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مسائل حقوق اإلنسـان: مسـائل حقـوق اإلنسـان، 
مبا يف ذلك النـهج البديلـة لتحسـني التمتـع الفعلـي 

  حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
  حقوق اإلنسان للمهاجرين 

  مذكرة من األمني العام 
ـــر املتعلــق حبقــوق اإلنســان  يتشـرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل اجلمعيـة العامـة التقري
للمـهاجرين الـذي قدمتـه غـابرييال رودريغـيز بـيزارو، املقـررة اخلاصـة للجنـة حقـوق اإلنســان، 

عمال بقرار اجلمعية العامة ٢١٨/٥٧ وقرار اللجنة ٤٦/٢٠٠٣. 
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التقريـر املقـدم مـن املقـررة اخلاصـة للجنـة حقـوق اإلنسـان عـن حقـوق اإلنســان 
  للمهاجرين 

موجز 
هذا التقرير مقدم عمال بقرار اجلمعيــة العامـة ٢١٨/٥٧ وقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان 

 .٤٦/٢٠٠٣
خـالل الفـــترة قيــد االســتعراض، شــاركت املقــررة اخلاصــة يف عــدد مــن املؤمتــرات 
واحللقات الدراسية واملشاورات اليت عقـدت بشـأن مسـائل تتصـل بـاهلجرة. وعقـدت املقـررة 
اخلاصة أيضا مشـاورات مـع ممثلـي املنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واحلكومـات 
بشـأن تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان للمـهاجرين. وظلـت املقـررة اخلاصـــة تتلقــي معلومــات 

بشأن حالة املهاجرين يف مجيع أحناء العامل وتتبادل االتصاالت مع احلكومات. 
وتزمع املقررة اخلاصة أن تقوم بزيارة السبانيا واملغرب وبلجيكــا وإيطاليـا يف النصـف 
ـــن عــام ٢٠٠٤. وقــد تلقــت دعــوة مــن حكومــة  الثـاين مـن عـام ٢٠٠٣ والنصـف األول م
بوركينا فاسو لزيارة ذلك البلـد يف النصـف األول مـن عـام ٢٠٠٣. ويف الوقـت ذاتـه، تنـوي 
املقـررة اخلاصـة أن تقـوم بزيـارة لكـوت ديفـوار ومـايل لدراسـة حالـــة اهلجــرة والتطــورات يف 
املنطقة. وتزمع أيضا القيام بزيارة رمسية جلمهورية إيران اإلسالمية يف شباط/فرباير ٢٠٠٤. 

ويف كثـري مـن احلـاالت مل تتمكـن اسـتراتيجيات احلكومـــات وسياســاا يف مواجهــة 
التحديـات الـيت متثلـها اهلجـرة يف أبعادهـا احلاليـة مـن ضمـان احـترام التزامـات احلكومـــات يف 
جمال حقوق اإلنسان إزاء املهاجرين. ويف مثـل هـذه الظـروف، ال يـزال إميـان املقـررة اخلاصـة 
بأولوية ج حقوق اإلنسان يف معاجلة األنشطة والسياسات املتصلة بقضايا املـهاجرين يتعـاظم 

باطراد. 
ويف أثناء الفترة قيد االستعراض، الحظت املقررة اخلاصة أن تعزيز السياسات األمنيـة 
وامليل حنو اعتبار اهلجرة مسألة ختضع للخطـط األمنيـة للدولـة، يشـكالن خطـرا يـهدد حقـوق 
اإلنسان للمهاجرين. وترى املقررة اخلاصة أن اهلجـرة ينبغـي أال تعتـرب مسـألة أمنيـة وحسـب. 
ومشاركة وزارات اخلارجية والصحة والتعليم والرعاية االجتماعية والعمل فضـال عـن اتمـع 
املدين يف وضع خطط وسياسات وطنية للهجرة أمر ضـروري لضمـان محايـة حقـوق اإلنسـان 

للمهاجرين واحترامهم. 
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وتؤكد املقررة اخلاصة أن زيادة التعاون واحلوار على الصعيد الدويل مـن أجـل وضـع 
سياسات للهجرة مدروسة على أساس حقوق اإلنسان ونظم شـاملة ومنسـقة ومواءمـة إلدارة 
شـؤون اهلجـرة مسـألة ضروريـة ملكافحـة اهلجـرة غـــري النظاميــة وريــب املــهاجرين واالجتــار 

باألشخاص وانتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين. 
وتـرى املقـررة اخلاصـة أن تعزيـز التعـاون بـني مجيـع املنظمـات الدوليـة ذات الصلـة مــع 
زيادة مشاركة مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ميثل أفضل السبل لضمـان إدراج حقـوق 
اإلنسان يف املسار الرئيسي ألعمال اتمع الدويل يف ميدان اهلجـرة. ومـن شـأن هـذا أن يشـمل 
التعاون يف وضع السياسـات والتدريـب وبنـاء القـدرات ضمـن جمـاالت أخـرى. وتشـري املقـررة 
اخلاصة إىل أمهية برامج منظمة العمل الدولية يف مناطق عديـدة مـن العـامل بشـأن هجـرة العمالـة 
وهجرة النساء واملساواة بني اجلنسـني ومنـع االجتـار باألشـخاص، وتـود أن تشـجع علـى زيـادة 
التعاون بني واليتها ومفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان ومنظمـة العمـل الدوليـة. وحيـدو 

املقررة اخلاصة األمل إزاء االهتمام الذي أبداه األمني العام ملسألة اهلجرة. 
وتشـجع املقـررة اخلاصـة علـى تعزيـز متابعـة توصيـــات اإلجــراءات اخلاصــة وهيئــات 
املعـاهدات بشـأن حقـوق اإلنسـان للمـــهاجرين علــى الصعيديــن الوطــين والــدويل. وترحــب 
املقررة اخلاصة باملناقشات اليت بدأا مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان يف هـذا الصـدد 

 .(Corr.1 و A/ باعتبارها متابعة لربامج األمم املتحدة إلجراء مزيد من التغيريات (57/387
وتـرى املقـررة اخلاصـة لــزوم بــذل جــهود يف ســياق تعزيــز التعــاون لوضــع املبــادئ 
التوجيهية واألدوات الالزمة لتقييم سياسات اهلجرة يف سياق القواعد الدوليـة القائمـة حلقـوق 
اإلنسان. ومن شأن هذه األدوات أن تكون مبثابة األساس لتقدمي خدمـات استشـارية وتعـاون 
تقين ألغراض بناء القدرات ولتعزيز احلوار والتعاون على الصعيد الدويل يف سبيل اعتماد ـج 
قـائم علـى حقـوق اإلنسـان لتنـاول شـؤون اهلجـرة. وينبغـي أن يشـارك يف هـذه اجلـهود مجيــع 

وكاالت األمم املتحدة وإداراا واملنظمات الدولية. 
ـــة لتشــجيع االنضمــام إىل الصكــوك  وتوصـي املقـررة اخلاصـة بزيـادة املسـاعدة الدولي
الدولية القائمة وتنفيذها على نطاق أوسع مـن أجـل محايـة حقـوق اإلنسـان للمـهاجرين. ويف 
هـذا الصـدد، فـإن دخـول االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق اإلنسـان جلميـع العمـال املــهاجرين 
وأفراد أسرهم يف ١ متوز/يوليه ٢٠٠٣ ميثل تقدما كبـريا حنـو إنشـاء إطـار قـانوين دويل شـامل 
حلماية حقوق اإلنسان جلميـع العمـال املـهاجرين. وتوصـي املقـررة اخلاصـة بـأن يعـزز اتمـع 
الدويل جهوده الرامية إىل التشجيع على تنفيذ االتفاقية وتطبيقها مبـا يف ذلـك دراسـة العقبـات 

اليت تعترض التصديق عليها. 
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وحتث املقررة اخلاصة أيضا على تعزيز التعاون واحلوار على الصعيد الدويل مـن أجـل 
تنفيذ إعالن وخطة عمل دربـان واملؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصـب. وهـي تؤيـد أيضـا العمـل علـى تكويـن صـورة إجيابيـة 

للهجرة وزيادة الوعي بإمكاناا اإلجيابية. 
وفيما يتعلق مبكافحة االجتـار باألشـخاص وريبـهم، توصـي املقـررة اخلاصـة مبواصلـة 
دراسة أسباب هاتني الظاهرتني. وهي حتث مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان واملنظمـة 
ـــدوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة علــى أن  الدوليـة للـهجرة ومنظمـة العمـل الدوليـة وصن
تواصــل أنشــطتها يف جمــال مكافحــة اهلجــرة وأنشــطتها الراميــة إىل محايـــة ضحايـــا االجتـــار 

باألشخاص على الصعيدين الوطين واإلقليمي. 
ـــع  وحتـث املقـررة اخلاصـة أيضـا علـى تعزيـز التعـاون وتبـادل املعلومـات فيمـا بـني مجي
آليات حقوق اإلنسان مبا فيها اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات ذات الصلة، فيما يتعلـق 
حبالة املــهاجرين. وهـي ترحـب بوجـه خـاص بـاحلوار الـذي جـرى بينـها وبـني أعضـاء اللجنـة 
ـــة  املعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة. ويتعـني علـى احلكومـات واملنظمـات غـري احلكومي
واملنظمـات الدوليـة أن تضـع نصـب عينـها توصيـات هيئـات املعـاهدات واإلجـراءات اخلاصـــة 
لدى قيامها بإعداد أنشطتها وسياستها وبراجمها وتنفيذهـا. وينبغـي أيضـا أن تكـون مبثابـة أداة 
لرصد عملية متابعة محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين وتعزيزها وما حيرز من تقدم بصددها. 
ويتضمن هذا التقرير توصيات ترمي إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمـهاجرين يف 
مجيع مراحل عملية اهلجرة. وترى املقـررة اخلاصـة أن لُـب موضـوع هـذه التوصيـات يسـتحق 
مزيدا من االهتمام على الصعيدين الدويل والوطـين. كذلـك فـإن تقـدمي الدعـم الـدويل لتبـادل 
املمارسات اجليدة واخلربات الناجحة ومجعها أمـر يسـتحق التشـجيع مـن أجـل تسـهيل تطويـر 

تلك األدوات دف اعتماد ج لتناول شؤون اهلجرة يستند إىل حقوق اإلنسان. 
وتؤكـد املقـررة اخلاصـة علـى احلاجـة إىل تعزيـز التدابـري الراميـة إىل منـع اهلجـــرة غــري 
النظامية وأن يشمل ذلك البلدان األصلية. وبوجه خاص، تشجع املقـررة اخلاصـة الـدول علـى 
التصديــق علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املــهاجرين وأفــراد أســـرهم 
والـربوتوكولني املكملـني التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود، 
ويتعلقـان باالجتـار باألشـخاص وريـب املـهاجرين. وهـي توصـي أيضـا ببـذل جـــهود خاصــة 
ملكافحـة الفسـاد لـدى مسـؤويل اهلجـرة والقضـاء علـى ظـاهرة اإلفـالت مـن العقـــاب بالنســبة 
ألفراد شبكات االجتار والتهريب. واملقررة اخلاصة توصي أيضا البلـدان األصليـة ببـذل جـهود 
لتقـدمي الوثـائق الكافيـة وتعزيـــز احلمايــة القنصليــة ملواطنيــها يف اخلــارج ملنــع حــدوث بعــض 

االنتهاكات الوارد ذكرها يف التقرير. 
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مقدمة  أوال -
تتقـدم السـيدة غـابرييال رودريغـــيز بــيزارو، املقــررة اخلاصــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان  – ١
للمـهاجرين، ـذا التقريـر إىل اجلمعيـة العامـة عمـال بقـــرار اجلمعيــة العامــة ٢١٨/٥٧ املعنــون 
�محايـة املـهاجرين�، وقـــرار جلنــة حقــوق اإلنســان ٤٦/٢٠٠٣ املعنــون �حقــوق اإلنســان 

للمهاجرين�. 
وتبلغ املقررة اخلاصة اجلمعية العامة يف هذه الوثيقة مبا اضطلعت به من أنشـطة خـالل  - ٢

الفترة قيد االستعراض ومبالحظاا الرئيسية عن حالة حقوق اإلنسان للمهاجرين. 

