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االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق
 مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال      
  املهاجرين وأفراد أسرهم

للجنة بشأن التقرير الدوري الثاين للبوسنة واهلرسك،       املالحظات اخلتامية       
  )٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٤-١٠(رة املعتمدة يف دورهتا السابعة عش

  البوسنة واهلرسك    
يف ) CMW/C/BIH/2( التقرير الدوري الثاين للبوسـنة واهلرسـك      نظرت اللجنة يف      -١

ــستيها  ــودتني يف )208 وCMW/C/SR.207 (٢٠٨ و٢٠٧جل ــول ١٢ و١١، املعق  /أيل
، ٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ١٣، املعقودة يف    ٢١١يف جلستها   اللجنة   واعتمدت   .٢٠١٢ سبتمرب

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف  
بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين الشامل وتعـرب عـن           ترحب اللجنة     -٢

وتشكر اللجنة الدولة الطرف علـى      . ذي أجرته مع الوفد   تقديرها للحوار الصريح والبناء ال    
  . ية اليت قدمها الوفد وعلى املعلومات اإلضاف،على قائمة املسائلاملفصلة ردودها 

اللجنة أن البلدان اليت يعمل فيها معظم العمـال املهـاجرين البوسـنيني             وتالحظ    -٣
هلم مـن    احيول دون متتع هؤالء العمال مب     اً  يشكل عائق  ايف االتفاقية، مم  اً  أطرافتصبح بعد    مل

  .حقوق مبوجب االتفاقية

  اجلوانب اإلجيابية   -باء  
  :باعتماد التدابري التشريعية التالية التقدير اللجنة علماً مع حتيط  -٤
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 مـن   ١٨٩ و ١٨٦ على املـادتني     ٢٠١٠أُدخلت يف عام    التعديالت اليت     )أ(  
  وهتريب املهاجرين؛بالبشر القانون اجلنائي بشأن تعريف االجتار 

الذي ينقل عبء   و ٢٠٠٩يف عام    الذي صدر    القانون املتعلق حبظر التمييز     )ب(  
أثبت وجـود دعـوى      عليه يف الدعاوى املدنية عندما يكون املدعي قد          اإلثبات إىل املدعى  

  .ظاهرة الوجاهة
وترحب اللجنة باعتماد االستراتيجية اجلديدة املتعلقة باهلجرة واللجوء وخطة العمل            -٥

  .٢٠١٢يونيه /، يف حزيران٢٠١٥-٢٠١٢املتصلة هبا للفترة 
 الطرف على املعاهـدات الدوليـة       مع االرتياح بتصديق الدولة   اً  وحتيط اللجنة علم    -٦

  :التالية
امللحق هبا،  االختياري  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول         )أ(  
  ؛٢٠١٠يف عام 

الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             )ب(  
  ؛٢٠١٢واالجتماعية والثقافية، يف عام 

  ؛٢٠١٢  يف عام،القسريع األشخاص من االختفاء االتفاقية الدولية حلماية مجي  )ج(  
املتعلقـة بوكـاالت    ) ١٩٩٧(١٨١قية منظمة العمل الدوليـة رقـم        اتفا  )د(  

  .٢٠١٠، يف عام االستخدام اخلاصة

   واالقتراحات والتوصياتالرئيسيةدواعي القلق   -جيم  

  )٨٤و ٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التشريعات والتطبيق    
منظمة العمل الدولية    يف اتفاقية اً  طرفبعد  تصبح   مل الدولة الطرف     أن اللجنةالحظ  ت  -٧

  .بالعمل الالئق للعمال املرتلينياملتعلقة ) ٢٠١١(١٨٩ رقم
 منظمـة العمـل     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف التصديق على اتفاقية           -٨

  .١٨٩الدولية رقم 
 اإلعالنني املنـصوص عليهمـا يف       بعدُتصدر   مل  الدولة الطرف   أن اللجنة وتالحظ  -٩

