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مسائل حقوق اإلنسان، : مسائل حقوق اإلنسان
مبا يف ذلك النهج البديلة لتحسني التمتع الفعلي 

   حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 مقـدم مـن املقـررة اخلاصـة         حقـوق اإلنسـان للمهـاجرين     تقرير عـن حالـة        

 للجنة حقوق اإلنسان
 

 مذكرة من األمني العام  
يتشــرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اجلمعيــة العامــة التقريــر املتعلــق حبقــوق اإلنســان      

ارو، املقـررة اخلاصـة للجنـة حقـوق اإلنسـان،      سـ للمهاجرين الذي قدمتـه غـابرييال رودريغيـز بي       
 .٢٠٠٤/٥٣  جلنة حقوق اإلنسان وقرار٥٨/١٩٠عمال بقرار اجلمعية العامة 
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 موجز 
يسـتكمل هـذا التقريـر املعلومـات عـن أعمــال املقـررة اخلاصـة املعنيـة حبقـوق اإلنســان           

ــوق اإلنســان       ــة حق ــا اخلــامس إىل جلن ــدمت تقريره ــذ أن ق ــاجرين من  E/CN.4/2004/76(للمه
 .)Add.1-4 و

وتالحـظ املقـررة    . ويلخص التقرير األنشطة اليت نفذت خالل الفترة قيـد االسـتعراض           
سـيما ذوو األوضـاع اإلداريـة     رار تدهور حالة حقـوق اإلنسـان للمهـاجرين، وال   اخلاصة استم 
 .غري النظامية

ــررة اخلاصــة   وت  ــرض املق ــرة قيــد       وصــفا ع ــيت شــهدهتا الفت ــن التطــورات ال لسلســلة م
وتشـري إىل  . يف تعزيز محاية حقوق اإلنسـان للمهـاجرين  اهلام االستعراض واليت كان هلا دورها    

 حتظــى بــه حقــوق اإلنســان هلــذه الفئــة املستضــعفة يف املناقشــات الــدائرة ضــآلة االهتمــام الــذي
وترحـب املقـررة   . ضرورة االعتراف هبـذه احلقـوق بصـورة عمليـة        إىل  حول سياسات اهلجرة و   

غـري أهنـا تـرى ضـرورة        . اخلاصة بظهور الكثري من العمليات االستشارية يف جمال إدارة اهلجـرة          
فكارهـا بشـأن عـدد مـن املسـائل ذات األمهيـة البالغـة الـيت                 يف أن تعرض علـى اجلمعيـة العامـة أ         
 .تتطلب، يف رأيها، اهتماما عاجال

ــبو  ــررة اخلاصــة تطل ــر يف التصــديق     املق ــدول األعضــاء أن تنظ ــة   إىل ال ــى االتفاقي عل
اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة     والدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم           

 وكـذلك بروتوكــول مكافحـة هتريـب املهــاجرين عـن طريــق     ظمـة العــابرة للحـدود،  اجلرميـة املن 
ــة االجتــار باألشــخاص وخباصــة النســاء         ــع وقمــع ومعاقب ــرب والبحــر واجلــو، وبروتوكــول من ال

اإلداريــة غــري   وتعتقــد أن إجــراءات تســوية حــاالت املهــاجرين ذوي األوضــاع      . واألطفــال
ــة  ــذجيــب أن ُتالنظامي ــن االحتــ  نف ــار م ــا       يف إط ــوق اإلنســان تالفي ــن حق ــم م ــا هل ــق مل رام املطل

وحتـث اجلمعيـة العامـة يف       . لتعريضهم لالبتزاز إذا ما تركت تسوية حـاالهتم ألربـاب األعمـال           
ســؤولية الــدول عــن   تــدوين مشــاريع املــواد املتعلقــة مب يفهنايــة األمــر علــى أن تواصــل عملــها   

 كما حتـث جلنـة حقـوق اإلنسـان          ،ن الدويل  اليت قدمتها جلنة القانو    األفعال غري املشروعة دوليا   
على أن تدون باملثل املبادئ األساسية والتوجيهية املتعلقة بـاحلق يف االنتصـاف واجلـرب لضـحايا             

 .حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل انتهاكات
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 مقدمة -أوال  
ارو، ســغــابرييال رودريغيــز بيهــذا هــو التقريــر الثالــث املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة مــن    – ١

رار اجلمعيـة   ، عمـال بقـ     املعنية حبقوق اإلنسان للمهـاجرين     املقررة اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان    
 .٢٠٠٤/٥٣  جلنة حقوق اإلنسان وقرار٥٨/١٩٠العامة 

 إىل  ٢٠٠٣أغسـطس   / آب ١ويغطي التقرير األنشطة املنفذة خالل الفترة املمتـدة مـن            - ٢
ويربز مسائل هامة معينة ترى املقررة اخلاصة أهنـا تتطلـب اهتمامـا             . ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٣٠

بـال داع، سيشـار عنـد االقتضـاء إىل التقـارير            وبسبب ضيق املسـاحة وحتاشـيا للتكـرار         . عاجال
ــذا الشــأن  الســابقة  ــة هب ــارة   املتعلق ــيت عاجلــت بإســهاب املســائل املث ــر أيضــا  . ال ويعــرض التقري

ــد         ــرة قي ــيت شــهدهتا الفت ــة حقــوق اإلنســان للمهــاجرين ال ــق حبماي ــة فيمــا يتعل التطــورات اهلام
 . االستعراض

 
 الوالية - ثانيا 

 الـذي  ١٩٩٩/٤٤ة أنشـطتها وفقـا لقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان              متارس املقـررة اخلاصـ     – ٣
 متديــد ٥٨وقــررت اللجنــة يف دورهتــا . أنشــأت اللجنــة مبوجبــه هــذه اآلليــة وحــددت وظائفهــا
 .٢٠٠٢/٦٢والية املقررة اخلاصة ملدة ثالثة أعوام أخرى يف قرارها 

الثـاين املقـدم إىل جلنـة    واإلطار القانوين الدويل لعمل املقـررة اخلاصـة حمـدد يف تقريرهـا       - ٤
وقـد أوضـحت    ). Add.1  و E/CN.4/2001/83( السـابعة واخلمسـني      احقوق اإلنسـان يف دورهتـ     

ــة          ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــا األول املق ــدهتا يف تقريره ــيت اعتم ــل ال ــاليب العم ــررة اخلاصــة أس املق
)A/57/292.( 

 
 األنشطة - لثاثا 
  موجز األنشطة -ألف  

 السـتني ي قدمته املقررة اخلاصة إىل جلنة حقوق اإلنسـان يف دورهتـا      يتضمن التقرير الذ   - ٥
)E/CN.4/2004/76 و Add.1-4 (            ملخصا لالجتماعات واألنشطة الـيت شـاركت فيهـا يف الفتـرة

املشـمولة   غـري    شاركت خالل الفتـرة   كما أهنا   . ٢٠٠٣نوفمرب  /يوليه إىل تشرين الثاين   /من متوز 
 :بالتقرير يف األحداث التالية

ــاين ١١ و ١٠يف  )أ(  ــرين الثـ ــوفمرب / تشـ ــية  ، ٢٠٠٣نـ ــة دراسـ ــت يف حلقـ تكلمـ
إدارة اهلجـــرة مـــن املنظـــور الـــدويل واألورويب  �نظمتـــها مديريـــة اهلجـــرة يف أوســـلو بعنـــوان  

 ؛�والوطين
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، شــاركت يف اجتمــاع يف جنيــف ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٢١ و٢٠ويف  )ب( 
 ؛هجرة الدوليةلفريق من اخلرباء أعدته اللجنة العاملية لل

، شـاركت يف نـدوة نظمهـا املعهـد         ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٣  و ٢٢ويف   )ج( 
 ؛�اهلجرة والتقسيم الدويل اجلديد للعمل�العايل للدراسات اإلمنائية جبامعة جنيف بعنوان 

، شــاركت يف حلقــة ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٣٠ إىل ٢٦الفتــرة مــن ويف  )د( 
إلنسان واالجتـار باألشـخاص نظمتـها يف بورتوريكـو رابطـة احلقـوق              عمل إقليمية عن حقوق ا    

ــة ــة، حيــث قــدمت املقــررة       : العاملي اصــة معلومــات عــن أحكــام    اخلشــركاء مــن أجــل العدال
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال املكمـل التفاقيـة                

 برة للحدود الوطنية؛األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العا
، قامــت بزيــارة رمسيــة إىل  ٢٠٠٤فربايــر / شــباط٢٩ إىل ٢٢ويف الفتــرة مــن  )هـ( 

 ؛مجهورية إيران اإلسالمية
، شاركت يف مناقشة موضوعية حـول مسـألة غـري           ٢٠٠٤مارس  / آذار ١ويف   )و( 

رض مـن   وكـان الغـ   .  نظمتها جلنـة القضـاء علـى التمييـز العنصـري           ،املواطنني والتمييز العنصري  
 ؛االجتماع املضي قدما يف إعداد التوصية العامة املنقحة بشأن غري املواطنني

، ُدعيـــت إىل املشـــاركة يف الـــدورة األوىل للجنـــة ٢٠٠٤مـــارس / آذار٢ويف  )ز( 
واتفقت مـع أعضـاء اللجنـة علـى مداومـة          . محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

، ممـا سـيمكنهما مـن تبـادل الـرأي حـول مواضـيع معينـة وتنسـيق                   االتصال بانتظام بني اجلـانبني    
 ؛عملهما

، قدمت املقررة اخلاصة تقريرهـا      ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٨ إىل   ٥ويف الفترة من     )ح( 
ويركــز التقريــر علــى األحــوال املعيشــية . الســتنياخلــامس إىل جلنــة حقــوق اإلنســان يف دورهتــا 

وتتضــمن اإلضــافات األربــع . اعهم الوظيفيــةخلــدم املنــازل املهــاجرين وظــروف عملــهم وأوضــ
للتقرير تفاصيل املراسالت املتبادلـة مـع احلكومـات وتقـارير عـن زيـارات إىل إسـبانيا واملغـرب                    

ــران اإلســالمية  ــة إي ــل، شــاركت يف حلقــة نقــاش حــول حقــوق    / نيســان٦ ويف ؛ومجهوري أبري
تــدى املهــاجرين يف آســيا اإلنســان للمهــاجرين نظمتــها الرابطــة الدوليــة حلقــوق املهــاجرين ومن 

أبريــل، نظمــت لقــاء / نيســان٧ويف ). رســبكت(والشــبكة األوروبيــة خلــدم املنــازل املهــاجرين 
 املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت حضــرت علــى مضــمون تقريرهــا الســنوي عرضــت فيــهإعالميــا 
 رةة املهـاج العمالـ �أبريل، شاركت يف حلقة نقاش بعنوان / نيسان٨ويف .  للجنة الستنيالدورة  

االتفاقيـة   نظمتها اللجنة التوجيهية للحملة العاملية الداعية إىل التصديق علـى            �وحقوق اإلنسان 
 ؛الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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) إســبانيا(أبريــل، توجهــت إىل برشــلونة  / نيســان١٥ إىل ١٣ويف الفتــرة مــن  )ط( 
قـوق اإلنسـان يف اجملـاالت االقتصـادية واالجتماعيـة           بدعوة من مرصد تنفيذ اإلعالن العـاملي حل       

والثقافية لكي تعرض على املأل تقريرها عن زيارهتا إىل إسبانيا يف كليـة احلقـوق جبامعـة بومبيـو          
والتقت املقررة اخلاصة بسلطات اجملتمع القطالوين املتمتع بـاحلكم الـذايت، وممثلـي اجملتمـع               . فربا
 ؛املدين

مايو، شاركت يف االجتمـاع التاسـع للمـؤمتر         / أيار ٢١ إىل   ١٧الفترة من   ويف   )ي( 
اإلقليمي للهجرة الذي عقد يف مدينة بنما، وحضـره نـواب وزراء مـن بليـز، بنمـا، اجلمهوريـة                    
الدومينيكية، السلفادور، غواتيماال، كنـدا، كوسـتا ريكـا، املكسـيك، نيكـاراغوا، هنـدوراس،               

