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االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق
 أفراد أسرهممجيع العمال املهاجرين و

  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
  الدورة اخلامسة عشرة

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢٣-١٢

 مـن   ٧٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  االتفاقية

املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد               
  أسرهم

  األرجنتني    
 ١٦٧يف جلـستيها    ) CMW/C/ARG/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل لألرجنتني         -١
، ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ١٣ و ١٢، املعقودتني يف    )SR.168 و CMW/C/SR.167انظر   (١٦٨و

، ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢١ و٢٠، املعقودتني يف  ١٨٠ و ١٧٩واعتمدت اللجنة، يف جلستيها     
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بالتقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف وإن كان يف وقت متأخر،               -٢

جنة عن شكرها للدولة    وتعرب الل . ته مع وفدها  أجروتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي       
. الطرف على الردود املفصلة على قائمة املسائل واملعلومات اإلضافية الشاملة اليت قدمها الوفد

  .سابق كافومع ذلك، تعرب عن أسفها لعدم تقدمي الردود املكتوبة يف وقت 
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وتالحظ اللجنة أن البلدان اليت يعمل فيها معظم العمال املهـاجرين األرجنتينـيني               -٣
يف االتفاقية، األمر الذي يشكل عقبة حتول دون متتع هؤالء العمال مبا        حىت اآلن   ست أطرافاً   لي

  .هلم من حقوق مبوجب االتفاقية
 بدراسة اللجنة للتقرير    ذات الصلة وترحب اللجنة مبسامهات املنظمات غري احلكومية         -٤

  .األويل لألرجنتني

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :طوات اإلجيابية املتمثلة يف اعتماد التدابري التشريعية التاليةترحب اللجنة باخل  -٥

، الـذي   ")قانون اهلجـرة  ("بشأن اهلجرة   ) ٢٠٠٤(٢٥٨٧١القانون رقم     )أ(  
وحيمي حـق مجيـع     ) ٤املادة  (يعترف باحلق يف اهلجرة كحق أساسي وغري قابل للتصرف          

وصول اجملاين إىل مجيع مـستويات   ن يف أوضاع غري قانونية يف ال      واملهاجرين َمبن فيهم املهاجر   
، ويطلب من أرباب العمل االمتثال لتـشريعات        )٨ و ٧املادتان  (التعليم واخلدمات الصحية    

  ؛)٥٦املادة (العمل بغض النظر عن وضع العامل كمهاجر 
، الذي ينص أيضاً على التزامات الدولة الطرف        ٦١٦/٢٠١٠املرسوم رقم     )ب(  

 يف ذلك التزامها باعتماد تدابري ترمي إىل تسوية أوضـاع           ، مبا ٢٥٨٧١مبوجب القانون رقم    
   أحكام االتفاقية؛مبا يتمشى معاملهاجرين، وتوسيع نطاق تعريف العمال املهاجرين 

بشأن منع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه      ) ٢٠٠٨(٢٦٣٦٤القانون رقم     )ج(  
دية يعاقب عليها بالـسجن     ومساعدة الضحايا، الذي يعرِّف االجتار باألشخاص كجرمية احتا       

   عاماً وينص على تقدمي املساعدة للضحايا؛١٥وأعوام  ٣ملدة تتراوح بني 
، الذي يهدف إىل فرض      باألشخاص التعديل األخري للقانون املتعلق باالجتار      )د(  

عقوبات أشد على املتاجرين ويلغي الشرط الذي يقضي بأن يثبت الضحايا الذين تتجـاوز              
  . أهنم مل يوافقوا مبدئياً على املشاركة يف نشاط استغاليل عاما١٨ًأعمارهم 

  :ية التاليةاتوتالحظ اللجنة مع االرتياح التدابري املؤسسية والسياس  -٦
الربنامج الوطين لتوحيد وثائق اهلجرة، الذي يـسمح بتـسوية أوضـاع              )أ(  

خروط اجلنويب   مهاجر من بلدان ليست أعضاء يف السوق املشتركة لبلدان امل          ١٣ ٠٠٠ قرابة
، ) السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنـويب -برنامج الوطن الكبري  (ومسح يف املرحلة الثانية     

