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 موجز

هـذا هـو الـتقرير الـثاين الذي يقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان                    
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 .إىل مجهورية كوريا وإندونيسيا
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 مقدمة

 .١/١٠٢ ومقرر جملس حقوق اإلنسان ٢٠٠٥/٤٧ُيقدم هذا التقرير وفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان  -١

س إىل أغسط/ آب٣٠ويتضمن هذا التقرير ملخصاً لألنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص خالل الفترة من  -٢
كما يعكس موجزاً للردود اليت وردت من الدول األعضاء على االستبيان الذي . ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥

وأخرياً، يتقدم املقرر اخلاص ببعض التوصيات لينظر       . ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٩ و ٨أرسـله املقرر اخلاص إليها يف       
 .تماعه املقبلفيها املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية أثناء اج

، الذي أنشأت اللجنة مبوجبه     ١٩٩٩/٤٤ويضـطلع املقـرر اخلاص بأنشطته وفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان             -٣
، متديد والية املقرر    ٢٠٠٥/٤٧وقد قررت اللجنة، يف دورهتا الثانية والستني بقرارها         . هـذه اآللـية وحددت مهامها     
 .١/١٠٢ق اإلنسان، بتمديد الوالية ملدة سنة واحدة يف قراره مث قام جملس حقو. اخلاص ملدة ثالث سنوات أخرى

وبالتقريرين عن ) A/HRC/4/24/Add.1(وُيقرأ هذا التقرير مقترناً باإلضافة اليت تتضمن موجزاً للبالغات  -٤ 
انظر (الـزيارتني القطريـتني اللـتني قـام هبمـا املقـرر اخلـاص إىل مجهورية كوريا وإندونيسيا على التوايل          

A/HRC/4/24/Add.2و Add.3.( 

  الزيارات-أوالً 

، مث بزيارة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٤قام املقرر اخلاص بزيارة رمسية إىل كوريا يف الفترة من  -٥
ويف مجهورية كوريا، تناول املقرر     . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ إىل   ١٢رمسية إىل إندونيسيا يف الفترة من       

. ج األجنيب يف الزواج املختلط والنهج الضعيف الذي تتبعه احلكومة يف إدماج األزواج األجانب             اخلاص حالة الزو  
كما تناول السيد بوستامانيت أيضاً القانون املتعلق بتصاريح العمل للعمال املهاجرين بسبب بعض التدابري التمييزية  

يق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق ، وشجع مجهورية كوريا على التصد)A/HRC/4/24/Add.2(اليت يتضمنها 
 .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ويف إندونيسـيا، رّحـب املقرر اخلاص بقرار حكومة إندونيسيا مناقشة التصديق على االتفاقية يف عام                 -٦
ميت إندونيسيا بيد أنه أعرب عن بالغ قلقه إزاء بعض األحكام الواردة يف مذكرة التفاهم املوقعة بني حكو. ٢٠٠٧

 .، بشأن توظيف وتنسيب اخلادمات اإلندونيسيات)A/HRC/4/24/Add.3انظر (وماليزيا 

دراسة حاالت إفرادية وردود على االستبيان املتعلق        -ثانياً 
 والتدابري اإلدارية يف املهاجرين التشريعات بتأثري بعض

  السوابق-ألف 

 صالًف"، أن يضمِّن التقارير السنوية      ٢٠٠٥/٤٧يف قرارها   طلبت جلنة حقوق اإلنسان من املقرر اخلاص،         -٧
اإلنسان واحلريات األساسية د حقوق  تقيِّواليتعتمدهتا بعض الدول تعـن تـأثري التشـريعات والـتدابري الـيت        
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إىل أن الوقت مل يتح     ) ٧٨، الفقرة   E/CN.4/2006/73 (٢٠٠٦وأشار املقرر اخلاص يف تقريره لعام       ". للمهاجرين
 .ر كاف لتناول هذه املسألة بسبب حداثة تعيينه وأنه سيتناوهلا يف تقريره للعام املقبللـه بقد

، قدم املقرر اخلاص استبياناً إىل مجيع الدول        ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٩ و ٨ويف مذكرة شفوية أُرسلت يف       -٨
 مراقبة احلدود والتدابري املتخذة     :األعضاء يف األمم املتحدة، يتناول قضايا تتعلق باملواضيع الرئيسية اخلمسة التالية          

 . اإلقامة؛ وحقوق املهاجرين؛ ومحاية املهاجرين/معاجلتها؛ والطرد؛ وشروط الدخول/للحد من اهلجرة غري النظامية

ويود املقرر اخلاص أن يشكر مجيع احلكومات اليت .  رداً على االستبيان٢٦وتلقى املقرر اخلاص حىت اآلن  -٩
االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، إسبانيا، أستراليا،  : وهذه الدول هي  . يد وتعاون معه  ردت ملا أبدته من تأي    

إكـوادور، أملانيا، البوسنة واهلرسك، بيالروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية،             
، املكسيك، موريشيوس، مولدوفا،    سـنغافورة، فنـزويال، كندا، كوستاريكا، الكويت، لبنان، مالطة، املغرب        

 .اليابان واليونان

وأما الردود اليت وردت من االحتاد الروسي وأذربيجان والكويت ولبنان واملغرب فقد تعذر إدراجها يف                -١٠
ومل ُتدرج ردود ترينيداد وتوباغو أيضاً يف التقرير بسبب التأخري يف         . هذا التقرير بسبب التأخري يف الترمجة الرمسية      

 . ويأسف املقرر اخلاص لذلك وسيسعى إلدراج الردود يف تقريره املقبل. قدميهات

ويود املقرر اخلاص أن . ويسعى املقرر اخلاص يف الفقرات التالية إلظهار ما جاء يف الردود اليت وردت إليه -١١
 .ج يف تقريره املقبليشجع الدول اليت مل تقدم بعد رداً على استبيانه، على القيام بذلك، ألن مضموهنا سُيدر

  مراقبة احلدود-باء 

 معاجلتها/تدابري احلد من اهلجرة غري النظامية

يرجى تقدمي تفاصيل عن اللوائح واألنظمة اليت تنطبق على مسؤويل إنفاذ القانون املكلفني مبراقبة احلدود،               : سؤال
، واألسلحة وغريها من مواد املراقبة اليت       وخباصة فيما يتعلق باحلاالت اليت يؤذن فيها باللجوء إىل استخدام القوة          

فضالً عن أية أنظمة معمول ) األسلحة، والرصاص املطاطي، والغاز املسيل للدموع وما إىل ذلك(ميكن استخدامها 
ويرجى تقدمي معلومات عن اآلليات القائمة للتحقيق يف حوادث . هبـا بشأن الظروف اليت ميكن أن تستخدم فيها   

 .حقتها قضائياً ومقاضاة الفاعلنيسوء االستخدام ومال

 ردود

أفادت األرجنتني، يف ردها، بأنه ميكن لقوات األمن الوطنية، اليت يعتربها القانون قوات شرطة إضافية،                 -١٢
 .استخدام القوة لكن يف إطار حمدود

عن النفس أو ملنع ويف بيالروس، ُيؤذن ملسؤويل مراقبة احلدود أو للقوات املسلحة باستخدام القوة للدفاع  -١٣
كما ميكن استخدام القوة حلماية املواطنني، والدفاع عن النفس يف حالة األفراد            . دخـول البلد بصفة غري قانونية     

 .العسكريني أو أفراد أسرهم الذين تكون حياهتم عرضة للخطر
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 على أن يقتصر هذا     ويف البوسنة واهلرسك، ُيؤذَن لدوائر حدود الدولة باستخدام القوة عند اللزوم فقط،            -١٤
وفيما يتعلق بآليات التحقيق واملقاضاة يف حاالت سوء        . االسـتخدام على احلدود الضرورية لبلوغ هدف قانوين       

استخدام األسلحة على أيدي أفراد األمن، أُنشئ مكتب املعايري املهنية والشؤون الداخلية على املستوى املركزي               
 .لدوائر حدود الدولة

دت الوكالة الكندية ألمن احلدود بأن تربير استخدام القوة مقيَّد؛ بيد أنه ال جيوز ألفراد               ويف كـندا، أفا    -١٥
األمن إال استخدام ما يلزم من القوة لذلك الغرض وميكن أن خيضعوا للمسؤولية اجلنائية عن استخدام للقوة يعترب                  

نيني التحقيق يف احلوادث اليت تشمل      وتتوىل دائما هيئة حتقيق مستقلة من الشرطة أو املد        . غـري الزم أو مفـرط     
وال توجد هيئة حتقيق فيدرالية . إصابات خطرية أو وفيات للتأكد من وجود سبب مشروع حلجم القوة املستخدمة

 .للنظر يف قضايا جلوء موظفي إنفاذ القانون إىل استخدام القوة، بيد أنه توجد هيئات على مستوى املقاطعات

 جيوز اللجوء إىل التدابري القسرية اإلدارية إال عندما يأذَن هبا القانون صراحة، وتطبق وأفادت أملانيا بأنه ال -١٦
وجيوز لألشخاص املتضررين أن يطلبوا إىل حمكمة إدارية أن تعيد تقييم اإلنذار املسبق             . باعتـبارها التدابري األشد   

 .باإلجراء القسري وكذلك إعادة تقييم عملية اختاذ وتنفيذ هذا اإلجراء

. ويف اليابان، جيوز خلفر السواحل ومساعديهم أن يستخدموا األسلحة يف حدود ما تسمح به احلالة املعنية -١٧
 . وأفادت مالطة بأنه جيب أن يكون استخدام القوة ضرورياً ضرورة مطلقة ومتناسباً مع احلالة املعنية

يف حاالت التهديد اخلطري حلياة موظفي ويف إسـبانيا، ُيسمح لقوات الشرطة الوطنية باستخدام األسلحة    -١٨
ويف حاالت  . احلدود أو غريهم من األشخاص، أو لسالمتهم البدنية، أو يف حاالت التهديد اخلطري للسالمة العامة              

وقوع سوء استخدام للقوة، ينبغي أن يكون للهيئات القضائية اجلزائية اختصاص للنظر يف االنتهاكات اليت يرتكبها 
وخيضع حراس احلدود يف سورية للتدريب، كما ختضع أية حوادث سوء استخدام للقوة أو أية   . منأفراد قوات األ  

 .٢٩/١٩٧٠انتهاكات للقوانني الالحقة للمرسوم 

وأفادت مجهورية فنـزويال البوليفارية يف ردها بأنه جيوز اإلذن باستخدام القوة يف حالة اإلخالل بالنظام  -١٩
 .العام وعدم احترام السلطة

يرجى بيان ما إذا كانت توجد يف إطار مراقبة احلدود، أية قوانني أو أنظمة أو اتفاقات مربمة مع بلدان              : سـؤال 
أخـرى ملنع وقوع خسائر يف األرواح أو إحلاق أي ضرر خطري يف حالة املهاجرين الذين حياولون عبور احلدود                   

 .بصفة غري نظامية

 الردود

ويشجع الدول على اختاذ مجيع     . ود من الردود الواردة بشأن هذه املسألة      يأسف املقرر اخلاص للعدد احملد     -٢٠
ويرحب باإلجراءات . التدابري الالزمة ملنع وقوع خسائر يف أرواح املهاجرين غري النظاميني عند نقاط مراقبة احلدود
 عن طريق الرب والبحر اليت اختذهتا حكومتا تركيا وإكوادور اللتان صدقتا على بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين

 .واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية
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وباإلضافة إىل  . وأفـادت البوسـنة واهلرسـك يف ردهـا بأن العبور غري املشروع للحدود ُيعترب جرمية                -٢١
 .ات عديدة مع بلدان جماورة وغري جماورةالتشريعات اليت تنظم هذا اجملال، أبرمت البوسنة واهلرسك اتفاق

. ويف كندا، تشرف خيالة الشرطة الكندية امللكية على إنفاذ القوانني واألنظمة على طول احلدود الكندية        -٢٢
وال يوجد اتفاق حمدد مع بلدان أخرى ملنع إحلاق أذى باملهاجرين الذين حياولون التسلل عرب احلدود بطريقة غري                  

