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اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين

لطاجيكستان**

 -١نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين لطاجيكستتا  )CMW/C/TJK/2يف جلستتياا ٤١٥
و CMW/C/SR.415 ٤١٦و ،)416املعقودتني يومي  ٣و ٤نيسا /أبريل  .٢٠١٩واعتمدت يف
جلستاا  ٤٢٩املعقودة يف  ١٢نيسا /أبريل  ،٢٠١٩هذه املالحظات اخلتامية.

ألف -مقدمة
 -٢ترحب اللجنة بتقتد الدولتة الطترق تقريرهتا التدوري الثتاين وردودهتا علتا سائمتة املستائل
 )CMW/C/TJK/Q/2/Add.1وابملعلوم ت تتات اة ت تتامية ال ت تتو س ت تتدماا وم ت تتد الدول ت تتة الط ت تترق الرمي ت ت
املستتتوو واملتعتتدد القطاعتتات ،التتذي ترأ تتع املتتدعي العتتا يو ت ر تتو وأتلت متتل ثلتتني لتتو ارة
العم تتل وا ج تترة والعمال تتة ،ووتال تتة اةحر تتاوات ،واملكت تتب الرو تتي ،وال عث تتة الدائم تتة ماوري تتة
طاجيكستا لدو مكتب األمم املتحدة يف جني .
-٣

وتعرب اللجنة عل تقديرها للحوار املفتوح وال نَّاو الذي جرو م الومد.

 -٤وتالحظ اللجنة أ بعض الدول الو يعمل هبا عمال ماتاجرو طاجيكستتانيو ليست
أطرام تتا يف ااتفاسي تتة ،وه تتو م تتا س تتد يت تتكل عق تتة أم تتا هتت ت العم تتال املا تتاجريل ق تتوسام وج تتب
ااتفاسية.
 -٥وترحب اللجنة ابملسامهات املقدمة مل منظمات اجملتم املدين يف ياق نظتر اللجنتة يف
التقرير الدوري الثاين لطاجيكستا .

ابء -اجلوانب اإلجيابية
 -٦ترحتتب اللجنتتة اتتود الدولتتة الطتترق الراميتتة ية تعويتتو و ايتتة حقتتوق العمتتال املاتتاجريل
الطاجيكستتتانيني يف اخلتتارال ،وا تتيما العتتاملني متتنام يف اا،تتاد الرو تتي ،ومناتتا ينتتتاو مكاتتتب
لتتدائرة ا جتترة يف اا،تتاد الرو تتي ويب ترا اتفاستتات م ت اا،تتاد الرو تتي متتل أجتتل التتتطب امل س ت
__________

*
**

أعيد يصدارها مرة اثنية أل اب منية يف  ١7تتريل األول/أتتوبر .٢٠١٩
اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثني  ١٢-١نيسا /أبريل .)٢٠١٩
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ألمساو املتواطنني الطاجيكستتانيني التذيل أجدرجتوا يف سائمتة األمتراد اخظتور دحتتو م اا،تاد الرو تي
بس ب خمالفات يداريتة طفيفتة .تمتا ترحتب اللجنتة اتود الدولتة الطترق الراميتة ية تستوية و ت
املواطنني الطاجيكستانيني الذيل جتاو وا مدة اةسامة املسموح م هبتا يف اا،تاد الرو تي .وتعترب
اللجنتتة عتتل تقتتديرها للجاتتود التتو ت تتذ ا الدولتتة الطتترق ملتتنن ج توا ات تتفر للعمتتال املاتتاجريل
الطاجيكستتانيني يف اا،تاد الرو تتي ،ديفتاد أحترتتائيني ية متد وأستتاليم اا،تاد الرو تتي التو هبتتا
أتتتع عتتدد متتل املتواطنني الطاجيكستتتانيني .تمتتا تتتتيد اللجنتتة ابلتتتدابا التتو ا تتذهتا دائتترة ا جتترة
لتقد التوجيع واملعلومات ية املواطنني الطاجيكستانيني س ل مغادرهتم ال لد.
 -7وتالحتتظ اللجنتتة م ت التقتتدير ترتتدين طاجيكستتتا يف تتتانو الثاين/ينتتاير  ٢٠١٤علتتا
اتفاسي تتة منظم تتة العم تتل الدولي تتة بت تتل املت تتاورات الثالثي تتة لتعوي تتو تط ي تتن مع تتايا العم تتل الدولي تتة
رستم  )١٤٤لستتنة  ،١٩7٦وترتتديقاا يف أ/ر/متتايو  ٢٠١٢علتا اتفاسيتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة
بتل العمل يف املنول رسم  )١77لسنة .١٩٩٦
-٨

-٩

وترحب اللجنة ابعتماد التدابا التتريعية التالية:
أ)

سانو العمل ماورية طاجيكستا  ،يف هو /يوليع ٢٠١٦؛

ب)

القانو الد توري املتعلن نسية مجاورية طاجيكستا  ،يف آب/أغسطس ٢٠١٥؛

ال)

القانو املنقن بتل ااجتار ابألشخاص ومساعدة الضحا ،/يف هو /يوليع .٢٠١٤

وترحب اللجنة ابلتدابا امل سية والسيا اتية التالية:

