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    مةمقّد  -أوال  
 / كانون األول  ١٨كما أشار األمني العام يف خطابه مبناسبة اليوم الدويل للمهاجرين يف              -١

 منـشأ أو عبـور أو مقـصد أو    بلـد  بصفتهاهلجرة كل بلد، سواء    ظاهرة   متّس ")١(،٢٠٠٩ديسمرب  
ملهـاجرين  امتكـني   د يف   تفيـ إجيابية  جتربة  لهجرة أن تكون    لميكن  و ... .كل ذلك  من   امزجيبصفته  

الـذي   ولكن الواقع. وأن تكون كذلك بالنسبة ألوطاهنم وللمجتمعات اليت تستضيفهم أنفسهم،  
  ". هو التمييز واالستغالل وسوء املعاملةيعيشه كثري منهم

فــرص، علــى أمــل حتــسني حيــاهتم  ال حبثــا عــن هــا داخــل احلــدود وعربلــونيتنقّالنــاس ف  -٢
ــاة ــد املقــصد اســتخداما منتجــا راهتم  مهــاباســتخدامهم أُســر وحي ــاك عــدة أســباب  و.  يف بل هن
 أولدراسـة   ولب واالضـطرابات األهليـة والكـوارث الطبيعيـة،          و مـن احلـر    مثل اهلروب  ،للهجرة

كـان  واملن دائما تناقـضات بـني وطنـهم       واملهاجرويواجه  . ةسر األُ لالنضمام إىل أفراد  لعمل أو   ل
. التنمويـة والثقافيـة  الفـوارق   مـع احلـواجز اللغويـة و   لتعامـل ا ويتعني علـيهم اجلديد غري مألوف؛  

د وبـسبب تعقّـ  . املهـاجرين يف موقـف ضـعف      إىل وضع   اهلجرة  ب املرتبطالتغيري  وكثريا ما يؤدي    
  .ومىت وملاذاينتقل أين وإىل  ينتقلن مل كثريا تبعا واإليذاء اجلرائم تتنوع ،عملية اهلجرة

 من سـكان     يف املائة  ٣,١ حنو   ميثلونر دويل،    مليون مهاج  ٢١٤يف الوقت احلاضر    ويوجد    -٣
 مـن البلـدان الناميـة إىل        تـتم  فقـط مـن حركـات اهلجـرة           يف املائـة   ٣٧ ومن احلقائق املهمة أن   . العامل

:  التنميـة  مـستوى  بـني بلـدان يف نفـس         تـتم معظم حركـات اهلجـرة الدوليـة        و.  النمو البلدان املتقدمة 
 .بني البلدان املتقدمة النمـو فيما بني البلدان النامية أو     فيما   ينتقلون من املهاجرين    يف املائة  ٦٠نحو  ف

  .ناميةالبلدان ال إىل  النموتقدمةاملبلدان ال من يف املائة ٣ النسبة املتبقية البالغة وتنتقل
 مرتبطـة  نتيجة حللقة ضـعف      ا ذلك مه  ينجم عن  الذيالعنف ضد املهاجرين واإليذاء     و  -٤

تخذ العنـف أشـكاال عديـدة،      يميكن أن   و. ألصلي إىل بلد جديد    من وطنهم ا   بانتقال املهاجرين 
تــهريب ب املــرتبط األرواحطــر علــى اخل أو ،االجتــار باألشــخاصيف شــكل مــن االســتغالل متتــد 

املهاجرين، إىل مزيج من التحيز العنصري والتنافس على الفـرص االقتـصادية واالجتماعيـة بـني                
 يف شــكل التمييــز يف جمــاالت التعلــيم والعمــل نــفأن يوجــد العميكــن و .املــواطنني واملهــاجرين

.  والعنـف اجلـسدي ضـد املهـاجرين    اإلجراميـة عمال  يصل إىل ارتكاب األ   ميكن أن   ووالسكن،  
 ضـعفاء ،  م واالجتـار هبـ    م، وخاصـة الـذين يـتم هتريبـه        ني وغـري النظـامي    املـوثَّقني ن غـري    واملهاجرو

───────────────── 
/ نون األول كا١٨مون، األمني العام لألمم املتحدة، رسالة مبناسبة اليوم الدويل للمهاجرين، نيويورك، -بان كي  )1(  

 www.un.org/News/Press/docsميكن االطالع عليها على عنوان اإلنترنت التايل . ٢٠٠٩ديسمرب 
/2009/sgsm12667.doc.htm. 
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. قـوقهم حبعتـرف  ُي ال ريا مـا وكـث  خطرة وحسب بل  يف ظروف    فهم ال يسافرون   . خاص بوجه
  .والعنفاجلرمية و يصبحون أهدافا سهلة لالستغالل وبذلك

بعد يكون على أشده     ضد املهاجرين    املوجه خصيصا سلوك العنيف   لا واحتمال حدوث   -٥
 الثقافيــة واالجتماعيــة بــني املهــاجرين  تكــون الفــوارقحركــة اهلجــرة وعنــدما  مــن فتــرة وجيــزة 

يف أوقــات األزمــات  و. أمهيــة  الفــوارق االقتــصادية أقــل   يبــدو أن واملــواطنني كــبرية، يف حــني  
املهـاجرين واملـواطنني   بسبب تـصور أن  ، االزديادالتوترات إىل متيل االقتصادية واملصاعب املالية،   

  .وقوع اجلرائم خطر ويزدادالرعاية االجتماعية، خدمات  على فرص العمل والسكن ويتنافسون
إىل الراهنــان  االقتــصادي واالنكمــاشاألزمــة االقتــصادية ت ّدأيف كــثري مــن البلــدان، و  -٦

 الظـروف الـيت     ت تفاقمـ  حبيـث  االقتـصادي،    واالضـطراب  ، والعمالة الناقـصة   ، يف البطالة  ازدياد
 أقـل مـن     اطلـب أربـاب العمـل عـدد       األعمـال، و   إغـالق مـع   و. للتـضرر جتعل املهاجرين عرضة    

كـثري  يتحمـل   العاملـة األجنبيـة اجلديـدة،        توظيف األيـدي  وقف احلكومات   والعمال األجانب،   
. فـرص العمـل  إىل  أكثر مـساساً  حباجة  عندما يصبحون  ، اهلجرة أكرب من أجل  من الناس خماطر    

ــصد،  و ــدان املق ــاد  يف بل ــؤدي ازدي ــسلع واخلــدمات ا   ميكــن أن ي ــى ال ــب عل رخــص إىل أل الطل
أكثـر  سواء الـ  علـى  ني وغـري النظـامي  ونن النظاميو املهاجرإضعاف محاية العمال، ومن مث يصبح 

 مـع العمـال الـوطنيني       التنـافس  الزديـاد  الـضعف نتيجـة       مزيـد مـن    نـشأ يقـد   و.  لالستغالل قابلية
ــقــد و. االجتمــاعيرفــاه ال فــرص العمــل واخنفــاض االســتثمار يف  بــسبب شــح ستفيد العمــال ي

ظـروف  الحـىت يف  بيـد أنـه   .  العمـال األجانـب   الـدعم الـذي يتلقـاه      مـن أكرب   من دعم    ونالوطني
جيـب التعـرف    و ،همأُسـر قـوق املهـاجرين والعمـال املهـاجرين وأفـراد           حب التمـسك صعبة جيب   ال

  .كما ينبغي مضحايا العنف ودعمهعلى 
ساس احلـ هلجـرة  ا موضـوع  هي اليت كـثريا مـا جيـري فيهـا تـسييس          مثل هذه الظروف    و -٧

ــاره ــة،   مثــل إ  ...نقــاش صــاخب موضــوع  "باعتب ــوترات االجتماعي ــارة الت  ريــكوحتســفني إلث
 مرتكبــو بــأهنمن و املهــاجرويــصوَّر )٢(،" نــريان التمييــز والكراهيــةوتــأجيج ،التطــرف الــسياسي

قابليـة التنقـل البـشري       ـــــــــ    التغلب على احلواجز  : ٢٠٠٩تقرير التنمية البشرية    يشري  و. جرائم

───────────────── 
مون، األمني العام لألمم املتحدة، رسالة افتتاحية للمنتدى العاملي الثالث بشأن اهلجرة الدولية -بان كي  )2(  

ميكن االطالع عليها على عنوان اإلنترنت التايل . ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٤والتنمية، أثينا، 
www.un.org/esa/population/migration/Opening_remarks_SG_Athens.pdf. 
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مـاكن الـيت    اآلراء الشائعة بني اجلمهور عن آثـار املهـاجرين الـسلبية علـى األ             إىل أن    )٣( والتنمية
فـإن  وكمـا يـبني التقريـر،      ومـع ذلـك،      . مربراهتـا واهيـة    وكـثريا مـا تكـون     مبالغ فيهـا    يقصدوهنا  

 وعـالوة علـى ذلـك     .  إىل حـد بعيـد      وتفسريها مـثري للجـدل     شحيحة اآلثارالبيانات بشأن هذه    
كـل   شـأنه  التقليـل مـن      جيـري ظـل    ، باعتبـاره ظـاهرة خطـرية      ، العنف ضد املهـاجرين    كون فإن

