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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٧١البند 

حاالت حقوق اإلنسان   : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
        والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني اخلاصني

  حقوق اإلنسان للمهاجرين    
  

  مذكرة من األمني العام    
  

ىل اجلمعيــة العامــة تقريــر خــورخي بوســتامانيت، املقــرر األمــني العــام أن حييــل إيــشرف   
 وقـرار   ٦٣/١٨٤قـرار اجلمعيـة العامـة       املقـدم وفقـا ل    اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين،      

  .٨/١٠جملس حقوق اإلنسان 
  

 
  

  *   A/64/150.  
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  املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرينتقرير     
    

  موجز  
ــر، قــدم ُي   ــرة مــا بــني  األنــشطةاملتعلــق بهــذا التقري ــايناملنفــذة يف الفت ــاير / كــانون الث ين
 وقـرار جملـس حقـوق    ٦٣/١٨٤، عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة         ٢٠٠٩ يونيه/وحزيران ٢٠٠٨

 هبا املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان        اضطلعويلخص التقرير األنشطة اليت     . ٨/١٠اإلنسان  
ــى     ــضوء عل ــسلط ال ــد االســتعراض، وي ــرة قي القــضايا حمــور   عــدد مــن  للمهــاجرين خــالل الفت

، املهـاجرين محاية حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين، مبـا يف ذلـك محايـة األطفـال                 االهتمام يف جمال    
 يف جمـال محايـة      املطروحـة  وبعـض التحـديات الرئيـسية         اإليضاحية من املمارسات اجليدة  وعدد  

  . تستحق اهتماما خاصااليت يرى املقرر اخلاص أهناحقوق اإلنسان للمهاجرين 
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  مقدمة  - أوال  
املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرين، هــذا  ، خــورخي بوســتامانيتيقــدم   - ١

، وقـرار  “محايـة املهـاجرين   ”  املعنـون  ٦٣/١٨٤التقرير إىل اجلمعية العامة عمال بقـرار اجلمعيـة          
 واليــة املقــرر اخلــاص: حقــوق اإلنــسان للمهــاجرين” املعنــون، ٨/١٠ن جملــس حقــوق اإلنــسا

  .“املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين
 بـني كـانون   هـذا التقريـر األنـشطة الـيت قـام هبـا يف الفتـرة مـا            يف  ويوجز املقـرر اخلـاص        - ٢

 كمـا يـسلط الـضوء علـى القـضايا املتعلقـة حبمايـة               ،٢٠٠٩ يونيـه /وحزيران ٢٠٠٨يناير  /الثاين
وبعـض التحـديات الرئيـسية      اإليـضاحية   عـدد مـن املمارسـات اجليـدة         و يف سياق اهلجرة   الطفل

  . يف جمال محاية حقوق اإلنسان للمهاجريناملطروحة
  

  أنشطة املقرر اخلاص  - ثانيا  
ــذ  - ٣ ــرر اخلـــاص ينفـ ــشطته املقـ ــسان   أنـ ــوق اإلنـ ــرار جملـــس حقـ ــا لقـ ــا . ٨/١٠ وفقـ كمـ

 جملــس حقــوق اإلنــسان الناحيــة املواضــيعية، بقــراري يف القيــام بتلــك األنــشطة، مــن  يــسترشد
  .٦٣/١٨٤  و٦٢/١٥٦ اجلمعية العامة يقرارو ١٠/١-دإ و ٩/٥
  : التاليةالفعالياتوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، شارك املقرر اخلاص يف   - ٤

 حلقـــة نقـــاش بعنـــوان، شـــارك املقـــرر اخلـــاص يف ٢٠٠٨مـــارس /آذار ٦يف   )أ(  
حقوق اإلنسان ومكتـب مؤسـسة فريـدريش        نظمتها مفوضية    “ القانونية غريحتديات اهلجرة   ”

   يف جنيف، على هامش الدورة السابعة جمللس حقوق اإلنسان؛إيربت
، شــارك املقــرر اخلــاص يف   ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ٣ إىل ١مــن ويف الفتــرة   )ب(  

معهـد  لـسويد   يف ا  هنظمحول موضوع نظم حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية،        برنامج تدرييب   
  ؛املعهد األمريكي حلقوق اإلنسان وراؤول والنربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

، حــضر املقــرر اخلــاص   ٢٠٠٨ يونيــه/حزيــران ٢٧ إىل ٢٣يف الفتــرة مــن  و  )ج(  
 اخلاصني واخلرباء املستقلني ورؤساء األفرقـة العاملـة         املمثلني/االجتماع اخلامس عشر للمقررين   

صــة للمجلــس، الــذي عقــد يف جنيــف وشــارك يف صــياغة التقريــر املقــدم إىل     لإلجــراءات اخلا
ــه العاشــرة    كمــا شــارك يف حلقــة دراســية  ). A/HRC/10/24(جملــس حقــوق اإلنــسان يف دورت

التعــاون مــع نظــام اإلجــراءات اخلاصــة لألمــم املتحــدة ملكافحــة التعــذيب وغــريه مــن  ”معنونــة 
، الـذي   “به االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      أشكال سوء املعاملة، عن طريـق استئـصال أسـبا         

  ؛يف جنيف نظمته املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
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، شــارك املقــرر ٢٠٠٨أغــسطس /آب ٢ إىل يوليــه/متــوز ٣٠يف الفتــرة مــن و  )د(  
  ؛سبانيابإ خايني نظمتها جامعة “اهلجرة واالندماج” حلقة عمل بشأناخلاص يف 

، شـارك املقـرر اخلـاص يف        ٢٠٠٨أغـسطس   /آب ٢٦ إىل   ٢٤يف الفترة مـن     و  )ـه(  
األعمـال التحـضريية ملـؤمتر ديربـان        يف إطـار    ،   اإلقليمي من أجل أفريقيا املنعقـد يف أبوجـا         ؤمترامل

  ؛٢٠٠٩أبريل /قد يف جنيف يف نيساناالستعراضي الذي ُع
، شـارك املقـرر اخلـاص يف        ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلـول  ١٣ إىل   ١١يف الفترة مـن     و  )و(  
  ؛سبانيابإ مدريد ريفاس فاسياقد يف الذي ُعالجتماعي العاملي الثالث املعين باهلجرة املنتدى ا
، حـــضر ٢٠٠٨أكتـــوبر /تـــشرين األول ١ وســـبتمرب /أيلـــول ٣٠ويف يـــومي   )ز(  

تـه   نظم الـذي  يف سـياق اهلجـرة الدوليـة،         الطفـل  الدويل حلماية حقـوق      االجتماعاملقرر اخلاص   
   مبكسيكو العاصمة؛سان وحكومة املكسيكقوق اإلنمفوضية األمم املتحدة حل

 اخلــاص  املقــرر، شــارك٢٠٠٨أكتــوبر /تــشرين األول ٢٥ و ٢٤ يــومي يفو  )ح(  
 بأشـكال الـرق     ة املعنيـ  ة اخلاصـ  ةاملقـرر ،  املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين مع غولنارا شـاهينيان       

 بـشأن  ٢٠٠٨كة لعـام   اإلقليميـة املـشتر  املـشاورات ، يف مبا يف ذلك أسباهبا وعواقبـها    املعاصرة،  
منظمـة  و، اليت نظمها منتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقـانون             املهاجرين املنازلخدم  

ــدز والتنقــل آلســيا   ــساء  و تنــسيق األحبــاث املتعلقــة باإلي  التحــالف العــاملي ملكافحــة االجتــار بالن
  مانيال؛ يف

، حـــضر املقـــرر ٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٩ إىل ٢٧ويف الفتـــرة مـــن   )ط(  
  ؛ املنتدى العاملي الثاين حول اهلجرة والتنمية يف مانيالأشغالاخلاص 

، شـارك املقـرر اخلـاص يف املـؤمتر الـدويل            ٢٠٠٨نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٧ويف    )ي(  
  النـديبار جامعـة رافائيـل   العاصـمة مـن طـرف    يف غواتيمـاال  ظـم اخلامس حول اهلجـرة، الـذي نُ    

  ؛اجرين اليسوعية للمهواملنظمة
عـام  حماضـرة   ، شـارك املقـرر اخلـاص يف         ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٣ويف    )ك(  
دول أمريكا الالتينيـة    دراسات  ركز  مب ميد االبن    .روبرت غ يف إطار سلسلة حماضرات      ٢٠٠٨

   األمريكية؛الواليات املتحدة بلكارييب يف جامعة كونيتيكت، هارتفوردمنطقة البحر او
 الفريــق  أشــغال، حــضر املقــرر اخلــاص٢٠٠٨نــوفمرب /ثــاينتــشرين ال ١٨ويف   )ل(  

يف مركـز وودرو    الذي انعقـد    واملكسيك  األمريكية  بني الواليات املتحدة    باهلجرة  العامل املعين   
  ؛واشنطن العاصمة الدويل للباحثني الدارسني بويلسون
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املقــرر اخلــاص يف شــارك ، ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان ٢٤ إىل ٢٠يف الفتــرة مــن و  )م(  
  ؛٦١/١٤٩قد يف جنيف عمال بقرار اجلمعية العامة ر ديربان االستعراضي، الذي ُعمؤمت

 فعاليــات بعنــوان ، شــارك املقــرر اخلــاص يف   ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان ٢٤ ويف  )ن(  
األمم املتحـدة    مفوضيةها  ت، نظم “االقتصادية واالجتماعية والثقافية  احلقوق  اهلجرة والتمييز و  ”
 األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني        يةمفوضـ وة العمل الدولية    قوق اإلنسان مبشاركة من منظم    حل

  ؛واملنظمة الدولية للهجرة
املقرر اخلاص بصفة ضيف مـدعو يف       شارك  ،  هيوني/ حزيران ٤ و   ٢  يومي ويف  )س(  

ــةل  بالنــسبةاألزمــة االقتــصادية العامليــة اآلثــار املترتبــة علــى  ” فعاليــات بعنــوان  “لــهجرة والتنمي
ــون  هــل األطفــال املهــاجر ” و ــى   “ سياســات اهلجــرة؟ يفون غــري حممــيني ومهمل انعقــدت عل

 والرابطـة    للـهجرة  آسـيا  نظمهـا منتـدى   هامش الدورة احلاديـة عـشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان و            
والــشبكة  منــهاج التعــاون الــدويل بــشأن املهــاجرين غــري املــوثقني  والدوليــة حلقــوق املهــاجرين 

  ؛الوطنية حلقوق املهاجرين والالجئني
املقـرر اخلـاص بـصفة ضـيف مـدعو يف           شـارك   ،  ٢٠٠٩يونيـه   /حزيران ٣ ويف  )ع(  

التحديات والفرص أمام املضي قدما حنو عقـد اتفاقيـة ملنظمـة العمـل الدوليـة                ”فعاليات بعنوان   
، انعقـدت علـى هـامش الـدورة احلاديـة عـشرة جمللـس حقـوق                 “ املهـاجرين  خـدم املنـازل   بشأن  

حتالف خـدم املنـازل     طة الدولية حلقوق املهاجرين و    لهجرة والراب لنظمها منتدى آسيا    اإلنسان و 
ــران ٣ويف . املهــاجرين اآلســيويني ــه أيــضا/حزي  أيــضا يف اجتمــاع  املقــرر اخلــاص، شــاركيوني

  . حقوق اإلنسان الدويل يف إسبانيانظمته مجعية قانونللخرباء حول اهلجرة والسالم 
  :انات التاليةالبياملقرر اخلاص أصدر خالل الفترة قيد االستعراض، و  - ٥

 املقــــرر اخلــــاص بيانــــا مــــشتركا مــــع أصــــدر ، ٢٠٠٨ يوليــــه/متــــوز ١٥يف   )أ(  
 املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة  ديــني، دودو

بقـضايا  ة   املعنيـ  ة املـستقل  ة، اخلـبري  ماكـدوغال . وغـي ج  وما يتصل بذلك من تعصب،       األجانب
  ؛طائفة الروما يف إيطاليام ، بشأن وصاألقليات
املقرر اخلاص بيانا مشتركا مع تـسعة مـن         أصدر  ،  ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١٨يف  و  )ب(  

