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االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق
 مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
  الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٧-١٦

  االتفاقية من ٧٤ املادة مبوجب  األطرافالدول من املقدمة التقاريرالنظر يف     

  املالحظات اخلتامية للجنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

  طاجيكستان    

نظرت جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف التقريـر األويل               -١
ــستان  ــستيها (CMW/C/TJK/1)لطاجيك ، )189 وCMW/C/SR.188 (١٨٩ و١٨٨ يف جل

، املعقودة  ٢٠١واعتمدت اللجنة، يف جلستها     . ٢٠١٢بريل  أ/نيسان ١٨ و ١٧املعقودتني يف   
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦يف 

  مقدمة  -ألف  

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل، وإن كان يف وقـت متـأخر،                -٢
 وتشكر اللجنة الدولة    .وتعرب عن امتناهنا للحوار البناء الذي عقدته مع الوفد الرفيع املستوى          

  .الطرف على الردود املفصلة على قائمة املسائل واملعلومات اإلضافية اليت قدمها الوفد

وتالحظ اللجنة أن البلدان اليت يعمل فيها معظم العمال املهاجرين من طاجيكستان              -٣
قـوقهم  ليست بعد أطرافاً يف االتفاقية، األمر الذي يشكل عقبة أمام متتع أولئك العمـال حب              

  .مبوجب االتفاقية

وترحب اللجنة باملسامهات اليت قدمتها منظمات اجملتمع املدين فيما يتعلـق بنظـر               -٤
  .اللجنة يف التقرير األويل لطاجيكستان
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  

ترحب اللجنة باعتماد تدابري تشريعية متعددة وبالقرارات واملراسيم اليت أصـدرهتا             -٥
  :احلكومة
ملرسوم املشترك بني وزارة الشؤون الداخلية ووزارة التعليم بشأن تعلـيم           ا  )أ(  

  ؛٢٠١٠العمال املهاجرين يف إطار مبادرات التدريب املهين، عام 
  ؛٢٠٠٩قانون محاية العمال، عام   )ب(  
قرار احلكومة بشأن اعتماد لوائح ملكتب اهلجرة إىل االحتاد الروسي التـابع            )ج(  

  ؛٢٠٠٧ية، عام لوزارة الشؤون الداخل
   قرار احلكومة بشأن برنامج اهلجـرة الدوليـة للعمـال الطـاجيكيني              )د(  

  ؛)٢٠١٠- ٢٠٠٦(
  ).٢٠٠٤(قانون االجتار بالبشر   )ه(  

وترحب اللجنة بالتدابري املؤسسية والسياسات اليت اختذهتا الدولة الطرف يف جمـال              -٦
  :اهلجرة، مبا يف ذلك ما يلي

          ية بـشأن اهلجـرة الدوليـة للعمـال الطـاجيكيني           ستراتيجية الوطن اال  )أ(  
  ؛٢٠١٥-٢٠١١للفترة 

  .٢٠١١إنشاء دائرة للهجرة يف عام   )ب(  
وترحب اللجنة أيضاً بإبرام الدولة الطرف اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف تتعلـق              -٧

  :بالعمال املهاجرين مبا يف ذلك
 القانوين للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم،      االتفاقية األوروبية املتعلقة باملركز     )أ(  

  ؛٢٠٠٨اليت اعتمدهتا الدول األطراف يف رابطة الدول املستقلة، لعام 
االتفاق بني حكومة طاجيكستان وحكومة كازاخستان بشأن اسـتخدام           )ب(  

مواطنني طاجيكيني للعمل بصورة مؤقتة يف كازاخستان ومواطنني كازاخـستانيني للعمـل            
  ؛٢٠٠٦يف طاجيكستان ومحاية حقوقهم، يف عام بصورة مؤقتة 

االتفاق بني حكومة طاجيكستان وحكومة االحتاد الروسي بشأن استخدام           )ج(  
مواطنني طاجيكيني يف االحتاد الروسي ومواطنني من االحتاد الروسي يف طاجيكستان ومحاية            

  .٢٠٠٤حقوقهم، يف عام 
دخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة     ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ أن        و  -٨

  :للدولة الطرف، على املعاهدات الدولية التالية
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الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )أ(  
  ؛٢٠٠٢األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف عام 