 .مشروعة

ـ  -٢٣ من ) ٤(١٥من قانون حدود شانغني والباب      ) ١(١٣يد أملانيا بأنه، وفقاً للجملة الثانية من املادة         وتف
، قد يسمح ألجنيب ألسباب إنسانية بدخول البلد حىت وإن كان ال يستويف متطلبات              )AufenthG(قانون اإلقامة   

 . الشروط الالزمة للدخول

 للتعاون مع بلدان منشأ وعبور املهاجرين غري النظاميني من          وذكرت إسبانيا أن جهوداً هامة تبذل حالياً       -٢٤
 .البلدان الساحلية ألفريقيا

يرجى تقدمي معلومات عن االلتزامات القانونية احلالية للدولة أو اجلهات الفاعلة خالف للدولة ملساعدة          : سـؤال 
 ).عند االنطباق(األشخاص املعرضني خلطر يف عرض البحر 

 الردود

 .قرر اخلاص ألن عدداً من البلدان مل يقدم معلومات عن هذه املسألةيأسف امل -٢٥

ويف البوسنة واهلرسك، ختضع مسائل مساعدة األشخاص املعرضني للخطر يف عرض البحر ألحكام املادة               -٢٦
 . من قانون اإلشراف على عبور حدود الدولة ومراقبتها٢٠

 منه أن يبت رّبان     ٣٨٤ندي الذي ال يقتضي نص املادة       ويتجلى التزام كندا يف قانون النقل البحري الك        -٢٧
 ).أي يف املياه الدولية(السفينة يف وجاهة طلب اللجوء من قبل األشخاص الذين ُينقذهم يف أعايل البحار 

 .وإكوادور طرف يف صك دويل يتصل باملوضوع، هو االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر -٢٨

من قانـون خفر السواحـل الياباين، فإن مـن مهام هذا اخلفـر إنقاذ           ) ٢(٥٥ ووفقـاً لـنص املادة     -٢٩
األرواح يف حالـة وقوع حوادث حبرية وتقدمي املساعدة الالزمة يف حالة وقوع كوارث طبيعية وأحداث أخرى                 

 .تستدعي اإلغاثة

اتفاقية األمم املتحدة لقانون    ف: ويف مالطـة، تطـبِّق القوات املسلحة املالطية مجيع معايري القانون الدويل            -٣٠
. مبساعدة األشخاص املعرضني للخطر يف عرض البحر      ) مبا فيها السفن العسكرية   (البحار تلزم مجيع ربابنة السفن      

. كمـا تكفـل القوات املسلحة املالطية أن تسلك السفن املدنية هذا السلوك يف منطقة البحث واإلغاثة املالطية                 
 واالتفاقية الدولية حلماية    ١٩٧٩ االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحر لعام         وتوجد التزامات أخرى ترد يف    

 . بشأن إدارة العمليات وتنسيقها١٩٧٤األرواح يف البحر لعام 
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السواحل الوطين متكنهم من االضطالع بعمليات  خفرمن قانون ) ج(١-١٢وتفيد موريشيوس بأن املادة  -٣١
 .ت اخلطر يف املناطق البحريةالبحث واإلنقاذ يف مجيع حاال

 من القانون العام للسكان يف املكسيك، فإنه بإمكان وزير الداخلية إنشاء أفرقة حلماية ١٣٧ووفقاً للمادة  -٣٢
ومن وظائف تلك األفرقة تنفيذ الربامج واملشاركة يف العمليات اخلاصة     . املهاجرين املوجودين يف األراضي الوطنية    

 .إلسعاف األويلبالسالمة واإلنقاذ وا

ويف سنغافورة، تقضي القواعد القانونية خلفر السواحل حبماية احلياة كأولوية قصوى، وتوجب بذل مجيع   -٣٣
داخل املياه  ) وقع من ظهر السفينة   (وأي شخص يتعرض للخطر يف البحر       . اجلهـود لـرعاية أية شخص مصاب      

، مث يقدم له ما يلزم من إسعاف أويل وعناية طبية حبسب  اإلقليمـية لسنغافورة ُينقذ أوالً وُينقل إىل ظهر السفينة 
 .مث تبدأ حماولة حتديد هويته وشرعية دخوله البلد. االقتضاء

 ربان  ٩٨ُتلزم يف مادهتا    ) ١٩٨٢(وأفـادت حكومـة إسبانيا بأن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار             -٣٤
وينبغي نقل الشخص إىل أقرب ميناء . ه خطر املوت  السـفينة بتقدمي املساعدة ألي شخص يوجد يف البحر ويواج         

 .إسباين، إذا تعذر على دولة املنشأ قبوله يف إقليمها، إما لكونه ليس مواطناً أو لعدم حيازته الوثائق املطلوبة

وأفادت اجلمهورية العربية السورية يف ردها بأن لدى حكومتها ترتيبات لعمليات اإلنقاذ يف البحر وبأهنا                -٣٥
 . ت العديد من االتفاقات الثنائية مع البلدان اجملاورة بشأن هذه املسألةأبرم

 من قانون سالمة األرواح واملمتلكات يف عرض البحر، كل رّبان سفينة            ١٤ويف تركـيا، تعتـرب املادة        -٣٦
مسـؤوالً عن بذل أقصى اجلهود ملساعدة أي شخص يتعرض للخطر يف عرض البحر دون هتديد سالمة أي كان                   

وتتوىل قيادة القوات البحرية التركية القيام بأعمال إنقاذ األشخاص املعرضني للخطر والبحث            . ى منت سفينته  عل
اليت حتدد املبادئ   ) اتفاقية هامبورغ (االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحر       : عـنهم وفقاً لالتفاقيتني التاليتني    

 .تفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحراألساسية لألنشطة الدولية لإلنقاذ والبحث؛ واال

، وإدراكاً ألمهية هذه املسألة،     (A/61/324)وكما أكد املقرر اخلاص يف التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة            -٣٧
عدداً من التعديالت لضمان تدعيم      )١(اعـتمدت الدول األطراف يف االتفاقيتني البحريتني الدوليتني ذوايت الصلة         "

وسترفع هذه  . بـان السفينة بتقدمي املساعدة بالتزام مناظر من جانب الدول بالتعاون يف حاالت اإلنقاذ             الـتزام ر  
الـتعديالت عن كاهل ربان السفينة املسؤولية احلصرية عن رعاية الناجني، مبا يتيح لألشخاص الذين ُينقذون يف                 

ملقرر اخلاص بالقلق إزاء العدد الرهيب من       ويشعر ا . البحر يف ظروف كتلك أن ُينقلوا على الفور إىل مكان آمن          
 بشأن املهاجرين الذين لقوا حتفهم يف البحر، وخباصة يف منطقة البحر األبيض            ٢٠٠٦التقارير اليت وردت يف عام      

                                                      

1  The 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (the SOLAS Convention) and the 1979 
International Convention on Maritime Search and Rescue (the SAR Convention). See International Maritime 

Organization at http://www.imo.org/home.asp. 



A/HRC/4/24 
Page 8 

 

ويرحب ترحيباً حاراً ببدء نفاذ هذه التعديالت اليت يأمل أن تكفل مزيدا من احلماية لألشخاص الذين                . املتوسط
 . اليأس إىل املخاطرة بأرواحهم يف البحرتدفع هبم شدة

تنشط يف مراقبة اهلجرة، مثل     ) األفراد(يـرجى تقدمي معلومات عن وجود جهات فاعلة خالف الدولة           : سـؤال 
. جمموعـات األمن األهلي أو جمموعات من املواطنني األفراد اليت تتصرف بسلطات شبيهة بسلطات قوات األمن               

 .موعات، تقدمي معلومات عن التشريعات اليت تنظم أنشطة هذه اجملموعاتوُيرجى، يف حال وجود تلك اجمل

 الردود

وكثرياً ما تورد وسائط إعالم     . يأسـف املقـرر اخلاص لعدم تقدمي العديد من الدول معلومات عن هذه املسألة              -٣٨
تنجم عنها انتهاكات   بلـدان املقصـد تقارير عن جهات فاعلة خالف الدولة تشترك مباشرة يف عمليات مراقبة اهلجرة                 

وحددت حكومة فنـزويال قوات االحتياط الوطنية واحلرس اإلقليمي كأجهزة مؤلفة من           . حلقـوق اإلنسان للمهاجرين   
وال توجد يف البوسنة واهلرسك أي جهة فاعلة غري خالف . مواطنني وميكن أن تساعد القوات املسلحة على مراقبة احلدود       

 من قانون احلماية املدنية للحدود، ميكن للمدنيني        ٣٨ويف بيالروس، ومبوجب املادة     . جرةالدولة تنشط يف جمال مراقبة اهل     
 . أن ميارسوا حق محاية حدود بيالروس على أساس تطوعي، وهو أمر حيدده رئيس بيالروس

طة ويف أملانيا، ومبوجب قانون الشرطة االحتادية، توجد إمكانية تعيني أشخاص مناسبني بصفتهم أفراد شر -٣٩
وجتري هذه  . إضـافية يكلفون باملساعدة على القيام ببعض مهام حراسة احلدود وتفقد حركة املرور عرب احلدود              

والسلطات املعنية، وليس، أفراد الشرطة اإلضافية، هي املسؤولة يف هناية . التعيينات على أساس كل حالة على حدة
 .املطاف عن أعمال أفرادها

 بلدكم اهلجرة غري النظامية؟ وإذا كان الرد باإلجياب، يرجى تقدمي تفاصيل، مبا فيها              هل جيرِّم القانون يف   : سؤال
 .معلومات عن العقوبات اجلاري العمل هبا وتطبيقاهتا

 الردود

يالحـظ املقرر اخلاص أن اهلجرة غري النظامية جمرَّمة يف عدة بلدان، منها البوسنة واهلرسك، وبيالروس،                 -٤٠
ومثة بلدان مقصد برز فيها مؤخراً اجتاه جديد حنو جترمي          . موريشيوس، ومولدوفا، واليابان  وتركيا، وسنغافورة، و  

ويتضمن ذلك إصدار احلكومات احمللية أوامر حتدد غرامات وجزاءات أخرى ضد األشخاص الذين             . املهاجـرين 
كن العامة ينتظرون يؤجـرون مسـاكن للمهاجرين غري النظاميني أو يستخدموهنم، أو الذين يعثر عليهم يف األما         

وينبغي لألمم املتحدة أن تتصدى هلذا االجتاه . تشغيلهم، مما ينطوي على اعتبار املشاركني يف هذه األعمال جمرمني    
الـذي يتجاهل متاما األحكام الدستورية اليت حتظر صراحة اعتماد احلكومات احمللية قوانني تتعلق باهلجرة، وهو                

 .نية وحدهاصالحية تقتصر على احلكومات الوط

وتعترف األرجنتني باهلجرة بصفتها حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان غري قابل للتصرف، وال جتّرم اهلجرة                -٤١
 .غري النظامية
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السجن عقوبة   ل شرعيغري  عبوراً   احلدود   يف أثناء عبور   الذين يضبطون    املهاجرون بيالروس، يتعرض    ويف -٤٢
 . سنوات أقصاها مخستقييدها لفترة للحرمان من حرياهتم أو لتعرضوا أو ميكن أن ي/ شهور وستة الفترة أقصاه

وضبط  العاشر من أحكام اجلزاءات، من قانون مراقبة         الفصل من   ٦١ واهلرسك، تنص املادة     البوسنة ويف -٤٣
على مرتكيب األفعال   غرامات  فرض   على) ٥٦/٠٤، العدد   اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك   (عبور حدود الدولة    

؛ إذا قام بذلك    ي احلدود املعرب من خارج  هاإذا عرب شخص طبيعي حدود الدولة أو حاول عبور        :  التالية اجلرمـية 
 احلدود أو غادر للرقابة علىإذا تفادى اخلضوع أو  ؛ياحلدودعرب املدوام أو على حنو خيالف غرض أوقات الخارج 

 ملراقبة  اخلصوعو حاول بأية طريقة أخرى تفادي        مراقبة احلدود؛ أ   إجراءات قبل هناية    ياحلدودعـرب   املمـنطقة   
 . اً مارك٢ ٥٠٠غرامة تبلغ بدفع  يوماً أو ٣٠عقوبة سجن مدهتا ميكن أن حيكم عليه بالسجن ملدة احلدود، 