االحتــاد األورويب  عــن التوجيــه الــذي أصــدره  ملكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات اخلاصــة ا
  بشأن عودة املهاجرين؛
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ــشرين األول ٦يف و  )ج(   ــوبر /ت ــرر اخلــاص بي أصــدر ، ٢٠٠٨أكت ــشتركا  املق ــا م ان
الكرامــة  مــن املكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات اخلاصــة مبناســبة أســبوع    اثــين عــشر مــع

  ؛والعدالة للمعتقلني
ــانون األول ١٨يف و  )د(   ــسمرب /كـ ــاص،   ، ٢٠٠٨ديـ ــرر اخلـ ــدر املقـ ــبة أصـ مبناسـ

رئــيس اللجنــة ، اليوم العــاملي للمهــاجرين، بيانــا مــشتركا مــع عبــد احلميــد اجلمــريبــاالحتفــال 
 لتـصديق إىل توسـيع نطـاق ا     ، داعيـا     وأفراد أسـرهم   العمال املهاجرين حبماية حقوق مجيع    املعنية  
  .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمحقوق  االتفاقية الدولية حلماية على

  
   مع الدول األعضاءالرسائل  - ألف  

لعـامل وتبـادل    معلومات عن حالة املهـاجرين يف مجيـع أحنـاء ا   تلقيواصل املقرر اخلاص    - ٦
ينـاير  / كانون الثـاين يف الفترة من  اليت بعثت موجز للرسائل   وقد أدرج   . الرسائل مع احلكومات  

لتقرير الـسنوي لعـام     ل، إىل جانب ردود احلكومات، كإضافة       ٢٠٠٩مارس  /آذار حىت   ٢٠٠٨
  .)A/HRC/11/7/Add.1( يف دورته احلادية عشرة جملس حقوق اإلنساناملعروض على  ٢٠٠٩

انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان ادعـــي فيهـــا حـــصول يـــبني التقريـــر أن احلـــاالت الـــيت و  - ٧
االحتجاز التعـسفي واحلـبس االنفـرادي للمهـاجرين؛          )أ( :تشمل االدعاءات التالية  للمهاجرين  

بلــداهنم األصــلية إىل هــذه البلــدان؛ يواجهــون خطــر التعــذيب يف  الــذين إعــادة املهــاجرين) ب(
 مــن تعــصب ضــد املهــاجرين؛  ومــا يتــصل بــذلك والتمييــز انــب العنــصرية وكراهيــة األج) ج(
الت حـا ) ـهـ (األخطار اليت هتدد احليـاة والـسالمة البدنيـة واألمـن الشخـصي للمهـاجرين؛                 )د(

 للقــوة مــن جانــب املــسؤولني عــن إنفــاذ  املفــرطاالســتخدام  )و(اإلعــدام بــإجراءات مــوجزة؛ 
طــرد املهــاجرين املتــزوجني مــن  ) ز( األشــخاص الــذين حيــاولون عبــور احلــدود؛  ضــدالقــانون 
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة؛             ) ح( مواطنني؛

كيل نقابــات واالنــضمام إليهــا؛  حريــة تكــوين مجعيــات، مبــا يف ذلــك احلــق يف تــش هتديــد) ط(
العنـــف ) ل(؛ قـــسريحـــاالت االختفـــاء ال) ك(؛ ني اجلمـــاعي والطـــردعمليـــات الترحيـــل )ي(

 .اتاملهاجر ضد

املقـرر اخلـاص بالـشكر إىل حكومـات بلجيكـا وفرنـسا وغواتيمـاال ومجهوريـة              ويتقدم    - ٨
 لردهـا سـبانيا واململكـة العربيـة الـسعودية         إإيران اإلسالمية وإيطاليا واليابان واملكسيك وبنمـا و       

مجيـع  تبادر إىل ذلـك وتعـاجل       اليت مل ترد عليها بعد أن       ر احلكومات   ذكّيأن  ، ويود   على رسائله 
  .الشواغل اليت أثريت يف كل رسالة
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مــع احلكومــات يف دورة قادمــة جمللــس الرســائل األخــرى املتبادلــة تقريــر عــن وســيقدم   - ٩
  .حقوق اإلنسان

  
  الزيارات القطرية  - باء  

 إىل ٩مـــن (خـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراض، قـــام املقـــرر اخلـــاص بزيـــارة املكـــسيك   - ١٠
مـن  (رومانيـا   و،  )٢٠٠٨مـارس   /آذار ٢٨ إىل ٢٤مـن   (، وغواتيماال   )٢٠٠٨مارس  /آذار ١٥
مـن  (يرلندا الـشمالية    أواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    ) ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٠ إىل ١٥
 املقــرر اخلــاص زيــارة الــسنغاليعتــزم ، ٢٠٠٩يف عــام و). ٢٠٠٩ يونيــه/حزيــران ٢٦ إىل ٢٢
  .مة بناء على دعوة من احلكوأيضا

  
  املكسيك    

مــارس /آذار ١٥ إىل ٩قــام املقــرر اخلــاص بزيــارة رمسيــة إىل املكــسيك يف الفتــرة مــن     - ١١
لتقريــره املقــدم إىل جملــس ويــرد التقريــر الــذي أعــده عــن زيارتــه هلــذا البلــد يف إضــافة . ٢٠٠٨

  .)A/HRC/11/7/Add.2( يف دورته احلادية عشرة حقوق اإلنسان
إىل اهلجـرة اإلقليميـة   تـدفقات   يستقبل  املكسيك  أن  يف تقريره إىل    وأشار املقرر اخلاص      - ١٢

ــات املتحــدة   ــة مــن  الوالي ــل  ،أمريكــا الوســطى األمريكي ــانوين  وحل ــقاإلطــار الق  حبقــوق املتعل
مـشريا  و الثغرات يف تنفيـذ القـوانني احلاليـة،          مربزااإلنسان للمهاجرين على املستوى االحتادي،      

القضايا املتعلقة مبختلـف الفئـات الـيت تـشملها ظـاهرة            كما حلل   . السياسات املثرية للجدل  إىل  
ــا    امل ــا فيه ــاجرين املكــسيكيني، مب ــاملغتربــون، وه ــات املتحــدة   واملرحل ، األمريكيــةن مــن الوالي

، والعمــال  غــري املــصحوبني ن، مبــن فــيهم القــصر   ون، واألطفــال املهــاجر ووالعمــال املهــاجر 
إىل  اخلـاص االنتبـاه يف موضـع الحـق مـن التقريـر               وجـه املقـرر   و. األطفال، والنساء املهـاجرات   

التحديات الرئيسية للهجرة، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة للمهاجرين، فضال عـن مراقبـة احلـدود      
 وشـبكات اجلرميـة املنظمـة وإفـالت منتـهكي حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين                هاجريناملواحتجاز  
  .القانون القضائيفاذ  الفساد يف صفوف املسؤولني عن إنواستشراء من العقاب

بعض اجلهود الـيت تبـذهلا الـسلطات املكـسيكية          على    الضوء املقرر اخلاص أيضا  وسلط    - ١٣
، وتـدريب مـوظفي احلـدود،       )مسألة االكتظاظ وخباصة  (لتحسني التعامل مع مراكز االحتجاز      

  حـاالت  البالغـات عـن    اخلـاص املقرر  ومن بني الشواغل اليت أثارها      . والعودة، ومحاية األطفال  
إلفالت من العقاب على الفـساد، مبـا يف ذلـك الرشـوة واالبتـزاز والعنـف ضـد املـرأة واالجتـار              ا

عاجلـة العديـد مـن القـضايا املـثرية للقلـق الـيت              مبحلكومـة   ااملقرر اخلاص أيضا    وأوصى  . باألطفال
  .تستحق مزيدا من االهتمام
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  واتيماالغ    

مـارس  /آذار ٢٨ إىل ٢٤واتيمـاال يف الفتـرة مـن    قام املقـرر اخلـاص بزيـارة رمسيـة إىل غ            - ١٤
لتقريــره املقــدم إىل جملــس ويــرد التقريــر الــذي أعــده عــن زيارتــه هلــذا البلــد يف إضــافة  .٢٠٠٨

  .)A/HRC/11/7/Add.3 ( يف دورته احلادية عشرةحقوق اإلنسان
اصـة  وخبمقـصد   بلـدا أصـليا وبلـد       واتيمـاال   غ  كـون  يف تقريـره إىل   وأشار املقرر اخلاص      - ١٥

الــدويل حلمايــة  الــوطين واإلطــار القــانوينوحلــل لمهــاجرين يف أمريكــا الوســطى، بلــد عبــور ل
ــة    ــربامج العام ــسياسات وال ــةالــيت وضــعتها  املهــاجرين وكــذلك ال  إىل اهتمــام وأشــار. احلكوم

قلـق بعـض    ب الحـظ    هعاجلة بعض املشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان للمهاجرين، إال أن        مباحلكومة  
  . الذي ينظم اهلجرة يف غواتيماالالقانوينالنقاط الغامضة يف اإلطار الثغرات و

 علـى سـبيل املثـال ال احلـصر،     ،عددا من القضايا، مـن بينـها  أيضا ملقرر اخلاص وتناول    - ١٦
؛ واالبتــزاز والرشــوة يف النظــام   غــري املــصحوبني القــصر و؛  واالجتــار هبــم هتريــب األشــخاص 

ــشرطة؛ واحلــق يف    ــوات ال ــز؛   القــضائي وق ــدأ عــدم التميي ــساواة ومب ــازل امل  وعمــال وخــدم املن
 تقيــيم حالــة حقــوق بغيــةمكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب وتعزيــز الــسلطة القــضائية  واملــزارع؛ 

ــسان للمهــاجرين يف غواتيمــاال  ــيت    . اإلن ــى اجلهــود ال ــضوء عل ــا ســلط ال ــذهلاكم ــسلطات تب  ال
 طفـــال املهـــاجريناألهيل عـــودة عتمـــاد هنـــج أكثـــر مشـــوال إلدارة اهلجـــرة وتـــسالالغواتيماليـــة 

اإلحقـاق  وقـدم بعـض التوصـيات مـن أجـل          .  إىل ذويهم   من املكسيك  املرحلني املصحوبني غري
 اجملتمـع املـدين   العمـل الـذي أجنـزه       علـى   وأثـىن   .  حلقوق اإلنـسان للمهـاجرين يف غواتيمـاال        التام

ــة املهــاجرين ومكافحــة اإلفــ    ــدم توصــيات لــضمان محاي ــهاكات الت مــن العقــاب علــى ا وق نت
  .اإلنسان حقوق

  
  رومانيا    

ــا يف الفتــرة مــن      - ١٧ ــة لروماني ــارة رمسي ــه/حزيــران ٢٠ إىل ١٥قــام املقــرر اخلــاص بزي  يوني
 عــدد مــن الــوزارات والوكــاالت املــسؤولة عــن إدارة  خــالل زيارتــه مبمثلــي واجتمــع. ٢٠٠٩
ــة واالجتــار   االعــابرة للحــدود اهلجــرة وإنفــاذ القــانون ومكافحــة اجلرميــة املنظمــة   شــؤون لوطني

ذلـك  مبـا يف    على صعيد األقضية،     ومحاية املهاجرين وأسرهم على الصعيد الوطين و       باألشخاص
الربملـان  و ووزارة العمل واألسرة وتكـافؤ الفـرص؛         ؛وزارة اإلدارة والداخلية  و ؛وزارة اخلارجية 

احلــدود ة مراقبــواجتمــع أيــضا مــع ســلطات  . اجمللــس الــوطين ملكافحــة التمييــز أمــني املظــامل وو
مـن  أسـف لعـدم متكنـه       وكبار املسؤولني يف الوكالة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، لكنه          

االيت وغــبوخارســت كــال مــن زار و. الــضحايابــرامج محايــة مقابلــة أشــخاص مــستفيدين مــن  
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يف وضـع   املوجـودين   األجانـب   إيـواء   ما زار مراكـز     ك. وبيتسيتوأوتوبيين  تولسيا  ووكونستانتا  
  .ممن اختريوا عشوائيا ممقابلة بعضهومتكن من نوين غري قا
هجرة اليد العاملة هي واحدة من القضايا الرئيـسية للـسياسة   أكد أن  ،  تهويف ختام زيار    - ١٨