مـن الـدول    بالغات   باختصاص اللجنة يف تلقِّي      لالعتراف من االتفاقية    ٧٧ و ٧٦ املادتني
  .األفرادمن األطراف و
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جتدد اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تصدر اإلعالنني املنصوص عليهمـا يف              -١٠
  ).١٤، الفقرة CMW/C/BIH/CO/1( من االتفاقية ٧٧ و٧٦ املادتني
، فإهنـا    من تعقد  اهليكل السياسي للدولة الطرف   يتسم به    مااللجنة  تالحظ   ماوبين  -١١

يف جماالت معينة من االتفاقية، مثـل    املختلفة  عدم تواؤم تشريعات الكيانني     تشعر بالقلق إزاء    
  .العمالة والتعليم والضمان االجتماعي

لكيانني على مواءمة تشريعاهتما بغيـة      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع ا        -١٢
بـاحلقوق املكرسـة يف       كامالًاً  ضمان أن يتمتع العمال املهاجرون يف الدولة الطرف متتع        

  . سيما يف جماالت العمالة والتعليم والضمان االجتماعي الاالتفاقية، 
 ٢٠١٢أبريـل   /إىل الربملان يف نيسان   بأن جملس الوزراء قد قدم      اً  وحتيط اللجنة علم    -١٣

وذلك اللجوء  وحباالت  مشروع قانون جديد يعدل القانون املتعلق بتنقل األجانب وإقامتهم          
  .من أجل اعتماده

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافق مشروع القانون اجلديـد الـذي               -١٤
مـع أحكـام    اً  تاماً  اللجوء توافق وحباالت  يعدل القانون املتعلق بتنقل األجانب وإقامتهم       

  .تفاقية، وعلى اعتماده دون تأخرياال

  مجع البيانات    
جبهود الدولة الطرف الرامية إىل حتسني مجع البيانات بشأن القضايا اً حتيط اللجنة علم  -١٥

األمن، وجتميع البيانات املتعلقـة      وزارةمن ِقبل   إعداد موجزات اهلجرة    ، مثل   املتصلة باهلجرة 
، واملعلومات اليت قدمها الوفد بشأن قرار احلكومة        بصورة غري قانونية  بعمليات عبور احلدود    

بيانات بشأن عدد   لعدم توفر   ومع ذلك، فإن اللجنة قلقة      . املتعلق بإجراء تعداد سكاين جديد    
تـوفر  ، تأسف اللجنة لعـدم      وإضافة إىل ذلك  . املواطنني البوسنيني الذين يعملون يف اخلارج     

هاجرين وأفراد أسرهم الذين هم يف وضع       معلومات وإحصاءات شاملة بشأن عدد العمال امل      
وتشري اللجنة . لى اخلدمات األساسيةعصوهلم حوإمكانية وبشأن ظروف عملهم غري نظامي، 

  .غىن عن هذه املعلومات لفهم حالتهم يف الدولة الطرف وتقييم تنفيذ االتفاقية الإىل أنه 
ـ      اللجنة الدولة الطرف  توصي    -١٦ ي نظـام مجـع      مبواصلة جهودها لضمان أن يراع

جوانب االتفاقية وجلمع املعلومات والبيانات اإلحصائية، مبوبة حسب نوع         مجيع  البيانات  
 ، بصفة خاصـة،   وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . اجلنس والعمر واجلنسية وجماالت العمل    

بأن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مبوبة بشأن عـدد املـواطنني البوسـنيني       
اخلارج، وكذلك عدد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الـذين يعيـشون يف            العاملني يف   

  نظامي؛ وبشأن جماالت وظـروف عمـل       الدولة الطرف، مبن فيهم من هم يف وضع غري        
ويف حالة عدم توفر    . العمال املهاجرين؛ وبشأن متتعهم حبقوقهم اليت تنص عليها االتفاقية        

  .تقديرات أولقت بيانات قائمة على دراسات معلومات دقيقة، ستكون اللجنة ممتنة إذا ت
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  التدريب يف جمال االتفاقية ونشرها    
بأن الدولة الطرف توفر التدريب للموظفني احلكـوميني بـشأن          اً  حتيط اللجنة علم    -١٧