 . حمكمة جنائيةأماملمقاضاة ل يتعرض الغري أوراق هوية، من املواطن األجنيب الذي يصل إىل كندا و -٤٤

شخص وخيضع أي   .  من قانون اهلجرة على جترمي اهلجرة غري النظامية        ٧٠ أحكام املادة     تنص اليابان، ويف -٤٥
 سنوات أو لغرامة ثالث لفترة ال تتجاوز بدوهنا البنود التالية لعقوبة السجن مع األشغال أو ينطبق عليه أي بند من

الشخص الذي دخل اليابان ) أ (:غرامةب و أشغال أو بدوناألشغال بالسجن مع يعاقب ماليني ين، أو ٣ال تتجاوز 
انظر  (هجرة من مفتش نزول باليابان دون احلصول على تصريح يرتلالشخص الذي ) ب(؛ ٣ املادة ألحكام خمالفا

غري احلائز  الشخص  ) أ (: إىل اليابان  الدخول البنود التالية من     أي من ومينع األجنيب الذي ينطبق عليه      ). ٣املـادة   
ـ  الشخص ) ب(؛  )صاحل دفتر جيب    لديهم ن أفراد طواقم املركبات الذي    علىبق ذلك   وال ينط . (صاحلواز سفر   جل

يشار  (رمسي بالرتول أو دون احلصول على تصريح      املطلوب للرتول   تم  اخلول يف اليابان دون تلقي      رت ال يزمعالذي  
 ). البند السابق ينطبق عليهم الذينباستثناء األشخاص (جرة اهلمن مفتش ") بالرتول األذن" ب  فيما يليإليه 

ويقضي . غري الشرعيني املهاجرين  موضوع   من قانون اهلجرة يتناول      ٨ أن الفصل    موريشيوس وأفـادت  -٤٦
 وخمالفة ،  يفرض مبوجبه أي شخص خيالف هذا القانون أو أي أمر أو شرط           :  القانون ذاته مبا يلي    من ٢٣الفصل  

 دفع غرامة  ل وخيضع يف حال إدانته   ، يرتكب جرمية    خر من هذا القانون   آ موضع يف   ال يـرد نـص باملعاقبة عليها      
 . شهورستة تتجاوزعقوبة السجن لفترة ال ل روبية أو ٢ ٠٠٠ال تتجاوز 

 بموجب القانون  ف. إجـراءات لتجرمي اهلجرة غري الشرعية     يف وقـت الحـق       اختـذت    مولدوفـا،  ويف -٤٧
، ٣٦٢/١  هي املادة رقم   ادة جديدة  استكمل القانون اجلنائي مب    ٢٩/١٢/٢٠٠٥ املؤرخ   عشر خـامس  -٣٧٦رقـم   

 غريأو اإلقامة /، و إىل إقليم الدولةتنظيم الدخول  القيام، ألغراض الربح، ب     فإن وعليه،".  غري الشرعية  اهلجرة تنظيم"
أو حيازهتا  مزورة   وثائق رمسية    عن طريق جتهيز   من جانب شخص من غري رعاياها أو املقيمني فيها،           املشروعة فيه 
من خالل اإلدالء بتصرحيات  بصفة غري قانونية يهاإصدار وثائق أو احلصول علأو عن طريق ؛ ستعماهلااأو بيعها أو 
بغرامة هو فعل يعاقب فاعله     ،  غري أصحاهبا الشرعيني   من جانب أشخاص     وثائق أو عن طريق استعمال   خاطـئة؛   

وحيرم من احلق  وثالثة أعوام، تتراوح بني عام واحدملدة سجن ال وحدة شرطية أو بعقوبة ٥٠٠ و٣٠٠تراوح بني ت
 فيما يعاقب الشخص    أعوام،بعض األنشطة لفترة تتراوح بني عام وثالثة        ب االضطالعبعـض الوظائف أو     شـغل   
احلرمان من احلق يف تعاطي بعض األنشطة أو        وب تقليدية، وحدة   ٢ ٠٠٠ و ١ ٠٠٠تراوح بني   ت بغرامة   االعتباري

 .تصفية املؤسسةب
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 واإلدالء  ،مضلِّلة وتقدمي وثائق سفر     ،م قانون اهلجرة الدخول واملغادرة غري الشرعيني       جير سنغافورة، ويف -٤٨
واملشاركة  اهلجرة خمالفي قوانني أو غري الشرعينيجتارة هتريب املهاجرين والتشجيع على أعمال مبعلومات خاطئة، 

بدفع  أو   ّيالعصبام، أو الضرب     أعو ومخسةشهور  ستة  تتراوح بني   ملدة   السجن   ةعقوبل هذه اجلرائم    وختضع. فيها
 .  دوالر سنغافوري١٠ ٠٠٠ال تتجاوز غرامة 

 أنه فيما متثل اهلجرة غري النظامية خمالفة إدارية، فإن االجتار باملهاجرين             يف رّدهـا   إسـبانيا  وأوضـحت  -٤٩
يورو يف حاالت  ٦ ٠٠٠ ويعاقب على اهلجرة غري النظامية بغرامة تصل إىل          . يعتربان جرميتني جنائيتني   وهتريـبهم 

ويف احلالة الثانية، ميكن اللجوء إىل      .  جداً اخلطرية يورو يف حاالت املخالفات      ٦٠ ٠٠٠املخالفـات اخلطرية، أو     
وأخرياً، ميكن إنزال عقوبة بالسجن تتراوح بني عامني ومخسة         .  احلكم بغرامة  بدلالطـرد من األراضي اإلسبانية      

 . وهتريبهم اجلنائيتنيباملهاجرين جرمييت لالجتار  حالة ارتكابيف شهراً ١٢ و٦ وبغرامة تتراوح بني أعوام

على  ملدة تصل إىل سنتني   سجن   فرض عقوبة ال   ، رغم أنه   اهلجرة جترم الاجلمهوريـة العربـية السورية      و -٥٠
 .إذا حاول دخول أراضيها سوريا مع حرب حالةلشخص الذي تكون دولته يف ا

 يف عام   املعتمد من قانون اجلوازات،     ٣٤ئية يف تركيا، وفقاً للمادة       القانونية جرمية جنا   غـري  واهلجـرة  -٥١
أمام ميثل أّوال   ) صاحلة دخول   وثائقأي  دون جواز سفر أو     (وكل من يدخل تركيا بوسائل غري قانونية        . ١٩٥٠

 .قرار صادر عن احملكمةوفقا ل القانونني املهاجرين غري ُتبعد أن التركيةحمكمة؛ وميكن للشرطة الوطنية 

يف  القانونينيللمهاجرين غري   ) اجللد( اخلاص وجود حكومات تسمح بالعقوبة اجلسدية        املقرر ويالحـظ  -٥٢
 يقوم فيها أفراد يف جنوب شرقي آسيا بلدانقلق وجود بويالحظ . انـتهاك صـارخ حلقوق اإلنسان للمهاجرين    

لعمال املهاجرين  با ألمر الواقع لالجتار  القائمة حبكم ا  األسواق  يف  سمسرة  اليف  مرخص هلم وأفراد عاديون بالعمل      
 . ممارسات االجتار باملهاجرين وهتريبهمجراء  اإلنسان حلقوق جسيمة انتهاكات الذي ينطوي على  القانونينيغري 

  وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه،      ،منع االجتار باألشخاص   من بروتوكول    ٥ للمادة ووفقاً -٥٣
 طرف ما قد يلزم من تدابري       دولة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، تعتمد كل           التفاقيةاملكمـل   

الذي يقصد به   " االجتار باألشخاص  ": عندما ترتكب عمداً   جنائياً، تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية     
 أو غري ذلك من     استعماهلاة التهديد بالقوة أو     هم أو استقباهلم بواسط   ؤجتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوا       

ضعف، أو بإعطاء أو     أشـكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة              
 .)٢(ه سيطرة على شخص آخر لغرض االستغاللـل تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص

                                                      

2  Round Table 2: Measures to ensure respect for and protection of the human rights of migrants, and to 

prevent and combat smuggling of migrants and trafficking in persons, http://www.un.org/esa/population/ 

hldmigration/Text/SummaryFinalRT2.pdf. 
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  الطرد-جيم 

انون يف بلدكم املتعلق بطرد غري املواطنني، وبوجه خاص األشخاص الذين يوجدون يف حالة هل يتطلب الق: سؤال
غـري قانونية، إجراء طرد لك فرد على حدة ميكِّن من حتديد الفئات املستضعفة مثل الالجئني، وضحايا االتِّجار،                 

 العملية، مبا فيها السلطة     واألطفـال غـري املصـحوبني؟ وإذا كان الرد باإلجياب، يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه              
 .املساعدة املمنوحة لألشخاص املعنيني هبذا اإلجراء/املسؤولة عن هذا اإلجراء واحلقوق

 الردود

 . يالحظ املقرر اخلاص أنه ال توجد يف اليابان واألرجنتني إجراءات مفردة لطرد غري املواطنني -٥٤

وعلى األجنيب، الذي يود أن ُيعترف بوضعه       . عفةويف بيالروس، يوجد إجراء طرد مفرد للفئات املستض        -٥٥
 .كالجئ، أن يتقدم بدعوى إىل احملكمة أو إىل وزارة الداخلية أو إىل إحدى دوائر الدولة

، العددان  اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك   (ويف البوسنة واهلرسك، ينص قانون تنقل األجانب واللجوء          -٥٦
. واز طرد األجانب الذين يقيمون بصورة غري شرعية يف اإلقليم         عـلى إجـراءات وشروط ج     ) ٤/٠٤ و ٢٩/٠٣

، العدد اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك(واعتمدت وزارةُ األمن قواعد محاية األجانب ضحايا االجتار باألشخاص 
طاهنم، مع  ، اليت حيدِّد قواعد ومعايري إجراءات قبول األجانب ضحايا االتِّجار وإنقاذهم وإعادهتم إىل أو             )٣٣/٠٤

وإضافة إىل ما ذُِكر أعاله، حتدِّد إجراءات معاملة ضحايا االتِّجار يف           . اإلشـارة باخلصـوص إىل محاية األطفال      
، أساليب التعاون املشترك يف معاملة )إجراءات فالسيستش(، ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٩البوسنة واهلرسك، املعتمدة يف 

 .البوسنة واهلرسك، واملنظمات غري احلكومية واملنظمة الدولية للهجرةضحايا االتِّجار، بني املؤسسات املختصة يف 

ويف كـندا، ينطبق ميثاق احلقوق واحلريات على مجيع األفراد، مبن فيهم األفراد الذين ليس هلم وضع يف                   -٥٧
 إنفاذ أمر وميكن ملواطن أجنيب أن يتقدم بطلب جلوء وال ميكن. إطار قانون اهلجرة والذين هم يف حالة غري شرعية     

وميكن لشخص ما، مبا فيه ملتمس اللجوء الذي ُرِفض طلبه، أن يتقدم يف أي          . اإلبعاد قبل اختتام النظر يف الطلب     
ويف مجيع مراحل إجراءات اهلجرة،     . وقـت من األوقات بطلب اإلقامة يف كندا ألسباب إنسانية ولدواعي الرأفة           

يتقدمن بطلب جلوء، وضع جملس اهلجرة واللجوء الكندي مبادئ         وبالنسبة إىل النساء اللوايت     . يـراعى القاصرون  
، أصدر اجمللس مبادئ    ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف كانون األول  . توجيهية عامة تتعلق باالضطهاد القائم على نوع اجلنس       

ووضعت كندا مبادئ توجيهية ملساعدة     . توجيهية بشأن اإلجراءات املتعلقة باملستضعفني الذين ميثلون أمام اجمللس        
 .موظفي اهلجرة على منح وضع املهاجر الشرعي لضحايا االتِّجار باألشخاص

ويف كوستاريكا، ال يتيح التشريـع احلايل إجراًء يتعلـق حبالة األطفـال أو املراهقني غري املصحوبني،               -٥٨
 ل رغـم مشـروع تنقـيح للقـانون يـتوّخى التنسيق مع السلطات املختصة، مثل السلطة الوطنية لرعاية الطف                  

(Patronato Nacional de la Infancia). 

