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 موجز

هـذا هـو التقرير األول الذي يقدمه السيد خورخي بوستامانيت إىل جلنة حقوق اإلنسان منذ تعيينه يف                   
 .٢٠٠٥/٤٧ مقرراً خاصاً معنياً حبقوق اإلنسان للمهاجرين، وفقاً لقرار اللجنة ٢٠٠٥يوليه /متوز

والتقرير مقسم إىل ثالثة فروع تتضمن األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص، وشرحاً لواليته، واحلاالت               
 . الرئيسية اليت تستوجب اهتمامه، وبرنامج العمل

ويعتزم املقرر اخلاص االضطالع بعمله يف إطار الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، ويعترب االتفاقية الدولية               
كما . مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم صكاً هاماً لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرين   حلمايـة حقوق    

 . يعترب الصكوك الدولية األخرى، مبا فيها تلك اخلاصة مبنظمة العمل الدولية، صكوكاً ذات صلة بواليته

رون يف إطار إجراءات وسيواصل املقرر اخلاص تطوير األنشطة اليت اضطلع هبا كل من سلفه ومكلفون آخ 
كما يرغب يف وضع    . خاصـة، وذلـك بإرسال رسائل واالضطالع بزيارات قطرية وإعداد دراسات مواضيعية           

وسيشكل احلوار والتشاور والتواصل الشبكي مع مجيع أصحاب املصلحة مسة . وتعزيز الُنُهج الالزمة ملتابعة أنشطته
 . أساسية من مسات عمله

والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين تأثري يف عدد من احلاالت   وعـلى مر السنني، كان ل      
 . وينظر التقرير يف كل من هذه احلاالت على انفراد. املختلفة املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان للمهاجرين

ة الوافدة، وهو   ويشري املقرر اخلاص أيضاً إىل أن اإلحجام عن االعتراف بالطلب على اليد العاملة املهاجر              
عامل مشترك بني البلدان املضيفة، يكتسي أمهية الكشف عن جمريات األمور عندما يتضح وجود نوع من العالقة                 

. بـني هـذا اإلحجام وظهور إيديولوجيات معادية للمهاجرين كثرياً ما تكون مشوبة بكره األجانب والعنصرية               
 الرئيسية املؤدية إىل اهلجرة غري النظامية، اليت تكمن يف          فـنكران هذا الطلب هو أمر هام، حيث إنه من العوامل          

 . صميم ما يتعرض لـه املهاجرون من حاالت كثرية من االستغالل واالنتهاكات العديدة حلقوق اإلنسان

إن حـاالت االسـتغالل وانتهاكات حقوق اإلنسان حتدث أيضاً يف سياق اهلجرة الوافدة القانونية، وكثرياً ما                  
ـ     كما أن املمارسة املتمثلة يف التعاقد من الباطن مع عمال مهاجرين قد تشكل مدخالً             . االت اهلجرة املؤقتة  حتـدث يف ح

إن اإلجراءات اليت تتبعها    . لإلفـالت مـن العقاب على استغالل العمال املهاجرين الوافدين وارتكاب انتهاكات حبقهم            
الوافدين وتشغيلهم يف وظائف يتعرضون فيها ألوضاع    وكـاالت التوظيف اخلاصة، كفرض رسوم باهظة على املهاجرين          

 .عمل مسيئة أو خطرية، ما فتئت يف كثري من األحيان موضع شكاوى ومسألةً تستحق إيالءها نظراً أوثق

إن التميـيز واإليديولوجـية املعاديـة للمهاجرين مها عامالن من العوامل املؤثرة على مجيع املهاجرين الوافدين،      
ويعتزم املقرر اخلاص مواصلة النظر يف أمناط متعددة األبعاد من    .  أم غـري نظامـيني، مؤقتني أم دائمني        نظامـيني كـانوا   

كما أنه سريكز   . املمارسات التمييزية اليت تؤثر على املهاجرين الوافدين، مركزاً تركيزاً خاصاً على البعد اجلنساين للهجرة             
حوبني أم أبناًء ملهاجرين، وذلك بإبراز احتياجات هذه الفئة للحماية عـلى وضع األطفال املهاجرين، سواًء كانوا غري مص     

 . واعتبار هذه االحتياجات من قبيل احلقوق
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 مقدمــة

وهو أول تقرير يقدمه السيد خورخي      . ٢٠٠٥/٤٧يقـدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان           -١
 مقرراً خاصاً معنياً حبقوق     ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٩بوسـتامانيت إىل جلـنة حقوق اإلنسان منذ أن عينه رئيسها يف             

السيدة غابرييال رودريغيس بيسارو، اليت كانت قد تولت مهام         وحيل السيد بوستامانيت حمل     . اإلنسـان لالجئني  
 . ١٩٩٩املقرر اخلاص منذ إرساء الوالية يف عام 

، قدمت إىل اللجنة ستة تقارير عامة وثالثة تقارير عن          ١٩٩٩/٤٤فمـنذ إرساء الوالية مبوجب القرار        -٢
 .  أربعة تقارير مرحلية إىل اجلمعية العامة٢٠٠٢كما قدمت منذ عام . البالغات وعشرة تقارير عن زيارات ميدانية

يناير / كانون الثاين  ١ويـأخذ هذا التقرير يف االعتبار املعلومات الواردة والبالغات املرسلة يف الفترة من               -٣
وعالوةً على ذلك، كما .  موجز عن املراسالت١ويرد يف اإلضافة . ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٥

 التقرير عن الزيارة اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصة السابقة إىل بوركينا فاسو يف            ٢ة يف اإلضافة    يقـدَّم إىل اللجن   
 .٢٠٠٥فرباير /شباط

ويقدم يف  . يعرض املقرر اخلاص يف الفرع األول األنشطة اليت اضطلع هبا         . والتقرير مقسم إىل ثالثة فروع     -٤
أما الفرع األخري، فيتضمن استنتاجاته وبعضاً    .  تستوجب اهتمامه  الفرع التايل وصفاً للوالية وللحاالت اهلامة اليت      

 .من أنشطته املقترحة

، أن يعرب عن امتنانه للمسامهة      )A/60/357(ويود املقرر اخلاص، كما فعل يف تقريره إىل اجلمعية العامة            -٥
 . الرئيسية اليت قدمتها سلفه خالل السنوات الست األخرية

 خلاص أنشطة املقرر ا-أوالً 

  موجز لألنشطة-ألف 

، حيث التقى وتشاور مع موظفني      ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٦ و ١٥قام املقرر اخلاص بزيارة جلنيف يومي        -٦
من مكتب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، من بينهم املوظفون الذين يشاركون يف أداء مهام أخرى، وأعضاء يف 

. و أمانة اللجنة املعنية حبماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         فرقة العمل املعنية باهلجرة يف املفوضية، وموظف      
كمـا التقى مع فريق املنظمات احلكومية الدولية املعين باالجتار بالبشر وبتهريب املهاجرين، الذي يضم ممثلني من      

 وأمانة اللجنة   عـدٍد من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛ ومع رئيس جلنة حقوق اإلنسان؛             
 . العاملية املعنية باهلجرة الدولية؛ واملمثل الدائم للمكسيك لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