أنشطة املقررة اخلاصة  ثانيا -
شاركت املقررة اخلاصة خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف األحداث التالية:  - ٣

يف الفـترة مـن ٢٠ إىل ٢٢ تشـرين الثـاين/نوفمـــرب ٢٠٠٢، شــاركت املقــررة  (أ)
اخلاصـة يف مؤمتـر نصـف الكـرة األرضيـة املتعلـق بـاهلجرة الدوليـــة: حقــوق اإلنســان واالجتــار 
باألشخاص يف األمريكتني، الذي عقد يف سانتياغو، حيـث حتدثـت عـن بعـد حقـوق اإلنسـان 

يف ظاهرة االجتار يف األمريكتني وعن آليات احلماية القائمة؛ 
ويف الفــترة مــن ٣ إىل ٥ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٢، توجــهت املقـــررة  (ب)
اخلاصة إىل جنيف للتشاور مع موظفي مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وللمشـاركة يف 
الدورة ٨٤ للمنظمة الدولية للهجرة حيـث حتدثـت عـن االعتـداءات الـيت يقاسـيها املـهاجرون 
وضـرورة إجـراء مناقشـات أعمـق إلجيـاد نظـم إلدارة اهلجـرة تبـدى االحـترام حلقـوق اإلنســان 
ـــة  للمــهاجرين وتصــون كرامتــهم. كمــا شــاركت يف حــدث مــواز نظمتــه اللجنــة التوجيهي
للتصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم حيـث 
أكدت ضرورة إجيـاد إطـار قـانوين شـامل يعـول عليـه حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين 
وأبرزت الكيفية اليت تكفل ا شىت أحكام االتفاقية احلماية من االنتهاكات الواسعة النطاق؛ 

ويف ٢٤ و ٢٥ آذار/مــارس ٢٠٠٣، شــاركت املقــــررة اخلاصـــة يف احللقـــة  (ج)
الدراسية الدولية األوىل جلاليات مواطين بريو املقيمني يف اخلارج حيث حتدثت عــن االجتاهـات 
امللحوظة يف سياسات اهلجرة وأوجه تأثريها على حقوق اإلنسـان للمـهاجرين. والتقـت أيضـا 

يف ليما مبمثلي احلكومة وممثلي منظمة العمل الدولية واملؤسسات املالية والدوائر األكادميية؛ 
ويف الفـترة مـن ٤ إىل ٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، شـاركت املقـررة اخلاصـــة يف  (د)
اجتمـاع املواطنـني الدوليـني الثـالث الـذي كـان حمـوره �حنـو شـكل جديـــد للمواطنــة: بدائــل 
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اخلطـاب املنفـرد� والـذي عقـد يف برشـلونة باسـبانيا. وفيـه أبـــرزت التحديــات الــيت تشــكلها 
العوملة أمام حقوق اإلنسان للمهاجرين والفرص اليت تتيحها لتلك احلقوق؛ 

ويف الفترة من ٧ إىل ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، توجــهت املقـررة اخلاصـة إىل  (هـ)
 E/ CN.4/2003/85) جنيـف حيـث عرضـت تقريرهـا علـى الـدورة ٥٩ للجنـة حقـوق اإلنســان
و Add.1-4). كمـا أجـرت مشـاورات مـع مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان وموظفــي 
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والعناصر األخرى الفاعلة ذات الصلة، ومن بينها ممثلـو 
ـــهجرة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومجاعــات املــهاجرين، واملنظمــات غــري  املنظمـة الدوليـة لل
احلكومية، وكذلك مع ممثلي احلكومات. وركزت املقـررة اخلاصـة يف تقريرهـا الرئيسـي علـى 
مســألة االحتجــاز اإلداري للمــهاجرين، بينمــا خصصــت اإلضافــات علــى التــوايل للرســـائل 
املوجهــة إىل احلكومــات والــواردة منــها، ولزياراــا للمكســـيك، واحلـــدود بـــني املكســـيك 

والواليات املتحدة األمريكية، والفلبني؛ 
ويف الفترة من ٦ إىل ٩ أيار/مايو ٢٠٠٣، شاركت املقررة اخلاصـة يف حلقـة  (و)
العمل اإلقليمية الثانيـة الـيت عقدـا املنظمـة الدوليـة للـهجرة باالشـتراك مـع آخريـن يف بوغوتـا 
حول مكافحة االجتار باألشخاص وحقوق اإلنسان. وحضر احللقة أساتذة اجلامعــات وممثلـون 
عـن احلكومـات، واملنظمـات غـري احلكوميـة يف أمريكـــا الالتينيــة وأمريكــا الشــمالية وأوروبــا 
وآسيا، ووسائط اإلعالم يف كل من اسبانيا، والربازيل، وبوليفيا، وبريو، وتايلند، واجلمهوريـة 
ــدوراس،  الدومينيكيـة، والسـلفادور، وغواتيمـاال، وكوسـتاريكا، وكولومبيـا، واملكسـيك، وهن
والواليات املتحدة. وكان اهلدف مـن االجتمـاع هـو أن يضـع تعريفـا واضحـا، وفقـا للمعايـري 
ــــاتني  الدوليــة، ملفــهومي االجتــار باألشــخاص وريبــهم مــع التســليم بأوجــه الــترابط بــني ه
الظاهرتني. وقدمت املقررة اخلاصـة أثنـاء االجتمـاع إحاطـة للمشـاركني عـن أحكـام االتفاقيـة 
ـــب  الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم وأمهيتـها يف مواجهـة جوان

الضعف اليت يعاين منها الكثري من املهاجرين؛ 
ويف الفــترة مــن ٧ إىل ٩ أيــار/مــايو ٢٠٠٣، شــاركت املقــررة اخلاصــــة يف  (ز)
االجتمـاع القـاري األول الـذي نظمـه جملـس أسـاقفة أمريكـا الالتينيـة يف بوغوتـا حـول العوملــة 
واهلجرة والالجئني. وناقش االجتماع أثر العوملـة علـى اهلجـرة واللجـوء يف األمريكتـني وأتـاح 
فرصـة لتبـادل اخلـربات حـول السـبل الـــيت ميكــن للكنيســة أن تتعــاون ــا مــع اتمــع املــدين 

للمساعدة يف حتسني نوعية حياة املهاجرين والالجئني؛ 
ويف الفـترة مـن ٢٦ إىل ٣٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، شـاركت املقـررة اخلاصــة يف  (ح)
االجتماع السابع ملؤمتر اهلجرة اإلقليمي، املعروف أيضا بعملية بويبال، الذي عقد يف كـانكون 
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باملكسـيك، وهـو منـرب إقليمـي للحـوار واملناقشـــة حــول ظــاهرة اهلجــرة يف أمريكــا الشــمالية 
والوسطى؛ 

ويف الفترة من ٢٣ إىل ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، شـاركت املقـررة اخلاصـة  (ط)
يف االجتماع السنوي للمقررين اخلاصني للجنة حقوق اإلنسان يف جنيف؛ 

ويف ١ متــوز/يوليــه ٢٠٠٣، شــاركت يف االحتفــال ببــدء ســريان االتفاقيــــة  (ي)
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ 

ويف ٢ و ٣ متــوز/يوليــه ٢٠٠٣، شــاركت املقــررة اخلاصــــة يف مشـــاورات  (ك)
مبادرة برن حول جدول األعمال الدويل إلدارة اهلجرة؛ 

ويف ١٠ متوز/يوليه ٢٠٠٣، شاركت املقررة اخلاصـة يف اجتمـاع مـع خـرباء  (ل)
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة نظمـه صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة يف 

نيويورك؛ 
ويف أيلول/سبتمرب - تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣، ستشارك املقررة اخلاصـة  (م)

أيضا يف مشاورات إقليمية مع املنظمات غري احلكومية يف آسيا. 
وقررت املقررة اخلاصة لدى حتديد برنامج زياراا أن تعطي أولوية للبلدان األوروبيـة  - ٤
واألفريقيـة مـن أجـل احلفـاظ علـى التـوازن اجلغـرايف يف ممارسـتها ألنشـطتها. وسـتقوم يف هـــذا 
ــام ٢٠٠٣ ويف  الصـدد بزيـارات إلسـبانيا واملغـرب وبلجيكـا وإيطاليـا يف النصـف الثـاين مـن ع
ـــة بوركينــا فاســو  النصـف األول مـن عـام ٢٠٠٤. وتلقـت املقـررة اخلاصـة دعـوة مـن حكوم
إلجراء زيارة قطرية يف النصـف األول مـن عـام ٢٠٠٣. وردت املقـررة اخلاصـة علـى الدعـوة 
قائلـة إـا تـود زيـارة املنطقـة دون اإلقليميـة لدراسـة حالـة املـهاجرين ودينامياـا هنـاك. وهلــذه 
الغاية، طلبت من حكوميت كوت ديفوار ومايل أن تدعواها لزيارما. كمـا بعثـت بطلـب إىل 

حكومة مجهورية إيران اإلسالمية من أجل القيام بزيارة رمسية يف شباط/فرباير ٢٠٠٤. 
وواصلت املقررة اخلاصة تلقـي املعلومـات عـن حالـة املـهاجرين يف شـىت أرجـاء العـامل  - ٥
وتبـادل االتصـاالت مـع احلكومـــات. وســتقدم إىل جلنــة حقــوق اإلنســان يف دورــا الســتني 
ملخصـا للرسـائل الـيت بعثـت ـا خـالل الفـترة املشـــمولة بــالتقرير وردود احلكومــات عليــها. 
وستركز املقررة اخلاصــة يف تقريرهـا الرئيسـي املوجـه إىل اللجنـة يف دورـا السـتني علـى حالـة 
العـامالت املرتليـات املـهاجرات. وأرسـلت يف هـــذا الصــدد اســتبيانا إىل احلكومــات واخلــرباء 

واملنظمات غري احلكومية يف حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
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حقوق اإلنسان للمهاجرين يف عام ٢٠٠٣  ثالثا -
مالحظات عامة للمقررة اخلاصة  ألف -

ـــد االســتعراض أن تعزيــز سياســات األمــن  الحظـت املقـررة اخلاصـة خـالل الفـترة قي - ٦
واالجتاه إىل اعتبار اهلجرة شـأنا ينـدرج يف دائـرة خطـط أمـن الدولـة أمـرا ميثـل ديـدا حلقـوق 
ـــها احلكومــات ردا علــى  اإلنسـان املتعلقـة باملـهاجرين. فالسياسـات واالسـتراتيجيات الـيت تبنت
ـــة مل تضمــن يف كثــري مــن األحيــان االحــترام  التحديـات الـيت تفرضـها اهلجـرة بأبعادهـا احلالي
اللتزاماـا املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان إزاء املـهاجرين. ويف ظـــل هــذه األوضــاع، يــزداد اقتنــاع 
املقررة اخلاصة بأن الدعوة إىل اتباع ج قـائم علـى حقـوق اإلنسـان يف األنشـطة والسياسـات 

املتصلة بقضايا اهلجرة مسألة ذات أولوية. 
ويبدي اتمع الدويل اهتمامـا مـتزايدا مبسـألة اهلجـرة. وقـد الحظـت املقـررة اخلاصـة  - ٧
بعني الرضا تزايد عدد منابر املشاورات اإلقليمية املعنيـة بـاهلجرة، ومـن بينـها عمليـة بويبـال يف 
أمريكا الشمالية والوسطى، وعملية بودابست يف أوروبـا، وعمليـة مـانيال وإعـالن بـانكوك يف 
آسيا، وعملية حوار اهلجرة يف اجلنوب األفريقي. وبعيدا عن املبادرات اإلقليمية، تبـذل جـهود 
أيضـا لتعزيـز التعـاون الـدويل يف هـذا امليـدان. وترحـب املقـررة اخلاصـة يف هـذا الصـــدد بقــرار 
ــام  جملـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة بتخصيـص املناقشـة العامـة يف مؤمتـر العمـل الـدويل يف ع
٢٠٠٤ ملوضوع العمال املهاجرين، وكذلك الشتداد التركيز على حقـوق اإلنسـان يف احلـوار 
الـدويل للمنظمـة الدوليـة للـــهجرة حــول سياســات اهلجــرة. وترحــب املقــررة اخلاصــة أيضــا 
�مببادرة برن�، وهي عملية تشاور بدأت لتقييم مدى استحسان وجدوى وضع جمموعـة مـن 
املبادئ اإلرشادية املستمدة من القانون الدويل وأفضل املمارسات يف ميدان اهلجرة بغية توثيـق 

التعاون فيما بني الدول. 
وعلـى صعيـد األمـم املتحـدة، بذلـت مسـاع للتعـرف علـى التحديـــات الرئيســية الــيت  - ٨
تفرضها ظاهرة اهلجرة على الـدول واتمـع الـدويل واقـتراح ترتيبـات مؤسسـية للتعـامل معـها 

على وجه أفضل. وترى املقررة اخلاصة يف هذا التطور بادرة مشجعة. 
حتديدات محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين  باء -

خصصت الفقرات التالية لعـرض جممـل ملالحظـات وتوصيـات املقـررة اخلاصـة بشـأن  - ٩
بعض التحديات الرئيسية حلقوق اإلنسان يف سياق اهلجرة. 
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منــع اهلجــرة غـــري النظاميـــة ومكافحـــة االجتـــار، ال ســـيما بالنســـاء والقُصـــر غـــري  - ١
املصحوبني 

