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 دورة الستونال
 *من جدول األعمال املؤقت) ب( ٧٣البند 

 كـي ذلــا فـمـان، بـوق اإلنسـمسائل حق
 يـة لتحسني التمتع الفعلــــالبديلـُّـهـُـج الن
   وق اإلنسان واحلريات األساسيةـحبق

 حقوق اإلنسان للمهاجرين  
 **مذكرة من األمني العام  

 
عـن حقـوق   التقريـر املؤقـت   يتشرف األمـني العـام أن حييـل إىل أعضـاء اجلمعيـة العامـة         

 ، املقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق اإلنسـان          خـورخي بوسـتامانيت    الـذي قدمـه   اإلنسان للمهاجرين   
 .٥٩/١٩٤ اجلمعية العامةقرار لـا وفق
 

 موجز 
 يف تقريـري    وقد أبـديتُ  . ٥٩/١٩٤ لقرارها   ـاأقدم هذا التقرير إىل اجلمعية العامة وفق       

 بإجيـاز إىل  بعض املالحظـات األوليـة املتعلقـة بـاهلجرة وحقـوق اإلنسـان للمهـاجرين وتطرقـتُ            
 . كمقرر خاصإجناز املهام املوكلة إيلَّـأستخدمها فـي وصف أساليب العمل اليت س
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 مقدمة - أوال 
 ٤٤/١٩٩٩ يف القــرار ،قــررت جلنــة حقــوق اإلنســان يف دورهتــا اخلامســة واخلمســني  - ١

 حبقـوق اإلنسـان للمهــاجرين   اعنيـ  ما خاصـ ان مقـرر ـأن تعيـ ، ١٩٩٩أبريـل  / نيسـان ٢٧املـؤرخ  
السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة أمام توفري احلمايـة           لدراسـة   ملدة ثالث سنوات  

الكاملة والفعالة حلقوق اإلنسان هلذه الفئـة املستضـعفة مبـا يف ذلـك العقبـات والصـعوبات الـيت                    
 .قانونــيوضع غري تعترض عودة املهاجرين الذين ال حيملون وثائق أو هم يف 

ة تقارير إىل جلنـة     ــتـ بتقدمي س  ١٩٩٩ هلذا القرار، قامت املقررة اخلاصة منذ عام         اووفق - ٢
 .حقوق اإلنسان وتقريرين مؤقتني إىل اجلمعية العامة

 ا معنيـ  ا خاصـ  اوقام رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا احلادية والستني بتعييين مقرر           - ٣
أغتـنم هـذه   أود أن و. ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ٢٩رين يف الرسـالة املؤرخـة      حبقوق اإلنسان للمهـاج   

ــالفرصــة ألعــرب عــن امتنــاين للســيدة غــابرييال    ســامهتها اجلليلــة يف مســألة   مل بيــزاروزرودريغي
 .٢٠٠٥ إىل عام ١٩٩٩حقوق اإلنسان للمهاجرين منذ عام 

رار جلنـة حقـوق اإلنسـان        وقـ  ٥٩/١٩٤ لقرار اجلمعية العامـة      اوفقيـُـقدَّم  وهذا التقرير    - ٤
ألة حقــوق اإلنســان للمهــاجرين يف    الواليــة املتعلقــة مبســ  اوقــد اســتلمت رمسيــ  . ٤٧/٢٠٠٥
 ، ولذا سأقتصر يف هـذا التقريـر علـى إبـداء بعـض املالحظـات األوليـة                 ٢٠٠٥أغسطس  /آب ٣

 .يف تقريري املقبل إىل اللجنةيف تناوهلـا اليت سأستفيض 
 

 املالحظات األولية -ا ثاني 
منــو  وميكـن أن يقـاس      . بسبب ارتباطهـا بالعوملـة    متناميــة  تشكل اهلجرة الدولية ظاهرة      - ٥

 وهـو أمـر يتعـذر االسـتمرار فيـه           ،هذه الظاهرة بازدياد التجارة يف السلع واخلدمات بني الدول        
. إىل عبـور احلـدود    الـيت حتفــز املهاجريــن       املعلومات واألفكـار    كـذا  بدون تدفقات املهاجرين و   

أعـداد  تــزايد  ما توليه احلكومات من انتباه متزايد لظاهرة اهلجرة الدولية إىل         أن يـُـعـزى   كن  ومي
ــاجرين ــث حقــوق ا       ،امله ــة مــن حي ــه مســاواة يف املعامل ــذا االنتبــاه مل تقابل إلنســان  غــري أن ه

وقررت اجلمعية العامة الرد على ما يلحق باملهاجرين من تدهور واضـح ومسـتمر              . لمهاجرينل
ح هـذا التصـنيف توجيـه       ـم يت ـول. عاملة بأن صنفت املهاجرين الدوليني يف فئة املستضعفني       يف امل 