ق باشتراك األطفال يف الرتاعات     الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق املتعل      )ب(  
  ؛٢٠٠٢املسلحة، يف عام 

بـشأن  ) ١٩٤٩مراجعة يف عـام      (٩٧اتفاقية منظمة العمل الدولية، رقم        )ج(  
  ؛٢٠٠٧العمال املهاجرين، يف عام 

بشأن اهلجرة يف أوضـاع     ) ١٩٧٥(١٤٣اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )د(  
  ؛٢٠٠٧للعمال املهاجرين، يف عام اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة 

بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ه(  
  ؛٢٠٠٥عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، يف عام 

  ؛٢٠٠٢اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف عام   )و(  
ار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة     بروتوكول منع االجت    )ز(  

  ؛٢٠٠٢عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف عام 
بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل            )ح(  

  .٢٠٠٢عرب الوطنية، يف عام التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات  -جيم  

  )٨٤ و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التشريعات والتطبيق    

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد اعتماد تشريع جديد لتنظيم اهلجرة من وإىل               -٩
جرة العمال الطاجيكيني   املتعلق هب قانون  ال مشروع   ومع ذلك، فإهنا تالحظ مع القلق أن      . البلد

وهو أمر ال يتطابق مع     " املهاجرين غري الشرعيني  "إىل اخلارج يستخدم مصطلحات من قبيل       
 /كـانون األول   ٩، الصادر يف    )٣٠-د(٣٤٤٩أحكام االتفاقية وال مع قرار اجلمعية العامة        

القانون يتضمن أحكاماً تقيد حـق  ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن مشروع     . ١٩٧٥ديسمرب  
املواطنني يف مغادرة الدولة الطرف وأنه يفرض التزامات على مواطنيهـا للحـصول علـى               
مؤهالت مهنية قبل اهلجرة إىل اخلارج وتقدمي الدعم املادي إىل أسرهم من خالل حتـويالت               

 اخلاصة يتضمن   وتالحظ اللجنة أيضاً أن مشروع القانون املتعلق بوكاالت االستخدام        . مالية
ثغرات كبرية فيما يتعلق بآليات التنفيذ ومحاية حقوق املهاجرين الذي يتم تشغيلهم من خالل       

  .وكاالت االستخدام
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توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف تعديل مشروع القانون املتعلـق هبجـرة                -١٠
سيما من   الاقية، و العمال الطاجيكيني إىل اخلارج لضمان أنه ميتثل بالكامل ألحكام االتف         

وإلغاء القيود املفروضة على    " املهاجرين يف أوضاع غري قانونية    "خالل استخدام مصطلح    
مغادرة البالد، ويف تعديل مشروع القانون املتعلق بوكاالت االستخدام اخلاصة لكي ينص            

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل      . على آليات التنفيذ ومحاية حقوق املهاجرين     
  . القانونني بصيغتهما املعدلةمشروعيباعتماد 

ستراتيجية وطنية بـشأن اهلجـرة الدوليـة للعمـال          وفيما تسلم اللجنة باعتماد ا      -١١
ستراتيجية ال تتضمن أحكاماً بشأن     اال، تأسف ألن هذه     ٢٠١٥-٢٠١١الطاجيكيني للفترة   

  .ص عمل هلمإعادة إدماج العائدين املهاجرين الطاجيكيني، مبا يف ذلك إتاحة فر

سـتراتيجية بغيـة    االتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لتوسيع نطـاق            -١٢
، مبا يف ذلك إتاحـة      العائدينتضمينها أحكاماً بشأن إعادة إدماج املهاجرين الطاجيكيني        

  .فرص عمل هلم

   تالحظ اللجنة أن طاجيكستان مل تقدم بعد اإلعالنـني املنـصوص عليهمـا يف         و  - ١٣
 من االتفاقية، لالعتراف باختصاص اللجنة يف تلقي بالغات مـن الـدول             ٧٧ و ٧٦تني  املاد

  .األطراف واألفراد

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إبداء إعالنيها املنـصوص عليهمـا يف                -١٤
  . من االتفاقية٧٧ و٧٦املادتني 