يف واهلجــرة النازحــة مــن اهلجـرة  ازديـاد حجــم كـل   الداخليـة واخلارجيــة يف رومانيـا بــالنظر إىل   
اخنفاض االجتار باألشخاص مـن     اهني متناقضني مها    ومت إطالعه أيضا على اجت    . السنوات األخرية 

عاجلـة  مبوأشـار إىل اهتمـام احلكومـة      . جهة، وزيادة هتريـب العمـال املهـاجرين مـن جهـة أخـرى             
بعض املشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان للمهاجرين، لكنـه الحـظ بقلـق بعـض الثغـرات والنقـاط                  

لكــون  املهــاجرين وأعــرب عــن أســفه   الــذي يــنظم محايــة العمــال القــانوينالغامــضة يف اإلطــار 
علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد  بعــد ق رومانيــا مل تــصّد

 املقـرر اخلــاص  وسـيقدم . ١٩٩٠مـم املتحـدة يف عـام     الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة لأل    ،أسـرهم 
  .٢٠١٠عام دورة  جملس حقوق اإلنسان يفزيارته القطرية لرومانيا إىل  عن اتقرير

  
  يرلندا الشماليةأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    

يرلنـدا الـشمالية    أقام املقرر اخلاص بزيارة رمسية إىل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و            - ١٩
عـدد  ممـثلني عـن      مـع    خـالل زيارتـه   واجتمـع   . ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٦ إىل   ٢٢يف الفترة من    

من وزارة اخلارجية وشـؤون الكومنولـث ووزارة   ، مبن فيهم مسؤولون     من السلطات احلكومية  
 وكـذلك مـع عـدد مـن كبـار           ،نكلترا ونائبـه  إلمفوض شؤون الطفل    كما اجتمع مع    . الداخلية

خـالل زيارتـه    اجتمـع   و. واملدرسـة واألسـرة    الطفـل املسؤولني يف وزارة الصحة وإدارة شـؤون        
زار لنـدن وكـذلك   و. اململكـة املتحـدة   احلـدود ب جهـاز مراقبـة  أيضا مع عدد مـن املـسؤولني يف        

  سـري  يف مطـار هيثـرو، أتيحـت لـه فرصـة مراقبـة            و.  وغوسـبورت   دوفـر  يتمطار هيثـرو ومقـاطع    
 ،ومـن خارجــه ورويب االحتــاد األكيفيـة تفتـيش الركــاب مـن داخـل      علــى واالطـالع العمليـات  

ــى  ــة العــني    وعل ــن حدق ــز األشــخاص م ــا متيي ــشرطة  ،تكنولوجي ــ، ومركــز ال ــصمات، عورف  الب
يف و. ٢ و   ١ احملطـتني كمـا زار مراكـز االحتجـاز يف         . واملقـابالت الـيت جتـرى للفـرز       تصوير  الو

أتيحــت لــه حيــث  مراكــز اعتقــال املهــاجرين ، زار املقــرر اخلــاص وغوســبورتدوفــريت مقــاطع
  .رائم تتعلق باهلجرةمتهمني جبالفرصة إلجراء مقابالت مع سجناء 

أهــم اهلجــرة واحــدة مــن م بــه أن أكــد أنــه مــن املــسلّ،  اخلــاصة املقــررويف ختــام زيــار  - ٢٠
 العامـة   ةالـسياس صـنع   مثرية للجدل علـى صـعيد       وحساسة للغاية   قضايا العصر اليت تعترب مسألة      

وأشـار إىل أن  . األبعـاد ومتعـدد األطـراف    اتبـاع هنـج     تتطلـب   وأهنا  القرار يف اململكة املتحدة،     و
 حتديـد   صـالحية يكفـل هلـا     ، ممـا    هلجـرة يف جمـال ا   سـة   سياتبـذل جهـودا صـادقة لوضـع         احلكومة  
، لكنـه أشـار      حقـوق اإلنـسان    ا بـاحترام  التزاماهتـ وا يتفـق    إقامة غري املواطنني وطردهم مب    شروط  
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لفتـرة طويلـة    كبريا من املهاجرين غري الشرعيني الذين يدعون بـأهنم اعتقلـوا            أن هناك عددا    إىل  
 يف  عـدد مـن املمارسـات اجليــدة   وجــود اخلـاص  املقـرر ومـن دواعــي تفـاؤل   . بانتظـار ترحيلـهم  

، ودعـا احلكومـة     القصر غري املصحوبني بذويهم من غري املواطنني      ململكة املتحدة بشأن معاملة     ا
ــة إىل   إىل ــود الراميـ ــز اجلهـ ــاذ تعزيـ ــامل اختـ ــراءات شـ ــدير إجـ ــسن ة لتقـ ــن امل  الـ ــد مـ ــايري للحـ عـ
إىل اململكـة املتحـدة     ا عـن زيارتـه      وسـيعرض املقـرر اخلـاص تقريـر       . املوضوعية هلـذا التقـدير     غري

  .٢٠١٠ عام  دورةجملس حقوق اإلنسان يفعلى 
  

  حمور االهتمامالقضايا   - ثالثا  
  يف سياق اهلجرة الطفلمحاية   - ألف  

جملس حقوق اإلنسان بشأن محايـة األطفـال يف   تقريرا موضوعيا إىل قدم املقرر اخلاص      - ٢١
الـيت  بعض القضايا إىل لفت انتباه اجلمعية العامة  ين   أ ويود،  )A/HRC/11/7انظر  (سياق اهلجرة   

  .ستحق اهتماما خاصايرى أهنا ت
  

  حلماية الطفل يف سياق اهلجرة والثغرات اليت تشوهبااخللفية العامة   -  ١  
طاملــا شــكلوا جــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــات اهلجــرة الحــظ املقــرر اخلــاص أن األطفــال   - ٢٢

الـذين يتركـون لوحـدهم      األطفـال   يتـأثر   ،  ففي البلدان األصـلية    .بطرق خمتلفة وأهنم يتأثرون هبا    
املهاجرون خالل مرحليت مـا قبـل املغـادرة         األطفال  يتأثر  يف بلدان العبور،    و. بعد هجرة ذويهم  

ــأثر يف بلــدان املقــصد والبلــدان املــضيفة،  و. ومــا قبــل الوصــول مــن عمليــة اهلجــرة   األطفــال يت
عمليـة  عـد الوصـول واإلقامـة الطويلـة واالنـدماج مـن             خالل مراحل الوصـول ومـا ب      ن  واملهاجر
فـإن أشـكال     وآفاقه املـستقبلية،  لطفلحتسن الفرص املتاحة ل   ورغم أن اهلجرة ميكن أن      . اهلجرة

تعــرض حقــوق الطفــل ميكــن أن نوعيــة التعامــل مــع الطفــل أثناءهــا،  فــضال عــن عديــدة منــها،
  .شديد خلطر
احلاالت شيوعا يف ما يتعلـق بتنقـل   أكثر و.  آخروقد ختتلف جتربة اهلجرة من طفل إىل     - ٢٣

 مـن  م أو غريهـ املمتـدة أفراد األسـرة  بـ أو أن يكونـوا مـصحوبني بالوالـدين       عرب احلدود   األطفال  
 عــرب للتنقــل فــرص اهلجــرة أصــبحوا يبحثــون عــناألطفــال عــددا متزايــدا مــن غــري أن . البــالغني
جـزءا  الـذين يـشكلون أيـضا      األطفـال   وهناك عدد متزايد مـن      .  غري مصحوبني  مبفردهماحلدود  

 وطـاليب  نيالالجـئ تـشمل   وهي حتركات كبرية للسكان     املهاجرين على اختالفهم،    من تدفقات   
قــد يتعــرض األطفــال أثنــاء  و.  مــن املهــاجرينماللجــوء واملهــاجرين ألســباب اقتــصادية وغريهــ 

واملمارســات نيــة الوطالعــابرة للحــدود جلرميــة املنظمــة افريــسة اهلجــرة لتجــارب منــها وقــوعهم 



A/64/213
 

12 09-43775 
 

، صـفت الـيت وُ  التهريب واالجتـار باألشـخاص واألشـكال املعاصـرة للـرق،            االستغاللية، مبا فيها    
  . للهجرةاستغالليةأشكال بكوهنا يف بعض احلاالت، 

ــأثر األطفــال املهــاجرون، علــى غــرار     - ٢٤ ــار، ويت ــة  باألوضــاع الكب ــسياسية واالجتماعي ال
ظواهر عاملية جديدة مثل تغري املناخ وأزمـة الغـذاء واألزمـة            ويشمل ذلك   . واالقتصادية والبيئية 
 مثــل إســاءة معاملــة األطفــال ،الطفــلوقــد تــؤثر الظــواهر الــيت تنحــصر يف . املاليــة واالقتــصادية

  . أيضاعلى تنقل األطفال عرب احلدودالعائلي، والعنف 
 القانونيـة جرة غـري     القـضايا املتعلقـة بـاهل      اهلجـرة مراعـاة   محاية الطفل يف سياق     وتتطلب    - ٢٥

 القانونيـة جترمي اهلجرة غـري     تبني أن   على سبيل املثال،    ف.  حبقوق اإلنسان  على متتعه ألهنا قد تؤثر    
ــه  ــذي تناولـ ــام   الـ ــره لعـ ــاص يف تقريـ ــرر اخلـ ــدم  ٢٠٠٨ املقـ ــسان  املقـ ــوق اإلنـ إىل جملـــس حقـ

)A/HRC/7/12 (   أمـر يـثري    وهـذا   . سوء املعاملة وغريها من انتهاكات حقوق اإلنـسان       سبب يف
وغـري املـوثقني منـهم،      وال سـيما غـري املـصحوبني        يف حالة األطفال على وجه اخلصوص،       لقلق  ا

وخاصـة  اليت تعاقب املهاجرين غري الـشرعيني بالـسجن،          يف بلدان العبور وبلدان املقصد       وذلك
  .اهلجرةشؤون سياسات إدارة يف حالة عدم تعميم هنج يراعي حقوق الطفل يف 

، ألن النـساء والفتيـات    أثناء اهلجرة بالضرورة على بعد جنـساين     الطفلية  محاوتنطوي    - ٢٦
 وتتـضح ضـرورة مراعـاة الـضعف الـشديد      . يف املائة من املهاجرين الدوليني    ٥٠ حوايل   يشكلن
اإلضـافية علـى الـسفر الـيت        أثـر القيـود     من أمور يف مجلتها     والتمييز   اجلنساين   العنفأمام  للطفلة  

. القانونيـة إىل قنـوات اهلجـرة غـري        اللـوايت يلجـأن     عدد الفتيات   رأة يف   تفرض وجود حمرم مع امل    
 االســتغالل اجلنــسي بغــرضضايا االجتــار باألشــخاص أيــضا قــالبعــد اجلنــساين للــهجرة ويـشمل  

 الــيتفــضال عــن االنتــهاكات األخــرى والعمــل القــسري وغــري ذلــك مــن أشــكال االســتغالل،  
 خدمات جنـسية مقابـل احلـصول        طلبهلجرة، مثل   اأمامها يف سياق     الطفلة أكثر ضعفا     تكون

  .عبور احلدودبعلى احلماية أو الوعد 
املقـصد  البلـدان األصـلية وبلـدان     يف كـل مـن     ه ال تزال هنـاك    يالحظ املقرر اخلاص أن   و  - ٢٧

 تفـشي   إىل اجلمعيـة العامـة      انتبـاه توجيـه   أمور تبعث على القلق يف ما يتعلق بعمل الطفـل ويـود             
  .عدم تطبيق القوانني يف هذا اجملالب املرتبطة يف بعض احلاالت الطفلعمل لقة باملمارسات املتع

إىل ثغرتني كبريتني قـام بتحديـدمها يف مـا يتعلـق         ويود املقرر اخلاص أيضا لفت االنتباه         - ٢٨
قـوانني  العدم وجود أحكام حمددة بشأن األطفـال يف  ، أوهلما ماية حقوق األطفال املهاجرين حب