مبنح تراخيص إقامة دائمة أو مؤقتة ألكثر من نصف مقدمي الطلبات من بلـدان الـسوق                 
من  مقدِّم طلب    ٤٢٣ ٧١١املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب والدول املنتسبة، البالغ عددهم         

  الذين عاشوا يف السابق بصورة غري قانونية يف الدولة الطرف؛
الربنامج الوطين ملنع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه ومـساعدة ضـحايا             )ب(  

، وإنشاء مكتب إلنقاذ ومساعدة     ١٢٨١/٢٠٠٧رسوم رقم   املاالجتار، الذي اعُتمد مبوجب     
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 وحقوق اإلنسان لتقدمي املـساعدة إىل  ، يف إطار وزارة العدل٢٠٠٨ضحايا االجتار، يف عام    
  الضحايا ريثما يقدمون شهاداهتم يف دعاوى قضائية؛

 واليت  ١٠٨٦/٢٠٠٥املرسوم رقم   باخلطة الوطنية ملكافحة التمييز املعتمدة        )ج(  
يقوم بتنفيذها ورصدها املعهد الوطين املعين مبكافحة التمييز وكره األجانب والعنـصرية يف             

  .وحقوق اإلنسانإطار وزارة العدل 
وتالحظ اللجنة، مع االرتياح تصديق الدولة الطرف على مجيع املعاهدات األساسية             -٧

الدولية حلقوق اإلنسان ومجيع الربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبا، باستثناء الربوتوكـول           
  .االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطـرف علـى بروتوكـول منـع االجتـار            -٨
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمِّل التفاقية األمم املتحـدة            

، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدوليـة       ٢٠٠٢ملكافحة اجلرمية املنظمة َعرب الوطنية، يف عام        
  .٢٠٠١ن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، يف عام بشأ) ١٩٩٩(١٨٢رقم 

   الرئيسية واالقتراحات والتوصياتدواعي القلق  -جيم   

  )٨٤ و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التشريعات والتطبيق    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تصدر بعد اإلعالنـني املنـصوص عليهمـا يف                 -٩

ية اللذين يعترفان باختصاص اللجنة يف تلقي البالغات من الدول           من االتفاق  ٧٧ و ٧٦ املادتني
  .األطراف واألفراد

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للحصول على موافقة اجمللس             -١٠
  . من االتفاقية٧٧ و٧٦الوطين على إصدار اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني 

 مل تصدق على اتفاقييت منظمة العمـل الدوليـة          وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف      -١١
بشأن اهلجرة  ) ١٩٧٥(١٤٣بشأن العمال املهاجرين أو رقم      ) ١٩٤٩مراجعة عام    (٩٧ رقم

  .يف أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف التصديق على اتفاقييت منظمـة العمـل         -١٢

  .١٤٣ و٩٧الدولية رقم 

  مجع البيانات    
تأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات وإحصاءات كاملة بشأن بعض القضايا املتعلقـة           -١٣

باهلجرة، مثل عدد مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وأوضاع عملهم وإمكانية وصوهلم            
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وتذكِّر بأن مثـل    . ونية العمال الذين هم يف أوضاع غري قان       همفين  إىل اخلدمات األساسية، مب   
هذه املعلومات ضرورية للغاية لفهم أوضاع أولئك العمال يف الدولة الطرف وإلجراء تقيـيم          

  .لتنفيذ االتفاقية
ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبـل معلومـات               -١٤

الذين هم يف أوضاع  العمال همفين مصنفة بشأن عدد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مب
 يعيشون يف الدولة الطرف؛ وعن جماالت وظروف عمـل العمـال            نغري قانونية، والذي  

املهاجرين؛ وعن متتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم حبقوقهم مبوجب االتفاقية وقـانون            
ويف حال عدم توفر املعلومات الدقيقة، فإن اللجنة تود أن تتلقى بيانات تستند إىل . اهلجرة

  .دراسات أو تقييمات تقريبية

  التدريب يف جمال االتفاقية ونشرها    
 باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن تـدريب املـوظفني           اللجنة علماً يط  حت  -١٥