 بزيارة إىل نيويورك، حيث قدم ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨ إىل ٢٦وقام املقرر اخلاص يف الفترة من  -٧
 تشرين  ٢٧ويف  . يف حواٍر مع الدول األعضاء    تقريـره إىل اللجـنة الثالـثة للجمعية العامة وشارك عقب ذلك             

أكتوبر، شارك يف االجتماع التنسيقي الرابع املتعلق باهلجرة الدولية، الذي نظمته إدارة الشؤون االقتصادية              /األول
 ".فهم منطقي ملواطن ضعف املهاجرين الدوليني"واالجتماعية يف األمانة، حيث قدم ورقته املعنونة 
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، بزيارة إىل جنيف للتشاور مع بعض ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٠ إىل ١١لفترة من وقام أيضاً، يف ا  -٨
ديسمرب / كانون األول  ١٥وشارك أثناء زيارته، يف     . املوظفـني وإعـداد تقريره السنوي إىل جلنة حقوق اإلنسان         

وأفراد أسرهم بشأن   ، يف يـوم املناقشـة العامة الذي عقدته اللجنة املعنية حبقوق مجيع العمال املهاجرين                ٢٠٠٥
 ".محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين كأداة لتعزيز التنمية: "موضوع

  الرسائل والبيانات الصحفية-باء 

 رسائل كانت مبثابة نداءات عاجلة، وما       ٣، من بينها    ٢٠٠٥ بلداً يف عام     ٢٤ رسالة إىل    ٣٤أُرسـلت    -٩
فقام أثناء العام . ن يف عمله مع مكلفني آخرين بوالياتوواصل املقرر اخلاص التعاو. تبقى كانت رسائل ادعاءات

 . من الرسائل اليت أرسلت باالشتراك مع إجراءات خاصة أخرى١٥بإحالة 

 ،)٢(، وإندونيسيا   )٣(، وإسرائيل   )٢(، وإسبانيا   )١(األردن  : وقـد أُرسـلت رسـائل إىل الـبلدان التالـية           -١٠
، )١(، واجلماهريية العربية الليبية )٣(، وتايلند )١(، وبريو )١(وبنغالديش ، )٢(، والبحرين )١(، وباكستان )١(وإيطاليا 

، )١(، والكويت   )١(، وفرنسا   )١) (هونغ كونغ (، والصني   )١(، والصني   )١(، والسودان   )١(واجلمهورية الدومينيكية   
، )١(، وهولندا   )١(، واهلند   )١(، وميامنار   )١(، واململكة العربية السعودية     )٢(، واملغرب   )١(، ومالـيزيا    )١(ومالطـة   

 ). ١(، واليابان )١(والواليات املتحدة األمريكية 

ومن . ويـود املقـرر اخلاص أن يعرب عن امتنانه جلميع احلكومات اليت ردت على رسائله على تعاوهنا                 -١١
ثرية للقلق، إمنا   اجلدير باإلشارة أن الرسائل املرسلة إىل احلكومات ال تتضمن فقط طلب معلومات عن احلاالت امل              

تتـناول كذلك يف أحيان كثرية جداً احلاالت اليت حتتاج فيها املعلومات املقدمة بشأن بعض الوقائع واألفعال إىل                  
وإقامة حوار بناء مع احلكومات هو عنصر حاسم يف هذه العملية، فاحلكومات تتوىل املسؤولية األساسية . التوضيح

 . اليتها القانونية وعن إعمال حقوق اإلنسان يف بلداهناعن محاية مجيع األشخاص اخلاضعني لو

ويود املقرر اخلاص أن يؤكد جمدداً حرصه على تلقي إجابة من احلكومات اليت مل تستجب بعد ملا أرسله                   -١٢
 . إليها هذا العام، ويف األعوام السابقة كذلك، من طلبات ملوافاته مبعلومات

، بياناً ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٢اخلاص من رسائل، فقد أصدر، يف وباإلضافة إىل ما أرسله املقرر  -١٣
صحفياً عن األحداث اليت وقعت عند احلدود الفاصلة بني مدينيت سبتة ومليليه اإلسبانيتني واملغرب واليت أسفرت                

  شخصـاً، وعما أُفيَد عن عمليات ترحيل مجاعي ملهاجرين من املغرب يف ظل أوضاع عرَّضت   ١١عـن مقـتل     
 . سالمتهم الشخصية للخطر

، الذي يصادف اليوم الدويل للمهاجرين، أصدر املقرر اخلاص،         ٢٠٠٥ديسمرب  / كـانون األول   ١٨ويف   -١٤
باالشتراك مع رئيس اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، بياناً صحفياً مشتركاً يؤكد 

وق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وحيث الدول كافة على التصديق على            أمهية االتفاقية الدولية حلماية حق    
 . هذا الصك
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  الزيارات-جيم 

فرباير / شباط ٩ إىل   ٢اضطلعت املقررة اخلاصة السابقة بزيارة رمسية إىل بوركينا فاسو خالل الفترة من              -١٥
 ). E/CN.4/2006/73/Add.2انظر  (٢٠٠٥

اص الذي عني مؤخراً يف وضع برنامج للزيارات ُتمنح فيه األولوية للبلدان اليت تشري وينظر حالياً املقرر اخل -١٦
املعلومات اليت وردت منها إىل وجود مشاكل حمددة متس حقوق املهاجرين، وال سيما يف ضوء الزيارات السابقة                 

وينوي إيالء  . جهها منطقة حمددة  أو الرسائل الواردة، أو للبلدان اليت يعتربها مثاالً للمشاكل والتحديات اليت توا           
كما أنه يود   . مسـألة ضمان متابعة األنشطة اهتماماً رئيسياً يف مجيع ما يضطلع به من أنشطة، مبا فيها الزيارات                
 .القيام بزيارات إىل بلدان تقع يف مناطق مل تزرها كثرياً املقررة اخلاصة السابقة نظراً لضيق الوقت

  والية املقرر اخلاص-ثانياً 

  نطاق الوالية-ألف 

، الذي زيد تطويره يف قرارات الحقة، تنص والية املقرر اخلاص املعين            ١٩٩٩/٤٤مبوجـب قرار اللجنة      -١٧
حبقوق اإلنسان للمهاجرين على دراسة سبل ووسائل ختطي العقبات القائمة أمام احلماية الفعالة والكاملة حلقوق               

عوبات اليت تعترض عودة املهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق الالزمة اإلنسان للمهاجرين، مبا فيها العقبات والص
أو الذيـن هـم يف وضع غري نظامي، آخذاً يف االعتبار املبادرات والترتيبات الثنائية واإلقليمية الرامية إىل معاجلة                

 من املقرر   ١٩٩٩/٤٤كما يطلب القرار    . مسـائل مـنها عودة هؤالء الالجئني وإدماجهم من جديد يف اجملتمع           
 :اخلاص ما يلي

أن يطلـب ويـتلقى املعلومات من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا فيها املهاجرون أنفسهم، عن                 �
 انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين وأَُسرهم؛

 أن يضع توصيات مناسبة ملنع ومعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين أينما وقعت؛ �

 عال للمعايري القانونية الدولية ذات الصلة يف هذا الشأن؛أن يشجع على التطبيق الف �

أن يوصـي باختـاذ إجـراءات وتدابري على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية للقضاء على                �
 انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين؛