  . للتصدي له مناسبةاختاذ تدابري احلاجة إىل ضمان هو أمر يؤكدطويلة الفترة لهذه ا
هتــدف إىل منــع العنــف وتيــسري  التــصدي هلــذه الظــاهرة التــدابري الــيت    تــدابري وتــشمل  -٨

محاية حقوق املهـاجرين ومـساعدهتم علـى التغلـب علـى            الرامية إىل   تدابري  وال املهاجرين   اندماج
تـدابري  ميكـن أن تركـز      و. ددةاحملـ  اإلنـصاف ه الورقة مزيد مـن سـبل        يف هناية هذ  ويرد  . ضعفهم

ضـمان  ) ب (؛ هـذه الظـاهرة    بـشأن حتـسني املعرفـة     ) أ(: اجملـاالت التاليـة   علـى   التصدي الوطنيـة    
    اجلنــاة؛بــنيزيــادة الــوعي ) د( الــضحايا؛ بــنيزيــادة الــوعي ) ج (؛احلقــوق األساســية للجميــع

املكلفـة  وطنيـة  واألجهزة الحتسني العالقات بني املهاجرين ) و(؛ متكني جمتمعات املهاجرين   )ه(
  .وصول إىل نظام العدالة اجلنائيةتسهيل ال) ز(؛ نيانوإنفاذ القب
يف حــق العنــف واإليــذاء ارتكــاب  منــع إىل اإلجــراءات املــذكورة أعــالههتــدف كــل و  -٩
لوطنيــة والدوليــة وال تقتــصر تــدابري التــصدي ا. همأُســرملهــاجرين والعمــال املهــاجرين وأفــراد ا

 دورا هامــا يف يــؤديالتعــاون مــع اجملتمــع املــدين ف. العدالــة اجلنائيــةعلــى الورقــة نــة يف هــذه املبّي
 البلـد الـذي يــستقبل    األمنـاط الثقافيــة لـسكان  إذ يــساعد علـى ضـمان أن  معاجلـة هـذه املـسألة،    

  . للسكان القادمنياألمناط الثقافيةميكن أن تتكيف مع  املهاجرين
    

    اإلطار القانوين الدويل  -اثاني  
 مــستندة إىل فعالــة إال عنــدما تكــون  اميكــن أن تكــون سياســات اهلجــرة وممارســاهت ال   -١٠

الــصكوك الدوليــة معــايري حلمايــة حقــوق العمــال  وتــضع . ســيادة القــانونإىل قواعــد قانونيــة و
وطين الـ ع لتـشري ل تـوفر إطـارا   وهـي . هم، وكـذلك حلمايـة مـصاحل الـدول    أُسراملهاجرين وأفراد  

  .هابينفيما لتنسيق والتعاون داخل البلدان وول ات الوطنيةمارسامل واتسياسالو

───────────────── 
  )3( United Nations Development Programme, Human Development Report 2009: Overcoming Barriers — 

Human Mobility and Development (Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2009). Available from 

http://hdr.undp.org. 
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قرار اجلمعية العامة    (يتمتع املهاجرون باحلماية مبوجب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       و  -١١
ــف ٢١٧ ــة،     ))٣-د( أل ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــد ال  )٤(، والعه
  )٤(. امللحق به والربوتوكول االختياري)٤(، الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةوالعهد
 املعاملة املهينـة والتمييـز واالسـتغالل، علـى النحـو الـذي         من أيضا   ونن حممي واملهاجرو  -١٢

حددته اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية               
 واتفاقيـة القـضاء     )٦( واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،        )٥(ينة،أو امله 

 واالتفاقيــة التكميليــة إلبطــال الــرق وجتــارة الرقيــق   )٧(علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،  
 باألشـخاص واسـتغالل دعـارة       االجتار حظر واتفاقية   )٨(واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق،   

ربوتوكــول ال و)١٠(،حقــوق الطفــل أطفــاهلم كــذلك باحلمايــة مبوجــب اتفاقيــة ويتمتــع  )٩(.الغــري
 )١١( املــسلحةاملنازعــاتبــشأن اشــتراك األطفــال يف امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل  ياالختيــار

  األطفـال  بشأن بيـع األطفـال واسـتغالل      امللحق باتفاقية حقوق الطفل      يربوتوكول االختيار الو
  )١٢(.واد اإلباحيةيف البغاء ويف امل

 حـاالت  ختفـيض  فئات حمددة من املهـاجرين، مثـل اتفاقيـة    حتميوهناك أيضا اتفاقيات    -١٣
 واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة )١٤(، بوضــع الالجــئنياخلاصــةتفاقيــة ال وا)١٣(انعــدام اجلنــسية،

لـرب والبحـر     وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عـن طريـق ا         )١٥(،اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   
 وبروتوكـول   )١٦(، املكمِّل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة                 ،واجلو

───────────────── 
 .)٢١-د( ألف ٢٢٠٠قرار اجلمعية العامة مرفق   )4(  
 .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )5(  
 .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠املرجع نفسه، اجمللد   )6(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩جمللد املرجع نفسه، ا  )7(  
 .٣٨٢٢، الرقم ٢٦٦املرجع نفسه، اجمللد   )8(  
 .١٣٤٢، الرقم ٩٦املرجع نفسه، اجمللد   )9(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد   )10( 
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣املرجع نفسه، اجمللد   )11( 
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد   )12( 
 .١٤٤٥٨، الرقم ٩٨٩، اجمللد املرجع نفسه  )13( 
 .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩املرجع نفسه، اجمللد   )14( 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )15( 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد   )16( 
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 املكمــل التفاقيــة األمــم ،منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال  
  )١٧(.املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  ، ٢٠١٠نـــاير ي/كـــانون الثـــاين ٥ حـــىت  عليـــه،قتصـــّد(ين بروتوكـــول هتريـــب املهـــاجرو  -١٤
 تعريـف متفـق عليـه       حيتـوي علـى   نه أول صك عاملي ملـزم قانونـا         أل جدير باملالحظة ) )١٨( دولة ١٢٢

 جـرائم جنائيـة   لتقريرتعريف األسس الويضع هذا . األشخاصباالجتار متميزا عن   لتهريب املهاجرين   
  .التعاون الدويل يف التحقيق واملالحقة القضائية على وللحصول على الدعم ومتوائمةحملية 
أيـضا سلـسلة مـن األحكـام حلمايـة املهـاجرين            هتريـب املهـاجرين     ويتضمن بروتوكول     -١٥

أي ، ينبغــي أن تعتــرب الــدول األطــراف يف تــشريعاهتا ٦ مــن املــادة ٣فوفقــا للفقــرة . وحقــوقهم
ظروفــا  تــستتبع اســتغالهلمأن و تعــرِّض املهــاجرين للخطــر أ ميكــن، يف مجلــة أمــور، أن ظــروف

الربوتوكـول أيـضا    وينص  . ٦ من املادة  ٢و ١ تنيمة وفقا للفقر  مشددة للعقوبة يف األفعال اجملرّ    
 التـدابري املناسـبة لـصون ومحايـة     كـل  األطـراف الـدول   منه على وجوب أن تتخـذ      ١٦ املادة   يف

  .حقوق املهاجرين املعترف هبا دوليا
 حلمايـة حقــوق مجيـع العمـال املهــاجرين    الدوليـة تفاقيــة الي اوثيقـة أخــرى هامـة هـ   ومثـة    -١٦

ــراد  ــر  )١٩(.همأُســروأف ــشأن  معاهــدة فهــي أكث ــة مشــوال ب ــة حقــوق العمــال املهــاجرين    دولي محاي
-١٠و،  ٩و،  ١ املـواد (شمل حريـاهتم األساسـية      تـ  يوهـ . ني على الـسواء    وغري النظامي  نيالنظامي
مراعــاة األصــول ، وحقهــم يف )٣٩املــادة  (لاالنتقــا يف حريــة م، مبــا يف ذلــك حقهــ )١٥و، ١٣

 ويف احلصول على  ،  )١٤املادة   (اهتمخصوصيحرمة  يف  و،  )٢٢واملادة  ،  ٢٠-١٦املادة   (القانونية
 مع املواطنني   ةساوايف امل و) ٣٢املادة  ( األموال اليت يكتسبوهنا  يف حتويل   و،  )٣٣املادة  (املعلومات  

 منــشأأيــضا مــسؤوليات بلــد االتفاقيــة تنــاول تو). ٥٤و، ٤٥و، ٤٣و، ٢٨و، ٢٧و، ٢٥ املــواد(
املـادة  ( لرصـد مـدى امتثـال الـدول اللتزاماهتـا          إبالغيـة تـوي علـى آليـة       وحت،  هبلد مقـصد  املهاجر و 

ــدعوو). ٧٣ ــةت ــدول   إىل  االتفاقي ــني ال ــاون ب ــواد( التع ــ، و)٦٨و، ٦٧و، ٦٤ امل ــاريفضع ت  التع
 للتوصـل إىل اتفاقـات ثنائيـة        األسـاس وتـضع   ،  )٦٣-٥٨ املـواد ( التعـاون    الـيت متكـن مـن      املوحدة

 غــري أنــه مل يــصدق علــى . جــرةاهل سياســات صــوغ بــشأن إرشــاداومتعــددة األطــراف، وتقــدم  
  .مقصد هلم للمهاجرين أكثر منها بلدان دولة، معظمها بلدان منشأ ٤٢االتفاقية سوى 