الحظت املقررة اخلاصـة عـدة عوامـل بـارزة تدفـع الفـرد إىل التمـاس حتسـني أوضاعـه  - ١٠
ـــة، وتــدين  املعيشـية يف اخلـارج مـن بينـها استشـراء انتـهاكات حقـوق اإلنسـان، وتفشـي البطال
مستويات التعليم، واضطراب املناخ السياسـي، والتفـاوت يف توزيـع الـثروة، وانعـدام املسـاواة 
بني اجلنسني، ووقـوع الكـوارث الطبيعيـة يف بلـدان املنشـأ، وكذلـك تواتـر معلومـات مغلوطـة 
بشأن فرص العمل يف بلدان املقصد. وعندما جتتمع عوامـل الطـرد القـاهرة هـذه مـع سياسـات 
مقيدة للهجرة واللجوء، ميكن أن يزداد استخدام قنوات اهلجرة البديلة، ومـن بينـها التـهريب، 

وهلذا عواقبه اخلطرية على حقوق اإلنسان بالنسبة ملن يلجأون إىل تلك القنوات. 
واهلجرة غري النظاميـة هـي اخللفيـة الرئيسـية النتـهاكات حقـوق اإلنسـان واالسـتغالل  - ١١
والتميـيز. فاسـتحالة فضـح املمارسـات الضـارة الـيت يقـوم ـا أربـاب العمـــل خشــية االعتقــال 
ـــة االجتماعيــة والعماليــة مــع االفتقــار إلمكانيــة  والـترحيل وانعـدام أي لـون مـن ألـوان احلماي
االسـتفادة مـن جوانـــب الرعايــة الصحيــة واخلدمــات االجتماعيــة واحلصــول علــى املســاعدة 
القانونيــة أمــور جتعــل مــن املــهاجرين غــري النظــــاميني عرضـــة لالســـتغالل ومجيـــع صنـــوف 

االنتهاكات على النحو الذي استفاضت املقررة اخلاصة يف بيانه. 
ويسـاور املقـررة اخلاصـة قلـق بـالغ بشـأن انتـهاكات حقـوق املـهاجرين الــيت ترتكبــها  - ١٢
الشبكات املتخصصة يف ريب املـهاجرين واالجتـار باألشـخاص، وقـد عـاجلت هـذا املوضـوع 
يف أنشطة خمتلفة. وقد دأبت املقررة اخلاصة، منـذ أنشـئت واليتـها، علـى اإلشـارة إىل تعريفـي 
التـهريب واالجتـار الوارديـن يف بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـــخاص، وخباصــة 
النساء واألطفال وبروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكملـني 
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة. ويشـري الـربوتوكوالن 
إىل ظاهرتني خمتلفتني يف االتفاقية ذاا، وقد ميزا بوضوح بينهما، فعلى النقيض مـن التـهريب، 
يتضمن تعريف االجتار عنصر اإلكراه ويؤكد أن االجتار قد حيدث يف سـياق اهلجـرة النظاميـة. 
ويف حني أن تعريف االجتار يربز جوانب االستغالل املترتبة عليه، يركز تعريف التـهريب علـى 

تيسري دخول الفرد بطرق غري نظامية من بلد إىل آخر. 
والحظت املقررة اخلاصة أن التهريب قد يزيد من خطر االجتار. وقـد جيـد املـهاجرون  - ١٣
الذيـن يسـتعينون خبدمـات املـهربني أنفسـهم يف موقـف بـالغ الضعـف بســـبب وضعــهم الشــاذ 
والديون اليت قد يغرموا يف بلدام اليت قدموا منها وأساليب اإلفالت من العقـاب الـيت كثـريا 
ما تعمل شبكات االجتار والتهريب يف ظلها. وأحيانا ما جيدون أنفسهم، بسبب وضعـهم غـري 
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املوثق، يف موقف يتعرضون فيه لتغيري يف بنـود العقـود الـيت يعملـون مبوجبـها أو يضطـرون فيـه 
للعمل يف وظائف متدنية ومهينـة، وكثـريا مـا يكـون ذلـك يف ظـل أوضـاع تتـدىن إىل مسـتوى 
العبودية. ونتيجة لذلك، يتحولون مـن مـهاجرين غـري نظـاميني إىل ضحايـا لالجتـار. ورغـم أن 
االجتار ميكن أن يمارس أيضا داخل احلدود، فإن املقررة اخلاصـة تشـري دائمـا إىل هـذه اجلرائـم 

يف سياق اهلجرة الدولية. 
وينبع حتد آخر من وجـود تدفقـات خمتلطـة مـن طـاليب اللجـوء واملـهاجرين. فغالبـا مـا  - ١٤
يسـتخدم املـهاجرون عدميـو الوثـائق أو غـري القـانونيني إجـراءات اللجـــوء إذ يعتربوــا الســبيل 
الوحيـد للحصـول علـى رخصـة مؤقتـة للمكـوث يف بلـد اللجـوء. ويف نفـس الوقـت، ال يقـــدم 
ذوو مطالب اللجوء الشرعية طلبام خمافةَ إعادم إىل بلدام األصلية على إثر رفـض منحـهم 
مركز الالجئ. وقد أشارت املقررة اخلاصة بقلق إىل أن سلطات بلدان اللجوء غالبا مــا تكـون 

لديها معرفة ضئيلة مبتطلبات األهلية للحصول على اللجوء. 
ـــق ــم  وزاد تعقـد الظـاهرتني املـترابطتني مـن حالـة الضعـف الـيت يعـاين منـها مـن يتعل - ١٥
األمر. وقد أشارت املقررة اخلاصة إىل أن املـهاجرين عدميـي الوثـائق أو غـري القـانونيني عرضـة 
للتعسف والتمييز واالستغالل يف بلـدان العبـور ويف بلـدان املقـر. إن مـن يلجـأون إىل املـهربني 
يفعلون ذلك طواعيةً، غري أم عرضة على حنو كبري للتعسف أثناء عملية اهلجرة، مبـا يف ذلـك 
االبتزاز من قبل مسؤويل اهلجرة أو غريهم من مسؤويل إنفاذ القوانـني الفاسـدين. وفضـال عـن 
ذلك، تعرض الظروف الالإنسانية اليت جتري فيها عملية ريب املهاجرين خلطر شـديد. فكمـا 
ُذكر أعاله، غالبا ما جتعلهم حالتهم غري القانونيـة ضعفـاء يف مواجهـة املتـاجرين. وجيـد طـالبو 
اللجوء الذين يستعملون قنوات اهلجرة غري القانونية ملغادرة بلداــم األصليـة أنفسـهم يف حالـة 

الضعف ذاا اليت يعاين منها املهاجرون عدميو الوثائق. 
وتعتقد املقررة اخلاصة أن ثالث جمموعات من اإلجراءات الواضحة الـيت توجـد بينـها  - ١٦
مع ذلك عالقة وتآزر متبادل تلزم ملعاجلة هذه احلالة املعقدة وهي: إجـراءات منـع اهلجـرة غـري 
ــــة االجتـــار ومحايـــة ضحاياهـــا؛  القانونيــة ومكافحــة شــبكات التــهريب؛ وإجــراءات مكافح

وإجراءات احلفاظ على استقاللية نظام محاية طاليب اللجوء. 
وتشــري املقــررة اخلاصــة إىل أن إجــراءات منــع اهلجــرة غــري القانونيــة تشــمل وضـــع  - ١٧
سياسات هجرة تأخذ بعني االعتبار واقع سوق العمالـة، فـتزيد بذلـك فـرص اهلجـرة القانونيـة 
عندما يكون مثة طلب حقيقي على العمالة املهاجرة؛ والتعـاون الـدويل لتنميـة فـرص العمـل يف 
جمتمعات املهاجرين األصلية؛ وتوفري املعلومات للمهاجرين احملتملني عن فرص العمـل وقنـوات 

اهلجرة القانونية وخماطر اللجوء إىل قنوات اهلجرة غري القانونية. 



1203-46685

A/58/275

ـــه ينبغــي معاجلــة مســأليت إفــالت  وبغيـة مكافحـة التـهريب، تعتقـد املقـررة اخلاصـة أن - ١٨
شـبكات التـهريب اإلجراميـة مـن العقـاب وفسـاد بعـض مسـؤويل اهلجـرة يف البلـــدان األصليــة 
وبلـدان العبـــور وبلــدان املقصــد، وأن يشــمل ذلــك جعــل التــهريب جرميــة جنائيــة مبوجــب 
التشريعات الوطنية وعن طريق تعزيز التعاون بـني وكـاالت إنفـاذ القوانـني املعنيـة. وينبغـي أن 
ترافق هذه اإلجراءات رقابة مشددة على وكاالت التوظيف وتنظيم مشـاركة القطـاع اخلـاص 

يف توظيف العمال وتنسيبهم من خالل نظام للترخيص والتسجيل. 
ـــدان الــيت  كمـا أن برامـج احلمايـة الشـاملة للشـهود يف البلـدان الـيت يفـدون منـها والبل - ١٩
يعربوا وتلك اليت تستقبلهم تعد إجراًء فعاال يف مكافحة ممارسـات التوظيـف غـري املشـروعة. 
وتشري املقررة اخلاصة إىل أن مثل تلك الربامج، حيث توجد، من العسـري الوصـول إليـها إذ أن 
متطلبـات األهليـة غالبـا مـــا تكــون متشــددة جــدا وأن اخلــوف مــن االحتجــاز الطويــل و/أو 
الترحيل عقب رفض توفري احلماية تثين العديد من الضحايـا عـن اإلبـالغ عـن املمارسـات غـري 

املشروعة. 
ـــة إىل تعزيــز مراعــاة التزامــات الــدول جتــاه  وتعتقـد املقـررة اخلاصـة أن اجلـهود الرامي - ٢٠
الالجئـني وتقـدمي التدريـب املالئـم ملسـؤويل اهلجـرة يف نظـم محايـة طـاليب اللجـوء وااللتزامــات 
الدولية والوطنية حبقوق اإلنسان ستساعد جزئيا يف كفالة تعزيز محايـة طـاليب اللجـوء. ويشـعر 
املقـررَة اخلاصـة بالتفـاؤل تزايـد املناقشـات علـى الصعيـد الـدويل بشـأن سـبل ووسـائل معاجلـــة 
ـــار النطــاق والبعــد  التحديـات القائمـة الـيت تواجـه نظـام طلـب اللجـوء الـيت تـأخذ بعـني االعتب

احلاليني لتنقل الناس والرابط بني طلب اللجوء واهلجرة. 
وتعتـرب املقـررة اخلاصـة أن زيـادة احلـوار والتعـــاون علــى الصعيــد الــدويل فضــال عــن  - ٢١
التنسيق بني مجيع اإلدارات املعنية على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك األمن واملخـابرات وشـرطة 
احلدود وشرطة اهلجرة واملسؤولون اآلخرون عن إنفاذ القوانـني، خطـوات إجيابيـة يف مكافحـة 

االجتار باألشخاص. 
وقالت املقررة اخلاصة مـرارا إن احتياجـات الضحايـا ملسـاعدة طبيـة ونفسـية وقانونيـة  - ٢٢
حمددة غالبا ما ال تؤخذ بعني االعتبار. وغالبا ما يتعرض ضحايا االجتار، مبن فيهم القصـر غـري 
املرافَقـني، لالحتجـاز والـترحيل دون اعتبـار لوضعـــهم وللمخــاطر الــيت قــد يتعرضــون هلــا إذا 
أعيدوا إىل بلدام األصليـة. وقـد تلقـت املقـررة اخلاصـة معلومـات تفيـد بـأن ضحايـا االجتـار، 
ال سـيما النسـاء، غالبـا مـا ال يبلِّغـون عمـن يتـاجرون ـــم وال يطلبــون مــن الســلطات احملليــة 

محايتهم ممن يسيئون معاملتهم خمافةَ أن يتعرضوا للترحيل أو توجه هلم م جنائية. 
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إن تشـريعات بعـض البلـدان تنـص علـى بعـــض أشــكال املســاعدة واحلمايــة لضحايــا  - ٢٣
االجتار. غري أن الضحايا، يف حاالت عديدة، يتعني عليهم، للحصــول علـى احلمايـة، أن يفـروا 
أوال من مستغليهم وأن يتعاونوا مع احلكومة يف التحقيق وأن يثبتوا أن حيام ســتكون عرضـة 
للخطر إذا مت ترحيلهم. وعالوة على ذلك، خيتار أشـخاص كثـريون عـدم املشـاركة يف برامـج 