خاصاً أن يضـع املنظور اجلنساين يف االعتبار عند طلب املعلومات وحتليلها، وأن يوىل اهتماماً                �
 . حلاالت التمييز املتعدد الوجوه والعنف ضد املهاجرات

أن تتعاون تعاوناً كامالً مع     "،  "حقوق الطفل " املعنون   ٢٠٠٠/٨٥وطلبت اللجنة إىل الدول، يف قرارها        -١٨
شة املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين وأن تساعدها من أجل التصدي ألوضاع األطفال املهاجرين اهل

 ".بصورٍة خاصة
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وقـد أقـرت اللجنة والية واسعة للحماية، وأشارت، ضمن صكوك أخرى، إىل اإلعالن بشأن حقوق                 -١٩
ووفقاً للمالحظات اليت أبديت مراراً، فإن      . اإلنسـان لألفـراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيه           

ت املختلفة، منها املهاجرون واملهاجرات، واملهاجرون      هو تعبري عام قد يشمل عدداً من احلاال       " املهاجر"مصطلح  
ويعتقد املقرر اخلاص أنه من املهم العمل ضمن . املؤقتون والدائمون، واملهاجرون بوثائق رمسية وبدون وثائق رمسية

 . اإلطار الشامل الذي اعتمدته اللجنة يف قرارها بشأن الوالية وجتنب تقدمي أي تفسري يقيد نطاق واليته

وينبغي اإلشارة إىل أن والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين قد تدخلت على مر السنني يف  -٢٠
عدد من احلاالت املتعلقة بادعاءات انتهاكات حلقوق اإلنسان تعرض هلا طالبو جلوء وباحثون عن مالذ، شريطة أن 

 الصلة بني ٢٠٠٢ملقررة اخلاصة يف تقريرها لعام وقد أبرزت ا. يكون األشخاص املعنيون غري حائزين لوضع الجئ
). ٤٢، الفقرة   E/CN.4/2002/94" (التمييز بني الوضعني بات أكثر صعوبة من قبل       "اللجوء واهلجرة وأعلنت أن     

وبينما تشري  . لكـن املقرر اخلاص لن يتخذ موقفاً بشأن ما إذا كان ينبغي ألي طالب جلوء أن مينح صفة الجئ                  
 اخلاصة بوضع الالجئني، أو إىل تطبيق       ١٩٥١ح شخص أو أكثر صفة الجئ مبوجب اتفاقية عام          الـتقارير إىل من   

اإلجراءات القانونية اليت اختذها مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني وفقاً ألحكام هذه االتفاقية، فإن املقرر               
هذه االدعاءات إىل الوكالة    اخلـاص يعـتزم، شأنه يف ذلك شأن سلفه، أن يواصل بذل مساعيه احلميدة إلحالة                

 ).٥٢، الفقرة E/CN.4/2005/85انظر (املذكورة 

  اإلطار القانوين-باء 

إن املقرر اخلاص، شأنه يف ذلك شأن سلفه، يضطلع بعمله يف إطار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وسائر  -٢١
إلنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه الصكوك الدولية السارية، اليت تشمل العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق ا       

مـن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد                  
املـرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واالتفاقية الدولية               

ويعترب املقرر اخلاص أن آخر اتفاقية هي ذات أمهيةً خاصة . )١(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمحلماية 
 . ألهنا توفر إطاراً مترابطاً للعمل بشأن ما تتناوله الوالية من مسائل كثرية حمددة للغاية

األطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، والتعاريف الواردة يف بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء و -٢٢
وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية               

 .)٢(املنظمة عرب الوطنية هي أيضاً تعاريف ذات صلة هبذه الوالية

لعمل الدولية بأهنا تتصل بالوالية وتقدم إرشادات       وميكـن أيضاً اعتبار عدٍد من الصكوك اليت اعتمدهتا منظمة ا           -٢٣
 )املنقحة( بشأن العمال املهاجرين     ١٩٤٩وباإلضافة إىل صكوٍك حمددة، مثل اتفاقية عام        . هامـة بشـأن مسـائل حمددة      

 املرفقتان  ١٥١ و ٨٦والتوصيتان  ) ١٤٣رقم  ) (أحكام تكميلية ( بشأن العمال املهاجرين     ١٩٧٥، واتفاقية عام    )٩٧رقم  (
ـ  فهي تتضمن  .  فإن عدداً من الصكوك املتعلقة مبواضيع تثري اهتماماً خاصاً تعد كذلك صكوكاً بالغة األمهية              ا،هب

لوكاالت االستخدام  ) ١٨١رقم   (١٩٩٧، واتفاقية عام    )٣(االتفاقيات السبع اليت تتعلق حبقوق اإلنسان األساسية      
 .  يف العمل بشأن املبادئ واحلقوق األساسية١٩٩٨اخلاصة، وإعالن عام 
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وعالوةً على ذلك، فللمقرر اخلاص أن يراعي أثناء اضطالعه بعمله الصكوك الدولية املعمول هبا، فضالً                -٢٤
 . عن القرارات والسوابق القضائية للمحاكم واهليئات واآلليات الدولية اليت ميكن االسترشاد هبا يف بعض املواضيع

  أساليب العمل-جيم 

وقد استندت هذه األساليب إىل الوالية      . )٤( تطوير أساليب العمل اليت اتبعتها سلفه      واصل املقرر اخلاص   -٢٥
ويرد يف التقرير   . وترد هذه األساليب موجزة أدناه    .  ويف قرارات اختذت الحقاً    ١٩٩٩/٤٤احملددة يف قرار اللجنة     

تفصيالً ألساليب العمل   شرح أكثر   ) ٧٣-٤٩، الفقرات   E/CN.4/2005/85(املقـدم إىل اللجنة يف العام املاضي        
 . احملددة يف الوالية منذ إرسائها

التماس وتلقي وتبادل املعلومات بشأن انتهاكات حقوق       " يدعو املقرر اخلاص إىل      ١٩٩٩/٤٤والقـرار    -٢٦
وعمالً بذلك، يطلب املقرر اخلاص ويتلقى معلومات من مجيع املصادر ذات           ). ٥الفقرة  " (اإلنسـان للمهاجرين  

وهلذا الغرض، اعتمد املقرر اخلاص اإلجراء      . نتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين وأفراد أسرهم     الصـلة بشأن ا   
املتعلق برسائل االدعاء واإلجراء املتعلق بالعمل العاجل، متشياً مع االقتراحات وأساليب العمل اليت اقترح يف عام                

 .  االجتماع السادس للمكلفني بوالية يف إطار اإلجراءات اخلاصة١٩٩٩

 :ويراعي املقرر اخلاص أثناء نظره يف التقارير الواردة معايري معيَّنة للبت يف قبوهلا، من بينها ما يلي -٢٧

وجـود تقاريـر موثوق هبا تشري إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان للمهاجرين وترد مثالً من جلان              )أ( 
 غري حكومية؛ وطنية معنية حبقوق اإلنسان وآليات وهيئات األمم املتحدة أو منظمات 

مـدى َتوافُق املعلومات مع حاالت أو قضايا فردية أخرى من البلد موضوع البحث َسَبق أن اسُترعي                  )ب( 
 انتباه املقرر اخلاص إليها؛ 

