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 الدورة احلادية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٦البند 

مـــسائل :  ومحايتـــهاتعزيـــز حقـــوق اإلنـــسان  
 مبــا يف ذلــك النــهج البديلــة حقــوق اإلنــسان،

 اإلنـــسان  لتحـــسني التمتـــع الفعلـــي حبقـــوق    
 واحلريات األساسية

 
 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               

، الـذي قـرر فيـه الـس أن ميـدد، علـى              ١/١٠٢رر جملس حقوق اإلنسان     بوستامانيت، وفقا ملق  
ســبيل االســتثناء وملــدة ســنة واحــدة، واليــات اإلجــراءات اخلاصــة للجنــة حقــوق اإلنــسان           

 .وواليات املكلفني ا

 

 * A/61/150. 
 .قدم هذا التقرير بعد املوعد احملدد له لكي تدرج فيه معلومات توافرت مؤخرا ** 
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 تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين  
 

 موجز 
 األعمـال الـيت اضـطلع ـا املقـرر اخلـاص           يتضمن هذا التقرير معلومات مستكملة عـن       

 (A/60/357)املعين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين منـذ تقريـره األخـري املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة                     
ويركــز التقريــر . 2) و Add.1 و (E/CN.4/2006/73وتقريــره املقــدم إىل جلنــة حقــوق اإلنــسان  

 سـياق حـوار اجلمعيـة العامـة الرفيـع      بصفة خاصة على املسائل املُثارة من قبل املقرر اخلـاص يف     
 .املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية
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 مقدمة -أوال  
هذا هو التقرير اخلامس املقدم إىل اجلمعية العامة من والية املقرر اخلاص املعين حبقـوق                - ١

 املقـــرر اخلـــاص احلـــايل، خـــورخي اإلنـــسان للمهـــاجرين، وهـــو التقريـــر الثـــاين الـــذي يقدمـــه 
 .بوستامانتري

إىل  ٢٠٠٥أغـسطس  /آب ١ويغطي هـذا التقريـر األنـشطة املنجـزة خـالل الفتـرة مـن                 - ٢
، وهو يتضمن عرضا مفصال للشواغل املطروحة مـن املقـرر اخلـاص             ٢٠٠٦أغسطس  /آب ٣٠

ويعـرض التقريـر    . ةيف سياق حوار اجلمعية العامة الرفيع املستوى بشأن اهلجـرة الدوليـة والتنميـ             
أيضا بعض التطورات اهلامة اليت شهدا الفتـرة قيـد االسـتعراض بـشأن محايـة حقـوق اإلنـسان          

 .للمهاجرين
 

 الوالية -ثانيا  
، الــذي ١٩٩٩/٤٤ميــارس املقــرر اخلــاص أنــشطته وفقــا لقــرار جلنــة حقــوق اإلنــسان   - ٣

للجنــة، يف دورــا الثانيــة وقــد قــررت ا. أنــشأت اللجنــة مبوجبــه هــذه اآلليــة وحــددت مهامهــا 
مث . ، متديد والية املقرر اخلاص ملدة ثالثـة سـنوات أخـرى           ٢٠٠٥/٤٧والستني مبوجب قرارها    

 .، بتمديد الوالية ملدة سنة واحدة١/١٠٢قام جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قراره 
يـر  ويرد استعراض لإلطار القانوين الدويل لعمل املقـرر اخلـاص وأسـاليب عملـه يف تقر                - ٤

، ومهـا يـستندان     2) و   Add.1 و   E/CN.4/2006/73(هذا العـام املقـدم إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان             
إىل حــد كــبري إىل األعمــال الــيت اضــطلعت ــا املقــررة اخلاصــة الــسابقة، غــابربييال رودريغيــز     

 .A/57/292) و Add.1 و E/CN.4/2001/83انظر (بيسارو 
 

 األنشطة -ثالثا  
 

 موجز األنشطة -ألف  
ــوجزا         - ٥ ــسان مـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــاص إىل جلنـ ــرر اخلـ ــه املقـ ــذي قدمـ ــر الـ ــضمن التقريـ يتـ

 كـانون إىل أغـسطس  /آبلالجتماعات واألنشطة اليت شارك فيها املقرر اخلـاص يف الفتـرة مـن      
وخالل الفترة غري املشمولة يف ذلك التقريـر، شـارك املقـرر اخلـاص يف          . ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

 :األحداث التالية
ــران ١يف  )أ(  ــه /حزيـ ــسابعة   ٢٠٠٦يونيـ ــدورة الـ ــسية يف الـ ــة الرئيـ ، ألقـــى الكلمـ

 للجمعية العامة الحتاد الربملانيني يف األمريكتني، اليت عقدت يف كويتو؛
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حلقـة العمـل   ”، شـارك يف حلقـة عمـل معنونـة       ٢٠٠٦يونيـه   /حزيران ٢٧يف   )ب( 
للتـدريب   املتحـدة    مـم األعقدت يف نيويورك ونظمهـا مركـز        “ املعنية باهلجرة وحقوق اإلنسان   

 للسكان، واملنظمة الدولية للهجرة؛ املتحدة األمموالبحث، وصندوق 
، شـارك يف اجتمـاع عقـد يف مدريـد عنوانـه           ٢٠٠٦يوليه  /متوز ١٩ و   ١٨يف   )ج( 

ونظمتــه اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  “ لقــاء بــشأن اهلجــرة والتنميــة ”
 -رايف ألمريكـــا الالتينيـــة، اســـتعدادا النعقـــاد مـــؤمتر القمـــة األيـــبريي املركـــز الـــدميغ/الكـــارييب

 ؛٢٠٠٧الدول الذي سيعقد يف مونتفيديو يف عام األمريكي لرؤساء 
ــرة مــن  )د(  ــه / متــوز٢٧ إىل ٢٣يف الفت ، شــارك يف اجتمــاع عقــد يف  ٢٠٠٦يولي

التنميـة بـشأن املهـاجرات      جاكرتا ونظّمه منتدى آسيا واحملـيط اهلـادئ املعـين بـاملرأة والقـانون و              
العــامالت يف اخلدمــة املنـــزلية وضــعف وضــعهن بوصــفهن أشخاصــا تنطبــق علــيهم حقــوق         

 .اإلنسان
 

 مالحظات -باء  
 الزيارات - ١ 

، توجيــه الــدعوة لــه ٢٠٠٥يوليــه /طلــب املقــرر اخلــاص، منــذ تكليفــه بواليتــه يف متــوز - ٦
. هورية كوريا وجنوب أفريقيـا وماليزيـا واليابـان        أستراليا وإندونيسيا ومج  : لزيارة البلدان التالية  

ونظرا للتقارير العديدة الواردة هذا العام عن التشرد اجلماعي لألشخاص عن طريق القـوارب،              
وعن املهاجرين الذين يلقون حتفهم يف البحر، وهم عـادة أفارقـة يـأتون مـن جنـوب الـصحراء                

ضا زيارة موريتانيا والقيـام بزيـارة ألغـراض    حماولني الوصول إىل أوروبا، طلب املقرر اخلاص أي  
ــبني وكنــدا           ــة أخــرى للفل ــارات متابع ــاري، وطلــب زي ــبانيا، وخباصــة جلــزر الكن ــة ألس املتابع

 .والواليات املتحدة األمريكية
وقـــد اســـتجابت أســـتراليا ومجهوريـــة كوريـــا وجنـــوب أفريقيـــا والواليـــات املتحـــدة    - ٧

 إىل ٤قرر أن تتم زيارة مجهوريـة كوريـا يف الفتـرة مـن     ومن امل. األمريكية لطلب املقرر اخلاص  
 .أما مواعيد الزيارات األخرى فهي حاليا قيد املناقشة. ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٢
ويود املقرر اخلـاص أن يتوجـه بالـشكر للحكومـات الـيت ردت باإلجيـاب علـى طلباتـه                 - ٨

وهـو يـود    . عـد علـى أن تفعـل ذلـك        بشأن الزيارة، وحيث احلكومات اليت مل تستجب لطلباته ب        
أن يشري إىل أن هذه الزيارات تتيح لواليته فرصة فريـدة لتقيـيم احلالـة يف البلـدان املعنيـة تقييمـا                      

 .مباشرا ومقابلة خمتلف األطراف صاحبة املصلحة بشأن املسائل املتصلة بواليته
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 الدراسات اإلفرادية - ٢ 
، أن يــضمن ٢٠٠٥/٤٧اص، يف قرارهــا طلبــت جلنــة حقــوق اإلنــسان مــن املقــرر اخلــ -٩