محاية الشهود القائمة ألن احتجازهم غالبا ما يشكل أحد عناصر تلك الربامج. 
وتعتقد املقررة اخلاصة أنه ينبغي منح رخص اإلقامـة املؤقتـة إىل جـانب مـا يكفـي مـن  - ٢٤
املساعدة الطبية والنفسية واالجتماعية والقانونية ومستوى كاف من احلماية مـن قبـل الشـرطة 
جلميـع الضحايـا وألسـرهم، بصـرف النظـر عمـا إذا كـانوا علـى اسـتعداد للتعـاون مـع اجلـــهاز 
القضـائي يف متابعـة املتـاجرين. وفضـال عـن ذلـك، تعتقـد املقـررة اخلاصـة أنـه مـن الـالزم منــح 
الضحايا فترة معقولة للتفكري يف اختاذ قرار بشأن التعاون مع السـلطات. إن هـذا األمـر سـيتيح 
هلم وقتا للتعايف واكتساب الثقة يف مـن يسـاعدوم والتعـاون يف مجـع املعلومـات االسـتخبارية 

عن أساليب عمل املتاجرين. 
احلماية القنصلية  - ٢

قالت املقررة اخلاصة مرارا إن البلدان األصلية تضطلـع بـدور مـهم يف محايـة مواطنيـها  - ٢٥
من انتهاكات حقوقهم خالل مجيـع مراحـل عمليـة اهلجـرة. والحظـت أيضـا أن تلـك البلـدان 
غالبا ما ال متول احلماية القنصلية ملواطنيها؛ فغالبا مـا ال تكـون املوازنـة بـني التحويـالت املاليـة 
اليت يقوم ا املهاجرون واحلماية املوفـرة هلـم مـن قبـل قنصليـام لصاحلـهم. ويف هـذا الصـدد، 
تود املقررة اخلاصة أن تشدد على أنه من املهم كفالة بذل احلكومـات مـا يكفـي مـن املسـاعي 
حلماية حقوق مواطنيها املـهاجرين، ال سـيما النسـاء والقصـر غـري املرافقـني. ومـن املـهم أيضـا 
رصد تطبيق قوانني البلدان املستضيفة املتعلقة بالعمالة والرفاه االجتماعي، مبا يف ذلـك املسـائل 
املتصلـة باملسـاعدة القانونيـة واإلحالـة الطبيـة، وتقـدمي املسـاعدة للمـهاجرين وأســـرهم وكفالــة 

امتثال الوكاالت وأرباب العمل اللتزامام التعاقدية. 
وتالحظ املقررة اخلاصـة أنـه ال وجـود ألي سياسـة قنصليـة منسـقة أو اتفاقـات ثنائيـة  - ٢٦
بني القنصليات يف بلدان العبور أو املقصد اليت توجد ـا تدفقـات كبـرية مـن املـهاجرين. وقـد 
أوصت املقررة اخلاصة احلكومات مرارا بأن تنظر يف توفري التدريب يف جمـايل حقـوق اإلنسـان 
واألمور اجلنسانية ملوظفي السفارات والقنصليـات وتعيـني موظفـني متخصصـني، مثـل األطبـاء 
واألخصائيني االجتماعيني واملتخصصني يف علم النفس، يف البلـدان الـيت يوجـد ـا عـدد كبـري 

من املهاجرين بغية تعزيز محاية مواطنيها يف اخلارج. 
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وتشدد املقررة اخلاصة جمددا على أنـه ينبغـي أيضـا تقـدمي املسـاعدة للعـودة إىل الوطـن  - ٢٧
يف احلاالت اليت يفقد فيـها املـهاجرون وظائفـهم أو يـودون الفـرار مـن أوضـاع متسـمة بسـوء 
املعاملة أو يودون العـودة إىل وطنـهم ألسـباب صحيـة. وجيـب متكـني القنصليـات والسـفارات 
ماليا من حتمل مسؤولية هذه احلاالت فضال عن تقدمي املساعدة يف العودة إىل الوطـن لضحايـا 
االجتار باألشخاص بطلب صريح منهم. وينبغي، علـى اخلصـوص، إيـالء عنايـة خاصـة للقصـر 

غري املرافقني وتقدمي احلماية هلم. 
محاية العمال املهاجرين العاملني يف القطاع غري الرمسي  - ٣

سجلت املقررة اخلاصة حاالت كثرية من االسـتغالل وإسـاءة املعاملـة والتميـيز وكـره  - ٢٨
األجـانب الـيت يتعـرض هلـا املـهاجرون، ال سـيما النسـاء، وعلـى األخـــص العــامالت منــهن يف 
القطاع اخلاص، مثل العامالت يف املنازل. ويف كثري مـن احلـاالت يجـرب العـاملون علـى إعطـاء 
جوازات سفرهم أو غريها من الوثائق إىل مستخدميهم. وبالتايل يسـتطيع املسـتخدمون حجـز 
هـذه الوثـائق مـىت شـاءوا، إذا غـادر العـامل املـهاجر أو غـــير عملــه. ويشــكل حجــز الوثــائق، 
والديون املستحقة على املهاجرين يف بلدام األصلية، ونقص املعلومات املناسبة، واخلشية مـن 
إبـالغ السـلطات عنـهم، وعـدم تقـدمي املشـورة والدعـم يف اـالني الطـيب والنفسـاين، وكذلــك 
عـدم توفـري القنصليـات والسـفارات املسـاعدة القانونيـة، بعـض العوامـل الـــيت تســهم يف جعــل 
املهاجرين العاملني يف القطاع اخلاص، وال سيما النسـاء والقـاصرين، معرضـني بصـورة خاصـة 
لالنتهاكات. وكثري مـن العـاملني يف املنـازل يعملـون سـاعات طوليـة مقـابل أجـور بائسـة ويف 

ظروف الإنسانية ومهينة بكل معاين الكلمتني، ال فرق بينها وبني الرق أحيانا. 
وترحب املقررة اخلاصة باجلهود اليت تبذهلا بعض الدول للحيلولة دون ممارسـة التميـيز  - ٢٩
ضد العمال املهاجرين من مواطنيـها واسـتغالهلم يف اخلـارج. وتسـعى بعـض الـدول إىل حتقيـق 
هذا اهلدف بعدة وسائل منها اعتماد سياسـة ال تسـمح بتوظيـف مواطنيـها إال يف البلـدان الـيت 
ــــف العـــاملني ذوي  لديــها ســجل جيــد يف جمــال حقــوق اإلنســان، أو الســماح فقــط بتوظي
املهارات، ملنع استخدام العمال املهاجرين يف صناعة اجلنس أو يف أعمال مهينـة حتـط مـن قـدر 
العامل. غري أن هذه اجلهود باءت بالفشل يف بعض األحيان يف احلاالت اليت مل تصاحبها فيـها 
ــرة أو  اتفاقـات مـع بلـدان املقصـد، خاصـة عندمـا تكـون صناعـة اجلنـس يف هـذه البلـدان مزده

تكون احلاجة ملحة إىل اليد العاملة غري املاهرة. 
وأشارت املقررة اخلاصة إىل ضرورة االعـتراف قانونيـا بـالعمل الـذي يؤديـه العـاملون  - ٣٠
املهاجرون يف املنازل، وأكدت على ضرورة استفادة العمال يف القطاع غـري الرمسـي، وكذلـك 
ـــة الصحيــة واملســاعدة القانونيــة  أطفـاهلم، مـن الضمـان االجتمـاعي والتعليـم وخدمـات الرعاي
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ـــات مــا قبــل  واملشـورة واملعونـات االجتماعيـة واالقتصاديـة. وال بـد كذلـك مـن توفـري معلوم
املغادرة وآليات للرصد وآليات شـكوى قريبـة املتنـاول، لضمـان احلمايـة املالئمـة ومنـع إسـاءة 
املعاملـة. ويسـاور املقـررة اخلاصـة القلـق خاصـة بشـأن وجـود وكـاالت أو مواقـع علـى شــبكة 
اإلنـترنت توفـر عرائـس بالـربيد مـن بعـض البلـدان، وبشـأن القـاصرات الـاليت يلجـأن إىل هــذه 
الوسيلة، مما يعرضهن لالستغالل واملتاجرة. وأشـارت إىل ضـرورة اختـاذ تدابـري خاصـة حلمايـة 

األشخاص من هذه األخطار. 
وفضال عن ذلــك أكـدت املقـررة اخلاصـة علـى ضـرورة بـذل جـهود ملكافحـة الفسـاد  - ٣١
ومعاقبة أرباب العمـل الذيـن يسـيئون معاملـة العـاملني لديـهم. وتتمثـل اخلطـوة األوىل يف هـذا 
االجتاه يف وضع عقــد عمـل شـامل ومفصـل يكتـب بلغـة يفهمـها املـهاجر. وينبغـي أن يشـتمل 
العقـد علـى معلومـات تتعلـق مبحـل العمـل ومـدة العقـــد واملرتــب الشــهري وســاعات العمــل 
ـــة  مالئــم،  وظـروف اإلقامـة (مبـا يف ذلـك وثـائق اإلقامـة وتصريـح العمـل، وتوفـري مكـان إقام
والغـذاء املناسـب، واخلدمـات الطبيـة). وينبغـي أيضـا أن يتضمـن العقـد بنـدا مينـح العـامل حـق 
إاء العقد وفقا لشروط حمددة، وكذلك معلومات عن املكان الـذي ميكـن احلصـول فيـه علـى 

املساعدة حال حدوث مشاكل. 
اإلدارات الوطنية للهجرة  - ٤

تالحظ املقررة اخلاصة أن الفساد كثـريا مـا يتغلغـل يف إدارات اهلجـرة، ممـا يـؤدي إىل  - ٣٢
عدم متتع املهاجرين بأية محاية، وإفالت أولئـك املسـؤولني عـن انتـهاك حقوقـهم مـن العقـاب. 
وقـد تلقـت املقـررة اخلاصـة شـهادات خمتلفـة علـى قيـام املسـؤولني بـابتزاز املـهاجرين وخاصـــة 
النساء، وإساءة معاملتهم. وإضافة إىل ذلك الحظـت يف أحيـان كثـرية أن االتفاقيـات املصدقـة 
ـــأخذ بعــني االعتبــار الطبيعــة  ال تـترجم دائمـا إىل تشـريعات وطنيـة. ويتعـني علـى الـدول أن ت

املعقدة للرشوة وتفشيها على مجيع املستويات. 
وأكــدت املقــررة اخلاصــة علــى احلاجــة إىل توفــري تدريــب مناســب ومــوارد كافيـــة  - ٣٣
لـإلدارات الوطنيـــة للــهجرة، وحلــرس احلــدود، ولوكــاالت ومســؤويل إنفــاذ القــانون الذيــن 
يعاجلون مسائل اهلجرة. وينبغي أن يتجاوز التدريب نطاق التعليم النظري لألحكام التشـريعية 
الوطنيـة والدوليـة، وأن يشـمل تدريبـا ذا منحـى عملـي. وكذلـك ينبغـي أن يتضمـن التدريـــب 
دروسـا للتوعيـة بشـأن املشـاكل العمليـة الـيت يواجهـــها املــهاجرون الذيــن ال حيملــون وثــائق، 
وتعرضـهم النتـهاكات حقـوق اإلنسـان، وكذلـك تدريبـا عمليـا يف جمـال التحقيـــق يف أنشــطة 
اموعـات املتورطـة يف ريـب املـهاجرين واالجتـــار ــم. وينبغــي كذلــك تدريــب املوظفــني 
املسؤولني وأولئك الذين يتعاملون مع املهاجرين على إعطاء املـهاجرين توجيـهات ومعلومـات 
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عمليـة. وتوصـي املقـررة اخلاصـة بتوعيـــة هــؤالء املوظفــني بالصعوبــات االجتماعيــة والثقافيــة 
والنفسانية اليت يواجهها املهاجرون، وبالبعد اإلنساين لظاهرة اهلجرة. 

