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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧٢البند 

مـسائل حقـوق    : تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها     
ـــ  ــسان، مبـــ ــة  اإلنــــ ــُهج البديلــــ ا يف ذلــــــك النــــ

ع الفعلـــــي حبقـــــوق اإلنـــــسان التمتـــــ لتحـــــسني
   األساسية واحلريات

 حقوق اإلنسان للمهاجرين  
 

 مذكرة من األمني العام  
 

يتشرف األمني العام بأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة التقريـر املؤقـت عـن حقـوق               
اإلنسان للمهـاجرين الـذي قدمـه املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين، خـورخي               

 .١٩٩٩/٤٤حقوق اإلنسان لرسالة تتعلق بقرار جلنة بوستامانيت، وفقا 

 

 * A/62/150. 
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  اإلنسان للمهاجرينتقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق  

  

 موجز 
يتضمن هذا التقرير عرضا موجزا للزيـارات الـيت قـام هبـا املقـرر اخلـاص يف الفتـرة مـن             
 .٢٠٠٧أغسطس / آب١ إىل ٢٠٠٦يونيه /حزيران

كما يربز التقرير النقاط الرئيسية يف تقرير املقـرر العـام إىل جملـس حقـوق اإلنـسان يف                    
دود، والطــرد، وشــروط الــسماح للمهــاجرين بــدخول الــبالد دورتــه الرابعــة، وهــي مراقبــة احلــ

 .والبقاء فيها
وأخريا، يشجع املقـرر اخلـاص الـدول األعـضاء علـى التـصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة                     

 .حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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 مقدمة -أوال  
الذي يقدمه املقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين     هذا هو التقرير السادس     - ١

 .ر اخلاص احلايل، خـورخي بوسـتامانيت      إىل اجلمعية العامة وهو التقرير الثالث الذي يقدمه املقر        
أغـسطس  /آب ١ إىل ٢٠٠٦يونيـه  /حزيـران املنجزة خـالل الفتـرة مـن    ويغطي التقرير األنشطة   

٢٠٠٧. 
 

 الوالية واالتصاالت -ثانيا  
، الــذي ١٩٩٩/٤٤ميــارس املقــرر اخلــاص أنــشطته وفقــا لقــرار جلنــة حقــوق اإلنــسان   - ٢

ة، يف وقــــد قــــررت اللجنــــ  . وحــــددت مهامهــــا الواليــــة أنــــشأت اللجنــــة مبوجبــــه هــــذه    
ــا ــة دورهتــ ــستني مبو احلاديــ ــا  والــ ــب قرارهــ ـــ ٢٠٠٥/٤٧جــ ــد واليـ ــاص  ، متديــ ــرر اخلــ ة املقــ

 .أخرى سنوات ثالثة ملدة
وبعـد  . ويواصل املقـرر اخلـاص تلقيـه لالهتامـات بانتـهاك حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين                 - ٣

وسـوف يرفـع    . الـدول األعـضاء بـشأن حـاالت معينـة         بعـض   دراسة دقيقـة، يبـدأ اتـصاالته مـع          
 . يف دورته املقبلة جملس حقوق اإلنسانتقريرا حيتوي على كل هذه االتصاالت إىل

 
 الزيارات القطرية  -ثالثا  

مجهوريــة التقرير، ســافر املقــرر اخلــاص يف بعثــات رمسيــة إىل   بــةاملــشمولوأثنــاء الفتــرة  - ٤
وإىل إندونيــــسيا بــــني يــــومي ديــــسمرب، / كــــانون األول١١ و ٥كوريــــا فيمــــا بــــني يــــومي 

الفتــــرة مـــــن  يف األمريكيـــــة يـــــات املتحــــدة  ديــــسمرب، وإىل الوال /كــــانون األول  ٢١ و ١٢
 .مايو/أيار ١٨أبريل إىل /نيسان ٣٠
 

 مجهورية كوريا -ألف  
ــرر اخلــــاص   - ٥ ــام املقــ ــارة قــ ــدة مــــن  بزيــ ــا يف املــ ــة كوريــ ــانون ١١ إىل ٥مجهوريــ  كــ