اا رتاتيجية اةمنائية الوطنية للفترتة  ،٢٠٣٠-٢٠١٦املعتمتدة يف تتانو األول/
أ)
ديستتمع  ،٢٠١٦التتو هتتتدق ية ينتتتاو يطتتار للتنميتتة ااجتماعيتتة  -ااسترتتادية املستتتدامة ومقتتا
ألهداق التنمية املستدامة ،والو تتتمل األهتداق والتتدابا املترتلة اب تتحدائ وجتائ جديتدة
يف الدولة الطرق وتنوي اليد العاملة املااجرة ية اخلارال؛
ب) اا رتاتيجية الوطنية بتل هجرة اليد العاملة الطاجيكية ،للفرتة ،٢٠١٥-٢٠١١
ال تتو اعتجم تتدت يف تتت تريل األول/أتتت توبر  ،٢٠١١وال تتو هت تتدق ية اي تتة حق تتوق ومر تتا العم تتال
املااجريل الطاجيكستانيني؛
ال) ال ت تتعلما الت ت تتامل ملكامح ت تتة ااجت ت تتار ابألش ت تتخاص للفرتت ت تتني ٢٠١٣-٢٠١١
و.٢٠١٦-٢٠١٤
 -١٠وترحتب اللجنتة بترتوي الدولتة الطترق لرتا ااتفتاق العتاملي للاجترة اظمنتة واملنظمتتة
والنظامي ت تتة ،الت ت تتذي اعتمدتت ت تتع ا معيت ت تتة العام ت تتة يف  ١٩تت ت تتانو األول/ديست ت تتمع  ٢٠١٨وجت ت تتب
سرارهتتا  ،١٩٥/7٣وتوصتتي تعمتتل الدولتتة الطتترق علتتا تنفيتتذه و تكفتتل اامتثتتال الكامتتل
ألحكا ااتفاسية.
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جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
 -١التدابري العامة للتنفيذ (املاداتن  73و)84
التشريعات والتطبيق
، -١١تتيا اللجنتتة علمتتا ابملعلومتتات التتو ستتدمتاا الدولتتة الطتترق ،والتتو تفيتتد دعتتداد متتترو
سانو بتل هجرة اليد العاملة يراعي التواغل السابقة للجنة  ،CMW/C/TJK/CO/1الفقرة .)٩
غتتا أ اللجنتتة أت ت أل متتترو القتتانو اب يجعتمتتد بعتتد ،وابلتتتا ا توجتتد تت تريعات وطنيتتة
شاملة تكفل حقوق مجي العمال املااجريل وأمراد أ رهم ،ومقا ألحكا ااتفاسية.
 -١٢توصــي اللجنــة كن تكفــل الدولــة الطــرم أن يكــون مشــرول القــانون املتعلــق جــر
اليـ ــد العاملـ ــة متوافق ـ ـاال مـ ــع أحكـ ــاا االتفاقيـ ــة واريهـ ــا مـ ــن ال ـ ــكو الدوليـ ــة ات ال ـ ــلة
والتوص ــيات الس ــابقة للجن ــة ( ،CMW/C/TJK/CO/1الفق ــر  .)١0وتـ ـث اللجن ــة الدول ــة
الطرم على اعتماد مشرول القانون دون مزيد من التأخر.
املاداتن  76و77
 -١٣تكــرر اللجن ــة توص ــيتها الس ــابقة ( ،CMW/C/TJK/CO/1الفق ــر  )١4ال ــع دعـ ـ
فيها الدولة الطرم إىل النظر يف إصـدار اإلعالنـا املن ـول عليهمـا يف املـادتا  76و77
مــن االتفاقيــة ،اللتــا تقـران ابخت ــال اللجنــة يف تلقــي ونظــر البالاــات املقدمــة مــن الــدول
األطرام ومن األفراد بشأن انتهاكات احلقوق املن ول عليها يف االتفاقية.
السياسة واالسرتاتيجية الشاملتان
 -١٤ترحب اللجنة ابملعلومات الو سدماا ومد الدولة الطرق بتل اعتماد حتطة عمل وطنية
للفتترتة  ٢٠١7-٢٠١٣لتنفيتتذ التوصتتيات الستتابقة للجنتتة ،لكناتتا تعتترب عتتل أ تتفاا لعتتد تقتتد
ييضاح بتل النتائا امللمو ة اخر ة .وعالوة علا ذلك ،بينما تالحظ اللجنة اعتماد ا رتاتيجية
وطنية بتل هجرة اليد العاملة الطاجيكية وحتطة عمل مقابلتة للفترتة  ،٢٠١٦-٢٠١١يستاورها
القلتتن أل معظتتم األهتتداق اب تنفتتذ بس ت ب اامتقتتار ية امل توارد املاليتتة .وي تتامة ية ذلتتك ،تعتترب
اللجنة عل تقديرها اعتماد ا رتاتيجية يمنائية وطنية جديدة أو نطاسا للفرتة ،٢٠٣٠-٢٠١٦
تتتتمل ا تتاذ تتتدابا قمايتتة حقتتوق العمتتل وتتتوما اقمايتتة ااجتماعيتتة للعمتتال الطاجيكستتتانيني
املا تتاجريل وأمت تراد أ تترهم ،لكنا تتا أت ت ت لع تتد تق تتد الدول تتة الط تترق معلوم تتات بت تتل الت تتدابا
املتختتذة أو املومت ا اذهتتا ملعا تتة و ت العمتتال املاتتاجريل وأمتراد أ تترهم ولضتتما ايتتة حقتتوسام
وتعويوها ومقا لالتفاسية.
 -١٥توص ــي اللجن ــة كن تعتم ــد الدول ــة الط ــرم سياس ــة واسـ ـرتاتيجية ش ــاملتا للهج ــر
تراعي ــان االعتب ــارات اجلنس ــانية وتقوم ــان عل ــى حق ــوق اإلنس ــان ،تكف ــالن التنفي ــذ الفع ــال
لالتفاقية وتتناوالن أيضاال حقوق العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم .وتوصـي اللجنـة أيضـاال كن
تـ ــوفر الدولـ ــة الطـ ــرم مـ ــا يكفـ ــي مـ ــن املـ ــوارد البش ـ ـرية والتقنيـ ــة واملاليـ ــة لتنفيـ ــذ السياسـ ــة
واالسرتاتيجية املشار إليهما.
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التنسيق
 -١٦تالح تتظ اللجن تتة أ مجي ت املس تتائل املتعلق تتة اب ج تترة والعمال تتة تق ت تتمل مس ت ولية و ارة
العمتتل وا جتترة والعمالتتة .بيتتد أ تتا تعتترب عتتل القلتتن بتتتل اامتقتتار ية التنستتين ،وهتتو متتا يتفتتاسم
بس ت ب عتتد و تتوح التتوا/ت وتتتداحتلاا ميمتتا بتتني خمتل ت أجاتتوة التتو ارة ،مثتتل التتدائرة اقكوميتتة
للاجرة ،ومراتو التلهيل س ل املغادرة ،ووتالة العمالة يف اخلارال ،و ثلية الو ارة يف اا،اد الرو ي،
والوتالة املعنية بسوق العمل والعمالة .تما تتعر اللجنة ابلقلن لعد تفاية املوارد ال ترية والتقنية
واملالية املتاحة للو ارة لال طال عما تا بتتكل معتال ،تا يف ذلتك اامتقتار ية املتوجفني ذوي