ويف أملانيا، ُتحال طلبات التماس اللجوء إىل املكتب االحتادي للهجرة والالجئني الذي يبدأ بإجراء يستند               -٥٩
من القانون  ) أ(١٦إىل قـانون إجـراءات اللجوء لتحديد ما إذا كان طالب اللجوء مؤهالً للجوء مبوجب املادة                 
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من قانون اإلقامة على وجوب إيالء العناية للتهديد اخلطري الذي يتعّرض لـه            ) ٧(٦٠لفصل  وينص ا . األساسـي 
واستناداً إىل القانون   . الشـهود يف اإلجراءات اجلنائية األملانية ضد اجلرمية املنظَّمة، وبوجه خاص االتِّجار بالبشر            

ع الالجئ تلقائياً، وإذا مل تكن هناك أسس ال ُيمنح القاصرون وض) من قانون اإلقامة) ٢(٨٠انظر الفصل (الوطين 
 .قانونية لالعتراف بذلك الوضع، يعاد القاصر إىل بلده األصلي، على أساس أنه سُيستقبل هناك ويلقى الرعاية

، على إجراء الطرد الشخصي ٢٣٩٣/٢٠٠٤ واملرسوم امللكي ٤/٢٠٠٠ويف إسبانيا، ينص قانونُ اهلجرة  -٦٠
واألطفال غري املصحوبني، ُيعادون إىل أوطاهنم إلعادة       .  مثل الالجئني واحلوامل   ويسـمحان بتحديد املستضعفني   

وأخرياً، ميكن استثناء ضحايا االتِّجار من . إدمـاجهم يف أُسـرهم أو لتلقي احلماية من الدوائر االجتماعية احمللية     
 .الترحيل إذا قبلوا بإبالغ السلطات عن املتاجرين هبم

بية السورية، فإن إدارة اهلجرة واجلوازات هي السلطة املختصة بالتعامل يف إجراءات            ويف اجلمهورية العر   -٦١
ومينع الشخص املطرود . فاملهاجرون الذين يدخلون سوريا بصورة غري شرعية حيتجزون يف انتظار مقاضاهتم. الطرد

 .من دخول البلد جمدداً

 األطفال واملراهقني إبالغ اجمللس الوطين اخلاص       ويف مجهورية فنـزويال البوليفارية، يقتضي قانون محاية       -٦٢
 . بالطفل واملراهق

هل يسمح القانون يف بلدكم بطرد غري املواطنني إىل بلدان غري بلداهنم األصلية؟ وإذا كان الرد باإلجياب،                 : سؤال
 تفاصيل، تشمل فهل أبرم بلدكم أية اتفاقات إلعادة القبول مع بلدان أخرى للتمكني من العودة هذه؟ يرجى تقدمي

 .معلومات عن اآلليات اجلاري هبا العمل حلماية األشخاص املطرودين مبوجب تلك االتفاقات

 الردود

فيما يتعلق بطرد غري املواطنني إىل بلدان دون بلداهنم األصلية، فإن األرجنتني وإسبانيا وأستراليا وإكوادور  -٦٣
  العربية السورية ومولدوفا وكندا واليابان تسمح بالطرد إىل         وأملانـيا والبوسنة واهلرسك وبيالروس واجلمهورية     

 .بلد ثالث

ويف األرجنتني، ُيسمح بطرد غري املواطنني إىل بلد ثالث فقط بعد قبول ذلك البلد هلم، يف حني ال ميكن                    -٦٤
واألحكام .  بصفة دائمةإخراج غري املواطنني من أستراليا إال إىل بلد حيملون جنسيته أو إىل بلد حيق هلم اإلقامة فيه

 ١٩٨التشريعية ذات الصلة اليت حتكم إخراج املواطنني من أستراليا املوجودين بصورة غري شرعية فيها هي الفصل    
 .١٩٥٨من قانون اهلجرة لعام 

لة ويف بيالروس، ميكن طرد أجنيب إىل دولة املنشأ، أو دولة اإلقامة االعتيادية، أو إىل بلد العبور، أو إىل دو -٦٥
 .ترغب يف استقباله أو إىل الدولة اليت تطالب بطرد األجنيب من بيالروس
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ويف البوسـنة واهلرسـك، متكِّـن أحكام قانون تنقل وإقامة األجانب واللجوء من عودة هذه الفئة من                   -٦٦
ووقعت . سريةوأثناء اإلجراء، يطبَّق مبدأ عدم اإلعادة الق      . األشـخاص إىل بلـد املنشأ أو بلد اإلقامة االعتيادية         

 .كما صدَّقت على اتفاقات مع مثاين دول. احلكومة اتفاقات إعادة القبول مع تسع دول

وال ُيطرد األشخاص . ويف كـندا، يسمح القانون بطرد املواطنني األجانب إىل بلدان غري بلداهنم األصلية       -٦٧
لذي قّدموا شكواهم ضده، ما مل تعرب       احملمـيون والالجئون مبوجب االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني إىل البلد ا          

هيـئة اجلنسية واهلجرة يف كندا عن رأي مفاده أن وجودهم يف كندا ينطوي على احتمال ارتكاب جرائم خطرية    
وأبرمت كندا تسعة . أو املسـاس بـاألمن، أو ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان أو املشاركة يف اجلرمية املنظمة   

لكن االتفاقات ال متكِّن من اإلعادة إىل أي بلد مقصد آخر خالف تلك             . ان أخرى اتفاقـات إعادة قبول مع بلد     
 .البلدان احملددة يف قانون اهلجرة ومحاية الالجئني

بإمكانية الترحيل إىل بلد ثالث إذا أذن البلد        )) ٢ (٥٩انظر الفصل   (ويف أملانـيا، يقضي قانون اإلقامة        -٦٨
ويف بعض احلاالت،   . ومبدئياً، ُيرحَّل األجانب إىل بلداهنم األصلية     .  بقبوله لألجنيب بدخولـه أو كان عليه التزام     

ميكن ترحيل األجانب إىل بلد ثالث، وال يكون ذلك إال إذا مسح البلد الثالث بالترحيل أو إذا كان لألجنيب حق يف 
 .شأاإلقامة يف البلد الثالث وكان من املناسب ترحيله إىل ذلك البلد بدالً من بلد املن

البلدان اليت يكونون من    (ويف الـيابان، ميكـن طرد غري املواطنني إىل بلدان أخرى دون بلداهنم األصلية                -٦٩
 ٥٢ومبوجب املادة   ).  من قانون اهلجرة اليت تنظِّم وجهة املرحَّلني       ٥٣رعاياها أو من مواطنيها وذلك وفقاً للمادة        
، فإنه ميكن للشخص الذي تلقى إذناً ٢٠٠٦نوفمرب /شرين الثاين ت٢٤من قانون اهلجرة املنقح، الذي بدأ نفاذه يف 

 .باملغادرة على نفقته أن ُيرَسل إىل البلد الذي يقبل استقباله خالف بلده األصلي

ويف مولدوفـا، ُيطرد األجانب إىل البلدان اليت حيملون جنسياهتا أو إىل البلدان اليت أصدرت هلم وثائق                  -٧٠
وأبرمت احلكومة اتفاقات إعادة . عاهدات الدولية إىل البلد الذي دخلوا منه إىل مولدوفا     اهلويـة أو على أساس امل     

 . القبول مع مثاين دول

ووقَّعت إسبانيا على اتفاقات ثنائية ال تسمح بإعادة قبول األجانب يف بلداهنم فحسب، بل أيضاً إعادة                 -٧١
 . قبوهلم يف بلدان عبور ثالثة

ربية السورية اتفاقات مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنظمة          وأبرمت اجلمهورية الع   -٧٢
 .الدولية للهجرة تقضي بإرسال شخص إىل بلد ثالث بشرط أال يكون لذلك الشخص سجل جنائي

 اإلقامة/ شروط القبول-دال 

: كم، وبوجه خاص عن   يرجى تقدمي معلومات عن شروط قبول غري املواطنني بصفتهم مهاجرين يف بلد           : سـؤال 
ويرجى بيان  . شـروط الكفاءة اللغوية، والتعهدات والوعود املطلوبة، واالستبيانات الواجب ملؤها، وما سواها           

 .التغيريات اليت أُدخلت مؤخراً على تلك التشريعات
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احمللي يأسـف املقرر اخلاص لإلبقاء على منط لدى الدول املستقِبلة يقوم على مقاومة االعتراف بالطلب                 -٧٣
وبالنظر إىل هذا الطلب احمللي على اليد العاملة، فإنه ميكن حتقيق           . غري النظاميني عـلى القوى العاملة للمهاجرين      

تقدم كبري يف جمال مكافحة اهلجرة غري النظامية لو أصدرت بلدان املقصد معلومات إحصائية على أساس سنوي                 
ع طلب على املهاجرين غري النظاميني وعن اخلصائص االقتصادية عن قطاعات اقتصاداهتا اليت يوجد فيها حبكم الواق

وميكن أن تؤدي هذه املعلومات الكمية إىل ممارسات أفضل         . واالجتماعية ملختلف املهاجرين غري النظاميني لديها     
رسات تقوم كما ميكن أن تؤدي إىل مما. يف إدارة أسواق العمالة الدولية اليت تشمل العمال املهاجرين غري النظاميني

على ختطيط اقتصادي أرشد ألسواق العمالة الدولية القائمة حبكم األمر الواقع، باتباع األساس املنطقي ذاته الذي                
أدى إىل إصدار معلومات كمية عن أسواق العمالة الدولية الشرعية على غرار ما تقوم به منظمة التعاون والتنمية                  

 . يف امليدان االقتصادي

 الردود

. ١٩٥٨ت أستراليا بأن مجيع طاليب اهلجرة يقيَّمون على أساس شروط ينص عليها قانون اهلجرة لعام أفاد -٧٤
وميكـن أن يدخل أستراليا لإلقامة الدائمة من خالل برنامج اهلجرة املهاجرون من فئة اليد العاملة املاهرة، وفئة                  

فيمنح ) ٤٥٧الفئة الفرعية   (لتجارية املؤقتة   األسـر وفئة أصحاب املؤهالت اخلاصة وأما برنامج تأشرية األعمال ا          
ومتكِّن هذه التأشرية أصحاب العمل األستراليني أو األجانب من . التأشـرية األساسـية للعمل املؤقت يف أستراليا    

 ٤٥٧ويستفيد حاملو تأشرية الفئة الفرعية . كفالة عمال أجانب مهرة وأسرهم لفترة مؤقتة تصل إىل أربع سنوات
االنتصاف، واحلماية وااللتزامات القائمة مبوجب قوانني العمل مثلهم يف ذلك مثل املواطنني            مـن نفـس سـبل       

 .األستراليني

 ٩٠وهي تأشريات اإلقامة املؤقتة لفترة      . ويف بيالروس، هناك ثالث فئات من التأشريات لإلقامة يف البلد          -٧٥
 .صاها سنة واحدة، وتأشريات اإلقامة الدائمة يوماً وأق٩٠يوماً، وتأشريات اإلقامة املؤقتة لفترة تزيد عن 

وبعد انقضاء أجل . ويف البوسـنة واهلرسـك، ميكن لألجانب اإلقامة على أساس تأشرية إقامة أو بدوهنا    -٧٦
وبغية تعزيز التعاون مع . اإلقامة بتأشرية أو بدوهنا، جيب عليهم أن يقدموا طلباً للحصول على تصريح إقامة مؤقتة

ورة وبلدان ثالثة يف هذا اجملال، ومكافحة اهلجرة غري الشرعية مكافحة أكفأ، وقَّعت احلكومة أو هي                البلدان اجملا 
 . بصدد التوقيع على عدة اتفاقات لقبول األشخاص املقيمني إقامة غري شرعية

وتوجد معايري  . ويف كـندا، يوجـد عدد من فئات الرعايا األجانب الذين يسمح هلم باهلجرة إىل كندا                -٧٧
أوالً، وجوب التزام مجيع طاليب اهلجرة بقواعد ونظم قانون محاية          . عديـدة مشـتركة بني مجيع فئات املهاجرين       