 موثوقية مصدر املعلومات؛ )ج( 

 . وجود تشريعات حملية تتناىف مع االلتزامات الدولية بشأن حقوق اإلنسان )د( 

نظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وضحايا حقوق اإلنسان املزعومني          إن احلكومات وامل   -٢٨
كما أن وكاالت األمم    . وأسر الضحايا والشهود هي مصادر هامة يستقي منها املقرر اخلاص معلومات يف عمله            

 . املتحدة تزوده مبعلومات هامة

، أن ُتَضمِّن جدول أعماهلا     ٢٠٠٠/٤٨صة، يف قرارها    وعـالوةً عـلى ذلك، فقد طلبت اللجنة إىل املقررة اخلا           -٢٩
بـرناجماً للـزيارات بغية حتسني احلماية املمنوحة حلقوق اإلنسان للمهاجرين، فتفي بذلك، على حنو واسع وكامل قدر                  

 . فالقيام هبذه الزيارات هو جانب رئيسي من جوانب عمل املقرر اخلاص. اإلمكان، جبميع جوانب واليتها

ويأمل املقرر اخلاص بأن يواصل هذا النشاط       .  زيارة ميدانية  ١١ضطلعت املقررة اخلاصة السابقة ب        وقد ا  -٣٠
وأن يعمل، وفقاً ملا ذكر آنفاً، على متابعة الزيارات األخرية واالضطالع بزيارات إىل بلدان َتلَقّى بشأهنا معلومات 
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اكل والتحديات اليت تواجهها منطقة حمددة، وإىل       تدل على وجود مشاكل حمددة، وإىل بلدان يعتربها مثاالً للمش         
 . بلدان يف مناطق قلما زارهتا املقررة اخلاصة السابقة

ويعتزم املقرر اخلاص النظر يف سبل توسيع أنشطة املتابعة املتعلقة بالرسائل املرسلة والزيارات القطرية على  -٣١
رة اخلاصة السابقة برسائل إىل حكومات بلدان زارهتا        وفيما يتعلق بالزيارات القطرية، فقد بعثت املقر      . السـواء 

وقد استجاب عدد من احلكومات، فزودها مبعلوماٍت . طلبت فيها معلومات عما اختذته من تدابري تنفيذاً لتوصياهتا
 لذا يرتئي املقرر اخلاص تعزيز هذه األنشطة وتوسيعها لتشمل عدداً أكرب من الشركاء. قيمة عن اإلجراءات املتخذة

كما أنه يعتزم النظر يف سبل      . العاملني على تنفيذ الوالية هبدف تشجيع احلوار مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة           
 . زيادة إمكانية متابعة الرسائل

وقد واصل املقرر اخلاص التعاون مع مكلفني آخرين بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة من خالل إحالة                 -٣٢
كما سعى جاهداً إلبقاء التواصل مع هيئات منظومة األمم املتحدة وآلياهتا األخرى            . رسائل مشتركة إىل احلكومات   

وحسبما أكده املقرر اخلاص يف تقريره املرحلي       . املعنية حبقوق اإلنسان، وللتشاور معها حيثما كان ذلك مستصوباً        
ى العاملة بصورٍة مباشرةً أو غري مباشرة إىل اجلمعية العامة، فإن التنسيق والتشاور مع اهليئات الدولية والوطنية األخر      

  ).١٢، الفقرة A/60/357انظر (يف جمال اهلجرة وحقوق اإلنسان للمهاجرين مها عنصران أساسيان لعمله 

وينبغي اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم قد قررت      -٣٣
 عقد اجتماعات منتظمة مع املقررة اخلاصة آنئٍذ إلتاحة الفرصة لتبادل اآلراء            ٢٠٠٤ املعقـودة يف عام      يف دورهتـا األوىل   

واتفقت املقررة اخلاصة واللجنة على العمل معاً من أجل التشجيع على           . بشـأن مواضـيع حمـددة وتنسيق العمل معها        
 ). ١٢، الفقرة A/59/48انظر (رين وأفراد أسرهم التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاج

ويرى املقرر اخلاص أن توسيع نطاق التصديق على االتفاقية هو أمر ذو أمهية رئيسية لواليته، ويأمل متابعة  -٣٤
األنشطة اليت اضطلعت هبا سلفه دعماً للمبادرات الوطنية والدولية الرامية إىل حث احلكومات على التصديق على                

 .قية وتقدمي تقارير عن تنفيذ أحكامهااالتفا

ديسمرب، / كانون األول  ١٨وقـد أصدر املقرر اخلاص هذا العام، يف اليوم العاملي للمهاجر، املصادف يف               -٣٥
بياناً صحفياً مشتركاً مع رئيس اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يدعو فيه إىل                 

 . ق على االتفاقيةتوسيع نطاق التصدي

ومـن األنشطة اهلامة األخرى لوالية املقرر اخلاص واليت يعتزم متابعتها، تبادل املعلومات واملشاركة يف                -٣٦
ويأمل يف العام القادم املشاركة يف املناقشات يف اجلزء الرفيع          . خمـتلف العمليات التشاورية اجلارية بشأن اهلجرة      

 . جرة والتنميةاملستوى للجمعية العامة بشأن اهل

وأخـرياً، يعتزم املقرر اخلاص العمل بشكل وثيق مع املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة والوكاالت                -٣٧
كما يعتزم، عمالً مبا طلبته اللجنة، مواصلة تقدمي تقارير سنوية إىل اللجنة عما . الناشطة يف املسائل املتصلة بالوالية

 .ينجزه من عمل
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  تدخلت فيها الوالية من خالل الرسائل احلاالت اليت-دال 

إن واليـة املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين قد تدخلت عرب السنوات يف عدٍد من احلاالت                -٣٨
وال يتناول هذا اجلزء من التقرير سوى مسائل قليلة منتقاة وال يشكل استعراضاً مستفيضاً جلميع املسائل . املختلفة

 .  الواليةاليت تدخلت فيها

إن مراقبة احلدود واملشاكل الناشئة عن املهاجرين غري احلائزين ملستندات رمسية الساعني إىل عبور احلدود       -٣٩
وأحيلت إىل بلدان عديدة رسائل ُيدَّعى فيها استخدام قوة         . قـد شكلت مناسبات كثرية دوافع لتقدمي شكاوى       
 .إىل سوء املعاملة وتؤدي أحياناً إىل الوفاةمفرطة أثناء مراقبة احلدود، تصل يف بعض احلاالت 

وأحيلت أيضاً رسائل عديدة طُلب فيها معلومات عن حوادث غرق بواخر أودت حبياة مهاجرين، أو عن  -٤٠
 . حاالت وفاة أثناء حماوالت اجتياز احلدود

قت باالحتجاز اإلداري   وأحـيل عـدد مـن القضايا املتعلقة بادعاءات باالحتجاز التعسفي، اليت كثرياً ما تعل               -٤١
ولتحديد ما إذا كان حرمان طاليب اللجوء أو املهاجرين من احلرية يشكل احتجازاً تعسفياً،              . لـلمهاجرين وطاليب اللجوء   