االعتراض واالحتجاز والترحيل القسري واإلعادة إىل الوطن  - ٥
كرست املقررة اخلاصة تقريرها الرئيسي أمام الدورة التاسعة واخلمسني للجنـة ملسـألة  - ٣٤
االحتجاز اإلداري للمهاجرين، إذ يساورها القلق إزاء تعرض املـهاجرين للحرمـان مـن احلريـة 
وإزاء االنتـهاكات الـيت يعـانون منـها أثنـاء إقامتـهم يف مراكـــز االحتجــاز. والواقــع أن هنــالك 
اجتاها حنو جترمي خمالفات نظم اهلجرة، وإيقـاع عقوبـات صارمـة باملخـالفني، بينمـا يلجـأ عـدد 
كبري من الدول إىل االحتجاز اإلداري للمهاجرين بصورة غري نظامية الذين ينتظرون الـترحيل 

القسري. 
وتأسف املقررة اخلاصة للجوء الدول إىل حرمان املهاجرين مـن احلريـة دون االهتمـام  - ٣٥
الالئق بتارخيهم الفردي. وكثريا ما يحتجز ضحايا االجتـار، مبـن فيـهم القـاصرون، عقابـا علـى 
خمالفة هي يف حقيقة األمر نامجة عن كوم ضحايا. وكثريا مـا يحتجـز األطفـال وغـريهم مـن 
الفئات الضعيفة يف ظروف تضر بصحتهم اجلسدية والعقلية، بسبب نقص املرافـق الـيت تضمـن 
احترام حقوقهم اإلنسانية. وهناك اجتاه حنو السماح ملوظفي اهلجرة باختاذ قرار احتجـاز بعـض 
املهاجرين، وكثريا ما تكون مربرات االحتجاز اإلداري للمهاجرين غري حمددة حتديدا كافيا. 

ـــة لالســتعراض القضــائي أو اإلداري علــى  وكثـريا مـا يشـجع عـدم وجـود آليـة تلقائي - ٣٦
اللجوء إىل هذا اإلجراء. وإضافة إىل ذلك فقد الحظـت املقـررة اخلاصـة أن ضمانـات إجرائيـة 
أخرى من قبيل االستفادة من خدمات مترمجني وحمامني، واحلق يف معرفة مربرات االحتجـاز، 
واحلــق يف اســتخدام آليــات االســتئناف، واحلــق يف إبــالغ ممثلــي القنصليــات أو الســــفارات 
باالحتجاز، هي حقوق أساسية يحرم منها املهاجرون يف كثري من األحيـان. ويسـمح القـانون 
واملمارسة باحتجاز املهاجرين ملدد طويلة قد تكون غري حمـددة يف بعـض احلـاالت علـى الرغـم 

من أن املرافق اليت تبىن وتستخدم هلذا الغرض غري جمهزة لالحتجاز الطويل األمد. 
٣٧ - وكثـريا مـا تعتـرب خمالفـات قوانـني اهلجـرة ونظمـها أعمـاال إجراميـة مبوجـب التشـــريع 
الوطـين. وفيمـا يتعلـق بالقـاصرين غـري املصحوبـني، أكـدت املقـررة اخلاصـة علـــى أن احتجــاز 
األطفـال ينبغـي أال يسـمح بـه إال كملجـأ أخـــري، بشــرط أن تكــون املصلحــة العليــا يف ذلــك 
للطفـل، وبشـرط أن تكـون فـترة االحتجـاز أقصـر مـا ميكـن ويف ظـروف تضمـــن متتــع الطفــل 
باحلقوق املنصــوص عليـها يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل. كمـا أكـدت املقـررة اخلاصـة أيضـا علـى 
احلاجـة إىل تفـادي تقـدمي ضحايـا االجتـار غـري املشـروع للمحاكمـة أو احتجـازهم عقابـا علــى 
دخوهلم إىل البالد أو إقامتهم فيها بصورة غري مشـروعة أو علـى األنشـطة الـيت يتورطـون فيـها 
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نتيجـة حلالتـهم كضحايـا االجتـار. وكذلـك أوصـت بتطبيـق اإلجـــراءات والضمانــات الوقائيــة 
املنصـوص عليـها يف القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان ويف القـانون الوطـين املتعلـق بــاإلجراءات 

اجلنائية على مجيع أشكال االحتجاز. 
ـــاالت االحتجــاز اإلداري إىل االرتفــاع يف  وتعـزو املقـررة اخلاصـة الزيـادة يف عـدد ح - ٣٨
عدد املهاجرين بصورة غري نظامية، وإىل التدابري التقييدية اليت تتخذها الدول من طرف واحـد 
لوقف هذه التدفقات املخالفة للقانون أو تثبيطها. وأشارت إىل أن أجنع وسيلة ملعاجلـة مشـكلة 
االحتجاز اإلداري للمهاجرين  تتمثل يف اختاذ تدابـري للتصـدي ألسـباب تدفقـات اهلجـرة غـري 
املنظمة. وذكرت فضال عن ذلـك أن التصـدي هلـذه التدفقـات ميكـن أن يسـاعد علـى احلفـاظ 

على األمن الوطين مع املساعدة يف نفس الوقت على محاية احلقوق اإلنسانية للمهاجرين. 
وتعترب املقررة اخلاصــة أن اجلـهود الراميـة إىل إبـرام اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف  - ٣٩
لتسـهيل حركـــة األشــخاص وإعــادم، عنــد الضــرورة، هلــا أمهيــة كذلــك ــذا اخلصــوص. 
ـــريا مــن الوقــت حيثمــا  وذكـرت أن إجـراءات الـترحيل ميكـن أن تسـتغرق يف الواقـع قـدرا كب
ال يوجد متثيل دبلوماسي للبلـد الـذي ينتمـي إليـه األجنـيب، أو إذا كـان بلـد املقصـد غـري قـادر 
على متويل عملية الترحيل أو ال يرغب يف متويلها، أو إذا رفضت الدولة األصلية أو دولــة ثالثـة 
ـــترحيل مــددا طويلــة يف  قبـول املـهاجر. ويف هـذه احلـاالت ميكـن أن يقضـي املـهاجرون قيـد ال
االحتجاز اإلداري. وينبغي أن توفـر اجلـهود الثنائيـة أو املتعـددة األطـراف مـن النـوع املذكـور 
أعاله ضمانات ضد الترحيل التعسفي وضد االنتهاكات أو إساءة املعاملة الــيت قـد يتعـرض هلـا 

املهاجر حال ترحيله إىل بلد املنشأ أو إىل بلدان ثالثة. 
وتشـري املقـررة اخلاصـة إىل أن موظفـي اهلجـرة وغـريهم مـن املوظفـني الذيـن يعـــاجلون  - ٤٠
ـــهم علــى حنــو مالئــم يف جمــال قــانون اهلجــرة واآلثــار اإلنســانية  مسـائل اهلجـرة يتعـني تدريب
لالحتجـاز، وخاصـة عندمـا تكـون مـربرات االحتجـاز غـري حمـــددة حتديــدا كافيــا. إضافــة إىل 
ذلك، هناك حاجة إىل مراقبة تطبيق قوانـني اهلجـرة. وميكـن لعمليـة مجـع أحكـام منفصلـة، بـل 
متناقضة أحيانا، ترد يف عدة أنظمة أو تعليمات وقوانني إدارية، وإيضاحـها وتصنيفـها يف نـص 
تشريعي واحد، أن تساعد يف توفري توجيهات قانونيـة أفضـل للسـلطات املختصـة. ومـن شـأن 

ذلك أيضا أن حيد من حرية التصرف املمنوحة للسلطات. 
وسجلت املقررة اخلاصة أيضا عددا كبـريا مـن احلـوادث الـيت وقعـت خـالل عمليـات  - ٤١
الترحيل، أودى بعضها حبياة املهاجر املعين. وتؤكد املقررة اخلاصـة ـذا الصـدد علـى وجـوب 
ـــى القيــام بعملــهم بطريقــة حتــترم حقــوق األشــخاص  تدريـب املوظفـني املعنيـني بـالترحيل عل
املُرحلـني وكرامتـهم. وينبغـي التوكيـد علـى أن املـهاجرين الذيـــن يتــم إخضاعــهم إلجــراءات 
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الترحيل مل يرتكبوا يف األغلب سـوى خمالفـات إداريـة، غـري أن هنـاك ميـال ملعاملتـهم يف كثـري 
من األحيان كمجرمني خطرين. 

وتؤكد املقررة اخلاصة أيضـا ضـرورة إيـالء عنايـة خاصـة لرعايـة األطفـال والنسـاء يف  - ٤٢
أثناء عملية الترحيل، حىت ال يتعرضوا ملزيد من األخطار. ويف واقع احلال، فقـد قـامت املقـررة 
اخلاصة بتوثيق حـوادث كـانت النسـاء واألطفـال فيـها ضحايـا أعمـال عنـف وانتقـام علـى يـد 
الشـرطة لـدى عودـم إىل بلداـم األصليـة، وحـاالت أطفـــال غــري مســحوبني وقعــوا فريســة 
املتاجرين م أثناء عملية العودة إىل الوطن، وحاالت أطفال غـري مصحوبـني ُأعيـدوا قسـرا إىل 
بلدان غري بلدام. ويف معظـم األحيـان، فـإن األطفـال الذيـن ال يعـادون إىل رعايـة أسـرهم أو 

جمتمعام احمللية، ال جيدون أمامهم من خيار سوى السعي للهجرة مرة أخرى. 
إعادة اإلدماج يف اتمع  - ٦

تشدد املقررة اخلاصة على أمهية إعادة إدمــاج املـهاجرين العـائدين طوعـا أو كرهـا إىل  - ٤٣
بلداـم يف اتمـع. وينبغـي لـربامج إعـادة اإلدمـاج أن تـأخذ يف االعتبـار اجلـــانب االجتمــاعي 
واإلنساين للهجرة، مبا يف ذلك اآلثار الفيزيولوجيـة لالجتثـاث مـن اجلـذور، وصعوبـات إعـادة 

الدخول إىل سوق العمل واملشاكل املتعلقة بوجود ديون يف بلد املنشأ. 
ولدى عودة املــهاجرين، ال يكـون لديـهم يف غـالب األحيـان مدخـرات وال تتـاح هلـم  - ٤٤
سوى فرص عمل قليلة. وقد يكون العديد منهم قد فقدوا مهارام بعـد عملـهم لفـترة طويلـة 
يف قطاع مل يستخدموا فيـه هـذه املـهارات. ويضطـر العديـد منـهم إىل العـودة إىل بلداـم قبـل 
األوان وقـد تكـون عليـهم ديـون تتعلـق برحيلـهم. كمـا أن إعـادة اإلدمـاج يف األســرة ال تعــد 
سهلة على الـدوام: ففـي أحيـان كثـرية، يكـون األزواج/الشـركاء قـد بـدأوا عالقـات جديـدة، 
ويكون األطفال قد عانوا من مشاكل نفسية بسبب غياب الوالد. ورمبا يكون قد نشأ اعتمـاد 
علـى دخـول العمـال املـهاجرين مث إن األسـر ال تشـارك غالبـا يف أنشـطة بديلـة مـدرة للدخــل. 
وإذا وجد املهاجر العائد عمال، ال تكون األجور عـادة كافيـة للوفـاء باحتياجـات أسـرته. ويف 
الغالب، حىت لو متكَّن املهاجرون من إدخال مال وحاولوا إنشاء نشاط جتـاري لـدى عودـم، 
فـإم خيفقـون يف ذلـك بسـبب عـدم توفـر التخطيـط والتدريـب واملعلومـات املتعلقـة بظـــروف 
ـــام املــهاجرين العــائدين إىل  النشـاط التجـاري يف بلداـم. وهـذه الظـروف مجيعـها ال تـترك أم

بلدام خيارا سوى اهلجرة ثانية، سواء من خالل قنوات نظامية أو غري نظامية. 
وتوصي املقررة اخلاصة بوضع برامج إعادة إدمـاج شـاملة تشـمل املـهاجرين وأسـرهم  - ٤٥
واحلكومات واتمع املدين بشكل عام. وينبغي تقدمي املساعدة للمــهاجرين وأسـرهم لتشـكيل 
منظمات من قبيل فرق الدعم أو التعاونيات. وينبغي أن تساعد جمتمعـات املـهاجرين يف إقامـة 
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مشــاريع جتاريــة ومؤسســات اجتماعيــة تــؤدي إىل التوظيــف علــى املــدى الطويــل. وينبغــي 
للحكومـات أن تسـاعد املـهاجرين يف اسـتثمار مدخراـم بـأن تقـدم هلـم، علـى ســـبيل املثــال، 
احلوافـز لتطويـر األعمـال التجاريـة والتدريـب علـى األعمـــال التجاريــة واإلدارة. فــإذا ُوفــرت 
للمهاجرين احلوافز للعودة إىل بلداـم األصليـة عنـد انتـهاء عقودهـم، فـإن ختلفـهم بعـد انتـهاء 
موعـد تأشـريات دخوهلـم أو تصـاريح عملـهم، وهـو ختلـف يصبحـون مبوجبــه مــهاجرين غــري 

نظاميني ويتعرضون لالستغالل، يصبح أقل احتماال. 
وقد الحظت املقررة اخلاصة بشـيء مـن القلـق أن املـهاجرين يف أغلـب األحيـان، مبـن  - ٤٦
فيهم املرحلني، يعودون إىل بلدام األصلية بـدون مدخـرات وبـدون أمـوال كسـبوها وهـم يف 
مراكـز االحتجـــاز. وينبغــي بــذل جــهود ملكافحــة االبــتزاز والنــهب وفــرض الضرائــب غــري 

