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   املقدمة من الدول األطراف النظر يف التقارير
   من االتفاقية٧٤مبوجب املادة 

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  البوسنة واهلرسك

 يف جلستيها الرابعة بعـد املائـة        (CMW/C/BIH/1)للبوسنة واهلرسك   نظرت اللجنة يف التقرير األويل        - ١
  /نيـسان  ٢٤ و ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٣، املعقودتني يف    SR.106) و (CMW/C/SR.104د املائة   والسادسة بع 

 ٢٩، واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها الثالثة عشرة بعد املائة املعقودة يف  على التوايل٢٠٠٩ أبريل
  .٢٠٠٩أبريل /نيسان

  قدمةامل - ألف 

والردود اخلطية على قائمة القضايا اليت وضعتها، وإن كانت تعرب          ترّحب اللجنة بالتقرير الذي استلمته        - ٢
وترحب اللجنة أيضاً باحلوار البناء واملثمر الذي جرى        . عن أسفها لتأخر الدولة الطرف يف تقدمي تقريرها األويل        

لتقرير ، ومع ذلك تأسف ألن ا     ويتسم بالطابع التمثيلي  مع وفد يتميز بالكفاءة ويضم أعضاء من قطاعات متعددة          
  .العملي لالتفاقيةبالتطبيق فية عن عدة نقاط هامة تتعلق حيتويان على معلومات كا والردود اخلطية ال

باملعلومات اليت أرسلتها الدولة العضو ومفادها أن البوسنة واهلرسك هي بلد األصل للعمال وتسلّم اللجنة   - ٣
  .جرين الذي يعربون أراضيها أو يقيمون فيهااملهاجرين، وتضم أعداداً كبرية ومتزايدة من العمال املها

ليـست  البوسنة واهلرسك،   من  ا عمال مهاجرون    اً من البلدان اليت يعمل هب     كثريوحتيط اللجنةُ علماً بأن       - ٤
  . االتفاقيةاملنصوص عليها يف قوق احلمتتُّع هؤالء العمال بأمام قد يشكِّل عقبةً ما  وهوأطرافاً َبْعد يف االتفاقية، 
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   اجلوانب اإلجيابية- باء 

تعزز إن هذه االتفاقات     اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف، من حيث        الدولة الطرف بإبرام  ب اللجنة   حُتر  - ٥
  .حقوق العمال املهاجرين وتساعد على مكافحة اجلرائم مثل االجتار باألشخاص

   :وتسجل اللجنة بالتقدير تصديق الدولة الطرف مؤخراً على الصكوك التالية  - ٦

ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال      املتعلق  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        )أ(  
  األطفال يف الرتاعات املسلحة؛املتعلق بإشراك الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل و ؛املواد اإلباحية يف

األطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية بروتوكول منع االجتار باألشخاص وخباصة النساء و  )ب(  
  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة غري الوطنية؛

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكّمل التفاقية األمم املتحدة   )ج(  
  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

بشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال         ) ١٩٩٩(١٨٢دولية رقم   اتفاقية منظمة العمل ال     )د(  
  .واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

أن البوسنة واهلرسك طرف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باهلجرة من أجل             التقدير  وتالحظ اللجنة ب    - ٧
 ١٩٧٥ )أحكام تكميلية (العمال املهاجرين   ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن       )٩٧رقم   (١٩٤٩،  )املراجعة(العمل  

  .، وأهنا كانت ضمن دول قائل قامت بالتصديق على مجيع املعاهدات املتعلقة حبقوق العمال املهاجرين)١٤٣رقم (

   العوامل والصعوبات- جيم 

ذي مينح حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن هيكلها السياسي واإلداري ال  - ٨
مجهوريـة صـربيا واحتـاد البوسـنة      (١٩٩٥استقاللية للكيانني الذين أقيما مبوجب اتفاق دايتون للسالم لعام       

، قد يفرض قيوداً على ختطيط ووضع وتنفيذ قوانني وسياسات شاملة من أجل تنفيذ االتفاقيـة علـى                  )واهلرسك
  .خمتلف املستويات