 بشأن حالة املهاجرين    ٥يطبق املقرر اخلاص املعيار الذي اعتمده الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف مداولته رقم               
 مسألة  E/CN.4/2003/85) (٢٠٠٣ويتناول التقرير الصادر يف عام      ). ، املرفق الثاين  E/CN.4/2000/4(ء  وطـاليب اللجو  

  .االحتجاز اإلداري للمهاجرين مبزيد من اإلسهاب، ويقدم عدداً من التوصيات احملددة يف هذا الصدد

 أشار عدد منها إىل     وقد. وتشـكل أحياناً أوضاع االحتجاز يف مراكز االحتجاز فحوى هذه الشكاوى           -٤٢
 . مراكز احتجاز موجودة يف املطارات

وقد أُحيلت أيضاً حاالت تتعلق بتشريعات أو سياسات إدارية، مبا فيها تشريع مناهضة اإلرهاب، الذي                -٤٣
 .يقيد على وجه التحديد حقوق املهاجرين أو يؤثر عليها تأثرياً سلبياً

تعلق بأوجه قصور تشوب إجراءات الطرد ومبشاكل يف طريقة         وكـثرياً ما يتلقى املقرر اخلاص شكاوى ت        -٤٤
وقد أحيلت قضايا تتعلق بادعاءات عن عمليات طرد مجاعي للمهاجرين إىل عدد من البلدان،              . تنفيذ أوامر الطرد  

وعالوةً على ذلك، فقد أحيلت إىل حكومات عديدة يف سنوات ماضية حاالت            . وكانت موضوع رسائل عديدة   
 . احتجاز وطرد أطفال غري مصحوبنيتتعلق بإجراءات

وأحيل كذلك عدد من القضايا املتعلقة بشواغل إزاء مهاجرين يف نظام القضاء اجلنائي، مبا فيها ادعاءات           -٤٥
عن تعرضهم للتعذيب وسوء املعاملة وحرماهنم من ضمانات احملاكمة العادلة ومن إمكانية حصوهلم على احلماية               

 .  من احلاالت اليت تطبق بشأهنا عقوبة اإلعدامالقنصلية، وال سيما يف عدٍد

وتـناول عـدد مـن الرسائل ما أُفيد عن َتَعرُّض مهاجرين وطاليب جلوء العتداءات عنصرية على أيدي          -٤٦
 . موظفني عموميني أو أفراد عاديني

تخذ السلطات إجراءات   وكـثرياً ما تلقى املقرر اخلاص كذلك ادعاءات عن اعتداءات قام هبا أفراد عاديني ومل ت                -٤٧
ووردت شكاوى بشأن أنشطة وكاالت تشغيل   . وافـية بشأهنا، وكثرياً ما كانت هذه االعتداءات ضد مهاجرين قانونيني          
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خاصة، كفرض رسوم غري قانونية، وقيام أصحاب العمل مبصادرة مستندات هوية العمال املهاجرين، وفرض شروط عمل                
ن فترات استراحة، واقتطاعات غري قانونية من األجور، ورفض دفع األجور           جمحفـة، كـالعمل لساعات طويلة جداً دو       

كما أرسلت يف . وقد تصل هذه املعاملة يف بعض األحيان إىل حاالت تشغيل قسري. املسـتحقة، وسوء املعاملة، واحلبس   
  .الدول ملواطنيهابعض احلاالت رسائل إىل دول الضحايا املزعومني لالستفسار منها عن احلماية اليت وفرهتا تلك 

وكـثرياً مـا يكـون املهاجـرون العاملون يف اخلدمة املرتلية، ومعظمهم من النساء، ضحايا مزعومني                  -٤٨
. النـتهاكات من هذا القبيل، وكذلك، يف بعض احلـاالت، ضحايـا االعتـداء اجلنسي من ِقَبل مستخدميهم              

 ٢٠٠٤حتليـل متعمق يف التقرير املقدم إىل اللجنة يف عام وكانت حالة املهاجرين العاملني يف اخلدمة ملرتلية موضع 
)E/CN.4/2004/76 .( 

أو أعمال  /كمـا حيـيل املقرر اخلاص إىل احلكومات املعنية ما ورده من معلومات بشأن االعتداءات و                -٤٩
قوق اإلنسان  الترهيب اليت تعرض هلا أعضاء املنظمات غري احلكومية أو رابطات املهاجرين املشاركني يف تعزيز ح              

 . للمهاجرين ومحايتها والدفاع عنها

  املسائل-هاء 

  املسائل اليت تستحق مزيداً من الدراسة-١

 . ال ُيتوخى من هذا الفرع من التقرير تقدمي عرض مستفيض جلميع املسائل ذات الصلة مبقتضى أحكام الوالية -٥٠

 إىل أن عدم االعتراف بالطلب على اليد العاملة         وقـد أشـار املقرر اخلاص يف تقريره إىل اجلمعية العامة           -٥١
املهاجـرة، وهو عامل مشترك بني البلدان املضيفة، يكتسي أمهية الكشف عن جمريات األمور عندما يتضح وجود   
نوع من العالقة بني عدم االعتراف بذلك وظهور إيديولوجيات معادية للمهاجرين يشوهبا كثري من األحيان كره                

 ). ٩، الفقرة A/60/357انظر (نصرية لألجانب ونزعة ع

 : ويف هذا الصدد، أشار املقرر اخلاص إىل أنه يعتزم النظر يف معلومات تتعلق بالعوامل التالية -٥٢

 الطلب احلقيقي على العمال املهاجرين يف الدول األعضاء � 

غرض حتديد مستوى   البـيانات املتعلقة بعدد العمال املهاجرين النقابيني وغري النقابيني، وذلك ب           �
 َتقَبُّل الطلب على العمال املهاجرين 

البـيانات املـتعلقة مبؤشرات التغريات يف اإليديولوجيات املعادية للمهاجرين، كإحصاءات عن             �
 التمييز الذي متارسه الشرطة ضد األجانب أو عن اجلرائم املرتكبة ضدهم بدافع الكره 

ءات املرتكبة ضد املهاجرين والعقوبات املفروضة يف هذا        اإلحصـاءات املتعلقة باجلرائم واالعتدا     �
الصـدد، وهـي إحصـاءات من شأهنا أن تساعد على تقدير درجة اإلفالت من العقاب على                 
انـتهاكات حقـوق اإلنسان للمهاجرين، وال سيما فيما يتعلق بسالمتهم الشخصية وحبقوقهم             

 ). ١١ا، الفقرة انظر الوثيقة ذاهت(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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ويعد نكران الطلب . وترتبط كل هذه العوامل ارتباطاً وثيقاً بانتهاكات فعلية حلقوق اإلنسان للمهاجرين -٥٣
عـلى العمـل أمراً هاماً، إذ يشكل أحد العوامل الرئيسية املفضية إىل اهلجرة غري النظامية، وهو وضع يكمن يف                    

وعليه، فإن  . ت العديدة حلقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا املهاجرون       صـميم حاالت االستغالل الكثرية واالنتهاكا     
املقـرر اخلاص، شأنه يف ذلك شأن سلفه، يرى أن حالة املهاجرين ذوي الوضع اإلداري غري النظامي هي مسألة                   