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )17( 
بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق ى لتصديق علمات عن حالة اميكن االطالع على أحدث املعلو  )18( 

على عنوان هذا ال على ،الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 .www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/signatures.htmlاإلنترنت 

 .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠د ، اجمللجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )19( 
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الـيت   اهناك، عالوة على ذلك، سلسلة من اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة وتوصـياهت             و  -١٧
ات منظمــة العمــل اتفاقيــالسلــسلة وتـشمل هــذه  . هتـدف إىل محايــة املهــاجرين يف جمــال العمالــة 

؛ )١٩٤٩ مراجعـة لعـام   (العمـال املهـاجرين       بـشأن  ٩٧ة رقم   تفاقيالا: الدولية وتوصياهتا التالية  
 والتوصـية بـشأن العمـال املهـاجرين         ؛)١٩٤٩ مراجعة لعـام  (شأن العمال املهاجرين    التوصية ب و
 الفـرص  تكـافؤ  وتعزيـز   أوضاع اعتسافية  اهلجرة يف     بشأن ١٤٣رقم   تفاقيةالاو؛  )١٩٧٥لعام  (

بـشأن التمييـز يف االسـتخدام     ١١١تفاقيـة رقـم     الاو؛  )١٩٧٥ لعام (واملعاملة للعمال املهاجرين  
؛ )١٩٣٠ لعـام (اجلربي أو اإللزامـي     العمل  ب املتعلقة ٢٩تفاقية رقم   الاو؛  )١٩٥٨لعام  (واملهنة  

بـشأن   ١٨٢تفاقيـة رقـم     ال؛ وا )١٩٥٧ لعام(العمل اجلربي   املتعلقة بإلغاء    ١٠٥رقم  تفاقية  الاو
  .)١٩٩٩ لعام(يها اإلجراءات الفورية للقضاء علوحظر أسوأ أشكال عمل األطفال 

 والتـدابري   ، واملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالـسياسات        ، املبادئ املعياريـة   جتميعمن أجل   و  -١٨
عمليـة   و هـ لاألواجلهـد  . جهـدين عـامليني   يف  ُشـرع ،  هتـا تنظيم اهلجـرة أو إدار    ة ب املتعلق ،العملية

ــرن،  ــادرة ب ــسر   )٢٠(مب ــة سوي ــها حكوم ــيت أطلقت ــام ا ال ــديرها ٢٠٠١ يف ع ــة الدوليــة  وت  املنظم
 الثـاين  ويـشمل اجلهـد  . جـدول األعمـال الـدويل إلدارة اهلجـرة    إعـداد   وأسـفرت عـن  للـهجرة،  

 ذلـك، كانـت هنـاك جهـود         وعـالوة علـى    )٢١(.لهجرة الدوليـة  ل تقرير وتوصيات اللجنة العاملية   
 النـهج    اجلهود لكتومن األمثلة على    . هلجرةا جمال التعامل مع  زيادة التعاون يف    عديدة ل إقليمية  

───────────────── 
 لتلبية ٢٠٠١يونيه / حزيران١٥ إىل ١٤رحت مبادرة برن يف الندوة الدولية للهجرة اليت عقدت يف برن من طُ  )20( 

وهي عملية تشاورية تضم . احلاجة إىل إقامة حوار وتعاون بني الدول يف جمال إدارة اهلجرة على الصعيد العاملي
ا أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مثل املنظمات احلكومية الدولية سلطات اهلجرة الوطنية ويشارك فيه

واملنظمات غري احلكومية وخرباء شؤون اهلجرة، لتحديد مفاهيم مشتركة بشأن اهلجرة كأساس لنظام مرجعي 
دارة ويعرف هذا اإلطار باسم جدول األعمال الدويل إل.  للسياسات إلدارة اهلجرة غري ملزمغري ملزم وإطار

. وهو أهم نتيجة لعملية مبادرة برن، وييسر التعاون بني الدول يف ختطيط وإدارة حركات اهلجرةهلجرة، ا
 على ،وللمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل الصفحة اخلاصة مببادرة برن يف موقع املنظمة الدولية للهجرة

 ).(www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1491اإلنترنت 
يف عام ) اجملموعة األساسية(اللجنة العاملية للهجرة الدولية األمني العام كويف عنان وعدد من احلكومات أنشأ   )21( 

 بوصفها جلنة مستقلة مكلفة بتوفري شبكة لصوغ استجابة عاملية شاملة بشأن اهلجرة من خالل تقريرها ٢٠٠٣
 اهلجرة يف مسائلرير املواضيعية بشأن ونشرت اللجنة أيضا سلسلة من األوراق والتقا. ٢٠٠٥وتوصياهتا لعام 
وتقوم اجملموعة األساسية اآلن بدور هيئة استشارية غري رمسية للجنة، وهي مفتوحة العضوية . خمتلف املناطق

، باكستان، )اإلسالمية-مجهورية(انيا، إندونيسيا، إيران وتضم حاليا االحتاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، أمل
نغالديش، بريو، تركيا، اجلزائر، جنوب أفريقيا، سري النكا، السويد، سويسرا، فرنسا، الربازيل، بلجيكا، ب

الفلبني، فنلندا، الكرسي الرسويل، كندا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا 
 األورويب، وترأسها السويد الشمالية، النرويج، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا، اليابان، وكذلك االحتاد

 Migration in an ٢٠٠٥ولالطالع على املزيد من املعلومات بشأن اللجنة وعلى تقرير عام . وسويسرا

Interconnected World: New Directions for Action انظر موقع اللجنة على اإلنترنت ،www.gcim.org/en/).( 
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 إىل تعزيـز  يـسعى ، والـذي  ٢٠٠٥ االحتـاد األورويب يف عـام     ههلجرة الذي اعتمـد   بشأن ا العاملي  
 )٢٣( وتـشمل األمثلـة األخـرى عمليـة بـايل،     )٢٢(.ت اهلجـرة  مجيع جمـاال  التعامل مع الشراكات يف   

 جلنــوبيف ا وحــوار اهلجــرة )٢٦(،بــويبال وعمليــة )٢٥(عمليــة كولومبــو،و )٢٤(وعمليــة بودابــست،
 الـيت هتـدف     )٢٨(لـهجرة، لأمريكـا اجلنوبيـة     مؤمتر   و )٢٧(غرب أفريقيا، يف   وحوار اهلجرة    األفريقي

  . اهلجرةمسائل التنسيق بشأن زيادة  حفزإىل
───────────────── 

وهو قائم على .  بأنه البعد اخلارجي لسياسة اهلجرة يف االحتاد األورويبميكن تعريف النهج العاملي بشأن اهلجرة  )22( 
شراكة حقيقية مع البلدان األخرى، ومدمج متاما يف غريه من السياسات اخلارجية لالحتاد األورويب، ويتناول 

حتاد ، ويدل على طموح اال٢٠٠٥وقد اعتمد يف عام . مجيع قضايا اهلجرة واللجوء بطريقة شاملة ومتوازنة
األورويب إلنشاء إطار مشترك بني القطاعات إلدارة اهلجرة بطريقة متماسكة من خالل احلوار السياسي 

ولالطالع على املزيد من املعلومات حول النهج العاملي بشأن . والتعاون العملي الوثيق مع البلدان األخرى
 =http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference اهلجرة، يرجى الرجوع إىل عنوان اإلنترنت التايل

MEMO/07/549&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en. 
جتمع عملية بايل األطراف الفاعلة معا للعمل على اختاذ تدابري عملية للمساعدة على مكافحة هتريب   )23( 

للحدود يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ األشخاص واالجتار باألشخاص وما يتصل بذلك من اجلرائم العابرة 
 ونيوزيلندا، وتايلنداملؤلف من حكومات أستراليا وإندونيسيا (ويقوم الفريق التوجيهي لعملية بايل . وخارجها

بتوجيه رصد وتنفيذ املبادرات ) إىل جانب املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
والتعاون على إنفاذ القوانني فيما يتصل بظواهر اهلجرة غري النظامية، وال سيما االجتار اإلقليمية السياساتية 

، يرجى مراجعة املوقع على زيد من املعلومات حول عملية بايلولالطالع على امل. بالبشر وهتريب املهاجرين
 ).(www.baliprocess.netاإلنترنت 

هدف إىل وضع نظم ي منظمات دولية، ١٠ حكومة و٥٠ملية بودابست هي منتدى تشاوري ألكثر من ع  )24( 
 .شاملة ومستدامة للهجرة املنظمة

اليت تعرف أيضا باسم العملية التشاورية اإلقليمية بشأن إدارة العمل يف (اهلدف الرئيسي من عملية كولومبو   )25( 
ويشمل ذلك . اليد العاملة حتسني إدارة هجرة العمل علىهو ) اخلارج والعمل التعاقدي لبلدان املنشأ يف آسيا

محاية العمال املهاجرين وتوفري اخلدمات هلم بغية تعظيم فوائد العمالة املنظمة، وكذلك بناء القدرات ومجع 
 .التعاون بني الدول بشأن هجرة اليد العاملةوالبيانات ملواجهة حتديات هجرة اليد العاملة 

بليز وبنما واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيماال وكندا ) رةأو املؤمتر اإلقليمي للهج(تضم عملية بويبال   )26(  
. وكوستاريكا واملكسيك ونيكاراغوا وهندوراس والواليات املتحدة األمريكية، إىل جانب دول مراقبة يف املنطقة