اخلتتعة املعنيتتني ابلقضتتا /املترتتلة اب جتترة .وتعتترب اللجنتتة عتتل أ تتفاا لعتتد تفايتتة آليتتات الرصتتد
والتقييم الال مة لتقييم أثر يا ات وبراما ا جرة علا حقوق العمال املااجريل وأمراد أ رهم.
 -١7توصي اللجنة كن تقوا الدولة الطرم مبا يلي:
توضــيم مهــاا وواللت الوكــاالت التابعــة لــو ار العمــل واةجــر والعمالــة،
أ)
وضمان عدا وجود أي تـداخل بـا الوكـاالت ،ب يـة تسـا التنسـيق بشـأن املسـائل املت ـلة
ابةجر والعمالة؛
ب) ضمان تزويد و ار العمل واةجر والعمالة ابملوارد البشرية والتقنية واملاليـة
الال مة ألداء عملها بفعالية؛
ال) ضــمان وجــود تليــات فعالــة للرصــد والتقيــيم مــن أجــل تقيــيم أ ــر سياســات
وبرامج اةجر على حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
مجع البياانت
 -١٨تت تتا اللجن تتة ية ال ي تتالت املتعلق تتة بت تتدمقات ا ج تترة ال تتو مجعتا تتا وتال تتة اةحر تتاوات
اب تتتخدا بطاستتات ا جتترة التتو جهتتل يف نقتتاو الع تتور اقدوديتتة .بيتتد أ تتا تعتترب عتتل سلقاتتا بتتتل
التقتتارير التتو تفيتتد بطاستتات ا جتترة ا جهتتل دائمتتا لتتدو املغتتادرة ،وا عنتتد العتتودة ية الدولتتة
الطترق ،األمتر التتذي نتد متل جتتدوو ال يتالت اجملمعتة .وتتتتعر اللجنتة ابلقلتن أيضتتا لعتد وجتتود
نظتتا مرتتتوي م ت ال يتتالت يتتتين مج ت معلومتتات متتل خمتلت الكيتتالت التتو تقتتو م ت و،ليتتل
ال يتتالت املتعلقتتة اب جتترة لغتترم التقيتتيم الفعتتال لعمليتتة تنفيتتذ ااتفاسيتتة .وأت ت اللجنتتة ،بوجتتع
حتتاص ،لتنقا املعلومتتات املتاحتة عتتل و ت العمتال املاتتاجريل األجانتب وأمتراد أ ترهم يف الدولتتة
الطتترق ،والعمتتال املاتتاجريل يف اخلتتارال وجتتروق عملاتتم ،واألطفتتال التتذيل ياتتاجرو ية اخلتتارال،
ل ميام األطفال غا املرحوبني و وجات وأبناو العمتال املاتاجريل املخلفتني يف الدولتة الطترق،
وعل و العائديل ،واملااجريل العابريل.
 -١٩توصـي اللجنـة كن تسـن الدولـة الطــرم نظامهـا املتعلـق امـع البيـاانت لضــمان أن
ت طي البياانت الع جُتمع عن وضع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مجيع جوانب االتفاقية،
وأن تشــمل العمــال املهــاجرين األجانــب ،املــو قا واــري املــو قا ،وأف ـراد أســرهم ،والعمــال
امله ــاجرين يف اخل ــارف وم ــروم عمله ــم ،واألطف ــال ال ــذين يه ــاجرون إىل اخل ــارف ،مب ــن ف ــيهم
األطفــال اــري امل ــووبا و وجــات وأبنــاء العمــال املهــاجرين املرلفــا يف الدولــة الطــرم،
والعائدين ،واملهاجرين العابرين .وتوصي اللجنة أيضاال كن تكفل الدولة الطرم تـوفري املـوارد
4
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البشـ ـرية والتقني ــة واملالي ــة املالئم ــة لوكال ــة اإلح ــاءات ،وكن تع ــز التع ــاون م ــع س ــفارات
وقن ــليات الدولــة الطــرم لتيســري ُتميــع البيــاانت ،مبــا يف لــه إجـراء تقيــيم منهجــي حلالــة
العمال املهاجرين اري النظاميا ابخلارف.
الرصد املستقل
 -٢٠تالحظ اللجنة أ واية أمني املظااب املعين قوق اةنسا  ،الذي يجتار يليتع أيضتا اب تم
مفتتوم حقتتوق اةنستتا  ،تتتتمل تلقتتي التتتكاوو املقدمتتة تتابتتة متتل أي شتتخا ،تتل يف ذلتتك
العم تتال املا تتاجرو  .غ تتا أ اللجن تتة تع تترب ع تتل سلقا تتا أل مكت تتب أم تتني املظ تتااب جم تتنن يف آذار/
متتار  ٢٠١٢الفئتتة ابو متتل سا تتل اللجنتتة الفرعيتتة املعنيتتة اباعتمتتاد التابعتتة للجنتتة التنستتين الدوليتتة
للم سات الوطنية ققتوق اةنستا املعرومتة حاليتا اب تم التحتال العتاملي للم ستات الوطنيتة
ققوق اةنسا ) ،وألنع يفتقر ية املوارد ال ترية والتقنية واملالية الكامية الو هكنع مل اا طال
بعملع بفعالية.
 -٢١توصــي اللجنــة كن تنفــذ الدولــة الطــرم توصــيات اللجنــة الفرعيــة املعنيــة ابالعتمــاد
التابعــة للجنــة التنســيق الدوليــة للموسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان (املعروفــة حالي ـاال ابســم
التوالف العاملي للموسسات الوطنية حلقوق اإلنسان) وكن تـزود مكتـب أمـا املظـاع املعـ
حبقوق اإلنسان ابملوارد البشرية والتقنية واملالية الـع ككنـم مـن االضـطالل بواليتـم علـى ـو
فعال ،يف إطـار مـن االمتثـال التـاا للمبـادع املتعلقـة مبركـز املوسسـات الوطنيـة لتعزيـز و ايـة
حقوق اإلنسان (مبادع ابريس).
التدريب يف جمال االتفاقية ونشر املعلومات املتعلقة ا
 -٢٢تالحتتظ اللجنتتة اخلط توات التتو ا تتذهتا الدولتتة الطتترق لنتتتر املعلومتتات املتعلقتتة حكتتا
ااتفاسية عل طرين املنتورات ،واةنرتن  ،واملنا ات العامة .غا أ ا ا توال تتعر ابلقلن لعد
تفاية مستوو املعرمة والوعي اباتفاسية وأحكاماا لدو املست ولني واألشتخاص العتاملني يف تال
ا جرة ،وتذلك يف أو او العمال املااجريل .تما تكترر اةعتراب عتل سلقاتا الستابن بتتل عتد
تقد التدريب املناجي واملنتظم بتتل مضتمو ااتفاسيتة للمتوجفني الترمسيني املعنيتني ،ومنظمتات
اجملتم املدين ،والعمال املااجريل اختملني  ،CMW/C/TJK/CO/1الفقرة .)١٩
 -٢٣توصي اللجنة كن تقوا الدولة الطرم مبا يلي:
وضع برامج تثقيفية وتدريبية بشأن حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم
أ)
الع تكفلها االتفاقية ،وضـمان إاتحـة هـذل الـ امج جلميـع املـومفا واألشـرال العـاملا يف
جمال اةجر  ،وال سـيما سـلطات إنفـا القـوانا ومراقبـة احلـدود ،والقضـا  ،ومـومفي النيابـة،
واملــومفا القن ــليا املعنيــا ،وكــذله املســوولا الــوطنيا واإلقليميــا وا ليــا يف دائــر
اةجر  ،واألخ ائيا االجتماعيا ،ومنظمات اجملتمع املدين؛
ب) اختا مزيد من اخلطوات لضمان ح ول العمال املهاجرين على املعلومات
والتوجيــم بشــأن حقــوقهم الــع تكفلهــا االتفاقيــة اميــع الل ــات الشــائع اســتعماةا يف الدولــة
الطرم ،ال سيما عن طريق ال امج التوجيهية السابقة للتوميف وامل ادر ؛
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ال) تعزيــز عملهــا مــع منظمــات اجملتمــع املــدين ووســائ اإلعــالا مــن أجــل نشــر
املعلومات املتعلقة ابالتفاقية والرتويج لالتفاقية يف مجيع أ اء الدولة الطرم.
مشاركة اجملتمع املدين
 -٢٤تالحظ اللجنة أ الدولة الطترق ا تطلع نتتطة متترتتة مت املنظمتات غتا اقكوميتة
متتل أجتتل تعويتتو و ايتتة حق تتوق العمتتال املاتتاجريل وأم تراد أ تترهم .غ تتا أ تتا تعتترب عتتل سلقا تتا أل
التعديالت الو أجدحتل علا سانو ا معيات العامة ،والو اعتجمتدت يف هو /يوليتع  ٢٠١٥وتتانو
الثاين/ينتتاير  ،٢٠١٩ميكتتل أ تقت دتوم ستتدرة املنظمتتات غتتا اقكوميتتة علتتا القيتتا بعملاتتا بفعاليتتة،
ا مياا املنظمات الو تترل أنتطتاا بتعويو و اية حقوق العمال املااجريل وأمراد أ رهم.
 -٢٥ت ــذكار اللجن ــة الدول ــة الط ــرم كن امل ــدافعا ع ــن حق ــوق اإلنس ــان يس ــتوقون اي ــة
خاصة ،ألن عملهم ابلغ األمهية لتعزيز حقوق اإلنسـان للجميـع ،مبـن فـيهم العمـال املهـاجرون
وأفـراد أســرهم ،ومــن توصــي اللجنــة بشــد كن تترــذ الدولــة الطــرم مجيــع التــدابري الال مــة
الع ا
ككن مجيع املنظمات اـري احلكوميـة مـن العمـل بفعاليـة دون تـدخل أو وديـد أو أي قيـود
أخرى ال م ر ةا ،بوسائل منها تنقيم القانون املعدل املتعلق ابلرابطات العامة.
الفساد
 -٢٦تالحتتظ اللجنتتة التتتدابا التتو ا تتذهتا الدولتتة الطتترق ،ومناتتا تقتتد التتتدريب للمتتوجفني
العتاملني يف دائتترة ا جترة ،وترتيتتب تتتاماات ميتديو للمراس تتة يف معظتتم نقتاو املراس تتة اقدوديتتة ،ويف
مقر و ارة الداحتلية ،ويف مكاتب ت ار املست ولني يف القنرتليات ،وينتتاو حتتا هتاتفي للمستاعدة
يتتتين للم تراد تقتتد الت تتكاوو واةبتتالا ع تتل أمعتتال الفس تتاد التتو يرتك ا تتا املس ت ولو  .وتالح تتظ
اللجنة أيضا أ ثالثتة متوجفني متل دائترة ا جترة أجدينتوا بتامتة الرشتوة وتوويتر الواثئتن وااحتيتال يف
الفرتة بني عامي  ٢٠١٦و .٢٠١7غا أ اللجنة ا توال تتعر ابلقلن أل التتدابا التو ا تذهتا
الدولة الطرق غا تاميتة ا تئرتال الفستاد هامتا متل مجيت امل ستات ذات املست وليات املتعلقتة
اباتفاسية ،ا يف ذلك يف أو او العاملني يف السفارات والقنرليات ابخلارال.
 -٢7توصــي اللجنــة كن تكثــف الدولــة الطــرم جهودهــا الراميــة إىل مكافوــة الفســاد يف
مجيع املوسسات ،مبا يف له يف سفاراوا وقن لياوا ابخلارف ،وكن تكفل إجراء تقيق فعال
وشامل يف مجيع حاالت الفساد ومساءلة األفراد الضالعا يف الفساد .وتوصي اللجنة أيضـاال
كن تــنظم الدولــة الطــرم ــالت توعيــة لتشــجيع العمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم ،الــذين
يزعمون أهنم ضوال للفساد ،على اإلبالغ عنم.
 -٢املبادع العامة (املاداتن  7و)83
عدا التمييز
 -٢٨تالحظ اللجنة أ املادة  7مل سانو العمل ،ظر التمييو املتعلن ابلتوجي والقائم علا
عدة أ س ،مناا ا نسية ومكا امليالد واألصل القومي .وم ذلك ،تتذتر اللجنتة ابلتتوا الدولتة
الطتترق تتختتذ التتتدابا التتتريعية والسيا تتاتية الفعالتتة التتو تكفتتل تكتتام الفتترص واملستتاواة يف
املعامل تتة للعم تتال املا تتاجريل وأمت تراد أ تترهم ،ا يف تتال التوجيت ت محس تتب ،ب تتل أيض تتا يف مجيت ت
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جوان تتب اا تتتخدا واملان تتة ،و تض تتمل ع تتد التميي تتو يف التمتت ت ابقق تتوق املدني تتة والسيا تتية
وااسترادية وااجتماعية والثقامية األحترو املنروص علياا يف ااتفاسية.
 -٢٩توصي اللجنة كن تترذ الدولة الطرم مجيع التدابري التشريعية والسياساتية الال مة
الع تكفل كتع مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،املو قا واـري املـو قا ،املوجـودين يف
إقل ــيم الدول ــة الط ــرم أو اخلاض ــعا لواليته ــا ،دون كيي ــز ،امي ــع احلق ــوق املع ــرتم ــا يف
االتفاقية ،وفقاال للماد  7منها.
احلق يف سبيل انت ام فعال
 -٣٠تالحظ اللجنة أ دائرة ا جرة تقتد حتتدمات املستاعدة القانونيتة اجملانيتة ميت األمتراد،
تل متيام املواطنتو األجانتتب ،وأنتع أجنتتر يف يطتار متتترو الوصتول ية العدالتة مرتتو حكتتومي
للمس تتاعدة القانوني تتة ومكات تتب حكومي تتة للمس تتاعدة القانوني تتة يف  ١٨مقاطع تتة ابلدول تتة الط تترق.