وتشمل هذه الفئة املهاجرين الذين دخلوا البلد       ). ٥٨-٥٠، الفقرات   E/CN.4/2001/83انظر  (حتظـى باألولوية    
ملضيف سراً، وطاليب اللجوء الذين رفض منحهم اللجوء، واملهاجرين الذين وجدوا أنفسهم يف وضع غري قانوين                ا

 . حبكم الواقع، واملهاجرين الذي انقضت مدة صالحية تصاريح إقامتهم

 :ا يليإن التجاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت حتدث يف إطار اهلجرة غري النظامية كثرية، وقد تشمل م -٥٤

 حاالت هتريب األشخاص واالجتار هبم، وهي تشمل نساء وأطفال يف كثري من احلاالت �

 حاالت انتهاك احلق يف احلياة واحلق يف السالمة الشخصية اليت حتدث أثناء عمليات مراقبة احلدود �

فراد عاديون أشكال خمتلفة من انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت يرتكبها أ �
دون عقاب، كالتشغيل ساعات عمل طويلة، ودفع مرتبات تقل كثرياً عن األجور الدنيا احملددة              
مبوجـب القانون، وأوضاع العمل القاسية واخلطرية، من بني انتهاكات أخرى؛ وقد تؤثر هذه              

 احلاالت على املهاجرات بصفٍة خاصة

 كانتهاكات احلق يف احلرية واألمن، اليت       أوجـه القصـور املختلفة اليت تشوب عمليات الطرد،         �
حتـدث عـلى األخص عندما يوضع املهاجرون رهن االحتجاز اإلداري، وانتهاكات احلق يف              
حماكمـة عادلة، وأوضاع االحتجاز غري الوافية، وعدم توفري احلماية ملن هم عرضة للمخاطر،              

 . كاألطفال غري املصحوبني، وإساءة املعاملة

 .  املسائل بأمهية رئيسية وتستحق مزيداً من الدراسةوحتظى كل هذه -٥٥

ومـن املسـائل األخرى اليت تثري قلقاً شديداً التقارير الكثرية الواردة بشأن انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان       -٥٦
علقة ويف هذا الصدد، قد يكون للشكاوى املت      . ارتكبـت يف إطـار اهلجرة القانونية، وغالباً يف حاالت اهلجرة املؤقتة           

بيد أن القضايا املتعلقة    . بأوضـاع العمل االعتسافية بعض أوجه الشبه بشكاوى األشخاص ذوي الوضع غري النظامي            
حبـاالت اهلجرة القانونية تتصل كذلك عادةً مبشاكل معيَّنة حمددة للغاية، كاقتطاع مبالغ من األجور بغية سداد رسوم                  

 العمال، وإدخال البلدان املضيفة تعديالت على بنود العقود اليت مت           الوسـاطة للوكـاالت اخلاصة اليت تتوىل استقدام       
ومن الشكاوى الشائعة ساعات العمل الطويلة بدون أجر إضايف، ودفع أجور تقل كثرياً عما مت . االتفـاق عليها سابقاً  

من اإلجازة املدفوعة   االتفاق عليه وقت التوظيف، وفرض رسوم غري قانونية، ورفض دفع املرتبات املستحقة، واحلرمان              
ويف عدد من احلاالت، اشتكى أيضاً مهاجرات ومهاجرون من سوء املعاملة وفرض قيود على حرية التنقل، مبا                 . األجر

وكثرياً ما أفرزت حالة النساء املهاجرات مشاكل حمددة، من بينها الشكاوى           . يف ذلـك قيام مستخدميهم باحتجازهم     
ومن األمثلة على ذلك أن     . ويف حاالت كثرية، ُيخضع العمال ألوضاع عمل خطرة       . ةاملتعلقة بالتعرض لإلساءة اجلنسي   

للعمل املؤقت يف الواليات املتحدة، كالذين تطلق عليهم تسمية عمال          ) H2B(العمـال املهاجرين الذين منحوا تأشرية       
 . ات العملالغابات، قد اشتكوا من حاالت اعتسافية كثرية، وخصوصاً ما يتعلق منها حبوادث وإصاب
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وكـثرياًً ما كانت إجراءات الوكاالت اخلاصة الستقدام العاملني من اخلارج، مثل فرض رسوم باهظة وتوظيف                 -٥٧
 . املهاجرين يف وظائف خيضعون فيها ألوضاع عمل اعتسافية، موضع شكاوى ومسألة تستحق إنعام يف النظر فيها

طن كوسيلة لتفادي صاحب العمل الرئيسي َتَحمُّل املسؤوليات        إن املمارسـات املتمـثلة يف إبرام عقود من البا          -٥٨
 . املترتبة على التوظيف جتعل من الصعوبة مبكان على العمال املهاجرين أن يطالبوا حبقوقهم يف مواجهة االعتساف

ن وباإلضافة إىل ذلك، فقد مت إبراز خصائص معيَّنة لسياسات وممارسات اهلجرة املعتمدة يف بعض البلدا               -٥٩
وتشمل هذه السياسات واملمارسات    . املضـيفة اليت من شأهنا أن جتعل املهاجرين عرضةً لالستغالل بصفٍة خاصة           

موظفني حكوميني مصادرة أصحاب العمل للوثائق اليت تثبت هوية املهاجرين، وحيدث ذلك أحياناً بتواطؤ جلي من 
ال تسمح  " رعاية" إىل أصحاب العمل؛ ووجود نظم       يقومـون مبصادرة تلك الوثائق أثناء دخول املهاجرين وتسليمها        

لـلمهاجرين بتغـيري أصحاب العمل، األمر الذي جيعل شرعية إقامتهم يف بلٍد حمدد تعتمد اعتماداً كلياً على أصحاب                   
 حمددة من املهاجرين، كالعاملني  العمـل أولئك؛ وعدم مراقبة أماكن العمل ووكاالت التشغيل اخلاصة؛ ووضع فئات           

 اخلدمـة املرتلية، خارج محاية القانون؛ وعدم توفري الدعم للمهاجرين الراغبني يف تقدمي شكوى بشأن                مـنهم يف  
 .ويواجه املهاجرون العائدون إىل أوطاهنم صعوبات حمددة يف مباشرة إجراءات قانونية ومتابعتها. االستغالل

وغالباً ما  .  رعاياها املهاجرين يعد تطوراً هاماً     وفـيما يتعلق بالبلدان املرِسلة، فإن اعتماد برامج شاملة حلماية          -٦٠
ومسألة . تـنفذ هـذا اإلجراء وزارات ووكاالت حكومية شىت، وكثرياً ما ينفذ عن طريق اخلدمات القنصلية لبلٍد ما                 

سات احلماية عموماً واحلماية القنصلية حتديداً هي مسألة تستحق أيضاً مزيداً من النظر والدراسة، فمن شأن هذه املمار                
  .أن تقدم أمثلة وإرشادات هامة للحكومات اليت تسعى إىل محاية املهاجرين من االنتهاكات واالستغالل

ويف حاالت اهلجرة النظامية وغري النظامية كذلك، فإن القيود القانونية أو العملية املفروضة على مشاركة  -٦١
هلذا . تغالل اليت يعانيها املهاجرون يف سوق العمل      املهاجـرين يف االحتادات تشكل عامالً رئيسياً يف حاالت االس         