فصال عن تأثري التشريعات والتدابري الـيت اعتمـدا بعـض الـدول ومـن شـأا                 ”التقارير السنوية   
 وأشـار املقـرر اخلـاص يف تقريـره          .“اإلنـسان واحلريـات األساسـية للمهـاجرين       د حقـوق    أن تقي 
ــه لتنــاول هــذه املــسألة   إىل أن الوقــت مل ) ٧٨، الفقــرة E/CN.4/2006/73 (٢٠٠٦لعــام  يــتح ل

 .نظرا حلداثة تعيينه وأنه سيتناوهلا يف تقريره للعام املقبل
ــة، قــرر املقــرر اخلــاص أن يلــتمس       - ١٠ وبعــد النظــر علــى النحــو الواجــب يف طلــب اللجن

املعلومات عن طريق استبيان يركِّز على بـضع مـسائل حمـددة بـشأن الثغـرات أو أوجـه الـنقص                     
عات، واليت ميكـن، وفقـا ملـا تفيـد بـه التقـارير املتلقـاة، أن تـؤثر تـأثريا سـلبيا           املوجودة يف التشري  

وهو حاليا بانتظار ورود الردود على االستبيان ويأمل أن يقـدم دراسـة بـشأن               . على املهاجرين 
 .هذه املسألة يف تقريره التايل إىل جملس حقوق اإلنسان

 
 حاالت انتهاك حقوق اإلنسان للمهاجرين - ٣ 

أثناء الفترة قيد االستعراض، ظل املقرر اخلاص يتلقى الشكاوى مـن انتـهاكات مـدعاة       - ١١
 لتقريـره األخـري املقـدم إىل اللجنـة نـصوص            ١وتتـضمن اإلضـافة     . حلقوق اإلنـسان للمهـاجرين    

ديـسمرب  /ينـاير وكـانون األول    /الشكاوى الـيت أرسـلت إىل احلكومـات فيمـا بـني كـانون الثـاين               
وسريد موجز للمراسالت الصادرة والـواردة      . الواردة من احلكومات  ، وكذلك الردود    ٢٠٠٥

 .منذ ذلك احلني يف التقرير الذي سيقدمه إىل الس
ــة       - ١٢ ــاة إىل احلكومــات املعني ــشكاوى املتلق ــا ألســاليب العمــل املعتمــدة، أحيلــت ال ووفق

قـــوع وتـــشمل احلـــاالت الـــيت يـــدعى فيهـــا و. بوصـــفها التماســـات عاجلـــة أو رســـائل ادعـــاء
حلقوق اإلنسان هلذه الفئة أثناء الفتـرة قيـد االسـتعراض، ممـا يـستدعي تـدخل املقـرر                    انتهاكات

االحتجـاز التعـسفي، مبـا يف ذلـك احتجـاز األطفـال؛        ) أ: (اخلاص، وادعاءات حبدوث مـا يلــي      
ــسانيـــة لالحتجــاز؛ و   ) ب( و ـــروف الالإن ــة احلــدود؛    ) ج(الظـ ــة يف ســياق مراقب ســوء املعامل
 الوفـــــاة مــن جــــراء استخــــدام القــــوة املفرطــة مــن قبــل أفــراد الــشرطة وقــوات األمــن؛    )د( و
الترحيــل اجلمــاعي، والطــرد بــإجراءات مــوجزة، وانتــهاك حقــوق اإلنــسان لألشــخاص ) هـــ( و

 .العنف اجلنساين) ز(إفالت مرتكيب اجلرائم ضد املهاجرين من العقاب؛ و ) و(املرحلني؛ و 
رر اخلاص أيضا يف رسائله املوجهة إىل احلكومات عن قلقـه إزاء عـدد مـن                وأعرب املق  - ١٣

: احلــاالت الــيت تنطــوي علــى انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان للعمــال املهــاجرين، ومنــها مــا يلــي    
شــروط العمــل احفــة الــيت يفرضــها أصــحاب األعمــال، يف ظــل ظــروف متاثــل يف بعــض    )أ(
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االمتنــاع عــن دفــع   ) ج(زات الــسفر؛ و ســحب جــوا ) ب(األحيــان العبوديــة والــسخرة؛ و   
تقييد حرية التنقل، واإلهانات اللفظية، واالعتداءات البدنية، واألحوال الـسيئة          ) د(األجور؛ و   

احلرمـان مـن احلـق يف تكـوين         ) هــ (للمساكن اليت قـد يـتعني علـى صـاحب العمـل توفريهـا؛ و                
لعمــال املهــاجرون علــى يــد ضــروب اإليــذاء الــيت يتعــرض هلــا ا) و(اجلمعيــات ويف التجمــع؛ و 

 .وكاالت التوظيف نتيجة لقصور األنظمة املطبقة يف هذا القطاع
ومن خالل إجراء رسائل االدعاء، طلب املقـرر اخلـاص مـن حكومـات معينـة موافاتـه                   - ١٤

مبعلومــات عــن القــوانني والتــدابري املنطبقــة علــى املهــاجرين وعــن االتفاقــات الثنائيــة لتوظيــف     
والغرض من هذه الرسـائل، كمـا كـان يف املاضـي،            . ين مباشرة من بلدان املنشأ    العمال املهاجر 

 .هو التحقق من االلتزام باملعايري الدنيا حلماية حقوق اإلنسان هلذه الفئة الضعيفة
وخالل الفترة قيد االستعراض، أُرسلت رسائل مشتركة بني املقـرر اخلـاص واملكلّفـني               - ١٥

 القــضاء أو املقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق  : بــاإلجراءات اخلاصــة التاليــة 
بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي؛ واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب؛ واملقـرر اخلـاص               

يتصل بـذلك مـن      املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما        
ة الدين أو املعتقد؛ واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املـرأة           تعصب؛ واملقرر اخلاص املعين حبري    

وأسبابه ونتائجـه؛ واملقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء ويف إنتـاج                       
املواد اإلباحية؛ واملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال؛ واملقـرر                

 .ل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةاخلاص املعين حبق ك
ويعكــف املقــرر اخلــاص علــى إعــداد تقريــره التــايل الــذي ســيقدمه إىل جملــس حقــوق     - ١٦

وكما ذُكر أعاله، سيتناول يف ذلـك التقريـر مـسألة التـشريعات وغريهـا مـن التـدابري                   . اإلنسان
 .اليت تؤثر على املهاجرين

 
التطـــورات املـــستجدة خـــالل الفتـــرة    : قـــوق اإلنـــسان للمهـــاجرين  ح -رابعا  

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
يود املقرر اخلاص أن يوجه االنتباه إىل عدد من التطـورات الـيت حـدثت خـالل عـامي                     - ١٧

 .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥
 اجتماعـات عديـدة ونظمـت أحـداث كـثرية حتـضريا حلـوار         ٢٠٠٦عقدت طيلـة عـام       - ١٨

 بـشأن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة، مبـا يف ذلـك عـدد مـن احللقـات                 الرفيع املستوى  العامة   اجلمعية
ــة       ــة مــع أعــضاء املنظمــات غــري احلكومي ــة غــري الرمسي ــة وجلــسات االســتماع التفاعلي التحاوري

تقريـرا   العـام    األمني، أصدر   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٨ويف  . وأعضاء اتمع املدين والقطاع اخلاص    
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وكانـت هـذه األحـداث واملبـادرات بالغـة األمهيـة يف       . )A/60/871(شامال إعدادا لذلك احلوار   
جمال زيادة الوعي العام بشأن املسائل الكثرية اليت ميكن أن تؤثر علـى املهـاجرين، كمـا أن مـن                    
املرجح أن يكون هلا تأثري إجيايب على املسائل املتصلة بوالية املقرر اخلـاص، بـصرف النظـر عـن                   

 .ذلك احلوارالشكل الذي ستتخذه عملية املتابعة ل
، توسـيع نطـاق    العـام األمني، بتشجيع من ٢٠٠٦وعالوة على ذلك، مت يف أوائل عام       - ١٩

ــسياسية      ــاهلجرة لكــي يــشمل إدارة الــشؤون االقتــصادية وال العــضوية يف فريــق جنيــف املعــين ب
،  األمــم املتحــدة للــسكانصــندوق، و األمــم املتحــدة اإلمنــائيبرنــامجالتابعــة لألمانــة العامــة، و

وجــرى حتــديث اختــصاصات الفريــق، وغُــري امســه إىل الفريــق العــاملي املعــين     . لبنــك الــدويلوا
 مــن جانــب ٢٠٠٣أبريــل /نيــسانوكــان فريــق جنيــف املعــين بــاهلجرة قــد أُنــشئ يف  . بــاهلجرة