  والتوصيات دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات - دال 

  )٨٤ و٧٣املادتان ( تدابري التنفيذ العامة - ١

  التشريعات والتطبيق

اللجنة إذ حتيط علماً باملعلومات الشفهية اليت قّدمها الوفد أثناء احلوار مع اللجنة، تعرب عن أسفها                إن    - ٩
 الدولة الطـرف لتنفيـذ      ألن تقرير الدولة الطرف ال حيتوي على معلومات كافية عن التدابري العملية اليت اختذهتا             

اإلطار القانوين ال سيما فيما يتعلق مبدى تنفيذ أشكال احلماية الدستورية وغريها من أشكال احلماية القانونيـة                 
 .للعمال املهاجرين وأعضاء أسرهم
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضّمن تقريرها الدوري التايل معلومات مستفيضة عـن التطبيـق                 - ١٠
  .ر القانوينالعملي لإلطا

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتناول احلقوق املتعلقة عامة بالتشغيل مبا يف ذلك حقوق           - ١١
 ويساور اللجنة القلق مـع      . ومستوى الكيانني  لقوانني على املستوى الوطين   األجانب من خالل إصدار عدد من ا      

 قد أدى إىل ضعف االتـساق بـني         ننيلوطين ومستوى الكيا  الحظ أن زيادة التشريعات على املستوى ا      ت ذلك إذ 
القوانني والنظم املعنية على املستوى الوطين ومستوى الكيانني، وهو ما يؤدي بدوره إىل تقويض قـدرة الدولـة              

ويساور اللجنة القلق خاصة إذ تالحظ أن القوانني        . االتفاقيةمبوجب أحكام   الطرف على محاية العمال املهاجرين      
  .لفة يف الكيانني واليت تنظم تراخيص العمل واإلقامة قد ال تتمشى مع القانون الوطين واالتفاقيةاملخت

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتأمني االتساق بني تشريعاهتا واالتفاقية   - ١٢
  .من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية

 ٧٧ و ٧٦املنصوص عليهـا يف املـادتني       اإلعالنات  سك مل تصدر بعد     وتالحظ اللجنة أن البوسنة واهلر      - ١٣
  .خبصوص اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي الرسائل من الدول األطراف ومن األفراد

 ٧٧ و ٧٦املنصوص عليها يف املادتني     اإلعالنات  تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار           - ١٤
  .االتفاقية من

  مجع البيانات

يط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف يف مجع البيانات املتعلقة بتدفقات املهاجرين، مبا يف ذلك اخلطط                حت  - ١٥
املقترحة لدمج مجيع قواعد ا لبيانات املتعلقة باهلجرة، إال أن القلق يساورها إزاء استمرار وجود عدة قواعد بيانات 

وتـشعر  . لةة إىل إدارة املعلومات بصورة فّعا     هود الرامي حتتوي على معلومات متشاهبة، مما قد يؤدي إىل عرقلة اجل         
  .اللجنة بالقلق أيضاً لعدم توفر معلومات كافية عن أمناط اهلجرة العابرة

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل دمج مجيع قواعد البيانات املتعلقة باهلجرة من   - ١٦
وتوصي اللجنة  . ساعدة يف وضع سياسات سليمة يف جمال اهلجرة       أجل ضمان اإلدارة الفّعالة للمعلومات، وامل     

  .الدولة الطرف أيضاً بأن تضّمن تقريرها القادم معلومات عن اهلجرة العابرة

  التدريب يف جمال االتفاقية والعمل على نشرها

فاقية، ولكنـها   حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قّدمها الوفد بشأن تدريب شرطة احلدود يف جمال االت               - ١٧
وتشعر اللجنة بالقلق إذ تالحظ أن جهود التدريب قد تكون حمدودة           . معلومات مفّصلة عن االتفاقية   غيبة  تالحظ  

النطاق، مثلما تالحظ عدم توافر معلومات عن التدابري الرامية إىل نشر املعلومات والترويج لالتفاقية بني أصحاب                
  .تمع املدينسيما منظمات اجمل ، الاملعنينياملصلحة 
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  :ُتشّجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ١٨

دعم وتطوير براجمها التدريبية لكي تشمل مجيع املوظفني العاملني يف جمال اهلجرة، مبن فـيهم      )أ(  
، وتدعو الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها املرحلي الثـاين          وممثلو االدعاء األخصائيون االجتماعيون والقضاة    