 . السبب، تعد هذه املسألة أساسية أبرزها املقرر اخلاص يف تقريره إىل اجلمعية العامة

وباملـثل، فإن التمييز واإليديولوجية املعادية للمهاجرين، الذين تربهن على وجودمها اجلرائم العنصرية وممارسات             -٦٢
تقاريـر وسـائط اإلعالم وتصرحيات الشخصيات السياسية، يشكالن عاملني مؤثرين على مجيع             الشـرطة التميـيزية و    

وأخرياً، فإن اإلفالت من العقاب على حاالت االستغالل،        . املهاجرين، النظاميني منهم أو املخالفني، واملؤقتني أو الدائمني       
  . استمرار انتهاكات حقوق اإلنسانكما على انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان، هو من العناصر الرئيسية يف

  عوامل أساسية وحاالت حمددة-٢

بغية اختاذ إجراء فعال ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين، ال بد من النظر يف خمتلف جوانب االنتهاكات                  -٦٣
املهاجرين حتدث اليوم يف    والكثري من مشاكل    . القائمة، مبا فيها العوامل األساسية املؤدية إىل حدوث مثل هذه االنتهاكات          

وعليه، فإن . مضـمار القطـاع اخلـاص، مما جيعل الدولة مسؤولة عن التقصري يف العمل يف جمال التشريع وإنفاذ القانون         
األفعـال الـيت يقـوم هبـا املهربون والتجار والوكاالت اخلاصة اليت تتوىل استقدام العمال من اخلارج وأصحاب العمل        

ساً إىل أفراد يعملون بصفتهم الشخصية أو إىل شركات خاصة، غري أنه تبقى الدولة مسؤولة عن                االستغالليون تعزى أسا  
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وعالوةً على ذلك، فإنه يترتب على الدولة التزامات إضافية         . التقصـري يف بذل اجلهود الالزمة إلعمال حقوق املهاجرين        
  . من غريهم لالستغالل، كاألطفاللضمان توفري احلماية يف القضايا املتعلقة خصوصاً مبن هم أكثر عرضة

ومـع ذلـك، فـإن الدولة مسؤولة مباشرةً عن الكثري من املسائل الصعبة واحلساسة املرتبطة باهلجرة،                  -٦٤
كاإلجـراءات اليت يتخذها موظفو الدولة يف إطار مراقبة احلدود والتوقيف واالحتجاز وضمان احملاكمة املنصفة؛               

اء احملتجزون منهم إدارياً بغرض طردهم أو احملاكمات اجلارية يف إطار نظام وإجـراءات حماكمـة املهاجرين، سو    
القضاء اجلنائي؛ وتنفيذ إجراءات وتدابري الطرد؛ والسياسات املتعلقة بإصدار وإلغاء التأشريات وتصاريح العمل؛             

 . وضمان إمكانية احلصول على احلماية أو اختاذ تدابري للحماية عن طريق اخلدمات القنصلية

والدولـة مسـؤولة أيضاً عن ضمان احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، وحرية االنضمام إىل أي نقابة أو                   -٦٥
 .رابطة، والرعاية الصحية األساسية، والتعليم األساسي األطفال

ومن املهم كذلك النظر يف العوامل األساسية املسببة للهجرة ويف ما يتعرض لـه املهاجرون من انتهاكاٍت  -٦٦
هلذا . والتمييز هو عامل رئيسي يف االنتهاكات الكثرية حلقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا املهاجرون  . قوق اإلنسان حل

 . فهو ما برح منذ البداية من القضايا اجلوهرية اليت تتناوهلا والية املقرر اخلاص

 فهو يؤثر على إمكانيات     .ويعـاين املهاجـرون، نساًء ورجاالً، من التمييز يف جماالت كثرية من حياهتم             -٦٧
إن األبعاد املتعددة للتمييز، والتفاعل بني      . املهاجـرين يف التمتع حبقوق اإلنسان كافةً وحيد من هذه اإلمكانيات          

خمـتلف دوافع التمييز، مثل نوع اجلنس، والعرق والدين، هلا أثر يف حدة وقسوة املمارسات التمييزية اليت يعانيها       
نه ال ميكن فصل األضرار أو أوجه احلرمان اليت تعانيها املهاجرات لكوهنن إناثاً عن              ومـثال ذلك أ   . املهاجـرون 

والتفاعل ما بني . األضرار النامجة عن صفات ومميزات شخصية أخرى تتصل بدينهن أو عنصرهن أو أصلهن الوطين
واحلرمان واالستغالل عادةً   خمتلف دوافع التمييز اليت يتعرض هلا املهاجرون يسفر عن جتارب وأمناط من االستبعاد              

مكان العمل، وفرص احلصول على اخلدمات االجتماعية والعدالة والتعليم         : ما تتراكم وتشتد ومتس مجيع اجملاالت     
 .والسكن والرعاية الصحية، واملشاركة يف احلياة العامة ويف هيئات اختاذ القرارات

وغالباً ما يتخذ . اقم املمارسات التمييزية ضد املهاجرينووسائط اإلعالم هي عامل آخر من شأنه أن يسهم يف تف      -٦٨
وقد يشكل كل من اللغة والتوصيف وسيلتني ذكيتني لتوصيل أفكار          . تصـوير وسـائط اإلعالم للمهاجرين شكالً منطياً       

فكار السلبية  وما أن تنتشر األ   . متييزية ختاطب الالشعور، وهلا وقعها يف الصورة اليت تتكون لدى عامة الناس عن املهاجرين             
هذه الصور السلبية ال يوازهنا قدر وافق من الصور اإلجيابية،        . الـيت تشـوه صـورة املهاجرين، تأخذ يف الترسخ تدرجيياً          

. ويف مقابل ذلك، فإنه نادراً ما يتم اإلبالغ عن حوادث تنم عن العنصرية وعن مناهضتها              . كاملسامهة الثقافية للمهاجرين  
 . يل للممارسات األكثر شيوعاً اليت تنم عن عنصرية وكره لألجانب، ولكيفية القضاء عليهاوال يوىل سوى اهتمام ضئ

وبالـنظر إىل الطابع املتعدد األبعاد للممارسات التمييزية اليت متس املهاجرين، من حيث كل من التفاعل              -٦٩
 يف أمناط التمييز اليت يتعرض هلا       بـني دوافـع التمييز وفئات احلقوق املنتَهكة، يعتزم املقرر اخلاص مواصلة النظر            

 .املهاجرون وإيالَء األولوية لتحليل البعد اجلنساين للهجرة
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ومنذ إقرار  . ويشـكل عدد من املسائل االقتصادية واالجتماعية واإلمنائية أسباباً جوهرية لظاهرة اهلجرة            -٧٠
جتماعية املتصلة هبا، سواًء يف التقارير      ، روعيت فيها العوامل اإلمنائية واالقتصادية واال      ١٩٩٩الواليـة يف عـام      

العوامل االقتصادية  : ومن بني املسائل اليت مت تناوهلا ما يلي       . )٦(أم يف الـتقارير عن الزيارات امليدانية       )٥(العامـة 
واالجتماعـية بوصفها من األسباب اجلذرية للهجرة؛ واملسائل االقتصادية واالجتماعية اليت تؤدي إىل استضعاف              