يراعــي  منظــور مــنمعظــم قــوانني اهلجــرة وال ينطلــق .  اخلاصــة بــاهلجرةلــربامجوالــسياسات وا
  .، كما أهنا ال تتضمن أحكام حمددة بشأن الطفلحقوق الطفل
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 مواءمـة قـوانني   جزئيـا عـن طريـق       األوىل  ه ينبغي سد هذه الثغرة      املقرر اخلاص أن  ويرى    - ٢٩
 صــكوك حقــوق اإلنــسان اتفاقيــة حقــوق الطفــل وغريهــا مــن مــع  اهلجــرة وسياســات وبــرامج
ــة  ــة واإلقليمي ــصلةالدولي ــال،  ف.  ذات ال ــغعلــى ســبيل املث  االحتجــازاالت حبــ املقــرر اخلــاص  يبل

ويعــاملون نفــس (مــن نفــس اآلثــار  ، شــأهنم شــأن الكبــار، األطفــالفيهــاوالترحيــل الــيت يعــاين 
الـربامج   فـإن الـسياسات و     ولـذلك . هم مـن حقـوق     األطفال إىل حرمان مما يؤدي غالبا    ،  )املعاملة

قــوانني اهلجــرة أن تتــضمن العامــة ينبغــي أن تكفــل محايــة األطفــال مــن االحتجــاز والترحيــل، و
وجيــب أن . هــذه الظــروفظــل احتياجــاهتم يف ســد  حقــوق األطفــال والحتــرام حمــددة أنظمــة

االحتجــاز كمــالذ أخــري؛  مثــل حقــوق الطفــل مبــادئ علــى وجــه اخلــصوص  تــشمل القــوانني 
 األطفــال غــري املــصحوبني ترحيــل وحظــر ؛ والتــدابري البديلــة لالحتجــازاألولويــةوالتــدابري ذات 

  .عقابا هلم على وضعهم كمهاجرين غري شرعيني
اهلجــرة، إىل منظــور حقــوق الطفــل يف قــوانني وسياســات وبــرامج   ومــن شــأن إدراج   - ٣٠

 الطفـل  واحلقـوق اخلاصـة ب     حتياجـات مراعـاة كـل مـن اال      ضـمان    هنج قائم على احلقوق   جانب  
) قـوانني وسياسـات اهلجـرة      يف   بالكامـل  “ الشاملة للطفـل   مايةاحل”مبدأ  ينبغي إدراج   ( ةصراح

نـوع   أو سـنهم طفـال املهـاجرين، بغـض النظـر عـن       األجلميـع كافة  قوق اإلنسان   واالعتراف حب 
  .وضعهم كمهاجرين أو تهم أو جنسيجنسهم

فـي كـثري    ف. هدف األطفـال  الـسياسات العامـة الـيت تـست       أما الثغرة العامة الثانية فتتعلق ب       - ٣١
الـيت تـستند يف معظمهـا إىل    (محايـة حقـوق الطفـل    الرامية إىل السياسات ال تراعي من البلدان،  

ــة حقــوق الطفــل  ــاجرين    حــىت اآلن ) اتفاقي ــال امله يف (الظــروف واالحتياجــات اخلاصــة لألطف
 األطفـال   كـل ” الـشعار احلكـومي القائـل إن      اجملتمع املدين الضوء علـى      يسلط  ،  املتحدةاململكة  

 األطفـال املهـاجرين يف الـسياسات العامـة     إىل مراعـاة ، مـن أجـل الـدعوة        “متساوون يف األمهية  
بـأمور يف مجلتـها   املتعلقـة   العامـة   هـذه الثغـرة واضـح يف الـسياسات        ووجـود   ). لطفولةاملتعلقة با 
ــيم  ــل (التعل ــيم و  مث ــى التعل ــة احلــصول عل ــه االنقطــاع إمكاني ــة عن ــة ، وا)واحلــواجز اللغوي لرعاي

  .الصحية، وتسجيل املواليد، والتدريب املهين للمراهقني، واالستغالل اجلنسي التجاري
 عـدد مـن املـسائل املتعلقـة حبمايـة      علىيرى املقرر اخلاص أن من املهم تسليط الضوء  و  - ٣٢

املتـروكني لوحـدهم بعـد هجـرة        ما يتعلق حبالـة األطفـال         يف سياق اهلجرة، وال سيما يف      الطفل
 أنـه  ويرى أيـضا . البلدان املضيفة واألطفال املتنقلني عرب احلدود واألطفال املوجودين يف         ذويهم

وعـدد مـن التحـديات الرئيـسية الـيت          اطلـع عليهـا      بعض املمارسـات اجليـدة الـيت         إبرازمن املهم   
  .محاية حقوق اإلنسان للمهاجرينزالت مطروحة يف جمال  ما
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  عد هجرة ذويهمحالة األطفال املتروكني لوحدهم ب  -  ٢  
 يف بلـداهنم  الـذين يتركـون لينـشأوا       الحظ املقرر اخلاص أن اهلجرة تؤثر على األطفـال            - ٣٣

أحــد  مــن قبــل مهــاجرين بــالغني مــسؤولني عنــهم، مثــل   أو يف بلــدان إقامتــهم املعتــادةاألصــلية
 .عـن الرعايـة    القـانونيني أو املـسؤولني       أفراد األسرة املمتدة أو األوصـياء      وأالوالدين أو كليهما    

األطفــال املتروكــون ” غالبــا مــا يــتم إمهــال هــذه الفئــة مــن األطفــال املــشار إليهــا عــادة باســم و
 بـشكل عـام     تعـىن بالطفـل    يف القوانني والربامج والـسياسات الـيت         “لوحدهم بعد هجرة ذويهم   

  .اهلجرة على وجه اخلصوصبو
 يف تقيـيم    تكـون هلـا أمهيتـها      قد   م املقرر اخلاص بأن هناك العديد من العوامل اليت        ويسلّ  - ٣٤

بعـض  وتفيـد  . املتروكني لوحـدهم بعـد هجـرة ذويهـم    قوق األطفال   على ح  اهلجرة   تأثريكيفية  
املتـروكني لوحـدهم بعـد هجـرة ذويهـم قـد يكونـون أكثـر عرضـة مـن                    األطفـال   أن  الدراسات  

يف سـن    للصدمات النفسية واالجتماعية والـسلوك العنيـف وتعـاطي املخـدرات واحلمـل               غريهم
عـدم اسـتقرار   ، مبـا يف ذلـك   إضافية حتديات يطرحاملراهقة، وتشري إىل أن عدم وجود الوالدين      

  . والوصم االجتماعيها وزيادة العبء امللقى على عاتقةاألسر
، اإلقامـة البلـدان األصـلية أو بلـدان        السياسات االجتماعيـة يف     فإن  وعالوة على ذلك،      - ٣٥

وطريقـة عيـشهم   مايـة األطفـال   حلع الدعم االجتمـاعي املتـاح      على سبيل املثال، نو   ومن ذلك،   
 اهلجـرة   أثـر  عامل رئيـسي يف حتديـد        يف بلداهنم األصلية أو بلدان إقامتهم على وجه اخلصوص،        

 فـإن كـثريا مـن اآلبـاء         ،عالوة علـى ذلـك    . املتروكني لوحدهم بعد هجرة ذويهم    على األطفال   
ــراد األســرة اآلخــرين    ــة يهــاجرون يفواألمهــات وأف ــاهلم  البداي ــهم ، غــري مــصحوبني بأطف لكن

تــضع الــدول األصــلية   لــذلك مــن املهــم أن   . يقــررون الحقــا إحــضارهم إىل البلــد املــضيف    
غـري   عـدد األطفـال      لتخفـيض اإلقليمـي والـدويل     والتعـاون الثنـائي      هلذا الغرض وتعزز     سياسات

ــدين     ــسعون إىل لاللتحــاق بالوال ــذين ي ــراد  املــصحوبني ال ــدان  أو غريهــم مــن أف األســرة يف البل
  .بطرق غري قانونيةاملضيفة 

تـأثري   كيفيـة    حتديـد يف  تكـون هلـا أمهيتـها       نوع اجلنس هو أيضا مـن العوامـل الـيت قـد             و  - ٣٦
البحـوث الـيت   إذ تـشري  . املتـروكني لوحـدهم بعـد هجـرة ذويهـم      حقـوق األطفـال   اهلجرة علـى  

ــة، علــى ســبيل املثــال،    أُ ــأثرون  األطهــؤالء أن  إىلجريــت يف منطقــة أمريكــا الالتيني فــال قــد يت
عنـدما يهـاجر أحـد      بغياب أمهاهتم بـشكل خمتلـف عـن تـأثرهم بغيـاب آبـائهم، بـالنظر إىل أنـه                    

األدوار واملـسؤوليات  وتؤثر التغريات اليت تطرأ الحقا علـى  العالقات يعاد حتديد  أفراد األسرة،   
 أجرهتـا منظمـة العمـل الدوليـة         وعالوة على ذلك، فإن الدراسات اليت     . حلياة اليومية للطفل  يف ا 
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 يف  الـذكر ملـدة طويلـة يتـرك بقيـة األسـرة معدمـة        رب األسـرة تفيد بأن غيـاب  يف طاجيكستان   
  .نكثري من األحيا

عن حاالت األطفال املتـروكني لوحـدهم بعـد          معلومات   يتلقىوال يزال املقرر اخلاص       - ٣٧
أو معانــاهتم مــن اإليــذاء م ســنهال تتناســب و جــسيمةهــام هجــرة ذويهــم واضــطرارهم ألداء م

هـد إلـيهم برعايـة هـؤالء       ُع األقـارب أو اجلـريان الـذين         على يـد  نسي   اجل وأنفسي   ال وأسدي  اجل
ازدادت ضـعفا مـن     األسـر الـيت     حبـاالت   املقـرر اخلـاص أيـضا       وأبلـغ   . األطفال يف غياب آبـائهم    

لـة بالـديون وحتـت      الناحيتني االقتصادية والنفسية مثل األسـر الـيت هـاجر عائلـها فأصـبحت مثق              
  .بسبب اعتمادها على التحويالت املاليةوضغط األقارب ملرابني رمحة ا
ــدول     و  - ٣٨ ــاه ال ــرر اخلــاص أن يوجــه انتب ــود املق ــال  إىل ضــرورة ي ــة األطف ــروكني محاي املت

ــهم      ــإدراج حالت يف جــدول أعمــال املناقــشات  لوحــدهم بعــد هجــرة ذويهــم، ويوصــي بقــوة ب
اجلهـات الفاعلـة املعنيـة     افـة   كاملقرر اخلاص أيضا    ويشجع  . ا اهلجرة واحملافل الدولية بشأن قضاي   

ــأثري اهلجــرة علــى   مــن أجــل علــى إجــراء املزيــد مــن الدراســات    ــاه األطفــال فهــم أفــضل لت رف
تجميـع  بويوصـي أيـضا     . حبقـوق اإلنـسان   املتروكني لوحدهم بعد هجرة ذويهم ومدى متـتعهم         

املتـروكني يف بلـداهنم األصـلية بعـد هجـرة           فـال    حالـة األط   معاجلةوتقاسم أفضل املمارسات يف     
  .، ال سيما يف جمال التعليمذويهم
 على وضع سياسات عامة ملعاجلـة حالـة األطفـال            كذلك املقرر اخلاص الدول  ويشجع    - ٣٩

 تـوجيهي  مـصلحة الطفـل كمبـدأ    مـع مراعـاة  ، املتروكني يف بلداهنم األصلية بعد هجـرة ذويهـم       
كما يشجع الـدول علـى      . إعداد هذه السياسات وتنفيذها    يف   وضمان مشاركة هؤالء األطفال   

ــة لألطفــال      ــع اهلجــرة غــري القانوني ــة  وتنظــيموضــع سياســات عامــة ملن ــة  محــالت إعالمي لتوعي
  .وإطالعه على آليات احلماية القائمةالقانونية خاطر اهلجرة غري اجلمهور يف البلدان األصلية مب

  
  دوداألطفال املتنقلني عرب احلحالة   -  ٣  

األطفــال املتــنقلني عــرب ”ت  هنــاك طائفــة واســعة مــن حــاال يالحــظ املقــرر اخلــاص أن  - ٤٠
. يف بلـدان العبـور وبلـدان املقـصد        مـن اهلجـرة     وصـول   يف مرحليت العبور وال   وخاصة   ،“احلدود