 ؛الواليات املتحدة األمريكية
ــن   الفويف )ك(  ــرة م ــران١٨ إىل ٩ت ــا    / حزي ــة إىل إيطالي ــارة رمسي ــه، قامــت بزي يوني

 ؛سوف تقدم تقريرا عنها إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا القادمة
يونيــه، شـاركت يف االجتمــاع الســنوي  / حزيـران ٢٥ إىل ٢١الفتـرة مــن  ويف  )ل( 

ـــة املمـــثلني اخلاصـــني واخلـــرباء املســـتقلني ورؤســـاء األ /احلـــادي عشـــر للمقـــررين فرقــــة العاملـ
بيـان مشـترك    اعتمـده االجتمـاع     مـا   وكان من بـني     . لإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان    

 ؛)، املرفق األولE/CN.4/2005/5انظر (عن حقوق اإلنسان للمهاجرين 
يوليه، شاركت يف حلقـة عمـل حبثيـة يف جنيـف نظمتـها      / متوز٢١  و ٢٠ويف   )م( 

اهليكليــة لفهــم عمليــة االجتــار بالبشــر النــهج �ع معنــون جامعــة األمــم املتحــدة يف إطــار مشــرو
 ؛�ومكافحتها

يوليـه، حضـرت مـؤمتر سياسـات اهلجـرة يف           / متـوز  ٢٩ إىل   ٢٦ويف الفترة من     )ن( 
نصف الكرة األرضية الذي عقد يف كيتو أثنـاء انعقـاد املنتـدى االجتمـاعي األول لألمـريكتني،                  

نظمـه املنتـدى    يي  ذة اإلقليميـة واملوضـوعية الـ      الذي هو جـزء مـن برنـامج املنتـديات االجتماعيـ           
 ؛االجتماعي العاملي

اجللسـة العامـة    املشاركة يف   سبتمرب، ُدعيت إىل    / أيلول ٥ إىل   ٢ويف الفترة من     )س( 
. ٢٠٠٤ يف إطــار منتــدى برشــلونة لعــام ةللمــؤمتر العــاملي للتحركــات البشــرية واهلجــرة املنظمــ

 ؛�رشاد احلكم وتقاسم املسؤولية�ن كما ستنظم املقررة اخلاصة حوارا بعنوا
ــول١٠ و٩ويف  )ع(  ــة لألمــريكتني   / أيل ســبتمرب، ستشــارك يف املشــاورات اإلقليمي

 مبادرة برن يف سنتياغو، شيلي؛املنظمة يف إطار 
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سبتمرب، سوف تقوم املقررة اخلاصة بزيـارة       / أيلول ٣٠ إىل   ٢٠ويف الفترة من     )ف( 
 .رمسية إىل بريو

 
 مالحظات  -باء 
 الزيارات - ١ 

قامت املقررة اخلاصة أثناء الفترة قيد االستعراض بزيـارات رمسيـة إىل إسـبانيا واملغـرب          - ٦
ــا  ــران اإلســالمية وإيطالي ــة إي ــدورة . ومجهوري ــة حقــوق اإلنســان، عرضــت  الســتنيويف ال  للجن

ــن   ــرين عـــ ــام     تيزيارتقريـــ ــا يف عـــ ــتني قامـــــت هبمـــ ــرب اللـــ ــبانيا واملغـــ ــا إىل إســـ  ٢٠٠٣هـــ
)E/CN.4/2004/76/Add.2-3 (                ومذكرة مبدئيـة عـن زيارهتـا إىل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية الـيت

ومنـذ ذلـك احلـني، زارت املقـررة         ). E/CN.4/2004/76/Add.4 (٢٠٠٤فرباير  /جرت يف شباط  
كمــا أعربــت عــن رغبتــها يف  . ٢٠٠٤ســبتمرب /اخلاصــة إيطاليــا، وتعتــزم زيــارة بــريو يف أيلــول 

، والعمـل جـار علـى حتديـد مواعيـد           ٢٠٠٥ر يف مطلع عـام      زيارة بوركينا فاسو وكوت ديفوا    
 .مناسبة جلميع األطراف

ــبريا لد       - ٧ ــا ك ــت اهتمام ــها، أول ــررة اخلاصــة عمل ــت املق ــذ أن تول ــرف   ومن ــا يع ــة م راس
تــدفقات حللــت فخــالل الســنوات األوىل لواليتــها علــى ســبيل املثــال . �خطــوط الصــدع� بـــ

ة بني البلدان الواقعة مشـايل خـط احلـدود الفاصـلة بـني              اهلجرة املدفوعة بفعل الفوارق االقتصادي    
وركزت خـالل الفتـرة املشـمولة هبـذا         ؛  )١(الواليات املتحدة واملكسيك والبلدان الواقعة جنوبيه     

وبعد أن زارت إسـبانيا واملغـرب       . التقرير على سياق اهلجرة يف أوروبا وحوض البحر املتوسط        
ا الواقعـة   فريقيـ ن تتمكن من إهنـاء عملـها بزيـارة بلـدان أ           وإيطاليا خالل العام السابق، تأمل يف أ      
 .٢٠٠٥جنويب الصحراء الكربى يف مطلع عام 

وعالوة على ذلك، فقد كانت مسـألة اهلجـرة املختلطـة وعالقتـها بتـدفقات الالجـئني                  - ٨
 حيــث ركــزت علــى   ٢٠٠٤فربايــر /باطدافعــا هلــا لزيــارة مجهوريــة إيــران اإلســالمية يف شــ      

 العـودة الطوعيـة إىل الـوطن، وقـدمت مـذكرة أوليـة عـن هـذه الزيـارة للجنـة                      يعرف بـربامج   ما
 .ا لتقريرها الذي ستقدمه إليها يف دورهتا القادمةسلف الستنيحقوق اإلنسان يف دورهتا 

وواصــلت املقــررة اخلاصــة متابعتــها لتنفيــذ توصــياهتا الــواردة يف تقاريرهــا املقدمــة عــن   - ٩
، بعثـت برسـالة إىل حكومـة كنـدا بشـأن تنفيـذ              ٢٠٠٣ نـوفمرب / تشـرين الثـاين    ٧ففي  . زياراهتا

وسـوف تبعـث برسـائل مماثلـة يف         . )٢()E/CN.4/2001/83/Add.1(توصياهتا الـواردة يف تقريرهـا       
وتتوجـه املقـررة اخلاصـة بالشـكر إىل معهـد           . املستقبل القريـب إىل الـدول األخـرى الـيت زارهتـا           

إىل املشــاركة يف جلســة عمــل ســتعقد يف كــانون  اهلجــرة الــوطين املكســيكي علــى دعوتــه هلــا   
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 الســتعراض اإلجــراءات الــيت اختــذها بشــأن التوصــيات الــواردة يف الوثيقــة  ٢٠٠٥ينــاير /الثــاين
E/CN.4/2003/85/Add.2. 

 
 دراسات إفرادية - ٢ 

ا جلنة حقـوق اإلنسـان،       هب هراعت املقررة اخلاصة يف مجيع جوانب عملها، الذي أناطت         - ١٠
 حتليل املعلومات الواردة إليها وتويل اهتمامـا خاصـا حلـاالت ممارسـة       يفور جنساين   انتهاج منظ 

كمــا أهنــا تــرى أن مــن املهــم مراعــاة تكــوين تــدفقات املهــاجرين  . التمييــز والعنــف ضــد املــرأة
ومصدرها من أجل حتسني سبل محاية ما هلم من حقوق اإلنسـان بـالنظر إىل مـا قـد يتعرضـون             

 .ت إبان عملية اهلجرةله من خماطر واعتداءا
 السـتني وقد ركز التقرير املقدم من املقررة اخلاصة إىل جلنة حقوق اإلنسـان يف دورهتـا        - ١١

)E/CN.4/2004/76 (        علــى األحــوال املعيشــية وظــروف العمــل واألوضــاع الوظيفيــة للعمــال
 تـبني ثالثـة مـن       وترى املقررة اخلاصـة أن حالـة هـذه الفئـة          . املهاجرين املشتغلني باخلدمة املرتلية   

أوهلا اتساع نطـاق اهلجـرة وتأنيثهـا؛ واجلديـد         : أهم التحديات يف جمال اهلجرة الدولية املعاصرة      
وارتفـاع  الـيت تنشـأ منـها       بلـدان   ال بقـدر مـا هـو زيـادة عـدد            تهاليس ضخام يف هذه التحركات    

احلصـول  بة وثانيهـا صـعو  . سـيما يف بعـض البلـدان اآلسـيوية     ، والهانسبة النساء املشاركات في   
سيما املهاجرون ذوو األوضـاع اإلداريـة        اعتراف مبا للمهاجرين من حقوق اإلنسان، وال      على  

 . وآخرها ضرورة اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يف إدارة اهلجرة.غري النظامية
وباستخدام التعريف العـام الـذي وضـعته منظمـة العمـل الدوليـة للمهـام الـيت تقتضـيها                     - ١٢

ة هـاجر ، حللـت املقـررة اخلاصـة يف تقريرهـا املعاملـة الـيت تتعـرض هلـا املـرأة امل                    )٣(ملرتليـة اخلدمة ا 
حلقـوق اإلنسـان واألطـر القانونيـة     الرئيسـية  املشتغلة يف هذا القطاع يف ضوء الصـكوك الدوليـة       
والحظــت املقــررة اخلاصــة مــن جديــد يف . الــيت وضــعتها منظمــة العمــل الدوليــة يف هــذا اجملــال

واجبـة  الساسـية حلقـوق اإلنسـان       األعـايري   املأنه حىت عندما توجد جمموعـة متنوعـة مـن            تقريرها
سـيما املشـتغلة      وال -ي تواجهه املرأة املهـاجرة      ذالتطبيق على غري املواطنني، فإن واقع احلياة ال       

فــاملرأة املشــتغلة .  بعيــد كــل البعــد عــن املنصــوص عليــه يف القــانون الــدويل  -باخلدمــة املرتليــة 
فرض عليها قبول شروط جمحفة عند التعاقـد، وتوقعهـا شـركات التوظيـف يف           دمة املرتلية يُ  باخل

ين، وُتسـحب منـها أوراقهـا، وكـثريا مـا تتعـرض لسـوء املعاملـة واعتـداءات جنسـية                     حبائل الـدَّ  
وتوضح املقـررة اخلاصـة كيـف ينتـهي األمـر بـالكثري مـن النسـاء الـاليت                   . على يد أرباب العمل   

 التوظيــف إىل الوقــوع ضــحايا لعمليــات اجتــار تفضــي إىل اســتغالهلن يف       ختتــارهن شــركات 
وتـرى املقـررة   . ضروب من العمل قد تنطوي على أوضاع ترقى إىل مرتبة العبودية أو السخرة         
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 املــرأة يف تلــك احلالــة هــو وضــعها مــااخلاصــة أن مرجــع االســتغالل والتمييــز اللــذين تتعــرض هل
 . وأهنا مهاجرة وأهنا يف كثري من األحيان ال تقيم بصفة قانونيةجبوانبه الثالثة، أي كوهنا امرأة

ل هـؤالء العمـال مبوجـب    ووحتث املقررة اخلاصة يف تقريرهـا الـدول الـيت تسـمح بـدخ         - ١٣
قوانينها لضمان أال يعتمد وضع العامـل اعتمـادا   على مراجعة نظام للكفالة والتأشريات اخلاصة     

ل حمدد، ألن وضع التبعية هـذا جيـرد املـرأة مـن احلمايـة               مباشرا على عالقة العمل لدى رب عم      
بل ويدفعها إىل التزام الصمت إزاء ما تتعـرض لـه مـن إيـذاء خوفـا مـن أن تتعـرض للطـرد مـن                          