       منظمـة العمـل    تالحظ اللجنة أن طاجيكستان مل تصبح بعد طرفاً يف اتفاقيـة            و  -١٥
             بشأن وكاالت االستخدام اخلاصة واتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة           ) ١٩٩٧(١٨١رقم  
  .بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني) ٢٠١١(١٩٨رقم 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف التصديق على اتفاقييت منظمـة العمـل         -١٦
  .١٩٨ و١٨١الدولية رقم 

   البياناتمجع    

 اللجنة اجلهود املبذولة لتحسني عملية مجع البيانات، وال سيما بشأن إصدار            تالحظ  -١٧
بطاقات هجرة للمواطنني الطاجيكيني العاملني يف اخلارج وبشأن العمل املستمر لتطوير قاعدة           

   ومع ذلك، تأسـف اللجنـة لعـدم        . بيانات للمهاجرين باالستناد إىل بطاقات اهلجرة هذه      
دمي معلومات عن املعايري املستخدمة لتقييم مستوى تنفيذ االتفاقية، وال سيما فيما يتعلـق              تق

باملرأة املهاجرة، واألطفال املهاجرين غري املصحوبني واملهاجرين داخل ومن الدولة الطـرف            
  .على السواء
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان أن يراعـي نظـام مجـع                -١٨
مجيع جوانب االتفاقية، وتشجع الدولة الطرف على مجع املعلومات والبيانـات           البيانات  

وتـود اللجنـة    . اإلحصائية، وتصنيفها حبسب اجلنس والسن واجلنسية وجماالت العمل       
احلصول على بيانات تستند إىل دراسات أو تقديرات، يف حال عدم تـوفر معلومـات               

  .هاجرين يف أوضاع غري قانونيةدقيقة، وذلك على سبيل املثال بشأن العمال امل

  التدريب ونشر االتفاقية    

 أنه مت ترمجة االتفاقية إىل اللغة الطاجيكيـة ونـشرها           ، مع االرتياح  ،تالحظ اللجنة   -١٩
 التوعيـة  وترحب جبهود الدولة الطرف املبذولة لتنظيم محالت         ،باللغتني الطاجيكية والروسية  

ومع ذلك، تأسف   .  الذين يغادرون الدولة الطرف    والتدريب حلماية ودعم العمال املهاجرين    
ألن برامج التدريب اليت مت تنظيمها بالتعاون مع املنظمات الدولية واجملتمع املدين غالباً             اللجنة  

 عقـدت ما يكون هلا طابع خمصص ولعدم توفر معلومات تبني أن الدولة الطرف نظمـت و              
اقية لصاحل املوظفني العموميني املعنيني بشكل منتظم دورات تدريبية عادية بشأن مضمون االتف

  .ومنظمات اجملتمع املدين والعمال املهاجرين احملتملني

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم وعقد دورات تدريبية عادية بشكل منـتظم              -٢٠
بشأن مضمون وتطبيق االتفاقية لصاحل املوظفني العموميني العاملني مع املهاجرين، مثـل            

ني العامني وضباط الشرطة وموظفي اهلجرة وال سيما موظفو إدارة اهلجرة           القضاة واملدع 
وتوصي اللجنـة   . ومفتشو العمل والعمال االجتماعيني، مبا يف ذلك على املستوى احمللي         

الدولة الطرف أيضاً بضمان متكّن العمال املهاجرين من الوصول إىل املعلومـات بـشأن              
ع منظمات اجملتمع املدين لتعزيز ونشر املعلومـات        حقوقهم مبوجب االتفاقية، وبالتعاون م    

  .بشأن االتفاقية

  الفساد    

يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات الواردة بأن العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم               -٢١
. لفساد كثرياً، حسبما ُيدعى، ضحايا ل     ويعودون إليها، يقعون   الذين يغادرون الدولة الطرف   

بعض املسؤولني يف اجلمارك وعن مراقبة احلدود يقومون بابتزاز األموال وتشري التقارير إىل أن  
  ويساور اللجنـة القلـق أيـضاً إزاء       . مقابل تقدمي خدمات تكون يف األحوال العادية جمانية       

التقارير اليت تفيد بتفشي الفساد يف صفوف موظفي قنصليات الدولة الطرف يف بعض بلدان              
  .االستخدام