ــهجرة ومفوضــية       ــة لل ــة واملنظمــة الدولي ــة العمــل الدولي ــمرؤســاء منظم ــشؤون  املتحــدة األم ل
املعــين باملخــدرات  املتحــدة األمــمللتجــارة والتنميــة ومكتــب تحــدة  املاألمــمالالجــئني ومــؤمتر 

ويعكف الفريق على وضع برنـامج عمـل يكفـل تركيـز اهتمـام الفريـق علـى املـسائل                    . واجلرمية
 .ذات األولوية املتعلقة باهلجرة ويستفيد من تقوية التشاور والتعاون فيما بني هذه الوكاالت

لــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة للمــدير العــام بنــشر ، أذن جم٢٠٠٦مــارس /ويف آذار - ٢٠
نص اإلطار املتعدد األطراف هلجرة األيدي العاملة الذي اعتمده اجتماع اخلرباء الثالثـي الـذي        

ويرجــى مــن هــذه القواعــد . ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين-أكتــوبر /انعقــد يف تــشرين األول
تبـاع ـج هلجـرة األيـدي العاملـة يقـوم علـى أسـاس               واملبادئ التوجيهية غري امللزمة املؤديـة إىل ا       

احلقوق، أن توفر توجيها مهما للحكومـات ومنظمـات أصـحاب األعمـال ومنظمـات العمـال                 
 .)١(وأن تعزز محاية املهاجرين يف مجيع أحناء العامل

 نفـاذ سلـسلة مـن التعـديالت الـيت أُدخلـت علـى               ٢٠٠٦يوليه  /متوز ١وختاما، بدأ يف     - ٢١
ومنـذ  . ، األمر الذي يرجح أن يعزز محايـة املهـاجرين عـن طريـق البحـر               )٢( البحريتني االتفاقيتني

غـري أن مـن     . عهد بعيد، يقع علـى عـاتق الـسفن إنقـاذ األشـخاص املعرضـني للخطـر يف البحـر                   
ينفذون هذا االلتزام، كثريا ما يتعرضون للمشاكل مـن جـراء رفـض الـدول يف بعـض األحيـان                    

جئني الذين يـتم إنقـاذهم يف البحـر بـالرتول علـى أراضـيها، وخباصـة                 التصريح للمهاجرين والال  
وكثريا ما يضع هـذا األمـر أصـحاب الـسفن وشـركات املالحـة           . الذين ال حيملون وثائق رمسية    

__________ 
 /http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download: يالنص متــاح يف العنــوان الشبكــي التالـــ )١( 

tmmflm-en.pdf. 
، واالتفاقيـة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ يف البحـر لعـام             ١٩٧٤االتفاقية الدولية حلمايـة األرواح يف البحـر لعـام            )٢( 

:  البحريـــــــة الدوليـــــــة علـــــــى املوقـــــــعانظـــــــر البيـــــــان الـــــــصحفي الـــــــصادر عـــــــن املنظمـــــــة . ١٩٧٩
http://www.imo.org/home.asp. 
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يف موقف بـالغ الـصعوبة، ورئـي يف بعـض األحيـان أنـه يعـرض للخطـر التقليـد اإلنـساين الـذي                  
 .يقضي مبساعدة املكروبني يف البحر

واعترافــا خبطــورة هــذه املــسألة، اعتمــدت الــدول األطــراف يف االتفــاقيتني البحــريتني     - ٢٢
الدوليتني ذوايت الصلة عددا من التعديالت لضمان تدعيم التزام ربان الـسفينة بتقـدمي املـساعدة         

وســترفع هــذه التعــديالت عــن . بــالتزام منــاظر مــن جانــب الــدول بالتعــاون يف حــاالت اإلنقــاذ
سفينة املسؤولية احلصرية عن رعاية الناجني، مبا يتـيح لألشـخاص الـذين ينقـذون               كاهل ربان ال  

 .يف البحر يف ظروف كتلك أن ينقلوا على الفور إىل مكان آمن
ويــشعر املقــرر اخلــاص ببــالغ القلــق إزاء العــدد الباعــث علــى اجلــزع للتقــارير الــواردة     - ٢٣

 يف البحـر، وخباصـة يف منطقـة البحـر            بـشأن املهـاجرين الـذين لقـوا حـتفهم          ٢٠٠٦خالل عـام    
األبيض املتوسط، ويرحب ترحيبا حارا ببدء نفـاذ هـذه التعـديالت الـيت يأمـل أن تكفـل مزيـدا            

 .من احلماية لألشخاص الذين تدفع م شدة اليأس إىل املخاطرة بأرواحهم يف البحر
 
 لية والتنميةمالحظات بشأن احلوار الرفيع املستوى املتعلق باهلجرة الدو -خامسا  

يتيح احلوار الرفيع املستوى فرصة فريدة وهامة ملناقشة بعض من املسائل املتعـددة الـيت                - ٢٤
ــرادى         ــسبة إىل ف ــة كــثرية بالن ــب إجيابي ــن جوان ــهجرة م ــا لل ــة وإلدراك م ــا اهلجــرة الدولي تثريه

 .املهاجرين وأسرهم وبلدان املنشأ وبلدان املقصد
ــد حــددت   - ٢٥ ــةوق ــة اجلمعي ــا يف العام ــة    ٦٠/٢٧٧ قراره ــة والتنمي ــشأن اهلجــرة الدولي  ب

آثــار اهلجــرة : وتــشمل هــذه املواضـيع مــا يلــي . الرئيــسية الــيت ســتناقش خـالل احلــوار املواضـيع  
ــة        ــهجرة الدولي ــاد لل ــددة األبع ــة؛ واجلوانــب املتع ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــى التنمي ــة عل الدولي

ز وبنــاء الــشراكات والقــدرات وتبــادل أفــضل  والتنميــة مبــا يف ذلــك التحــويالت املاليــة؛ وتعزيــ 
املمارســات علــى مجيــع املــستويات، مبــا يف ذلــك املــستويان الثنــائي اإلقليمــي ملــا فيــه مــصلحة     
البلدان واملهاجرين على حد سواء؛ والتدابري الرامية إىل كفالة احتـرام ومحايـة حقـوق اإلنـسان                 

 .جلميع املهاجرين
أن ختــص باهتمامهــا موضــوع محايــة حقــوق اإلنــسان      إىل  العامــة اجلمعيــةومبــادرة  - ٢٦

                     عـدللمهاجرين بـصفته أحـد املواضـيع الرئيـسية للمناقـشات املتعلقـة بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة ي
ويف الواقع أن السنوات القليلة املاضـية شـهدت تزايـد الـوعي             . قرارا هاما من جانب هذه اهليئة     

ــة باملــس     ــة الفاعل ــدى عــدد مــن اجلهــات الدولي ــة ل ــة للمهــاجرين يف التنمي وكــثريا . امهة اإلجيابي
يتركز االهتمام على مسائل من قبيل التحـويالت املاليـة وغريهـا مـن املـسائل املاديـة املتـصلة                   ما

. باهلجرة ونقل املهـاجرين للمعـارف واملهـارات إىل بلـدام األصـلية، إىل جانـب أمـور أخـرى                   
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انــب اإلجيابيــة مــن جوانــب اهلجــرة أمــر حممــود  أنــه علــى الــرغم مــن أن االهتمــام ــذه اجلو إال
وميكن أن يكون مفيدا يف التصدي لبعض اخلرافات والتـصورات الـسلبية الكـثرية املتعلقـة ـذه                  
الظاهرة، فإن هذه املناقشات ميكن أحيانا أن تعطـي انطباعـا بأـا ال تأخـذ يف االعتبـار بالقـدر                      

 .جرةالكايف البعد اإلنساين الذي هو جوهر جتربة اهل
ــصفة خاصــة      - ٢٧ ــة ضــعيفة ب ــأن املهــاجرين فئ ــة ب ــة العام ــع أن . وســلّمت اجلمعي ويف الواق

 بــشأن محايــة املهــاجرين، عــددت كــثريا مــن األســباب  ٦٠/١٦٩اجلمعيــة، يف ديباجــة قرارهــا 
 :األساسية هلذا الضعف

وإذ تضع يف اعتبارهـا حالـة       وإذ تدرك تزايد عدد املهاجرين يف العامل أمجع،         ”  
لــضعف الــيت قــد جيــد املهــاجرون وأســرهم املــصاحبة هلــم أنفــسهم فيهــا وهــم خــارج  ا

دوهلم األصلية، ألسباب من بينها الصعوبات اليت يواجهوا بسبب التمييـز ضـدهم يف             
ــصادية      ــصعوبات االقت ــة، وكــذلك ال اتمــع واالختالفــات يف اللغــة والعــادات والثقاف