 .أو الترحيل/عملها و
 

 حاالت انتهاك حقوق اإلنسان للمهاجرين - ٣ 
نســـان ظلـــت املقـــررة اخلاصـــة تتلقـــى شـــكاوى عـــن انتـــهاكات مزعومـــة حلقـــوق اإل  - ١٤

ــد االســتعراض   ــرة قي ــة   . للمهــاجرين خــالل الفت ــر املقــدم للجن وتتضــمن اإلضــافة األوىل للتقري
)E/CN.4/2004/76/Add.1 (                نصوص الشـكاوى الـيت أرسـلت إىل احلكومـات فيمـا بـني كـانون

وسـتعرض  .  وكذلك الردود الواردة من احلكومات     ٢٠٠٣ديسمرب  /يناير وكانون األول  /الثاين
إجياز للمراسالت الصادرة والواردة منذ ذلك احلـني يف التقريـر الـذي سـتقدمه               املقررة اخلاصة ب  

 .للجنة يف دورهتا القادمة
وتبعا ألساليب العمل املعتمدة، أحيلت الشكاوى الواردة إىل احلكومـات املعنيـة وفقـا               - ١٥

ت وفيما يلي بعـض مـن األوضـاع الـيت تـردد           . إلجراءات االلتماسات العاجلة ورسائل االدعاء    
ــد االســتعراض          ــرة قي ــة خــالل الفت ــهاكات حلقــوق اإلنســان هلــذه الفئ ــوع انت ــزاعم بوق ــا م فيه

أوضـاع االحتجـاز القاســية؛   ) ب(االحتجــاز التعسـفي؛  ) أ: (ة اخلاصـ ةاسـتدعت تـدخل املقـرر   
ــري      ) ج( ــر غـ ــال قصـ ــاالت ألطفـ ــها حـ ــاز، ومنـ ــالل االحتجـ ــذاء خـ ــذيب واإليـ ــرض للتعـ التعـ

ــع   ) د(مصــحوبني؛  ــاجرين احملتجــزين، حــىت يف     إنكــار حــق التمت ــى امله ــة القنصــلية عل باحلماي
الوفــاة ) و(الشــرطة؛ لــدى جــز توهــو حموفــاة املهــاجر ) هـــ(حــاالت احملكــوم علــيهم باإلعــدام؛ 

عـدم الوفـاء بالضـمانات      ) ز(نتيجة إلفراط أفراد الشرطة أو قـوات األمـن يف اسـتخدام القـوة؛               
الطـــرد ) ط(ى احلـــدود بقـــرارات تعســـفية؛ رد املهـــاجر علـــ) ح(دلـــة؛ االـــدنيا للمحاكمـــة الع
الترحيــل اجلمــاعي وانتــهاك حقــوق اإلنســان لألشــخاص املــرحلني؛   ) ي(بــإجراءات مــوجزة؛ 

 .العنف اجلنساين) ل(إفالت مرتكيب اجلرائم اليت يتعرض هلا املهاجرون من العقاب؛  )ك(
ن قلقهــا إزاء وأعربــت املقــررة اخلاصــة أيضــا يف رســائلها املوجهــة إىل احلكومــات عــ    - ١٦

ــها       ــهاكات حلقــوق اإلنســان للعمــال املهــاجرين، ومن : بعــض األوضــاع الــيت تنطــوي علــى انت
أوضاع العمل املذرية اليت يفرضها أرباب األعمال واليت تعادل يف بعـض األحيـان العبوديـة                 )أ(

تقييــد حريــة التنقــل ) د(عــدم دفــع األجــور؛ ) ج(ســحب جــوازات الســفر؛ ) ب(والســخرة؛ 
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 اللفظية واالعتداءات اجلسـدية وسـوء أوضـاع املسـاكن الـيت قـد يكـون رب العمـل          واإلهانات
ضـروب  ) و(احلرمان مـن احلـق يف تكـوين اجلمعيـات واالنضـمام إليهـا؛               ) هـ(مطالبا بتوفريها؛   

اإليذاء اليت يتعرض هلا العمال املهاجرون علـى يـد وكـاالت التوظيـف نتيجـة لقصـور األنظمـة                    
 .املطبقة يف هذا القطاع

بشـواغلها املتعلقـة بأعمـال الترهيـب        كعادهتـا،   وقد أبلغت املقررة اخلاصة احلكومات،       - ١٧
املهـــاجرين والنقابـــات العماليـــة واالحتـــادات غـــري احلكوميـــة مجعيـــات املزعومـــة ضـــد أعضـــاء 

 .املتخصصة يف حقوق اإلنسان وشؤون اهلجرة
ن بعـض احلكومـات أن       مـ  ة اخلاصـ  ة املقـرر  تومن خالل إجـراء رسـائل االدعـاء، طلبـ          - ١٨

ن تطبيق قوانني اهلجرة احلالية واالتفاقات الثنائية لتوظيـف العمـال املهـاجرين             عتقدم معلومات   
مايـة  حلالـدنيا   االلتـزام باملعـايري     والغرض مـن هـذه الرسـائل التحقـق مـن            . مباشرة من بلد املنشأ   

فيهـا  تطلـب  أيضـا رسـائل    ة اخلاصـ ةرسل املقـرر توغالبا ما  . حقوق اإلنسان هلذه الفئة الضعيفة    
باملهــاجرين غــري املشــروع  التــدابري الــيت تتخــذها بعــض الــدول ملعاجلــة االجتــار   عــنمعلومــات 

 .رائمبالبشر ومحاية ضحايا هذين النوعني من اجلاالجتار و
 ةرســلت رســائل بصــورة مشــتركة مــن قبــل املقــرر وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، أُ - ١٩

املقـرر  : التاليـة للجنـة حقـوق اإلنسـان وهـي         عنيـة باجملـاالت العامـة       املليـات اخلاصـة     آل وا ةاخلاص
اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء وبإجراءات موجزة تعسفا؛ واملقـرر اخلـاص املعـين               

واملقــرر واملقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب  بتعزيــز ومحايــة احلــق يف حريــة الــرأي والتعــبري عنــه؛   
اصـرة للعنصـرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـب ومـا يتصـل              اخلاص املعين باألشكال املع   

الفريــق وبــذلك مــن التعصــب؛ واملقــررة اخلاصــة املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة وأســبابه ونتائجــه؛   
املمثـل اخلـاص لألمـني العـام واملمثـل اخلـاص لألمـني              والعامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي؛      

ــدافعني عــن   ــة امل ــام املعــين حبال  حقــوق اإلنســان؛ واملقــرر اخلــاص املعــين باســتقالل القضــاة     الع
واســتغالهلم يف املطبوعــات  واحملــامني؛ واملقــرر اخلــاص املعــين ببيــع األطفــال وعملــهم يف البغــاء 

حلكومـات املعنيـة   ا  إىلةاملرسـل  شـري إىل أنـه رغـم أن الرسـائل       ت أن   ة اخلاص ةود املقرر تو. اخلليعة
ت حمددة النتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسـان، فهـذا ال يعـين            تشري إىل حاالت إفرادية أو حاال     

 .أهنا ال متثل احلاالت اليت تواجهها هذه الفئة يوميا
وسـوف  . لتـايل إىل جلنـة حقـوق اإلنسـان    اا هـ وتقوم املقررة اخلاصة حاليا بإعداد تقرير      - ٢٠

اء مكتــب تبحــث فيــه أوجــه التقــدم امللحوظــة يف محايــة حقــوق اإلنســان للمهــاجرين منــذ إنشــ
 . والتحديات اليت تواجهها هذه الظاهرة١٩٩٩املقرر اخلاص يف عام 
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 حقوق اإلنسان للمهاجرين -رابعا  
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣التطورات احلاصلة خالل  -ألف  

لفت االنتباه إىل عدد من التطورات اليت حصـلت بـني العـامني             ت أن   ة اخلاص ةود املقرر ت - ٢١
 .محاية حقوق اإلنسان للمهاجرينجمال  هام يف حدوث تقدمؤكد  واليت ت٢٠٠٤ و ٢٠٠٣
بعد دخول االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم                    ف - ٢٢

أعضـاء اهليئـة املسـؤولة      انتخـب    ، منـه  ٧٢؛ وعمـال باملـادة      ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١حيز التنفيذ يف    
ف الذي عقده األمني العـام يف كـانون         عن رصد تطبيق هذه االتفاقية يف اجتماع الدول األطرا        

وترحــب املقــررة اخلاصــة مــع االرتيــاح بإنشــاء .  يف مقــر األمــم املتحــدة٢٠٠٣ديســمرب /األول
اللجنة ويسرها أن تبلغ اجلمعية العامة بأهنا التقت بأعضاء اللجنـة يف دورهتـا األوىل املنعقـدة يف                  

 ةوافـق أعضـاء اللجنـة واملقـرر       ويف ذلـك االجتمـاع،      . ٢٠٠٤مارس  / آذار ٥ إىل   ١جنيف من   
 على أمهية تعزيز التعاون بني آليات األمم املتحدة املسؤولة عـن محايـة حقـوق اإلنسـان                   ةاخلاص

 حــوللتبــادل اآلراء ني منــذ ذلــك احلــات بانتظــام اجتماعــعقــد خــالل عمليــة اهلجــرة وقــرروا 
 .مسائل حمددة والتنسيق بني أنشطتهم

 ترغــب ،قــوق اإلنســاناألمــم املتحــدة حل اتوجــب اتفاقيــة مبأويف إطــار اآلليــات املنشــ - ٢٣
ــررة اخلاصــة   ــة   أيضــا يف أن توجــه  املق ــام إىل التوصــية العام ــالتمييز ضــد   ٣٠االهتم ــة ب ، املتعلق

تـه جلنـة القضـاء علـى التمييـز العنصـري يف دورهتـا اخلامسـة               أقرني الـذي    نغري املـواط  األشخاص  
وهـي تشـاطر    ) . ١٩٩٣ (١١ة العامـة     لتحـل حمـل التوصـي      ،٢٠٠٤أغسـطس   /والستني يف آب  

د ويثــربود، ــــآراء املقــرر اخلــاص للجنــة الفرعيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها الســيد ديفي  
معاهـدة  يف إطار كـل    تربز  غري املواطنني   األشخاص  مبا أن املشاكل املتعلقة مبعاملة      �أنه  بالقائلة  

ة مبعاهــدات أاهليئــات املنشــم أن تقــوحقــوق اإلنســان الســبع، فمــن املستصــوب مــن معاهــدات 
 �غـري املـواطنني   األشـخاص   حلماية حقـوق    ومنظم  وضع هنج متماسك    ب...  وعلى حنو مشترك  

)A/CN.4/Sub.2/2003/23   سـيجعل مـن املمكـن    ٣٠ن اعتماد التوصية العامـة   إو). ٣٣، الفقرة 
 . االجتاههذاالتقدم يف 

حـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب           اخلاصـة بـدخول اتفاقيـة األمـم املت         ةوترحب املقـرر   - ٢٤
أن الربوتـوكلني   مما يشجعها أيضـا     و. ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٩احلدود الوطنية حيز التنفيذ يف      

 ومها بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخاصة النسـاء واألطفـال،            ،املكملني لالتفاقية 
و، اللذين دخال حيـز التنفيـذ   وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجل  

يسـريان علـى نفـس       ،٢٠٠٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٨ و   ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٥يف  
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 الدورة األوىل ملؤمتر األطـراف لالتفاقيـة يف   قد عقدت من االتفاقية، ف ٣٢وعمال باملادة   . النهج
 .٢٠٠٤يوليه / متوز٩يونيه إىل / حزيران٢٨فيينا خالل الفترة من 

ــررة اخلاصــة ترغــب يف ت         - ٢٥ ــإن املق ــات، ف ــري االتفاقي ــات غ ــق باآللي ــا يتعل ــا فيم ــه أم وجي
 الـذي أقرتـه جلنـة حقـوق اإلنسـان يف دورهتـا السـتني، الـذي            ٢٠٠٤/١١٠االهتمام إىل املقرر    
تركـز مهامـه علـى جوانـب حقـوق اإلنسـان       تة ثالث سنوات مقرر خـاص  دينص على تعيني مل   