لقضاة أن إملام ا  ، تالحظ، مع القلق،     بيد أهنا . العموميني يف جمال اهلجرة واالجتار باألشخاص     
الوطين وموظفي اهلجرة ومفتـشي العمـل       أفراد الدرك   وواملدعني العامني وضباط الشرطة     

والعمال االجتماعيني وغريهم من املوظفني العموميني الذين يتعاملون مع العمال املهـاجرين،      
  .بأحكام االتفاقيةإملام حمدود 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٦
وغريهم مـن    التدريب املنتظم للقضاة     وفريمواصلة وتكثيف جهودها لت     )أ(  

املوظفني العموميني الذين يتعاملون مع العمال املهاجرين، علـى املـستويات االحتاديـة             
  ؛ة وإمكانية تطبيقها بصورة مباشرةوالقطاعية والبلدية، بشأن مضمون االتفاقي

لـى  فعـالً ع  لعمال املهاجرين وأفراد أسـرهم      اصول  حضمان إمكانية     )ب(  
  فاقية وقانون اهلجرة؛املعلومات بشأن حقوقهم مبوجب االت

 والترويج هلا مواصلة العمل مع منظمات اجملتمع املدين بغية نشر االتفاقية            )ج(  
  .مجيع أصحاب املصلحة املعنينيبني 

  )٨٣ و٧املادتان (املبادئ العامة   -٢  

  عدم التمييز    
ذي أجراه  اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف املتعلقة بالتحقيق ال        يطحت  -١٧

املعهد الوطين ملكافحة التمييز وكره األجانب والعنصرية يف شكاوى تتعلق بـالتمييز ضـد              
ويف هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير بشأن مواقف التمييـز ضـد              . املهاجرين

يـات   القوم ةرة، وال سيما السنغال، ودولة بوليفيا املتعدد      وااملهاجرين من أفريقيا والبلدان اجمل    



CMW/C/ARG/CO/1 

5 GE.11-46623 

لتجاوزات الـيت   وباراغواي، وإزاء التغطية اإلعالمية اليت تربط املهاجرين بأفعال إجرامية وبا         
اإلعانات االجتماعية، وكره األجانب، وبيانات السياسيني اليت تنم عن كـره             نظام يشهدها

  .األجانب، والتمييز ضد األطفال املهاجرين يف املدارس
  :يليتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا   -١٨

لعمال اية للقضاء على القوالب النمطية للتمييز ضد        استباقاعتماد تدابري     )أ(  
 وكذلك يف وسائط اإلعالم، مـن خـالل         اب السياسي املهاجرين وأفراد أسرهم يف اخلط    

وتوعية األشخاص املكلفني بإنفـاذ القـانون        تنفيذ  أحكام القانون اجلنائي تنفيذاً دقيقاً،      
  ثل هذه األفعال؛ملواجلمهور العام بالطبيعة التمييزية والسياسيني والصحفيني 

اإلدانة الصرحية ألفعال التمييز اليت تستهدف العمال املهـاجرين وأفـراد             )ب(  
 الدعوةعن مثل هذه األفعال، و    النقدي  أسرهم، وتذكري وسائط اإلعالم مبسؤوليتها باإلبالغ       

  ؛ للسلوك طوعيةاتعنيني مدونعتماد وسائط اإلعالم وغريها من أصحاب املصلحة املال
ويتـهم الثقافيـة،    هلضمان احترام املعلمني لكرامة األطفال املهاجرين و        )ج(  

 ثقافـة التـسامح   نشروإبالغ السلطات املعنية حباالت التمييز ضد األطفال املهاجرين، و       
  .واحترام التنوع

  )٣٥ إىل ٨املواد من (حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   -٣  
اللجنة علماً بالتوضيحات اليت قدمها وفد الدولة الطرف بأن إخالء الرتالء           يط  فيما حت   -١٩
، مل يكن   ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٧دينة بوينس آيرس يف     مب Parque Iberoamericanoيف  

تعرض  الرتالء هم من املهاجرين، فإهنا تعرب عن قلقها البالغ إزاء         هؤالء  بواقع أن بعض    له صلة   
 عاماً وروز ماري شوراتونيا البوليفية البالغة       ٢٤ي البالغ من العمر     االباراغومن  برناندو سالغريو   

وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء قتـل       . ، خالل عملية قامت هبا الشرطة      للقتل  عاماً ٢٨من العمر   
      /لكـانون األو   ٩بالرصـاص يف    رميـاً    عامـاً    ٣٨خوان كيسيب البوليفي البالغ من العمر       

 العنيفـة بـني املـواطنني مـن منـاطق جمـاورة ونـزالء               واجهـة  أثناء امل  ٢٠١٠ديسمرب  
Parque Iberoamericano.           ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن رئيس حكومة مدينة بوينس آيرس

ـ  االجتار باملخدرات، بدالً من أن يمن قبيل جرائم  بني  ربط علناً بني املهاجرين و     ـ  موق دور ب
  .تسوية الرتاعالوساطة يف 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٠
إجــراء حتقيــق فــوري وغــري متحيــز يف حــاالت قتــل نــزالء   )أ(  

Parque Iberoamericano،ناسب؛العقاب املومالحقة ومعاقبة املسؤولني   املشار إليهم أعاله  
توفري التدريب لضباط الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان لضمان احتـرام             )ب(  

  حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛
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منع أفعال تنم عن كره األجانب عن توعية صانعي القرارات مبسؤوليتهم   )ج(  
والعنف وضمان مشاركتهم بصورة نشطة يف تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة التمييز وبرامج            

  .أخرى ملنع كره األجانب، على املستويات االحتادية والقطاعية والبلدية
يساور اللجنة القلق إلجبار العمال املهاجرين يف أوضاع غري قانونية، يف حـاالت             و  -٢١
ر، واألجعدم كفاية    مبا يف ذلك     ، على العمل القسري وتعرضهم لالعتداء واالستغالل      ،كثرية

 وال سيما يف قطاع صـناعة النـسيج         ،تهمحركواإلفراط يف ساعات العمل، وتقييد حرية       
ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن املرأة املهاجرة يف ظروف غري قانونية           . والزراعة والعمل املرتيل  

 اجلنـسي واملـضايقة     نفع لالستغالل وال  اليت تعمل يف العمل املرتيل تتعرض، بصفة خاصة،       
اجلنسية من جانب أرباب العمل بسبب اعتمادها االقتصادي وحمدودية سـبل االنتـصاف             

  . املتاحة هلاالقضائية
  : الدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة  -٢٢

كن العمل وزيادة الغرامات وغريهـا      ازيادة عدد عمليات التفتيش يف أم       )أ(  
م هنمن العقوبات املفروضة على أصحاب العمل الذين يستغلون العمال املهاجرين أو جيربو           

  االقتصاد غري الرمسي؛جمال م لالعتداء وال سيما يف هنعلى العمل القسري ويعرضو
ارسات العمل يف صناعة النسيج، والزراعة، والعمـل املـرتيل          رصد مم   )ب(  

  لضمان متتع العمال املهاجرين بظروف عمل مساوية لظروف عمل املواطنني؛
تعزيز وصول العمال املهاجرين إىل العمل يف القطاع الرمسي، من خالل             )ج(  

  زيادة وصوهلم إىل إجراءات تسوية أوضاعهم وفرص التدريب املهين؛
علـى وجـه    ان وصول املرأة املهاجرة العاملة يف اخلدمة املرتليـة          ضم  )د(  

إىل آليات فعالة لتقدمي شكاوى ضد أصحاب العمـل، ومالحقـة ومعاقبـة             اخلصوص  
بشأن العمـال   ) ٢٠١٠(١املسؤولني عن االعتداء عليها، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم          

  .املرتليني املهاجرين
ويساور اللجنة القلق ألن مديرية اهلجرة الوطنية ال تنظر يف الظـروف الشخـصية                -٢٣

 أوامر الطـرد  عندما تعزوواألسرية واملهنية للمهاجرين وال يف مدة بقائهم يف الدولة الطرف،  
 مـن قـانون     ٢٩املادة  (إىل العوائق القانونية أمام دخول املهاجرين بشكل مشروع وبقائهم          

. دم توفر دليل على الدخول القانوين من خالل مركـز حـدودي معتمـد             مثل ع ) اهلجرة
املهـاجرين ألهنـا   كاهل لى ععبء اإلثبات  بتلقيويساورها القلق أيضاً ألن الدولة الطرف   