وبينمتتا تقتتدر اللجنتتة املعلومتتات التتو تفيتتد  ٢٨شخرتتا متتل الرعتتا /األجانتتب اترتتلوا كاتتتب
املستاعدة القانونيتتة اقكوميتتة يف الفترتة  ،٢٠١٨-٢٠١٦مإ تتا أت ت لعتد تقتتد ييضتتاح بتتتل
ما يذا تا ه او األمراد حرلوا علا أي ل انتراق سانونية.
 -٣١توصي اللجنة كن تواصل الدولة الطرم اختا تدابري تكفـل ،يف القـانون واملمارسـة،
ح ول العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،مبن فيهم اري النظاميا ،على نفس الفرل املتاحة
مل ــواط الدول ــة الط ــرم لتق ــد الش ــكاوى واحل ــول عل ــى االنت ــام الفع ــال يف ا ــاكم
يف حـ ــاالت انتهـ ــا حقـ ــوقهم الـ ــع تكفلهـ ــا االتفاقيـ ــة .وتوصـ ــي اللجنـ ــة أيض ـ ـاال كن تترـ ــذ
الدول ــة الط ــرم ت ــدابري إض ــافية إلع ــالا العم ــال امله ــاجرين وأفـ ـراد أس ــرهم ،مب ــن ف ــيهم ا ــري
النظاميا ،بسبل االنت ام القضائية واري القضائية املتاحة ةـم يف حـاالت انتهـا حقـوقهم
الع تكفلها االتفاقية.
 -3حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (املواد من  8إىل )35
اإلجراءات القانونية الواجبة واملساوا أماا ا اكم
 ، -٣٢تتيا اللجنت تتة علم تتا ابملعلومت تتات ال تتو ست تتدمتاا الدول تتة الطت تترق بت تتل حرت تتول امل ت تواطنني
األجانب علا حتدمات املرتمجني التفويني ال يف القضا /املدنية واةدارية .غا أ تا تتتعر ابلقلتن
بتتتل التقتتارير التتو تفيتتد امل تواطنني األجانتتب ،تتل متتيام العمتتال املاتتاجرو  ،ا نرتتلو علتتا
حتتتدمات املرتمجتتني التتتفويني يف املمار تتة العمليتتة ،وا يجتتتاح تتم الوس ت الكتتايف ا تتتئناق س ترارات
اخ تتاتم .وتالح تتظ اللجن تتة ،عل تتا وج تتع اخلر تتوص ،أ امل تتادة  ١٥٠م تتل الق تتانو اةجرائ تتي املتعل تتن
ابملخالفتتات اةداريتتة تتتتين للم تواطنني األجانتتب مالتتة يتتو واحتتد للطعتتل يف القترارات اةداريتتة ،بينمتتا
تتين املادة نفساا لرعا /الدولة الطرق مالة مخسة أ /ية عترة أ /للغرم نفسع.
 -٣٣توصي اللجنة كن تترذ الدولة الطرم اخلطوات الال مة ،ومنها تنقيم املاد ١50
مــن القــانون اإلجرائــي املتعلــق ابملرالفــات اإلداريــة ،لضــمان أن تكــون اإلج ـراءات القانونيــة
الواجبة أماا ا اكم واةيئات القضائية متاحة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،ال سـيما اـري
النظ ــاميا ،عل ــى ق ــدا املس ــاوا م ــع م ــواط الدول ــة الط ــرم يف مجي ــع اإلجـ ـراءات اإلداري ــة
والقضائية.
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الطرد
 -٣٤تعرب اللجنة عل سلقاا بتتل العمليتات التو تجنفتذ مترتني يف الستنة لل حتع عتل العمتال
املااجريل األجانب غا القانونيني و،ديتدهم وطتردهم .ويستاور اللجنتة سلتن أيضتا بتتل احتمتال
تعتترم العمتتال املاتتاجريل للطتترد متتل الدولتتة الطتترق أل ت اب غتتا وتتددة بو تتوح ،ولعتتد وجتتود
وست تتتاق وا يجتراوات وا تتحة للطعتتل يف أوامتتر الطتترد .وتعتترب اللجنتتة تتتذلك عتتل سلقاتتا أل
العمتتال املاتتاجريل الوامتتديل م تل مجاتتور/ت اا،تتاد الستتومياا تتابقا ،التتذيل مقتتدوا جنستتيتام أو
الذيل ا نو و يف الوس الراهل أي واثئن ارية املفعول ،والعمال املااجريل امللتمسني للجوو،
سد يتعر و لغرامات يدارية وعقوابت جنائية وللرتحيل.
 -٣٥توصي اللجنة كن تقوا الدولة الطرم مبا يلي:
ضــمان أن يجــنا ص ـراحةال يف القــانون علــى أســبا الطــرد ،وأن يجتــا وق ـ
أ)
كـام وإجـراءات واضــوة للعمـال املهــاجرين للطعــن يف أمـر الطــرد اإلداري ،وتوعيــة العمــال
املهاجرين حبقهم يف الطعن يف أمر الطرد وككيـنهم مـن رارسـة هـذا احلـق ،مـع إمكانيـة وقـف
تنفيذ أمر الطرد؛
ب) اعتمــاد مشــرول القــانون املتعلــق ابلعفــو لتســوية وضــع املــواطنا األجانــب
واألشــرال ع ــدسي اجلنس ــية يف الدولــة الط ــرم ،واخت ــا ت ــدابري موقتــة تكف ــل ع ــدا تع ــر
العم ــال امله ــاجرين م ــن مجه ــورلت االتـ ــاد الس ــوفيا ال ــذين فق ــدوا جنس ــيتهم أو الـ ــذين
ال حي ــو ون يف الوقـ ـ الـ ـراهن أي و ئ ــق س ــارية املفع ــول ،لل رام ــات اإلداري ــة أو العق ــوابت
اجلنائية أو الرتحيل؛
ال) ضمان عدا خضول طاليب اللجوء ألمر طرد إداري أو إعاد إال بعد تقييم
حالة كل شرا ،من أجل دعم مبدأ عدا اإلعاد القسرية وحظر الطرد التعسفي.
املساعد القن لية
، -٣٦يا اللجنة علما ابملعلومات الو سدمتاا الدولة الطرق بتل ودوديتة ستدرة سنرتلياهتا
يف اا،تتاد الرو تتي علتتا أ تعتتاة برتتورة معالتتة ش تواغل العمتتال املاتتاجريل الطاجيكستتتانيني يف
الوس املنا ب ،وخبطا الدولة الطرق الرامية ية يصالح هيكتل تفاراهتا وسنرتلياهتا يف اا،تاد
الرو ي .وبينما تقتدر اللجنتة هتذه اخلطتا وتالحتظ ينتتاو سنرتليتني عتامتني يف تان بطر تعا
ونومو ي ا تتك ،مإ تتا ا تتوال تتتتعر ابلقلتتن أل املستتاعدة القنرتتلية واقمايتتة املقدمتتة ية العمتتال
املاتتاجريل الطاجيكستتتانيني يف اخلتتارال غتتا تاميتتة بتتتكل عتتا  ،ا تتيما حتتتارال املتتد الرئيستتية يف