وطلبـت اللجنـة إىل املقـررة اخلاصـة أن          . صة النسـاء واألطفـال    جتار باألشخاص وخا  اللضحايا ا 
 التـدابري املطلوبـة لـدعم ومحايـة حقـوق           حـول ضـافة إىل التوصـيات      إلتقدم تقريرها السـنوي، با    

 .اإلنسان للضحايا
وخالل األشهر القليلة املاضية، وجهت وكاالت األمم املتحدة وغريها مـن املنظمـات              - ٢٦

 مـع االرتيـاح بإنشـاء       ةوترحـب املقـررة اخلاصـ     . يضا إىل ظاهرة اهلجـرة    أخاصا  الدولية اهتماما   
ني يف مفوضــية األمــم املتحــدة  لوســؤواتفــق كبــار امل. يــدعى بفريــق جنيــف املعــين بــاهلجرة  مــا

 ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومنظمـة العمـل الدوليـة، واملنظمـة        ،حلقوق اإلنسان 
 ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين         ،تحـدة املعـين بالتجـارة والتنميـة       الدولية للهجرة ومؤمتر األمـم امل     

: باملخدرات واجلرمية، على إنشاء آلية غري رمسيـة لعقـد مشـاورات منتظمـة ألغـراض مـن بينـها               
حتديد القضـايا احلرجـة، والفجـوات، وأفضـل املمارسـات ومـا إىل هنالـك،             وتبادل املعلومات؛   

ـــ  ــا يتعلـــق بـ ــاة � ممـ ــرةدورة حيـ ــتجابات   ؛ و�اهلجـ ــتركة، واالسـ ــاق علـــى املواقـــف املشـ االتفـ
ات الرئيسـية ألعضـاء فريـق جنيـف         سهام يف املبـادر   إلواإلجراءات، وتقدمي التوجيه والقيادة؛ وا    

املعــين بــاهلجرة واجملتمــع الــدويل؛ وتعزيــز االهتمــام، واحلــوار والنقــاش حــول القضــايا املتعلقــة     
ايــة الالجــئني وأبعــاد العدالــة اجلنائيــة يف  بــاهلجرة؛ والعمــل حنــو تكامــل حقــوق اإلنســان، ومح  

 .)٤( اهلجرةعناملناقشة العامة 
، أعلـن مـؤمتر     ٢٠٠٤يونيه  /ويف دورته الثانية والتسعني، املنعقدة يف جنيف يف حزيران         - ٢٧

معـايري العمـل   وفـق   اهلجرة لكفالة محاية العمال املهاجرين    عنالعمل الدويل اعتماد خطة عمل      
ومـن املهـم جـدا أن     . ت الوطنيـة والتشـريعات املتعلقـة باحلمايـة االجتماعيـة          الدولية، والتشـريعا  

جـراءات  إلمتعـدد األطـراف لتعزيـز ا      غـري ملـزم     خطة منظمة العمـل الدوليـة وضـع إطـار           ترتأي  
 حـوار حـول مسـألة اهلجــرة يف    بـدء احلقـوق املتعلقـة بالعمـال املهـاجرين و    أسـاس  القائمـة علـى   

 .املتعددة األطرافاملنظمات  املنظمات الدولية ومنظمة العمل الدولية، مبشاركة
أن تلفت اهتمـام اجلمعيـة العامـة        يف  ترغب املقررة اخلاصة    فأما على الصعيد اإلقليمي،      - ٢٨
الذين ال حيملون وثـائق، الـيت        الوضع القانوين وحقوق املهاجرين      حول OC-18/O3لفتوى  إىل ا 

ــبتمرب /أيلـــول ١٧ يف انحمكمـــة البلـــدان األمريكيـــة حلقـــوق اإلنســـ أصـــدرهتا  ويف . ٢٠٠٣سـ
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 مــن االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان، طلبــت   ١-٦٤، وعمــال باملــادة ٢٠٠٢مــايو /أيــار
املسـائل احملـددة التاليـة املقدمـة إليهـا          يف الفتـوى    ودرست احملكمـة    . املكسيك فتوى من احملكمة   

طبيعة األساسية ملبدأ املسـاواة     االلتزام باحترام وضمان حقوق اإلنسان وال     ) أ: (لتنظر فيها وهي  
حقـوق العمـال    ) ج(تطبيق مبدأ املسـاواة وعـدم التمييـز علـى املهـاجرين؛             ) ب(وعدم التمييز؛   

التزامات الدولة يف حتديد سياسـات اهلجـرة يف ضـوء    ) د( و  الذين ال حيملون وثائق؛   املهاجرين  
 .الصكوك الدولية حلماية حقوق اإلنسان

 
 اإلنسان للمهاجرين حبقوق العترافا -باء  

البيانــات الــيت واالنتــهاكات املزعومــة حلقــوق اإلنســان،  حــول إن املعلومــات الــواردة  - ٢٩
البعثات الرمسية اليت أجريت خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، أبـرزت بعـض احلقـائق                ُجمعت يف   

 .واالجتاهات اليت تود املقررة اخلاصة أن تلفت اهتمام اجلمعية العامة إليها
حالـة  يف  وُتظهر الرسائل اليت وجهتها املقررة اخلاصة إىل احلكومات التدهور املضطرد            - ٣٠

ــذين ال يتمتعــون مبركــز إداري      ــة املهــاجرين ال  حقــوق اإلنســان للمهــاجرين، وخاصــة يف حال
انتهاكات حقوق اإلنسان املزعومة الواردة، يبدو أن أكثـر اإلسـاءات      بشكاوى  الومن  . نظامي

التمييز وكـره األجانـب   املمارسـات املتعلقـة بـ   ة هـي الـيت حتـدث يف سـياق      تكرارا ضد هذه الفئ   
 أخـرى  ال وأشـكا ، ال حيملون وثـائق نواملمارسات العنصرية، واحلجز اإلداري للمهاجرين الذي   

يــاد يف الضــغوط دزايف زياراهتــا، والحظــت املقــررة اخلاصــة . مــن اســتغالل العمــال املهــاجرين
 .بتهريب املهاجريناملتعلقة شاكل اقم بعض املتف الدولية وةالناشئة عن اهلجر

حلقوق اإلنسان هلذه الفئـة الضـعيفة       املمنوح  الهتمام الضئيل   مع ا رض هذه احلالة    اوتتع - ٣١
ينبغــي أن تضــع الــدول يف اعتبارهــا أثنــاء     و. ةيف املناقشــات املتعلقــة بسياســات اهلجــر   جــدا 

 وسياسـاهتا املتعلقـة     ،حركـة املهـاجرين   و ، وإقامـة  ،تنظـيم دخـول   يف  قوقها السـيادية    ممارستها حل 
. ، واللجوء واإليـواء، االلتزامـات الدوليـة الـيت اضـطلعت هبـا يف جمـال حقـوق اإلنسـان                    ةباهلجر

ــة والسياســية،        و ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــدول األطــراف يف العه ــإن ال مبعــىن آخــر، ف
 واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع     واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنصـري،        

األفـراد املوجـودون    جيـب أن تضـمن جلميـع    ، واتفاقية حقوق الطفـل ،أشكال التمييز ضد املرأة   
هذه الصـكوك القانونيـة، متشـيا مـع مبـادئ           اليت أقرهتا   احلقوق  يف إقليمها والداخلني يف واليتها      

مبـدأ  تشـكل    ،وة علـى ذلـك     والـيت هـي عـال      ،املساواة وعدم التمييز الواردة يف هذه املعاهـدات       
وينبغــي جلميــع الــدول األطــراف يف العهــد  . عامــا مــن مبــادئ قــانون حقــوق اإلنســان الدوليــة 

الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة أيضــا أن تكفــل التمتــع بــاحلقوق    
 .)٥(األصل الوطيناستنادا إىل الواردة فيها، بدون متييز مهما كان وال سيما 
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تســري علــى غــري املــواطنني، فــإن   هــذه رغــم أن قواعــد حقــوق اإلنســان األساســية   و - ٣٢
وال سيما الذين ال يتمتعون مبركز إداري نظامي، ال تتطابق مـع            ، الظروف الواقعية للمهاجرين  

وأعربــت املقــررة اخلاصــة يف مناســبات كــثرية عــن  . اآلراء الــواردة يف الصــكوك اآلنفــة الــذكر 
أن تقـول دولـة     وليس من اجملدي كثريا     . هذه الفئة على  نكار حقوق اإلنسان    قلقها البالغ إزاء إ   

تشـريعاهتا املتعلقـة باألجانـب      فيمـا تسـمح      حقوق اإلنسان    اتاتفاقيما إهنا توافق على نصوص      
عــن هــذا القلــق ذاتــه يف ديباجــة االتفاقيــة  يــتم اإلعــراب و.  تطبيــق هــذه احلقــوقأثنــاءبــالتمييز 

قـوق العمـال   ح�ن إ اليت تقـول  )٦(يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالدولية حلماية حقوق مج   
محايـة  بأهنـا تتطلـب لـذلك     و.كاف يف كل مكـان  مل ُيعترف هبا بقدر     املهاجرين وأفراد أسرهم    

 .�ةناسبدولية م
ومن اجلوهري كفالـة التطبيـق والتفسـري الصـحيحني هلـذه األحكـام الراميـة إىل كفالـة                    - ٣٣

أمهيـة التفسـري   مـن هنـا تـأيت    و. األساسية من الناحية العمليـة   املهاجرين  ت  احترام حقوق وحريا  
 يف الصــكوك ةالتقــدمي مــن قبــل اهليئــات املنشــأة مبعاهــدات حلقــوق اإلنســان للقواعــد الــوارد   

وتــربز هــذه التفســريات يف عــدد مــن التعليقــات العامــة والتوصــيات العامــة، الــيت يشــري  . املعنيــة
. )٧( الـدول األطـراف فيمـا يتعلـق باألشـخاص مـن غـري مواطنيهـا        بعضها بوضوح إىل التزامـات    

املقررة اخلاصة على ذكـر املبـادئ الـيت أرسـتها اللجنـة      ستقتصر  ،أنه، وألغراض هذا التقرير   إال
 واللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز العنصـري باقتضـاب ألنـه يسـتحيل               ،املعنية حبقوق اإلنسان  

 . املتاحضيقال الإجراء حتليل معمق يف هذا اجمل
الـواردة  تقـارير   ال تذكر اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان أن            ،١٥ففي تعليقها العام رقم      - ٣٤

كــل دولــة طــرف أن تكفــل أنــه جيــب علــى يف االعتبــار ال تأخــذ كــثريا مــن الــدول األطــراف 
� هاتــيف واليني داخلإقليمهــا والــ املوجــودين يف راد فــجلميــع األ�احلقــوق الــواردة يف العهــد   

العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       مـن   ،  ٢ادة  ملـ ا مـن    ١كما نصـت عليـه يف الفقـرة         ،  )١الفقرة  (
 مـن البلـدان ينكـر       اددع�وُتظهر خربة اللجنة يف دراسة التقارير الدورية أن         . املدنية والسياسية 

أن هـذه احلقـوق   العهـد أو  مبوجـب  أن يتمتعـوا هبـا   ينبغـي  على األجانب احلقوق األخـرى الـيت    
 ).٢الفقرة (� ها دائما مبوجب العهدميكن تربير إىل قيود الضع خت
ــة رقــم    - ٣٥ ــز� أن ١٨وحيــدد التعليــق العــام للجن ، مــع املســاواة أمــام القــانون  عــدم التميي

مبـدأ أساسـيا وعامـا يتعلـق حبمايـة      ميثـل  لقـانون دون أي متييـز   املتسـاوية الـيت يكفلـها ا      واحلماية  
تمييز فيما يتعلـق بـاحلقوق املكفولـة يف         لعدم ال  العام   شرط ال وإن). ١ قرةفال(� حقوق اإلنسان 

