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يعة مج ـة حلمايـاالتفاقية الدولي
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين
  وأفراد أسرهم

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣ -نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢

 مـن   ٧٤لدول األطراف مبوجب املادة     النظر يف التقارير املقدمة من ا         
  االتفاقية

املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد               
  أسرهم

  السنغال    
نظرت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف التقرير              -١

، )143 و CMW/C/SR.142 (١٤٣ و ١٤٢ يف جلـستيها     (CMW/C/SEN/1)األويل للسنغال   
، ١٥٣واعتمدت اللجنة يف جلستها . ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٥ و ٢٤املعقودتني يومي   

  .، املالحظات اخلتامية التالية(CMW/C/SR.153) ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٢املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف   
ارتياحها ملا أبدته الدولة من ترحب اللجنة بالتقرير األويل للدولة الطرف وتعرب عن      -٢

وتأسف اللجنة ألن أسئلة عديـدة     . رغبة يف التعاون بإرسال وفد رفيع املستوى للحوار معها        
ألهنا مل تتلق مجيع الردود املكتوبة املطلوبة على أُثريت أثناء احلوار ظلت دون رد؛ كما تأسف  

نعقاد الدورة بوقت كـاٍف ليتـسىن       قائمة املسائل وألن الردود اليت تلقتها مل ترد إليها قبل ا          
  .ترمجتها إىل لغات عمل أخرى للجنة
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 اليني هم من العمال املهاجرين وأن    وتالحظ اللجنة أن عدداً كبرياً من املواطنني السنغ         -٣
  .السنغال هو بلد عبور ومقصد ملوجات اهلجرة

ع مخـسة   وحتيط اللجنة علماً بإعالن الدولة الطرف أن للسنغال حدوداً مشتركة م            -٤
  .بلدان وأنه توجد مساحات شاسعة من مياه احمليط يصعب السيطرة عليها

وحتيط اللجنة علماً بأن بعض البلدان اليت تستخدم العمال املهـاجرين الـسنغاليني               -٥
  .ليست أطرافاً يف االتفاقية، مما يعيق متتع العمال باحلقوق اليت تكفلها هلم االتفاقية

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
الرتياح أن االتفاقية هي جزء من النظام القانوين الوطين للدولـة           تالحظ اللجنة مع ا     -٦

  .الطرف، وأهنا تعلو على القوانني الداخلية وأن مؤسسات الدولة ملزمة بتطبيقها
 ١٠ الـصادر يف     ٠٦-٢٠٠٥وتالحظ اللجنة، مع االهتمام، اعتماد القانون رقـم           -٧
  .الضحايا ومحاية املماثلة واملمارسات باألشخاص االجتار فحةمبكا واملتعلق ،٢٠٠٥مايو /أيار
 إىل املـساعدة  لتقدمي اخلارج يف للسنغاليني وزارة إنشاء االهتمام مع اللجنة وتالحظ  -٨

  .عودهتم لتيسري اإلدماج إلعادة سياسات ووضع  اخلارج يف يعيشون الذين السنغاليني
  :التالية الصكوك على مؤخراً صدقت رفالط الدولة ألن باالرتياح اللجنة وتشعر  -٩

 واألطفـال،  النـساء  وخباصة باألشخاص، االجتار ملنع اإلضايف الربوتوكول  )أ(  
             يف الوطنيـة،  عـرب  املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املكمل عليه واملعاقبة وقمعه
  ؛٢٠٠٣ عام

 املكمـل  واجلو، والبحر الرب طريق عن املهاجرين هتريب مكافحة بروتوكول  )ب(  
  ؛٢٠٠٣ عام يف الوطنية، عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية

 وبغـاء  األطفـال  ببيع املتعلق الطفل حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول  )ج(  
  ؛٢٠٠٣ عام يف اإلباحية، املواد يف األطفال واستغالل األطفال

ختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف         الربوتوكول اال   )د(  
  .٢٠٠٤الرتاعات املسلحة، يف عام 
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  دواعي القلق الرئيسية، واملقترحات والتوصيات  -جيم   

  ) من االتفاقية٨٤ و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التشريعات وتطبيقها     
 تصدر اإلعالنني املنصوص عليهمـا يف       تالحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف مل        -١٠

 من االتفاقية، واللتني تعترف فيهما باختصاص اللجنة يف تلقي رسائل مـن      ٧٧ و ٧٦املادتني  
  .الدول األطراف ومن األفراد

 يف عليها املنصوص اإلعالنات إصدار يف التفكري على الطرف الدولة اللجنة تشجع  
  .االتفاقية ومن ٧٧و ٧٦ املادتني
ط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف مل تصدق بعد على عدد من اتفاقيات منظمة              وحتي  -١١