  هذه الربامج التدريبية؛معلومات عن 
  اختاذ اخلطوات الضرورية لتأمني حصول العمال املهاجرين على معلومـات عـن حقـوقهم                )ب(  
  االتفاقية؛ مبوجب

  .العمل مع منظمات اجملتمع املدين من أجل نشر املعلومات عن االتفاقية، والترويج هلا  )ج(  

  )٨٣ و٧املادتان ( املبادئ العامة - ٢

  عدم التمييز

يف اللجوء، والذي دخل حيز النفاذ مسألة ترحب اللجنة بإصدار القانون املتعلق حبركة وإقامة األجانب و          - ١٩
، وحتيط اللجنة علماً بأن      ألي سبب كان   ، وينص على أالّ يتعرض األجانب للتمييز      ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول 

ذلك فإن القلق يساور اللجنة نظراً لعـدم        ومع  . دساتري البوسنة واهلرسك والكيانات األخرى حتظر التمييز أيضاً       
  .توافر معلومات دقيقة عن مدى فعاّلية اإلطار القانوين يف محاية حقوق العمال املهاجرين من التمييز

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضّمن تقريرها الدوري التايل معلومات تفصيلية عن التطبيق الفّعال   - ٢٠
  . أرض الواقعلألحكام املناهضة للتمييز على

  احلق يف سبيل تظلم فّعال

العمال املهاجرين يف سـبل     يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت تشري إىل حدوث انتهاكات حلقوق              - ٢١
 ويساور اللجنة القلق هبـذا      .االنتصاف الفّعالة، ال سيما فيما يتعلق بإلغاء حقوق املواطنة، وأوامر الطرد الحقاً           

 العمال املهاجرين الذين حرموا من حق املواطنة قد يصبحون معرضني بوجه خاص النتـهاك     تالحظ أن   الشأن إذ 
  .حقوقهم يف اإلجراءات القانونية الواجبة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم اإلطار القانوين املتاح للعمال املهاجرين للحصول على سبل                - ٢٢
 تكفل يف القانون ويف املمارسة متتع العمال املهـاجرين          وتوصي الدولة الطرف بأن   . انتصاف فّعالة لشكاواهم  

، بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا رعايا الدولـة         نظامييف وضع غري    الذين هم   فيهم العمال    وأفراد أسرهم، مبن  
  .الطرف فيما يتعلق بتقدمي الشكاوى ومتكينهم من آليات انتصاف فّعالة أمام احملاكم

  )٣٥ إىل ٨املواد (اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  حقوق - ٣

احلائزين تعرب اللجنة عن القلق إزاء نقص املعلومات عن مدى متتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم غري                  - ٢٣
  .ة، باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الثالث من االتفاقيللوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غري نظامي
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة تشريعاهتا لضمان متتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم غري احلائزين                - ٢٤
  .للوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غري نظامي، باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الثالث من االتفاقية

تجاز يف مركز توقيف املهاجرين ال تتمشى مع أحكام         تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير مفادها أن ظروف االح          - ٢٥
وعالوة على  . وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً أن مركز توقيف املهاجرين ال يقدم تسهيالت كافية لسكىن األسر             . االتفاقية

  .ذلك يسـاور اللجنة القلـق لعدم تقدمي معلومات فيما يتعلق بالفترة القصوى اليت جيوز فيها احتجاز الالجئني

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات لضمان انتفاع العمال املهـاجرين وأعـضاء أسـرهم                 - ٢٦
معاملتهم وضمان املساعدة القانونية والقنصلية، والتأكد من عدم احتجازهم إالّ وفقاً ملعايري قانونية واضحة،  ب

  .يف مجيع األحوال طبقاً ألحكام االتفاقية

  وتالحظ اللجنة مـع ذلـك      . دوائر عامة للتشغيل تقدم معلومات عن اهلجرة      حتيط اللجنة علماً بوجود       - ٢٧
، ٢٠٠٨كما فعلت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية واملعنية باالتفاقيات والتوصيات، يف طلبها املباشر يف (

مسية للتشغيل ال يكفي ، أن وجود دوائر ر)٩٧رقم  (١٩٤٩) املراجعة(فيما يتعلق باتفاقية اهلجرة من أجل العمل 
وتكـرر  . يف حد ذاته لضمان تزويد العمال املهاجرين مبعلومات كافية وموضوعية عن القضايا املرتبطة باهلجرة             