وقـد يـسعون    . والعمـل  عـن فـرص التعلـيم        مبفـردهم حبثـا    أو   األسـرة األطفال مـع أفـراد      ويهاجر  
أقارب أو أصدقاء يف بلـدان       املهاجرين أو يرسلون لإلقامة مع       أفراد األسرة حاق ب أيضا إىل االلت  

ما هـو احلـال عنـدما       على التنقل عرب احلدود، ك    أيضا  وقد يرغم األطفال    .  من قبل أسرهم   ثالثة
أو عنـدما   اسـتغالل األطفـال     شـبكات   و الوطنيـة    العـابرة للحـدود   يقعون فريسة للجرمية املنظمة     

  .إىل البلد األصلي حتويالت مالية وإرسالللعمل يف اخلارج رهم يرسلهم أفراد أس
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غــري املتــنقلني عــرب احلــدود إزاء حالــة األطفــال ويــشعر املقــرر اخلــاص بــالقلق الــشديد    - ٤١
، علـى    اهلجـرة الـيت تـشمل      خـاطر غري مـوثقني وكـوهنم أكثـر عرضـة مـن غريهـم مل             مصحوبني و 

مـن طـرف    وإرغـامهم سي وغريه من أشكال العنف  سبيل املثال ال احلصر، التمييز والعنف اجلن      
وقـد أبلـغ املقـرر      . أو الـدعارة  أو االجتار باملخـدرات     على التسول   جمرمني أو تنظيمات إجرامية     

يف مراكــز اعتقلــوا  أطفــال عنــد حــدود دوليــة أو  اخلــاص بكــثري مــن احلــاالت الــيت طــرد فيهــا  
  .، مما يثري شواغل إنسانيةيف ظل ظروف تعرض رفاههم وسالمتهم البدنية للخطراحتجاز 

 أكثـر مـن غريهـم       هذه الفئة من  األطفال  تعرض  إزاء  بالقلق  املقرر اخلاص أيضا    ويشعر    - ٤٢
حايا بيـع   ض ضعفا مثل    أكثرهم، وخباصة   املخولة هلم تدابري احلماية   االستفادة من   دون  للترحيل  

مـن  البـالغني    ذلـك معاملـة      كثريا ما يعاملون باإلضافة إىل    األطفال أو االجتار باألشخاص الذين      
 .هاجرين غري الشرعينيامل

ــاه ٥١ إىل ٤٤وحيــدد املقــرر اخلــاص يف الفقــرات مــن     - ٤٣ ــضايا حقــوق    أدن عــددا مــن ق
مبـن  ،  املتـنقلني عـرب احلـدود     األطفـال من حيث التأثري على حقوق      اصة  اخلمهية  األاإلنسان ذات   

  .غري املوثقني وغري املصحوبني بذويهم فيهم
املتخـذة يف جمـال اهلجـرة       تسليط الـضوء علـى عـدم كفايـة التـدابري             املقرر اخلاص    ويود  - ٤٤

شجع الـدول علـى   يـ احتجاز األطفال غري املصحوبني وفقا لعمـل جلنـة حقـوق الطفـل، و        بشأن  
  .هلذه التدابري يف تشريعاهتا األولويةوتويل  تدابري بديلة لالحتجاز تدرجأن 
تـضمن اإلنفـاذ الفعـال       على وضـع سياسـات عامـة         أيضا الدول   املقرر اخلاص ويشجع    - ٤٥
علـى  ف. والقضائية على حد سواء   منها  ذه التدابري البديلة من قبل السلطات املختصة، اإلدارية         هل

األسباب اليت حالـت دون تطبيـق     ينبغي ألي أمر يصدر باحتجاز طفل ما أن يبني          سبيل املثال،   
مـع مراعـاة   للطفـل  الـشاملة   حلمايـة    يـضمن ا   حبيـث مكان االحتجاز   جيب اختيار   تدابري بديلة، و  
  .بالغنيأشخاص مع يف السجون أو األطفال عدم احتجاز 

 ومهـام  يف صـميم أهـداف       تكـون محايـة الطفـل ينبغـي أن        ُنهج  ويرى املقرر اخلاص أن       - ٤٦
ــشمل إعمــال حقــوق  أن  االحتجــاز، ومراكــز/مؤســسات ــشمل ت ــصحية  ت ــة ال ــيم والرعاي التعل

وعالوة علـى ذلـك، ينبغـي أن        . والتمثيل القانوين ومحاية األوصياء   لقنصلية  والترفيه واملساعدة ا  
  .موظفو محاية الطفل بعد تلقيهم تدريبا يف جمال حقوق الطفل االحتجاز مراكز يتوىل إدارة

حقـوق   يف جماالت منـها      اهلجرةشؤون  يوصي املقرر اخلاص بأن يتم تدريب موظفي        و  - ٤٧
ــارات الطفــل  ــاة االعتب ــة الثقومراع ــسن      ،افي ــدير ال ــات تق ــق عملي ــدول تواف ــضمن ال ــع وأن ت م
قـرارات  وسائل االنتصاف الفعالـة للطعـن يف        إمكانية احلصول على    الدولية، اليت تشمل     املعايري
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تفـسري الـشك لـصاحل األطفـال املعنـيني بـإجراءات       كما ينبغي للـدول أن تنظـر يف         . السنتقدير  
  .تقدير السن

االسـتفادة مـن   وضع إجراءات موحدة لضمان  كذلك إىل لاملقرر اخلاص الدو  ويدعو    - ٤٨
ألطفـال املهـاجرين غـري املـصحوبني الـذين ال يـستطيعون العـودة إىل بلـداهنم         إجراءات اللجوء ل  

األصلية ألن حياهتم أو سـالمتهم أو حريتـهم معرضـة للخطـر، وضـمان تقيـيم الوضـع يف البلـد            
  .إعادته إىل الوطناذ قرار بشأن للطفل قبل اختكان اإلقامة املعتاد األصلي أو م

مجــع بيانــات علــى املــستوى الــوطين وإعــداد دراســات    علــى ويــشجع املقــرر اخلــاص    - ٤٩
باألطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهـم ويـشجعها أيـضا علـى اتبـاع                وحبوث متعلقة   

التعليـق العـام   الـواردة يف  ماية حقوق األطفال املهاجرين غـري املـصحوبني   اخلاصة حب اإلرشادات  
  . عن ذويهملجنة حقوق الطفل بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلنيل ٦رقم 
ضـمان احتـرام حقـوق الطفـل     علـى مواصـلة    القنـصلية   الـدوائر ويشجع املقـرر اخلـاص        - ٥٠
ألطفال املهاجرين، وتدعو الدول إىل إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطـراف قائمـة             ا عودة   عند
التعــاون علــى الــصعيد  الدوليــة القائمــة وتكثيــف ى أســاس قواعــد ومعــايري حقــوق اإلنــسانعلــ

 مـسائل بـشأن  ،  منـهم اإلقليمي من أجل محاية األطفـال املهـاجرين، وال سـيما غـري املـصحوبني          
تــهريب وتقــدمي   الومكافحــة االجتــار واالســتغالل اجلنــسي و    إىل الــوطن  العــودة اآلمنــة  منــها

  .املساعدة للضحايا
ويــشجع املقــرر اخلــاص علــى وضــع وتنفيــذ بــرامج وخــدمات مؤســسية لتــوفري الــدعم    - ٥١

، مبا يف ذلـك وسـائل       لغري املصحوبني بذويهم   لألطفال املهاجرين، وال سيما       الشاملني واحلماية
خــدمات احلمايــة إمكانيــة وينبغــي أن تــشمل . هــم يف حاجــة إىل محايــة دوليــة الكــشف عمــن 

 وتقـدمي الـدعم للعـودة إىل اجملتمـع          ؛املـشورة القانونيـة   وة  يالـصح ة  الرعايـ احلصول على الغـذاء و    
.  والبحــث عــن حلــول دائمــة يف حالــة األطفــال الالجــئني ؛التــدريب الفــين واملهــينواألصــلي؛ 

الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة التوعيــة بمايــة احلويوصــي املقــرر اخلــاص أيــضا أن تتــضمن بــرامج  
  .معاجلة الصدمات النفسيةعلى والتدريب 

  
   حالة األطفال يف البلدان املضيفة  - ٤  

يف قـد جيـدون أنفـسهم يف أوضـاع شـىت            املهـاجرين   األطفـال   يالحظ املقرر اخلاص أن       - ٥٢
أطفــال العمــال املهــاجرين واألطفــال غــري املــسجلني  ومــن األمثلــة علــى ذلــك. البلــدان املــضيفة

رج دولـة إقامتــهم املعتــادة،   خــاغــري املـوثقني املوجــودون  واألطفــال للمهـاجرين غــري الـشرعيني  
  .الجئمن وضع  يصبحون مهاجرين غري شرعيني بعد حرماهنم فضال عن األطفال الذين
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ضــحايا اجلرميــة مــن  األطفــال ه ينبغــي أال يعتــربيــود املقــرر اخلــاص تــذكري الــدول بأنــو  - ٥٣
م حيــق هلــضحايا بــل كــجمــرمني أو مهــاجرين غــري شــرعيني،   الوطنيــة املنظمــة العــابرة للحــدود

، مثــل  املنطبقـة  الـصكوك القانونيـة  وتتـضمن .  وتـدابري احلمايــة  الالزمـة املـساعدة االسـتفادة مـن   
األطفـال   الربوتوكول االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال واسـتغالل              

جلرميـة  تفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة ا      اليف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة والربوتوكـولني املكملـني            
 أنـه ينبغــي للـدول األطــراف اختـاذ التــدابري املناســبة    تؤكــدأحكامــا مماثلـة  ، املنظمـة عــرب الوطنيـة  

ملراعــاة جــراءات  اإلوتكييــفحلمايــة حقــوق ومــصاحل األطفــال ضــحايا هــذه املمارســات،       
  .ضعفهم اخلاصة وجوانب ماحتياجاهت

جهودهـا الختـاذ تـدابري قائمـة      أن تعزز فيهمـا     لدولل ينبغي   جمالنيحدد املقرر اخلاص    و  - ٥٤
ألطفـال  باحلمايـة العامـة ل  ويتعلق اجملـال األول    . حلماية األطفال يف البلدان املضيفة    على احلقوق   

التـام   التمتـع    فـيخص  ، اجملـال الثـاين    أمـا . الوطنيـة العـابرة للحـدود     املتضررين من اجلرمية املنظمة     
  .حبقوق اإلنسانلألطفال الذين يكون ذووهم مهاجرين 

املتـضررين   اجلوانب املعتمة من موضـوع احلمايـة العامـة لألطفـال         اجملال األول ويشمل    - ٥٥
 الطفـل بأنـه   يترتب على تصنيفعلى سبيل املثال،  ف.  الوطنية العابرة للحدود من اجلرمية املنظمة    

 القـسرية إىل   إعادتـه  احلـدود أو     أمامـه يف   عقبـات إضـافية      وضـع ضحية اجتار يف بعض احلـاالت       
وفقـا ملـا هـو    نـضجه  درجـة  سنه وو العودة، مبا يتناسب     مراعاة رأيه يف هذه   ، دون   ألصليبلده ا 

ــة حقــوق الطفــل  ١٢ يف املــادة منــصوص عليــه  جتــرمي يفــسر وعــالوة علــى ذلــك،  .  مــن اتفاقي
تـوفري  ومـن ذلـك   ،  أو ينـال منـها     املتاجرين يف بعض األحيان علـى حنـو يـضعف حقـوق الطفـل             

  .يف احملكمةالشهادة ضد املتاجرين على شريطة موافقته احلماية للطفل 
إزاء حالــة األطفــال الــذين يولــدون ويعيــشون يف  بــالقلق أيــضا املقــرر اخلــاص ويــشعر   - ٥٦

 وجـود خمـاوف هلـا    ، وخاصـة عنـد  بعد وقوعهن ضحايا لالجتار   أمهاهتم  نقلت إليها   البلدان اليت   
 لوحـدهم بـسبب اعتقـال       الاألطفـ هـؤالء    يتـرك  منـهم وعنـدما      انتقـام املتـاجرين   مـن   ما يربرهـا    