ثانياً، جيب على مجيع املهاجرين الذين يزمعون اإلقامة يف مقاطعة كيبيك احلصول على             . املهاجـرين والالجـئني   
. أيضاً أن خيضعوا لفحوص أمنية وجنائية وطبية كما جيب على مجيع املهاجرين      . "شـهادة انتقاء ملقاطعة كيبيك    "

 . لكن ُيستثىن من هذا الشرط أفراد األسرة والالجئون



A/HRC/4/24 
Page 15 

ويف اليونان، تشمل الشروط العامة لإلقامة، إضافة إىل شرط أال ميثل األشخاص خطراً على النظام العام،                 -٧٨
خطار اليت يؤمن املواطنون ضدها، وموارد لتغطية والسالمة العامة والصحة العامة، تأميناً صحياً كامالً ضد مجيع األ

 . نفقات عودهتم إىل بلداهنم األصلية

وأفادت موريشيوس بأن غري املواطنني مينحون احلق يف الدخول إىل البلد طاملا استوفوا الشروط الواردة يف  -٧٩
عمل شرعي صادر عن وزارة العمل /وإذا مل يكن غري املواطن حامالً لتصريح إقامة. قانون اجلوازات وقانون اهلجرة

 .والعالقات الصناعية والعمالة، فإنه لن ُيسمح لـه بدخول البلد لغرض العمل

وحالـة سنغافورة جديرة باهتمام خاص، نظراً إىل أن مجيع العمال األجانب الذين يفدون إىل سنغافورة                 -٨٠
. لدخول اليت تفرضها وزارة قوة العمللغـرض العمـل مطالـبون باستيفاء الشروط التعليمية السائدة وشروط ا      

 :وختتلف هذه الشروط حسب القطاعات الصناعية املعنية

 رفع احلد األدىن لسن األجانب اجلدد الذين يعملون خدماً -األجانـب الذين يعملون خدماً مرتليني      )أ( 
 األجانب الذين يعملون خدماً كما جيب على. ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ عاماً اعتباراً من     ٢٣ إىل   ١٨مرتلـيني من    

كما اعُتمد اختبار دخول يف اللغة اإلنكليزية . مرتليني أن يكونوا قد أمتوا ما ال يقل عن مثاين سنوات من التعليم النظامي
وجيب على األجانب الذين    .  للتثبيت من قدرات العامل اللغوية والرقمية والعملية       ٢٠٠٥أبريل  /اعتـباراً مـن نيسان    

 اً مرتليني الذين مل يعملوا يف سنغافورة من قبل حضور دورة يف التوعية بالسالمة؛يعملون خدم

النجاح يف دورات ) مثل البناء( جيب على العمال األجانب يف قطاعات أخرى -العمال األجانب  )ب( 
 .ملوضوع توجيهات السالمة األساسية قبل الشروع يف العمل يف خمتلف قطاعاهتم

حيازة جواز شرعي؛ وتأشرية؛ وتربير الغرض : وقف قبول غري املواطنني على الشروط التاليةويف إسبانيا، يت -٨١
عند (مـن اإلقامـة وظـروفها؛ واملصـادقة على املوارد املالية، أو القدرة على احلصول عليها؛ وشهادات طبية             

النظام العام، أو األمن ؛ وعدم اخلضوع لرفض الدخول؛ وعدم تشكيل أي خطر على السالمة العامة، أو )االقتضاء
 .الوطين أو العالقات الدولية اليت تربط إسبانيا ببلدان ثالثة

وتوجد فئة خمتلفة من    . ُيطالـب مجـيع غري املواطنني الذين يدخلون اجلمهورية العربية السورية بتأشرية            -٨٢
 .التأشريات للذكور العرب

ة يف بلدكم، مبا فيها فترات اإلقامة املطلوبة،        يـرجى أيضاً تقدمي معلومات عن شروط اكتساب اجلنسي        : سـؤال 
 .ويرجى بيان التغيريات اليت أُدخلت مؤخراً على تلك التشريعات. واختبارات االندماج وغريها من الشروط

 الردود

فـيما يـتعلق بطلـب اكتسـاب اجلنسية، تشترط دول مثل أستراليا أو البوسنة واهلرسك أو تركيا أو         -٨٣
ومن جهة أخرى، تفيد دول مثل تركيا وكوستاريكا        .  أو موريشيوس معرفة كافية بلغاهتا     كوسـتاريكا أو مالطة   

 .واليابان بوجوب أن يكون للشخص أيضاً موارد مالية كافية إلعالة نفسه وإعالة أسرته
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تني من ويف أستراليا، يكون الفرد مؤهالً الكتساب اجلنسية إذا كان مقيماً يف أستراليا إقامة دائمة لفترة سن -٨٤
 عاماً أو   ١٨ شهراً خالل السنتني األخريتني؛ وإذا بلغ من العمر          ١٢السـنوات اخلمس املنصرمة وملا ال يقل عن         

أكـثر؛ وإذا كـان يسـتوعب طبـيعة طلب اجلنسية؛ ويتحلّى حبسن اخللق؛ ويفهم مسؤوليات ومزايا املَواطَنة                  
ومشروع قانون اجلنسية األسترالية لعام . وابط وثيقة هبا  األسـترالية؛ ويزمع اإلقامة يف أستراليا، أو احلفاظ على ر         

ويقترح مشروع القانون تغيري    . ، الـذي يـنظر فيه الربملان يف الوقت احلاضر، سيحل حملّ القانون احلايل             ٢٠٠٥
ائمة شروط اإلقامة من توفر شرط اإلقامة الدائمة لسنتني إىل أربع سنوات إقامة قانونية يف أستراليا، منها اإلقامة د      

 .وتغطي اإلقامة القانونية حاملي تأشريات اإلقامة املؤقتة.  شهرا١٢ًملا ال يقل عن 

قدم من زوج أجنيب، ومن املطلب ال اجلنسية يف بيالروس مجع مشل األسرة، واكتساببعض شروط طلب و -٨٥
يم يف بيالروس لفترة  ومقبيالروس، منمواطن من أقرب أقرباء ، وتباعاً يف بيالروس منذ سبع سنوات يعيشالجئ 

 اكتساب اجلنسية، وأصحاب املهنة أو      بطلبم  لتقّدل قانونية   أسبابه  لديسـبع سنوات، والشخص الذي تكون       
 ،ى ذلك  أو التكنولوجيا أو الرياضة أو الثقافة أو ما سو         العلم جماالت   يف استثنائية   مواهب لديهماألفـراد الذين    

 الوزراء  جملسيورو يف بيالروس أو يف حاالت استثنائية، مبوافقة          ١٥٠ ٠٠٠ ما يربو على     يستثمر الذي   والفـرد 
 .وبالتشاور مع رئيس اجلمهورية

 العمر من عاماً ١٨الشخص بلوغ :  طلب اكتساب اجلنسية ما يلي   شروط واهلرسك، تشمل    البوسنة ويف -٨٦
معرفة وبل تقدمي طلبه؛     ق سنوات مثاينالشخص يف إقليم البوسنة واهلرسك لفترة ال تقل عن          وإقامة  ؛  فمـا فـوق   

 أو اًبصفته أجنبيمن بلد ما لطرد با أمين   جراءوأال يكون الشخص قد تعرض إل      يف اإلقليم؛    املتداولةإحدى اللغات   
رار صمع سبق اإل  اً  إجرامي  عمالًوأال يكون حمكوماً بالسجن الرتكابه      جنيب من اإلقليم؛    الوقائي لأل إلبعاد  التدبري  

التخلي عن جنسيته السابقة عند     ولطلب؛  تقدمي ا  خالل الثمانية أعوام السابقة ل     تسنوا ثالثلفـترة تـزيد عن      
 أجنيب،  ن زواج م  حالةويف  .  يوجد اتفاق ثنائي مع دولة منشأ األجنيب       ما مل جنسية البوسنة واهلرسك    اكتسـاب   

عن جنسيته السابقة  التنازل سنوات؛ وملا ال يقل عن مخسالزواج  ميكن للزوج األجنيب أن يكتسب اجلنسية إذا دام
مقيماً دائماً يف البوسنة واهلرسك لفترة ال تقل ما مل يكن الشخص  واملنشأمع بلد مربم  اتفاق ثنائي    يوجد مل   مـا 
 . سنواتثالثعن 

 الواردة يف األهلية متنح اجلنسية الكندية للمقيمني بصفة دائمة الذين يتقدمون بطلب ويستوفون كندا، ويف -٨٧
يف كندا؛ وأن يكون  مقيماً دائماً    اجلنسية الكندية أن يكون      اكتساب طالبوجيب على   ). ١٩٧٧(قانون اجلنسية   

قادراً على االتصال    عاماً؛ وأن يكون     ١٨ عن   ال يقل عمره   سنوات؛ وأ  ثالث لفترة ال تقل عن      كندا يف   عاشقد  
 . قوق ومسؤوليات املواطنة بكندا وحبمعرفته، وأن يثبت )اإلنكليزية أو الفرنسية(اللغتني الرمسيتني بإحدى 

يكون على   وإضافة إىل ذلك، يطلب من الشخص أن         .سلوك ال حسنأيضاً إثبات    كوستاريكا   تطلـب و -٨٨
 . الدستوريالنظام باإلقامة على األراضي الوطنية على حنو منتظم وباحترام وأن يعد اجلمهورية بتاريخمعرفة 

وشروط منح  . غري اليوناين األصل  وناين األصل والشخص     القانون بني الشخص الي    ميـّيز  الـيونان،  ويف -٨٩
رمان من احلرية   احلعقوبة  ب حكم عليه أال يكون قد    و) ب( عاماً؛   ١٨ سن   بلوغ) أ: (األجنيب اجلنسية اليونانية هي   

 قد قرار يف انتظار تنفيذأال يكون و) ج(لفترة سنة على األقل، خالل العقد السابق لتقدمي طلب اكتساب اجلنسية؛ 
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يف اليونان  أقام إقامة قانونية ودائمة     قد  ) أ(أيضاً  األجنيب غري اليوناين األصل، أن يكون       غري أنه على    . بإبعادهاختذ  
ملماً على  كون  ي وأن) ب(تقدمي طلب اكتساب اجلنسية؛     السابقة ل   السنوات االثنيت عشرة   من سنوات   ١٠لفترة  

 يطالب وال.  يورو١ ٤٦٧,٣٥ مبلغ وأن يدفع) ج(؛ حضارهتا عامة اليونانية، وتاريخ اليونان وباللغةالنحو الكايف 
 .األجانب من أصل يوناين بدفع ذلك املبلغ

 ؛ عاقبةتم أكثر سنوات أو    مخسأقام يف اليابان لفترة     خص قد   أن يكون الش  ) أ: (ليابانمـن شـروط ا    و -٩٠
ن يكون  وأ) ج( لقانون بلده األصلي؛     وفقاً عاماً أو أكثر وأن يكون بالغاً        ٢٠ن يكون قد بلغ من العمر       وأ) ب(

 .وكهليف سمستقيماً 

 شترط ي سنغافورة، ويف   .ال تقل عن مخس سنوات    لفترة  قامة  اإل فإنه من الالزم استيفاء شرط       ،ةمالط ويف -٩١
 يف سنغافورة فترة ال تقل عن       أقاموأن يكون قد     عاماً،   ٢١ عمرهتجاوز  يأن يتحلى الشخص حبسن اخللق؛ وأن       

  أداء ميني التخلي عن اجلنسيةة سنغافور الكتساب جنسية  ماهتطلبقبل  ت وجيب على غري املواطنني الذين       . شهراً ١٢
 .  تسجيلهم كمواطنني سنغافورينيقبل، والوالء والوفاء السابقة

" ةربيطانيمشمول باحلماية ال"شخص أي  جيوز للوزير منح شهادة اجلنسية ألي أجنيب أو موريشيوس، ويف -٩٢
ـ   حبسن اخللق؛   يتحلال) أ: ( ويقنع الوزير مبا يلي    احملددةيتقدم بطلب حسب الشروط     و  الرشد واألهلية  سن بلغي