املهــاجرين إىل دوهلــم األصــلية، وال ســيما واالجتماعيــة والعراقيــل الــيت تعتــرض عــودة 
 .“بالنسبة ملن ال حيملون الوثائق الالزمة أو املهاجرين بصورة غري نظامية

وينبغي للمناقشة الـيت جتـري ألي مـن اجلوانـب املتعلقـة بـاهلجرة أن تأخـذ يف االعتبـار                      - ٢٨
الـضعف يف مـدى   وتتجلى صورة هذا . على الدوام درجة الضعف اليت يوجد عليها املهاجرون     

حمدودية احلقوق اليت يتمتع ا املهاجرون وغريهم من غري املـواطنني يف كـثري مـن البلـدان أثنـاء               
الــسامية  املتحــدة األمــموقــد نوهــت مفوضــة . االحتجــاز اإلداري أو االحتجــاز بــشأن اهلجــرة

 املــستوى حلقــوق اإلنــسان إىل ذلــك يف املالحظــات  الــيت أدلــت ــا يف اجتمــاع الفريــق الرفيــع
ويف كثري من البلدان ميكـن أن يوضـع         . )٣(الرفيع املستوى  العامة   اجلمعيةاملنعقد للتحضري حلوار    

املهاجرون رهن االحتجـاز اإلداري وأحيانـا ملـدد طويلـة، وكـثريا مـا يكـون منـهم أطفـال غـري                       
ــيال مقنعــا علــى أن       ــة ملزمــة بــأن تقــدم دل مــصحوبني وأطفــال آخــرون، دون أن تكــون الدول

وال يتمتـع املهـاجرون سـوى حبقـوق         . شخص ميكن أن يهـرب أو أنـه لـن ميتثـل لقـرار الطـرد               ال
حمـــدودة يف الطعـــن يف قانونيـــة حـــاالت االحتجـــاز، الـــيت ختـــضع أحيانـــا إلجـــراءات مراجعـــة  

وينظـر إىل هـذا القيـد املفـروض         . تضطلع ا حماكم أو هيئات قضائية يف كـثري مـن احلـاالت             ال
ى أنــه قيــد عــادي وروتــيين ولــيس علــى أنــه تــدبري ال ينبغــي اختــاذه   علــى حقهــم يف احلريــة علــ 

ــشته     إال ــا جتــري مناق ــادرا م ــذين     . كحــل أخــري، ون ــاجرين ال ــوق امله ــإن حق ــذلك ف ونتيجــة ل

__________ 
ــر  )٣(   http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/A2E8520F882D1F16C12571A2003514067انظـــــــــــ

opendocument. 
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يتعرضون لالحتجـاز قـد تكـون، يف عـدد مـن البلـدان، أقـل كـثريا مـن احلقـوق الـيت يتمتـع ـا                        
 ..األشخاص املوجهة ضدهم تهم جنائية

 “للـنقص ”كن أن تكون املناقشة يف إطار احلـوار الرفيـع املـستوى فرصـة للتـصدي                 ومي - ٢٩
ــددة   ــوق املتعـ ــة     -يف احلقـ ــوق املدنيـ ــى احلقـ ــالوة علـ ــة، عـ ــة والثقافيـ ــصادية واالجتماعيـ  االقتـ

والسياسية، واحلـق يف التنميـة، وهـو نقـص كـثريا مـا يوجـد يف أسـاس اهلجـرة ذاـا وميكـن أن                          
فقـد يبـدأ هـذا الـنقص بانتـهاكات حلقـوق            . ة اهلجـرة بأسـرها    يصاحب املهـاجرين طـوال عمليـ      

املهــــاجرين يف بلــــدام األصــــلية، ســــواء كانــــت هــــذه االنتــــهاكات للحقــــوق االقتــــصادية  
االجتماعية أو الثقافية أو احلقوق املدنية والسياسية؛ أو بأفعال اإليذاء أو االنتـهاك يف بلـدان                 أو

ــها علــى األخــص امل    ــور، الــيت يعــاين من ــذين ميكــن أن يتعرضــوا    العب هــاجرون غــري النظــاميني ال
لالنتهاكات من جانب سلطات إنفاذ تدابري مراقبة احلـدود، بـل ولالسـتغالل مـن جانـب هـذه           
الـــسلطات عـــن طريـــق االبتـــزاز مـــثال؛ مث يف ايـــة املطـــاف يف بلـــدان املقـــصد حيـــث خيـــضع  

 . فضال عن التمييزاملهاجرون يف حاالت كثرية لشروط عمل تتسم باالستغالل واإلجحاف
وميكــن أن يــستمر الــنقص الــذي يعتــري هــذه احلقــوق، إىل حــد مــا، علــى املــستوى      - ٣٠

الــدويل، كمــا يتــضح مــن حماولــة بعــض البلــدان احلــد مــن تطبيــق الــضمانات األساســية علــى      
املهاجرين، ومن اإلحجام املفرط الذي تبديه دول عديدة عـن التـصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة        

 يف معــدل )٤( ويتجلـى الــبطء النـسيب  )٤(حقـوق مجيــع العمـال املهـاجرين وأفــراد أسـرهم    حلمايـة  
، واالتفاقيـة   )٥(اليت تتعلق مباشرة باهلجرة    العمل الدولية    منظمةالتصديق أيضا يف حالة اتفاقيات      

 .)٦(األوروبية املتعلقة باملركز القانوين للعمال املهاجرين
ري بأن معظم املبادئ املتضمنة يف هذه الـصكوك واردة        ومن املهم يف هذا السياق التذك      - ٣١

وطبقـا  . أيضا يف عدد من الصكوك الدولية املكملة املختلفة اليت حظيت بتصديق واسع النطاق            
هلذه الصكوك األخرية، ال جيوز كقاعدة عامة أن يكون هناك متييز فيما يتعلق بضمان احلقـوق                

ــانون العــ    . األساســية ــادئ الق ــن مب ــدد م ــاك ع ــة    وهن ــى حال ــالطبع، عل ــق، ب ريف ميكــن أن تنطب
__________ 

 .٢٠٠٥يوليه /متوز ١٧ دولة حىت ٣٤صدق على االتفاقية  )٤( 
أحكـام  (واتفاقيـة العمـال املهـاجرين       ) ٩٧رقـم    (١٩٤٩،  )منقحة(االتفاقية املتعلقة باهلجرة من أجل العمالة        )٥( 

تفاقيـة   تصديقا علـى اال    ٤٥(حصلت على تصديقات قليلة نسبيا      ) ١٤٣رقم   (١٩٧٥واتفاقية عام   ) تكميلية
 العمــل الدوليــة منظمــة أجــرت ١٩٩٩ويف عــام ). ١٤٣ فقــط علــى االتفاقيــة رقــم  تــصديقا١٩ و ٩٧رقــم 

 /http://www.migrantsrights.org: انظــر. دراســة استقــصائية عامــة بــشأن مــسألة التــصديق علــى االتفاقيــات  

ILO_report101199.htm . 
 دول  مـن     ٩صـدقت عليهـا أو انـضمت إليهـا          . اجريناالتفاقية األوروبية املتعلقة باملركز القانوين للعمال امله       )٦( 

 . يف جملس أوروبا٤٦بني الدول األعضاء الــ 
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املوجـودين يف إقليمهـا مـن انتـهاك         ومن مث فإن الدول ملزمة حبماية مجيع املهاجرين         . املهاجرين
 .حقوقهم األساسية

وعلــى الــرغم مـــن هــذا الـــنقص يف احلقــوق والـــضعف الــشديد الـــذي يوجــد عليـــه        - ٣٢
ويتجلى الـدليل علـى   .  يف التنمية الدوليةاملهاجرون، فإم أصبحوا يؤدون دورا هاما ومتعاظما 

ذلــك يف احلــوار الرفيــع املــستوى ويف االهتمــام املتزايــد الــذي توليــه هيئــات دوليــة عديــدة هلــذا  
إال أن تعاظم االهتمام باجلوانب االقتصادية واإلمنائية للهجرة جيـب أن يـرتبط مبزيـد               . املوضوع

ــذل جهــد حقيقــي ل     ــة حلقــوق املهــاجرين وبب ــهم    مــن احلماي ــيت جتعل ــى األوضــاع ال ــضاء عل لق
وقــد ذهــب عــدد مــن  . معرضــني لإليــذاء ولسلــسلة متواليــة مــن االنتــهاكات حلقــوق اإلنــسان  