 .ين، واهلجرة والتنميةواجملاالت الرئيسية الثالثة لعملية بويبال هي سياسات اهلجرة وإدارهتا، وحقوق اإلنسان للمهاجر
يهدف حوار اهلجرة يف اجلنوب األفريقي وحوار اهلجرة يف غرب أفريقيا كالمها إىل تعزيز السالم واالستقرار   )27( 

 .يف هاتني املنطقتني الفرعيتني ومحاية حقوق املهاجرين وحتديد أولويات التعاون اإلقليمي واألقاليمي
-دولة(رة األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وباراغواي والربازيل وبوليفيا يضم مؤمتر أمريكا اجلنوبية للهج )28( 

وكولومبيا، إىل جانب ) البوليفارية-مجهورية(زويال ـا وفنوبريو وسورينام وشيلي وغيان) املتعددة القوميات
، اليت دول مراقبة داخل املنطقة وخارجها، فضال عن عدة منظمات دولية، من بينها املنظمة الدولية للهجرة

ومن األولويات الرئيسية ملؤمتر أمريكا اجلنوبية للهجرة احترام حقوق .  التعاون التقين والدعم اللوجسيتتقدم
 . بغض النظر عن وضعيتهم-اإلنسان للمهاجرين 
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 الـدول   ، أعربـت  )٥٥/٢قـرار اجلمعيـة العامـة       ( األمم املتحدة بشأن األلفية       إعالن يفو  -١٩
 اختـاذ تـدابري لكفالـة احتـرام ومحايـة حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين                  عن تـصميمها علـى     األعضاء

هم، والقـضاء علـى األفعـال العنـصرية وكراهيـة األجانـب املتزايـدة يف                أُسروالعمال املهاجرين و  
  .ة، وتعزيز زيادة الوئام والتسامح يف مجيع اجملتمعاتجمتمعات كثري

 مـا  اعهإذ شـجّ  ،  بـشأن محايـة املهـاجرين      ٥٩/١٩٤ هـا قراريف  اجلمعية العامـة    وأبرزت    -٢٠
حلقـوق اإلنـسان جلميـع      الدويل من اهتمام متزايد بتوفري احلمايـة الفعالـة والكاملـة           اجملتمعيبديه  

ــذل   املهــاجرين، ــد مــن ا املاحلاجــة إىل ب ــةجلهــود زي ــات   لكفال ــسان واحلري ــرام حقــوق اإلن  احت
زيـادة الوئـام والتـسامح      ل مؤاتيـة  على أمهيـة هتيئـة ظـروف         ت وشدد ؛األساسية جلميع املهاجرين  
 القـضاء علـى     بغيـة  ، اجملتمـع يف الـدول الـيت يقيمـون فيهـا           وسائر أفـراد  واالحترام بني املهاجرين    

، بشأن العنـف ضـد   ٦٠/١٣٩ويف قرارها  . األجانب ضد املهاجرين   يةهامظاهر العنصرية وكر  
مايـة  حل احلكومـات علـى تعزيـز جهودهـا الوطنيـة          العامالت املهاجرات، حثـت اجلمعيـة العامـة       

وأهابـت باحلكومـات أن تـضع جـزاءات عقابيـة      ، هن ورفاه العامالت املهاجرات  حقوق   ودعم
حايا العنـف   وتزويـد ضـ    ات، املهـاجر  العـامالت معاقبـة مـرتكيب العنـف ضـد         مـن أجـل      وجنائية

  .ملساعدة واحلماية العاجلتنيمبجموعة كاملة من تدابري ا
    

 والعمال املهاجرين  العنف ضد املهاجرينيف جمالاالجتاهات الناشئة   -ثالثا  
      همأُسروأفراد 

    اجلرمية والعنف  - ألف  
التـشريعات الدوليـة   ف.  لعـدة أسـباب  ، إيـذاء املهـاجرين مهمـة شـاقة         مدى قياسيشكل    -٢١

 أو تعيـد  بـاهلجرة  تتعلـق  جديـدة  تقرر جـرائم جنائيـة    اليت   الدائمة التغّير ر القانونية الوطنية    واألط
 جمـال  اجتاهـات يف   أيخاصـة قيـاس  بـصفة  جتعل من الصعب  املتعلقة هبا   تعريف اجلرائم اجلنائية    

 يف التــشريعات جتعــل املقارنــة البلــداناالختالفــات بــني و.  املهــاجريناملرتكبــة يف حــقرائم اجلــ
الــذي يتعــرض لـــه    اإليـــذاء تقــدير  الرمسيــة  اإلحـــصاءات وكـــثريا مــا تــبخس  .  صــعبة الدوليــة 

ملهــاجرين ميــل كــبري لإلبــالغ عــن اجلــرائم الــيت يعــانون  ال يكــون لــدى ا، فعمومــا. نوملهــاجرا
مـع  القائمـة جل ليـات  أو قـصور اآل  غيـاب   ب أيـضا    ااإلبـالغ مرتبطـ   نقـص   كـون   يكـثريا مـا     و. منها

بيانـات  اليـل  متكـثريا مـا     و.  اجلرائم اليت ترتكـب ضـد املهـاجرين        لتسجيلئية  بيانات العدالة اجلنا  
" األقليـات "و" هـاجرين امل "متباينـة مثـل    معا فئـات     أن جتمع  املهاجرين كضحايا للجرمية إىل      عن
  .هذه الفئات متماثلة بطريقة ماكما لو كانت " القوميات"و" اإلثنيات"و
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قيـاس  ب خطـرية عنـدما يتعلـق األمـر     دودياتحمـ  مـن  اإليـذاء استقـصاءات  كذلك تعـاين     -٢٢
 الـذين    املـواطنني  تركز هذه االستقـصاءات يف كـثري مـن األحيـان علـى            أوال،  ف. ملهاجرينايذاء  إ

معظــم يــستخدم وثانيــا، .  األجانــب واملهــاجرين يعيــشون يف البلــد املعــين، وبــذلك تــستبعد    
األصـليني أو   الـسكان   "و" ريناملهـاج "و" جانباأل"و" األقليات" فئات مثل    اإليذاءاستقصاءات  

تـستخدم  و خمتلفة، متيـل إىل التـداخل        يف حني أهنا  ،  وهي فئات ،  "اجملموعات اإلثنية "، و "األهايل
ميكـن أن   علـى سـبيل املثـال،       و.  التعـاريف  اخللـط بـشأن    ويـؤدي ذلـك إىل     كمترادفـات؛ أحيانا  

 ولـدوا  وكـذلك مـن  ه  ولـدوا يف البلـد الـذي يقيمـون فيـ     مـن  إىل  لإلشارة" إثين "تستخدم عبارة 
املقارنـات  إىل جعـل    تفـسري النتـائج و     ويؤدي عدم وجود تعاريف واضحة إىل صـعوبة       . هخارج
النظـاميني هـم الـذين يـرجح أكـرب تـرجيح أن             هاجرين غري   امل يف حني أن  وثالثا،  . لة مستحي شبه

ونتيجـة   ."مـوثّقني غري  " رمسيا، وبالتايل    ليسوا مسجلني ،  همتعريفكم  ، حب يتعرضوا لإليذاء فإهنم  
 مـن   استخرج عيناهتـ  تُـ  الـيت اإليـذاء   اخلاصـة ب   ءات االستقـصا  تشملهممن غري احملتمل أن     لذلك ف 

تأخــذ ، حــىت عنــدما ارابعــو. مــصادر عامــة رمسيــة مثــل قــوائم النــاخبني املــسجلني أو املــواطنني 
 فقـد ال تكـون لـدى املهـاجرين معلومـات صـحيحة عـن              املهـاجرين،   من   عينات   االستقصاءات

 إىل املهارات اللغويـة     ونفتقري، أو قد    ومن مث ينظرون إليها بعني االرتياب     ،  ءاتستقصاهذه اال 
ــة ــة لإلجابـ ــة  ءات يف حـــني أن استقـــصاو.  علـــى االستقـــصاءاتالالزمـ ــذاء هـــي أداة هامـ اإليـ

ينبغــي تعــديل أهــدافها فإنــه  اجلــرائم الــيت يعــاين منــها اجلمهــور للحــصول علــى املعلومــات عــن
  )٢٩(. اجلرائم اليت يعاين منها املهاجرونبشأن أفضل اء أحباثلضمان إجر تهاومنهجي

 اســتنتاج )٣٠( إيـذاء املهـاجرين  عـن فرة ا البحـوث واإلحـصاءات القليلــة املتـو   وينبثـق مـن    -٢٣
، إثنيـة  ة أفـراد أقليـ     أو من  واطننياملمن  أكانوا   أفراد األقليات، سواء      أن وهو،  واحد ال لبس فيه   

 نظـام العدالـة     متثيال مفرطا بني من يطاهلم     حاليا   ممثلونواطنني،  غري امل من  أو من أصل أجنيب أو      

───────────────── 
  :لالطالع على املزيد من املعلومات عن استقصاءات اإليذاء، راجع منشور اللجنة االقتصادية ألوروبا )29( 

Manual on Victimization Surveys (ECE/CES/2009/12/Add.1). 
 )30(  See, for example, Samuel Perreault, Immigrants and Victimization, 2004, Statistics Canada, Canadian 