 ١٩٤٩لعـام   ) مراجعـة  (٩٧العمل الدولية بشأن العمال املهاجرين، وحتديداً االتفاقية رقم         
  .١٩٧٥لعام ) أحكام تكميلية (١٤٣واالتفاقية رقم 

 العمـل  منظمة ييتاتفاق على التصديق يف التفكري على الطرف الدولة اللجنة تشجع  
  .اآلجال أقرب يف املهاجرين، العمال بشأن ١٣ ورقم ٩٧ رقم الدولية

  مجع البيانات    
تالحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات إحصائية عن موجات املهاجرين، وال سيما              -١٢

ه وتشدد على أن. فيما يتعلق باملهاجرين إىل السنغال، ألسباب اقتصادية، وبالسنغاليني املغتربني
ال غىن عن هذه البيانات لفهم أوضاع العمال املهاجرين وتقييم حالـة تنفيـذ االتفاقيـة يف                

  .الدولة الطرف
تشجع اللجنة حبرارة الدولة الطرف على إنشاء قاعدة بيانات جيـدة مـصنفة               

حبسب اجلنس والسن واألصل بغية السماح بإجراء تقييم أفضل لسياق اهلجـرة وحالـة      
ورصد إعمـال   . هاجرين يف السنغال، مبن فيهم العمال املهاجرون غري النظاميني        العمال امل 

كل حق من احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية ومجع البيانات عن املمارسة الفعلية لكل              
  .حق من هذه احلقوق

  التدريب يف جمال االتفاقية ونشرها    
ضعت اسـتراتيجيات إلعـالم     تالحظ اللجنة، مع االهتمام أن الدولة الطرف قد و          -١٣

املهاجرين والسنغاليني الذين يعيشون يف اخلارج بالتشريعات والسياسات والـربامج العامـة            
الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوقهم، ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود برنامج تدريب بشأن 

  .االتفاقية خمصص للموظفني العاملني يف جمال اهلجرة
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الطرف على توفري التدريب الذي يركز علـى مـضمون          تشجع اللجنة الدولة      
 املوظفني العاملني يف جمال اهلجرة، َمبن فيهم أفراد اهليئة القضائية، والشرطة  جلميعاالتفاقية  

واألخصائيون االجتماعيون بغية ضمان واحترام حقـوق       ) مبا يف ذلك الشرطة احلدودية    (
  .املهاجرين

  )٨٣ و٧املادتان (املبادئ العامة   -٢  

  عدم التمييز    
حتيط اللجنة علماً بإعالن الدولة الطرف أن قانون العمل السنغايل الذي حيظر التمييز               -١٤

فيما يتعلق بالتوظيف والرواتب واجلزاءات والضمان االجتماعي، ال مييز مطلقاً بني العمـال             
وجود احترام  ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألهنا تالحظ عدم         . الوطنيني والعمال املهاجرين  

كاف حلقوق العمال املهاجرين غري النظاميني، والعمال املهاجرين يف القطاع غـري الرمسـي              
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألهنا تالحظ أن العمال املهاجرين يف          . والعمال املهاجرين العابرين  

ي، وال سـيما    القطاع الرمسي ال يتمتعون باملساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالضمان االجتماع          
  .فيما يتعلق بتلقي املعاشات التقاعدية

لتدابري الالزمة لكي يتمتع مجيع املهـاجرين       توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ا       
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالسهر على عـدم التمييـز يف           . باملساواة يف املعاملة  

عاشات التقاعدية، بـني عمـال      جمال الضمان االجتماعي، وال سيما فيما يتعلق بدفع امل        
  .القطاع الرمسي الوطنيني املهاجرين

  )٣٥ إىل ٨املواد من (حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   -٣  
يساور اللجنة القلق ألن العمال املهاجرين غري النظاميني حيتجزون مع األشـخاص              -١٥

  .فصلون عن البالغنياملتهمني أو املدانني جبرائم وألن الشباب ال ُي
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لـضمان أال يـتم احتجـاز            

العمال املهاجرين غري النظاميني إال كتدبري يتخذ كمالذ أخري وأن يتم، يف مجيع األحوال،              
  . من االتفاقية١٧ من املادة ٢ والفقرة ١٦تنفيذ االحتجاز وفقاً ألحكام املادة 

قوق األخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين حيملون وثائق ثبوتية أو الذين هم             احل  -٤  
  )٥٦ إىل ٣٦املواد من (يف وضع نظامي 

على الرغم من أن الدولة الطرف قد صدقت على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة                          -١٦
حظ اللجنة، بأسف، أنه    ، تال ١٩٤٨ بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم، لعام         ٨٧رقم  