  لدولة الطرف باختاذ تدابري فورية للتصدي ألية حـاالت فـساد           توصي اللجنة ا    -٢٢
سيما يف بعض قنصليات بلدان االستخدام، والتحقيق يف أية ادعاءات بفساد بعـض              وال

املسؤولني عن اجلمارك وعن مراقبة احلدود الذين ُيزعم تورطهم بابتزاز األموال أو تلقي             
يم محالت إعالمية ترمـي إىل تـشجيع        وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظ     . رشوة
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العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين يدعون وقوعهم ضحية الفساد على اإلبالغ عـن             
هذا الفساد وبث الوعي يف صفوف العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بـشأن اخلـدمات              

  .اجلمركية واحلدودية اجملانية

  )٨٣ و٧املادتان (املبادئ العامة   -٢  

  بيل انتصاف فعالاحلق يف س    

 اللجنة إنشاء الدولة الطرف دائرة للهجرة لتنظيم األمور املتعلقـة بـاهلجرة             تالحظ  -٢٣
وتوكيلها مهمة التصدي للشكاوى الواردة من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم داخل الدولة            

البشرية ومع ذلك، يساورها القلق ألن دائرة اهلجرة تفتقر للموارد املالية و          . الطرف وخارجها 
لالضطالع مبهامها، كما أهنا تفتقر إلجراءات واضحة لتلقي الشكاوى الواردة من العمـال             
املهاجرين والنظر فيها ورصد أوضع العمال املهاجرين الطاجيكيني الذين يتم احتجـازهم يف             

 مع القلق، أن العمال املهاجرين األجانب يف       ، وتالحظ اللجنة أيضاً   .بلدان االستخدام األصلية  
الدولة الطرف غالباً ما ال يثقون يف وكاالت إنفاذ القانون واحملاكم يف الدولة الطرف وأهنـم             

  .املتاحة جيهلون سبل االنتصاف األخرى

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٤
تزويد دائرة اهلجرة باملوارد املالية والبشرية الالزمة لضمان قيامها مبعاجلة            )أ(  

  ة باهلجرة يف حينه وبشكل فعال؛املسائل املتعلق
وضع إجراءات واضحة لتقدمي الشكاوى إىل دائرة اهلجرة، ميكن جلميـع             )ب(  

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم داخل الدولة الطرف ومنها، الوصول إليها بصورة سهلة؛
 استخدام العمـال    تعزيز تعاوهنا مع وكاالت إنفاذ القانون يف أهم بلدان          )ج(  

املهاجرين الطاجيكيني بغية حتسني احلماية املقدمة ملواطنيها وضمان املراقبة الفعالة ألوضاع        
  العمال املهاجرين الطاجيكيني وأفراد أسرهم الذين يتم احتجازهم؛

ضمان أن تكون الفرص املتاحة للعمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم يف              )د(  
ال يف أوضاع غري قانونية، مبوجب القانون واملمارسة، فرصاً         الدولة الطرف مبن فيهم العم    

تساوي الفرص املتاحة للمواطنني، فيما يتعلق بتقدمي الشكاوى واحلصول على جرب فعال            
  .يف احملاكم وإمكانية والوصول إىل املعلومات املتعلقة بسبل االنتصاف املتاحة األخرى

  )٣٥ إىل ٨املواد من (أفراد أسرهم حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين و  -٣  
مشروع القـانون    و ١٩٩٩قانون اهلجرة لعام    مع القلق أن كالً من      تالحظ اللجنة     -٢٥

اجلديد بشأن هجرة العمال الطاجيكيني إىل اخلارج يفرضان قيوداً علـى حـق املـواطنني               
 اليت حيميهـا    لدولة أو غريها من األسرار     ل اًالطاجيكيني الذين ميلكون معلومات تشكل أسرار     
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حـق األشـخاص    أيضاً  ويقيد مشروع القانون اجلديد     . يف مغادرة الدولة الطرف    القانون،
  .يف مغادرة الدولة الطرف" عدميي األهلية"

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حرية العمال املهـاجرين الطـاجيكيني              -٢٦
خضاعهم ألية قيود باستثناء    وأفراد أسرهم يف مغادرة الدولة الطرف والعودة إليها دون إ         

  . من االتفاقية٨القيود اليت جتيزها املادة 
يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن التعليالت اليت أُدخلت على قانون             و  -٢٧