Centre for Justice Statistics Profile Series (Ottawa, December 2008); Krista Jansson, Black and Minority 

Ethnic Groups’ Experiences and Perceptions of Crime, Racially Motivated Crime and the Police: Findings 

from the 2004/05 British Crime Survey, Home Office Online Report 25/06 available from 

www.homeoffice.gov.uk; Holly Johnson, “Experiences of crime in two selected migrant communities”, 

Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, No. 302, Australian Institute of Criminology, 2005; and 

European Union Agency for Fundamental Rights, EU-MIDIS European Union Minorities and 

Discrimination Survey: Main Results Report (Vienna, 2009). 
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 أن املهـاجرين يقعـون   تدل علـى   فإهنابياناتتوجد عندما و. ضحايا كوأجناة سواء كاجلنائية،  
  . ال يبلغ عنهاا ماضحية لطائفة واسعة من اجلرائم اليت كثري

 بـني املـواطنني     هاجرين منـ  يـذاء أعلـى بـني املهـا       التعـرض لإل  معـدالت   مـا تكـون     عادة  و  -٢٤
ــا تكــون و( ــة علــواأحيان ــ غــري متناســب، عالي رائم جبــ فيمــا يتعلــق)  أو أكثــر أضــعافستةأي ب

عـضاء يف االحتـاد     األبلـدا   الـسبعة والعـشرين      يف   فمـثال .  علـى الـسواء    املمتلكات وجرائم العنف  
مــرة رميــة ضــحية جلأو أخــرى  مــا إىل أقليــة مــن املنـتمني واحــد مــن كــل أربعــة كـان  األورويب، 

 الفئـات  أكثـر  هـم ن من أفريقيا جنوب الـصحراء  وواملهاجر. ٢٠٠٨واحدة على األقل يف عام     
ــذاء  ــاتعرضــا لإلي ــراد  يف املتوســط و.  يف أوروب ــات يكــون أف ــااألقلي ــسرق عموم  ات ضــحايا لل

  )٣١(. غالبية السكانأكثر مناالعتداء أو التهديد بالعنف  وأالشخصية 
التهديـدات  ب املتعلقـة  احلـوادث  يف   ا عنـصري  اضحايا دافعـ  الـ  وناملهـاجر وكثريا ما يذكر      -٢٥

في أوروبـا، علـى سـبيل املثـال،         ف.  من اجلرائم الشخصية    ذلك التخريب أو غري   وأ أو اإلهانات 
ــار ــة ١٨ أش ــسكان الغجــر و  يف املائ ــن ال ــن   ١٨ م ــاجرين يف املائــة م ــن امله ــا جنــوب  م أفريقي

 ثـين عـشر   يف اال  ‘دافـع عنـصري   ’  حلادثة ذات  قل واحدة على األ   إىل أهنم تعرضوا مرة   الصحراء  
لكــوهنم منحــدرين  اســتهدفوهم أن مــرتكيب االعتــداءات أو التهديــدات  ورأوا-شــهرا املاضــية 

  .إثنيةأقلية من  أجنيب أو من أصل
.  فيهــا املهــاجرونيــسكن  الــيتنــاطقبامل ارتباطــا قويــا التعــرض لإليــذاء خطــر ويــرتبط  -٢٦
 معدالت اجلـرائم    فيها مناطق تكون  سكان املهاجرين يتركزون يف   جزئيا إىل أن ال   ذلك  يرجع  و

 جمموعـات معينـة   تتعـرض  ذلـك،  وفـضال عـن  . األصول عاليةاليت يتعرض هلا السكان من مجيع      
يتعـرض األشـخاص     مـثال فـي الواليـات املتحـدة       ف. أنواع معينـة مـن اجلـرائم      من  ملعدالت أعلى   

أعلـى مـن      املعيـشية  سـر وجـرائم األُ  العنـف   مـن جـرائم     عـدالت   مل املنحدرون مـن أصـل هـسباين      
مـن ترجـع خلفيتـهم إىل جنـوب غـرب            بينما يتعـرض  ،  األخرى األصول ذوي   معدالت تعرُّض 

ــة اجملموعــات  املعــدالت الــيت تتعــرض هلــا  الــسرقة أعلــى مــن جــرائمعــدالت مــن مل آســيا  اإلثني
  .األخرى

  يف حـق جمموعـة     األقليـات  إحدى أو   إثنية جمموعة ترتكبهايبدو أيضا أن بعض اجلرائم      و  - ٢٧
 اجملموعـة  أعـضاء    بـني  أعمـال العنـف      ويف حـاالت أخـرى ميكـن أن حتـدث         ،  أو أقلية أخـرى    إثنية
زيل داخـل بعـض اجملموعـات       ـعلى سبيل املثال، يبدو أن هناك درجة عالية من العنـف املنـ            و. ذاهتا
جـرائم   يفضحايا الـ نـاة و يكـون اجل  كـثريا مـا  ،  مـثال في الواليات املتحدة  ف. بلدان معينة  يف   اإلثنية

───────────────── 
 )31(  EU-MIDIS European Union Minorities and Discrimination Survey. 
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اجليـل الثـاين مـن املهـاجرين        يبدو أن أفـراد     يف بعض البلدان    و.  اإلثنية  نفس اجملموعة  منالشوارع  
  .السكانعامة  من أكثر العنفرائم الوقوع ضحايا جل خلطر يتعرضون

لــشرطة أقــل مــن إىل ااملهــاجرين عــن اجلــرائم احتمــال إبــالغ وعــالوة علــى ذلــك فــإن   -٢٨
قــدرة ب واإلميــان عــن مــستويات أدىن مــن الثقــة  وهــم يعربــون، عنــهاالغ املــواطنني  إبــلاحتمــا

  املكلفـني  وظفنياملـ  الثقـة يف     إىل ا عامـ  افتقـارا  ونظهـر  للجرميـة، ويُ   الفعال التصديالشرطة على   
 علـى  اإلثنيـة اجملموعـات  أفـراد   املهاجرين وإيذاء عن  تدل البحوث يف أوروبا،   و. إنفاذ القوانني ب

، مل  امعظمهـا خطـري   الـيت اعُتـرب      االعتداء أو التهديد،     حادثات من   يف املائة  ٧٤ و ٥٧أن ما بني    
 مـن   يف املائـة   ٩٠ و ٧٥بـني   عـن مـا      الـشرطة    ُيبلـغ إىل  يف املتوسـط مل     و. لـشرطة إىل ا  عنـها    ُيبلغ

  )٣٢(.خطريةا  معظمهاعتربواالرغم من أن الضحايا على  املضايقة حادثات
وتــشعر . املــواطنني اجلرميــة مــن بــشأنأكثــر قلقــا كونــون ين ياملهــاجرأن يبــدو أيــضا و  -٢٩

 احملليـة بعـد حلـول    هم يف منـاطق ماملـشي وحـده  لـدى  األمـان  عـدم  نسب عالية مـن املهـاجرين ب      
 عــن آراء إزاء يعربــون املقــيمني األجانــب يف بعــض البلــدانأن مــن املفارقــات غــري أن . الظــالم

راجعـا إىل ظـاهرة يف علـم اجلرميـة          ذلـك   ون  قـد يكـ   و. آراء املـواطنني  الشرطة أكثـر إجيابيـة مـن        
مـسيئة  بـصورة    إنفـاذ القـانون      الذين اعتادوا على أن يتم     املهاجرين   حيث أن تخفيض،  ال تسمى

  .يكون لديهم انطباع أفضل عن الشرطة يف بلدان إقامتهم يف بلداهنم األصلية
    

    العنف ضد العمال املهاجرين   - باء  
خـدم املنـازل الـذين يعملـون        " إن بأشـكال الـرق املعاصـرة        ة املعنيـ  ة اخلاص ةقررتقول امل   -٣٠

سدي أو اجلـ  سـواء  - لإليـذاء  ويتعرضـون  أدىن مما يـستحقون،   أجورايتقاضون  وفوق طاقتهم،   
شكل من أشـكال العبوديـة      الهذا  و.  معاملة العبيد  عمليا يعاملون   - الطابعنسي  اجلعاطفي أو   ال

  )٣٣(."عامليف مجيع أحناء الاملعيشية  سر يف اُألحيدث

───────────────── 
 .املرجع نفسه  )32( 
، كلمة مبناسبة اليوم الدويل إللغاء الرق، املعنية بأشكال الرق املعاصرةغولنارا شاهينيان، املقررة اخلاصة   )33( 

 .www.ohchr.org االطالع عليها يف موقع اإلنترنت ميكن. ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١جنيف، 
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 يف ١٠حنــو  جبنــسية أجنبيــةن و املولــوديــشكليف العديــد مــن بلــدان أوروبــا الغربيــة، و  -٣١
 يف العديـد مـن البلـدان يف أفريقيـا           )ةومتزايـد ( أيـضا    كـبرية  وهـذه النـسبة   .  قـوة العمـل    املائة من 
  )٣٤(. معينة يف دول خليجيةيف املائة ٨٠و ٦٠ إىل ما بني وتصل، يةاألمريكالقارة وآسيا و

شمل يـ وقـد  .  املعاملـة مقترنـا بـسوء    العنف والتمييز يف جمال التوظيف       يكونوكثريا ما     -٣٢
دون عقــود قــصرية األجــل أو أو العمــل ب ؛)دون أجــرأو (أجور متدنيــة بــ العمــل ســوء املعاملــة

