تركيا أويل ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١

  ليشيت-تيمور  أويل ٢٠٠٥مايو / أيار١

 اجلزائر أويل ٢٠٠٦أغسطس / آب١

 اجلماهريية العربية الليبية أويل ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١

 اجلمهورية العربية السورية أويل  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١ ٢٠٠٦بر أكتو/ تشرين األول١

 الرأس األخضر أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 سري النكا أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 السلفادور أويل ٢٠٠٧فرباير / شباط١٩  ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 السنغال أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 سيشيل أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 شيلي أويل ٢٠٠٦يوليه / متوز١

 طاجيكستان أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١



 

26 

 الدولة الطرف نوع التقرير تاريخ وروده التاريخ احملدد لتقدمي التقرير

 غانا أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 غواتيماال أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 غينيا أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 الفلبني أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 قريغيزستان أويل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١

 ولومبياك أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 ليسوتو أويل ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١

 مايل الدوري الثاين ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١

 مصر الدوري الثاين ٢٠٠٩يوليه / متوز١

 املغرب أويل ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 املكسيك الدوري الثاين ٢٠٠٩يوليه / متوز١

 موريتانيا أويل ٢٠٠٨مايو / أيار١

 نيكاراغوا أويل ٢٠٠٧فرباير / شباط١  ٢٠٠٧فرباير / شباط١

 هندوراس أويل ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١
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 املرفق السادس

 قائمة بالوثائق الصادرة أو اليت ستصدر فيما يتعلق 
 بالدورتني اخلامسة والسادسة للجنة

الدورة اخلامسة للجنة املعنية حبماية (جـدول األعمـال املؤقت وشروحه       
 )هاجرين وأفراد أسرهمحقوق مجيع العمال امل

 CMW/C/5/1 

 CMW/C/SR.39-48  حماضر موجزة للدورة اخلامسة للجنة

الدورة السادسة للجنة املعنية حبماية حقوق      (جـدول األعمال وشروحه     
 )مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 CMW/C/6/1 

 CMW/C/SR.49-58  حماضر موجزة للدورة السادسة للجنة

 CMW/C/MEX/1   للمكسيكالتقرير األويل

 CMW/C/MEX/1/Q  املكسيك: قائمة املسائل

 CMW/C/MEX/1/Q/Add.1  الردود اخلطية من حكومة املكسيك على قائمة املسائل

 CMW/C/MEX/CO/1  املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل للمكسيك

 CMW/C/EGY/1  التقرير األويل ملصر

 CMW/C/EGY/1/Q  مصر: قائمة املسائل

 CMW/C/EGY/1/Q/Add.1  الردود اخلطية من حكومة مصر على قائمة املسائل

 CMW/C/EGY/CO/1  املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األويل ملصر

- - - - - 