 تقيد من حق األشخاص األجانب وعدميي اجلنسية، مبن فـيهم العمـال   ٢٠١١األسرة لعام  
طنني طاجيكيني، من خالل منح هذا احلق فقط إىل األشخاص          املهاجرون، يف الزواج من موا    

املقيمني بشكل قانوين يف الدولة الطرف لفترة ال تقل عن سنة واحدة واشتراط اتفاق إلزامي               
ما قبل الزواج يلزم الزوج األجنيب أو عدمي اجلنسية بتزويد زوجـه الطـاجيكي أو زوجتـه      

  .ما احلق يف شراء ممتلكات عقاريةالطاجيكية وأطفاهلما بالسكن، دون أن يكون هل
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة مبا يف ذلك التعـديالت               -٢٨

التشريعية لضمان حق العمال املهاجرين األجانب وعدميي اجلنسية وأفـراد أسـرهم يف             
  .الزواج من مواطنني طاجيكيني وشراء ممتلكات عقارية

 ١٩٩٥نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٤ قانون حمامي الدفاع املؤرخ يف       تالحظ اللجنة أن  و  -٢٩
يكفل لألجانب مبن فيهم العمال املهاجرين إمكانية الوصول بشكل متساوي إىل املـساعدة             

ومع ذلك، تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تقدم معلومات عن حاالت تلقـي              . القانونية
 أوضاع غري قانونية، هذه املساعدة      عمال مهاجرين أجانب وبشكل خاص عمال أجانب يف       

  .القانونية اجملانية
وري املقبل معلومات عن    ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الد           -٣٠

  .ن يف أوضاع غري قانونية مساعدة قانونية جمانية عمال مهاجروحاالت تلقى فيها

الذين هم يف   على وثائق رمسية أو     حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين          -٤  
  )٥٦ إىل ٣٦املواد (وضع قانوين 

 اللجنة أن دائرة اهلجرة مسؤولة عن تقدمي املشورة إىل العمـال املهـاجرين              تالحظ  -٣١
ويساور اللجنـة القلـق ألن خـدمات        . احملتملني بشأن ظروف العمل يف بلدان االستخدام      

جرة يف دوشانبيه، ألن املكاتب اإلقليمية لـدائرة        املشورة هذه ال تقدم إال يف مكتب دائرة اهل        
ويساور اللجنة القلق ألنه مل يتم حتديث املوقـع         . قر ملا يلزمها من موظفني وموارد     اهلجرة تفت 

الشبكي لدائرة اهلجرة وألن املعلومات املوجودة غري متوفرة بلغات يفهمها العمال املهاجرون            
  .يف الدولة الطرف

لة الطرف بالنظر يف زيادة املوارد املالية والبشرية للمكاتـب          توصي اللجنة الدو    -٣٢
اإلقليمية لدائرة اهلجرة وتنظيم دورات تدريبية للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم بـشأن            
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً      . قوانني وممارسات االستخدام يف بلدان االستخدام     
باللغتني اإلنكليزية  ، وتقدمي املعلومات    بانتظام بضمان حتديث املوقع الشبكي لدائرة اهلجرة     

  .والباشتو أيضاً

هتيئة أوضاع سليمة وعادلة وإنسانية ومشروعة فيما يتعلق باهلجرة الدولية للعمال وأفراد              -٥  
  )٧١ إىل ٦٤املواد من (أسرهم 

الدولـة الطـرف للتعـاون      تأسف اللجنة، وقد أحاطت علماً باجلهود اليت تبذهلا           -٣٣
سيما االحتاد الروسي،    طاجيكيني، وال الهاجرين  املعمال  الاور مع أهم بلدان استخدام      والتش

مع االحتاد الروسي بشأن الضمان االجتماعي      من إبرام اتفاق ثنائي     لعدم متكن الدولة الطرف     
  .لعمال املهاجرين وأفراد أسرهمل

شأن الـضمان  تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها إلبرام اتفاقات ب    -٣٤
ات الضمان االجتمـاعي،    االجتماعي تسمح للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم بتلقي إعان       

ستراتيجية مشتركة للهجرة، مع االحتاد الروسي وبلـدان االسـتخدام          وكذلك وضع ا  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر يف التصديق على اتفاقيـة منظمـة             . األخرى