بيد أن اللجنة تعرب مـن      . يف ذلك بشأن تطبيق أحكام االتفاقية      ا، مب بالبشراهلجرة واالجتار   
لة التدابري املتخذة لنشر املعلومات عن االتفاقية والتـرويج هلـا بـني             جديد عن قلقها إزاء ق    

سيما مراكز خدمة املهـاجرين ومنظمـات        الخرين،  اآلصلحة  املوكاالت معينة وأصحاب    
  ).١٧الفقرة ، CMW/C/BIH/CO/1(اجملتمع املدين 

  :يلي امباللجنة الدولة الطرف وصي ُت  -١٨
صول العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان ح      )أ(  

  ؛مبوجب االتفاقيةعلى معلومات عن حقوقهم 
مواصلة التعاون مع مراكز خدمة املهاجرين ومنظمات اجملتمع املـدين يف            )ب(  

  .جمال الترويج لالتفاقية ونشرها بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني

  )٨٣ و٧املادتان (املبادئ العامة   -١  

  عدم التمييز    
بعد يواَءم   مل ٢٠٠٩أن قانون حظر التمييز الذي اعتمد يف عام         تالحظ اللجنة بقلق      -١٩

مواءمة تامة مع القوانني واألحكام ذات الصلة على مستوى الكيانني واملقاطعات والبلديات،            
يف متتـع العمـال     اً  قد يؤثر سلب   ا من القانون املذكور، مم    ٢٤على النحو الذي تقتضيه املادة      

تعرب  ماك.  حبقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقية، على قدم املساواة،ين وأفراد أسرهماملهاجر
اللجنة من جديد عن قلقها إزاء عدم كفاية املعلومات املقدمة بشأن تنفيذ مبدأ عدم التمييز،               

  ).١٩ ، الفقرةCMW/C/BIH/CO/1(على النحو املكرس يف اإلطار القانوين القائم 
بأن تستكمل مواءمة إطارها القانوين ملكافحة التمييز دولة الطرف توصي اللجنة ال  -٢٠

إطار زمين حمدد بوضوح، وأن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفـصلة             ضمن  
  .خيص العمال املهاجرين ماعن تطبيق قانون حظر التمييز في

  انتصاف فعالسبيل الوصول إىل احلق يف     
ضـحايا  من  لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم     نية وصول ا   إمكا ألنيساور اللجنة قلق      -٢١

. تفيد به التقارير ا هي إمكانية حمدودة وفقاً مل  سبل انتصاف فعالة  إىل  التمييز يف الدولة الطرف     
شكاوى العمال املهاجرين اليت تلقتها مؤسسة أمني       أن عدد   اللجنة  تالحظ  ويف هذا الصدد،    

  . قليل جداًاملظامل
  :يلي ماعلى دولة الطرف  اللجنة الثحت  -٢٢
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يهم من هـم يف     لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مبن ف     تتاح ل ضمان أن     )أ(  
، بتقـدمي    على قدم املساواة مع مواطين الدولة الطـرف        وضع غري نظامي، فرص القيام،    

سبل اجلرب الفعالة أمام احملاكم إذا انتهكت حقوقهم اليت تـنص           واالستفادة من   الشكاوى  
  اقية؛عليها االتف

وأفراد أسرهم، مبن فيهم من هم يف وضع غري         لعمال املهاجرين   تعريف ا   )ب(  
  .سبل االنتصاف القضائية وغريها من السبل املتاحة هلمبنظامي، 

  )٣٥ إىل ٨املواد من (حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   -٣  
ا الوفد بشأن الـسياسات احلاليـة       إزاء قلة املعلومات اليت قدمه    يساور اللجنة قلق      -٢٣