 أو العمـل يف     منـه؛  احلد األدىن لألجور أو أقـل     بساعات أطول    العمل ل  وأ ؛عقود على اإلطالق  
ــشاقة طــرة اخلقــذرة وال الوظــائف ــة العمــل  وأ ؛")D jobs-3("وال ــال   وأ ؛ســوء بيئ عــدم االمتث

 أو؛  معـدالت اإلصـابات يف صـفوف املهـاجرين العـاملني       علـو  منهنتج  ، الذي ي  نظمة السالمة أل
  . العنف البدين والنفسي للسيطرة على العمالاستخدام

 تــشري،  مــثالفــي آســياف. فن مــن العنــو العمــال املهــاجريف مجيــع أحنــاء العــامل، يعــاين   -٣٣
 الزراعــة مــن بينــها، ة عديــدقطاعــات يف حيــدث أن اســتغالل العمــال املهــاجرين   إىلثوالبحــ

مـن  االستغالل   وميتد. زيل والعمل يف املصانع والعمل اليدوي     ـوالبناء وصيد األمساك والعمل املن    
يـشمل  وكـثريا مـا      ؛ينإىل ممارسـات عبوديـة الـدَّ       خمفضة ليصل ودفع رواتب   عدم دفع الرواتب    

احلرمـان   وأالـضرب    وأ، مثل التهديد باألذى اجلسدي      كلهما اجلسدي والنفسي    ،أيضا العنف 
  )٣٥(.االغتصاب و أمن الطعام

األجانـب وغـري     ،نوأمريكـا الالتينيـة، يواجـه العمـال املهـاجر         يف  بلدان  اليف كثري من    و  -٣٤
العمـال  وُيخـدع  . قطاعات أخـرى و ةالزراعو قطاعات التعدين تشبه الرق يف  ا ظروف األجانب،

ــال  جيــدون  تكلفــة الــسفرولكــن بــسبب ؛ األجــورمــنلف وظــائف جيــدة وسـُـ بزائفــة الوعود ب
ستخدم يُـ و. ظـائف تلـك الو   يتركـوا  وبـذلك يتعـذر علـيهم أن       كـبرية  لـديون    خاضـعني أنفسهم  

  )٣٦(.ترك العملاإلكراه والعنف أيضا ملنع العمال من 

───────────────── 
 )34(  Patrick Taran, Senior Migration Specialist, International Labour Organization, “Globalization and 

migration: the imperative for a rights-based approach”, statement presented to the eighth session of the 

Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 

Geneva, 18 April 2008. 
 )35(  André Olivie, Identifying Cambodian Victims of Human Trafficking Among Deportees from Thailand 

(Phnom Penh, United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking, 2008). 
 )36(  E. Bedoya, A. Bedoya and P. Belser, “Debt bondage and ethnic discrimination in Latin America”, in 

Forced Labor: Coercion and Exploitation in the Private Economy, Beate Andrees and Patrick Belser, eds. 

(Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers, 2009). 
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 عــن العمــل االضــطهاد علــى أيــدي الــسكان البــاحثونن ويف أفريقيــا، يواجــه املهــاجرو  -٣٥
ن يف التعــدين وملهــاجرا األطفــالل يــستَغو. ظــائفهمو أخــذم مــسؤولية وهنلــّمحياحمللــيني الــذين 

 يف كـثري  يالزراعـ القطـاع  ن يف والعمـال املهـاجر  يعمـل  يف أوروبـا،  و. زيلـوالزراعة والعمل املنـ   
 ويواجهـون  يف املباين املهجورة،     ويسكنونالعمل،  قوانني  اليت توفرها   ماية  احلمن األحيان دون    
  .التعصب والعنف

    
    العامالت املهاجراتالعنف ضد   - جيم  

انتباهـه  اجملتمـع الـدويل     يركـز    من العمال املهاجرين،      نسبة كبرية  الرجاليشكل  يف حني     -٣٦
عـدد   اجر املاضـية هـ    مسنيعلى مدى السنوات اخل   ف. لعامالت املهاجرات ا علىيف اآلونة األخرية    

 مليـون   ٩٤,٥ هاجرت حنو    ٢٠٠٥يف عام   و. الرجالمن هاجروا من     عدد من   قريب النساء   من
معظم النساء  كان  يف املاضي   و )٣٧(. العامل على نطاق  يف املائة من املهاجرين      ٤٩,٦ شكلن،  امرأة

خـالل العقـود    ني؛ بيـد أنـه      ملاأو غريهم مـن األقـارب العـ       العاملني  زواجهن  أل التهاجرن كمعا ي
  .اتالدخل الرئيسيصاحبات  بصفتهن تألخرية هاجر عدد متزايد من النساء مستقالا

 فـرص عمـل جديـدة للعديـد مـن النـساء           يف كـثري مـن األحيـان        يف حني تتـيح اهلجـرة       و  -٣٧
 غـري متناسـب     يتعرضن بقـدر  كثريا ما   ،  )نساءك و كمهاجرات( املزدوج   ن، بسبب ضعفه  فإهنن

 يف كـثري مـن األحيـان يف الطـرف           لنـساء فـرص العمـل     وجتـد ا  . حـراكهن  الناشـئة مـن   لمخاطر  ل
 غـري   انكونـ ي عـادة مـا      اللـذين الترفيـه،   قطـاعي اخلـدمات أو      مـن سـوق العمـل، يف        أجرا  األدىن  

 ، املهــاجراتضــعف مــن ويزيــد ذلــك.  قــوانني العمــل الوطنيــةتــشملهما وال خاضـعني للتنظــيم 
كمـا  . جتماعية واحلمايـة القانونيـة    لى اخلدمات اال  عصول  احل فرصة    ما يفتقرن إىل   كثريا الالئي

قاسـية، وتـدين األجـور، واحتجـاز     الاملعيـشة  وعمل ال مثل ظروف ، املعاملةسوء من  يعانني نأهن
معرضـات  املنـازل   يف  عـامالت   الاملهـاجرات   و.  قبـل األوان   العمـل ، وإهنـاء    ألجور غـري القـانوين    ا

 يعـين خطـر فقـدان    كن أنمي ذلك، وعالوة على.  العملن يفك حقوقهاطر انتهخلبصفة خاصة   
عـدالت أجـور   مبقبـول  ال علـى    ن جيـربه  األمـر الـذي    أيـضا،    ة القانونيـ  نهيت فقدان وضـع   وظيفتهن

  .جتنب الترحيلال لشيء سوى  أقل منخفضة وبأمن
    

───────────────── 
 )37(  Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, International Steering Committee for 

the Campaign for Ratification of the Migrants Rights Convention, Guide on Ratification of the 

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 

Families (ICRMW) (Geneva, 2009). 



 

V.10-50766 15 
 

A/CONF.213/11 

    التمييز  - دال  
ــد مــن األشــكال األخــرى مــن العنــف املوجــه ضــد     يوجــداجلرميــة، إىل جانــب   -٣٨  العدي

عاليـة مـن    عاين املهاجرون من معدالت     يعادة ما   و.  التمييز يف فئة  يفهاتصناملهاجرين اليت ميكن    
دراسـة أوروبيـة أن التمييـز يف جمـاالت التعلـيم            مـن   تـبني   يعلى سبيل املثـال،     و. تمييزيةالعاملة  امل

 مـن الوصـول إىل الفـرص        ومينـع أفرادهـا   خـاص لـبعض اجملموعـات       بوجـه   والعمل ميثل مـشكلة     
 املفتـاح  مهـا  التعليم والعمـل بـأجر   استنتاج هام من حيث أن    اهذو )٣٨(.املتاحة يف هذه اجملاالت   

  .ان االجتماعي واإلدماجلنجاح االندماج
 هنــوض الــيت تعتــرضاحلــواجز التعــسفية مــن التمييــز االجتمــاعي مــن جمموعــة ويتــألف   -٣٩

ل أن مـن الـسه  و.  معينـة أقليـة  األفـراد ألهنـم ينتمـون إىل     ضد لنظام االجتماعي ا ومييز ؛األقليات
وعــالوة .  يــؤدي إىل اإليــذاءميكــن أن االنــدماج عــدم يــؤدي إىل الــذي التمييــز  أننــرى كيــف
 ومـن مث  ،  ةالوصول إىل مستويات التعلـيم األساسـي      يعوق  التمييز يف جمال التعليم     فإن  على ذلك   

 نوميكـن أ  .  لالنـدماج الـسليم يف البلـد املتلقـي         الالزمةاملهارات اللغوية والثقافية    احلصول على   
 الــصور النمطيــة وأن يعــززاملهــاجرين الــشباب لــدى النفس  بــبــاإلعزازشعور الــمــن   ذلــكحيــّد

  . عن فرص العملهم حبثويعرقلعنهم السلبية 
 إىل التمييـز املتكـرر       الـيت يـؤدي هبـا      كيفيـة التوثـق   الـيت   ث  وهناك قدر كـبري مـن البحـ       و  -٤٠

 ة،ري الفقـ  حمـصورين يف األحيـاء    اس  عندما يكـون النـ    ف.  والتهميش والقنوطاالكتئاب والالمباالة   
 مــن وحمــرومنيالتــدريب، والتعلــيم  فــرص وال تتــاح هلــم ســوى فــرص حمــدودة للحــصول علــى