القانونية. 
وقـد الحظـت املقـررة اخلاصـة أن األمـــوال الــيت يكســبها املــهاجرون ال تســتخدم يف  - ٤٧
أنشطة منتجة، مثال لتوليد وظائف أو لتنمية اتمعات احمللية يف بلـدان أو منـاطق املنشـأ. وقـد 
يعزى ذلك إىل عدة عوامل منها الصعوبات اليت تواجههم يف حتويل األموال، وخاصــة بالنسـبة 
ـــة واألمينــة  للمـهاجرين غـري النظـاميني، والتكـاليف املرتبطـة ـا. إذ ينبغـي توفـري السـبل املأمون
واملمكنــة لتحويــل األمــوال. وإذا كــــان العمـــال املـــهاجرون يســـهمون يف برامـــج الضمـــان 
االجتماعي، فمن املهم كفالة القدرة على حتويل مسـامهام إىل بلداـم األصليـة، مبـا يف ذلـك 

من خالل بعض االتفاقات احملددة املربمة بني البلدان األصلية وبلدان املقصد. 
وتــرى املقــررة اخلاصــة أنــه ينبغــي مراعــاة مــا تتركــه اهلجــــرة مـــن أثـــر اجتمـــاعي  - ٤٨
وفـيزيولوجي علـى املـهاجرين وأسـرهم. ولتحقيـق هـذه الغايـة، ينبغـــي للــدول األصليــة ودول 
املقصـد علـى حـد سـواء أن تبـذل جـهودا لتحقيـق اتصـاالت أفضـل بـني املـهاجرين وأســرهم، 

مبا يف ذلك تيسري الزيارات. 
وتقترح املقررة اخلاصة أن تزيد احلكومات أيضا من جـهودها لتنفيـذ أنظمـة لتسـجيل  - ٤٩
املـهاجرين مـن مواطنيـها ورصـد عودـم. ومـن شـأن ذلـك أن ميكِّـن مـن رصـد املشـاكل الــيت 
يواجهها العائدون، وبذلـك ميكـن وضـع اسـتراتيجيات مالئمـة لتيسـري اندماجـهم االجتمـاعي 

واالقتصادي. 
مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واملنظمات غري احلكومية  - ٧

تسـتطيع مؤسســـات حقــوق اإلنســان الوطنيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة واهليئــات  - ٥٠
األكادمييــة أن تضطلــع بــدور هــام يف محايــة حقــوق اإلنســان للمــــهاجرين وذلـــك بتحليـــل 
التشريعات الوطنية، ورصـد أثرهـا علـى حقـوق املـهاجرين وتقـدمي توصيـات ملموسـة يف هـذا 
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اخلصـوص. كمـا يعـد رصـد تطبيـق التشـريعات الوطنيـة علـى يـد ســـلطات ووكــاالت تتمتــع 
بالكفاءة أمرا يف غاية األمهية، وذلك ألن اإلساءات واملعاملة التعسفية والتمييز ضد املـهاجرين 
غالبا ما تربر باسم التشريعات و/أو األنظمة السـارية. كمـا ميكـن ملؤسسـات حقـوق اإلنسـان 
الوطنية أن تقدم مسـامهات قيمـة جـدا يف وضـع سياسـات وطنيـة يكـون هلـا أثـر علـى حقـوق 
اإلنسان للمهاجرين. وميكنها أيضا أن تشجع احلوار على الصعيد الوطين وتنشر الوعـي بشـأن 
وضع املهاجرين. ومن خالل احلمالت واألنشطة العامة، ميكـن أن تسـاعد مؤسسـات حقـوق 
اإلنسان أيضا يف مكافحة األفكار النمطية السلبية ونشر صـورة إجيابيـة عـن اهلجـرة، وبـذا يتـم 

احليلولة دون تفشي العنصرية وكره األجانب. 
وتسـتطيع مؤسسـات حقـوق اإلنســـان الوطنيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة أن تقــدم  - ٥١
ـــون يف  املسـاعدة القانونيـة والنفسـية إىل املـهاجرين. وميكنـها أن تسـاعد املـهاجرين الذيـن يرغب
تقدمي شكاوى وذلك بتيسري االتصاالت مع الوكاالت والسلطات ذات الصلـة، ورصـد تقـدم 
ـــررة اخلاصــة أن مــن املــهم أن يقــوم ممثلــون عــن  القضايـا الفرديـة. ويف هـذا اـال، تـرى املق
ـــز احتجــاز املــهاجرين أو مرافــق االحتجــاز  مؤسسـات حقـوق اإلنسـان الوطنيـة بزيـارة مراك

األخرى حيث يتم احتجاز املهاجرين يف مراكز احتجاز إدارية. 
املمارسات اجليدة اليت الحظتها املقررة اخلاصة  رابعا -

خالل مناقشة املهام املنوطة ا، ذكرت املقررة اخلاصة عددا من املبـادرات واملشـاريع  - ٥٢
واألنشـطة اهلامـة الـيت قـامت احلكومـات واتمـع املـدين بتنفيذهـا، ملواجهـة التحديـات املشــار 
إليها يف الفصل الثاين مـن هـذا التقريـر. وال تعتـرب األمثلـة الـواردة أدنـاه شـاملة. إال أن املقـررة 
اخلاصة ترى أن من املهم تكثيف اجلهود لتبادل املعلومات بشأن السبل اليت حتاول مـن خالهلـا 
احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة يف أحنـاء العـامل أن تعـــزز 

احترام حقوق اإلنسان للمهاجرين يف مجيع مراحل عملية اهلجرة. 
منع اهلجرة غري النظامية ومكافحة االجتار باألشخاص 

ُأنشـئت يف بعـض البلـدان يف آســـيا، جلــان معنيــة بالعمــال املــهاجرين غــري النظــاميني  - ٥٣
ـــهاجرون  لالضطـالع بدراسـات عـن هيـاكل املـهن والتوظيـف لتحديـد مـا إذا كـان العمـال امل
سيشغلون الوظائف الشاغرة يف سـوق العمـل. وخـالل متابعـة زيـارة املقـررة اخلاصـة، أفـادت 
حكومـة املكسـيك بأـا نفـذت برنـامج فـرص التنميـة البشـرية لتعزيـز التنميـة احملليـة مـن أجـــل 
احليلولة دون حدوث اهلجرة غري النظامية. وتشارك يف الربنامج عدة مؤسسات، وهـو يـهدف 
إىل تطويـر اإلمكانيـات يف أكـثر اتمعـات احملليـة فقـرا بتقـــدمي املســاعدة املباشــرة يف جمــاالت 

الصحة والغذاء والتعليم. ويشارك املعهد النسائي أيضا يف الربنامج. 
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ومت توجيه اهتمام املقررة اخلاصة خالل زيارا إىل الفلبني إىل بعـض التدابـري املقترحـة  - ٥٤
املثرية لالهتمام ملكافحة التوظيف غري القانوين وممارسات أخرى. ومشلـت هـذه التدابـري إنشـاء 
مكـاتب ملكافحـة التوظيـف غـــري القــانوين يف كــل مدينــة، وتنفيــذ برنــامج حلمايــة الشــهود، 
والسرعة يف حل قضايا التوظيف غـري القـانوين، ومجـع عـدد مـن املدعـني العـامني ملعاجلـة هـذه 
القضايا، وإحكام السيطرة على نقاط املغادرة يف مجيع املطارات الدوليـة، وقيـام احملكمـة العليـا 

بتعيني حماكم خاصة للبت يف قضايا التوظيف غري القانوين. 
ـــرب  ويكتسـي احلـوار والتعـاون الـدويل أمهيـة أساسـية يف مكافحـة االجتـار بالبشـر. وتعت - ٥٥
املبـادرات، مـن شـاكلة احللقـة الدراسـية املتعلقـــة حبقــوق اإلنســان للمــهاجرين اإلكوادوريــني 
ـــدين ووزارة  املعقـودة يف كوينسـا يف شـباط/فـرباير ٢٠٠١، حبضـور ممثلـي منظمـات اتمـع امل
ـــة للغايــة. وقــد أحــاطت  اخلارجيـة اإلكوادوريـة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة، ذات فـائدة عظيم
املقررة اخلاصة علما مع التقدير، خــالل الزيـارة الـيت أجرـا للفلبـني، بـأن مسـاع تبـذل إلبـرام 
ـــة ومتعــددة األطــراف مــن أجــل كفالــة عــدم معاملــة ضحايــا االجتــار بالبشــر  اتفاقـات ثنائي
ـــدان  كمجرمـني. و شـكلت، يف إطـار عمليـة بويبـال، شـبكة مـن موظفـي اهلجـرة مـن مجيـع بل
أمريكا الوسطى لتعزيز التعاون يف جمال مكافحة االجتار بالبشـر. ويف بـانكوك، أنشـئت وكالـة 
دولية إلنفاذ القوانني لتعمل بوصفها مركزا إقليميا للتدريب على إنفاذ القوانـني وتيسـر تبـادل 

املعلومات يف جمال مكافحة اجلرمية عرب احلدود الوطنية. 
ويف الفلبني، يتوىل مركـز مكافحـة اجلرميـة عـرب احلـدود الوطنيـة مهمـة صياغـة وتنفيـذ  - ٥٦
برنـامج عمـل متسـق، مبشـاركة مجيـع وكـــاالت إنفــاذ القوانــني واالســتخبارات وغريهــا مــن 
ـــال  الوكـاالت احلكوميـة، مـن أجـل العمـل يف مجلـة أمـور علـى منـع االجتــــــار بالنسـاء واألطف
ومكافحته، وال سيما من خالل حتسني التنسيق والبحـث ومجـع البيانـات ومعاجلتـها مركزيـا. 
وأنشــأ بعــض البلــدان أفرقــة عمــل حكوميــة لوضــع اســتراتيجيات وطنيــة ملكافحــة االجتـــار 

باألشخاص وريبهم. 
ــى  ووضعـت حكومـة تـايلند مبـادئ توجيهيـة لفـائدة الوكـاالت املختصـة لتطبيقـها عل - ٥٧
النسـاء واألطفـال الذيـن يقعـون ضحايـا لالجتـار بالبشـر بغيـة التوصـل إىل تفـاهم مشـــترك وإىل 
ممارسات موحدة فيما بـني الوكـاالت الوطنيـة املعنيـة. وأنشـأت حكومـة كرواتيـا جلنـة وطنيـة 
ملكافحة االجتار بالبشر. وصيغت، يف بعض البلدان، خطط عمل حمددة لكفالـة قـدر أكـرب مـن 
التنسيق فيما بـني الـوزارات واإلدارات املختصـة مبكافحـة االجتـار والتـهريب. وأشـركت عـدة 
حكومـات املنظمـات غـري احلكوميـة يف هـذه املبـادرات، مـن خـــالل مجلــة مــن التدابــري منــها 
إدراجها يف األفرقة املشتركة بـني اإلدارات والـوزارات. ويف سـري النكـا، أنشـأت املنظمـات 
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غـري احلكوميـة والوكـاالت احلكوميـة واملـــهاجرون أنفســهم منتــدى ملناقشــة تدابــري مكافحــة 
االجتـار بالبشـر. ويف كولومبيـا، يشـارك ضحايـا االجتـــار الســابقون املعــاد تأهيلــهم يف جــهود 

مماثلة. 
ويف هولنـدا، مينـح مؤقتـا ضحايـا االجتـــار بالبشــر وثــائق قانونيــة وتوفــر هلــم احلمايــة  - ٥٨
والدعم ليتسىن هلم أن يقرروا ما إن كـانوا سـيتعاونون مـع سـلطات إنفـاذ القوانـني أم ال. ويف 
بلجيكا، ينص قانون االجتار بالبشر علـى ضـرورة منـح ضحايـا االجتـار بالبشـر تصـاريح إقامـة 
ومساعدة اجتماعية إذا وافقوا على اإلدالء بشهادات ضد مرتكيب جرائم االجتـار بالبشـر. ويف 
كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، أنشئ يف الواليات املتحـدة برنـامج التأشـرية ��T لفـائدة ضحايـا 
االجتار بالبشر. وهو إجراء يتيـح احلصـول علـى وضـع يسـمح باإلقامـة الدائمـة لبعـض ضحايـا 
ذلك االجتار الذين يتعـاونون مـع وكـاالت إنفـاذ القوانـني ملالحقـة األشـخاص املسـؤولني عـن 
استرقاق البشر. وبعد ثالث سـنوات مـن هـذا الوضـع، ميكنـهم تقـدمي طلبـات للحصـول علـى 
ــــدا، مينــح الضحايــا فــترة للتفكــري وترخيصــا  اإلقامـة الدائمـة. ويف بلجـــيكا وإيطـاليـــا وهولنـ