اللجنة ما أعربت عنه جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من قلق إزاء عدم وجود محاية كافية للعمال املهاجرين من                  
سطاء الذين قد تكون هلم مصلحة يف تشجيع اهلجرة بأي شكل من األشـكال،              املعلومات املضللة املقدمة من الو    

  .بغض النظر عما يترتب على ذلك من نتائج بالنسبة إىل العمال املعنيني

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٢٨

 اختاذ خطوات كافية ملواجهة الدعاية املضللة املتعلقة باهلجرة، وذلك باالسـتعانة بوسـائل              )أ(  
   من االتفاقية؛٣٣متعددة من بينها التطبيق الكامل للمادة 

طوات اليت تراها ضرورية حلماية العمال املهاجرين من سوء املعاملة النـاجم عـن              اختاذ اخل   )ب(  
  .املعلومات املضلّلة بشأن عملية اهلجرة

حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين للوثائق          - ٤
  )٥٦ إىل ٣٦املواد (ن هم يف وضع نظامي الالزمة أو الذي

تالحظ اللجنة أن القوانني االنتخابية للدولة الطرف تتيح ملواطين البوسنة واهلرسك الذين يقيمون بصفة                - ٢٩
  مؤقتة يف اخلارج، املشاركة يف االنتخابات عن طريق التمثيل القنصلي أو الدبلوماسي يف البلد الذي يقيمون فيـه                

ومع ذلك حتيط اللجنة علماً باالخنفاض الكبري يف عدد مواطين الدولة الطرف املقيمني خارج              . يدأو عن طريق الرب   
  . عن أسفها لنقص الوضوح فيما يتعلق بإعمال هذا احلقبالدولة الطرف الذين يشاركون يف االنتخابات، وتعر

. اياها املقيمني باخلـارج   توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري الرامية إىل تسهيل تصويت رع            - ٣٠
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري الثاين معلومات إضافية عن اإلطار التـشريعي                

  .لتسهيل ممارسة هذا احلق، وتطبيقه العملي يف حالة العمال الذين يقيمون خارج البوسنة واهلرسك
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سنة واهلرسك املقيمني يف اخلارج، يساور اللجنة القلق لعدم         ونظراً الرتفاع النسبة املئوية من مواطين البو        - ٣١
تقدمي معلومات عن اإلجراءات أو املؤسسات اليت ميكن من خالهلا التعرف علـى االحتياجـات والطموحـات                 

  .وااللتزامات اخلاصة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم التابعني للدولة الطرف واملقيمني باخلارج

 ١دولة الطـرف بأن تنظر يف إنشاء هذه اإلجراءات واملؤسسات وفقاً للفقـرة            توصي اللجنـة ال    - ٣٢
  . من االتفاقية، وأن تضّمن تقريرها القادم معلومات عن أي تدابري تتخذها وفقاً هلذا احلكم٤٢من املادة 

 فئـات معينـة مـن العمـال         أحكام تنطبق على    - ٥
  )٦٣ إىل ٥٧املواد (وأفراد أسرهم املهاجرين 

اور اللجنة القلق إزاء عدم توافر بيانات دقيقة عن عدد العمال املومسيني الذين تـستخدمهم الدولـة                 يس  - ٣٣
وعالوة على ذلك تالحظ اللجنة عدم وجود نظام لتسجيل العمال املومسيني، وغيبة أي اتفاقات ثنائية أو . الطرف

ن أن يؤدي نقص املعلومـات وقـصور        ويساور اللجنة القلق م   . متعددة األطراف بشأن حركة العمال املومسيني     
  .الرقابة إىل تعريض العمال املومسيني لظروف عمل غري عادلة أو لسوء املعاملة

  :توصي اللجنة الطرف مبا يلي  - ٣٤

  ؛ ومجع املعلومات املتعلقة هبمالعمال املومسينيلتسجيل وضع وتطبيق نظام   )أ(  
ددة األطراف مع البلدان اجملـاورة وغريهـا،        التفاوض إلبرام اتفاقات ثنائية ومتع    النظر يف     )ب(  