وكــان الغــرض الرئيــسي مــن هــذه الزيــارة هــو تقــدير احلالــة الــسائدة   . ٢٠٠٦ديــسمرب /األول
ــذين يعيــ  ــة    للمهــاجرين ال ــة الدولي ــا، وتــشجيع تــصديقها علــى االتفاقي ــة كوري شون يف مجهوري

وأثنــاء زيارتــه وبعــدها، . ١٩٩٠حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم لعــام 
 متـشيا مـع الـضمانات       ن الطـرد،  مـ الطوعيـة بـدال     للعـودة   حـوافز   اسـتخدام   شجع املقرر اخلاص    

 .القسرية اإلعادة اإلجرائية ضد
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املعاهـدات الدوليـة    الـواردة يف    قوانني اهلجرة والعمل    االهتمام إىل    املقرر اخلاص    ووجه - ٦
واســترعى . حلقــوق اإلنــسان الــيت وقعــت عليهــا حكومــة مجهوريــة كوريــا أو صــادقت عليهــا   

وأوصـى املقـرر اخلـاص      . األنظار بشكل خاص يف هذا الصدد إىل العمال املهاجرين غري املهـرة           
ل يكون مسؤوال عن انتهاك حقوق اإلنسان للعمال املهـاجرين          تقدمي أي صاحب عم   بضرورة  

 .إىل العدالة، مبا يف ذلك عن طريق توجيه اهتامات جنائية له
وبالنـسبة للزوجـات األجنبيــات، أوصـى املقــرر اخلـاص بـأن ختفــف احلكومـة الكوريــة        - ٧

ن لـديهن طفـل     فالنساء املهـاجرات ممـ    . شروطها لطلبات التجنس بالنسبة لضحايا العنف املرتيل      
حقـوق اإلقامـة بغـض النظـر        هلـن   ينبغـي أن تكـون      من رعايا مجهوريـة كوريـا       من أحد الرجال    

كمـا أنـه يف حـاالت العنـف املـرتيل، ينبغـي أن يتـوافر للـضحايا                  . عن وضـعهن بالنـسبة للـزواج      
ــاكم    ــشرطة واحملـ ــسام الـ ــشفوية يف أقـ ــة الـ ــة للترمجـ ــسهيالت كافيـ ــافة إىل . األجانـــب تـ باإلضـ

ا االستغالل من جانب وكاالت الزواج الدولية ومساسرة الزواج من القطـاع اخلـاص              ضحاي أن
 .ضحايا لالجتار بالبشرأسباب وقوعهن ينبغي تسجيلهن وتصنيفهن بعد فحص 

 
 إندونيسيا -باء  

قـــام املقـــرر اخلـــاص للحقـــوق اإلنـــسانية للمهـــاجرين بزيـــارة إندونيـــسيا بـــدعوة مـــن   - ٨
ــها يف املــدة مــن   وأمــضى املقــرر اخلــاص  . ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢١  إىل١٢حكومت

يف جاكرتـا مـع جمموعـة تـضم     ) ديسمرب/ كانون األول١٨(االحتفال باليوم العاملي للمهاجرين   
 منظمــة غــري حكوميــة نظمــت هــذا االحتفــال الــذي اســتطاع خاللــه أن يلتقــي   ٦٠أكثــر مــن 

 .باملهاجرين أنفسهم
 دراسـة مجيـع جوانـب اهلجـرة مـن إندونيـسيا، مـع               وكان اهلدف األول مـن البعثـة هـو         - ٩

 .املنازليف إيالء اهتمام خاص بالعامالت 
وخالل زيارته، اطلع املقرر اخلاص بنفسه علـى احلالـة يف املنـاطق احلدوديـة يف جزيـرة                   - ١٠

بواليـة كليمانتـان    أنتيكونغ  باتام، ويف منطقة تانيونغ بينانغ يف مقاطعة جزيرة رياو، ويف منطقة            
 إىل نَْدوأتيحــت للمقــرر اخلــاص فرصــة االلتقــاء بالعــامالت املهــاجرات اللــوايت ُعــ       . غربيــةال