باإلقــامة املؤقتــة حىت يقرروا ما إن كانوا سيقدمون العون يف مالحقة املتاجرين. 
ويف كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٢، اتفـــق وزراء مـــن ألبانيـــا وبلغاريـــا والبوســــنة  - ٥٩
ـــالفية الســابقة ومجهوريــة مولدوفــا وكرواتيــا  واهلرسـك وتركيـا ومجهوريـة مقدونيـا اليوغوس
وهنغاريا ويوغوسالفيا، على حتسني عملية حتديد ضحايا االجتار بالبشر، واالمتناع عـن الطـرد 
ـــني إىل املــآوى، وتوفــري املســاعدة  الفـوري لضحايـا االجتـار احملتملـني، وإحالـة الضحايـا احملتمل

االجتماعية والقانونية والصحية هلم. 
احلماية القنصلية 

يف ضوء املشاكل اليت يواجهها املهاجرون غري القانونيني الذين ميـرون عـرب املكسـيك،  - ٦٠
ويف ضوء نقص التمثيل القنصلي لبلدام األصلية، تقرر يف إطار عمليـة بويبـال، إنشـاء قنصليـة 
ـــن  ألمريكــا الوســطى يف فــريا كــروز باملكســيك. ويف حالــة مــا إذا مت تزويــد هــذا النــوع م
القنصليات باملوظفني ذوي اخلربة يف شؤون اهلجرة، وال سيما يف احلمايـة القنصليـة، فبإمكاـا 
اإلسـهام إىل حـــد كبــري يف حتســني مســتوى احلمايــة املكفولــة للمــهاجرين ومنــع وقــوع أي 
إساءات أو انتهاكات يف حقهم. وعلى طول احلدود مع الواليات املتحدة، حتتفظ القنصليـات 
املكسيكية بسجل عن احلوادث الـيت يتعـرض فيـها املـهاجرون املكسـيكيون للمعانـاة، وتطلـب 
التعويض عن أي انتهاك حلقوقهم. وجرى أيضا، يف إطار عمل بويبـال، إنشـاء شـبكة للحمايـة 
القنصلية يف مجيع بلدان أمريكا الوسطى. وتشارك سلطات اهلجـرة واملنظمـات غـري احلكوميـة 
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يف هــذه الشــبكة الــيت تشــجع، يف مجلــة أمــور، علــى تبــادل املعلومــات ووضــع السياســـات 
واملقترحات الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر. 

ويف الفلبـني، أحـاطت املقـررة اخلاصـة علمـا مبجموعـة اخلدمـات االجتماعيـة الشـــاملة  - ٦١
فيما وراء البحار اليت توفر اخلدمات الطبية والقانونية واالستشارية يف بلدان حمددة يتركز فيـها 
املهاجرون الفلبينيون بقوة. وتشمل هذه اخلدمات نشر األخصـائيني االجتمـاعيني واملمارسـني 
الطبيني الذين يقدمون اخلدمات الفورية. وشرعت احلكومـة أيضـا، مـع حكومـات ومنظمـات 
ـــن أجــل وضــع الترتيبــات الالزمــة لتوفــري  غـري حكوميـة يف بلـدان أخـرى، يف بـذل اجلـهود م
املسـاعدة للفلبينيـني الذيـن يواجـهون املشـاكل، وخاصـة النسـاء واألطفـال الذيـن حيتــاجون إىل 
إيوائـهم بصـورة مؤقتـة، وإسـداء املشـورة هلـم، وإعـــادم إىل وطنــهم، وتوفــري العــالج الطــيب 
الفوري هلم. كما تصدر السفارات الفلبينية داخل البلد تعليمـات عـن السـفر ومعلومـات عـن 

العمالة وظروف العمل. 
ومن بني املبادرات القيمة اليت لفت انتباه املقررة اخلاصة إليـها إنشـاء جمـالس تشـاورية  - ٦٢
بنـاء علـى مبـادرة مـن وزارة خارجيـة بـــريو. وــدف هــذه املبــادرة إىل إتاحــة فــرص احلــوار 
والتشـاور فيمـا بـني اجلاليـات البريوفيـــة املقيمــة يف اخلــارج ورئيــس املكتــب القنصلــي بشــأن 
القضايـا املتصلـة بتحسـني اخلدمـات القنصليـة ومـهام احلمايـة، وإدمـاج املواطنـني البــريوفيني يف 

اتمعات اليت يعيشون فيها. 
منع االنتهاكات ومحاية املهاجرين العاملني يف القطاع غري الرمسي 

ينص القانون، يف بعض بلدان آسيا، على أن العقود املربمـة مـع العـامالت يف املنـازل،  - ٦٣
حتكـم شـروط العمـل واألجـر وأيـام الراحـة واالسـتحقاقات الطبيــة. و مــن الــالزم، يف بعــض 
احلـاالت، أن يكفـل املشـغلون لألجنبيـات العـامالت يف املنـازل التغطيـة يف إطـــار التــأمني مــن 
احلوادث الشخصية. وقد أنشأ بعض البلدان أرقاما هاتفية جمانيــة لـتزويد األجنبيـات العـامالت 
يف املنازل باملعلومات املتعلقة مبجموعة من القضايا اليت مهن مـن قبيـل إجـازة زيـارة الوطـن، 
وإجـراءات تغيـري رب العمـل، وتكلفـة اإلعـادة إىل الوطــن. ويتــم نشــر جمموعــات وكتيبــات 
إعالميـة لفـائدة أربـاب العمـل والعـامالت األجنبيـات. وتشـمل نظـم حتسـني مراقبـة وكـــاالت 
التوظيف أنظمة لالعتماد تكفل احـترام الوكـاالت للمعايـري التجاريـة واألخالقيـة الدنيـا. ففـي 
الكويـت علـى ســـبيل املثــال، أنشــئ مكتــب للعــامالت يف املنــازل ملراقبــة الوكــاالت املعنيــة 
بالتوظيف، وفرضت شروط حمددة علـى أربـاب العمـل، منـها دفـع مبلـغ إىل الـوزارة املختصـة 
ميكن للعاملة أن تستخدمه للعودة إىل بلدهـا. وعـالوة علـى ذلـك، تعفـى مجيـع الدعـاوى الـيت 
ترفعها العامالت يف املنازل مبوجب قانون العمل من رسوم احملكمـة. وتالحـظ املقـررة اخلاصـة 



2403-46685

A/58/275

بارتياح أن العامالت املهاجرات يف كوستاريكا، هلـن احلـق، بصـرف النظـر عـن مركزهـن، يف 
اللجوء إىل حماكم العمل لتقدمي شكوى بانتهاك حقوقهن. 

ومـن املـهم أيضـا أن تبـذل اجلـهود لالسـتفادة مـــن املبــادرات اجليــدة املتاحــة وتعزيــز  - ٦٤
احلمايـة عـن طريـق جتديـد الشـراكات. وشـاركت املقـررة اخلاصـــة يف مؤمتــر القمــة اإلقليمــي 
للمهاجرات العامالت يف املنازل، املعقود يف الفترة مـن ٢٦ إىل ٢٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ يف 
كولومبـو. وشـارك يف هـذا امللتقـى ممثلـون عـن حكومـات ونقابـات ومنظمـات غـري حكوميــة 
ومنظمات دولية. ومتخض عنه إعالن كولومبو الذي نشر يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢. 
وأتاح مؤمتر القمة فرصة جيدة للغاية لوضع إطار إلجراء حوار يقوم على مبدأ احـترام حقـوق 
ـــيز لكفالــة االعــتراف باألجنبيــات العــامالت يف املنــازل ومحايتــهن وصــون  اإلنسـان دون متي
كرامتهن. ويف شــباط/فـرباير ٢٠٠٣، نظمـت منظمـة العمـل الدوليـة اجتماعـا تشـاوريا بشـأن 

محاية العامالت يف املنازل من خطر العمل القسري واالجتار بالبشر. 
اهلجرة الوطنية 

ــه  رحبـت املقـررة اخلاصـة بإنشـاء األفرقـة املتخصصـة املعنيـة بتوفـري املعلومـات والتوجي - ٦٥
ـــط اهلجــرة عــرب  للمـهاجرين يف املكسـيك بوصفـه شـكال مبتكـرا لتوفـري احلمايـة مـن أجـل ضب
احلدود. وأحاطت املقررة اخلاصة علما بارتياح بإقدام املعهد الوطـين املكسـيكي للـهجرة علـى 
الشروع يف محلة ملكافحة ابتزاز املهاجرين واإلساءة إليـهم. وتشـمل هـذه احلملـة إنشـاء موقـع 
شبكي عن حقوق املهاجرين، وتنظيم محلة إذاعية حلماية حقـوق اإلنسـان للرعايـا املقيمـني يف 
اخلارج، وتنظيم حلقة عمل عـن حقـوق اإلنسـان للمـهاجرين مبشـاركة جـهات متعـددة منـها 

إدارات إنفاذ القوانني واإلدارات احلكومية ذات الصلة. 
االعتقال/الترحيل 

ـــيت أصدرــا املقــررة اخلاصــة فيمــا يتعلــق باالعتقــال يف تقريرهــا  تـرد التوصيــــات ال - ٦٦
/E). وتبعــا  CN.4/2003/85) الرئيسـي إىل الـدورة التاسـعة واخلمسـني للجنـة حقـــوق اإلنســان
للزيارات واالتصاالت اليت أجرا املقررة اخلاصة، تلقت معلومات تفيـد بـأن عـددا كبـريا مـن 
بلـدان ترصـد مـوارد لتحسـني ظـروف املـهاجرين احملرومـني مـن حريتـهم ولبنـاء مراكـز إليــواء 

املهاجرين حتترم حقوق احملتجزين وكرامتهم. 
وخالل زيارا إىل احلدود الفاصلة بني املكسيك والواليات املتحدة، أحاطت املقـررة  - ٦٧
ـــة لــترحيل النســاء والقــاصرين غــري  اخلاصـة علمـا باتفاقـات ثنائيـة حمليـة تنظـم اجلـداول الزمني
املصحوبـني لتـاليف ترحيلـهم خـالل الليـل إذ مـن شـأن ذلـك أن يعرضـــهم للعنــف واالعتــداء. 
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وتبذل حكومة تايلند، بالتعاون مع البلدان ااورة، جهودا لكفالة عـودة األطفـال مباشـرة إىل 
أسرهم أو جمتمعام لتلقي الرعاية. 

إعادة اإلدماج 
شرعت املنظمات غري احلكومية، يف بعض بلدان آسيا، يف تنفيذ برامج هامة من قبيـل  - ٦٨
تنظيم املؤمترات عن طريق الفيديو وغري ذلك من اخلدمات اليت تيسـر االتصـال بـني املـهاجرين 
وأسرهم بتكاليف منخفضة. ونظمت املنظمات غـري احلكوميـة، يف تـايلند، تدريبـا علـى أمهيـة 
ـــى أســر  تكنولوجيـا االتصـال بالنسـبة للمـهاجرين. وللتخفيـف مـن اآلثـار النفسـية للـهجرة عل
املهاجرين، استخدمت يف بعض املدارس مواد دراسية تتعلـق حبالـة املـهاجرين واآلثـار اإلجيابيـة 

والسلبية للهجرة. 
ويف بوهول، بالفلبني، شرعت املنظمات غري احلكومية، بالتعاون مع السـلطات احملليـة  - ٦٩
واحلكومة املركزية، يف تنفيذ برامج دف إىل إشراك أسـر املـهاجرين يف برامـج توليـد الدخـل 

ويف التعاونيات املنشأة لالستثمار املنتج للحواالت املالية. 
ونفذ عدد متزايد من البلدان منها إكوادور وبريو والفلبني برامج ووضعـت سياسـات  - ٧٠
لتيسري حتويل احلواالت املالية بتكلفة منخفضة وتوفري نسبة مئوية منـها لتخصيصـها لالسـتثمار 
املنتج يف اتمعات احمللية من أجل تطويـر القـدرات احملليـة يف اتمعـات األصليـة للمـهاجرين. 
ويف بعض احلاالت، تستثمر حصة حمددة من احلواالت املاليـة احملولـة عـرب املصـارف احلكوميـة 
لزيادة احلماية القنصلية وتعزيزها أو لتقدمي ائتمانـات بأسـعار فـائدة منخفضـة مـن أجـل إنشـاء 

تعاونيات أو االضطالع بغريها من األنشطة املنتجة. 
مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية 

يشارك بعض مكاتب أمناء املظـامل مشـاركة نشـطة جـدا يف رصـد امتثـال التشـريعات  - ٧١
الوطنية املتعلقة باهلجرة للمعايــري الدوليـة والوطنيـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان. فقـد توصـل أمـني 
املظامل يف بوليفيا (املدافع عن الشعب) على سبيل املثال إىل محل احملكمة الدستورية علـى إلغـاء 