اا،اد الرو ي ،وميما يتعلن ابقاات الو تردر مياا أوامر ابقرما مل اقرية والطرد.
 -٣7توصي اللجنة كن تعز الدولة الطرم قدر سـفاراوا وقن ـلياوا علـى ايـة حقـوق
العمال املهاجرين الطاجيكستانيا وأفراد أسرهم يف اخلـارف ،وخاصـة ا ـروما مـن احلريـة أو
املعرضــا للطــرد ،بوســائل منهــا إب ـراا اتفاقــات نائيــة لتقــد املســاعد القن ــلية والتعــاون
الدويل ،وبزلد املوارد البشرية واملالية املر ة لسفاراوا وقن لياوا .وتوصي اللجنة أيضاال
كن تق ـ ــدا الدول ـ ــة الط ـ ــرم الت ـ ــدريب املنهج ـ ــي للم ـ ــومفا القن ـ ــليا يف جم ـ ــال االتفاقي ـ ــة
واملعاهدات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان.
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 -4حقــوق أخ ـرى للعمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم احلــائزين للو ئــق الال مــة أو الــذين هــم يف
وضع نظامي (املواد من  36إىل )56
احلق يف تكوين النقاابت
 ، -٣٨تتيا اللجن تتة علم تتا تتا سدمت تتع الدول تتة الط تترق م تتل معلوم تتات تفي تتد ح تتن العم تتال
املا تتاجريل وأمت تراد أ تترهم يف تك تتويل ا معي تتات واانض تتما ية النق تتاابت يكفل تتع س تتانو نق تتاابت
العمتتال .بيتتد أ اللجنتتة أت ت لعتتد تقتتد معلومتتات عتتل تيفيتتة هت ت العمتتال املاتتاجريل وأم تراد
أ تترهم هب تتذا اق تتن م تتل الناحي تتة العملي تتة يف الدول تتة الط تترق ،م تتل أج تتل تعوي تتو و اي تتة حق تتوسام
ومرتتاقام ااسترتتادية وااجتماعيتتة والثقاميتتة وغاهتتا متتل املرتتا  ،وتالحتتظ عتتد تتتتكيل أي
نقاابت للعمال املااجريل يف الدولة الطرق.
 -٣٩توصي اللجنـة كن تترـذ الدولـة الطـرم تـدابري فعالـة تكفـل كتـع العمـال املهـاجرين
وأف ـراد أســرهم حبقهــم يف تكــوين اجلمعيــات والنقــاابت ،واالنضــماا إليهــا ،مــن أجــل تعزيــز
و اي ــة حق ــوقهم وم ــاحلهم االقت ــادية واالجتماعي ــة والثقافي ــة واريه ــا م ــن امل ــا وفقـ ـاال
للمــاد  40مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن احلريــة النقابيــة و ايــة حــق التنظــيم،
(رقم  )87لعاا .١948
احلق يف الت وي ويف الرتشم يف البلد األصلي
 -٤٠تالح ت تتظ اللجن ت تتة الت ت تتدابا ال ت تتو ا ت تتذهتا الدول ت تتة الط ت تترق لتمك ت تتني العم ت تتال املا ت تتاجريل
الطاجيكستتتانيني وأمتراد أ تترهم املوجتتوديل يف اخلتتارال متتل الترتتوي يف اانتختتاابت ،تتا يف ذلتتك
أنتت تتطة ااترت تتال الت تتو تنظمات تتا اللجنت تتة املرتويت تتة لالنتخت تتاابت واا ت تتتفتاوات ابلتعت تتاو م ت ت و ارة
اخلارجيتتة يف اا،تتاد الرو تتي ،وتالحتتظ أيضتتا ينتتتاو مراتتتو اس ترتا يف  ٢7بلتتدا أجن يتتا ألغ ترام
اانتختاابت الرو تية التو جترت يف عتا  ٢٠١٣وانتختاب ثلتي لتس النتواب يف عتا .٢٠١٥
غا أ ا تعرب عل سلقاا ال الغ بتل ما يلي:
ع تتد وج تتود مت تراس ني يف مرات تتو ااست ترتا ابخل تتارال تتا يكف تتل اامتث تتال للمع تتايا
أ)
الدولية ،وعد وجود جل انتخايب مرتوي مي داكل مل التحقن علا نطاق ال لد مل احتمال تعتدد
تسجيل األشخاص؛
ب) التغي ت ت ت تاات التت ت ت ت تريعية املدحتلت ت ت تتة س ت ت ت تتل اانتخت ت ت تتاابت الرو ت ت ت تتية لعت ت ت تتا ٢٠١٣
واانتخاابت العملانية لعا  ،٢٠١٥األمر الذي يقتوم ستدرة العمتال املاتاجريل الطاجيكستتانيني
وأمراد أ رهم يف اخلارال علا تسمية مرشحني للرو ة والوصول ية مراتو ااسرتا .
 -٤١توصــي اللجنــة كن تترــذ الدولــة الطــرم تــدابري فعالــة لضــمان حــق مجيــع العمــال
املهــاجرين الطاجيكســتانيا وأف ـراد أســرهم الــذين يعيشــون ابخلــارف يف الت ــوي والرتشــم،
بتيس ــري تس ــجيلهم ومش ــاركتهم يف مجي ــع االنتر ــاابت املقبل ــة ،وض ــمان وص ــوةم إىل مراك ــز
االقرتال وتوافرها وحضور مراقبا مستقلا.
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احلق يف تويل الدخول واملدخرات
 -٤٢تالحتتظ اللجنتتة م ت التقتتدير أ التعتتديالت التتو أجدحتل ت يف آذار/متتار  ٢٠١٨علتتا
التوجي ت تتع رس ت تتم  ٢٠٤املتعل ت تتن دجت ت تراوات التح ت تتويالت املالي ت تتة ،والرام ت تتي ية تيس ت تتا تلق ت تتي األمت ت تراد
للتحتتويالت املاليتتة دو اقاجتتة ية وجتتود حستتاب مرتتريف .وتالحتتظ اللجنتتة أيضتتا أ املرتترق
ال تتوطين لطاجيكس تتتا أوص تتا تف تتتن م س تتات اةس ترام مكات تتب مرعي تتة يف املن تتاطن ا لي تتة
النائية لتيسا ا تال األموال اخولة مل اخلارال .وم ذلك ،تعرب اللجنة عل سلقاا أل املرترق
التتوطين لطاجيكستتتا أصتتدر يف شت او/معاير  ٢٠١٦أمترا يقضتتي تجرتترق مجيت التحتتويالت
املاليتتة ابلروبتتل الرو تتي ،املر تتلة متتل سا تتل أم تراد لتتيس لتتديام حستتاابت مرتترمية ،ابلعملتتة الوطنيتتة
للدول تتة الط تترق ،وأل ذل تتك ي ت دي ،بس ت ب أ تتعار الر تترق الرمسي تتة غ تتا املنر تتفة ،ية ا تتتمرار
اخلسارة املالية للمستفيديل مل التحويالت اظتية مل اا،اد الرو ي.
 -٤٣توصــي اللجنــة كن تترــذ الدولــة الطــرم تــدابري لتيســري تويــل دخــول ومــدخرات