  .اهلجرةدوائر لشرطة أو الشرطة ألمهاهتم أو وجودهن يف مراكز احتجاز نتيجة إغارات ل
فيه فيتعلـق باألطفـال    ،اجملال الثاين الذي ينبغي للبلدان املضيفة تعزيز محاية األطفال  أما    - ٥٧

 تعريـف   ضـمن ورة  بالـضر ال ينـدرجون     هذه الفئة    فاألطفال يف . الذين يكون ذووهم مهاجرين   
  .لكنهم يتأثرون بكون الوالدين أو أفراد األسرة اآلخرين من املهاجرينطفال املهاجرين، األ
هــا مــن دواعــي القلــق البــالغ يف اهلجــرة غــري القانونيــة وجترمي املقــرر اخلــاص وقــد اعتــرب  - ٥٨
حيـول   لقانونيـة اجتـرمي اهلجـرة غـري    وتـبني أن  . تـوفري محايـة فعالـة لألطفـال املهـاجرين     يتعلـق ب   ما

ــها  ــدتــسجيل دون أمــور يف مجلت املــوثقني عــادة أو غــري غــري الــشرعيني ، ألن املهــاجرين املوالي
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ــا ــسجن  م ــل / وخيــافون مــن ال ــوالدة  أو الترحي ــوا عــن ال ــايل إذا هــم بلغ  جتنــب حيــاولون، وبالت
دهم  وجـو  أو إنكار /تسجيل املواليد و  وتترتب على العقبات أمام     . السلطات احمللية باتصال   أي

االعتــراف بالــشخص أمــام  لتمتــع حبقــوق اإلنــسان، مبــا فيهــا احلــق يف   علــى اعواقــب وخيمــة 
 مـن   ١وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي للـدول منـع حـاالت انعـدام اجلنـسية وفقـا للمـادة                       . القانون

  .قية ختفيض حاالت انعدام اجلنسيةاتفا
 قـائم علـى    شـامل هنـج اعتمـاد  إىل ضـرورة   يود املقرر اخلـاص أن يوجـه انتبـاه الـدول            و  - ٥٩
  الطفـل  سياسات اهلجرة تأثري مباشر على متتـع      ميكن أن يكون ل   إدارة اهلجرة، حيث    يف  قوق  احل

 القانونيــة لتـسوية أوضــاع  الطـرق  الــيت تـستبعد سياسات وميكــن أن يكـون للـ  . حبقـوق اإلنـسان  
أثـر علـى    علـى العمـل     ) البـالغني (حصول هؤالء املهاجرين    املهاجرين غري الشرعيني واليت حتظر      

سياسات اهلجرة أن تأخذ يف االعتبار اآلثار الـيت قـد تترتـب             لذا ينبغي ل   الطفل؛مستوى معيشة   
ود املقــرر اخلــاص يــويف هــذا الــصدد، .  حبقــوق اإلنــسان املهــاجرينتمتــععليهــا يف مــا يتعلــق ب

تشكل مثاال جيدا على املمارسـات الراميـة        أن سياسات تسوية أوضاع املهاجرين       على   التأكيد
 وبلــوغ، وضــمان حقــوق اإلنــسان للمهــاجرين  ني االجتمــاعيواالنــدماجإىل تعزيــز التماســك 

الـضمان االجتمـاعي والتغطيـة الـصحية العامــة     األهـداف الـيت تـسعى الدولـة إىل حتقيقهـا، مثــل      
الـذين هـم برفقـة    أن يستفيد األطفال غري املصحوبني واألطفال وينبغي  . واالندماج االجتماعي 

لتحـسني االنـدماج    التـسوية هـذه الـيت جيـب أن تكـون مرنـة املرونـة الالزمـة                أسرهم من تـدابري   
 احلصول على احلقـوق األساسـية، مبـا يف ذلـك        إمكانيةتوفري  لاالجتماعي للمهاجرين، وكذلك    

  .البحث عن عمل واحلصول عليهاحلق يف 
  

  املمارسات اجليدة  - باء  
ــرر اخلــاص، يف معــرض أداء و    - ٦٠ ــع املق ــه، اطل ــاليت ــشطة   ى عل ــادرات واألن ــن املب ــدد م ع

إعمـال حقـوق اإلنـسان    بتعرب عن التزامهـا  ووالسياسات اليت تنفذها احلكومات واجملتمع املدين    
تتمحـور حـول    املقـرر اخلـاص تـسليط الـضوء علـى بعـض األمثلـة الـيت                 ويـود . يف سياق اهلجرة  

ثلـة املـضروبة    واألم. حقوق اإلنسان للمهاجرين، مع التركيز بوجه خاص علـى حقـوق الطفـل            
 اجلهـود   تكثيـف املقرر اخلـاص أيـضا أن مـن املهـم           ويرى  . هي على سبيل املثال ال احلصر     أدناه  

حلكومات واملنظمات غري احلكومية الدوليـة      ا الطرق اليت حتاول  املبذولة لتبادل املعلومات حول     
رين يف مجيـع  تعزيـز احتـرام حقـوق اإلنـسان للمهـاج     بواسـطتها  واإلقليمية يف مجيع أحنـاء العـامل        

الـسياسة  علـى مجيـع مـستويات     مـساعدة الـدول علـى سـد الثغـرات      بغيـة مراحل عملية اهلجرة   
  .وتدابري احلمايةالعامة 



A/64/213
 

20 09-43775 
 

  البلدان األصلية وبلدان املقصدتعزيز التعاون بني     
 باعتبـاره عائقـا خطـريا أمـام         الفنـيني الـصحيني   انتباه املقرر اخلاص إىل هجـرة       مت توجيه     - ٦١

، تـشهد ارتفـاع مـستويات اهلجـرة       مات الرعاية الـصحية للـسكان يف اجملتمعـات الـيت            تقدمي خد 
ويف هـذا  . الـصحية لألطفـال  الرعاية على تقدمي خدمات وهو ما يؤثر يف بعض البلدان األصلية   

الــصدد، يرحــب املقــرر اخلــاص بــاجلهود الــيت تبــذهلا بعــض البلــدان املــضيفة لتحويــل حتــديات    
ومــن األمثلــة اجليــدة علــى ذلــك  . ىل فــرص للتعــاونبلــدان األصــلية إاملطروحــة علــى الاهلجــرة 

املنظمـة الدوليـة    مكتب  ، الذي أطلقه    “من أجل أفريقيا  اهلجرة والتنمية   ”  حول املشروع الرائد 
ــدا،   يف للــهجرة  ــة فنلن ــدعم مــن وزارة خارجي  والــذي يــشجع علــى عــودة الفنــيني  هلــسنكي ب
 وبونتالنـــد ملـــساعدة إىل صـــوماليالندؤقتــة  ماملنحـــدرين مـــن أصــل صـــومايل بـــصفة  املــؤهلني  

  . وإفادهتا مبهاراهتمالسلطات الصحية احمللية ومنظمات اجملتمع املدين واملستشفيات واجلامعات
لتــشجيع علــى تعلــم اللغــات علومــات عــن اجلهــود الثنائيــة لمباملقــرر اخلــاص أيــضا وأبلــغ   - ٦٢

ــضيفة  األصــلية  ــدان امل ــال  يف صــفوفيف البل ــاجاألطف ــال امله ــذين يكــون ذووهــم   رين واألطف ال
 هذا النـوع  يتوخى إبرام  احلال يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، حيث          هومهاجرين، كما   

  .ويرحب املقرر اخلاص هبذه املبادرات. CEE/77/486من االتفاقات الثنائية مبوجب التوجيه 
  

  واملغتربني البلدان األصليةتعزيز التعاون بني     
تعزيـز التعـاون مـع      األصـلية مـن أجـل         البلـدان  هـود ومبـادرات   جب املقرر اخلاص    يرحب  - ٦٣

مديريــة شــؤون  ٢٠٠٨ كمــا هــو احلــال يف إثيوبيــا، حيــث أنــشأت احلكومــة يف عــام  املغتــربني
ــربني  ــوبيني يف املغتـ ــة اإلثيـ ــربني يف   وزارة اخلارجيـ ــؤون املغتـ ــسيق شـ ــب تنـ ــاء ومكاتـ وزارة بنـ

  .املغتربني اإلثيوبينية القدرات، وذلك هبدف تعزيز محاي
مـــسامهات بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا احلكومـــات لتـــشجيع أيـــضا املقـــرر اخلـــاص ويـــشيد   - ٦٤

ة تــشغل قاعــدألبانيــا، حيــث مــا هــو احلــال يف املهــاجرين املهــرة يف تنميــة بلــداهنم األصــلية، مثل
م  األمـ   برنـامج   بـدعم مـن    )brain-gain (“كـسب العقـول   ”بيانات علـى اإلنترنـت حتمـل اسـم          

ــارات      ــن ذوي امله ــاجرين م ــتمكني امله ــائي ل ــن اإلســهام املتحــدة اإلمن ــف اجملــاالت،  م  يف خمتل
  . على سبيل املثال ال احلصر، األوساط األكادميية والقطاع اخلاص،فيها مبا
  

  قوق اإلنسانحبملهاجرين احملتملني ا وعي إذكاء    
ــرر اخلــاص يرحــب  - ٦٥ ــ املق ــذها احلكو   ب ــيت تنف ــشتركة ال ــات اجلهود امل ــدين  وم ــع امل اجملتم

ومـن األمثلـة    . تقـدمي املـساعدة واملعلومـات للمهـاجرين احملـتملني         لواملنظمات احلكومية الدولية    
 أول مركـز لتقـدمي      ٢٠٠٨ديـسمرب   /بوغوتا يف كانون األول   ب  حيث افتتح  ولومبيا،على ذلك ك  
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 عـن طريـق   كرمية  ل القانونية وا  تشجيع اهلجرة الدوليني، هبدف   املساعدة واملعلومات للمهاجرين    
  حلمايتـهم  يـارات املتاحـة   واخل حقـوق املهـاجرين      يـشمل  مبـا    ،توفري املعلومـات واملـشورة التقنيـة      

ديره املنظمـة الدوليـة للـهجرة     تـ املركـز جـزء مـن مـشروع جتـرييب           و.  وخارجها داخل كولومبيا 
  . وزارة احلماية االجتماعية مندعمبحتاد العام للعمال االو
  

  ت الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال محاية حقوق اإلنسان للمهاجرينتعزيز دور املؤسسا    
كـبرية يف اجلهـود الـيت تـضطلع هبـا املؤسـسات الوطنيـة               الزيادة  باليرحب املقرر اخلاص      - ٦٦

 كمـا هـو احلـال يف منطقـة آسـيا واحملـيط             ،حلقوق اإلنسان حلماية حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين        
وضـع حـد    علـى   لتعـاون   هلذه املؤسـسات مـن أجـل ا        إقليمية وضعت خطة عمل     اهلادئ، حيث 

وأحـدثت أيـضا مراكـز تنـسيق ووحـدات          . لظاهرة اإلفالت من العقاب يف االجتار باألشخاص      
  . املؤسسات هذه يف إطارواملشردين والالجئني للمهاجرينصصة خم

 نـسان نفذهتا املؤسسات الوطنية اآلسيوية حلقـوق اإل      ويشيد املقرر اخلاص باملبادرة اليت        - ٦٧
حلقــوق اإلنـسان، لوضـع عــدد مـن املبــادئ    بقيـادة املؤســسة الوطنيـة الكوريـة    ، ٢٠٠٨يف عـام  

ضــمان محايــة حقــوق املهــاجرين يف اجملتمعــات املتعــددة  إىل ، يف مجلــة أمــور،  ترمــيالتوجيهيــة
حلمايـة حقـوق     التصديق على االتفاقية الدولية      تالثقافات، مبا يف ذلك استراتيجيات مثل محال      

 وتعزيـز وسـائل انتـصاف للتـصدي النتـهاكات           ووضـع   وأفراد أسرهم؛  العمال املهاجرين  مجيع
. غري املوثقني وغـري الـشرعيني منـهم       حقوق اإلنسان اليت ترتكب ضد املهاجرين، وخباصة ضد         