بشأن إعادة قبـول  املتعلقة بضمان تنفيذ االتفاق املربم بني اجلماعة األوروبية والدولة الطرف       
للعمـال  املتاحـة   األشخاص املقيمني دون ترخيص، وإزاء قلة الضمانات اإلجرائية         دخول  

  .املهاجرين الذين يشملهم االتفاق
  :يلي ماتفاقية، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف  من اال٢٢مراعاة املادة مع   -٢٤

بني الدولة وتلك اليت تربم يف املستقبل ضمان أن تشمل االتفاقات احلالية   )أ(  
ضمانات إجرائية مناسـبة لـصاحل      بشأن إعادة قبول الدخول     الطرف والبلدان املضيفة    

  العمال املهاجرين؛
ألحكام االتفاقية وموافاة   اً  ية وفق تنفيذ االتفاق املربم مع اجلماعة األوروب       )ب(  

أمثلـة  اً اللجنة مبعلومات عن تنفيذه يف تقريرها الدوري املقبل الذي ينبغي أن يشمل أيض            
أعيد قبـول دخـوهلم     على حاالت فردية وبيانات إحصائية عن العمال املهاجرين الذين          

  .مبوجب هذا االتفاق
إجرائية بشأن قرارات االحتجـاز      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود ضمانات          -٢٥
، اللجوءوحباالت القانون املتعلق بتنقل األجانب وإقامتهم مبوجب ") حتت اإلشرافاإليداع ("
  :يلي ماإزاء سيما  الو

 يـنص علـى     اللجوءوحباالت  القانون املتعلق بتنقل األجانب وإقامتهم      أن    )أ(  
القـانون  وأن هـذا     اسـتثنائية،    يف حـاالت  اً   يوم ١٨٠متديد فترة االحتجاز إىل أكثر من       

  أي حد زمين بشأن االحتجاز اإلداري للعمال املهاجرين؛يتضمن  ال
مهاجرين حتت اإلشراف خالل      عماالًتودع  إصدار أوامر احتجاز    أنه ميكن     )ب(  
  إلقامة؛لاحلصول على تصريح رفض طلبات قرارات الطعن يف إجراءات 
بعد اختاذ قرار هنائي بشأن شـرعية        الإاإلقامة  تصاريح  ميكن متديد    الأنه    )ج(  

  يضع العامل املهاجر املعين يف وضع غري قانوين وضعيف؛ ا، ممالعامل املهاجرإقامة 
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صعوبة احلصول على املعلومات واملساعدة القانونيـة للطعـن يف أوامـر              )د(  
  أفراد أسرهم؛ أوالصادرة حبق العمال املهاجرين  االحتجاز
يكـون   الد بأن العمال املهاجرين الذين ُيلقى القبض عليهم و  التقارير اليت تفي    )ه(  

يف حوزهتم تصريح صاحل للدخول واإلقامة ومزاولة نشاط مدفوع األجر يف الدولة الطـرف،              
  .الوفد من معلومات خالل احلوارقدمه  مالالحتجاز يف واقع األمر على عكس اً يتعرضون غالب

  :يلي اي اللجنة الدولة الطرف مب من االتفاقية، توص١٦للمادة اً وفق  -٢٦
 من أجل   اللجوءوحباالت  املتعلق بتنقل األجانب وإقامتهم     تعديل القانون     )أ(  

، بغية منع االحتجاز املطول   جتاوزهاميكن   الحتديد الفترة القصوى لالحتجاز اإلداري اليت       
  االحتجاز ملدة غري حمدودة؛ أو

أمـام  الطعـن   فترة إجـراءات    خالل  اإلقامة  تصاريح  النظر يف متديد      )ب(  
شؤون األجانب بشأن شـرعية     يف قرارات دائرة    القضائية املختصة    أوالسلطات اإلدارية   

  هاجر؛املإقامة 
هاجرين، مبن فيهم مـن     املعمال  التصدر أوامر االحتجاز حبق      الضمان أ   )ج(  

فـق  يتوا اكمالذ أخري، على أساس كل حالة على حدة، ومب         الهم يف وضع غري نظامي، إ     
  مع املعايري الدولية املعمول هبا؛ توافقاً تاماً 

