
ا رجابههاي مثبت سیاست تازه مهاجرتی باید جنبه: حمایت از حقوق مهاجران تاجیک
گذاشته شود 

فدراسیون بین هیاتی از با درخواست افزایش حمایت از حقوق کارگران مهاجر تاجیک، گزارشیـ دو سال پس از انتشار 2013جوالي 18
وبراي تحقیق  درباره تغییرات نهادي و حقوقی 2013جون در ) ADC Memorial(المللی جامعه هاي حقوق بشر و آ دي سی مموریال 

هاي جنسیتی در این دیدار به جنبه. ها از تاجیکستان دیدار کردندهاي آنکارگران مهاجر تاجیک و خانوادهرو در رويهاي تازهچالش
.   اي شدرت، وضعیت مهاجران زن و همسران کارگران مهاجر توجه ویژهمهاج

. کنداین هیات را منتشر میهاي توصیهوهاي مقدماتییافتهدر اینجا فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر 

اي دارد، اداره مهاجرت کار خود را شروع کرده است، مهاجرت در دستور کار دولت جایگاه ویژه: رخ داده است2011حوالت مثبتی از سال ت
نت از تاجیکستان در جوابا وجود این، در طی دیدار هی. هاي مربوط به پیش نویس قوانین شرکت دارندهاي غیردولتی در بحثسازمان
اري با دفتر حقوق بشر و حاکمیت قانون تاجیک و مرکز حقوق بشر تاجیک انجام شد، فدراسیون بین المللی جامعه ، که در همک2013

اساسی در وضعیت کارگران مشاهده کردند که اقداماتی که تاکنون انجام شده است به تغییراتهاي حقوق بشر و آ دي سی مموریال
. ي تضمین حمایت مؤثر نرسیده استو به سطح اقدامات الزم براهنجامیدمهاجر نیا

ها، نپرداختن معاش ، حمالت ضبط گذرنامهمثل ها هاي غیرقانونی کارفرمایان و واسطهکارگران مهاجر تاجیک در روسیه در برابر روش
و آ دي سی تحقیقات فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر . آسیب پذیر هستندپلیس، کنترل و حمالت ضد خارجی خودسرانه

. اندمموریال مواردي را نشان داد که اداره مهاجرت یا وزارت امور خارجه به اندازه کافی به تخلفات رسیدگی نکرده 

و مهاجرت ) 2012در سال 877335نفر از 124007(دهند از کارگران مهاجر را تشکیل می% 14براساس آمار رسمی، مهاجران زن 
فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و آ دي سی مموریال همچنین درباره وضعیت زنانی . ه افزایش استرو بها ها یا زوج خانواده
گرچه دریافت پول از مهاجران بدون تردید به بهبود در وضعیت زندگی می. روندکردند که شوهرانشان براي کار به خارج میتحقیق

تعداد رو به فزونی از مردان . انجامدافزایش فشار بر زنان می است و به سالمتی اجتماعی و جدي انجامد، این سیستم مملو از مشکالت 
. کنندمانند به همسران و فرزندانشان را بدون حمایت رها میمهاجر در روسیه می

نویس قوانین مربوط به پیشتحقیق هاي گرچه گروه. تأثیر اصالحات نهادي و سیاستی در اثر کمبود بودجه تخصیصی تضعیف شده است
نشده هاند، این پیش نویس ها هنوز به پارلمان عرضمورد بحث قرار داده2010را از سال هاي اشتغال خصوصی آژانسومهاجرت کارگران 

. استریزي نشدههیچ بحث عمومی یا پارلمانی در این زمینه برنامهنیست و هاي رسمی در دسترساین پیش نویس ها در وبسایت. است
در اختیار هیات فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و آ دي سی مموریال قرار گرفت، 2013نویس که در جون هاي پیشنسخه
مراقبت اجتماعی از سالمندان به جاي دولت به عهده واي است، از جمله گرایش به قرار دادن مسئولیت حمایت کنندهنکات نگرانحاوي

). پیش نویس قانون مهاجرت کارگران18و 14مواد (کارگران مهاجر

:  کنیمهاي زیر را ارائه میهاي مقدماتی، ما توصیهبراساس این یافته

:  به دولت تاجیکستان
گذاري را تضمین کنید؛  باز و شفاف بودن فرایند قانون
ل خصوصی در سازگاري کامل با مقررات هاي اشتغااطمینان حاصل کنید که مقررات قوانین مهاجرت کارگران و آژانس

المللی حمایت از حقوق تمام المللی حقوق بشر که تاجیکستان تصویب کرده است و به ویژه کنوانسیون بین هاي بینکنوانسیون
ها باشد؛ هاي آناعضاي خانوادهوکارگران مهاجر 

ات متکثر، بر افراد مسئول در تهیه و تنظیم و اجراي سیاست تاجیکستان، به ویژه از طریق انتخاباطمینان حاصل کنید که مردم
مهاجرتی کنترل داشته باشند؛ 

قاچاقچیان انسان که مسئول نقض حقوق مهاجران هستند، وها از انجام تحقیقات مؤثر، پیگرد و مجازات کارفرمایان، واسطه
اطمینان حاصل کنید؛ 

: روسیهو هاي تاجیکستان به دولت
 مذاکره یا توافق که موضوع مهاجرت کارگران را به مسائل سیاسی، دفاعی یا امنیتی دیگر مرتبط کند بپرهیزید؛  از هر گونه



جمعی انجام نشود؛ گونه اخراج دستهاطمینان حاصل کنید که هیچ
 افراد مربوط در پی اخراج ممنوع شده است، به ها به روسیه ورود آنهمکاري براي عرضه فهرست شهروندان تاجیک را که

.   شوداطمینان حاصل کنید که این اطالعات به صورت محرمانه ارائه و محافظت از اطالعات خصوصی تضمین . تقویت کنید

http://www.fidh.org/protecting-tajik-migrants-rights-positive-aspects-of-new-migration-policy-
13695