 ويواجهـون  احلماية،   ال يوفر هلم سوى القليل من      نظام العدالة اجلنائية     أنيرون  وفرص العمل،   
 كـل هـذه     تكـون  - يـة حليـاة االجتماعيـة واالقتـصادية والثقاف      مـن ا  لتمييز يف اجلوانب األخـرى      ا

  .وصفة لالستبعاد والضعف والعنفمعا العوامل 
    

    ملهاجريناضعف   - هاء  
مـــن كـــبري  بعــدد  يتـــشكل أن ضـــعف املهــاجرين   علــى  البيانـــاتتــدل ، بــصفة عامـــة   -٤١

ــتغريات ــوع امل ــسن، ، اجلــنس، وهــي ن ــرقوال ــيم، والع ــارف اللغ، والتعل ــة واملع ، والظــروف وي
بعبــارة و. التروحيــيالــسلوك و ،، ومنــط احليــاةةقامــاإل، ومــدة نــةواملهاالجتماعيــة واالقتــصادية، 

ــاجرون  أخــرى،  ــديثا    يكــون امله ــذين وصــلوا ح ــشباب ال ــذكور ال ــيم املــنخفض  و ذو،ال  التعل
ــة و ــةاملعرف ــاطق الفقــرية والعــاطلني عــن العمــل،     ب القليل ــشون يف املن ــذين يعي ــذين واللغــة، وال ال

───────────────── 
 )38(  EU-MIDIS European Union Minorities and Discrimination Survey)  ٣٠انظر احلاشية.(  
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مـدة   البلـد  يف   أقـاموا  مـن املهـاجرين الـذين        فاضـع  أكثـر    ، سلوكيات حمفوفـة باملخـاطر     ميارسون
للغـة،  الـذين جييـدون ا    و ،عاليـة مـن التعلـيم     أو ال  ةملـستويات املتوسـط   ا ذوي،  نيناضجوال،  طويلة

  .جيدةظائف يعملون يف و وةالذين يعيشون يف أحياء الئقو
نتيجـة لـسياسات اهلجـرة      ف. عـل النـاس عرضـة للعنـف       جيالتنقل يف حد ذاتـه ميكـن أن         و  -٤٢
ــصارمة، ا ــون  ل ــن خــالل      ميكــن أن جيــد الراغب ــد آخــر صــعوبة يف اهلجــرة م ــال إىل بل  يف االنتق

 إىل  متهريبـه ب م إىل اجملـرمني الـذين يعـدوهن       ونتيجـة لـذلك، ميكـن أن يلجـأوا        . القنوات القانونية 
 علـى املهـربني،     معتمـدين وهـذا عـادة مـا جيعـل املهـاجرين           . باهظةبلد املقصد، وأحيانا بأسعار     

مـديونني  ن  و املهـاجر  فـإذا كـان   وعـالوة علـى ذلـك       . املعاملـة  إلساءة   جيعلهم قابلني  ذياألمر ال 
ين  عبوديـة الـدَّ  ألن باألشخاص، املتجرين ضعفاء إزاء همجيعلن ذلك فإ للمهربني بتكلفة السفر  

ــار   مت ــع ضــحايا االجت ــن باألشــخاصن ــرك م ــستغليهمت ــار    و.  م ــن حــاالت االجت ــد م ــدأ العدي يب
  . اهلجرة إىل بلد آخر حبثا عن حياة أفضلالرغبة يفباألشخاص ب

يف املـــأخوذ تبعـــا للمـــتغريات واإلطـــار الـــزمين ف. اســـتثناءات جـــديرة بالـــذكروهنـــاك   -٤٣
 املـــواطننيبـــني  )٣٩( يف بعـــض البلـــداناالختالفـــات اســـتنتاجات البحـــوث أنظهـــر االعتبـــار، ُت

فعنـدما   )٤٠(.عدومـة م حـىت  أو   طفيفـة  قد تكـون     اإليذاءوخمتلف جمموعات املهاجرين من حيث      
واحـدة لـدى    املنطقـة اجلغرافيـة ونـوع الـسكن         وة  سر متغريات مثل نوع اجلنس ونوع األُ      تكون

ميكــن أن تكــون املــستويات املعاشــة جلــرائم املمتلكــات واجلــرائم  ، املهــاجرين ولــدى املــواطنني
الواحـد،  خيتلف الوضع اختالفا كبريا من بلد إىل بلد، وحـىت داخـل البلـد          و. الشخصية متماثلة 

 ميكــن التوصــل إىل اســتنتاجاتوعــالوة علــى ذلــك، . أخــرىمـن جمموعــة مــن املهــاجرين إىل  و
ذلـك  قد يكون   و. لبحثإجراء ا وقت  ب رهناجمموعة املهاجرين   نفس   البلد و   نفس خمتلفة داخل 
دمات اخلـ ، وأنـواع املهـاجرين، و     اإلدمـاج سياسـات   اخـتالف   التشريعات و اختالف  راجعا إىل   
  . من املتغريات ذلك وغري،هاجرين، ومنهجية البحثملاملقدمة إىل ا

    
    اإليذاء يف نظام العدالة اجلنائية  - واو  

 ، أو حـىت معاملـة متييزيـة       ،غـري متـساوية   معاملـة   يف كثري من البلدان، يواجه املهاجرون         -٤٤
بتـواتر أكثـر كـثريا مـن       الـشرطة أفـراد األقليـات        تفقـد أوقفـ   . من جانب نظام العدالـة اجلنائيـة      

───────────────── 
 .حدةأستراليا والسويد وسويسرا وكندا واململكة املت  )39( 
 )40(  EU-MIDIS European Union Minorities and Discrimination Survey ) ٣٠انظر احلاشية(. 
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أفـراد األقليـات    وكـثريا مـا رأى      .  يف االحتـاد األورويب     يف بعض البلـدان     الغالبية فئةإيقاف أفراد   
  )٤١(.إىل حد بعيدإىل حد ما، أو يتسم بعدم االحترام أيضا أن سلوك الشرطة جتاههم 

ــال أن ينتـــهي   -٤٥ ــاجرواحتمـ ــازن واملهـ ــال أن ينتـــهي إ  إىل االحتجـ ــهأكـــرب مـــن احتمـ  ليـ
بنيــة مــن ال يــستطيعون التعويــل علــى دعــم    ، خالفــاً للمــواطنني،   املهــاجرين ألن،نواملواطنــ

ال تـزال بـدائل     و . غـري احتجازيـة    عقوبـة عنـه للحـصول علـى       هلـم    ال غـىن     وهـو أمـر   اجتماعية،  
  .ا جيداملندجمون اندماجا مزية ال يتمتع هبا سوىالحتجاز ا

 بــسبب االســتبعاد  ،مــن املــواطنني يــذاء لإلأكثــر عرضــة  هــم  األجانــبن واحملتجــزو  -٤٦
يكـون  وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن أن          . االختالفـات الثقافيـة   واالجتماعي والـصعوبات اللغويـة      

احتمال اإلبـالغ عـن      من   أكرباجلرائم اليت يرتكبها املهاجرون     عن  لشرطة  احتمال اإلبالغ إىل ا   
ــها   ــيت يرتكب ــوناجلــرائم ال ــز   أكاألجانــبكــون ي وميكــن أن. املواطن ــر عرضــة للتحي ــاذ يف ث إنف

ــ ــة ل ونيانوالق ــةلمعامل ــة،   التمييزي ــة اجلنائي ــا يف ذلــك  يف إطــار نظــام العدال ــع  مــن حيــث  مب توقي
ــسى  ــات أق ــزل ،عقوب ــرارواختــاذ ،احلــبسيف  والع ــزيات الق ــوات  ت وميكــن أن.  التميي كــون ق

ظـام العدالـة    ويف إطـار ن   . لتفتـيش لف  يـ أنـشطة التوق  يف   و تاالعتقـاال ب القيام يف   ةالشرطة متحيز 
حيــث القــرارات  مــن ميكــن أن ينــال املواطنــون معاملــة أفــضل مــن معاملــة األجانــب  ، اجلنائيــة
 املقاضــاة،، ومعــدالت املالحقــة القــضائية مبــا يف ذلــك االعتقــاالت، ومعــدالت عــدم   الناجتــة،
  .الحتجازا بدائل واألحكام املنطوية على اإلصالحية واختاذ القرارات األحكام، وإصدار

 معظـم   ويف.  احملتجـزين  جممـوع  بـني  املهـاجرين    متثيل فرط يف   العواملتسهم كل هذه    و  -٤٧
مـن يطـاهلم    بـني    متزايـد   متثـيال مفرطـا بقـدر      يكونـون ممـثلني   األجانـب   أن  البلدان الغربية، يبـدو     

 )٤٢(. احملتجـزين جممـوع  من يف املائة  ٣٠يشكلون يف بعض األماكن أكثر من       و العقوبات،   نظام
───────────────── 

 .املرجع نفسه  )41( 
 ز كوليدج يف لندنغاليت يصدرها املركز الدويل لدراسات السجون يف كلية كين World Prison Brief تفيد نشرة  )42( 