ضمان حصول العمال املهاجرين على املساعدة القانونيـة واملعلومـات            )د(  
املتعلقة بسبل االنتصاف املتاحة من أجل الطعن يف القرارات اليت تأمر باحتجازهم، وتقدمي           

يف ذلك أمثلة على حاالت حصل فيها  امعلومات هبذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل، مب      
  عمال مهاجرون يف وضع غري نظامي على املساعدة القانونية؛

ىل سبل االنتصاف القانونيـة  إالعمال املهاجرين احملتجزين وصول ضمان    )ه(  
  .الفعالة يف الوقت املناسب

 املطولة  عن قلقها إزاء املعلومات الواردة بشأن فترات االحتجاز       اً  وتعرب اللجنة جمدد    -٢٧
وإزاء طردهم إىل   ) ٢١، الفقرة   CMW/C/BIH/CO/1(مواطنتهم  ُجرِّدوا من   لعمال مهاجرين   

اللجنة بقلق  وتالحظ  . يتمثل يف التعرض لسوء املعاملة    اً  جسيماً  بلدان قد يواجهون فيها خطر    
  .ىل سبل االنتصاف القانونيةإصول أولئك العمال وقلة املعلومات اليت تلقتها بشأن اً أيض
صول العمال املهاجرين الذين    و الطرف بأن تضمن إمكانية      ةتوصي اللجنة الدول    -٢٨

األسباب اليت ينبغي مـن     لبيان  ىل سبل االنتصاف القانونية الفعالة      إُجّردوا من مواطنتهم    
سوء املعاملة  التعرض ل سيما إذا كانوا سيواجهون خطر       اليطردوا إىل بلد آخر،      الأجلها أ 

  .ك البلدعند عودهتم إىل ذل
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وتشعر اللجنة بالقلق ألن أطفال العمال املهاجرين يودعون يف مركـز لوكافيتـشا               -٢٩
  .لتلبية احتياجاهتممهيأ للهجرة، وألن هذا املرفق ليس 

األولوية لبدائل إيداع أطفـال العمـال       تعطي  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -٣٠
كمـالذ   التتخذ التدابري االحتجازية إ    الاملهاجرين احملتجزين يف مراكز اهلجرة، وضمان أ      

  .لحق يف احلياة األسريةإعماالً لأخري، يف حالة عدم توفر التدابري غري االحتجازية وذلك 
 الطردإىل إرجاء تنفيذ قرار     اً  تلقائييؤدي  اللجنة أن أي إجراء للطعن      تالحظ   ماوبين  -٣١

تـشعر بـالقلق إزاء     فإهنا  ،  اللجوءوحباالت  املتعلق بتنقل األجانب وإقامتهم     مبوجب القانون   
إذا  خصوصاً   طعوهنم يف هذه القرارات   تقدمي   للعمال املهاجرين من أجل      ة املتاح ةالقصرياملهلة  

الطعـن يف   تقـدمي    من القانون املذكور، إذ جيب يف هذه احلالة          ٨٨كانت قائمة على املادة     
  . ساعة٢٤غضون 

ضمانات اإلجرائية الـيت تتـضمنها      مجيع ال بإعمال  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٢
  .الطعون يف قرارات الطرداملهلة احملددة لتقدمي  من االتفاقية والنظر يف متديد ٢٢ املادة
املرتلـيني   قلة التدابري املتخذة من أجـل محايـة العمـال         إزاء  ويساور اللجنة قلق      -٣٣

عرضني عادة لالستغالل   سيما النساء، امل   الاملهاجرين، مبن فيهم من هم يف وضع غري نظامي،          
  .وسوء املعاملة

  :يلي ا من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مب٢٥لمادة وفقاً ل  -٣٤
ضمان أن ترصد عمليات تفتيش العمل الظروف اليت يعمل فيها العمال             )أ(  