لعـامالت يف  وجـاءت بعـض الـشهادات املؤملـة للغايـة مـن ا       . إندونيسيا وإجراء مقـابالت معهـن     
ــْبأُ عــن طريــق األحــراش أو  املنــازل اللــوايت هــرْبن   مــستخدميهن  بعــد اســتغالهلن علــى يــد نَْدِع

وكان من بـني أعمـال االسـتغالل مـصادرة          . يف يف البلدان اليت كن يعملن هبا      ووكاالت التوظ 
 .التهديدات واإليذاء البدين والعقاب البدينوأو أمتعتهن الشخصية، /جوازات سفرهن و
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ويـــشجع املقـــرر اخلـــاص إندونيـــسيا علـــى الوفـــاء بالتزاماهتـــا الدوليـــة واحملليـــة حبمايـــة  - ١١
املهــاجرين (هــؤالء الــذين يعيــشون داخــل البلــد وخارجــه   املهــاجرين بــشكل عــام، مبــن فــيهم  

، ويأمل أن تصدق إندونيسيا على االتفاقية الدوليـة املعنيـة حبمايـة حقـوق              )الداخليني والدوليني 
 .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 
 الواليات املتحدة األمريكية -جيم  

أبريـــل إىل / نيـــسان٣٠املـــدة مـــن  قـــام املقـــرر اخلـــاص بزيـــارة الواليـــات املتحـــدة يف  - ١٢
ــار ١٨ ــها  /أي ــدعوة مــن حكومت والتقــى املقــرر اخلــاص مبنظمــات خمتلفــة وبوكــاالت    . مــايو، ب

وقـدم العديـد مـن األفـراد شـهاداهتم عـن            . وموظفني حمليني أو على مستوى الواليـات والدولـة        
 .أو أفراد أسرهم/حاالت املهاجرين الذين مروا هم أنفسهم بتجربتها و

ــ - ١٣ الل زيارتـــه، قـــام املقـــرر اخلـــاص جبولـــة علـــى احلـــدود بـــني الواليـــات املتحـــدة   وخـ
والتقـى مـع مـوظفني مـن شـعبة          . واملكسيك، وشاهد موظفو اهلجـرة األمـريكيني أثنـاء عملـهم          

اجلمارك ومحاية احلدود األمريكية التابعة لوزارة األمن الداخلي، حيث أمـضى نـصف يـوم مـع       
ويف لوس أجنلس قام املقرر اخلاص بزيـارة بعـض    . ان دييغو إحدى دوريات احلدود يف قطاع س     

املواقع، واستمع إىل بعض العروض والشهادات مـن أفـراد اجملتمعـات احملليـة بـشأن نظـام إنفـاذ                     
مبــا يف ذلــك الــشهادات اخلاصــة حبمــالت الــشرطة، واالعتقــال، وحقــوق    (القــانون االحتــادي 

 ).العمال، وتوجيه هتم جنائية إىل املهاجرين
ــا، حــضر املقــرر اخلــاص جلــسة إحاطــة ومــؤمترا صــحفيا       - ١٤ ــة جورجي ويف اطلنطــا بوالي

ملنظمة إقليمية غري حكوميـة نظمتـها الـشبكة األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان واملنظمـات األعـضاء                   
كمــا حــضر حفــل اســتقبال يف اطلنطــا حيــث اســتطاع االلتقــاء مبمثلــي جملــسي النــواب    . فيهــا

ء جلــسات اإلحاطــة الــيت عقــدهتا املنظمــات غــري احلكوميــة يف  وأثنــا.  يف جورجيــا-والــشيوخ 
اطلنطا، استمع املقرر اخلـاص إىل أقـوال املهـاجرين وأنـصار حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين، ممـن          

 .أتوا من شىت أحناء املناطق اجلنوبية يف الواليات املتحدة
ــل يف     - ١٥ ــول ردود الفعـ ــراد حـ ــهادات أفـ ــرر إىل شـ ــتمع املقـ ــورك، اسـ ــاب ويف نيويـ  أعقـ
واختـتم جولتـه بزيـارة      . سبتمرب، مبا يف ذلـك جتـارب املعـتقلني بـسبب هـذا احلـادث              /أيلول ١١