 اً دون انقطاع شهر١٢ يف موريشيوس لفترة واإلقامة) ج( مبسؤوليات املواطن يف موريشيوس؛ الوافيةعرفة وامل) ب(
خالل فترة  ال يقل جمموعها عن مخس سنوات لفترات يف موريشيوس واإلقامة) د(؛  مباشرةقبل تاريخ تقدمي الطلب

 . املذكورة شهر ١٢فترة ال  لمباشرة السابقة  سنواتسبع 

؛ أو شخص عمره    فما فوق  سنة   ١٨عمره  بلغ  شخص   طلب اجلنسية أن يقدم   أنه ينبغي   ب إسبانيا وأفادت -٩٣
وجيب أن يكون   . قعوملأو   العمر   من عاماً ١٤مل يبلغ     لقاصر نون قانوني و ممثل قانوين؛ أو ممثل    ه عاماً يساعد  ١٤

مس سنوات،  خباإلقامة  شرط  حدد  ُي إىل الالجئني    وبالنسبة.  سنوات ١٠ لعشريف إسبانيا   قد أقام    مقـدم الطلب  
ـ وب   . نيلسفرديا الالتينية، أو أندورا، أو الفلبني، أو غينيا االستوائية؛ أو الربتغال، أو             أمريكا بلدان   انتني لرعاي س

اندماجاً  هواندماجه   خلق حسن يثبت أن   طالب اجلنسية الطلب مباشرة، وجيب على     تقدمي  مة  وجيب أن تسبق اإلقا   
لملك وباحترام دستور   لء  ال بالطلب أن يتعهد بالو    املتقدموإضافة إىل ذلك، جيب على      .  يف اجملتمع اإلسباين   اًكافي
 ). البلدان رعايا بعض باستثناء( عن جنسيته السابقة التخلي إسبانيا، فضالً عن نيانووق

  بلده؛  يفغ سن الرشد وفقاً للقوانني الوطنية       يكون مقدم الطلب قد بل    أن  ) أ( تركيا   تشـترط  وأخـرياً،  -٩٤
ة يف اإلقامة يف    نيأن تكون لديه ال   و األخرية اخلمس   يف السنوات  يف تركيا    قد أقام  مقدم الطلب أن يكـون    و) ب(

؛ )من أصل تركي  الذين هم   واطن تركي أو على األشخاص       مب املتزوجنيميكن أال ينطبق هذا الشرط على       (تركيا  
 .صحة جيدةيكون مقدم الطلب يف جيب أن و) ج(

فترات  فيها   مبا يف بلدكم،    العائلة تقدمي معلومات عن الشروط القانونية الواجب توفرها جلمع مشل           يرجى :سؤال
 اليت طرأت مؤخراً على تلك       التغيريات ذكرويرجى  .  وأية شروط أخرى   العائلةجلمـع مشـل     انـتظار الـتأهل     

 .التشريعات



A/HRC/4/24 
Page 18 

 

 الردود

 . املسألة هذه علىلعدد احملدود من الردود اليت تلقاها له ف اخلاص عن بالغ أساملقرر يعرب -٩٥

الذي و يف أستراليا طالَب اجلنسية يف فئة مجع مشل األسرة أحد أقرب أقربائه املقيمني         كفل ي أستراليا، فيف -٩٦
فما  عاماً ١٨ عمره ويكون، أو مقيماً دائماً أو مواطناً من نيوزيلندا مؤهالً للهجرة أسترالياً  أن يكون مواطناًجيب

شخاص أن يسمح أل   عاماً   ١٨ دون سن    طفلليت األزواج والوالدين، توجد ظروف ميكن فيها        طائفويف  . فـوق 
، أو حىت  األمر أو ويل قرباءأقرب األ  أو   الزوج،ه، مثل   ـ ل مبثابة كفيل  عاماً ليكونوا    ١٨ عن   مآخرين يزيد عمره  
 يف  بكفيلهم على أساس عالقاهتم األسرية       يف فئة مجع مشل األسرة     املهاجرين وجيـري اختيار  . مـنظمة جمتمعـية   

 ".هرة املنريجهاامل" احلال يف فئة وه كمالقدرات اللغوية ل للمهارات أو اختباراتوجد تأستراليا؛ وال 

واطن أو  امل إلقامة املؤقتة لغرض مجع مشل األسرة ألحد أقرب أقرباء        منح ا  واهلرسك، جيوز    البوسـنة  ويف -٩٧
حيازة األجنيب ملا يثبت    :  يلي ماوتشمل شروط الدخول العامة     .  دائمة أوتصريح إقامة مؤقتة    ل احلائـز جـنيب   األ

؛  لـه سكن وإثبات لوجود  نفسه؛   إلعالةوحيازة املال الكايف     املطلوبة ملنحه اإلقامة املؤقتة؛      الشروط اسـتيفاءه 
 وللحصول على تصريح إقامة مؤقتة، يتضمن الطلب       .  العمل على والقدرة اخلطورة؛   شديد من أي مرض     وخلوه

ياً وكاف دائماً   دخالًأن لديه   تصريح إقامة مؤقتة أو دائمة يف البوسنة واهلرسك         احلائز ل ألجنيب  اإثبات  : مـا يـلي   
 .شخاص املعالنياألالقرىب وتقدمي األدلة املتعلقة ب عالقات وإثبات

 أنه توجد برامج حمددة بيد.  يف أية فئة من فئات اهلجرةاهتم ميكن ألفراد العائلة أن يتقدموا بطلبكندا، ويف -٩٨
من عائلتهم  أفراد   أن جيمعوا    إقامة دائمة يف كندا    الكنديني واملقيمني    املواطننيوبإمكان  . لتيسـري مجع مشل العائلة    

.  الرأفةولدواعيعلى اعتبارات إنسانية وبناء الزوج أو الشريك العريف يف كندا فئة و  أ، العائلةمشل فئة مجع خالل
تقدمي الكفالة إال إىل     أفراد األسرة وال ميكن      كفالة  إقامة دائمة يف كندا    وبإمكـان املواطنني الكنديني أو املقيمني     

 . وء قانون اهلجرة واللجيفالوارد  التعريف ينطبق عليهمأفراد األسرة الذين 

 يف اليونان بصفة شرعية فترة ال تقل عن سنتني، أن           أقاموا األجانب، الذين    للمواطنني اليونان، حيق    ويف -٩٩
إثبات الروابط  ) أ: (التاليةوشروط مجع مشل العائلة هي      . فراد أُسرهم وإقامة يف البلد أل    بطلـب دخول     يـتقدموا 

 اً ومنتظم اً ثابت دخالًأن لـه    كفيلإثبات ال  و )ج (؛لالكفيعـزم أفراد األسرة على العيش مع        و) ب(العائلـية؛   
ـ يو وكون الكفيل مشموالً ) د(رتبط بنظام املساعدة االجتماعية يف البلد؛       ي وال لتغطـية احتياجات أسرته،      يكف

 أسرتهيغطي أفراد ميكن أن  املواطنني اليونانيني، وهو تأمني يغطُّيي ذمجيع املخاطر البالتأمني الصحي الكامل ضد 
 الرمسية اجلريدة( ١٣١ املرسوم الرئاسي    مؤخراًفقد صدر   . بيد أنه أُدخلت تغيريات مؤخراً على التشريعات      . أيضاً
 باحلق يف مجع مشل عائلة      املعين EC/2003/86 حوَّل إىل قانون وطين األمر       الذي ،)٢٠٠٦ -٧ -١٣/ألف/١٤٣

 . الدول األعضاء يف االحتاد األورويبيف أقاليم بصفة قانونية يقيمونرعايا البلدان الثالثة الذين 

 له أُِذنجنيب الذي األ ُيمنح أفراد عائلة هبيد أن.  ال توجد شروط قانونية بعد جلمع مشل العائلةمالطة، ويف -١٠٠
 . إقامة األجنيبفترة  طوال مالطةباإلقامة يف مالطة لغرض حمدَّد تصريح إقامة يسمح هلم باإلقامة يف 
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  تثبتوثائق  شريطة أن يقدموا     مـع غـري املواطنني العاملني        باإلقامـة  ُيـؤذن لـلمعالني      موريشـيوس،  ويف -١٠١
 .عالقتهم اُألسرية

 إسبانيا لفترة   يفقانونية  إقامة   بعد اإلقامة    ته جيوز لغري املواطن أن يقدم طلباً جلمع مشل عائل         إسبانيا، ويف -١٠٢
 أفراد العائلة الذين ميكن أن ويضم. عن سنة أخرىحصوله على تصريح إقامة لفترة ال تقل      بعد  سـنة واحـدة و    
 ةسنالدون  الذين هم   ) أو أطفال الزوج  ( املتزوجني   غرياألطفال  واألزواج؛  : شملالمجع  عملية  يكونوا جزءاً من    

أسالف املتقدم  و يكون املتقدم بالطلب ممثله القانوين؛       عندما عاماً   ١٨األطفال دون سن    و؛  األوىل مـن العمـر    
 .مهنيالعي بالطلب إذا كانا املتقدمأسالف زوج بالطلب أو 

 ، املواطننيبغريأو املواطنني / لزواج غري املواطنني و قائمة تقدمي معلومات عن أية متطلبات أو شروطيرجى :سؤال
.  لألسرة يف إطار مجع الشملاألطفال ضمشروط عن فضالً عن إمكانية سحب تصريح اإلقامة عقب االنفصال؛ و

 .غيريات اليت أُدخلت مؤخراً على ذلك التشريعالتذكر يرجى 

 الردود

 على أساس مجع مشل العائلة      مؤقتةالذي ُمِنح إقامة    ) األجنبية( واهلرسـك، ال حيق لألجنيب       البوسـنة  يف -١٠٣
 يف حالة ،   مؤقتة أو دائمة، متديد إقامته املؤقتة      إقامةمل تصريح   حت ةأجنبيب من البوسنة واهلرسك أو      ةمبواطنلزواجه  

ـ طـالق     من  ةواطنمب قاصراً حيمل اجلنسية أو ُوِلد يف إطار زواج          رعايته: التاليةزوج أو وفاته، إال يف احلاالت       ال
 لـه لغرض مجع ُمِنحت مؤقتة إقامةًمتواصلة  يف البوسنة واهلرسك لفترة ثالث سنوات أو إقامته واهلرسك؛البوسنة 

 .العتبارات إنسانيةة مؤقتة تتصل مبنحه إقاماً  أسبابتقدميهمشل العائلة؛ أو 

 مواطينعقد زواج مدين بني من شروط  اإلقامة املؤقتة شرطاً   متثل اإلقامة القانونية أو حىت     الـيونان،  ويف -١٠٤
 الالزم إصدار شهادة زواج     منويف حالة األجانب الذين يقيمون بصفة قانونية يف اليونان، فإنه           . بلـدان ثالـثة   

 ةشهادة زواج شرعي  واخليار اآلخر هو حيازة     . اليونانينياملواطنني  على   أيضاً   ملنطبقةايونانـية، وفقاً لإلجراءات     
 يف البلد   أن إقامتهم  وثيقة تثبت    حيازةاألجانب  إىل   املناسبة، ُيطلب    املستندات تقدميوعند  .  بلداهنم يفصـادرة   
حيازة وثيقة األجانب املعنيني   إىل وُيطلب).  حسب احلالة  ،مثل جواز سفر، أو تأشرية أو تصريح إقامة       (قانونـية   

 فضالً والدة،   على الزواج صادرة عن قنصلية بلدهم يف اليونان، وشهادة           اعتراضتثبـت إقامتهم، وشهادة عدم      
 وال ُتصدر تصاريح    ،صلحةاملوال ُيسمح بزواج    ). ١٢٥٠/٨٢القانون  (يف إحدى اجلرائد    زواج ينشر    شهارإعن  

القانون  من ٥٨املادة (القانون  املنصوص عليها يف احلاالت وُتسحب يف ،ل العائلةاإلقامة أو ُتجدَّد ألغراض مجع مش
٣٣٨٦/٢٠٠٥.( 

يف  املواطننيغري  ب موريشيوس   مواطين متطلبات وشروط زواج غري املواطنني وزواج        ترد موريشيوس، ويف -١٠٥
 يكتسب غري املواطن جنسية ندماوع. نيواطنمب املدنية اخلاص بزواج غري مواطن األحوال ألف من قانون ١٩ الباب