كـانون   ١، املـؤرخ    ١٧-٩٧القانون رقـم    ( من قانون العمل السنغايل      L.9وفقاً للمادة   
، فإن حق العمال املهاجرين يف تقلد املناصب القيادية يف اجلمعيـات            )١٩٩٧ديسمرب  /األول
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امل املهاجر، وبالتايل فإن هذا احلق      والنقابات خيضع التفاق املعاملة باملثل مع البلد األصلي للع        
  .غري مكفول بالتساوي جلميع املهاجرين

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حق مجيع العمال              
املهاجرين وأفراد أسرهم الذين يقيمون إقامة قانونية يف السنغال، يف تقلد مناصب قيادية             

يت هم أعضاء فيها، دون شرط املعاملة باملثل مع البلد األصلي           يف اجلمعيات أو النقابات ال    
  .للعامل املهاجر

تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق باهلجرة الدولية للعمال             -٥  
  )٧١ إىل ٦٤املواد من (وأفراد أسرهم 

ئية املوقعة مع البلدان املضيفة حتيط اللجنة علماً بربوتوكوالت التفاهم واالتفاقات الثنا  -١٧
للعمال املهاجرين السنغاليني لكنها تالحظ، مع القلق، أن الدولة الطرف مل تتخذ تدابري كافية     

 عدد كـبري مـن العمـال املهـاجرين     دحلماية حقوق عماهلا املهاجرين على الرغم من طر    
  .بعض بلدان مشال أفريقيامن السنغاليني وإعادهتم قسراً من أوروبا و

توصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على أن تتضمن بروتوكـوالت التفـاهم              
واالتفاقات الثنائية املوقعة مع البلدان املضيفة للعمال املهـاجرين الـسنغاليني، أحكامـاً             

 من االتفاقية، وأن يتاح ملواطنيها يف البلدان املـضيفة          ٦٧ إىل   ٢٢تتمشى مع املواد من     
اعدة، مبا يف ذلك املساعدة القانونية عنـد الـضرورة، مـن            احلصول على احلماية واملس   

  .السلطات القنصلية لضمان احترام حقوقهم
وتالحظ اللجنة بقلق، أن نصف األطفال الذين ُيجربون على التـسول يف منطقـة                -١٨

دكار هم أطفال يأتون من بلدان جماورة وأن الدولة الطرف مل تعتمد تدابري ملموسة لوضـع                
كمـا تأسـف اللجنـة ألن االسـتغالل         . إلقليمي باألطفال ألغراض التسول   حد لالجتار ا  

االقتصادي الواسع النطاق لألطفال من طالب املدارس القرآنية الوافدين من البلدان اجملـاورة             
الذين يتعرض معظمهم ألعمال العنف وسوء املعاملة على يد معلمي هذه املدارس، مل حيصل              

ة الطرف على الرغم من التوصيات اليت قدمتها جلنة حقـوق           على االهتمام الكايف من الدول    
  ).٦١ و٦٠، الفقرتان CRC/SEN/CO/2 (٢٠٠٦الطفل يف هذا الصدد يف عام 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة، بالتعاون مع الدول              
. اورة، ألغراض التـسول   املعنية، ملنع ومكافحة االجتار باألطفال الوافدين من البلدان اجمل        

وفضالً عن ذلك، تناشد اللجنة الدولة الطرف اختاذ مجيع التـدابري الالزمـة ملكافحـة               
. علـيهم األشخاص املسؤولني عن االجتار باألطفال واستغالهلم، وتوقيع عقوبات شديدة          

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تسمح بانتشال األطفال اجملـربين علـى              
من الشوارع، َمبن فيهم أطفال املدارس القرآنية ومنحهم خدمات إعادة التأهيل           التسول  

  .النفسي واالجتماعي الالزمة
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وتأسف اللجنة ألنه بالرغم من الدراسات اليت أجرهتا املنظمات الدولية بشأن تـأثري               -١٩
د، فـإن   لى األطفال الذين يظلون يف البال     دين أو كليهما للعمل يف اخلارج ع      هجرة أحد الوال  

هذا املوضوع مل حيظ باالهتمام الكايف من جانب الدولة الطرف، كما يتضح من عدم وجود               
  .تشريعات وسياسات يف هذا الصدد وال سيما سياسة احلماية االجتماعية هلؤالء األطفال

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع يف االعتبار بـشكل كامـل حالـة                 
ال الذين هاجر أحد والديهم أو كالمها، عند وضع القوانني          الضعف اليت يعاين منها األطف    

  .والسياسات والتدابري، وال سيما يف اجملاالت املتعلقة باحلماية االجتماعية
وحتيط اللجنة علماً باالتفاقات والربامج الثنائية القائمة بني بعض البلـدان والدولـة            -٢٠

ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم     .  اخلارج الطرف بشأن توظيف املهاجرين السنغاليني للعمل يف      
  .التشاور مع اجملتمع املدين قبل التفاوض بشأن هذه االتفاقات الثنائية

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع اجملتمع املدين قبل التفاوض بشأن              
الزمة اتفاقي ثنائي يتعلق بتوظيف املهاجرين السنغاليني للعمل يف اخلارج واختاذ التدابري ال           

  .للسهر على أن تكون هذه االتفاقات متمشية بالكامل مع أحكام االتفاقية
وحتيط اللجنة علماً بوجود دائرة تنفيذية متخصصة إلعادة السنغاليني الذين يعيشون             -٢١

كما حتيط اللجنة علمـاً بـأن وزارة اخلارجيـة    . يف اخلارج إىل الوطن يف حاالت األزمات      
ومع ذلك، تأسف اللجنة ألهنا مل تتلق أية        .  الظروف املواتية هلذه العودة    السنغالية خموَّلة إجياد  

معلومات مفصلة عن أنشطة وزارة اخلارجية السنغالية وال عن التدابري املزمع اختاذها لضمان             
  .التنظيم اجليد لعودة املهاجرين السنغاليني من اخلارج

ن ل معلومات إضافية ع   قب تقدم يف تقريرها امل     الدولة الطرف أن   ترجو اللجنة من    
أنشطة وزارة اخلارجية السنغالية، وال سيما عن التنظـيم اجليـد لعـودة مواطنيهـا إىل      

  .السنغال
وتالحظ اللجنة، مع االهتمام، أن الدولة الطرف عزَّزت قـدرات قـوات أمنـها                -٢٢

مـن   ومع ذلك، تأسف اللجنة ألن هيئة مفتشي العمل تعـاين           . املسؤولة عن مراقبة احلدود   
نقص العاملني واملوارد الالزمة لرصد حاالت االتِّجار باألشـخاص واملمارسـات املماثلـة             

  .والتحقيق فيها
توصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية            

ب هليئة مفتشي العمل وتلقي العاملني يف هذه اهليئة التدريب املناسب، مبا يف ذلك التـدري    
بشأن مضمون االتفاقية، حىت يتسىن هلم أداء مهمتهم مع احترام حقوق العمال املهاجرين             

  .احتراماً تاماً
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن مسؤولية إهناء الوضع غري النظامي الذي قد جيد العامل                -٢٣

ديريـة  املهاجر نفسه فيه، تقع على عاتق العامل املهاجر نفسه، الذي يتعني عليه االتـصال مب         
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. الشرطة املعنية باألجانب ووثائق السفر للحصول على املعلومات الالزمة لتـسوية وضـعه            
وتأسف اللجنة لعدم وجود تـدبري مناسـب إلعـالم ومـساعدة العامـل املهـاجر، يف                               

  هذه اإلجراءات، وتؤكد أن على الدولة الطرف اختاذ التـدابري الالزمـة لتطبيـق أحكـام                          
  . من االتفاقية٦٩ و٦٨املادتني 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري االستباقية الفعالة لضمان عدم بقـاء              
ويف هذا الصدد، تـدعو اللجنـة       . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف وضع غري نظامي       

لواجب الدولة الطرف إىل تنظيم محلة إعالمية عن حقوق العمال املهاجرين واإلجراءات ا           
إجراء للتـسوية    وتوصي اللجنة بوضع  . اتباعها لتسوية وضع العامل املهاجر غري النظامي      

يسهل الوصول إليه ويكون سريعاً ومساندة العامل املهاجر الذي يكون يف وضـع غـري               
  .نظامي طوال عملية تسوية وضعه

  املتابعة والنشر  -٦  

  املتابعة    
ضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصَّلة      تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ت        -٢٤

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التـدابري         . عن التدابري املتخذة ملتابعة توصياهتا    
املناسبة لتنفيذ هذه التوصيات وال سيما عن طريق إحالتها إىل أعضاء احلكومـة والربملـان               

ت املختصة، من أجل النظر فيها واختـاذ        وكذلك إىل السلطات اإلدارية وغريها من السلطا      
  .إجراءات بشأهنا

  النشر    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع،               -٢٥

وخصوصاً يف اهليئات العامة والسلطة القضائية واملنظمات غري احلكومية وغريها من عناصـر             
 الذين يهاجرون إىل اخلارج، وكذلك العمال املهـاجرين         اجملتمع املدين، وأن تعلم السنغاليني    

من األجانب العابرين للسنغال أو املقيمني فيها، حبقوقهم وحبقوق أفراد أسـرهم مبوجـب              
  .االتفاقية

  التقرير الدوري املقبل  -٧  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثاين والثالـث يف وثيقـة                -٢٦

  .٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين ١موعد أقصاه واحدة يف 

        