ــوطين       ــن الــ ــسؤولني يف وزارة األمــ ــار املــ ــع كبــ ــات مــ ــد اجتماعــ ــمة وعقــ ــنطن العاصــ واشــ
 .اخلارجية ووزارة
وكان من بـني مـسائل حقـوق املهـاجرين الـيت أثـريت يف هـذه االجتماعـات العديـدة،                      - ١٦

االحتجـاز ألجـل غـري حمـدود، واالحتجـاز اإلجبـاري، والتنمـيط              : يل املثـال ال احلـصر     على سـب  
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ــاجرين،        ــضارة بامله ــشريعات ال ــة، والت ــشرطة العدواني ــصل األســر، ومحــالت ال ــصري، وف العن
والتميز حبسب اللغـة أو اجلـنس أو العـرق أو النـوع أو امليـول اجلنـسية، والعنـف الـذي متارسـه                        

والــسخرة، ونقــص فــرص احلــصول علــى الرعايــة الــصحية والتعلــيم، الدولــة، وســرقة األجــور، 
) ســبتمرب/ أيلــول١١مبــا يف ذلــك ردة الفعــل يف أعقــاب  (واملنــاخ املتزايــد املعــادي للمهــاجرين  

 .والقصور امللموس يف اإلجراءات القانونية الواجبة واإلشراف القضائي
ضاء إمكانيـة القيـام ببعثـات       ويناقش املقرر اخلـاص يف الوقـت احلاضـر مـع الـدول األعـ               - ١٧

ــة أخــرى يف عــام    وقــد تلقــى حــىت اآلن إشــارات إجيابيــة مــن جنــوب أفريقيــا        . ٢٠٠٨رمسي
 .ويود املقرر اخلاص أن يشكر هذه احلكومات على ردودها اإلجيابية. وغواتيماال واملكسيك

 
 األنشطة األخرى -رابعا  

 جملس حقوق اإلنسان -ألف  
مـارس، حيـث   / آذار٢٢ورة الرابعة جمللـس حقـوق اإلنـسان يـوم     حضر املقرر العام الد    - ١٨

مراقبـة احلـدود    : وتركـز التقريـر حـول مخـسة موضـوعات أساسـية           . قّدم تقريره الـسنوي الثـاين     
وتدابري احلد من اهلجرة غري القانونية ومعاجلتها؛ والطرد؛ وشروط الدخول واإلقامة؛ وحقـوق             

ص يف بيانـه احلاجـة امللحـة إىل معاجلـة األمنـاط املعقـدة               وأبرز املقـرر اخلـا    . املهاجرين؛ ومحايتهم 
وأكــد علــى أن أكثــر مــن ثلــث املهــاجرين . النتــهاك حقــوق اإلنــسان املوجهــة ضــد املهــاجرين

يبقون دون تسجيل، مقيمني بعيدا عن بيوهتم وأسرهم، وأهنم، ال سـيما النـساء واألطفـال غـري      
ورة روتينيــة أعمــال العنــف والعــدوان املــسجلني، مــن أكثــر اجملموعــات ضــعفا ويواجهــون بــص

كما الحظ املقرر أنه رغـم أن االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع العمـال                 . وخمتلف أشكال اإليذاء  
 هــي واحــدة مــن ســبعة  ١٩٩٠املهــاجرين وأفــراد أســرهم الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة عــام   

هـاجرين، فـإن احلكومـات      صكوك أساسية حتدد نظاما عامليا حلماية حقوق اإلنـسان للعمـال امل           
وكــرر املقـرر اخلــاص يف  . مـا زالـت حباجــة إىل إقناعهـا بــضرورة التـصديق علـى هــذه االتفاقيـة      

مالحظاتــه اخلتاميــة، احلاجــة إىل هنــج شــامل حلقــوق اإلنــسان للمهــاجرين ضــمانا ألن يكــون     
ة وتفـي   للمهاجرين إطـار للحمايـة، وأن يتمتعـوا بـاحلقوق الـيت تناسـب حالتـهم الـضعيفة للغايـ                   