تصدر أوامر بالطرد تتعلق بعدم متكن املهاجرين من إثبات دخوهلم بشكل قانوين، باسـتثناء              
 املخروط اجلنويب والدول املنتسبة، على الرغم من عدم         املهاجرين من السوق املشتركة لبلدان    

وجود قاعدة بيانات موحدة ملديرية اهلجرة الوطنية وعلى الرغم من أن املراكز احلدوديـة ال               
تكون دائماً جمهزة بصورة صحيحة لتسجيل الدخول القانوين للمهاجرين، الذين ال يتم دائماً             
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ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة أن العديد       . دخوهلمإعالمهم باحلاجة إىل االحتفاظ بشهادات      
 الربازيل  عن طريق من املهاجرين السنغاليني قد دخلوا إقليم الدولة الطرف بصورة غري قانونية            

وأنه ال توجد سفارة لألرجنتني يف داكار كان ميكن ألولئك املهاجرين اللجوء إليها للحصول    
  .على تأشريات دخول

  :ة الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدول  -٢٤
ضمان إتاحة الوقت الكايف للعمال املهاجرين الذين ال يستطيعون إثبات            )أ(  

دخوهلم بشكل قانوين، لتمكنهم من تقدمي طلبات اإلقامة باالستناد إىل مجيـع الظـروف              
   من قانون اهلجرة، قبل إصدار أوامر الطرد حبقهم؛٦١ذات الصلة، وفقاً للمادة 

لهجرة قاعدة بيانات موحدة لتـسجيل  الوطنية لديرية  املضمان أن تضع      )ب(  
مجيع املهاجرين الذين يدخلون الدولة الطرف من خـالل مراكـز حدوديـة معتمـدة               
وتزويدهم بشهادات دخول، وإعالمهم باحلاجة إىل االحتفاظ مبثل هذه الشهادات لكـي         

  يقدموا طلبات للحصول على إقامة قانونية؛
ائية إلجياد حل للمهاجرين السنغاليني الذين دخلوا تكثيف املفاوضات الثن   )ج(  

  .الدولة الطرف بصورة غري قانونية، هبدف ضمان عدم استمرار أوضاعهم غري القانونية
 اللجنة علماً بالضمانات املقدمة لعدم الطرد مبوجـب قـانون اهلجـرة             يطوفيما حت   -٢٥

ئية جلميع أوامر الطرد وحقوق     ، من قبيل املراجعة القضائية التلقا     ٦١٦/٢٠١٠واملرسوم رقم   
املـساعدة القانونيـة اجملانيـة،      يف  لهجرة، و الوطنية ل ديرية  املاملهاجرين يف استئناف قرارات     

ـ               ضعيساورها القلق ألن عدم متديد تراخيص اإلقامة املؤقتة بانتظار إصدار قرارات هنائية، ي
  .هّش غري قانوين وموقفاملهاجرين يف 

الطرف بتمديد تراخيص اإلقامة املؤقتة بشكل يغطي املـدة         توصي اللجنة الدولة      -٢٦
لهجرة بـشأن قانونيـة بقـاء       الوطنية ل ديرية  املاليت يكون فيها االستئناف ضد قرارات       

  .املهاجر، معلقاً لدى السلطة اإلدارية املختصة أو السلطة القضائية
الن احلق يف الوصول   من قانون اهلجرة اللتني تكف     ٨ و ٧ اللجنة املادتني    الحظوفيما ت   -٢٧

اجملاين إىل مجيع مستويات التعليم واخلدمات الصحية للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم بغـض             
النظر عن أوضاعهم، وتطلبان من سلطات املدارس والصحة تقدمي التوجيـه واملـشورة إىل              

بـاً  املهاجرين بشأن إجراءات تسوية أوضاعهم، يساورها القلق ألن األطفال املهـاجرين غال           
 املرافق الصحية إذا    خدماتُيحرمون، عملياً، من االلتحاق باملدارس وُيحرم املهاجرون من          ما

  .مل تكن لديهم وثائق هوية وطنية
وظفي املـدارس   اخلاص مب توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وزيادة التدريب          -٢٨