بشأن املساواة يف املعاملة بني الوطنيني وغري الوطنيني        ) ١٩٦٢(١١٨  رقم العمل الدولية 
  .يف جمال الضمان االجتماعي

قتصر  خدمات وكاالت االستخدام العامة ت     أن االستفادة من    اللجنة مع القلق   تالحظ  -٣٥
على نسبة مئوية صغرية من العمال املهاجرين وأن معظمهـم يعتمـدون علـى وكـاالت                

  .الدعم من املغتربنياالستخدام اخلاصة وعلى 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسني فعالية وكاالت االستخدام العامة ومراقبة            -٣٦

منع اهلجـرة غـري القانونيـة       بشكل وثيق من أجل     أنشطة وكاالت االستخدام اخلاصة     
  .للمواطنني الطاجيكيني

ن الطاجيكيني وأفراد   ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن العمال املهاجري           -٣٧
يف احلقد وكراهية األجانب    رائم  جلأسرهم يعانون من مواقف متييزية وغالباً ما يقعون ضحية          

ويساور اللجنة القلـق، بـصفة      . سيما يف االحتاد الروسي    البلدان الرئيسية لالستخدام، وال   
 يتعرضون للعنـف    خاصة، إزاء التقارير اليت تؤكد أن العمال املهاجرين الطاجيكيني غالباً ما          

واالعتداء والتهديدات والتخويف من جانب أرباب العمل، واملوظفني العموميني واألفراد من           
وغالباً ما ُيحتجز العمال املهاجرون يف وضع غري قانوين         . القطاع اخلاص يف بلدان االستخدام    

      يف مراكز احتجاز يف ظروف تشبه الظروف السائدة يف السجون، وذلك ألشـهر متعـددة              
  .أو يتم احتجازهم ملدة تصل إىل سنة واحدة إذا مل يكونوا حائزين على وثائق هوية

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي املساعدة إىل املهاجرين الطاجيكيني الـذين             -٣٨
وتوصي اللجنـة   . يقعون ضحية التمييز والعنف واالحتجاز املطول يف بلدان االستخدام        
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ضمان مع أهم بلدان االستخدام، هبدف تعزيز عمليات التحقيق و        الدولة الطرف بالتعاون    
وتوصـي اللجنـة الدولـة      . رائم ضد املهاجرين الطاجيكيني   اجلمالحقة ومعاقبة مرتكيب    

  .الطرف أيضاً ببث الوعي يف صفوف املواطنني بشأن املخاطر احملتملة املترتبة على اهلجرة
يـات يف صـفوف العمـال املهـاجرين         ارتفاع عدد الوف    اللجنة مع القلق   وتالحظ  -٣٩

سيما االحتاد الروسي، حيث تفيد التقارير أن ذلـك          الطاجيكيني يف أهم بلدان االستخدام وال     
ويساور اللجنة القلق بشأن اخنفاض عدد عمليـات        . حيدث بسبب املرض أو اإلصابة أو القتل      

  .اجلزاءات املفروضة عليهمالتحقيق يف أسباب الوفاة، وانعدام املعلومات بشأن مالحقة اجلناة و
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لزيادة التعاون مع وكـاالت إنفـاذ               -٤٠

القانون يف أهم بلدان استخدام العمال املهاجرين الطاجيكيني بغية التحقيـق يف أسـباب              
  .وفيات مواطنيها وضمان مالحقة ومعاقبة قتلة املهاجرين الطاجيكيني

يف املـدن    نة أن الدولة الطرف متلك، إىل جانب سفارهتا وقنـصلياهتا         وتالحظ اللج   -٤١
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير اليت       . الرئيسية يف االحتاد الروسي، جمالس موقرة أيضاً      

تفيد بأن العمال املهاجرين الطاجيكيني يعتربون خدمات هذه اجملالس باهظة الثمن وغري فعالة             
املدن الرئيسية يف االحتاد الروسي ال حيـصلون         طاجيكيني املتواجدين خارج  وإن املهاجرين ال  

  .نيالدعم واحلماية القنصلي على
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف زيادة مستوى املـوارد البـشرية واملاليـة                -٤٢

املخصصة لسفارهتا وقنصلياهتا يف االحتاد الروسي بغية تعزيـز الـدعم القنـصلي ومحايـة               
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً مبراجعة رسوم اخلدمات اليت تفرضها اجملالس           . نيهامواط