 .موريشيوسمن واطن مب الزواج إبطال بعد ستة شهور من قامتهإتوقف تموريشيوس بصفته زوج أحد املواطنني، 

ـ  -١٠٦ بغض ) ١: "(ما يلي على  زواج غري املواطنني     اخلاص ب   املدنية األحوال ألف من قانون     ٢٤ الباب نصوي
الشخصان يكون ال  عندما املدنية، األحوال ملوظفذا القانون، جيوز  من ه٢٣ و٢١، و)٢(١٩النظر عن األبواب 
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 أن يعقد زواجهما املدين يف اليوم       موريشيوس،مواطين موريشيوس، وال يقيمان يف      غري  من  اللذان يعتزمان الزواج    
مان الزواج  للشخصني اللذين يعتزموريشيوسيف املؤقت لوجود ا أما) ٢. (ر ذلك الزواجهاشإتاريخ لالتايل مباشرة 

 شهادةالوتكون  ) ٣ (.يشكِّل إقامة ألغراض تلك الفقرة الفرعية     فال  ) ١( يف الفقرة الفرعية     علـيه املنصـوص   و
الشخصني ، على أن    )١ (الفرعيةصـادرة مبوجب السلطة املخوَّلة لرئيس الوزراء دليالً كافياً، ألغراض الفقرة            ال

 ". فيهايقيمانموريشيوس وال ليسا مواطنني من مواطين اللذين يعتزمان الزواج 

زواج بني مواطن   العلى  زواج مواطنني إسبانيني تنطبق     على  ذاهتا اليت تنطبق    أن القوانني   ب إسبانيا وأفادت -١٠٧
 كن يف مل يإذا جنسياً املثلينيزواج الوحيد هو ستثناء واال.  من القانون املدين٢٧، وفقاً للمادة إسباين وغريإسباين 

ن غري  اوإذا كان الزوج  .  املسألة هذه بشأن   حكم اللذين يعتزمان الزواج يف املستقبل    حد الزوجني   أل البلد األصلي 
 . الوطينقانوهنما تطبيق القانون اإلسباين أو وجبمواطنني، 

حيصل وعندما  .  قضايا الزواج والطالق   ، تتوىل دائرة األحوال الشخصية     العربية السورية  اجلمهوريـة يف  و -١٠٨
وإذا . طفل صغرييف حضانتها  مل يكن ماطن سوري وزوجه األجنيب، ُتسحب إقامة الزوج األجنيب الطالق بني موا

 . مغادرة البلداألجنيب على الزوج جان أطفاالً تعنيالزوينجب مل 

  حقوق املهاجرين� هاء

مينح  أو   ستثيني) احملاكم أو املمارسة اإلدارية   الصادرة عن   أو القرارات   ( القانون    كان  ما إذا  بيان يرجى: سـؤال 
األشخاص املقبولني لفترات حمدودة    و ،األطفال، و  غري النظاميني  املهاجرينل  ثم(فـئات من غري املواطنني      بعـض   

 : أدناهبينة املالبنود) هموغري

  االجتماعي؛الضمان استحقاقات - 

 السكن؛ - 

 الصحية؛ اخلدمات - 

 التعليم؛ - 

 العمال مرتليني أو خدماً   نيملاقانون العمل يستثين الع    إذا كان    ما، بيان   وخباصة (العمل قـانون  - 
 ؛)الزراعيني 

  النقابات؛يف املشاركة - 

  النظام القضائي؛ ويرجى بوجه خاص حتديد ما إذا كان بإمكان األشخاص الذين             من االستفادة - 
  ها بعد شـكاوى أن يسـتمروا يف املشـاركة في   يـرفعون أو / قانونـية و يقدمـون دعـاوى     
 البلد؛ رهتممغاد  
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 . املهاجرين يف االنتخابات احملليةتصويت حقوق - 

 . تقدمي تفاصيل عن ذلكيرجى 

 الردود

 عن   املسألة هذهاليت تنص عليها التشريعات بشأن      غري املواطنني   معاملة  ختالف   اخلاص ال  املقرر يأسـف  -١٠٩
 .التمييزذلك إىل ؤدي ُيأن إذ ميكن ، معاملة املواطنني

 غري   يستفيد األرجنتني  ويفلعمال اجلزائريني،   ذاهتا املمنوحة ل  قوق  احل العمال املهاجرون    مينح ئر،اجلزا ويف -١١٠
 املساعدة القانونية اجملانية    كما يستفيدون من  ،  بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين    املواطنني من التعليم والصحة،     

 .إذا مل تتوفر لديهم موارد مالية كافية) ه من البلد أو طردهمدخوهلميف الدعاوى اليت ميكن أن تؤدي إىل رفض (

، الذي ٨٧١-٢٥ يف الدستور الوطين ويف قانون اهلجرة ظهر قانون عدم التمييز، الذي ياألرجنتني وتطبق -١١١
 وغري  النظاميني على استفادة املهاجرين     اهلجرة من قانون    ٦وتنص املادة   . ال ميـيز بـني املواطنني وغري املواطنني       

وإضافة إىل ذلك، حيق للمهاجرين .  اخلدمات العامة والوطنية والبلديةيفاحلق من  التعليم، والصحة، و منالنظاميني
 . اجتماعيةخمّصصاتاتب وو على راحلصول النظامينيغري 

صة اخلدمات األساسية مثل العمالة، والتعليم والرعاية       خت احلكومية امل  الوكاالت أسـتراليا، تقـدم      ويف -١١٢
 احلكومة  تتيح ذلك،وإضافة إىل   . اجرين والالجئني من لديها من امله   نحو املناسب ثقافياً إىل      عـلى ال   الصـحية، 

 مساعدة  بدأوت.  ألسباب إنسانية  والوافديناألسترالية طائفة من الربامج واخلدمات لدعم توطني املهاجرين اجلدد          
 هذاويهدف . األسترايل للتوجيه الثقايف  قبل املغادرة من خالل الربنامج       اجلدد معلومات لالجئني    بإتاحةالـتوطني   

وفضالً عن ذلك، يقدم برنامج . أستراليا يف معقولة للعيش توقعات وإجياد توطني الوافدين فرصالربنامج إىل تعزيز 
معرفة نكليزية  ال يعرفون اإل   يف اللغة اإلنكليزية للوافدين الذين       دروساًتعلـيم اللغة اإلنكليزية للمهاجرين الكبار       

 أيام  طوال الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية خدمات يف كليهما على مدار الساعة و           دائرةكما تقدم   . ةوظيفـي 
 .األسبوع انطالقاً من أي مكان يف أستراليا

 حريةولألجانب احلق يف . احلقوق املنصوص عليها يف الدستورحبماية  مجيع األجانب حيظى بيالروس، ويف -١١٣
أو السلطات / الداخلية ووزارة وفقاً للتشريعات ذات الصلة أو مبوجب تصريح صادر عن            داخل اجلمهورية  التنقل

ولألجانب احلق يف . املنظماتمن ما شاهبها  السياسية أو األحزاب يف االخنراطوال ميكن لألجانب . احمللية املختصة
 .هبا املواطنون املمتلكات وهلم نفس احلقوق الطبية والقانونية اليت يتمتع شراءاملرياث ويف 

 ظىوحي. والتعليم واهلرسـك، يستفيد األطفال ضحايا االجتار من اإليواء والرعاية الصحية    البوسـنة  ويف -١١٤
وُتربم عقود العمل على أساس     . عملال صاحب   معاحلماية وفقاً لعقد العمل الذي أبرموه       باملهاجـرون النظاميون    

ـ وق   الكيان اليت ال متيز بني املواطنني       على املشاركة يف النقابات نظمُ    أيضاً   وتنص.  يف الكيان البوسين   ل العم نيان
 .املواطننيوغري 
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 إنفاذ ويدخل. ل حيق جلميع العمال األجانب ما حيق للمواطنني من حقوق ومحاية يف جمال العمكندا، ويف -١١٥
ـ      والتنمية االجتماعية   البشرية املوارد   وتكفل هيئة .  أساسـاً يف صـالحيات املقاطعات      عمالـة ال/لمعـايري العم

  معلومات   املومسيني، لعمال الزراعيني ا برنامجيف إطار    ،مجيع العاملني تلقي  وهيـئة اجلنسـية واهلجـرة يف كندا         
املتعلقة قوق  احلثل  مبلغتهم األم، وتتناول مسائل     هذه املعلومات    تكونكثرياً ما   و الدخول،   نقطـة أساسـية يف    

 الدخل  وضريبةالعامل، وقوانني العمل،    /حقوق ومسؤوليات صاحب العمل    يف موقع العمل، و    والسالمةالصحة  ب
 .قانونيةالعلومات املو

 الطبية العاجلة أو    املساعدةالوصول إىل القضاء واحلصول على       جلميع العمال    حيـق  كوسـتاريكا،  ويف -١١٦
 القضاء، وخدمات   لالعمانون  ق و ، والتعليم ،االجتماعيجلميع املهاجرين الضمان    فتكفل   إكوادور   أماالطارئـة،   

 .النقاباتاملشاركة يف و

اخلدمات الصحية  السكن و  يسـتفيد املهاجـرون النظامـيون من الضمان االجتماعي، و          الـيونان،  ويف -١١٧
  حاالت الطوارئ يف تلقي العالج يف املستشفيات النظامينيوحيـق لـلمهاجرين غري      . الـنقابات واملشـاركة يف    

 . التعليمتلقي و

 على مجيع العمال يف العمل والقوانني املتعلقة مبعايري العمل مثل قانون معايري النظمق مجيع  ُتطبَّيابان،ال ويف -١١٨
وإضافة إىل ذلك، ميكن ألطفال غري املواطنني .  النظامينيغرين و فيهم املهاجرن النظر عن جنسيتهم، مببغّضاليابان 

، املدنية لقانون اإلجراءات وفقاًوأخرياً، و. رسومدفع وية دون  أو ثانابتدائيةمبدرسة عامة عند الطلب أن يلتحقوا   
 . بعد مغادرهتم اليابانالشكاوى تلك يستمروا يف مدنية يف اليابان أن قدموا شكاوىميكن لغري املواطنني الذين 

التمتع من حيث  مواطن مييز بني مواطن وغري      ساٍر مبوريشيوس، فإنه ال يوجد قانون أو نظام         يتعلق وفيما -١١٩
وحيق للمهاجرين . النظام القضائيالوصول إىل احلريات األساسية واالستفادة من اخلدمات االجتماعية أو /باحلقوق

 غادروا البلد،  ذاوحىت إ .  على قرار أية سلطة يف موريشيوس      لالعتراض أمام النظام القضائي     االدعاءغري الشرعيني   
 نحوأخرياً، مي . احملكمةوى القانونية أو أن ميثلهم وكيل يعينونه يف          يف املشاركة يف تلك الدعا     يستمرواكنهم أن   مي

 . املساومة اجلماعيةوالتمتع مبزاياالعمال املهاجرون حرية االنضمام إىل النقابات 

  ُمنحوا خبدمـات الرعاية االجتماعية والسكن والعمل إال األشخاص الذين           ينـتفع  ال   سـنغافورة،  ويف -١٢٠
 .إقامة قانونية

بالنسبة إىل ( اجملاين االبتدائي التعليم تلقياإلداري، وضعهم  بغض النظر عن حيق للمهاجرين، إسبانيا، ويف -١٢١
 . واملساعدة الطبيةكافية، موارد مالية إذا مل تكن لديهم  اجملانية القانونية؛ واملساعدة ) عاما١٨ً دون سناألطفال 

 ال ُيسمح   القانون،ومبوجب  . ن االجتماعي إىل غري املواطنني     اجلمهورية العربية السورية الضما    قدمت وال -١٢٢
لكن . العربيةعادة باللغة القانونية اإلجراءات  تكون  و. لغري املواطنني باملشاركة يف النقابات أو يف اجلهاز القضائي        