ندونيـسيا وماليزيـا    يف إ املقرر اخلاص أيضا مببادرة املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان           ويرحب  
 االهتمامات الرئيسية للعمـال املهـاجرين       ملعاجلة إطالق مشروع حبث مشترك      وتايالند والفلبني 

  .دمي التوصيات املناسبة للحكوماتيف املنطقة هبدف تق
  

  املهاجريناحلصول على الرعاية الصحية بغض النظر عن وضع     
ــ املقــرر اخلــاص أبلــغ  - ٦٨ ال محايــة األطفــال املهــاجرين،  حــرز مــن تقــدم يف جمــ أبعض مــا ب
وضـع   التغطية الصحية وخدمات الرعاية، بغض النظر عـن  بتوسيع نطاقما يتعلق    يما يف س وال

املقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف الـصحة            الـيت وثقهـا      ملمارسـات اجليـدة   ومن ا . ملعنينيا املهاجرين
املساعدة الـصحية مثلـهم      غري املوثقني السويد، حيث يتلقى األطفال     املمارسات املعمول هبا يف     

  .مثل األطفال املقيمنييف ذلك 
أمريكــا الالتينيــة، وال ســيما دول منطقــة  بعــض بكــونويرحــب املقــرر اخلــاص أيــضا    - ٦٩

ــانون (أوروغــواي  ــادة ، ٢٥٠-١٨الق ــتني ) ٩امل ــادة ، ٨٧١-٢٥القــانون (واألرجن ــد ) ٧امل ق
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بـدعوى وضـع األشـخاص املعنـيني كمهـاجرين      احلرمان من خدمات الرعايـة الـصحية      حظرت  
  .غري شرعيني

  
   على التعليم مع غريهم يف احلصولألطفال املهاجرينا تساوي    

املقرر اخلـاص أيـضا بـاجلهود الـيت تبـذهلا البلـدان املـضيفة لتحـسني املـساواة يف                    يرحب    - ٧٠
احلـال يف عـدد مـن البلـدان املتقدمـة،       علـى التعلـيم كمـا هـو     ألطفال املهـاجرين حصول ا فرص  
، بغـض النظـر    يف املـدارس احلكوميـة جمانـا   نيطفال املهـاجر يسمح بقيد األاليابان، حيث  ومنها  

ــاجرين  ــعهم كمهـ ــن وضـ ــواي   . عـ ــضا يف أوروغـ ــال أيـ ــو احلـ ــذا هـ ــانون (وهـ ، ٢٥٠-١٨القـ
  .)٨، املادة ٨٧١-٢٥القانون (واألرجنتني ) ١١ املادة

  
   يف القوانني والسياسات والربامجاملتروكني لوحدهم محاية األطفال إدراج    

ــرر   - ٧١ ــشيد املق ــادراتبامل اخلــاص ي ــيت اختــذهتا ب ــدول   ال ــة بعــض ال ــال إلدراج محاي  األطف
ومـن األمثلـة   .  الوطنيـة يف القوانني والـسياسات والـربامج  املتروكني لوحدهم بعد هجرة ذويهم    

الوطنيــة حلمايــة حقــوق الطفــل،  شــرعت اهليئــة رومانيــا، حيــث اجليــدة يف هــذا الــصدد حالــة  
يف ري حكوميــة ووســائط إعــالم وســلطات حمليــة،   منظمــات غــموجهــة مــناســتجابة لنــداءات 
، ٢٠٠٦ عـام    األطفال الذين هاجر آباؤهم إىل اخلارج حبثا عـن العمـل بعـد            عملية حتديد هوية    
 ، مبوجـب األمـر رقـم       الـسلطات احملليـة مـسؤولة      فـإن وعالوة على ذلـك،     . ومراقبتهم باستمرار 

 بعد هجرة ذويهـم، وعلـى        املتروكني لوحدهم  حتديد حاالت األطفال  ، عن   ٢٠٠٦ لعام   ٢١٩
بالغ الـسلطات احملليـة     إ اخلارج مبوجب عقود عمل واجب       إىلواآلباء الذين يذهبون    األمهات  

  . رعاية األطفالالبلد وهبوية األشخاص الذين سيكونون مسؤولني عنعزمهم على مغادرة ب
  

  دمات الطفولة املبكرةخبن ياألطفال املهاجرمشل     
قــوم هبــا عــدد مــن البلــدان املنتميــة إىل منظمــة  يى اجلهــود الــيت املقــرر اخلــاص علــيــثين   - ٧٢

 األطفـال املهـاجرين     ، مبا فيها أملانيا وكندا، لـضمان مشـل        التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    
يف مـسائل حمـددة   ومعاجلـة  تنمية قـدرات األطفـال بـصفة عامـة          هبدف  دمات الطفولة املبكرة    خب

 لديهم فرصة تـذكر للتحـدث باللغـة     ليستاألطفال الذين لدى إجادة اللغة، مثل  الوقت نفسه 
  .أحيائهماحمللية يف أسرهم أو 
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  التحديات الرئيسية  - جيم  
أهم بـ يتعلـق   بعـض مالحظـات املقـرر اخلـاص وتوصـياته يف مـا              الفقرات التالية   تتضمن    - ٧٣
 خـاص علـى    حقوق اإلنسان يف سياق اهلجرة مع التركيـز بـشكل    املطروحة يف جمال   تحدياتال

  .محاية األطفال
  

  مكافحة التمييز وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين    
االعتــداءات علــى املهــاجرين  بــني الــصلةاملقــرر اخلــاص يف توجيــه االنتبــاه إىل  يرغــب   - ٧٤

 ال توجـد  حـاالت كـثرية     ففي  . ووضعهم كغري مواطنني   والعنصرية األجانب   بدافع من كراهية  
القانونيــة وصــدور ردود فعــل معاديــة    ت قانونيــة للــهجرة، ممــا يــؤدي إىل اهلجــرة غــري      قنــوا

األزمـة املاليـة العامليـة    وينبغي أن يعترب احتـداد ردود الفعـل هـذه بـسبب           . للمهاجرين يف اجملتمع  
  .من تفشي كراهية األجانبمبثابة حتذير 

ز، الـيت تنـشأ أحيانـا عنـدما     مييـ  مـشكلة الت إىلاالنتبـاه  توجيـه  املقرر اخلاص أيـضا  ويود    - ٧٥
 املعاملـة، لـيس فقـط مـن جانـب األفـراد واجملموعـات        تتسم ظـروف هجـرة اليـد العاملـة بـسوء        

 أيـضا مـن جانـب       بـل  باجلرمية املنظمة، اليت تبيع أوراق اهلوية للمهاجرين احملتملني،          الصلةذات  
ــذين   ــستخدمون عمــاال غــري مــوثقني  أربــاب العمــل ال ــيهم ســلطات ، ي  اهلجــرة اســم  تطلــق عل

ــدفع اســتحقاقات  “مهــاجرين غــري شــرعيني ” ــا ل الــضمان االجتمــاعي أو الــضرائب يف  ، تفادي
وبذلك جترم الضحية أو تعاقب يف حني يستفيد املتاجرون وأربـاب العمـل مـن غيـاب                 . بلداهنم

  .للعمال غري املوثقني ويفلتون من العقابالقانونية واالجتماعية واالقتصادية احلماية 
مكافحــة العنــصرية اتبــاع هنــج جــدي ومتعمــق إزاء  ضــرورة إىلاملقــرر اخلــاص شري ويــ  - ٧٦

  الـيت تـؤثر سـلبا علـى متتـع          ، األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب       وكراهيةوالتمييز العنصري   
وعالوة على ذلك، يشجع املقـرر اخلـاص احلكومـات، وخاصـة يف             . حبقوق اإلنسان املهاجرين  

الوئـام والتـسامح واالحتـرام بـني املهـاجرين وطـاليب            لـى تعزيـز     ، ع بلدان العبور وبلـدان املقـصد     
ــة           ــصرية وكراهي ــال العن ــى أعم ــضاء عل ــك هبــدف الق ــع، وذل ــة اجملتم اللجــوء والالجــئني وبقي

  .تعصب ضد املهاجرينالسائر أشكال ما يتصل بذلك من األجانب و
ديربـان،  عمـل  وبرنـامج  يف تنفيـذ إعـالن   أن تنظـر  الـدول  ب املقرر اخلاص أيـضا      ويهيب  - ٧٧

  .ر ديربان االستعراضيفضال عن الوثيقة اخلتامية ملؤمت
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  جترمي اهلجرة غري القانونية    
 خمالفـة  خـرق قـانون اهلجـرة    تعتـرب يالحظ املقرر اخلاص أن عـددا مـن البلـدان ال تـزال          - ٧٨

اإلقامـة،  ب، وعـدم وجـود تـصريح        القـانوين على سبيل املثال، يف حـاالت الـدخول غـري           (جنائية  
صـدور  بعد  مرة أخرى دون ترخيص     أو الدخول   انتهت صالحيته   اإلقامة  باستخدام ترخيص   و

، مـا لـذلك مـن تـأثري ضـار      ، ويـشعر بقلـق بـالغ إزاء         )من جديـد  الترحيل وحظر الدخول    قرار ب 
 يف معظم البلدان ال تصدر من منظور يراعي حقـوق           قوانني اهلجرة  وخباصة على األطفال، ألن   

ود املقرر اخلاص أن يشدد على أن جترمي اهلجرة غري القانونيـة يـؤدي إىل            هلذا السبب، ي  . الطفل
ويـشجع  ،  قـدمها هبـذا الـشأن      التوصيات السابقة اليت     وأن يشري إىل  انتهاكات حقوق اإلنسان،    

 جنائيـة، وعكـس االجتـاه حنـو املزيـد      قانونية خمالفة إدارية وليس  اهلجرة غري ال    اعتبار الدول على 
  .التجرميمن 
يف املـوثقني بتهمـة الوجـود    علـى أن جتـرمي املهـاجرين غـري      املقرر اخلـاص التأكيـد       يودو  - ٧٩

أو كراهيــة ألعمــال نابعــة مــن العنــصرية  جيعلــهم عرضــة دون حيــازة الوثــائق الالزمــة  بلــد مــا 
 “منحـرفني ”وتعتـربهم   وضـعهم   فهـذه اجملتمعـات تـشوه       . األجانب يف جمتمعات البلدان املعنيـة     

. الـسرقة واالجتـار باملخـدرات     ، مبا يف ذلـك      اجلرمية املنظمة لة بينهم وبني    وتسارع إىل ربط الص   
فريـسة سـهلة    درجـة وقـوعهم     إىل  واحلال أن وضعهم كمهاجرين غري موثقني يعرضهم للخطر         

  .للشبكات اإلجرامية
خطـورة هـذا   إىل  املقرر اخلاص انتباه اجلمعية العامة واجملتمع الدويل بوجـه عـام           ويوجه  - ٨٠

ــوع مــ  ــسبة للمهــاجرين،    ردودن الن ــيس فقــط بالن ــا  الفعــل، ل ــضا وإمن ــسبة لأي لمجتمعــات بالن
سلوك األفـراد واجلماعـات أثـر سـليب         األمنـاط الـيت تتكـرس لـ        حيـث تترتـب علـى     ،   هلم املستقبلة

مـن قبـل    كراهيـة األجانـب والتمييـز       أطفـال هـذه اجملتمعـات بـسبب توريـث أمنـاط             على تنـشئة    
الـدول الـيت    علـى    املقـرر اخلـاص      يـشري  لـذلك . متيـز ضـد املهـاجرين     الكبار وشرائح اجملتمع اليت     

وأن تكـف  لـهجرة  ها لقوانينـ أن تنقح وتعـدل      بالسجن    املهاجرين غري الشرعيني   تزال تعاقب  ال
  .عن جترمي اهلجرة غري القانونية

  
  إدماجهم وإعادة استدامة عودة املهاجرين    

 املهـاجرين الـذين يعـودون إىل بلـداهنم،      املقرر اخلـاص أمهيـة ضـمان إعـادة إدمـاج          يربز    - ٨١
ــطوعــا أو كرهــا، و  إمــا ــرامج  ي  وإعــادة  األطفــالعــودةالســتدامة شجع علــى وضــع وتنفيــذ ب