حتليــل الســبب اجلــذري يـسـَّــــر أيضـــا اهتمــام املنظمــة بصــفة خاصــة هلــذه الفئــة فحســب وإمنــا  
وإذا ُعـــّرف مفهـــوم الضـــعف بأنـــه يعـــين أن املهـــاجرين، . للمشـــكلة وإجيـــاد احللـــول املمكنـــة

كــوهنم مهــاجرين، للحرمــان باملقارنــة بــآخرين مــن أفــراد جمــتمعهم املضــيف  د جملـــريتعرضــون، 
لك، فإن وضعهم ميكن وصفه بأنه وضع تسود فيه عـدم املسـاواة مـن               تـفهم بصفتهم   الذي يعرّ 
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وهـذا التمييـز    . التمييز بني املـواطنني واألجانـب     اليت تتمثـل فـي    الناحيتني القانونية واالجتماعية    
يسـتلزم إدراجـه يف الدسـتور بوصـفه       ، مـمــا     أهـم األفعـال اخلاصـة بالسـيادة        أحـد يعتبـر عمومـا   

ف  املـواطن ال يعـرّ     غـري  أووتعريف من هـو املـواطن       . أحد العناصر األساسية اليت تعرف الدولة     
 لعــدم ا يصــبح مصــدرامعيــارأيضــا  بــل حيــدد ،اجملتمــع الــذي يتمتــع بالســيادة الوطنيــة فحســب 

 . وبعبارة أخرى األجانب، املواطننياملساواة بني املواطنني وغري
عــن الطــابع القــانوين واالجتمــاعي  التســـاؤل ويفضــي بنــا هــذا الســياق املفــاهيمي إىل   - ٦

.  بـني الـذين يـرد تعـريفهم يف الدسـتور كمـواطنني واألجانـب               ، مـن الناحيـة العمليـة      ،للعالقات
 اق اإلنســان معنيــ للجنــة حقــوا خاصــاوبوصــفي مقــرر. وهنـــاك كثيـــر مــن اإلجابــات املمكنـــة

حبقوق اإلنسان للمهاجرين سأبدأ برنامج عملي بـالتركيز علـى سـياق أسـواق العمـل بوصـفها                  
 أو ،اإلطار القـانوين واالجتمـاعي الـذي جيـري فيـه التفاعـل الرئيسـي بـني املـواطنني واألجانـب               

ـر ويف إطــار تفسيــ. حقــوق اإلنســان هبــدف توضــيح العالقــة بــني اهلجــرة الدوليــة و ،املهــاجرين
، ه يف السـياق القـانوين واالجتمـاعي ألسـواق العمـل الدوليـة           ـحلقوق اإلنسان مـن دور تؤديـ       ما

 .بصـورة متبادلـةسيستخدم املصطلحان املهاجر واألجنيب حيـث تبـرز يف امليـدان، 
علـــى تصــديق الوإذا نظرنــا إىل قائمــة البلــدان الــيت وافقــت هيئاهتــا التشــريعية علــى         - ٧

ليــس هنــاك     لوجـدنا أنـه      االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
د مضـيف  ـبلـ ا  بلـد ٣٠هذا الصك الـدويل والـيت تزيـد علـى       علـى  يف عداد البلدان اليت صدقت      

بـني  هـذا يـدل على الفرق   و. واحد من البلدان اليت تعاين من تدفقات اهلجرة الرئيسية يف العامل          
القـيم واألفضـليات   إلــى   وهـو فـرق يعـزى إىل املصـاحل الوطنيـة و         ،بلدان املنشأ والبلدان املضيفة   

 االتفاقيـة علـى   أو عدم التصـديق     تصديق  ال ويصبح أوضح عندما يتخذ قرار بشأن        ،على السواء 
حـىت اآلن يف جمـال حقـوق اإلنسـان والعمـل            ال  اليت تعترب بالتأكيد أكثـر الصـكوك الدوليـة مشـو          

يف البلــدان يت تؤثـــر ولـذلك علينــا أن نســعى إىل زيـادة تفهــم العوامــل الـ   . جرين الــدولينيللمهـا 
بلـدان املنشـأ عنـد اختاذهـا        ويف بعــض     ،االتفاقيـة علــى   تصـديق   الاملضيفة عند اختاذها قرار عدم      

 .االتفاقيةعلى تصديق القرار 
ر قاسـم مشـترك يتمثـل        يظهـ  ،ومن بني العوامل ذات الصلة احملـددة يف البلـدان املضـيفة            - ٨