العمــال املهــاجرين يف االتــاد الروســي برســوا تويــل واســتالا تفضــيلية ،وكن تيســر ح ــول
أفراد أسرهم على املدخرات.
 -5ويئــة أوضــال ســليمة وعادلــة وإنســانية ومشــروعة فيمــا يتعلــق ابةجــر الدوليــة للعمــال وأفـراد
أسرهم (املواد من  64إىل )7١
األطفال يف حاالت اةجر الدولية
 -٤٤تعرب اللجنة عل سلقاا لعد ا اذ الدولة الطرق تتدابا قمايتة األطفتال متل انتااتتات
حقوق اةنسا يف مجي مراحل عملية ا جرة .ويساورها القلتن بوجتع حتتاص أل األطفتال التذيل
يااجرو ية اخلارال جنرمو مل الرعاية األ رية ،وا يلتحقو ابملدار  ،ويتعر و خلطر ااحتجا
شديد وماة
واانفرال عل والديام يذا تا الوالدا خمالفني لقوانني ا جرة .وتالحظ اللجنة
الطفل الر ي  ،عمر علي ل اروق ،ال تالغ متل العمتر مخستة أشتار ،يف تتتريل األول/أتتتوبر ،٢٠١٥
بعد مرلع عل والدتع عندما احتججوت يف اا،اد الرو تي .وا تتوال اللجنتة يستاورها القلتن بتتل
حالة األطفال املخلفني يف الدولة الطرق الذيل سد يتعر و للعن واةيذاو واةمهال واا تتغالل،
وعد ا اذ الدولة الطرق تدابا تامية لضما ايتام.
 -٤٥كشـياال مــع التعليقــا العـاما املشــرتكا رقــم  3ورقـم  )٢0١7(4للجنــة املعنيــة حبمايــة
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،والتعليقا العاما رقم  ٢٢ورقم )٢0١7(٢3
للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حقــوق اإلنســان املكفولــة لهلطفــال يف ســياق اةجــر الدوليــة،
توصي اللجنة كن تقوا الدولة الطرم مبا يلي:
اختا مجيع التدابري الال مة لضمان احلمايـة الكاملـة حلقـوق األطفـال الـذين
أ)
يهاجرون إىل اخلـارف ،وعـدا ف ـل األطفـال عـن والـديهم أو عـن مقـدمي الرعايـة الرئيسـيا،
بوســائل منهــا تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل التعــاون مــع الســلطات واملوسســات الوطنيــة حلقــوق
اإلنسان ورثلي اجملتمع املدين يف بلدان املق د؛
ب) اختا مجيع التـدابري الال مـة لضـمان ايـة األطفـال ،الـذين خلفهـم تاب هـم
الذين هاجروا إىل اخلارف ،من التعر للعنف واإليذاء واإلمهال واالست الل؛
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ال) ضــمان أن مجيــع الق ـرارات املتعلقــة ابألطفــال املهــاجرين تراعــي م ــاحلهم
الفضــلى يف املقــاا األول ،وعــدا حرمــان األطفــال مــن حـريتهم تـ أي مــرم مــن الظــروم
بسبب وضعهم أو وضع والديهم املتعلق ابةجر ؛
د) تعزي ــز اجله ــود الرامي ــة إىل ض ــمان إجـ ـراء تقي ــق فع ــال يف ح ــاالت انته ــا
حقــوق العمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم يف اخلــارف ،مبــا يف لــه حــاالت الوفــا  ،و اســبة
املســوولا عــن ارتكا ــا وضــمان أن تــوفر بلــدان املق ــد ســبل انت ــام فعالــة ألصــوا
احلقوق ،وإجراء تقيقات منف لة ومستقلة ،عند االقتضاء.
التعاون الدويل مع بلدان املق د
 -٤٦تالحتتظ اللجنتتة أ و ارة العمتتل وا جتترة والعمالتتة تتتع اتفاستتات ثنائيتتة مت بلتتدا املقرتتد
لضما رعاية العمال املااجريل الطاجيكستانيني وحرو م علا اا تحقاسات ااجتماعية .غتا
أ تتا ا تتوال تتتتعر ابلقلتتن أل املفاو تتات م ت اا،تتاد الرو تتي ،التتذي هتتو بلتتد املقرتتد الرئيستتي
للعمت تتال املات تتاجريل الطاجيكست تتتانيني ،ا ت ت توال جاريت تتة بتت تتل الضت تتما ااجتمت تتاعي واملعاشت تتات
التقاعديتتة واقرتتول علتتا الرعايتتة الرتتحية .وعتتالوة علتتا ذلتتك ،تعتترب اللجنتتة عتتل سلقاتتا لعتتد
وجود مالت تامية قماية حقوق العمال املاتاجريل الطاجيكستتانيني يف دولتة سطتر ،تل متيام
متتل يتتتارتو يف تتتتييد املرامتتن الر /تتية س تتل عتتا  ،٢٠٢٢ابلنظتتر ية أ ااتفتتاق الثنتتائي بتتني
الدولتني اب يجع بعد.
 -٤7توصي اللجنة كن تكثف الدولة الطرم جهودها من أجـل إبـراا اتفاقـات نائيـة مـع
مجيــع البلــدان الــع هــي مق ــد للعمــال املهــاجرين الطاجيكســتانيا ،دون مزيــد مــن التــأخر،
وضمان أن كتثل هذل االتفاقات الثنائية املتعلقـة جـر اليـد العاملـة ألحكـاا االتفاقيـة ،وأن
وتدي ابلقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وأن تكون ملزمة قانوانال.
وكاالت التوميف
، -٤٨تتيا اللجنتتة علمتتا ابملعلومتتات التتو ستتدمتاا الدولتتة الطتترق ميمتتا يتعلتتن ابلق ت ض علتتا
األشخاص املس ولني عل توجي النساو ألغرام اا تغالل يف العمتل يف اخلتارال ،وعتودة بعتض
النس تتاو يف وس ت ت احت تتن ية الدول تتة الطت تترق .غت تتا أ اللجن تتة تعت تترب عت تتل أ تتفاا لعت تتد تقت تتد
املعلومتتات التتو طل تاتتا اللجنتتة يف مالحظاهتتتا اخلتاميتتة الستتابقة بتتتل واتمتتة األم تراد املس ت ولني
ومعاس تام وو مل ا يوالو يف اخلارال .وا توال اللجنة تتعر ابلقلتن أيضتا بتتل التقتارير التو
تفيد  ١٥وتالة توجي حتاصة تعمل يف الوس الراهل يف الدولة الطرق ،وبتل عد تفاية
التدابا الو ا ذهتا الدولة الطرق لتنظيم أنتطة هذه الوتتاات لضتما عتد تعترم األشتخاص
الذيل يجوجفو بوا طة هذه الوتاات للعمتل القستري أو للشتكال اقديثتة للترق يف ال لتدا التو
يجوجفو هبا.