  .، مبا يف ذلك بدائل للعودة على أساس املصلحة العليا للطفلهمإدماج
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 برامج إعـادة اإلدمـاج اجلوانـب االجتماعيـة والبـشرية          تراعي  املقرر اخلاص أن    ويقترح    - ٨٢
، وصـعوبات إعـادة االنـدماج يف سـوق           مـن اجلـذور    للهجرة، مبا فيهـا اآلثـار النفـسية لالقـتالع         

عـادة  بوضع برامج شـاملة إل    وصي  ي، و البلد األصلي العمل، واملشاكل املرتبطة بوجود ديون يف       
  . ككل املدينيستفيد منها املهاجرون وأسرهم واحلكومات واجملتمعاإلدماج 

شغيل نظـم تـسجيل   اجلهـود املبذولـة لتـ   تكثيف  احلكومات على    صويشجع املقرر اخلا    - ٨٣
ــة  فمــن شــأن ذلــك بــدوره أن يــ . مواطنيهــا املهــاجرين ورصــد عــودهتم  ساعد علــى رصــد حال

 املــشاكل الــيت تواجــه والــتمكني مــن تقيــيم، املتــروكني لوحــدهم بعــد هجــرة ذويهــم األطفــال 
  .جتماعي واالقتصاديل إدماجهم االلتسهي العائدين، ووضع استراتيجيات مالئمة

  
  ترحيل األطفال    

الـذين يتعرضـون     عـن قلقـه إزاء محايـة حقـوق اإلنـسان لألطفـال               يعرب املقرر اخلـاص     - ٨٤
  .للطفل يف هذه اإلجراءاتاملصلحة العليا أمهية احترام ويؤكد لترحيل، ل

لـذي  ابـدأ عـدم ترحيـل األطفـال غـري املـصحوبني،        األخذ مب النظر يفإىلويدعو الدول     - ٨٥
أي بغـرض   ،  مـصلحتهم العليـا تقتـضي ذلـك       إال إذا كانـت     عاد األطفال مبوجبـه إىل الـوطن        ُي ال
يتطلـب  ويالحظ املقرر اخلاص أن تطبيق هـذا املبـدأ          . راعاة األصول القانونية  ومبمشل األسرة    مل

ويف هـذا الـصدد،     . املقـصد األصـلي وبلـد     بلـد   السياسات عامة وإطار قانوين يف كل من        وضع  
 العـــودة بـــشأن  مـــؤخرااالحتـــاد األورويبألن التوجيـــه الـــذي اعتمـــده املقـــرر اخلـــاص يأســـف 

)2008/115/EC (     الكبـار   مثلـهم مثـل     جييز ترحيل األطفال املهاجرين)   علـى الـرغم     )١٠املـادة ،
، الذي هـو يف كلتـا        وال مييَّز البتة بني ترحيل الكبار واألطفال       .من بعض تدابري احلماية اخلاصة    

جلنــة حقــوق ذلــك ، كمــا أكــدت “هنــج محايــة”  أن يكــون بــدال مــن“ج عقــايبهنــ”احلــالتني 
  .العاملية واإلقليميةالطفل وغريها من مؤسسات وآليات حقوق اإلنسان 

آليـات لـضمان حقـوق الطفـل     علـى ضـرورة إنـشاء    أيـضا  التأكيـد  يود املقرر اخلـاص    و  - ٨٦
علـى أسـاس وضـعهم    (والـدين  ترحيـل ال يف إطار إجـراءات  واالنطالق من منظور محاية حقوقه  

متيــل إىل مراعــاة الــدول ولــئن كانــت . احلــق يف االســتماع إىل صــوهتم، وخاصــة )كمهــاجرين
آليـة  فلـيس هنـاك     ،  )وحدة األسـرة  مبا يف ذلك احلق يف      (ذه اإلجراءات   املعنيني هب حقوق الكبار   

  .تراعي حقوق أطفاهلمحمددة 
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  اهلجرةاحتجاز األطفال يف سياق     
علــى أســاس احلفــاظ علــى وحــدة ال يــربر احتجــاز األطفــال يف ســياق اهلجــرة ينبغــي أ  - ٨٧

مهـاجرين غـري   اآلبـاء واألمهـات عنـدما يكونـون مجيعـا          احتجاز األطفـال مـع      يف حالة    (األسرة
 ال يكـون أبـدا      األطفالخرباء آخرون، فإن احتجاز     اليونيسيف و وكما أكدت   ).  مثال شرعيني

ستخدام األمثل لنهج قائم علـى احلقـوق يعـين اختـاذ تـدابري              ومن مث فإن اال   . يف مصلحتهم العليا  
سياسـات لوضـع األسـرة      بالتـايل أن تـستحدث      لـدول   علـى ا  ؛ و األسـرة  أفراد   لفائدة مجيع بديلة  

  .االحتجاز املغلقةراكز مل يف مواقع بديلة بأكملها
) مـثال   سـنة  ١٢ عـن الذين تزيـد أعمـارهم      (بعض البلدان اليت متيز بني األطفال       وهناك    - ٨٨

 الــذين يتجــاوز ســنهم األطفــاليوضــع  هــذه احلــاالت،  ففــي.سياسة االحتجــازيف مــا يتعلــق بــ
 عامــا يف ١٢ يوضــع األطفـال الــذين يقـل ســنهم عـن   يف مراكـز االحتجــاز، يف حـني   عامـا   ١٢

 مـن اتفاقيـة     ١لمـادة    اعتبار هذه املمارسـة تفـسريا غـري قـانوين ل           ينبغيو. مراكز حلماية األطفال  
  .الكبارمثل ن واملراهقجيب أال يعامل وعالوة على ذلك، . لحقوق الطف

  
  ضحايا مرتني هبم املتجر األشخاص وقوع    

، يقعـون   وخباصـة النـساء واألطفـال     لكون األشخاص املتجر هبم،      املقرر اخلاص    يأسف  - ٨٩
األوىل، حـسب املعلومـات الـواردة إليـه، عنـدما يـتم االجتـار              . يف بعض احلاالت ضـحايا مـرتني      

لوضـعهم  جتاهـل  يف تزوير وثائق، بأو القانوين إىل بلد ما     الدخول غري   م والثانية عند اهتامهم ب    هب
  . الوطنيةالعابرة للحدودلجرمية املنظمة لضحايا ك
املــساعدة لــضحايا االجتــار بتقــدمي لــدول ويــود املقــرر اخلــاص أن يؤكــد ضــرورة قيــام ا  - ٩٠

إىل تعزيــز ويــدعوها ، أم الاءات القــضائية مــع اإلجــرعمــا إذا كــانوا متعــاونني  بــصرف النظــر 
اجلهود الرامية إىل حتسني عمليات حتديد هوية الضحايا وما يقابلها من آليـات اإلحالـة، مبـا يف                   

  .عند االقتضاءاإلحالة إىل نظم طلب اللجوء ذلك 
النـهج القـائم علـى      ويشجع املقرر اخلاص الدول علـى ضـمان تطبيـق املعـايري الدوليـة و                - ٩١

. املنظور اجلنساين واالحتياجـات اخلاصـة لألطفـال   مع مراعاة ماية الضحايا، حل اإلنسان   حقوق
تــضمن، يف مجلــة أمــور، يمحايــة الــضحايا أن إزاء قــوق اإلنــسان وينبغــي للنــهج القــائم علــى ح

 تعويـضات، تفكري، واحلصول على    مهلة لل احلصول على جمموعة من خدمات املساعدة، ومنح        
 يف أنـشطة غـري      عـن التـورط    وعدم مسؤولية الضحايا     ،ؤقتةاملدائمة أو   الامة  قاإلإمكانية  إتاحة  و

  .نتيجة لالجتار هبم قانونية
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  االستنتاجات والتوصيات  -رابعا   
 مجيع املهاجرين، بغض النظر كفالة متتعينبغي أن يكون املبدأ املوجه إلدارة اهلجرة   - ٩٢

. ا دوليا يف مجيع مراحل عملية اهلجرة هب  هلم عترفاملقوق اإلنسان   حبعن وضعهم القانوين،    
 متتـع  لـضمان  ال يـزال يـتعني القيـام بـالكثري      يف هـذا الـصدد،  على الرغم من التقدم احملرز  و

  .قوق اإلنساناملهاجرين حب
واجلهـود  هناك عدد من القضايا املـثرية للقلـق الـيت تـستحق مزيـدا مـن االهتمـام                   و  - ٩٣

تتمحـور حـول محايـة وحقـوق اإلنـسان، وهـي قـضايا              القائمة على التعـاون والتـدابري الـيت         
 يود املقرر اخلاص طرح عدد من   وبناء على ما تقدم،   . نوقشت يف مجيع أجزاء هذا التقرير     

 .ملواصلة النظر يف هذا املوضوع واختاذ إجراءات بشأنهالتوصيات العامة 

ــة يفينبغــي للــدولو  - ٩٤ ــة حقــوق اإلنــسان وا  أن تتــوخى الفعالي حلريــات  تعزيــز ومحاي
األساسية جلميـع املهـاجرين، وال سـيما النـساء واألطفـال، أيـا كـان وضـعهم كمهـاجرين،                    

  .وفقا مليثاق األمم املتحدة واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان
ا قوانينها وسياساهتا الوطنية وكذلك ضـمن اتفاقاهتـ    تدرج يف   لدول اليت مل    وينبغي ل   - ٩٥
 علــى حقــوق اإلنــسان ومحايــة  األطــر القانونيــة املنطبقــة  قليميــة إلدارة اهلجــرةاإلثنائيــة وال

الطفل ومحاية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ومحاية طـاليب اللجـوء والالجـئني ومكافحـة               
، أن تبـادر إىل   أشكال الرق املعاصرة على  الوطنية والقضاء  العابرة للحدود اجلرمية املنظمة   

  .ذلك
 ملواءمتـها  الوطنيـة واإلقليميـة      قوانينـها وسياسـاهتا   ينبغي للدول أن تعيد النظـر يف        و  - ٩٦

مع اإلطار القـانوين الـدويل املتعلـق حبمايـة حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين، مـع إيـالء اهتمـام                      
أنظمـة حمـددة     اهلجـرة     وسياسـات  قـوانني وجيـب أن تتـضمن      . مايـة حقـوق الطفـل     حلخاص  
اخلاصــة يف الظــروف ســد احتياجــاهتم إىل محايــة حقــوق الطفــل يف ســياق اهلجــرة و هتــدف 

  .املتصلة باهلجرة
بغض النظر وينبغي للدول أن تكفل محاية الطفل يف مجيع الظروف املتصلة باهلجرة و  -  ٩٧
األساسـي   وضعه أو وضع أسرته كمهاجرين ومبراعاة مـصلحته العليـا بوصـفها االعتبـار         عن

  .مجيع املستوياتعلى يف مجيع املبادرات املتصلة باهلجرة واإلجراءات اليت تتعلق باألطفال 
 وضـع وتنفيـذ أطـر       عنـد شجع الدول على النظر يف تأثري اهلجرة علـى األطفـال            ُتو  - ٩٨

قــوق اإلنــسان خطــط العمــل املتعلقــة حبو التنميــة الوطنيــة واســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر 
  .قوق اإلنسان والنهوض حبقوق الطفلالتوعية حبوبرامج واستراتيجيات 
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ــدول  و  - ٩٩ ــشجع ال ــضات ــرامج وسياســات     أي ــاد ووضــع ب ــى اعتم ــسدعل ــى  ل ــا تبق  م
اجملــاالت الــيت مل جيــر فيهــا ثغــرات كــبرية يف جمــال الــسياسات االجتماعيــة وغريهــا مــن  مـن 
علـى  األطفـال املهـاجرين     و،  عمومـا محايـة حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين         تعمـيم مراعـاة      بعد
  .اخلصوص وجه
غي للـدول أن تـويل اهتمامـا خاصـا ملنـع      يف سياق األزمة االقتصادية الراهنة، ينب   و  - ١٠٠

على هجرة اليـد   وتفادي فرض قيود غري معقولة      انتهاكات حقوق اإلنسان ضد املهاجرين      
 مواصلة بذل جهود جادة لوضع حد النتـهاكات         اجلهات املعنية مجيع  ويتعني على   . العاملة

  .وإبداء عزمها على تسوية هذه املسألةحقوق اإلنسان للمهاجرين 
  