الوثــائق والورقــات املقدمــة يف ســياق التحــضري للحــوار الرفيــع املــستوى إىل القــول بــأن محايــة   
ا مـن نتيجـة سـوى    حقوق املهاجرين أمر جمد اقتصاديا وأن توفري احلمايـة احلقيقيـة هلـم لـيس هلـ                

وعلــى الــرغم مــن أن املقــرر اخلــاص يتفــق مــع هــذا   . )٧(تعزيــز التنميــة إىل أقــصى مــدى ممكــن 
التحليل، فإنه يود أن يشدد علـى أنـه حـىت ولـو مل تثبـت الفائـدة االقتـصادية للـهجرة جيـب أن                         

ن فـاهلجرة يف جوهرهـا جتربـة إنـسانية، وعلـى الـرغم مـن أ               . تقوم على أساس محايـة املهـاجرين      
دراســة هــذه املــسألة قــد تــستفيد كــثريا مــن التحلــيالت الــيت تــتم مــن منظــور اقتــصادي أو مــن 
منظـور أعـم مــن ذلـك، فــإن العمـل يف هــذا امليـدان ال ميكــن إجنـازه إطالقــا دون التركيـز علــى        

 .األفراد املعنيني
 

 مهاجرينبعض املسائل اليت تناولتها والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان لل -ألف  
ــار           - ٣٣ ــاجرين اآلث ــسان للمه ــوق اإلن ــين حبق ــرر اخلــاص املع ــة املق ــت والي ــا تناول ــثريا م ك

االقتصادية واالجتماعية واإلمنائية املترتبة على اهلجرة وقد أشارت املقررة السابقة مـرارا إىل أن              
ــة للــهجرة     ــة واالقتــصادية هــي أحــد األســباب اجلذري ، وحــددت مخــسة  )٨(العوامــل االجتماعي

اإلقــصاء االجتمــاعي واالقتــصادي، : وامــل رئيــسية ميكــن أن تــدفع النــاس إىل اهلجــرة، وهــي ع

__________ 
ــام األمــنيأكــد  )٧(  ــره أن  الع ــسبة     ”يف تقري ــل وبالن ــسبة للمهــاجرين وحــدهم، ب ــة، ال بالن ــد اهلجــرة الدولي فوائ

؛ انظــر أيـضا، علــى  )٦٦، الفقـرة  A/60/871 (“ت املـستقبلة باملثــل، تتوقـف علــى محايـة املهــاجرين   للمجتمعـا 
سبيل املثال، بعض املسامهات اليت قدمت يف يوم املناقشة العامة اليت عقدا للجنة املعنية حبقوق مجيع العمـال                  

وق مجيع العمال املهـاجرين  محاية حق” بشأن ٢٠٠٥ديسمرب / األول كانون ١٥املهاجرين وأفراد أسرهم يف     
 .“بوصفها أداة لتعزيز التنمية

ــر  )٨(  ــرة E/CN.4/2000/82انظـــــــــ ــرات E/CN.4/2001/83؛ ١٤، الفقـــــــــ ؛ E/CN.4/2002/94؛ ٤٧-٤٣، الفقـــــــــ
E/CN.4/2005/85 ٧٤، الفقرة. 
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واآلثار النامجة احلـرب الـشاملة، والطلـب علـى املهـاجرين يف البلـدان املـستقبلة، وقـوة اجلـذب                     
 .)٩(الصادرة من تلك البلدان، والكوارث الطبيعية

ادية والثقافيـة هـي منبـع حالـة الـضعف           وكثريا ما تكـون العوامـل االجتماعيـة واالقتـص          - ٣٤
اخلاص الـيت توجـد عليهـا فئـات معينـة مـن املهـاجرين، مثـل املهـاجرين غـري النظـاميني والنـساء              

 .واألطفال
واملهــاجرين غــري النظــاميني معرضــون بــصفة خاصــة ألخطــار شــبكات اجلرميــة املنظمــة  - ٣٥

دام الفـرص يف بلـدان املنـشأ، لكـي          اليت كثريا ما تستغل عوامل اجتماعيـة واقتـصادية، مثـل انعـ            
تقيم عالقـة قائمـة علـى التبعيـة كـثريا مـا تـؤدي إىل أوضـاع حمفوفـة باألخطـار اجلـسيمة، مثـل                          

أو /عبــور احلــدود يف ظــروف تتــسم بــاخلطورة، أو التعــرض الســتغالل مفــرط مثــل الــسخرة و 
 وقـوعهم يف    وقـد يـؤدي ضـعف املهـاجرين غـري النظـاميني أيـضا إىل              . )١٠(االجتار غـري املـشروع    

. )١١(بــراثن االســتغالل مــن جانــب أصــحاب عمــل ومقــاولني عــدميي الــضمري يف بلــدان العمــل 
ويرى املقرر اخلاص أن من املهم اعتماد منظور أوسع نطاقا جتاه اهلجـرة غـري النظاميـة، يـشمل                   

 االقتـــصادي -اســـتراتيجيات حلمايـــة الـــذين يهـــاجرون بـــسبب حـــاالت الفـــشل االجتمـــاعي 
 .)١٢(شديد، مبا يف ذلك يف بلدام األصليةواإلمنائي ال

، ومن مث أصبح املنظـور اجلنـساين        )١٣(وتشكل النساء حاليا نسبة متزايدة من املهاجرين       - ٣٦
ضروريا يف الوقت الراهن لفهم أسباب اهلجرة الدولية واآلثار املرتبـة عليهـا يف آن واحـد معـا،                  

اك إدراك متزايـد ألن التمييـز واإلفـراط يف          وهن. وفهم كثري من املسائل املتصلة بذلك املوضوع      
عــدم املــساواة بــني اجلنــسني وانتــهاك احلقــوق االجتماعيــة واالقتــصادية، عــالوة علــى انتــهاك     
احلقــوق املدنيــة والــسياسية، تــشكل عوامــل أساســية يف اختــاذ قــرار اهلجــرة، وأن هــذا يــصدق    

 وعندما جتـد املـرأة نفـسها يف    .بصفة خاصة يف حالة االجتار غري املشروع باألشخاص وريبهم        

__________ 
 .٢٤، الفقرة E/CN.4/2002/94انظر  )٩( 
 .٥٣، الفقرة E/CN.4/2001/83انظر  )١٠( 
 .٥٤نفسه، الفقرة انظر املرجع  )١١( 
 .٧٥، الفقرة E/CN.4/2004/76/Add.3انظر  )١٢( 
 ,Migration in an Interconnected World: New directions for action: انظر تقرير اللجنة العاملية للهجرة الدولية )١٣( 

Global Commission on International Migration 2005, paras. 19 and 20, at: http://www. 

gcim.org/attachements/gcim-complete-report-2005.pdf. 



A/61/324
 

14 06-51780 
 

ظروف اجتماعية من املتعذر عليها احلصول علـى عمـل مـدفوع األجـر، فإـا ميكـن أن تـصبح               
 .)١٤(فريسة سهلة لعصابات اجلرمية املنظمة فتصبح ضحية لالجتار باألشخاص

مجـع مشـل األسـرة،      : وميكن أن تشمل العوامل املؤثرة يف ظاهرة تأنيث اهلجرة مـا يلـي             - ٣٧
دم املــساواة يف بلــدان املنــشأ فيمــا يتعلــق بفــرص العمالــة ومــستويات الــدخل الــيت ميكــن أن وعــ

تصبو إليها املرأة؛ ودخول املرأة ميدان العمل يف البلدان املضيفة، مما يعين نزوع املهـاجرات إىل              
دخول قطاعات مثل اخلدمة املرتلية، ورعاية كبار السن، وغري ذلك مـن قطاعـات العمالـة غـري       

 .اهرةامل
وقــد أكــد مــرارا علــى أن املــرأة املهــاجرة نظــرا ملــا تعانيــه مــن مــيش مــزدوج كــامرأة  - ٣٨

وكمهاجرة، فإن من السهل أا قد جتد نفسها يف أوضـاع جتعلـها عرضـة لالسـتغالل والعنـف                   
وعمــال اخلدمــة املرتليــة مــن املهــاجرين، والغالبيــة  . )١٥(واإليــذاء، ســواء يف املــرتل أو يف العمــل 

ظمى منهم من النساء، هم من أشد الفئات تعرضا ألشكال عديدة من اإليـذاء  منـها تقييـد                   الع
تنقالم، والعمل لفترات مفرطـة الطـول، واخنفـاض األجـور، واالقتطاعـات غـري القانونيـة مـن           
أجورهم، والوقوع يف إسار استعباد الـدين بأشـكاله املختلفـة، وكـثريا مـا كانـت حالتـهم حمـل                   