كفـل  أن ت جيـب   � من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية               ٢املادة   من   ١الفقرة  
، مــا عــدا يف حالــة )٢ الفقــرة ،١٥التعليــق العــام رقــم (� متييــز بــني املــواطنني واألجانــبدون 
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ــواردة يف املــادتني    ــد .  يف هــذا الســياق١٣ و ٢٥حقــوق املــواطنني وحقــوق األجانــب ال وتفي
فيمــا يتعلــق بــاحلقوق املكفولــة فيــه، وينبغــي  ألجانــب يــوفر محايــة كاملــة للعهــد ا�اللجنــة أن 

). ٤الفقــرة املصــدر نفســه، (� يف تشــريعاهتا ويف املمارســةلشــروطه الــدول األطــراف مراعــاة 
 مــن العهــد الــدويل ٢هــا يف املــادة ليالعامــة املنصــوص عالكفالــة وجيــب األخــذ يف االعتبــار أن 

 مـن   ٢٦يف املـادة    ترديـدا وحسـب للضـمانة الـواردة          تاخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ليسـ     
 يف  القـانون أو أمـام التمييـز  حتظـر  � ١٨يف التعليق العـام للجنـة رقـم         كما يالحظ    ، الذي العهد

بااللتزامـات املفروضـة    �، نظـرا ألهنـا معنيـة        �امةت ع طاوحتميه سل ميدان حتكمه   الواقع يف أي    
املـادة  نطـاق  لذلك فـإن  . � هذه التشريعاتتطبيقبعلى الدول األطراف فيما يتعلق بتشريعها و      

 ).١٢فقرة ال(� ها يف العهدليال يقتصر على احلقوق املنصوص ع� ٢٦
ــة القضــاء ع  - ٣٦ ــز العنصــري يف توصــيتها العامــة األخــرية   وتوضــح جلن  ٣٠رقــم لــى التميي

مســؤولية الــدول األطــراف يف االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــري  
ويف هذه التوصية العامة، ُتعـاجل اللجنـة مواضـيع حمـددة مثـل              . غري املواطنني املتعلقة باألشخاص   

يـة والعنـف العرقـي، واحلصـول علـى املواطنـة، وإقامـة        الكراهاحملرضـة علـى    بطاخلاحلماية من   
غــري املــواطنني بــاحلقوق  األشــخاص  ومتتــع ،غــري املــواطننياألشــخاص العــدل، وطــرد وهتجــري  

وتوصي اللجنة باختاذ عدد من التدابري ملنع التمييز العنصـري          . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
غــري املــواطنني بــاحلقوق املدنيــة األشــخاص تمتــع يف مجيــع أشــكاله فيمــا يتعلــق بوالقضــاء عليــه 

وتؤكــد علــى التــدابري املتعلقــة حبقــوق العمالــة . والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة
غــري املــواطنني احملتجــزين األشــخاص والتوظيــف للعمــال غــري املــواطنني، والضــمانات املتعلقــة ب 

  .املسجونني أو
ــد   إن شــيوع ممارســة االحتجــاز  - ٣٧ ــى حنــو متزاي ــذين   و اإلداري عل ــاجرين ال ــزعج للمه م
حيملون وثائق يسـتتبع انتـهاكا ملبـدأ عـدم التمييـز فيمـا يتعلـق باملهـاجرين الـذين ال يتمتعـون                        ال

وُيــزج هبــم يف القــبض علــى هــؤالء األفــراد  الشــرطة يتلقــوبالفعــل فإنــه عنــدما . بوضــع قــانوين
 فيمــا إذا كــان احتجــازهم قانونيــا لتبــت كمــة احملمراكــز االحتجــاز دون إمكانيــة تقــدميهم إىل  

ويف الوقـت  . ضدهم يف ممارسـة حقهـم األساسـي يف احلريـة وأمنـهم القـانوين      التمييز ، يتم  ال أم
. احتجازهم من قبـل الشـرطة  بسبب فعال على حنو الطعن هم يف نفسه، حيرمون تعسفا من حق   

ل تشـريعات خاصـة ملكافحـة       هذه احلالة واسـعة االنتشـار بعـد أن اعتمـدت الـدو            أضحت  وقد  
د أو توقـف الضـمانات اإلجرائيـة الـيت جيـب        ، علما بأن هذه التشـريعات ُتقيِّـ        وطبقتها اإلرهاب

 .زَجحَتأن يتمتع هبا كل ُم
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، تصـريح دون  أراضـيها   إجراءا ضد األشخاص الـذين يـدخلون إىل         ما  وقد تتخذ دولة     - ٣٨
ألشـخاص احملتجـزين، بغـض النظـر     ملتعلقة بااإال أن هذه التدابري جيب أن حتترم حقوق اإلنسان  

بإرسـاء  القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان         لقيـام   تخـذ اجلهـود     وُت. هلجرةاملتعلـق بـا   عن مركـزهم    
وإن وجـود   . احلدود اليت يعترب خارجها أي احتجاز، سواء كان إداريا أو قضائيا، أمرا تعسـفيا             

 أي حالـة مل ُيصـدر القاضـي أمـرا           يفكفالـة   سـتتبع افتـراض     ت ة وسـريع  ة استئناف فعالـ   اتإجراء
 ينبغـي أن    ،نتيجة لـذلك  . ، وخاصة يف حاالت االحتجازات املتعلقة باملهاجرين       فيها باالحتجاز

 وأن يقـرر فيمـا إذا كـان قـد مت           ،القاضي رصد القانونية املادية لالحتجاز اإلداري     بوسع  يكون  
 ىوتــر. اتطــارأحــد املر يف اســتنادا إىل القــانون، حــىت لــو مت االحتجــاز يف منطقــة عبــو ذلــك 

 .املساعدة القانونية يف مثل هذه احلاالتضرورة تقدمي املقررة اخلاصة 
وعلى الصعيد املؤسسي، يويل الفريق العامل املعين مبسألة االحتجـاز التعسـفي اهتمامـا            - ٣٩

قـوق  ويف تقريرهـا إىل جلنـة ح      . )٨(ديـة افرقضـاياه اإل  ذه املسـألة، سـواء يف زياراتـه ويف          هلـ خاصا  
، أدرجــت املقــررة اخلاصــة دراســة )E/CN.4/2003/85(اإلنســان يف دورهتــا التاســعة واخلمســني 

ويف ذلــك التقريــر، أعربــت عــن . حريتــهممــن الــذين ُســِلبوا عــن حقــوق اإلنســان للمهــاجرين 
حقـوق اإلنسـان خـالل االحتجـاز اإلداري للمهـاجرين ذوي          حلماية  ضمانة  لعدم وجود   قلقها  

). ٧١-٦٥ملصـدر نفسـه، الفقـرات       ا( النظـامي، وخاصـة ألغـراض الطـرد          اإلداري غري وضع  ال
وضـع  هتا الرمسية، قامت املقررة اخلاصة بزيارة مراكز االحتجاز للمهـاجرين ذوي ال         اوخالل بعث 

إذا كانـت هـذه املراكـز       أم ال، ولتحديـد     النظامي للبت فيما إذا كانت هناك آليات كافيـة          غري  
 . تدار من قبل القطاع اخلاص

ــانون دويل حلقــوق        - ٤٠ ــز يف وضــع ق ــدأ املســاواة وعــدم التميي ــة مب ــإن أمهي باالختصــار، ف
اإلنسان يتعلق باملهاجرين يرد يف التعليقات العامة والتوصيات العامـة للـهيئات املنشـأة مبوجـب            

 .االتفاقيات اآلنفة الذكر
سـان عـن آراء     وعلى الصعيد اإلقليمي، أعربـت حمكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلن              - ٤١

وتضيف احملكمة أنه جيب علـى      . OC/18/03مشاهبة حول مبدأ املساواة وعدم التمييز يف فتواها         
قوق اإلنسان يف ضوء املبدأ العام للمسـاواة وعـدم          حبالدول أن حتترم وتكفل التمتع التام واحلر        

عاملـة متييزيـة، فـإن     وطبقـت م ،إذا أخفقت دولة يف االمتثال هلذا االلتزام العام        مث،    ومن .التمييز
 ).٩٦-٨٥الفقرات (عدم امتثاهلا يستتبع مسؤولية دولية على الدولة 

يف الفصـل الثـامن مـن الفتـوى، الـذي يتنـاول             الوارد  وتؤيد املقررة اخلاصة أيضا الرأي       - ٤٢
 :ينص كما يليحقوق العمال املهاجرين الذين ال حيملون وثائق والذي 
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حلرمانـه مـن التمتـع    مسـوغا  جـرة ألي شـخص      اهلال ميكن اعتبار وضـع      ... �  
دما حيصـل مهـاجر     عنو. مبمارسة حقوقه اإلنسانية، مبا يف ذلك احلقوق املتصلة بالعمل        

هبــا وكفالتــها، بغــض االعتــراف جيــب حقــوق العامــل الــيت يكتســب فإنــه عمــل، علــى 
 وهــذه احلقــوق. يف الدولــة الــيت يعمــل هبــاالقــانوين أو غــري وضــعه القــانوين النظــر عــن 

 ).١٣٤الفقرة (� نتيجة عالقة التوظيف
ني قطـاع علـى كـل مـن ال      يسري  احملكمة، فإن احترام حقوق العمل      فتوى  واستنادا إىل    - ٤٣

بصـفة رب   مسؤولة عن نفسها، عنـدما تعمـل        �الدولة  تكون  و). ١٤٠-١٣٦(العام واخلاص   
بتقصـري منـها    أو  ا  مبوافقتـه منـها، أو    هل  عمل، وعن تصرفات األطراف الثالثة اليت تعمـل بتسـا         ال

الفقــرة (� هتيئــة أو اســتمرار حالــة التمييــزعلــى شــجع يلدولــة أو توجيــه مــا لأو بــدعم سياســة 
مـل مـن الطـرف      عربـاب ال  عالقـات التوظيـف بـني العمـال املهـاجرين وأ          �؛ ولذلك فإن    )١٥٢

 ).١٥٣الفقرة (� مسؤولية دولية بطرق شىتإحداث الثالث قد تؤدي إىل 
إسـاءات وانتـهاكات حقـوق    مـن أجـل   اخلاصة أن اإلفالت مـن العقوبـة     وتعترب املقررة    - ٤٤

إال عنـدما تتحمـل الـدول مسـؤولية دوليـة وُيعاقـب             اإلخـالل هبـا     اإلنسان للمهاجرين ال ميكـن      
 يف تدوين مشـاريع املـواد   احتث اجلمعية العامة على مواصلة عمله فهي  لذلك  .  عنها املسؤولون

 كـانون  ١٢ املـؤرخ  ٥٦/٨٣القـرار  (ال غـري املشـروعة دوليـا    املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفع 
أن علـى   الذي قدمته جلنة القانون الدويل وحتث جلنـة حقـوق اإلنسـان             ) ٢٠٠١ديسمرب  /األول

باملبـادئ األساسـية واخلطـوط التوجيهيـة بشـأن احلـق يف االنتصـاف               �تفعل كذلك فيما يتعلـق      
� والقـــــانون اإلنســـــاين الـــــدويلواجلـــــرب لضـــــحايا انتـــــهاكات حقـــــوق اإلنســـــان الدوليـــــة 

)E/CN.4/2000/62املرفق ،.( 
اجملتمـع الـدويل يف برنـامج       أقرهـا   وتؤيد املقـررة اخلاصـة بعـض املبـادئ التوجيهيـة الـيت               - ٤٥

املـؤمتر العـاملي ملكافحــة العنصـرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانــب       اعتمـده  العمـل الـذي   
أغســطس إىل / آب٣١ربن جبنــوب أفريقيــا مــن  املنعقــد يف ديــ،يتصــل بــذلك مــن تعصــب ومــا
ويطلــب برنــامج العمــل مــن    ). ، الفصــل األولA/CONF.189/12 (٢٠٠١ســبتمرب /أيلــول ٨