 ،يف مقاومة االعتراف الصريح بوجود طلب على العمـل الـذي يقدمـه املهـاجرون أو األجانـب       
 .أن الطلب قائم ويستقطب العمال املهاجرينالـذي يـثبـت على الرغم من الدليل العلمي 

عن االعتراف بالطلب على عمـل العمـال املهـاجرين، وهـو عامـل         ويكتسـي اإلحجـام    - ٩
عنـدما يتضـح وجـود نـوع مـن      الكشف عن جمريات األمـور   أمهية  ،رك بني البلدان املضيفة   مشت
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 مـا تكـون   ارـوظهور اإليديولوجيات املعاديـة للمهـاجرين الـيت كثيـ    اإلحجـام العالقة بني مسألة  
 .مشوبة بكره األجانب والعنصرية

راف بالطلـب علـى     االعتـ اإلحجـام عــن    الناشئة عن   ميكـن حتديـد تسلسـل األحـداث     و - ١٠
 :املهاجرون على النحو التالـيالعمل الذي يقوم به 

 وجود طلب على العمل الذي يوفره املهاجرون؛ - 
 االفتقار إىل االعتراف العام هبذه احلالة؛ - 
 منو اإليديولوجيات املعادية للمهاجرين؛ - 
 ؛زيادة األحداث اليت تشتمل على انتهاكات حلقوق اإلنسان للمهاجرين - 
 ؛من العقاب على هذه االنتهاكاتتـزايـد احلصانـة  - 
 .اجلزاءات من جانب اجملتمع الدويل فيما يتعلق هبذه االنتهاكات ازدياد االنتقادات أو - 

 
 أساليب العمل -ا ثالث 

كنقطـة بدايـة يف إطـار       االفتــراض املـذكور أعــاله       ه، باسـتخدامي    ــإن ما أنوي القيام ب     - ١١
 :ه، هو إجراء حتليل للمعلومات املتعلقة باجلوانب التاليةــضطلع بأالذي برنامج العمل 

 مــن جانــب قطاعــات  ،الطلــب احلقيقــي علــى العمــال املهــاجرين يف الــدول األعضــاء   - 
 اضيـة؛ على مدى السنوات اخلمس امل،االقتصاد

أعـدهتا قطاعـات    الـيت    ،البيانات املتعلقة بعدد العمال املهاجرين النقابيني وغري النقـابيني         - 
  هبدف التحقق من مستوى قبول الطلب على عمل املهاجرين؛،االقتصاد

ــات املتعلقــة مبؤشــرات التغــيريات يف اإليــديولوجيات املعاديــة للمهــاجرين مثــل        -  البيان
إحصاءات عن حتديد الشـرطة لسـمات األجانـب أو للجـرائم املرتكبـة ضـد األجانـب                   

 بدافع الكراهية؛
الـيت تفيـد يف   ، جلـرائم املرتكبـة ضـد املهـاجرين واجلـزاءات املفروضـة      اإلحصاءات عن ا   - 

 وبوجـه  ،تقييم درجة اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان للمهـاجرين         
 .خاص فيما يتعلق بسالمتهم البدنية واألصول اليت ميلكوهنا

 األخـرى الـيت     وسيكون من األساسي التنسيق والتشاور مـع اهليئـات الدوليـة والوطنيـة             - ١٢
 .تعمل بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف جمال املهاجرين وحقوق اإلنسان للمهاجرين
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 توثيق الصلة بـاإلجراءات اخلاصـة األخـرى للجنـة           ،يـ خالل اضطالعي بواليت   ،وأعتزم - ١٣
حقوق اإلنسان حبيث تصري اإلجراءات اخلاصة املتنوعـة الـيت يشـمل اختصاصـها حـاالت تـؤثر                  

ومـن املنطلـق    .  عن موقف واحـد    ،ر، كلما كان ذلك ممكنا    ــنسان للمهاجرين تعب  يف حقوق اإل  
 وبوجـه  ، أنوي التعاون مع اهليئات املسؤولة عن تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسـان     ،هـذات

ويف إطـــار . لجنـــة املعنيـــة حبمايـــة حقـــوق مجيـــع العمـــال املهـــاجرين وأفـــراد أســـرهمخـــاص ال
أو فــي   يف جمال حتديد خطة العمل الـذي سـأنتهجه          ، ســواء    خاص االضطالع بوالييت كمقرر  

واملنظمــات الدوليـة واملنظمــات  مـع احلكومـات   متواصـــال  اسـأجري حـوار  ، تنفيـذ هـذه اخلطــة  
 ومجيـع   ، مبـا يف ذلـك املهـاجرون أنفسـهم         ،احلكوميـة وغريهـا مـن منظمـات اجملتمـع املـدين            غري

 .سان للمهاجرين وتعزيزهاأصحاب املصلحة املعنيني حبماية حقوق اإلن
 