 العمـال يف    مهفـي ن  ودوائر الصحة، بشأن حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مب        
أوضاع غري قانونية، فيما يتعلق بالتعليم والصحة مبوجب االتفاقية وقانون اهلجرة، وبشأن            
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ديرية املالوسائل املمكنة لتحديد هوية املهاجرين من خالل وثائق غري الوثائق الصادرة عن             
  .لهجرة وبشأن إجراءات تسوية أوضاعهمالوطنية ل

ن وأفراد أسرهم الذين لديهم وثائق هويـة أو الـذين           احلقوق األخرى للعمال املهاجري     -٤  
  )٥٦-٣٦املواد (يعيشون يف وضع قانوين 

داً ااستنفقرية  السر  ذوي األُ ألطفال من   اعامة  لتقدمي إعانة   إقرار  فيما ترحب اللجنة ب     -٢٩
، مع القلق، أن شرط حـصول اُألسـر          رغم ذلك  ، تالحظ ١٦٠٢/٢٠٠٩املرسوم رقم   إىل  

 بصورة قانونية يف الدولـة      نياإلعانة، هو أن يكون الوالدان والطفل مقيم      املهاجرة على هذه    
، ويف هذه احلالـة     اً أرجنتيني اًالطرف ملدة ال تقل عن ثالث سنوات ما مل يكن الطفل مواطن           

يظل شرط اإلقامة مطبقاً على الوالدين الذين يتعني عليهم إثبات قانونية إقامتهم من خـالل               
 حفة بالنسبةويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء شروط اإلقامة اجمل .  أجنبية تقدمي وثيقة هوية وطنية   

أسـاس  للعمال املهاجرين الذين يقدمون طلبات للمعاشات التقاعدية اليت ال تقـوم علـى              
 واملرسوم ٢٣٧٤٦القانون رقم (طفال من األ ألمهات الاليت لديهن سبعة أو أكثر       ااشتراكات  

 واملرسـوم   ١٨٩١٠القـانون رقـم     (عاشات العجز   ، وم ) عاماً ١٥: ٢٣٦٠/١٩٩٠رقم  
 واملرسـوم   ١٣٤٧٨القانون رقـم    (أو معاشات الشيخوخة    )  عاماً ٢٠: ٤٣٢/١٩٩٧ رقم
 ٤على الرغم من احلكم الصادر عـن احملكمـة العليـا يف             ).  عاماً ٤٠: ٥٨٢/٢٠٠٣ رقم
وري يف حالة    عاماً غري دست   ٢٠ الذي ُيعلن أن تطبيق شرط اإلقامة ملدة         ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

  .إعانات العجز
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٠

مراجعة مدة اإلقامة املطلوبة للحصول على اإلعانات االجتماعية غـري            )أ(  
 من قانون اهلجرة ٦ و٥القائمة على االشتراكات هبدف ضمان تطابقها مع أحكام املادتني     

  والدستور الوطين؛
 ألطفال العمـال    دمي بدل إعالة الطفل الشامل    اق تق النظر يف توسيع نط     )ب(  

املتعلق باحلمايـة   ) ٢٠٠٥(٢٦٠٦١املهاجرين يف أوضاع غري قانونية وفقاً للقانون رقم         
  غطي مجيع األطفال ضمن إقليم الدولة الطرف؛ت يتالشاملة حلقوق األطفال واملراهقني ال

 على اشتراكات   النظر يف توسيع نطاق اإلعانات االجتماعية اليت ال تقوم          )ج(  
وأوضـاع  لتشمل العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم يف أوضاع غـري قانونيـة              

  .اجتماعية بالغة اهلشاشة



CMW/C/ARG/CO/1 

9 GE.11-46623 

تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق باهلجرة الدولية للعمال             -٥  
  )٧١  إىل٦٤املواد من (وأفراد أسرهم 

منـهم  ، مع القلق، بأن الدولة الطرف هي مقصد للمهـاجرين و           اللجنة علماً  يطحت  -٣١
 الذين يتم االجتار هبم ألغراض االستغالل اجلنـسي واالسـتغالل يف            النساء واألطفال  خباصة
 اللجنة جهود الدولة الطرف ملكافحة االجتـار باألشـخاص وتقـدمي            الحظوفيما ت . العمل