  .املوقرة لضمان متكن العمال املهاجرين الطاجيكيني وأفراد أسرهم من الوصول إليها
 اللجنة أن الدولة الطرف بصدد وضع مشروع قـانون عـن وكـاالت              وتالحظ  -٤٣

جنة تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن العمـال          ومع ذلك، تزال الل   . االستخدام اخلاصة 
 ل وكاالت استخدام خاصة مرخص هلا     املهاجرين الطاجيكيني الذين يتم استخدامهم من خال      

ويساور اللجنة القلق ألن    . غالباً ما يتعرضون للعمل القسري واالستعباد يف بلدان االستخدام        
اطئة أو غري كاملة عن صاحب العمل، وطبيعة        مثل هذه الوكاالت غالباً ما تقدم معلومات خ       

العمل واألجور، ووفقاً للتقارير فإن هذه الوكاالت تتمتع باإلفالت من العقاب من جانـب              
وتأسف اللجنة ألن الدولـة الطـرف مل تقـدم          . كل من الدولة الطرف وبلدان االستخدام     

 املسؤولني يف وكاالت    معلومات عن املالحقات القضائية والعقوبات املفروضة على املوظفني       
  .االستخدام اخلاصة املتورطني يف أنشطة غري قانونية

توصي اللجنة الدولة الطرف برصد أنشطة وكاالت االستخدام اخلاصة املتورطة            -٤٤
يف حاالت خيضع فيها العمال املهاجرون الطاجيكيون للعمل اإلجباري أو االسـتعباد يف             

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مقاضاة      .  فيها والتحقيقبشكل وثيق   بلدان االستخدام   
املوظفني املسؤولني يف مثل هذه الوكاالت مبوجب جرمية االجتار بالبشر والتعـاون مـع              
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سلطات بلدان االستخدام بغية تيسري عودة املهاجرين الطاجيكيني الذين يقعون ضـحية            
تقريرها الدوري املقبل   وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف         . مثل هذه املمارسات  

معلومات مفصلة عن أنشطة وكاالت االستخدام اخلاصة، وعدد املالحقـات القـضائية            
والتحقيقات وعن اجلزاءات املفروضة على وكاالت االسـتخدام اخلاصـة وموظفيهـا            

  .املتورطني يف أنشطة غري قانونية
أفراد أسـرهم يف    ني و يويف ضوء العدد اهلائل حلاالت وفاة عمال مهاجرين طاجيك          -٤٥

  .اخلارج، تأسف اللجنة لعدم وجود إجراءات وأنظمة موحدة لتيسري عودة رفاة املوتى
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إجراءات ولوائح فعالة وختـصيص املـوارد              -٤٦

الكافية إلعادة رفاة العمال املهاجرين الطاجيكيني املتوفني وأفـراد أسـرهم إىل الدولـة             
وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها         . ثل هذه العملية  الطرف وتيسري م  

  .الدوري املقبل معلومات عن مثل هذه اإلجراءات واللوائح

  املتابعة والنشر  -٦  

  املتابعة    
ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري الثاين معلومات مفـصلة          -٤٧

وتوصي اللجنـة   . يات الواردة يف املالحظات اخلتامية احلالية     عن التدابري املتخذة لتنفيذ التوص    
الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بطرق منها إحالتـها              

  .إىل أعضاء احلكومة والربملان واجلهاز القضائي، وكذلك إىل السلطات احمللية
مات اجملتمع املدين يف إعداد التقريـر       تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظ        -٤٨

  .الدوري الثاين للدولة الطرف

  النشر    
تطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق            -٤٩

واسع، مبا يف ذلك لدى اهليئات العامة واجلهاز القضائي، واملنظمات غري احلكومية وسـائر              
 تتخذ اخلطوات إلبالغ املهاجرين الطاجيكيني يف اخلارج والعمـال          أعضاء اجملتمع املدين وأن   

  .املهاجرين األجانب املقيمني أو يف أوضاع العبور، هبا يف الدولة الطرف

  التقرير الدوري املقبل  -٧  
 ١ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري املقبل يف موعد أقـصاه            -٥٠
  .٢٠١٧مايو /أيار

        