 -٤٩توص ــي اللجن ــة ،يف س ــياق اإلش ــار إىل توص ــياوا الس ــابقة (،CMW/C/TJK/CO/1
الفقر  ،)44كن تقوا الدولة الطرم مبا يلي:

اعتمــاد إطــار تنظيمــي لوكــاالت التوميــف اخلاصــة ،وتعزيــز النظــاا ال ـراهن
أ)
لرتخيا وكاالت التوميف مبا يكفل حقوق العمال املهاجرين ،وفقاال لالتفاقية؛
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ب) تعزيـز عمليـات رصـد وتفتـيا وكــاالت التوميـف اخلاصـة ملنعهـا مـن العمــل
كوسطاء جلهات توميف أجنبية تسيء إىل العمال املهاجرين؛
ال) ض ــمان أن تق ــدا وك ــاالت التومي ــف اخلاص ــة معلوم ــات كامل ــة إىل األفـ ـراد
ال ــذين يبوث ــون ع ــن ف ــرل عم ــل يف اخل ــارف ،وأن تكف ــل كت ــع ه ــوالء األفـ ـراد فعليـ ـاال امي ــع
استوقاقات العمل املتفق عليها؛
د) التوقيــق يف املمارســات اــري القانونيــة لوكــاالت التوميــف اخلاصــة ،وفــر
عقــوابت رادعــة علــى املتــورطا يف املمارســات االســت اللية ،وضــمان ح ــول الضــوال علــى
الــدعم مــن أجــل العــود إىل الدولــة الطــرم والوصــول إىل ســبل االنت ــام الفعالــة ،و لــه
ابلتعاون مع سلطات الدول املعنية.
العود وإعاد اإلدماف
 -٥٠تالحتتظ اللجنتتة اعتمتتاد التتعلما اقكتتومي لتعويتتو العمالتتة للفتترتة  ،٢٠١٩-٢٠١٨وهتتو
م تتا أدو ية تعي تتني  ٢٢٢شخر تتا يف وج تتائ دائم تتة .وتالح تتظ اللجن تتة أيض تتا أ اا ت ترتاتيجية
اةمنائية الوطنية للفرتة  ٢٠٣٠-٢٠١٦تتمل تدابا ةعادة يدماال املااجريل العائتديل وتتتجي
العمالة الكاملة يف الدولة الطرق .غا أ اللجنة تعرب عل سلقاا أل حنو  ٢٤٠ ٠٠٠شخا
مل املااجريل الطاجيكستانيني العائديل جمنعوا مل العودة ية اا،اد الرو تي ،وأل التدعم املقتد
ية ه او العائديل غا تاق ،ا يف ذلك ما يتعلن بتقد التدريب العتا ا تودة وتتوما الفترص
التعليمية للتطوير املاين ،وتذلك بتل دعم العمل اقر وم اشرة األعمال اقرة.
 -٥١توصــي اللجنــة كن تكفــل الدولــة الطــرم التنفيــذ الفعلــي والفعــال للتــدابري املترــذ
لتيســري إعــاد إدمــاف املهــاجرين العائــدين .وتوصــي اللجنــة أيض ـاال كن تكفــل الدولــة الطــرم
تقــد التــدريب العــايل اجلــود وتــوفري الفــرل التعليميــة للتطــوير امله ـ  ،وكن تترــذ تــدابري
ل ــدعم العم ــل احل ــر ومباش ــر األعم ــال احل ــر  ،ومنه ــا الت ــدابري ال ــع تيس ــر احل ــول عل ــى
االئتماانت والقرو .
االُتار ابألشرال
 -٥٢تالحظ اللجنة م التقتدير التتدابا التو ا تذهتا الدولتة الطترق ملكامحتة ااجتتار ابل تتر،
ومناا اعتماد الدولة الطترق يف هو /يوليتع  ٢٠١٤نستخة منقحتة متل ستانو ااجتتار ابألشتخاص
ومستاعدة الضتحا ،/هتتدق ية تعويتتو ايتة حقتوق تحا /ااجتتتار ابل تتر ،واعتمادهتا يف هتتو /
يوليتتع  ٢٠١٦س ترارا يو تتن اةج تراوات التتتتغيلية ظليتتة اةحالتتة الوطنيتتة .وتالحتتظ اللجنتتة أيضتتا
اعتماد بترلما شتامل ملكامحتة ااجتتار شتخاص للفترتة  .٢٠١٦-٢٠١١بيتد أ اللجنتة تعترب
عتتل سلقاتتا بتتتل التقتتارير التتو تفيتتد آليتتة اةحالتتة الوطنيتتة ا تعمتتل بتتتكل تامتتل وأ التتدعم
املقد للضتحا /غتا تتاق .وتعترب عتل سلقاتا تتذلك أل تواطت املست ولني اقكتوميني يف جترائم
ااجتار ابل تر يقوم ا اود امل ذولة ملكامحتع.
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 -٥٣توصي اللجنة كن تقوا الدولة الطرم مبا يلي:
تنفي ــذ الق ــانون امل ــنقم املتعل ــق ابالُت ــار ابألش ــرال ومس ــاعد الض ــوال،
أ)
وت ــوفري م ــوارد كافي ــة لتنفي ــذ اسـ ـرتاتيجيات ملكافو ــة االُت ــار ابألش ــرال ،وخباص ــة االُت ــار
ابلنساء واألطفال؛
ب) ضمان أن تعمل تليـة اإلحالـة الوطنيـة علـى الوجـم األكمـل ب ـر التعـرم
بشــكل فعــال علــى ضــوال االُتــار ،وتــوفري الــدعم الكــايف ةــم ،مبــا يف لــه الوص ــول إىل
املالجئ واحل ول على املساعد القانونية والطبية والنفسية؛
ال) ض ــمان ع ــدا احتج ــا األش ــرال املتج ــر ــم ،أو او ــامهم أو مقاض ــاوم
بسبب عدا قانونية دخـوةم الدولـة الطـرم أو إقـامتهم ـا ،أو بسـبب مشـاركتهم يف أنشـطة
اري قانونية ،إن كان هذا التورط نتيجة مباشر لوضعهم كأشرال متجر م؛
د) ضمان إجراء تقيقات سريعة وفعالة ونزيهة ،ومقاضا ومعاقبة الضالعا يف
مجي ــع أعم ــال االُت ــار ابألش ــرال واجلـ ـرائم األخ ــرى ات ال ــلة ،ول ــو ك ــان مرتكب ــو ه ــذل
األعمال من املسوولا احلكوميا؛
ه) القيــاا بشــكل منهجــي امــع بيــاانت م ــنفة عــن االُتــار ابألشــرال ب يــة
منع هذا الشكل من االست الل وأشكال االست الل األخرى؛
و) تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي من أجل منع االُتـار ابألشـرال،
بطــرق منهــا تبــادل املعلومــات ومواءمــة اإلج ـراءات القانونيــة مبــا ا
سكــن مــن اكمــة املتج ـرين
ابألشرال.
إعاد جثاما العمال املهاجرين املتوفا أو أفراد أسرهم إىل وطنهم
 -٥٤ا ت ت توال اللجن ت تتة تتت تتعر ابلقل ت تتن بتت تتل الع ت تتدد الك ت تتا م ت تتل وميت تتات العم ت تتال املا ت تتاجريل
الطاجيكس تتتانيني وأمت تراد أ تترهم يف اخل تتارال ،وا تتيما يف اا ،تتاد الرو تتي ،وبت تتل ع تتد وج تتود
يجراوات ولوائن موحدة لتيسا يعادة جثامني املتومني ية الوطل.
 -٥٥تكــرر اللجن ــة توص ــيتها الس ــابقة ( ،CMW/C/TJK/CO/1الفق ــر  )46ال ــع دعـ ـ
فيه ـ ــا الدول ـ ــة الط ـ ــرم إىل إنش ـ ــاء تلي ـ ــة وص ـ ــندوق إلع ـ ــاد جث ـ ــاما العم ـ ــال امله ـ ــاجرين
الطاجيكستانيا وأفراد أسرهم إىل الوطن ،وتيسري هذل اإلعاد .
 -6النشر واملتابعة
النشر
 -٥٦تطلب اللجنة إىل الدولة الطرم أن تكفل تعميم هـذل املالحظـات اخلتاميـة يف الوقـ
املناســب ،ابلل ــة الر يــة للدولــة الطــرم ،علــى مجيــع مســتولت املوسســات احلكوميــة ات
ال ــلة ،مبــا يف لــه الــو ارات احلكوميــة والســلطة التش ـريعية والســلطة القضــائية والســلطات
ا لية ات ال لة ،فضالال عن املنظمات اري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين.
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املساعد التقنية
 -٥7توصي اللجنة كن تستفيد الدولة الطرم من املساعد الدولية يف تنفيـذ التوصـيات
الوارد يف هذل املالحظات اخلتامية مبا يتفق مع خطة التنمية املستدامة لعاا .٢030
متابعة املالحظات اخلتامية
 -٥٨تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرم أن تقــدا يف اضــون ســنتا (أي حبلــول  ١ألر/
مايو  ،)٢0٢١معلومـات كتابيـة عـن تنفيـذ التوصـيات الـوارد يف الفقـرات  ١٢و(35أ) و،47
الوارد أعالل.
التقرير الدوري املقبل
 -٥٩تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرم أن تقــدا تقريرهــا الــدوري الثالــث حبلــول  ١ألر/
مايو  .٢0٢4وقد تود الدولة الطرم ،يف سياق إعداد تقريرها ،أن وتدي ابإلجراء املبس
لتقــد التقــارير .ا
وتوجــم اللجنــة انتبــال الدولــة الطــرم إىل مبادئهــا التوجيهيــة املتعلقــة بتقــد
تقارير خاصة مبعاهدات بعينها (.)HRI/GEN/2/Rev.6
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