  املرتليون املهاجرون؛
فرض مزيد من الغرامات وغريها من العقوبات على أصـحاب العمـل             )ب(  

، وسـوء املعاملـة   يعرضوهنم للعمل اجلربي     أون يستغلون العمال املرتليني املهاجرين      الذي
  سيما يف االقتصاد غري الرمسي؛ ال

لعمال املرتليني املهاجرين إمكانية الوصول إىل آليات فعالة        تتاح ل ضمان أن     )ج(  
رتكبـة  املشكاوى ضد أصحاب العمل ومالحقة ومعاقبة املسؤولني عن االعتداءات          اللرفع  

  .بشأن العمال املرتليني املهاجرين) ٢٠١٠(١لتعليق العام للجنة رقم وفقاً لحبقهم، 
ويساور اللجنة قلق ألن أطفال العمال املهاجرين، مبن فيهم أطفال الروما وأطفـال               -٣٥

هلم تصدر  العند الوالدة واً يسجلون غالب الالعمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي، 
  .يعيق حصوهلم على الرعاية الصحية واإلعانات االجتماعية والتعليم اهلوية الشخصية، مموثائق ا
  :يلي اتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  -٣٦

تكثيف جهودها لضمان تسجيل مجيع أطفال العمال املهـاجرين عنـد             )أ(  
  لشخصية؛هويتهم االوالدة وإصدار وثائق 
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إنفاذ القوانني ذات الـصلة بـشأن       التدريب للموظفني املكلفني ب   توفري    )ب(  
  تسجيل ميالد مجيع أطفال العمال املهاجرين تسجيالً منتظماً؛

يف صفوف العمال املهاجرين وأفراد     املواليد  إذكاء الوعي بأمهية تسجيل       )ج(  
  .سيما من هم يف وضع غري نظامي الأسرهم، 

أطفال العمال املهاجرين بشأن حصول املتاحة  ويساور اللجنة قلق إزاء قلة املعلومات         -٣٧
إزاء اسـتبعاد أطفـال العمـال       أيضاً  بالقلق  اللجنة  وتشعر  . على التعليم يف الدولة الطرف    

  .أصلهم اإلثيناملهاجرين من مدارس معينة أحادية اإلثنية بسبب 
  :يلي اتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  -٣٨

لى التعلـيم   أن تضمن إمكانية حصول مجيع أطفال العمال املهاجرين ع          )أ(  
  أساس املساواة يف املعاملة مع مواطين الدولة الطرف؛على والثانوي االبتدائي 
أن تتخذ تدابري للقضاء على التمييز ضد أطفال العمـال املهـاجرين يف            )ب(  

  النظام التعليمي؛
أن ُتدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التدابري املتخذة يف هذا      )ج(  

، مبن فيهم من هـم يف        يف املدارس  الت تسجيل أطفال العمال املهاجرين    الصدد وعن معد  
  .وضع غري نظامي

الذين هم  أوالثبوتية  على الوثائقصلني حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلا  -٤  
  )٥٦ إىل ٣٦املواد من (يف وضع نظامي 

واطنني البوسنيني العاملني   تأسف اللجنة ألن نسبة صغرية فقط من العدد الكبري من امل            -٣٩
  .يف اخلارج مارست حق التصويت خالل االنتخابات األخرية اليت جرت يف الدولة الطرف

، توصي اللجنة   ٢٠١٤يف ضوء االنتخابات العامة املقبلة املزمع تنظيمها يف عام            -٤٠
املني يف  من اجلهود لتسهيل ممارسة املواطنني البوسنيني الع      اً  الدولة الطرف بأن تبذل مزيد    

  .اخلارج حلق التصويب

  )٦٣ إىل ٥٧املواد من  (أحكام تنطبق على فئات معينة من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  -٥  
عقـد  الدولة الطرف من أجل التفاوض بشأن       اليت تبذهلا   هود  اجلاللجنة ب تنّوه   مابين  -٤١