ــدول  ــز ومحا�ال ــتعزي ــام     ةي ــع املهــاجرين بشــكل ت ــات األساســية جلمي  حقــوق اإلنســان واحلري
وق اإلنسـان  ي حلقوق اإلنسان والتزاماهتـا مبوجـب صـكوك حقـ       ملوفعال، متشيا مع اإلعالن العا    

اســتعراض � وحيثهــا علــى )٢٦الفقــرة (� الدوليــة بغــض النظــر عــن مركــز اهلجــرة للمهــاجرين
 ا وسياســـاهتا وممارســاهتا املتعلقـــة بــاهلجرة كـــي تكــون خاليـــة   هنــ وتنقــيح، حيــث يلـــزم، قواني  

ــوق اإلنســان          ــدول مبوجــب صــكوك حق ــات ال ــع التزام ــز العنصــري ومتوافقــة م ــن التميي  �م
 )).ب (٣٠الفقرة (
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املعاملــة الــيت تقــدمها أن إحــدى النتــائج القانونيــة حلقــوق اإلنســان الدوليــة يف تتمثــل و - ٤٦
كـذلك  عتـرف   كمها اآلن القانون الدويل الـذي ي      حيإىل األشخاص حتت واليتها أصبح      ما  دولة  
إن الفجــوة بــني إقــرار حقــوق املهــاجرين يف إطــار القــانون لــذلك فــ.  فرديــةاحقوقــنــاس بــأن لل

أكــرب التحــديات الــيت ُتشــكلها  تعتــرب إحــدى  ،إلنســان والواقــع علــى األرض الــدويل حلقــوق ا
 .اهلجرة الدولية

 
 حنو إدارة للهجرة قائمة على احترام حقوق اإلنسان - جيم 

ــى         - ٤٧ ــة عل ــراهن أولوي ــت ال ــدة إلدارة اهلجــرة يف الوق يشــكل استكشــاف أشــكال جدي
ستشـارية احلكوميـة الدوليـة املنشـأة     جدول األعمال السياسي الـدويل للعديـد مـن العمليـات اال      

رة عـدد مـن األفكـار املتعلقـة هبـذه املسـألة مـع        طلذا، تعترب املقررة اخلاصة أن مشـا   . هلذا اهلدف 
 .اجلمعية العامة قد تكون فكرة سديدة

 اعتماد أطـر    هواليت عموما ما تكون غري رمسية بطبيعتها،        نتديات،  واهلدف من هذه امل    - ٤٨
وقـد  . بني الدول يف إدارة تدفقات املهاجرين     فعال  تعاون  قيام  قانونيا لتيسري   سياسية غري ملزمة    

أعطت العمليات االستشـارية بعـدا متعـدد األطـراف إلدارة اهلجـرة، الـيت كانـت ترعاهـا حـىت                     
وســط وشــرق وهــي تشــمل كــل منــاطق العــامل تقريبــا، مــا خــال  . وقــت قصــري اتفاقــات ثنائيــة

حوار اهلجـرة   : نتدياتوتتضمن أهم هذه امل   . الكارييبالبحر   والشرق األوسط ومنطقة     ،أفريقيا
يف أفريقيا اجلنوبية وحوار اهلجـرة يف غـرب أفريقيـا؛ واملـؤمتر اإلقليمـي للـهجرة املعـروف أيضـا                 

، وجمموعـة بودابسـت     )عملية إعالن ليمـا   (هلجرة  املعين با بعملية بويبال، ومؤمتر أمريكا اجلنوبية      
؛ )مخسـة زائـد مخسـة     (ة؛ ومؤمتر التعـاون يف بلـدان غـرب املتوسـط            ومؤمتر رابطة الدول املستقل   

وعمليــة مــانيال، ومشــاورات آســيا واحملــيط اهلــادئ احلكوميــة الدوليــة لالجــئني واملشــردين          
جتــار بالبشــر واجلــرائم عــرب الواملهــاجرين، ومــؤمتر بــايل الــوزاري املعــين بتــهريب األشــخاص وا 

ملشـاورات احلكوميـة الدوليـة بشـأن سياسـات اللجـوء       ؛ وا)مـؤمتر بـايل  (الوطنيـة املتصـلة بـذلك    
 . )٩(والالجئني واهلجرة يف أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا

وباإلضافة إىل ذلـك، وبينمـا يكمـل االحتـاد األورويب عمليـة تنسـيق سياسـات اهلجـرة                    - ٤٩
األمهيـة  واللجوء فيه حتت إشـراف املنظمـات غـري احلكوميـة الشـديد، سينشـر مشـروعان بالغـا                    

وتسـعى  . مبـادرة بـرن واللجنـة العامليـة للـهجرة الدوليـة       : تقريريهما اخلتاميني يف األشـهر املقبلـة      
 أمانتــها املنظمــة الدوليــة للــهجرةمبــادرة بــرن الــيت تــدعمها احلكومــة السويســرية والــيت تشــكل 

ســتوى  للتعــاون احلكــومي الــدويل يف جمــال إدارة اهلجــرة علــى امل  نتــدىالعامــة إىل أن تكــون م
 يف العاصــــمة مشـــاورات مبـــادرة بـــرن   ، عقـــدت  ٢٠٠٣يوليـــه  / متـــوز ٣  و٢ويف . العـــاملي 

وكانــت تلــك املشــاورات اخلطــوة األوىل حنــو صــياغة إطــار للمبــادئ اإلرشــادية    . السويســرية
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ويتـأتى هـذا اإلطـار املعـروف     . الرامية إىل تيسري التعـاون مـا بـني الـدول إلدارة اهلجـرة الدوليـة            
الـدويل إلدارة اهلجـرة مـن سلسـلة مـن املشـاورات اإلقليميـة املعقـودة يف سـنة                    جبدول األعمـال    

مــؤمتر بــرن ( الثانيــة  نــدوة اهلجــرة الدوليــة وســوف ُيعتمــد مبــدئيا يف هنايــة الســنة أثنــاء ٢٠٠٤
وسيشـمل جـدول األعمـال جمموعـة مـن املبـادئ املشـتركة حـول اهلجـرة الـيت حـددهتا                ). الثاين

. )١٠( ، فضــال عــن مجــع ممارســات فعالــة إلدارة اهلجــرة ةصــلحالــدول وغريهــا مــن أصــحاب امل
وخالفــا ملبــادرة بــرن، وهــي عمليــة متلكهــا الدولــة، فاللجنــة العامليــة للــهجرة الدوليــة هــي هيئــة 

ويكمـن اهلـدف الكلـي للجنـة     . مبهامهم باستقاللية تامةمفوضوها مستقلة، يضطلع رؤساؤها و   
ــا يف     ــها رمسي ــدأت عمل ــيت ب ــانون األول٩ال ــار الضــروري   ٢٠٠٣ديســمرب / ك ــوفري اإلط  يف ت

وأحد أهم ميادين مهامهـا الـيت حـددهتا    . لصياغة استجابة عاملية منسقة وشاملة للهجرة الدولية  
. يف سياســات اهلجــرة القائمــةاملوجــودة يف حتليــل الثغــرات يتمثــل جمموعــة أساســية مــن الــدول 

ني العــام لألمــم املتحــدة وســائر ألمــاإىل  ٢٠٠٥وســتقدم اللجنــة العامليــة حبلــول منتصــف ســنة  
 سلسـلة مـن التوصـيات الراميـة إىل تعزيـز حسـن إدارة اهلجـرة علـى الصـعيد                     ةأصحاب املصلح 

 .)١١(الوطين واإلقليمي والعاملي
وتعتقــد املقــررة اخلاصــة أن إدارة تــدفقات املهــاجرين مــن منظــار حقــوق اإلنســان          - ٥٠

امل وطويل األمد للظاهرة، يأخذ باحلسـبان       أوال، تصّور ش  : تنضوي على ثالثة عوامل أساسية    
وثانيــا، عمليــة حــوار ترســي إطــارا مالئمــا العتمــاد سياســات هجــرة تضــع  . أســباهبا ونتائجهــا

وثالثــا، إدارة للــهجرة قائمــة علــى املســؤولية املشــتركة  . األفــراد وحقــوقهم يف صــلب التشــريع
ه بواجباهتـا جتـاه املهـاجرين      للدول، مثـل التعـاون احلكـومي الـدويل الـذي تفـي الـدول يف إطـار                 

على النحو الواجب والذي خيتلف فيه دور الدول حسب ما إذا كانت بلدان مصـدر أو عبـور    
 . مقصدأو 
تتــأّتى تــدفقات املهــاجرين : وتســتجيب الظــاهرة املعقــدة للــهجرة الدوليــة ملبــدأ بســيط - ٥١

 الصـعيدين االجتمـاعي   نتيجة ألوجه عدم املساواة والتفـاوت يف الرفـاه وحقـوق اإلنسـان علـى              
 ومنها برنامج عمل املـؤمتر الـدويل للسـكان          نتدياتوقد أشري إىل ذلك يف مجلة م      . واالقتصادي

اللجنـة العامليـة املعنيـة بالبعـد االجتمـاعي      بعـده   و)١٢(١٩٩٤والتنمية املعقود يف القاهرة يف سنة  
ــة ــ .)١٣(للعومل ــررة اخلاصــة أن أســباب اهلجــرة والعوامــل امل  رى وت ــا كـــ  املق ــزوات �شــّجعة هل ن
عنـد معاجلـة مســائل    ،وباإلضـافة إىل ذلـك، مـن الضــروري   .  تسـتحق اهتمامـا خاصــا  �اهلجـرة 

مثـل ثـورة االتصـاالت العامليـة وتطـور          (تذكر أن بعض العوامل املالزمة لعملية العوملـة         اهلجرة،  
 اهلجـرة   جديـدة إىل مسـات تضـيف   ) تكنولوجيا املعلومات والنقـل ومنـو اجملتمعـات عـرب الوطنيـة           

 .الدولية
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لمهــاجرين يف لنســان اإلويــنعكس القــدر الضــئيل مــن االهتمــام الــذي يعطــى حلقــوق    - ٥٢
املناقشات حول سياسات اهلجرة بشـكل جلـي للغايـة يف هيكليـة هـذه السياسـات، الـيت تركـز               
بشكل عام على الـتحكم بتـدفقات املهـاجرين  وتنظـيم وجـود الرعايـا األجانـب علـى أراضـي              

لى العالقات مع الدول املرِسلة، وكلـها ميـادين ال تشـكل حقـوق إنسـان املهـاجرين                  الدولة وع 
 أيضا وثيقة أساسية يف هـذا املضـمار، مبـا           ١٨/٠٣الفتوى  وتشكل  .  رئيسيا ها شاغال نيف أي م  

أن ُتخضـع   ) األمريكيـة (، ال ميكـن للـدول       كمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان         أنه وفقا حمل  
ان أو مبدأ املساواة أمام القانون وعدم التمييز أو أن تربطها بشـرط حتقيـق               احترام حقوق اإلنس  

أهداف سياسـاهتا املتعلقـة بـاهلجرة، مبـا أن أي فعـل أو امتنـاع عـن الفعـل يكـون علـى العكـس                 
وتعتـرب املقـررة اخلاصـة أنـه        ). ١٧٢-١٦١الفقـرات   (متنافيا وصكوك حقوق اإلنسان الدوليـة       

 حقـوق اإلنسـان   هيئات رصـد معاهـدات  ليل مالحظات وتوصيات قد يكون من املفيد هنا  حت     
واجلــدير . االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم   وأحكــام 

ميع العمال املهـاجرين وأفـراد   جلنسان اإلحقوق � ة من االتفاقية املعنون اجلزء الثالث بالذكر أن   
اجملموعة، بل يؤكد جمددا، عوضا عن ذلك، احلقـوق          ال خيلق أية حقوق جديدة هلذه        �أسرهم