وال حيظـى هـؤالء العمـال يف حـاالت كـثرية        . )١٦( جانب والية املقرر اخلـاص     اهتمام خاص من  
إال بقدر ضئيل مـن احلمايـة القانونيـة، ويف بعـض احلـاالت، ميكـن اعتبـارهم يف وضـع مقـارب                       

 .حلالة االجتار باألشخاص
واألطفــال املهــاجرون هــم فئــة أخــرى مــن فئــات املهــاجرين الــيت تتــأثر بــصفة خاصــة     - ٣٩

فكــثري مــن األســر يف بلــدان املنــشأ جتــد نفــسها   . جتماعيــة واالقتــصادية واإلمنائيــة بالعوامــل اال
مضطرة إلرسال أبنائها للدراسـة أو العمـل يف اخلـارج نظـرا النعـدام الفـرص يف تلـك البلـدان،                
ويف بعــض احلــاالت بــسبب املزايــا العديــدة الــيت متنحهــا الوكــاالت لقــاء ذلــك ألربــاب األســر   

 إىل ذلك، قد تدفع القيود املفروضة على مجع مشل األسـر بعـض اآلبـاء إىل                 وباإلضافة. املعيشية
ويف حـاالت كـثرية،     . اختاذ تدابري يائسة، مثل اللجوء إىل املهربني لكـي جيتمـع مشلـهم بأبنـائهم              

يتخلى هؤالء املهربون عن أولئك القُـصر يف بلـدان العبـور أو يف البلـد املـضيف بعـد أن تكـون                  
ويف حــاالت أخــرى، حيتجــزون لفتــرات طويلــة أو  . غ طائلــة مــن املــالاألســر قــد دفعــت مبــال 

يطـردون أو يرحلـون مــن جانـب الــسلطات يف البلـدان املــستقبلة أو بلـدان العبــور، وكـثري مــن       
هــذه الــسلطات ال توجــد لــديها إجــراءات احلمايــة الكافيــة الــيت تراعــي حالــة الــضعف الفريــدة 

__________ 
 .٣٧، الفقرة E/CN.4/2005/85انظر  )١٤( 
 .٥٦، الفقرة E/CN.4/2000/82انظر  )١٥( 
 .E/CN.4/2006/73/Add.1 و E/CN.4/2004/76انظر  )١٦( 
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رض ألشـكال خطـرية مـن اإليـذاء، منـها االسـتغالل             ويواجه هـؤالء القـصر خمـاطر التعـ        . للقصر
 .)١٧(اجلنسي، والتشغيل يف أعمال مهينة والسخرة، والوقوع يف براثن االجتار باألشخاص

ومثة موضوع آخر له أمهية اجتماعية واقتصادية، هو تـأثري اهلجـرة علـى بلـدان املنـشأ،                   - ٤٠
.  وخباصة كبار السن والشباب واألطفـال      وال سيما حالة أفراد األسرة املتروكني يف بلد املنشأ،        

وكـثريا  . ويرتبط هذا املوضوع بطبيعة احلال ارتباطا وثيقا حبالة املرأة املهاجرة والطفـل املهـاجر             
ما تكون هذه احلـاالت ناجتـة عـن عـدم تـسوية أوضـاع املهـاجرين أو االفتقـار إىل فـرص مجـع                         

 .)١٩(ة بأمهية خاصة يف بلدان معنيةوقد اتسمت هذه الظاهر. )١٨(مشل األسر يف البلد املضيف
وفيما يتعلق ببلد املقصد، أوصت والية املقرر اخلاص أحيانـا بـأن تـضطلع احلكومـات                 - ٤١

ويف إطـار   . )٢٠(حبمالت توعية بشأن حالة املهاجرين ومسامهتهم يف االقتصاد والثقافـة والتنميـة           
ات للتوصـل إىل وضـع   توصيات أكثر عمومية من ذلـك، أوصـى ببـدء حـوار فيمـا بـني القطاعـ                

سياسات حمددة ملعاجلة مسائل اهلجـرة وآثارهـا علـى التنميـة، واملـساواة بـني اجلنـسني، وعـودة                    
 .)٢١(املهاجرين وإدماجهم يف أوطام

وخالصة القول هي أن العوامل االجتماعية واالقتصادية تشكل يف آن واحد سببا مـن               - ٤٢
ت اإليـذاء وانتـهاك حقـوق اإلنـسان الـيت يعـاين             أسباب اهلجرة وأحد العناصر املؤديـة إىل حـاال        

غــري أنــه باإلضــافة إىل زيــادة إمكانيــات التعــرض لإليــذاء، فــإن العوامــل    . )٢٢(منــها املهــاجرون
االجتماعيــة واالقتــصادية ميكــن أيــضا أن حتــدد أحــوال اهلجــرة، بــل وأن حتــدد كــذلك الفوائــد  

ائـد الشخـصية العائـدة علـى املهـاجر أو       العائدة يف اية املطـاف مـن عمليـة اهلجـرة، سـواء الفو             
 .الفوائد اليت جينيها اتمع بوجه عام

 

__________ 
 .٦٢، الفقرة E/CN.4/2001/83وانظر أيضا . ٧١، الفقرة E/CN.4/2006/73انظر  )١٧( 
 .٦٥، الفقرة E/CN.4/2001/83انظر  )١٨( 
، E/CN.4/2002/94/Add.1(انظــر علــى ســبيل املثــال التوصــيات الــواردة يف التقــارير املتعلقــة بزيــارة إكــوادور     )١٩( 

 ).٨٠، الفقرة E/CN.4/2003/85/Add.4(، وزيارة الفلبني )٧٨ و ٧٧الفقرتان 
 ).ز (٨٦، الفقرة E/CN.4/2004/76/Add.2انظر  )٢٠( 
 ).ح(و ) ز (٩١، الفقرتان E/CN.4/2000/82انظر  )٢١( 
ــارة إكــوادور      )٢٢(  ــة بزي ــارير املتعلق ــال التق ــى ســبيل املث ــرة E/CN.4/2002/94/Add.1(انظــر عل ــارة )٧٤، الفق ، وزي

، )٧٨، الفقـــرة E/CN.4/2004/76/Add.2(، وزيـــارة اســـبانيا )٤٩، الفقـــرة E/CN.4/2003/85/Add.2(املكـــسيك 
 ).٧٠، الفقرة E/CN.4/2005/85/Add.4(، وزيارة بريو )٨٠، الفقرة E/CN.4/2005/85/Add.3(وزيارة إيطاليا 
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 عواقب عدم االعتراف بالطلب القائم على األيدي العاملة املهاجرة -باء  
قــدم املقــرر اخلــاص يف تقريــره األخــري جممــال لعــدد مــن املــسائل ذات األمهيــة اخلاصــة    - ٤٣

الضوء، يف سياق احلوار الرفيع املستوى، على مـسألة عـدم         وهو يود أن يسلط     . بالنسبة لواليته 
اعتراف كثري من البلدان بوجود الطلب على األيدي العاملة املهـاجرة أو مـا يترتـب علـى هـذا                    
ــع            ــة ومجي ــري النظامي ــشجيع اهلجــرة غ ــث ت ــن حي ــا م ــاجرين، إم ــى امله ــلبية عل ــب س ــن عواق م

إذكـاء املـشاعر املعاديـة للمهـاجرين        يصاحبها من انتهاكات حلقوق اإلنسان، أو مـن حيـث            ما
لــدى قطاعــات معينــة مــن الــسكان نتــصور أن املهــاجرين عــبء علــى جمتمعاــا، بــدال مــن أن  

 .تعتربهم أعضاء نشطني وضروريني فيها
وقد نوه يف عدد من التقارير والورقات الصادرة يف اآلونة األخرية عن اهلجرة الدوليـة                - ٤٤

املــة يف البلــدان املــسقبلة وإىل عــدم االعتــراف بوجــود هــذا  إىل وجــود طلــب علــى األيــدي الع
، الحظـت منظمـة العمـل الدوليـة، فيمـا يتعلـق بنمـو               ٢٠٠٤ففي تقرير صدر يف عـام       . الطلب

االجتاهـات االقتـصادية والدميغرافيـة املـتغرية     ”القطاع غري الرمسي يف البلدان املتقدمـة النمـو، أن    
الطلب الفعلي على األيدي العاملة األجنبيـة يف كـثري مـن            زيادة   إىلتتضافر معا على حنو يؤدي      

الطلب على العمال املهـاجرين يعطـي زمخـا كـبريا لتـدفقات األيـدي       ”، وأن “البلدان الصناعية 
العاملة ويشجع على استخدام املهاجرين الذين ال حيملـون وثـائق رمسيـة، علـى حـساب تـدابري                   