بعض أحكام قانون اهلجرة اليت تقيد متتع املهاجرين حبقوقهم األساسية. 
وشرعت عدة مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اللجنـة الوطنيـة اليونانيـة  - ٧٢
حلقوق اإلنسان، يف تنظيم محالت للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال 
املــهاجرين وأفــراد أســرهم. وقدمــت اللجنــة االســترالية حلقــوق اإلنســان وتكــــافؤ الفـــرص 
مقترحات عن السياسات املتعلقة باللجوء القائمة على الوعي حبقوق اإلنسـان وبـإدارة شـؤون 
اهلجرة. ووضع أمني املظامل يف إسبانيا أيضـا تدابـري رائعـة حلمايـة حقـوق اإلنسـان للمـهاجرين 

والنهوض ا. 
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وفتح أمني املظامل يف إكـوادور مكتبـني يف الواليـات املتحـدة وإسـبانيا لتوفـري املشـورة  - ٧٣
القانونية للمهاجرين اإلكوادوريني املقيمني يف هذين البلدين. ويعمل املكتبان بتعاون وثيق مـع 
القنصليات اإلكوادورية. وينسـق أمـني املظـامل يف بوليفيـا مـع مكـاتب أمنـاء املظـامل يف البلـدان 
املضيفة لتيسري عملية جتهيز القضايا الفردية. وقد وقّع أمني املظـامل يف بوليفيـا وأمـني املظـامل يف 

األرجنتني اتفاقا حمددا هلذه الغاية. 
استنتاجات وتوصيات  خامسا –

هناك اعتراف واسع النطاق باملسامهة االقتصاديـة للمـهاجرين يف كـل مـن البلـدان  - ٧٤
األصلية وبلدان املقصد. فاحلواالت املالية اليت ترسل إىل البلدان األصلية متثل عنصرا قيمــا 
وإجيابيا من عناصر اهلجرة، ال سيما إذا مت استخدامها لتطوير القدرات احمللية يف اتمعـات 
األصلية. ومع عملية تأنيث اهلجرة، يغادر عدد أكرب مـن النسـاء بيوـن للعمـل يف اخلـارج 
وميثلن املصدر الرئيسي للدخل بالنسبة ألسرهن املعيشية. لكن املقـررة اخلاصـة تالحـظ أن 
الفوائـد االقتصاديـة غالبـا مـا تلقـي بظالهلـا علـى اإلسـهامات االجتماعيـة والثقافيـــة القيمــة 
للمـهاجرين. ومـا دام اخلـرباء يتفقـون علـى أن تدفقـات اهلجـــرة ســتزيد بوتــرية ســريعة يف 
السـنوات املقبلـة، فمـن األساسـي التركـيز علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل علـى اجلـــانب 

البشري من خالل اتباع ج يقوم على حقوق اإلنسان. 
وتعتقد املقررة اخلاصة أنه ال جيب أن تعترب اهلجرة شأنا مـن شـؤون األمـن القومـي  - ٧٥
فحســب، إذ مــن الضــروري أن تشــارك وزارات اخلارجيــة والصحــة والتعليــم والرعايـــة 
االجتماعية والعمل، فضال عن اتمع املدين، يف وضع السياسات واخلطط الوطنية املتعلقـة 

باهلجرة لكفالة محاية حقوق املهاجرين وكرامتهم. 
وتشدد املقررة اخلاصة على ضرورة تعزيـز احلـوار والتعـاون علـى الصعيـد الـدويل  - ٧٦
من أجل وضع سياسات اهلجرة استنادا إىل الوعي حبقـوق اإلنسـان ونظمـا شـاملة ومنسـقة 
ومتسقة لضبط اهلجرة من أجل مكافحة اهلجـرة غـري القانونيـة والتـهريب واالجتـار بالبشـر 
وانتـهاكات حقـوق اإلنســـان للمــهاجرين. وينبغــي أن تــأخذ هــذه السياســات والنظــم يف 
احلسـبان عـددا مـن جمـاالت السياسـات املتداخلـة واملترابطـــة مــن قبيــل حقــوق اإلنســان، 
والدميغرافيــا، واملمارســات التجاريــة، وسياســات التوظيــف، والقضايــا املتصلــة بــــاألمن، 
والتعاون اإلمنائي. وقد يؤدي تناول جانب من جوانب اهلجرة أو بعـض مـن جوانبـها دون 
أخذ طبيعتها املعقدة يف الوقت احلـايل يف االعتبـار إىل اازفـة حبقـوق املـهاجرين وكرامتـهم 
وبسـالمة نظـام اللجـوء. وهلـذا، مـن الضـــروري أن تشــارك خمتلــف الــوزارات واإلدارات 
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ـــدين واملؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان واملنظمــات الدوليــة يف  احلكوميـة واتمـع امل
اجلهود املبذولة ملواجهة التحديات اليت تشكلها اهلجرة املعاصرة جبميع أبعادها. 

وسعدت املقررة اخلاصة مبا ذكره املدير العـام للمنظمـة الدوليـة للـهجرة يف كلمتـه  - ٧٧
أمـام جلــــنة حقـوق اإلنســــان، أثنـاء دورـا التاســــعة واخلمســني. وأشــارت إىل الــترحيب 
بالتعاون فيما بني املنظمـــة الدوليــة للهجرة ومفوضيـة األمـــم املتحــــدة حلقـوق اإلنســـان. 
فتعزيز التعاون فيما بني املنظمات الدولية ذات الصلة، إىل جانب زيـادة مشـاركة مفوضيـة 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، هو أفضل سبيل لضمـان إدراج حقـوق اإلنسـان يف أعمـال 
اتمــع الــدويل يف جمــال اهلجــرة. وســيتضمن ذلــك التعــاون يف جمــال وضــع السياســـات 
والتدريب وبناء القدرات، وذلك ضمن جماالت أخرى. وأشارت املقررة اخلاصة أيضـا إىل 
ـــة املتعلقــة بــاهلجرة وهجــرة النســاء واإلنصــاف  مـا تتسـم بـه برامـج منظمـة العمـل الدولي
فيمـا بـني اجلنسـني ومنـع التـهريب مـن أمهيـــة يف منــاطق كثــرية وإىل أمهيــة تشــجيع زيــادة 
التعـاون بـني واليتـها ومفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنســـان ومنظمــة العمــل الدوليــة. 

ورحبت املقررة اخلاصة أيضا باالهتمام الذي أبداه األمني العام ملسألة اهلجرة. 
ـــات  وتشــجع املقــررة اخلاصــة تعزيــز متابعــة توصيــات اإلجــراءات اخلاصــة وهيئ - ٧٨
املعاهدات بشأن حقوق اإلنسان للمـهاجرين علـى املسـتويات الوطنيـة والدوليـة. ورحبـت 
باملناقشات اليت بدأـا مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان فيمـا يتعلـق مبتابعـة برنـامج 

 .(A/57/387 انظر الوثيقة) األمني العام إلجراء املزيد من التغيريات
وترى املقررة اخلاصة أنه ينبغي، يف سياق تعزيز التعاون، بذل جهود لوضع مبادئ  - ٧٩
توجيهية وسبل لتقييـم سياسـات اهلجـرة يف إطـار قواعـد حقـوق اإلنسـان الدوليـة القائمـة. 
وهـذه الوسـائل حريـة بـأن تكـون أساسـا لتوفـري اخلدمـات االستشـارية والتعـاون الفـين مــن 
أجل بناء القدرات، ولتعزيـز التعـاون واحلـوار علـى الصعيـد الـدويل، بغيـة اسـتحداث ـج 
للهجرة قائم على حقوق اإلنسان. وينبغي إشـراك مجيـع إدارات ووكـاالت األمـم املتحـدة 

واملنظمات الدولية يف هذه اجلهود. 
وتوصـي املقـررة اخلاصـــة بزيــادة املســاعدة الدوليــة لتوســيع نطــاق االنضمــام إىل  - ٨٠
ـــها. ويف هــذا  الصكـوك الدوليـة القائمـة املعنيـة حبمايـة حقـوق اإلنسـان للمـهاجرين وتطبيق
الصدد، يعد بدء ســـريان مفعول االتفــاقية الدوليــة حلمــاية حقوق مجيع العمال املـهاجرين 
وأفـراد أسـرهم، يف ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣، تقدمـا كبـريا صـوب إنشـاء إطـار عمـل قـــانوين 
ـــز  شـامل حلمايـة حقـوق اإلنسـان جلميـع العمـال املـهاجرين. وتوصـي املقـررة اخلاصـة بتعزي
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اجلـهود مـن جـانب اتمـع الـدويل لتشـجيع تطبيـق هـذه االتفاقيـة وتنفيذهـــا، مبــا يف ذلــك 
دراسة العقبات اليت حتول دون التصديق عليها. 

وتشـجع املقـررة اخلاصـة كذلـك تعزيـز احلـوار والتعـاون الدوليـني مـن أجـل تنفيــذ  - ٨١
إعالن وخطة عمل املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتميـيز العنصـري وكراهيـة األجـانب 
ومـا يتصـل بذلـك مـــن تعصــب، املعقــود يف دربــان، وتعزيــز الصــورة اإلجيابيــة للــهجرة، 

والتوعية بشأن إمكانياا اإلجيابية. 
وأوصــت املقــررة اخلاصــة كذلــك بدراســة أســباب ريــب املــــهاجرين واالجتـــار  - ٨٢
باألشـخاص. وتشـجع كذلـك مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنســـان واملنظمــة الدوليــة 
ـــة  للـهجرة ومنظمـة العمـل الدوليـة وصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، علـى مواصل
تنفيـذ األنشـطة الراميـة إىل حماربـة االجتـار غـري املشـروع، واألنشـطة الـيت ـــدف إىل محايــة 

ضحايا االجتار باألشخاص على املستويات الوطنية واإلقليمية. 
وتشجع املقررة اخلاصة تعزيـز التعـاون وتبـادل املعلومـات فيمـا بـني مجيـع اآلليـات  - ٨٣
املعنية حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك اإلجـراءات اخلاصـة ذات الصلـة التابعـة للجنـة حقـوق 
ـــق حبالــة املــهاجرين. وترحــب علــى وجــه  اإلنسـان وهيئـات املعـاهدات، وذلـك فيمـا يتعل
اخلصوص، باحلوار الذي أجرته مع أعضاء اللجنة املعنية بالقضاء علـى التميـيز ضـد املـرأة. 
ويتعني على احلكومات واملنظمات غري احلكومية واملنظمـات الدوليـة أن تـأخذ يف حسـباا 
توصيـات واسـتنتاجات ومالحظـات هيئـات املعـاهدات واإلجـراءات اخلاصـة عنـــد صياغــة 
ـــون كذلــك مبثابــة أداة لرصــد  وتنفيـذ األنشـطة والسياسـات والـربامج. وينبغـي هلـا أن تك

متابعة تشجيع ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، ورصد التقدم احملرز يف هذا اال. 
ويتضمن هذا التقرير توصيات حمددة لتشجيع ومحاية حقـوق اإلنسـان للمـهاجرين  - ٨٤
يف مجيع مراحل عملية اهلجرة. وترى املقررة اخلاصة أن موضوع هـذه التوصيـات يسـتأهل 
املزيد من املناقشة على املسـتويات الدوليـة والوطنيـة. وتشـجع كذلـك علـى تقـدمي الدعـم 
الدويل جلمع وتبادل املمارسات اجليدة واخلربات الناجحة من أجل تيسري استحداث سـبل 

رامية إىل تشجيع ج للهجرة قائم على حقوق اإلنسان. 
وختتتم املقررة اخلاصة تقريرها بالتشديد على اقتضاء تعزيز التدابري الرامية إىل منع  - ٨٥
اهلجرة غري النظامية، مبا يف ذلـك داخـل البلـدان األصليـة. وتشـجع املقـررة اخلاصـة، علـى 
وجه اخلصوص، الدول على التصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال 
املـهاجرين وأفـراد أسـرهم، وعلـى الـربوتوكولني املكملـني التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحــة 
اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة. وتوصـي أيضـا ببـذل جـــهود خاصــة ملكافحــة الفســاد لــدى 
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املسؤولني عن اهلجرة، والقضاء على مسألة اإلفالت من العقاب بالنسبة لشـبكات ريـب 
املهاجرين واالجتار باألشخاص. وتوصي املقررة اخلاصة كذلك بـأن تقـوم البلـدان األصليـة 
ببذل جهود من أجل توفري التوثيق املناسب وتعزيز احلماية القنصليـة ملواطنيـها يف اخلـارج، 

بغية احليلولة دون وقوع بعض االنتهاكات الواردة يف هذا التقرير. 
 