ين عموماً أو بعض الفئات احملددة كالنساء واألطفال؛ وما للهجرة من آثار، إجيابية وسلبية كذلك، يف                املهاجـر 
البلدان األصلية، وال سيما فيما يتعلق بعمليات بالتحويالت املالية وحبالة أفراد األسرة الباقني يف الوطن؛ وتعزيز أو 

رة؛ والتشجيع على اتباع هنٍج مشويل حلل املشاكل اليت تثريها    عدم تعزيز البلدان املستضيفة للجوانب اإلجيابية للهج      
 . اهلجرة يأخذ يف احلسبان املسائل املرتبطة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية

وقد يعاين أطفال   . وللمسائل االقتصادية واالجتماعية وقع خاص يف األطفال املشاركني يف عملية اهلجرة           -٧١
داهنم األصلية من مشاكل خطرية كثرية، وهو أمر يفضي إىل نشوء ما يعرف أحياناً              املهاجـرين الذين بقوا يف بل     

والقيود املفروضة حالياً على مل مشل األسر قد تدفع بالوالدين إىل اختاذ تدابري يائسة، كاللجوء               ". املشتتة"باألسر  
طر كبري جيعلهم ضحايا لالجتار    غري أن هذا العمل قد يعرض األطفال خل       . إىل مهربني لكي يلتئم مشلهم مع أطفاهلم      

 االقتصادية كالفقر والعوز، فضالً عن      -وكثرياً ما تكون املشاكل االجتماعية      . ولغـريه مـن أشكال االستغالل     
الصعوبات احلالية اليت يواجهها البالغون الساعون للهجرة، أسباباً مؤدية إىل نشوء ظاهرة األطفال املهاجرين غري               

وأخرياً، من اجلدير باإلشارة أن أطفال      . تضعفة أكثر من غريها وتتطلب اهتماماً خاصاً      املصحوبني، وهي فئة مس   
املهاجـرين كـثرياً ما يواجهون أمناطاً خمتلفة كثرية من التمييز، وقد جيدون صعوبات مجة يف االندماج يف جمتمٍع                   

 .لغياب الدعموأطفال املهاجرين ذوي الوضع غري النظامي يكونون أشد تعرضاً للتهميش و. جديد

ويعتزم املقرر اخلاص، يف التحليل الذي يعده بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا املهاجرون،                -٧٢
مبن فيهم النساء واألطفال، مواصلة تناول العوامل اإلمنائية واالقتصادية واالجتماعية الكامنة يف صميم الكثري من               

املناقشة اليت سيجريها اجلزء الرفيع املستوى للجمعية العامة يف العام القادم ومن املتوقع أن تكون . املشاكل القائمة
 . فرصةً فريدة ملواصلة النظر يف هذه املسائل

  االستنتاجات-ثالثاً 

ليست املواضيع احملددة آنفاً سوى قلة من املسائل الكثرية، املختلفة واملعقدة واملقلقة، اليت قد تندرج يف                  -٧٣
. هلذا، يعتزم املقرر اخلاص مواصلة عقد مشاورات بشأن املسائل اليت تستوجب اهتمامه. قرر اخلاصنطاق والية امل

وعلى حنو ما أشري إليه أعاله، فهو يأمل يف منح أولوية عالية لالنتهاكات اليت ترتكبها الفعاليات، الدول منها وغري 
الل أكثر من غريهم، كاملمارسة املتمثلة يف       الـدول، وكذلك للممارسات اليت قد جتعل املهاجرين عرضة لالستغ         

 . إبرام عقود من الباطن مع العمال املهاجرين

ويعتزم املقرر اخلاص، على حنو ما ورد يف تقريره إىل اجلمعية العامة، التركيز أوالً على مسألة الطلب على  -٧٤
 يف الدول األعضاء، حسب قطاعات      الـيد العاملة املهاجرة وذلك بتحليل الطلب احلقيقي على العمال املهاجرين          

 . االقتصاد، خالل السنوات اخلمس املاضية
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ومن هذا . وسيسترشد املقرر اخلاص يف عمله بأحكام قرارات جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة ذات الصلة  -٧٥
املتحدة بشأن اهلجرة   املـنطلق، فهـو يأمل أن يواصل املشاركة النشطة يف عملية التحليل اجلارية داخل منظومة األمم                 

  .والتنمية، وأن يتمكن من تقدمي مسامهة يف اجلزء الرفيع املستوى الذي سيجري يف اجلمعية العامة يف العام القادم

 .وينوي أثناء اضطالعه بعمله أن يتعاون تعاوناً وثيقاً مع مجيع الفعاليات ذات الصلة وأن ينسق معها -٧٦

 . شاركة يف عمليات التشاور العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية املتعلقة باهلجرةوهو يأمل أيضاً أن يواصل امل -٧٧

، )٣٠الفقرة   (٢٠٠٥/٤٧وأخرياً، يود املقرر اخلاص اإلشارة إىل أن جلنة حقوق اإلنسان قد طلبت، يف قرارها                -٧٨
بري اليت اعتمدهتا بعض الدول واليت تقيد       إىل املقـرر اخلاص أن ُيَضمَِّن تقريره السنوي فصالً عن تأثري التشريعات والتدا            

وبالنظر إىل تعيني مقرر خاص جديد مؤخراً، وإىل تكريس فترة زمنية           . حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمهاجرين    
نني بيد أن القوا  . إلجراء مشاورات أولية بشأن تطوير الوالية، فلم َيَتَسنَّ تقدمي حتليل من هذا القبيل يف تقرير هذا العام                

اجلديدة، القائمة منها واملقترحة، اليت تقيد حقوق املهاجرين وحرياهتم ما برحت منذ فترة طويلة مسألة تثري بالغ القلق                  
 . لدى املقرر اخلاص، وهو يتطلع إىل دراستها يف تقريري العام القادم

 

 احلواشي

 .٢٩، الفقرة ٢٠٠٥/٤٧؛ وقرارها ٥، الفقرة ١٩٩٩/٤٤قرار جلنة حقوق اإلنسان  )١( 
 .٣٣، الفقرة ٢٠٠٥/٤٧قرار جلنة حقوق اإلنسان  )٢( 
 بشأن احلرية النقابية ومحاية حق ٨٧أن العمل اجلربي أو القسري، واالتفاقية رقم  بش٢٩االتفاقية رقم  )٣( 

 بشأن املساواة يف    ١٠٠ بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والتفاوض اجلماعي، واالتفاقية رقم           ٩٨التنظيم، واالتفاقية رقم    
 بشأن التمييز يف    ١١١االتفاقية رقم   األجـر بـني العمـال من الرجال والنساء لقاء نفس العمل املتساوي يف القيمة، و               

 بشأن حظر أسوأ ١٨٢ بشأن احلد األدىن لسن القبول يف العمل، واالتفاقية رقم      ١٣٨االستخدام واملهنة، واالتفاقية رقم     
 .أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها

؛ انظر كذلك   ٧٣-٤٩قرات  ، الف E/CN.4/2005/85، و ٤١-٣٥، الفقرات   E/CN.4/2001/83انظر   )٤( 
A/57/292 ٢٤-١٧، الفقرات. 
ــثالً،   )٥( ــر، م ــرة E/CN.4/2000/82انظ ــرات E/CN.4/2001/83؛ و١٤، الفق  ؛ ٤٧-٤٣، الفق
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