فإهنـا  رين والعمال املومسيني،    اتفاقات ثنائية مع البلدان اجملاورة لتحسني محاية العمال املهاج        
بيانات بشأن عدد العمال املومسيني العاملني يف الدولة الطـرف وأن           عدم توفر   تالحظ بقلق   

أقـرت بـه     ماوهو  زالوا يواجهون انتهاكات حلقوق العمل األساسية،        ماالعمال املومسيني   
عات حتمـي   ولذا تعرب اللجنة عن قلقها من جديد ألن عدم وجود تـشري           . الدولة الطرف 
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العمال املهاجرين العاملني يف الدولة الطرف جيعلهم معرضني بشكل خاص لظروف عمـل             
  ).٣٣الفقرة ، CMW/C/BIH/CO/1(تتسم بالظلم واالستغالل 

  :يلي ماتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف   -٤٢
  مجع بيانات عن عدد العمال املومسيني يف الدولة الطرف؛  )أ(  
القانون املتعلق بتنقـل األجانـب    من  ٨٤عديل املادة   التعجيل باعتماد ت    )ب(  
  اللجوء، إلنشاء نظام خاص بتسجيل العمال املومسيني؛وحباالت وإقامتهم 
البناء والزراعة والعمل   قطاعات  يف  خصوصاً  رصد ممارسات االستخدام،      )ج(  

تعزيـز  املرتيل، وظروف عمل العمال املومسيني العاملني يف الدولة الطرف، بوسائل منـها             
  عمليات تفتيش العمل؛

اجلزء الرابـع   مبوجب  ضمان أن يتمتع العمال املومسيون باحلقوق احملمية          )د(  
من االتفاقية اليت ميكن أن تنطبق عليهم بسبب وجودهم وعملهم يف الدولة الطرف، مع              

  مراعاة أن إقامتهم املعتادة ليست يف الدولة الطرف؛
  .ى مزيد من االتفاقات الثنائية للتوقيع علاجلهودمواصلة بذل   )ه(  

يتعلق باهلجرة الدولية للعمال     ماتعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة في        -٦  
  )٧١ إىل ٦٤املواد من (وأفراد أسرهم 

 لرصد تنفيذ   ٢٠٠٩بعمل هيئة التنسيق اليت أُنشئت يف عام        اً  يف حني حتيط اللجنة علم      -٤٣
، ٢٠١٥-٢٠١٢ املتعلقة باهلجرة واللجوء وخطة العمل املتصلة هبا للفترة          اجلديدةاالستراتيجية  

ختلـف  ُتعـىن مب  تعرب من جديد عن قلقها ألن قلة التنسيق بني املؤسسات والدوائر اليت             فإهنا  
يف إعمال  اً  جوانب السياسة العامة للهجرة على مستوى الدولة وعلى مستوى الكيانني تؤثر سلب           

  ).٣٥، الفقرة CMW/C/BIH/CO/1(عينة حممية مبوجب االتفاقية الدولة الطرف حلقوق م
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إىل حتسني التنـسيق بـني              -٤٤

على مستوى الدولة وعلى مستوى الكيانني من أجل إعمال احلقوق الوزارات والوكاالت 
 ٢٠١٥-٢٠١٢ للهجرة للفتـر ة      احملمية مبوجب االتفاقية وتنفيذ االستراتيجية اجلديدة     

  .على حنو فعال
وتأسف اللجنة لقلة املعلومات بشأن الدعم املقدم من الدولة الطرف إىل العائـدين               -٤٥

بشكل اً  وثقافياً  واجتماعياً  البوسنيني وبشأن التدابري الرامية إىل تسهيل إعادة إدماجهم اقتصادي        
  .مستدام
دابري من أجل املساعدة يف إعـادة إدمـاج         توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ت       -٤٦

العمال املهاجرين العائدين يف النسيج االقتصادي واالجتماعي والثقايف للدولة الطـرف            
  .يف تقريرها الدوري املقبلإىل اللجنة يف هذا الشأن بشكل مستدام، وتقدمي معلومات 
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حة االجتار باألشـخاص    اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكاف      تنّوه   ماوبين  -٤٧
تشعر بالقلق ألن القـوانني اجلنائيـة       فإهنا  واالستغالل اجلنسي التجاري للعمال املهاجرين،      