حسب احلالة، بغية تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية فيما يتعلق هبجرة العمال املـومسيني، وطبقـاً    
  تفاقية؛االألحكام 
اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لضمان متتع العمال املومسيني باحلق يف نفس املعاملة اليت يتلقاها   )ج(  

عمال الوطنيون، ال سيما فيما يتعلق باملرتبات وظروف العمل، ولضمان قيام السلطات املختصة بالرصـد               ال
  .املنتظم لالمتثال للمعايري الدولية يف هذا الشأن

والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق     تعزيز الظروف السليمـة      - ٦
  )٧١  إىل٦٤املواد (باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم 

حتيط اللجنة علماً بوجود عّدة وكاالت مسؤولة عن تنفيذ القوانني والسياسات املتعلقة هبجرة العمال،   - ٣٥
ويساورها القلق من احتمال وجود تداخل وازدواج بني الوكاالت والوزارات على املستوى الوطين ومستوى 

  .العمال املهاجرينالكيانني يف ختطيط وتنسيق األنشطة واملسؤوليات املتعلقة حبقوق 

نة الدولة الطرف بأن تتخذ اخلطوات الضرورية لضمان التنسيق الفّعال بـني وزاراهتـا              توصي اللج   - ٣٦
ووكاالهتا على مجيع مستويات احلكومة من أجل حتسني تنسيق وتنفيذ التدابري الراميـة إىل محايـة العمـال                  

  .املهاجرين وأسرهم
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الدولة الطرف من جهود ملكافحة االجتار باألشخاص وهتريبهم، مبا يف          وتسجل اللجنة بالتقدير ما تبذله        - ٣٧
. ذلك التعاون مع اجملتمع الدويل، وتنفيذ خطيت عمل وطنيتني وإصالحات تشريعية ومؤسسية واسـعة النطـاق               

جتار وعالوة على ذلك ترّحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملقاضاة األشخاص املتورطني يف جرائم اال               
  .ومع ذلك فإن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء ظاهرة االجتار باألشخاص يف البوسنة واهلرسك. باألشخاص

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهدها للتصدي لالجتار باألشخاص، وذلك مـن خـالل                 - ٣٨
دولة الطرف على مكافحة االجتار     تدابري وقائية ورعاية ضحايا هذا االجتار وإعادة تأهيلهم، وتشجع اللجنة ال          

  .باألشخاص وهتريبهم عن طريق مقاضاة املسؤولني عن هذه اجلرائم

   املتابعة والنشر- ٧

  املتابعة

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري الثاين معلومات مفّصلة عن التـدابري الـيت                   - ٣٩
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري . حظات اخلتاميةاختذت ملتابعة التوصيات املقدمة يف هذه املال

املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، مبا يف ذلك عن طريق إحالتها إىل أعضاء احلكومة والربملان، وإىل اهليئـات                 
  .اإلدارية وغريها من اهليئات ذات الصلة على املستوى الوطين ومستوى الكيانني

ة عن أسفها ألن مشاركة املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف إعداد هـذا               وتعرب اللجن   - ٤٠
التقرير كانت حمدودة، وتشجع الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتأمني مشاركة منظمات اجملتمـع                

  .املدين يف تنفيذ االتفاقية وإعداد التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف

  النشـر

تطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع مبا يف ذلك يف   - ٤١
أوساط املؤسسات العامة والقضاء واملنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين، وأن تتخذ اخلطوات               

 باخلارج، والعمال املهاجرين األجانب العابرين    لنشر هذه املالحظات يف صفوف عمال البوسنة واهلرسك العاملني        
  .للبوسنة واهلرسك أو املقيمني فيها

  م التقرير الدوري القاد- ٨

  تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم وثيقتها األساسية املشتركة وفقاً للخطـوط التوجيهيـة املتناسـقة                  - ٤٢
  .HRI/MC/2006/3/Corr.1) وHRI/MC/2006/3( بشأن إعداد وثيقة أساسية مشتركة ٢٠٠٦لعام 

ويف الظـروف   . ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١تالحظ اللجنة أن موعد تقدمي التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف هو              -٤٣
  .٢٠١١مايو / أيار١يف موعد أقصاه الراهنـة تطلب اللجنـة إىل الدولة الطرف أن تقـدم تقريرها الدوري الثاين 

 -  -  -  -  -  