 واحلـــد األدىن لألجـــور، وغـــري ذلـــك مـــن احلمايـــة الرمسيـــة لـــسالمة أمـــاكن العمـــل والـــصحة
 .)٢٣(“املعايري
وذكرت املنظمة الدولية للـهجرة يف وثيقتـها الـيت تتـضمن رسـائل رئيـسية موجهـة إىل                    - ٤٥

 للمواءمـة بـني العـرض والطلـب         إجياد آليات أفضل   إىلهناك حاجة   ”احلوار الرفيع املستوى أن     
 .)٢٤(“على األيدي العاملة على املستوى العاملي

وكان التحدي املتمثل يف اهلجرة غري النظامية أحد املواضيع الرئيسية اليت تناوهلا تقريـر           - ٤٦
ويف حتليلها هلذا املوضـوع، سـلطت اللجنـة الـضوء علـى مـسألة               . اللجنة العاملية للهجرة الدولية   

أن قطاعات معينـة مـن االقتـصاد        ”الطلب على األيدي العاملة املهاجرة غري النظامية، فذكرت         
أصبحت تعتمد إىل حد كـبري علـى املهـاجرين غـري املتمـتعني بوضـع                ... يف بعض مناطق العامل     

قانوين، الذين يتوافر لديهم االسـتعداد للعمـل بـأجور ضـئيلة يف ظـروف شـاقة وخطـرة وقـذرة                     
__________ 

، مـؤمتر العمـل الـدويل،    “حنو إنصاف العمال املهاجرين يف سياق االقتصادي العـاملي   ”منظمة العمل الدولية،     )٢٣( 
 .١٤٠، الفقرة ٢٠٠٤الدورة الثانية والتسعون، 

 )٢٤( IOM, The High-Level Dialogue on International Migration and Development (HLD): Key IOM Messages 

at http://www.un.int/iom/Key%20IOM%20Messages.pdf. 
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ــدول إىل معاجلــة هــذه املــشكلة،     )٢٥(“تكــاد ختلــو مــن األمــن  ــة ذلــك بــدعوة ال واتبعــت اللجن
مـن خـالل تـوفري      لدول الظروف اليت تـشجع علـى اهلجـرة غـري النظاميـة              تعاجل ا ”وأوصت بأن   

ــشغلون         ــذين ي ــة، واختــاذ إجــراءات ضــد أصــحاب األعمــال ال ــهجرة النظامي ــرص إضــافية لل ف
 .)٢٦(“مهاجرين غري متمتعني بوضع قانوين

كما ركز اجتماع احلكومات املنعقد يف سياق مبادرة برن على هـذه املـسألة بوصـفها        - ٤٧
، مبينـا أن اهلجـرة النظاميـة        “املمارسات الفعالـة فيمـا يتعلـق جـرات األيـدي العاملـة            ”إحدى  

ظم رمسيــا تــوفري الــسالمة واألمــن للمهــاجرين وأن تــن”لأليــدي العاملــة ميكــن أن تــساعد علــى 
أن تـسهم يف    ”، وميكـن فـضال عـن ذلـك          “تدفق التحويالت املاليـة مـن املهـاجرين إىل بلـدام          

 .)٢٧(“نظاميةمنع اهلجرة غري ال
يف ايـة   ”ويف اخلتام، خيلص األمني العام يف تقريره عن اهلجرة الدولية والتنمية إىل أنه               - ٤٨

املطاف، من املرجح أن تصبح القـوانني واألنظمـة الـيت تعمـل ضـد قـويت الطلـب والعـرض غـري                 
ن وعنـدما تكـون هنـاك حاجـة مـشروعة إىل األيـدي العاملـة، فـإ                . فعالة يف ضبط سـوق العمـل      

إجياد وسيلة قانونية الستخدامهم وضمان محايـة حقـوقهم املتعلقـة بالعمـل حتـرز أفـضل النتـائج                   
 ).٢٦٢، الفقرة (A/60/871“ للجميع

ويف الواقع أن الطلب القائم على األيدي العاملـة املهـاجرة وعـدم اعتـراف احلكومـات             - ٤٩
تـوفري الـسبل القانونيـة      بقدر كاف بوجود هذا الطلب وما يترتب على ذلك من تقاعسها عـن              

للــهجرة هــي مــن بــني األســباب اجلذريــة للــهجرة غــري النظاميــة، الــيت كــثريا مــا تكــون عــامال    
. مساعدا على حدوث انتهاكات حقوق اإلنسان واألوضاع املؤذية اليت يعاين منها املهـاجرون            

 :وتتضمن احلاالت الصارخة اليت أبلغ عنها يف سياق اهلجرة غري النظامية ما يلي
حــاالت ريــب األشــخاص واالجتــار ــم، الــيت تــشمل يف كــثري مــن احلــاالت  )أ( 

 فئات ضعيفة بشكل خاص مثل النساء واألطفال؛

__________ 
 )٢٥( Report of the Global Commission on International Migration, Migration in an Interconnected World: New 

directions for action, Global Commission on International Migration 2005, p. 36 at http://www.gcim. 

org/attachements/gcim-complete-report-2005.pdf. 
 )٢٦( Ibid., p. 80, recommendation 14. 
 )٢٧( International Agenda for Migration Management, the Berne Initiative, International Organization for 

Migration (IOM) and the Federal Office for Migration (FOM) Switzerland, 2005, p. 41, at 

http://www.iom.int//DOCUMENTS/OFFICIALTXT/EN/IAMM_E.pdf. 
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ــة باملخــاطر     )ب(  ــور احلــدود يف ظــل ظــروف حمفوف ــرتبط يف حــاالت كــثرية  (عب ت
 ، وتؤدي أحيانا إىل وقوع خسائر يف األرواح؛)بالتهريب
 العموميني، مبا يف ذلك االبتزاز وانتـهاك احلـق يف      اإليذاء من جانب املسؤولني    )ج( 

 السالمة الشخصية وانتهاك احلق يف احلياة؛
ــة عنـــدما يوضـــع     )د(  ــة التنقـــل واألمـــن، وخباصـ انتـــهاك أو تقييـــد احلـــق يف حريـ

املهاجرون رهن احلجز اإلداري، الذي تسوده أوضاع غـري الئقـة، مبـا يف ذلـك انعـدام احلمايـة                    
 ثل األطفال غري املصحوبني والالجئني وضحايا االجتار باألشخاص؛لألشخاص الضعفاء م

إجراءات وعمليـات الطـرد الـيت يعتورهـا الـنقص، مثـل احلرمـان مـن احلـق يف                     )هـ( 
جلسة استماع عادلة أو من فرصة استرداد األجور املستحقة أو املمتلكات قبـل الطـرد، فـضال                 

 ة الطرد؛عن التعرض الستخدام القوة املفرطة أثناء عملي
ــة        )و(  ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــهاكات احلق ــن انت ــة م ــرض ألشــكال خمتلف التع

والثقافية، اليت يرتكبها أفراد عاديون أو شركات، مثل التـشغيل لفتـرات عمـل مفرطـة الطـول،        
ودفع مرتبات تقل كثريا عن احلدود الدنيا املقررة مبوجب القانون، واالمتناع عن دفع األجـور               

عات غري القانونية من األجور، وأوضاع العمل الشاقة واخلطرية، إىل جانب أشـكال             أو االقتطا 
ــهاكات  ــن االنتـ ــرى مـ ــار    . أخـ ــستوى االجتـ ــان إىل مـ ــاالت يف بعـــض األحيـ ــذه احلـ وتـــصل هـ
 باألشخاص أو السخرة؛

عدم إمكانية احلصول على أبـسط اخلـدمات األساسـية مثـل خـدمات الرعايـة                 )ز( 
 .وارئ، أو خدمات التعليم ألبناء املهاجرين غري النظامنيالصحية، حىت يف حاالت الط

ويؤدي االستغالل املفرط الذي كثريا ما يتعرض له هؤالء العمـال إىل اخنفـاض شـديد                 - ٥٠
فيمــا يقدمونــه إىل أســرهم مــن مــسامهات، وبالتــايل إىل تقليــل مــسامهتهم يف تنميــة بلــدام         

ء املهـاجرين يف االقتـصاد غـري النظـامي تعـين            وباإلضافة إىل ذلك، فإن مـشاركة هـؤال       . األصلية
يف حاالت كثرية وضعهم خارج إطار القانون وما يشمله من ضـمانات احلمايـة وااللتزامـات،             
مما جيعلهم ال يـدفعون الـضرائب أو ال يـشتركون يف الـضمان االجتمـاعي أو ال يقـدرون علـى                      

 .ذلك، وال ميكنهم الشكوى لدى التعرض لإليذاء
ر السائد لدى قطاعات معنية من السكان يف البلدان املـضيفة أو املـستقبلة بـأن                والتصو - ٥١