نونية والطبية والنفسية واالجتماعية واملـأوى،      املساعدة إىل الضحايا مبا يف ذلك املساعدة القا       
ومن خالل األمانة الوطنية للطفـل  بالبشر من خالل مكتب اإلنقاذ ومساعدة ضحايا االجتار        

  :واملراهقني واألسرة ضمن وزارة التنمية االجتماعية، يساورها القلق إزاء ما يلي
  ؛ة العقوباتباألشخاص وليونتدين معدالت مالحقة وإدانة املتاجرين   )أ(  
بني سلطات تنفيذ القوانني    باألشخاص  عدم تنسيق جهود مكافحة االجتار        )ب(  

  طعية والبلدية؛اقعلى املستويات االحتادية وامل
 عن تنفيذ تدابري    ولنيؤقبول ضباط الشرطة وغريهم من املوظفني العموميني املس         )ج(  

  ، للرشوة والتواطؤ مع املتاجرين؛، وال سيما على مستوى املقاطعاتمكافحة االجتار باألشخاص
،  باألشخاص انعدام املوارد الالزمة ملكتب اإلنقاذ ومساعدة ضحايا االجتار         )د(  

الذي يعمل بصورة أساسية يف املقاطعات ومدينة بوينس آيريس، وعدم كفاية عدد املـآوى              
  ؛ باألشخاصاملناسبة لضحايا االجتار

  . وآليات اإلحالةحمدودية فعالية حتديد هوية الضحايا  )ه(  
تذكّر اللجنة بتوصيات املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، وال سيما املـرأة          -٣٢

  :وتوصي الدولة الطرف مبا يلي) ٩٦-٩٣، الفقرات A/HRC/17/35/Add.4(والطفل 
 التدريب للقضاة واملدعني العـامني ومـوظفي الـشرطة          وفريمواصلة ت   )أ(  

ـ  باألشخاص ة واالجتار   واحلرس احلدودي بشأن اهلجر    ضحايا، وتقـدمي  وحتديد هويـة ال
الضحايا، والتطبيق الدقيق لقانون    غري الضارة ب  تباع وسائل التحقيق    او ،احلماية واملساعدة 
  ؛)٢٦٣٦٤رقم (باألشخاص مكافحة االجتار 

عية والبلدية لتنفيذ تـدابري     طقاتعزيز التنسيق بني السلطات االحتادية وامل       )ب(  
  ؛ باألشخاصارمكافحة االجت

إحضار املوظفني العموميني إىل القضاء الذين يتواطئون يف ارتكاب جرائم       )ج(  
وتدريب ضباط الشرطة يف جمال مكافحة الفـساد وال سـيما علـى            باألشخاص  االجتار  

  مستوى املقاطعات؛
باألشخاص ختصيص املوارد الكافية ملكتب إنقاذ ومساعدة ضحايا االجتار      )د(  

ما يقدمانه مـن خـدمات      نية لألطفال واملراهقني واألسرة، وتوسيع نطاق       واألمانة الوط 
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شمل املقاطعات، ودعم املنظمات غري احلكومية اليت تقدم خدمات إعادة التأهيل ومأوى لي
  واملساعدة إىل الضحايا؛

مبن فيهم الضحايا مـن غـري       باألشخاص  إتاحة الفرص لضحايا االجتار       )ه(  
  خروط اجلنويب لتسوية أوضاعهم؛السوق املشتركة لبلدان امل

اعتماد قوائم مرجعية وبروتوكوالت وتدريب احلرس احلدودي ومفتشي          )و(  
أماكن العمل واهلجرة وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني لضمان حتديد هويـة             

 لتطبيـق فوراً وإحالة األشخاص الذين هم حباجة إىل احلمايـة          باألشخاص  ضحايا االجتار   
  ؛ عليهمراءات اللجوءإج

ؤشـرات  باألشخاص مشفوعة مب  اعتماد خطة عمل وطنية بشأن االجتار         )ز(  
  .وأهداف قابلة للقياس