املرســخة يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان والــيت طــورت الحقــا يف املعاهــدات األساســية     
حلقوق اإلنسان اليت اعتمـدهتا األمـم املتحـدة، والـيت جـرت املصـادقة عليهـا علـى نطـاق واسـع                    

 هــذه اإلعــادة تعكــس االعتقــاد بــأن  كــذلك، تشــري ديباجــة االتفاقيــة بصــراحة إىل أن . بالفعــل
حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لـيس معترفـا هبـا علـى النحـو الواجـب يف كـل مكـان،           

ين عــن اللجــوء إىل عمالــة العمــال  ثُوأنــه لــو كانــت حقــوقهم معترفــا هبــا علــى نطــاق أوســع لَــ   
 .ينظاماملهاجرين ذوي الوضع اإلداري غري ال

املهـاجرين تسـفر عـن نتـائج إجيابيـة عنـدما ُتـدار علـى النحـو                  من املعروف أن تدفقات      - ٥٣
إال أن . فــاهلجرة الدوليــة هــي أحــد عوامــل التنميــة االقتصــادية والتطــور االجتمــاعي. الصــحيح

ــا مــا يصــف السياســيون  . الطريقــة الــيت يصــاغ هبــا هــذا األمــر للعامــة يبعــث علــى القلــق     فغالب
سائل اليت تؤثر على اجملتمعـات املضـيفة، علـى    ووسائط اإلعالم املهاجرين كحل لسلسلة من امل 

غــرار الــنقص يف اليــد العاملــة يف بعــض قطاعــات االقتصــاد أو املشــاكل النامجــة عــن شــيخوخة  
ووفقــا هلــذا النــهج، جيــب بالتــايل إدارة تــدفقات  . الســكان نتيجــة الخنفــاض معــدالت الــوالدة 

إال أن . تصــاد البلــد املضــيف لتنميــة اق�الضــروريني�املهــاجرين علــى أســاس عــدد املهــاجرين  
ــددة شــأهنا شــأن         ــدة ومتع ــة اهلجــرة كوســيلة ال تأخــذ باحلســبان أن أســباب اهلجــرة عدي رؤي
املهــاجرين أنفســهم، وال تراعــي إمكانيــة أن يكــون املهــاجرون يرغبــون يف اإلقامــة الدائمــة يف   

ولرمبــا يكــون هــذا ســبب مــدى صــعوبة تصــور جــدول أعمــال سياســي بشــأن  . البلــد املضــيف
حـول التحـديات الـيت تفرضـها        ) بالغـة األمهيـة   (اهلجرة يف الوقت الراهن يـنص علـى مناقشـات           
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كذلك، جيب إجـراء دراسـة    . اهلجرة على الدميقراطية، كعدم مالءمة النموذج احلايل للمواطنية       
النمـوذج السياسـي   هـذا  معمقة لنتائج الرسالة اليت جيري إيصاهلا إىل سكان البلـد املضـيف عـرب     

االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع   وتــود املقــررة اخلاصــة أن تشــري إىل أن  .اهلجــرةإلدارة 
ــراد أســرهم   ــا أهنــا تشــري إىل العمــال املهــاجرين     العمــال املهــاجرين وأف  تعتمــد هنجــا خمتلفــا، مب

مبختلف أوضاعهم ككائنات اجتماعية هلا أسر، وتعترف بأمهية الـدور الـذي يضـطلعون بـه يف         
 .ي، يف حني تشدد على أهنم بالرغم من ذلك ينتمون إىل جمموعة ضعيفة للغايةاالقتصاد العامل

وقد متكنت املقررة اخلاصة خالل زياراهتا من أن تشهد آثار القيود النامجـة عـن طبيعـة        - ٥٤
ويعــيش العديــد مــن الرعايــا األجانــب بشــكل عــام يف بلــدان  . بعــض سياســات اهلجــرة احلاليــة

وال ميكـن هلـؤالء األشـخاص أن        . مـع أهنـم ال حيملـون إذنـا باإلقامـة          يعملون  العبور واملقصد، و  
ي، لكنـهم يف الوقـت نفسـه ال ميكنـهم     وازاملـ قتصـاد  جيعلوا وضعهم قانونيا ألهنم يعملون يف اال   

ويـثري وجـود جيـوب اإلقصـاء هـذه          . ينظـام إجياد عمل قانوين بسـبب وضـعهم اإلداري غـري ال          
وترحـب املقـررة اخلاصـة      . اسات ومشروعيتها سياسـيا   عالمات استفهام حول فعالية تلك السي     

باجلهود اليت بذهلا مؤخرا عدد من الدول لتسوية وضع املهاجرين غري القانونيني ضمن أراضـيه               
ومـع ذلـك، جيـب القيـام بـإجراءات التسـوية بـاحترام مطلـق حلقـوق                  . إن برهنوا أهنم موظفـون    

ــنســان اإل ــزازهم إذا مــ   هل ــئال جيــري ابت ــاب   ؤالء األشــخاص ل ا تركــت تســوية أوضــاعهم ألرب
 .عملهم
، ٢٠٠١سـبتمرب  / أيلـول ١١واصل املفهوم القائل بأن اهلجرة مسألة أمنية انتشاره منذ      - ٥٥

ــا يف ذلــك حقــوق اإلنســان      ــال األســبقية بالنســبة إىل كــل ســائر املســائل، مب اضــمحالل  و.ون
. اجرين بشـكل خـاص  املهـ متـس  كافحـة اإلرهـاب    ملاحلقوق الذي أحيانا مـا تتسـبب بـه تـدابري            

وتشدد املقررة اخلاصة على أنه جيب أن تترسخ جهود حماربـة اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة علـى                   
 .حنو صلب يف سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان

جتار باألشخاص يف جـدول أعمـال كـل العمليـات           التندرج حماربة هتريب املهجرين وا     - ٥٦
وتعتقد املقررة اخلاصة أنه جيب حماربة هـذه اجلـرائم بطريقـة            . االستشارية املتعلقة بإدارة اهلجرة   

متزامنــة، بعــد أن الحظــت أن األشــخاص الــذين يســتخدمون املنظمــات اإلجراميــة الضــالعة يف 
ــوا هــم أنفســهم   خطــرا كــبريا يف أن  ونواجهــيملهــاجرين باجتــار غــري املشــروع  الا ضــحية يقع

ــهريب  ــد املإن و). E/CN.4/2004/76نظــر ا(للت هــاجرين احملــتملني باملعلومــات عــن خمــاطر   تزوي
يف حماربـة   قـد يسـاعد     القنـوات القانونيـة للـدخول إىل بلـدان املقصـد            عن  اهلجرة غري القانونية و   

وتـدعو املقـررة اخلاصـة الـدول األعضـاء إىل النظـر يف              . جتار غـري املشـروع باملهـاجرين      الزيادة ا 
ــى يصــدتال ــم املتحــدة ملكافحــة اجلر  ق عل ــة األم ــة  اتفاقي ــة املنظمــة عــرب الوطني الربوتوكــولني  ومي
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جتــار باألشــخاص، وتعتقــد أنــه ميكــن تكميــل هــذه  ال هلــا بشــأن هتريــب املهــاجرين وا املكملــني
 .)١٤(الصكوك بتدابري لصون حقوق الضحايا

والشــروط املفروضــة علــى رحيــل املهــاجرين، وحســن إدارة احلــدود اآلمنــة واعتــراض   - ٥٧
بعضـا  تشـكل   إعـادهتم إىل وطنـهم وعـودهتم        /احتجـازهم وترحيلـهم   يني و نوناملهاجرين غري القـا   

وتعترب املقررة اخلاصة أن بلدان املصـدر       . التعاون فيها بني الدول أساسيا     من امليادين اليت يكون   
ملزمة بضمان حتقيق احترام حقوق رعاياها أثناء كـل مراحـل عمليـة اهلجـرة، مـن رحيـل آمـن                    

ــة   لــذلك، جيــدر بــدول  . إىل عــودة الئقــة املصــدر أن تضــمن احلصــول علــى املســاعدة واحلماي
وجيـدر  . الفعالتني من القنصليات مبنح ما يكفي من املوارد البشرية واملادية واملالية هلـذا الغـرض              
القاصـرين  بالسلطات القنصلية حيازة املوارد الكافية للتمكن من إيالء اهتمام خـاص إىل محايـة              

ــادة ضـــح غـــري املصـــحوبني ــاعدة يف إعـ ــار إىل الايا ا واملسـ ــأجتـ ــدما يطلبـــون ذلـــك  اوطـ هنم عنـ
 .)١٥(بصراحة

وختاما، حتث املقررة اخلاصة الدول على حتسني شـفافية عملياهتـا االستشـارية املتعلقـة                - ٥٨
بإدارة اهلجرة، مما قد يسمح أيضا باملشاركة النشـطة للمنظمـات غـري احلكوميـة املتخصصـة يف                

لمـؤمتر اإلقليمـي املعـين      وقد كـان ل   . ن اجملتمع املدين   اآلخرين م  ةذلك امليدان وأصحاب املصلح   
 .)١٦(نتائج إجيابية للغاية يف هذا الصددكليهما  ومؤمتر رابطة الدول املستقلة باهلجرة

 
 وتوصياتاستنتاجات  - خامسا 

وتالحظ املقررة اخلاصة من خالل وصف موجز لألنشطة املضطلع هبا أثناء الفتـرة      - ٥٩
سيما أولئك الذين    لمهاجرين وال لنسان  اإلرار تدهور حالة حقوق     قيد االستعراض، استم  

وتتكرر االنتهاكات حبق املهـاجرين أكثـر مـا تتكـرر يف            . ينظاميتمتعون بوضع إداري غري     
جمـــال املمارســـات املالزمـــة للتمييـــز ورهـــاب األجانـــب والعنصـــرية واالحتجـــاز اإلداري  

والحظـت املقـررة    . ل العمـال املهـاجرين    للمهاجرين غري القانونيني وخمتلـف أنـواع اسـتغال        
اخلاصة خالل زياراهتا زيادة الضغوط على املهاجرين وتفاقم سوء بعض املشاكل كتهريب            

وتالحظ املقررة اخلاصة أن هذا الوضع يتناقض مع القليـل مـن األمهيـة املعطـاة                . املهاجرين
 .ة بسياسات اهلجرةذه اجملموعة الضعيفة خالل املناقشات املتعلقهلنسان اإلإىل حقوق 

وترحب املقررة اخلاصة بتلك التطورات اليت طرأت أثناء الفتـرة قيـد االسـتعراض       - ٦٠
 .نسان للمهاجريناإلواليت تساعد، بنظرها، يف حتسني محاية حقوق 

تعترب املقررة اخلاصة أن الطرق التقليدية إلدارة تدفقات اهلجرة قد فات أواهنـا مبـا                - ٦١
وحىت اآلن، كانت إدارة تدفقات املهـاجرين تسـتند         . ن يف إطار العوملة   أن اهلجرة جتري اآل   



 

04-52065 23 
 

A/59/377  

ق االستثنائي بني العوملة واهلجرة الدولية قد أسفر عن         وافإال أن الت  . إىل منطق الدولة األمة   
كـذلك،  . فشل سياسات اهلجرة القائمة على األمن الداخلي واملصاحل االقتصـادية احملـددة           

علــى وجــود مشــاكل هيكليــة ال ميكــن حلــها عــرب التــدابري  تســلط ظــاهرة اهلجــرة الضــوء 
وتود املقررة اخلاصة أن تشري إىل أنه ما دامت أوجه . حىت التدابري االنفرادية املخصصة أو

التفــاوت يف التنميــة مســتمرة، فستســتمر تــدفقات املهــاجرين إىل البلــدان الثريــة والبلــدان  
 .النامية األكثر ازدهارا

ــررة  - ٦٢ ــإدارة     وتتشــجع املق ــة ب ــات االستشــارية املتعلق ــدد الكــبري للعملي  اخلاصــة بالع
 حبثـا عـن   اهلجرة وتعتـرف بـاجلهود املبذولـة يف نطـاق خمتلـف املبـادرات احلكوميـة الدوليـة                   