 . باللغة الفرنسية أو اإلنكليزيةشكاوىاستثناءات لتقدمي متنح 
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 وفيما يتعلق   االبتدائي؛يف جمال التعليم    ذاهتا  طنني واملواطنون األتراك باحلقوق      يتمتع غري املوا   تركيا، ويف -١٢٣
 وفقاً لقانون   ، املوارد املالية الكافية   تعوزهم الذين   املواطنني املساعدة الطبية إىل مجيع غري       تقدمباحلاالت الطارئة،   

 على نواحلائز اللجوء، ون وملتمسوالالجئ فيهم ن، مب كافةوبإمكان غري املواطنني.  يف تركيااألجانبإقامة وسفر   
 العمالة والضمان االجتماعي    وزارة إقامـة شرعية لفترة ستة شهور على األقل أن يتقدموا بطلب إىل              تصـاريح 

 . للحصول على تصريح عمل

  محاية املهاجرين- واو

 أو  ،قوق اإلنسان حل الوطنيةؤسسات  املمثل  ( تقدمي معلومات عن اآلليات واإلجراءات القائمة        يـرجى : سـؤال 
سوء  من   يشتكونيف بلدكم اليت ميكن أن يستخدمها املهاجرون الذين         ) بعض املسؤولني مـن جانب    وسـاطة   ال

 يف  الشكاوىكأن تقدم   (تلك اآلليات   فادة من   ستالل يف سعيهم  اليت قد يواجهها املهاجرون      املعاملـة والظروف  
 ).وغري ذلكلغات معينة، 

 الردود

 .هالبلدان آليات وطنية حلماية املهاجرين في من اعدد أنشأ -١٢٤

يف تنفيذ  املهاجرين  ملن حيتاجها من    شفوية  الترمجة  الحكومة األرجنتني خدمات    توفر   وعلى سبيل املثال،   -١٢٥
 احلماية يف خمتلف    يتلقوا أن   للمهاجرينكما ميكن   .  يف املديرية الوطنية للهجرة    ذات الصلة دارية  اإلجـراءات   اإل

 . املظاملةأمانمؤسسات 

 أفراد  ناملقدمة م معاجلة الشكاوى   يف   مظامل الكومنولث بالوظيفة األساسية      مانةضطلع أ ت أسـتراليا،  ويف -١٢٦
 بعضها يف مرحلة مبكرة أو مبكرة جداً من         يبدأب  عدة جوان مظامل اهلجرة   ألمانة  و.  إدارة اهلجرة  ضداجلمهـور   

ألشخاص احملتجزين يف مرافق االحتجاز     ل وذلك ،زاجتحاال ب تتصلرصد  /وظيفة تفتيش مثل إنشاء   التنفيذ  مراحل  
ومن جهة أخرى، فإن جلنة حقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص هي هيئة وطنية . اجلماعـية ويف أمـاكن االحـتجاز      

انتهاكات املتعلقة ب تسوية الشكاوى   إىل  ، مسؤولة عن التحقيق والسعي       منشأة مبوجب القانون   حكومـية مستقلة  
 .لتمييزامناهضة وسان حقوق اإلنقوانني 

غري أن  . إطار مؤسسات الدولة  يف   واهلرسك، ال توجد خدمات مساعدة قانونية للمهاجرين         البوسنة ويف -١٢٧
 وينص قانون تنقل وإقامة .  وطريقة إعماهلاوواجباتهقوقه حبجراء، األجـنيب يـبلغ تلقائـياً يف مسـار هـذا اإل          

اعي لألجانب الذين   اجلمتدفق  ال يف حاالت    ، واهلرسك البوسنة جيوز جمللس وزراء     أنهاألجانـب والـلجوء على      
لشؤون السامية  بالتشاور مع مفوضية األمم املتحدة ، وذلكمايتهمخاصة حبحيتاجون إىل محاية دولية، إصدار نظم 

 .الالجئني



A/HRC/4/24 
Page 24 

 

ني على  يالنظام وغري   ونن النظامي وقوق مجيع األشخاص، مبن فيهم املهاجر     تتوفر احلماية حل   كـندا،  ويف -١٢٨
 اليتأحكام خمتلف صكوك حقوق اإلنسان    ويفضل  امليثاق الكندي للحقوق واحلريات     وذلـك مبوجب     ،السـواء 

 .  طرفاً فيهاكنداتكون 

ن أو واملواطن(املظامل اهليئة املسؤولة عن محاية حقوق ومصاحل سكان البلد         تعترب أمانة    كوسـتاريكا،  ويف -١٢٩
املظامل من أن أنشطة    أمانة   تأكدتو).  مهاجرين نظاميني أو غري نظاميني     ما إذا كانوا  ع بغـض النظر  األجانـب،   
 والقوانني واالتفاقات واملعاهدات اليت أبرمتها احلكومة       السياسيآلداب والعدالة والدستور    موافقة ل القطاع العام   

 .لقانونل العامةبادئ املو

هاجرين املديين الكائن يف كيتو، ويعىن بتوفري        بيت امل  ٢٠٠٢يناير  /ويف إكوادور، أُنشئ يف كانون الثاين      -١٣٠
 . احلماية للمهاجرين والالجئني وأسرهم

وفيما يتعلق مبختلف قضايا حقوق اإلنسان اخلاصة بالرعايا األجانب يف اليابان، مبا يف ذلك سوء معاملة                 -١٣١
تهاك حقوق اإلنسان وتوفر    املهاجرين، توفر هيئات حقوق اإلنسان يف وزارة العدل سبل االنتصاف يف حاالت ان            

الوقاية من أضرار تلك االنتهاكات من خالل تقدمي املشورة يف جمال حقوق اإلنسان والتحقيق يف قضايا انتهاكات 
 .حقوق اإلنسان وإجياد حلول هلا

وفيما يتعلق بتقدمي املشورة يف جمال حقوق اإلنسان للرعايا األجانب، أنشأت هيئات حقوق اإلنسان يف                -١٣٢
ارة العدل مراكز لتقدمي املشورة يف جمال حقوق اإلنسان إىل الرعايا األجانب جمهزة مبترمجني شفويني يتكلمون                وز

وترّد تلك اهليئات على . اإلنكليزية والصينية وغريمها من اللغات يف مكاتب الشؤون القانونية يف مجيع أحناء اليابان
 .قوق اإلنسانخمتلف استفسارات الرعايا األجانب اليت تتعلق حب

ويف موريشيوس، ميكن للعامل املهاجر الذي يشعر بأن حقوقه األساسية قد انتهكت أن يسعى إىل سبل                 -١٣٣
االنتصاف من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت تسهر على محاية احلقوق األساسية جلميع املواطنني، أو من أية                 

 . ل املهاجرين يف وزارة العمل والعالقات الصناعية والعمالةحمكمة يف موريشيوس أو من الوحدة اخلاصة بالعما

وبـناء عـلى طلب املعهد الوطين للهجرة يف املكسيك، افتتح مكتب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف                  -١٣٤
ويقدم زائرو اللجنة الوطنية املساعدة القانونية إىل املهاجرين بصورة مباشرة          . ٢٠٠٣أغسطس  /إزتاباالبا، يف آب  

 .٢٠٠٦مارس /وأنشئ مكتب آخر يؤدي الوظائف ذاهتا يف تاباشوال يف آذار. دائمةو

ويف سـنغافورة يستطيع العمال األجانب واألجانب العاملون خدماً مرتليني االتصال بوزارة قوة العمل               -١٣٥
ر بالوزارة  وبإمكاهنم أن يتصلوا بالشرطة يف أي وقت من األوقات، أو خبطوط االتصال املباش            . وجهـاز القضاء  

كما تقدم الوزارة خدمات توفيق جمانية لألجانب العاملني خدماً مرتليني والعمال األجانب            . لطلـب املسـاعدة   
. وتقدَّم عند االقتضاء خدمات الترمجة الشفوية لتيسري احلصول على املساعدة         . للتوسـط يف مـنازعات العمالة     

فني، يسمح للعمال األجانب أيضاً باإلقامة يف سنغافورة        وتسـهيالً لإلجراءات اجلنائية ضد أصحاب العمل املخال       
 . حىت انتهاء اإلجراءات
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. وأخـرياً، يسـتطيع غـري املواطنني يف إسبانيا، الوصول إىل آليات احلماية اليت يستفيد منها املواطنون                 -١٣٦
 فة إىل االتصال   ويسـتطيع املهاجـرون االتصـال بـنظام القضاء بالشروط ذاهتا اليت تسري على املواطنني، إضا               

 . بأمانة املظامل

ينبغي للدول أن هتيئ :"وأوصت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مبا يلي           -١٣٧
القـنوات الفعالة وامليسورة اليت يكون من شأهنا أن تتيح جلميع العمال املهاجرين تقدمي شكاوى إزاء انتهاكات                 

واملقرر اخلاص  . )٣(" التعرض لالنتقام، بسبب احتمال أن يكون وضعهم غري نظامي         حقوقهـم دون اخلـوف من     
 .يشجع الدول األعضاء بقوة على تنفيذ هذه التوصية

  االستنتاجات والتوصيات�ثالثاً 

ويرى أن الردود   .  بلداً لردها على استبيانه    ٢٠يـود املقـرر اخلاص أن يشكر حكومات أكثر من            -١٣٨
 تشجيع لـه ومتثل حماولة هامة لتوثيق اجلهود اليت تبذهلا الدول لتحسني محاية حقوق              والدول تشكل مصدر  

ومن املؤكد أن ذلك يترك جماالً واسعاً لتحقيق املزيد من التقدم لكن فيه عالمات تبعث               . اإلنسان للمهاجرين 
 .على األمل

اً من احلوار الرفيع املستوى، مبا فيه       ويرحب املقرر اخلاص باملبادرات العديدة اليت اختذهتا دول انطالق         -١٣٩
هذا املنتدى العاملي . االجتماع القادم للمنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية الذي ستستضيفه حكومة بلجيكا

الذي من شأنه أن يشكل مناسبة لتحديد أفضل املمارسات، وتبادل اخلربات، والوقوف على العوائق الواجب         
هج االبتكارية واعتمادها، وتعزيز التعاون بني البلدان يف عملية تشمل احلكومات           إزالـتها، واستكشاف الن   

 .وغريها من أصحاب املصلحة حبسب االقتضاء

 :ويود املقرر اخلاص أن يتقدم بالتوصيات التالية كي ينظر فيها املنتدى العاملي -١٤٠

ي املعين باهلجرة والتنمية، ينبغي أن تشارك طائفة واسعة من أصحاب املصلحة يف املنتدى العامل -
تشـمل التمثـيل املناسـب للمهاجرين الشبان، واملهاجرات، واملهاجرين املنتمني إىل فئات          

 السكان األصليني، وذلك بغية ضمان جعل العملية عملية شاملة؛

كمـا ينبغي دعوة آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، اليت تشمل املكلفني بواليات يف                -
جراءات اخلاصة وأعضاء اللجنة املعنية حبقوق العمال املهاجرين، للمشاركة وتبادل          إطار اإل 

 اآلراء واالستنتاجات والتوصيات؛ 

                                                      

3  Contribution by the Committee on Migrant Workers to the General Assembly’s High-Level Dialogue on 

Migration and Development (A/61/120, para. 15 (f)), http://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/ 

HLMigration/A.61.120E.pdf. 
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ينبغي للدول األعضاء اختاذ تدابري ملموسة جلعل البعد اإلنساين بعداً يؤخذ يف االعتبار عند               -
 احلائزين هلا من التمتع     صـياغة سياسـات اهلجرة، كتمكني املهاجرين احلائزين لوثائق وغري         

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية، مبا فيها االستفادة من الرعاية الصحية،           
 والتعليم واخلدمات األساسية؛

ينـبغي للدول األعضاء أن تظهر التزامها بتحسني حقوق املهاجرين بالتصديق على االتفاقية              -
  املهاجرين وأفراد أسرهم؛الدولية حلماية حقوق مجيع العمال

ينبغي إنشاء صندوق طوعي لدعم املشاركة يف املنتدى العاملي يتاح لتمويل أقل البلدان منواً               -
وغريهـا من أصحاب املصلحة، وخباصة ممثلي اجملتمع املدين وجمموعات املهاجرين، سعياً إىل             

 .تأمني حضور مالئم من مجيع القطاعات

- - - - - 