ــا، بـــل يـــستفيدون مـــن اخلـــدمات      ــاجرين ال يـــسهمون يف اتمعـــات الـــيت يعيـــشون فيهـ املهـ
“ األصـليني ”االجتماعية وغريها من اهلياكل األساسية القائمة، على حساب حرمـان الـسكان             

وهـــذه . ذكـــاء العنـــصرية واملـــشاعر املعاديـــة للمهـــاجرينيف كـــثري مـــن األحيـــان، يـــؤدي إىل إ
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ــستند يف الغالــب إىل مفــاهيم بالغــة اخلطــأ بــشأن مــشاركة املهــاجرين       التــصورات يبــدو أــا ت
 .ومسامهتهم يف اقتصادات البلدان اليت يعيشون فيها

ة وكما هو احلال بالنـسبة للمـسائل األخـرى املرتبطـة بـاهلجرة، فـإن املعلومـات املفـصل            - ٥٢
عن وجود الطلب علـى األيـدي العاملـة املهـاجرة أو عـن مـسامهة األيـدي العاملـة املهـاجرة يف                       

ويتـسم  . اقتصادات البلدان املستقبلة إما أـا غـري متـوافرة أو غـري منـشورة علـى الوجـه الـسليم                
ــاجرين غــري          ــشاركة امله ــصلة مب ــات املت ــق باملعلوم ــا يتعل ــاخلطورة، ال ســيما فيم ــنقص ب ــذا ال ه

 .يني أو غري احلاملني لوثائق رمسية يف اقتصادات البلدان املستقبلةالنظام
وقد نوه كثري إىل االفتقـار إىل بيانـات شـاملة وتعريفـات متوائمـة يف مجـع البيانـات يف                      - ٥٣

وتقر الوثائق الصادرة مؤخرا الـيت حللـت ظـاهرة اهلجـرة، مثـل تقريـر األمـني                  . )٢٨(جمال اهلجرة 
لعاملية، باملشكلة املوجودة يف مجع املعلومات وحتليلها وتبادهلا ونـشرها،          العام أو تقارير اللجنة ا    

ومـن شـأن مـا اقتـرح        . وتقدم بعض اقتراحات بشأن كيفية معاجلة هذه املسألة على حنو أفضل          
من إنشاء مؤسسات أو هياكل جديـدة أو حتـسني الترتيبـات القائمـة أن يـؤدي إىل مجلـة أمـور                      

 .تبادهلا ونشرهامنها حتسني مجع املعلومات و
ويعتقد املقرر اخلاص أن زيـادة الفهـم واإلدراك للحاجـة إىل األيـدي العاملـة املهـاجرة                   - ٥٤

ولإلســهامات اإلجيابيــة الكــثرية الــيت يقــدمها املهــاجرون للمجتمعــات الــيت يعيــشون فيهــا هــي    
ن هـذه  كمـا أ . السبيل الرئيسي إىل احلد من تعرضهم للعديد من االنتـهاكات حلقـوق اإلنـسان          

املعلومات ستؤدي دورا هاما يف صـوغ سياسـات للـهجرة تتفـق مـع حقـائق الواقـع يف البلـدان                      
 .املعنية ومع احتياجاا

 
 االستنتاجات والتوصيات -سادسا  

يشكل عدم كفاية املعلومات ونقص الوعي باحلقـائق الواقعيـة للـهجرة لـدى كـثري                 - ٥٥
. ر الـيت جتعـل املهـاجرين معرضـني لإليـذاء          من قطاعات اتمع عنصرين مهمني من العناصـ       

وتتسم مسألة الطلب على األيدي العاملة املهاجرة ومشاركة املهاجرين يف سوق العمل يف 
البلدان املستقبلة بأمهية خاصة بوصفها عامال دافعا للهجرة الدولية وبوصـفها عنـصرا مـن               

 .عناصر هذا الضعف الذي يعانيه املهاجرون
أ االعتـراف بوجـود هـذا الطلـب مـن خـالل قيـام احلكومـات جبمـع                   وينبغي أن يبد   - ٥٦
أو نــشر البيانــات املتعلقــة بوجــود األيــدي العاملــة املهــاجرة يف بلــداا، مــصنفة حــسب   /و

__________ 
 إلحـصاءات اهلجـرة الدوليـة، الـشعبية اإلحـصائية التابعـة        ١توصـيات بـشأن التنقـيح       : انظر على سـبيل املثـال      )٢٨( 

 ).-- Series M, No. 58, Rev.1, 1998, pp(رة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، الورقات اإلحصائية إلدا
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وينبغـي أن يعقـب عمليـة مجـع         . قطاعات االقتصاد، علـى مـدى الـسنوات اخلمـس املاضـية           
قيقـي علـى األيـدي العاملـة        البيانات هذه اعتمـاد سياسـات للـهجرة تتـسق مـع الطلـب احل              

املهاجرة يف البلدان املستقبلة، ويرجح أن تؤدي، مع فتح السبل أمام اهلجرة النظاميـة، إىل          
وينبغـي يف اخلتـام أن تـضطلع احلكومـات حبمـالت للتوعيـة              . اخنفاض اهلجرة غـري النظاميـة     

جرون إىل بـــشأن احلاجـــة إىل األيـــدي العاملـــة املهـــاجرة واإلســـهامات الـــيت يقـــدمها املهـــا 
اقتصاداا بغية تعزيز مكافحة املـشاعر العنـصرية والـدعاوى املعاديـة للمهـاجرين املنتـشرة                

 .لدى بعض قطاعات السكان
وهلذا يرى املقرر اخلاص أن مما له أمهية خاصة إجياد آليات أفضل جلمع املعلومات                - ٥٧

علــى وجــه التحديــد، و. املتعلقــة باملهــاجرين بوجــه عــام ولتبــادل هــذه املعلومــات ونــشرها 
يرجح، كما ذكـر أعـاله، أن يـؤدي مجـع املعلومـات املتعلقـة بالطلـب القـائم علـى األيـدي               
العاملــة املهــاجرة ومــشاركة املهــاجرين غــري النظــاميني يف االقتــصاد، إىل تــوفري إمكانيــة         
ــة      ــادة الــوعي العــام باحلاجــة إىل األيــدي العامل ــسياسات، وإىل زي ــواؤم يف ال االتــساق والت

وميكـن إجنـاز    . هاجرة ومبسامهات املهاجرين يف اقتـصادات اتمعـات الـيت يعيـشون فيهـا             امل
 .هذه املهمة من خالل عدد من التدابري املختلفة

ــدة الــيت اختــذت حتــضريا للحــوار الرفيــع املــستوى      - ٥٨ ــادرات العدي وقــد أســفرت املب
 عـــدد مـــن واملناقـــشات الـــيت دارت بـــشأن مـــا ينبغـــي أن ينـــتج عـــن هـــذا احلـــدث، عـــن 

، أنـشئ   ٢٠٠٦ويف وقت سـابق مـن عـام         . االقتراحات، منها إنشاء منتدى حكومي دويل     
الفريق العاملي للهجرة الدولية عن طريق توسيع نطاق عضوية فريق جنيـف املعـين بـاهلجرة           

فــإذا . لكــي تــشمل عــددا مــن وكــاالت األمــم املتحــدة املهتمــة باملــسائل املتــصلة بالتنميــة   
عامة إنشاء ذلك املنتدى، ميكن أن يصبح الفريقان عنصرين فـاعلني يف            قررت اجلمعية ال   ما

وسيكون من املفيد ضم املعلومات يف موضع مركزي        . جمال حتسني مجع املعلومات وتبادهلا    
وجعلها متاحة يف قاعدة واحدة للبيانات تشمل معلومات مصنفة على أساس نوع اجلـنس              

 .والسن واملنطقة وما إىل ذلك
تام، يقترح املقرر اخلاص أن تنعم اجلمعية العامة النظر يف هـذه املـسألة وأن            ويف اخل  - ٥٩

تعتمد التدابري الالزمة لـضمان الـشفافية فيمـا يتعلـق بوجـود الطلـب علـى األيـدي العاملـة            
ويـرجح  . املهاجرة يف شىت البلدان املستقبلة، مع إيالء اهتمام خاص للهجرة غـري النظاميـة             

 إىل إقامة معيار جديد جلمـع املعلومـات ونـشرها، وستـسهم إسـهاما             أن تؤدي هذه التدابري   
مفيدا يف احلد مـن االنتـهاكات حلقـوق املهـاجرين واحلـث علـى االمتثـال للمعـايري الدوليـة                     

 .حلقوق اإلنسان
 