ة تسـمح بتحقـق توافـق       وحـد لتوصل إىل مواقـف م    اطرائق جديدة إلدارة الظاهرة بفعالية و     
هي نتيجة للتسييس   املنتديات  صة تدرك أن تلك     إال أن املقررة اخلا   . املسألةيف هذه   لآلراء  

 .التدرجيي للهجرة
وتقتــرح املقــررة اخلاصــة نوعــا مــن إدارة اهلجــرة يكــون أقــوى مــن منظــور حقــوق  - ٦٣

. اإلنسان ويستند إىل املسـؤولية املشـتركة للـدول يف االضـطالع بواجباهتـا جتـاه املهـاجرين                 
يات االستشارية على اعتمـاد أطـر لـإلدارة         وحتث املقررة اخلاصة الدول املشاركة يف العمل      

تشجع على اعتماد سياسات شاملة للهجرة وصكوك قانونية بشأن اهلجرة واللجوء تضع            
وجيـب أن تتخطـى إدارة تـدفقات املهـاجرين جمـرد            . األفراد وحقـوقهم يف صـلب التشـريع       

 .إدارة مصاحل الدول االقتصادية
 سياساهتا يف ما يتعلق بـاهلجرة وقوانينـها         وهلذا السبب، جيدر بالدول أن تضمن أن       - ٦٤

تتماشى واملبادئ املبينة يف القانون الـدويل حلقـوق       ) فضال عن تطبيقها  (احمللية بشأن اهلجرة    
وسيتطلب ذلك  . اإلنسان والتزامات حقوق اإلنسان اليت تعهدت هبا على الصعيد الدويل         

يف جمال اهلجرة يف إطار احتـرام  من الدول أن توازن بني حقها السيادي يف حتديد سياساهتا   
، بغـض   واليتـها يف  الداخلـة   ومحاية حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية لكـل األشـخاص              

وتعتقـد املقـررة اخلاصـة أنـه قـد يكـون مـن املفيـد هنـا إجـراء                     .النظر عن مركزهم القانوين   
كمــا أن .  حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهمحتليــل لالتفاقيــة الدوليــة

أنشــطة احلمايــة واملســاعدة القنصــليتني الــيت ميكــن لبلــدان املصــدر أن تضــطلع هبــا لصــاحل   
وتـرد  . ذه اجملموعـة  هلـ نسـان   اإل أمهية خاصة أيضا من حيث محايـة حقـوق           كتسبرعاياها ت 

سلســلة مــن األفكــار واملالحظــات يف مــا يتعلــق بالعمليــات االستشــارية إلدارة اهلجــرة يف   
 .الفقرة ذات الصلة
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ــدول األعضــاء إىل النظــر يف      - ٦٥ ــررة اخلاصــة ال ــدعو املق ــى التصــديق وت ــة عل االتفاقي
ــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم    ــة األمــم املتحــدة   والدوليــة حلماي اتفاقي

 هلـا ملكافحـة هتريـب       الربوتوكولني املكملني ، فضال عن    ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    
ر باألشخاص وهي تعترب أنه جيـب القيـام بـإجراءات التسـوية للمهـاجرين               جتاالاملهاجرين وا 

ؤالء األشـخاص لـئال     هلـ نسـان   اإلي باحترام مطلق حلقوق     نظامذوي الوضع اإلداري غري ال    
وأخـريا، حتـث اجلمعيـة    . تركـت تسـوية أوضـاعهم ألربـاب عملـهم       جيري ابتـزازهم إذا مـا     

 مسـؤولية الـدول عـن األفعـال     واد بشـأن العامة على مواصلة عملها يف تـدوين مشـاريع املـ          
، وحتث جلنة حقوق اإلنسان علـى       جلنة القانون الدويل   اليت تقدمت هبا     غري املشروعة دولياً  

املبادئ األساسية والتوجيهية املتعلقـة بـاحلق يف االنتصـاف واجلـرب           القيام باملثل يف ما يتعلق ب     
  .نساينحقوق اإلنسان الدولية والقانون اإل لضحايا انتهاكات

 
 احلواشي 

 .E/CN.4/2002/94/Add.1 ، وE/CN.4/2001/83/Add.1، و E/CN.4/2003/85/Add.2-3انظر الوثائق  )١( 
 )٢( E/CN.4/2004/76/Add.1 ١٦ و ١٥، الفقرتان. 
 .، جنيفILO و ISCO-88، ٩١٣١التصنيف الدويل املوحد للمهن، اجملموعة  )٣( 
للمنظمــات عــين بــاهلجرة ميكــن االطــالع عليهــا يف املواقــع علــى الشــبكة  جمــاالت اختصاصــات فريــق جنيــف امل )٤( 

 .الست
 بلدا، ١٥٢، كان قد صدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ٢٠٠٤أغسطس  /آب ٣١يف   )٥( 

لدوليــة  بلــدا، وعلــى االتفاقيــة ا١٤٩وعلــى العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة  
 بلـدا، وعلـى االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال         ١٦٩للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنصـري،      

 . بلدا١٩٢ بلدا، وعلى اتفاقية حقوق الطفل، ١٧٧التمييز ضد املرأة،  
التفاقيـة يف  وبـدأ نفـاذ ا   . ١٩٩٠ديسـمرب   / األول كـانون  ١٨ املـؤرخ    ٤٥/١٥٨اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها      )٦( 

أذربيجـان،  :  بلـدا، هـي بالتحديـد      ٢٦ وصـدق عليهـا      ٢٠٠٤أغسـطس   /آب ٣١؛ وحـىت    ٢٠٠٣يوليه  /متوز ١
 ليشـيت، اجلماهرييـة     -إكوادور، أوروغواي، أوغندا، بليز، بوركينا فاسـو، البوسـنة واهلرسـك، بوليفيـا، تيمـور                

ل، طاجيكسـتان، غانـا، غواتيمـاال،    ي سيشـ العربية الليبية، الرأس األخضـر، سـري النكـا، السـلفادور، السـنغال،          
 .غينيا، الفلبني، قريغيزستان، كولومبيا، مايل، مصر، املكسيك

، التعليـق العـام   ١٩٨٦اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف دورهتـا السـابعة والعشـرون، املعقـودة يف عـام        )٧( 
اعتمـدت التعليـق العـام      ) ١٩٨٩( والثالثني   ، بشأن وضع األجانب مبوجب العهد، ويف دورهتا السابعة        ١٥رقم  
، بشـأن حريـة     ٢٧، اعتمدت التعليق العـام      )١٩٩٩(، بشأن عدم التمييز؛ ويف دورهتا السابعة والستني         ١٨رقم  

واعتمــدت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري، يف دورهتــا اخلامســة والســتني    ). ٢١املــادة (التنقــل 
ــز ضــد غــري املــواطنني، لتحــل حمــل التوصــية العامــة رقــم      التوصــية العامــة ا) ٢٠٠٤( ــثالثني، بشــأن التميي  ١١ل
، بشـأن  ١٤التعليـق العـام رقـم    : والتعليقات والتوصيات العامة األخرى اجلديرة باالهتمام هي التالية    ). ١٩٩٣(

حلقوق االقتصـادية   ، اعتمدته اللجنة املعنيـة بـا      )١٢املادة  (احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه          
، بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األسـرية، الـيت اعتمـدهتا اللجنـة              ٢١واالجتماعية والثقافية؛ والتوصية رقم     

اإليدز وحقوق /، بشأن فريوس نقص املناعة البشرية٣املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛ والتعليق العام رقم         
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وميكـن االطـالع علـى مجيـع التعليقـات العامـة والتوصـيات             . عنية حبقـوق الطفـل    الطفل؛ الذي اعتمدته اللجنة امل    
 .HRT/GEN/1/Rev.7العامة اليت اعتمدهتا هيئات الرصد املنشأة مبعاهدات يف الوثيقة 

، الـيت أدرجـت بـه مسـألة     ١٩٩٧/٥٠يف قرارهـا    سـعتها   أوضحت جلنة حقوق اإلنسان والية الفريق العامـل وو         )٨( 
 E/CN.4/2003/8/Add.2انظر، على سـبيل املثـال، الـوثيقتني        . يب اللجوء السياسي احملتجزين إداريا    املهاجرين وطال 

 .E/CN.4/2004/3 و
نظر الطاولة املستديرة اليت نظمتها املنظمة الدولية للهجرة عـن إدارة اهلجـرة علـى املسـتوى اإلقليمـي، جنيـف،                   ا )٩( 

 .http://www.iom.int/en/PDF_Files/mprp/Roundtable/Rroundtable_E.PDF، ٢٠٠٢مايو /  أيار٢٧
 .www.iom.int/berninitiativeنظر ا )١٠( 
 .www.gcim.orgنظر ا )١١( 
 )١٢( A/CONF.171/13 ١-١٠، الفصل العاشر، ألف، الفقرة. 
ـــف )١٣(  ـــفرباي/شــباطي ــ ـــ، أص٢٠٠٤ر ــ ـــدرت اللجنــ ـــة العامليـــ ـــة املعنيـــ ـــة بالبعــــ ـــد االجتماعـــ ـــي للعوملــ ـــة الـــ يت ـــ

خلـــــق الفـــــرص للجميـــــع : عوملـــــة عادلـــــة تقريرهـــــا ٢٠٠٢ يف ســـــنة منظمـــــة العمـــــل الدوليـــــةا ـــــــأنشأهت
)www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/report.pdf .( ويـــذكر التقريـــر أن االخـــتالالت العامليـــة غـــري مقبولـــة

ونظــرا إىل هــذه احلالــة، تقتــرح اللجنــة اســتراتيجية للتغــيري اســتنادا إىل   . أخالقيــا وال ميكــن اســتمرارها سياســيا 
 إضافة قواعد عادلة إىل القواعد العادلة للتجارة والتـدفقات          وبناء على القناعة بأنه جيب    . جمموعة من التوصيات  

الرأمسالية من أجل حركة األشخاص عرب احلدود، تذكر اللجنة يف تقريرها أنه من الضـروري بنـاء إطـار متعـدد                     
األطراف يوفر قواعد موحدة وشفافة حلركة األشخاص عرب احلدود ويضع توازنا يف مصاحل املهاجرين أنفسـهم            

 .املصدر واملقصد يف آن واحدوبلدان 
 مــــا يتعلــــق حبقــــوق اإلنســــان واالجتــــار باألشــــخاص املبــــادئ واملبــــادئ التوجيهيــــة املوصــــى هبــــا يفنظــــر ا )١٤( 

)E/2002/68/Add.1.( 
تفاقيـة فيينـا للعالقـات     نظر القضية املتعلقـة با    الالطالع على املزيد عن مساعدة حمام لدى حمكمة العدل الدولية،            )١٥( 

ــا مقابــل الواليــات املتحــدة  (، وقضــية الغرانــد )بــاراغواي مقابــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة  (ةالقنصــلي أملاني
وعلـى  ). املكسـيك مقابـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة         (وقضية أفينا ورعايـا آخـرين مـن املكسـيك           ) األمريكية

 السادسة عشرة كية حلقوق اإلنسانحمكمة البلدان األمري الصادرة عن ١٦/٩٩نظر الفتوى ااملستوى اإلقليمي، 
ــوبر / تشــرين األول١واملؤرخــة  ــار ضــمانات     : ١٩٩٩أكت ــات عــن املســاعدة القنصــلية يف إط احلــق يف املعلوم

 .اإلجراءات القانونية الواجبة
سـيوي  حوليـة املهـاجر اآل     يف   �أين اجملتمـع املـدين؟    : العمليات االستشارية املتعلقة باهلجرة اإلقليمية    �غرانج،  . م )١٦( 

 .٥٨-٥٦، مركز املهاجر اآلسيوي  احملدود، ومنتدى املهاجرين يف آسيا، الصفحات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
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