تواءم بعد مع األحكام املعدلة من القانون اجلنائي للدولة،          ملالكيانني وملقاطعة برتشكو     اللك
ويساور . ون اجلنائي للدولة   من القان  ١٨٦يف ذلك التعريف اجلديد لالجتار الوارد يف املادة          امب

اللجنة القلق بشكل خاص إزاء العدد الكبري من األطفال املهاجرين الذين يقعـون ضـحايا               
بالنظر إىل عدم تسجيل    االجتار وإزاء الثغرات املتبقية يف إنفاذ قوانني مكافحة االجتار، وذلك           

  .٢٠١١عام على مستوى الدولة يف قضائية يف هذا الصدد مالحقات  أوإدانات أية 
  :يلي اتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  -٤٨

الكيانني وملقاطعة برتشكو مع تـشريعات       المواءمة القوانني اجلنائية لك     )أ(  
  الدولة ذات الصلة؛

اً بيع األطفال وبغاء األطفال، مبن فيهم األطفال املهاجرون، متاشـي         جترمي    )ب(  
  مع توصيات جلنة حقوق الطفل؛

جلهود إلنفاذ قوانني مكافحة االجتار وتدريب أفراد الشرطة        بذل مزيد من ا     )ج(  
   االجتماعية بشأن اإلطار القانوين القائم؛ة واملدعني العامني ومقدمي اخلدماتوالقضا

   االجتار؛ ةختصيص موارد كافية لتنفيذ استراتيجيات مكافح  )د(  
طفـال  سيما النـساء واأل    الوضع آليات فعالة لتحديد ضحايا االجتار،         )ه(  

  املهاجرون؛
جلميـع  التأهيـل   املساعدة واحلماية وإعادة    خدمات  يكفي من    ماتقدمي    )و(  

ضحايا االجتار بالبشر، مبن فيهم العمال املهاجرون، من خالل متويـل املنظمـات غـري               
ضحايا االجتار حبقوقهم املنـصوص  تعريف احلكومية اليت تساعد هؤالء الضحايا، وضمان   

  .عليها يف االتفاقية

  املتابعة والنشر  -٧  

  املتابعة    
 معلوماٍت مفصلة   أن ُتضمِّن تقريرها الدوري الثالث    تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -٤٩

وتوصـي اللجنـة    .  لتنفيذ التوصيات املقدَّمة يف هذه املالحظات اخلتامية       عن التدابري املتخذة  
ـ     تنف املناسبة لضمان    التدابريباختاذ مجيع   اً  أيض الدولة الطرف  ها يذ هذه التوصيات، بطرقٍ من

والربملان واجلهاز القضائي وكذلك إىل السلطات ذات الصلة على إحالتها إىل أعضاِء احلكومة 
  .مستوى الدولة والكيانني واملقاطعات والبلديات، من أجل النظر فيها واختاذ إجراءات بشأهنا
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 مات اجملتمع املدين  منظوتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها إلشراك           -٥٠
  .يف إعداد تقريرها الدوري الثالث

  النشر    
امية على نطاقٍٍ تطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلت           -٥١

اجملتمـع  وجهات  اجلهاز القضائي، واملنظمات غري احلكومية،      يف ذلك يف أوساط      اواسع، مب 
العمال  و اخلارجيف   البوسنيني املهاجرين   لع عليها لكي ُتط  تخذ خطوات ، وأن ت  األخرىاملدين  

  .هلاالعابرين  أوالدولة الطرف املهاجرين األجانب املقيمني يف 

  التقرير الدوري املقبل  -٨  
تـشرين   ١ حبلول ف أن ُتقدم تقريرها الدوري الثالث     تطلب اللجنة إىل الدولة الطر      -٥٢

  .٢٠١٧ أكتوبر/األول

        