ترحب اللجنة بربامج تسوية أوضاع املهاجرين من السـوق املـشتركـة لبلـدان              -٣٣
 ("Plan de Regularizacion Documentaria "Patria Grande)املخروط اجلنويب والدول املنتسبة 

ملهاجرين من بلدان ال تنتمي للسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنـويب الـذين يعملـون         او
ومـع ذلـك،    ). ٤٠١٦٤/٢٠٠٧رقم  الئحة مكتب اهلجرة الوطين     (مبوجب عقد للعمل    

  :مع القلق ما يلي ،تالحظ
إجـراء التـسوية    تمكن من استيفاء     مقدم طلب تقريباً مل ي     ٢٠٠ ٠٠٠أن    )أ(  

  ؛Patria Grandeج مبوجب برنام
العقبات اإلدارية أمام عملية تسوية األوضاع، مثل حمدودية الوصـول إىل             )ب(  

املعلومات بشأن إجراءات تسوية األوضاع، والتكاليف اإلدارية، وشرط توفر حمل إقامة دائم،            
  واحلاجة إىل تقدمي شهادة دخول قانوين بعد جتديد تراخيص اإلقامة؛

ين هاجرين الذين يعملون حلساهبم اخلاص والعمال املهاجر      بعاد العمال امل  است  )ج(  
 للسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب من إجـراءات         دون عقد عمل من بلدان ال تنتمي      

  تسوية األوضاع؛
عدم وجود معيار لتسوية األوضاع يستند إىل أسس إنسانية للمهاجرين من             )د(  

  .خروط اجلنويببلدان ال تنتمي للسوق املشتركة لبلدان امل
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٤

وصول العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف أوضاع غري قانونية، بشكل            )أ(  
   فيما يتعلق بتسوية أوضاعهم؛القائمة إىل املعلومات املتعلقة باإلجراءات ،فعال



CMW/C/ARG/CO/1 

11 GE.11-46623 

 خالل  تيسري وصول العمال املهاجرين إىل إجراءات تسوية األوضاع من          )ب(  
متديد ُمهل تقدمي الطلبات واحلد من الرسوم اإلدارية والوثائق املطلوبة ومن خالل تبسيط             

  إجراءات تسوية األوضاع؛
لعمـال  على النحو الذي يضمن تغطية ل     " العمال املهاجرين "مراجعة تعريف     )ج(  

 من املرسوم   ٢٣من االتفاقية واملادة    ) ز(٢الذين يعملون حلساهبم اخلاص، وفقاً ألحكام املادة        
 حلساهبم اخلاص من بلدان غـري     لتمكني املهاجرين الذين يعملون     وذلك  ،  ٦١٦/٢٠١٠رقم  

  لوصول إىل إجراءات تسوية أوضاعهم؛السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب من ا
اعتبار إدراج املعايري اإلنسانية من بني األسس اليت تقوم عليهـا مـنح               )د(  

  .جرين من بلدان غري السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويبالتراخيص للعمال املها

  املتابعة والنشر  -٦  

  املتابعة    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري الثـاين معلومـات                -٣٥

. مفصلة عما اختذته من تدابري ملتابعة التوصيات اليت قدمتها اللجنة يف هذه املالحظات اخلتامية             
ي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصـيات              وتوص

عن طريق أمور منها إحالتها إىل أعضاء احلكومة والكونغرس الوطين والـسلطة القـضائية،              
  .والسلطات احمللية أيضاً للنظر فيها واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا

على مواصلة جهودها إلشراك منظمات اجملتمع املدين       وتشجع اللجنة الدولة الطرف       -٣٦
  .يف إعداد التقرير الدوري الثاين

  النشر    
وتطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية بـشكل               -٣٧

على جهات منها الوكاالت العامة والسلطة القضائية واملنظمات غري     نشرها  واسع مبا يف ذلك     
ائر أعضاء اجملتمع املدين وأن تتخذ اخلطوات إلعالم املهاجرين األرجنتينـيني يف            احلكومية وس 

  .طرفاخلارج والعمال املهاجرين املقيمني أو العابرين يف الدولة ال

  التقرير الدوري املقبل  -٧  
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين حبلول األول مـن                -٣٨

  .٢٠١٦توبر أك/تشرين األول

        