 .مبقتضيات تلك احلالة
وخالل احلوار الذي اتسم بالتفاعل، هّنأ ممثـل إندونيـسيا املقـرر اخلـاص علـى تقريـره،                   - ١٩

ــسيا ستــصدق علــى       ــأن إندوني ــسان ب ــوزير اإلندونيــسي للقــانون وحقــوق اإلن ــزام ال وكــرر الت
سـرهم يف املـستقبل   االتفاقية الدولية حلماية حقـوق اإلنـسان جلميـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أ             

كما أعرب ممثل مجهورية كوريا عن تأييده التام الستقاللية املقرر اخلاص وأثـىن علـى               . القريب
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تقريره، وأشار إىل التقرير باعتباره فرصة لتقييم احلالـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين يف                  
 . ذلك البلد، ومتابعة استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص

 
 جتماعات واملؤمترات األخرىاال -باء  

 اجلمعية العامـة    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١مايو و   / أيار ٣١حضر املقرر اخلاص يف يومي       - ٢٠
التابعة لالحتاد الربملاين لألمريكتني يف مدينة كويتو بـإكوادور، ضـيفا علـى باتريـشيا سـريا ممثلـة                   

 . للمكسيك وإكوادور
 سـوتو ريـوس ممثلـة عـن أمـني نظـام بوليفيـا،               كما تلقى املقرر اخلاص دعوة من سـونيا        - ٢١

ليقدم ورقة إىل املؤمتر الدويل الثامن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املعقـود يف الفتـرة مـن         
 . يف سانتا كروز يف بوليفيا٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٦ إىل ٢٣
 واهلجـرة يف    كما كان املقـرر اخلـاص هـو املتحـدث الرئيـسي يف مـؤمتر االجتـار بالبـشر                   - ٢٢

إطـار  : االجتار بالبشر وضعف املهاجرين   ”وجاءت حماضرته بعنوان    . بلفاست بأيرلندا الشمالية  
ــاهيمي ــاجل         “ مف ــسان يع ــوق اإلن ــار حلق ــشجيع وضــع إط ــؤمتر لت ــة امل ــن حماول ــشكل جــزءا م لت
 .بالبشر االجتار
ملقـرر اخلـاص    ؤسـسة ألتمـان حـضر ا      مل نائبة الرئيس التنفيـذي   بدعوة من تريزا أراندا،     و - ٢٣

 ملدة ثالثـة أيـام يف مدريـد، حيـث شـارك يف        ٢٠٠٧لقاء مؤسسة ألتمان للمناقشة الدولية لعام       
الدميقراطيــة : سياســات اهلجــرة” كعــضو يف حلقــة النقــاش بــشأن  ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٥

 .“والتنوع الثقايف
مـاع الـسنوي    وأخريا، التقى املقرر اخلاص مع أصحاب الواليات اآلخـرين أثنـاء االجت            - ٢٤

للمقــررين اخلاصــني، واملمــثلني اخلاصــني، واخلــرباء املــستقلني، ورؤســاء األفرقــة العاملــة التابعــة  
 ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٢٢ إىل ١٨جمللس حقوق اإلنسان، الذي ُعقد يف جنيـف يف املـدة مـن       

 .ملناقشة األساليب واإلجراءات املشتركة
 

 االستنتاج -خامسا  
اص هـذه الفرصـة ليـشكر حكومـات إندونيـسيا ومجهوريـة كوريـا               يغتنم املقرر اخلـ    - ٢٥

والواليات املتحدة األمريكية على ما قدمته من مساعدة وكرم ضيافة أثناء زيارته لبالدهم       
كما يتوجه بالشكر إىل حكومات املكسيك وغواتيمـاال وجنـوب أفريقيـا            . يف العام املاضي  

ُيعرب عـن رغبتـه يف اسـتمرار العمـل مـع مجيـع              كما  . اليت قبلت طلبه للقيام بزيارة بلداهنا     
وسـوف يرفـع تقريـره      . الدول األعضاء يف حوار مفتوح حول حقوق اإلنسان للمهاجرين        

 .السنوي إىل جملس حقوق اإلنسان
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