(www.kcl.ac.uk)  يف املائة من نزالء ٩,٥ا حمتجزا يف البلدان األوروبية، أي أجنبي١٧٦ ٨٦٨بأنه يوجد حاليا 
. ئة يف املا٢٥ويف غضون عامني فقط ازداد عدد األجانب بنسبة ).  حمتجز١ ٨٥٥ ٨٧٧(السجون يف أوروبا 

أورويب تقريبا، ويف بلدان جنوب أوروبا بصفة خاصة، متيل معدالت احتجاز وعالوة على ذلك ففي كل بلد 
 كانت نسبة األجانب بني ٢٠٠٩سبتمرب /ويف أيلول. جاز السكان الوطنيني أن تتجاوز معدالت احتاملهاجرين إىل

   من ٤ ٢١١( يف املائة ٤٢,١؛ ويف بلجيكا )٨ ٣٠٨ من ٣ ٦٢٢(يف املائة  ٤٣,٦نزالء السجون يف النمسا 
 من ١٩ ٣٣٥(ائة  يف امل٢٦,٣؛ ويف أملانيا )٥٩ ٦٥٥ من ١١ ٤٥٤( يف املائة ١٩,٢؛ ويف فرنسا )١٠ ١٥٩
 من ٢١ ٧٤٠( يف املائة ٣٧,١؛ ويف إيطاليا )١٢ ٣٠٠ من ٥ ٤٠٠( يف املائة ٤٣,٩؛ ويف اليونان )٧٣ ٥٩٢
؛ )١٦ ٤١٦ من ٥ ٠٠٧( يف املائة ٣٠,٥؛ ويف هولندا )٤٩٩ من ٢٠٠( يف املائة ٤٠,١ ويف مالطة ؛)٥٨ ٥٩٧

؛ ويف )٦ ٨٥٣ من ١ ٨٨٥( يف املائة ٢٧,٥يد ؛ ويف السو)٧٦ ٧٧١ من ٢٧ ١٦٤( يف املائة ٣٥,٥ويف إسبانيا 
 ).٨٤ ٦٤٧ من ١١ ٤١٩( يف املائة ١٣,٦؛ ويف اململكة املتحدة )٥ ٧٨٠ من ٤ ٠٢٩( يف املائة ٦٩,٧سويسرا 
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 لمهـــاجرينل أو متحيـــزة متباينـــة معاملـــة وجـــودبلـــدان تـــشري األدلـــة إىل   يف كـــثري مـــن ال و
 األجانـب مـسألة صـعبة يف كـثري          احملتجـزين حالـة   مسألة  جانب آخر هو أن     ومثة   )٤٣(.حملتجزينا

معاملــة احملتجــزين أو مــن حيــث مــن البلــدان، ســواء مــن حيــث اكتظــاظ املرافــق اإلصــالحية    
ــب ــاجل . األجان ــسجانظــم وال تع ــالن ول ــال ســلطات ة ووطني ــسلطات  أواالعتق ــصلةذات ال  ال
 احلـصول   األجانـب لمحتجزين  ل يتاح ال   ما اكثريو. هذه املسألة معاجلة مرضية دائما    باالعتقال  

أقـل  وتتـاح هلـم إمكانيـة       غـري كافيـة،     حيصلون على مساعدة قانونيـة      قانونية أو   الساعدة  املعلى  
 بينـهم وبـني   االتـصال   التقليـل مـن      م سـوى   وال يتاح هلـ     الرعاية النفسية والطبية،   للحصول على 

  أقــل فــرصوتتــاح هلــم، ) دعــم مــادي أقــلومــن مث حيــصلون علــى(هم والعــامل اخلــارجي أُســر
  .االستقرار املبكر أو املشروط وبرامج إعادة لإلفراج

    
      تدابري التصدي  -رابعا  

    الصعيد الوطين على تدابري التصدي  - ألف  
وميكـن تقـسيم تـدابري      . الـوطين والـدويل   : على مـستويني   تدابري التصدي  تنفذ    أن ميكن  -٤٨

سبع إىل الفئـات الـ  حلـد مـن اإليـذاء يف أوسـاط املهـاجرين           املمكنة الراميـة إىل ا     الوطنية   التصدي
 املهــاجرين لقابليــةددة يف كــل حالــة الظــروف احملــ االعتبــار توضــع يف أن وينبغــي. املبينــة أدنــاه

  .ةهم القانونييتوضعب فيما يتعلق م املسائلهإعطاء األولوية ألينبغي ، ولإليذاء
    

     الظاهرةعنرف احتسني املع  -١  
تطوير التقنيات الكمية والنوعية لتقدير مـدى وطبيعـة العنـف           إىل  هناك حاجة واضحة      -٤٩

 ملــسألةهلــذه االتــصدي وال ميكــن . همأُســراملوجــه ضــد املهــاجرين والعمــال املهــاجرين وأفــراد  
  .ت كافية بيانا وجوددونبفعالية 

───────────────── 
ففي أملانيا مثال، يبدو أنه ال يوجد . االستنتاجات بشأن هذه املسائل مثرية للجدل وختتلف من بلد إىل بلد  )43( 

.  يف نظم السجونتصادف قد  املعاملة املتباينة أندلة على املعاملة املتحيزة، على الرغم منسوى القليل من األ
ويف هولندا، تشري الدالئل إىل أن الشرطة أقل . لترا، شوهد التحيز ضد املهاجرين يف مراحل خمتلفةكويف إن

ويف كندا ويف . م العدالة اجلنائيةاحتراما للمهاجرين، وتوجد بعض الدالئل على عدم املساواة يف املعاملة يف نظا
 ,.Michael Tonry, ed) الواليات املتحدة، وجدت أدلة على التمييز، ولكن ينبغي النظر يف العديد من املتغريات

Ethnicity, Crime and Immigration: Comparative and Cross-National Perspectives, Crime and Justice 

Series, vol. 21 (Chicago, University of Chicago Press, 1997)). 



 

V.10-50766 19 
 

A/CONF.213/11 

 كبرية من احلوادث الـيت تنطـوي علـى العنـف ضـد املهـاجرين والعمـال                  ا أعداد ومبا أن   -٥٠
وقــد . ضــعيف حاليــا مجــع البيانــات  فــإنالــشرطةعلــم  إىل تــصلهم ال أُســر املهــاجرين وأفــراد

، لعنـف والتمييـز   ل الـذين يتعرضـون   أظهرت األحباث احلالية أن الغالبية الساحقة مـن املهـاجرين           
ــا يف ــكمبـ ــرية   ذلـ ــضايقات اخلطـ ــدات واملـ ــداءات والتهديـ ــون  ال ، االعتـ ــات أو يبلغـ أي منظمـ

غـري  ألهنـا   هذا يعين أن اآلالف من حـاالت التمييـز والعنـف غـري مرئيـة،                و. تجارهبمبسلطات  ال
  . نظم العدالة اجلنائيةلدى رمسيا مسجلة

    
    للجميعضمان احلقوق األساسية   -٢  

سـواء أكـانوا مهـاجرين نظـاميني أم          ساسـية للمهـاجرين،   احلقوق األ بـ  االعتـراف ينبغي    -٥١
املهاجرون غري الـشرعيني علـى اخلـدمات الـصحية األساسـية            حيصل  كثريا ما ال    و. غري نظاميني 

  .وترحيلهمالشرطة عنهم إىل إلبالغ ا خوفا من ،املدارسب  ال يلتحقونأو
ــهم ب لــى ع النظــامينيلتــشجيع املهــاجرين غــري  و  -٥٢ ــادة ثقت ــنظمت الــصحية اخلــدمازي  وال

ــةالتعليم ــزم، ي ــسمح للمــوظفني   يل ــشريعات ت ــاملني ســن ت ــصحية  ا يف الع ــة وال ــنظم االجتماعي ل
 إعمــال باتبــاع هنــج نظــامي بــشأنجيــب أن يقتــرن هــذا اإلجــراء و. سريةبــضمان الــوالتعليميــة 

تعزيـز مـشاركة اجملتمـع      : مـا يلـي   جمموعة واسعة من التدابري، مثـل       اختاذ  شمل  يحقوق اإلنسان   
 ؛ األقليـات، والتـصدي لالسـتغالل يف سـوق العمـل     جمتمعـات  يف تنظـيم املـشاريع   ودعم   ؛احمللي

 وتعزيـز   ؛حقـوق اإلنـسان   يف جمـال    جهات فاعلـة    باعتبارها  التركيز على دور السلطات احمللية      و
ومـن حيـق هلـم       تلـك احلقـوق      بـني مـن يقـع علـى عـاتقهم واجـب محايـة             تعليم حقوق اإلنـسان     

ــع هبــا؛  ــوفري والتمت ــسان ملقــدمي اخلــدمات،     ت ــدريب يف جمــال حقــوق اإلن ــلالت  املمرضــات مث
  .والعاملني االجتماعيني ومقدمي الرعاية للمسنني

    
     الضحايازيادة الوعي بني  -٣  

 أقـل اجملموعـات علمـا      أكثـر عرضـة للتمييـز هـي أيـضا            تكـون  عادة مـا     اليتاجملموعات    -٥٣
 ات التـشريع  ولكـي تـؤدي هـذه     . اإلثنيـة علـى   ائم  القلتمييز  ل ات اليت تتصدى  لتشريعوبا اقوقهحب

ويلــزم تطبيــق . الــضعيفةرفــع مــستوى الــوعي يف أوســاط األقليــات ب دعمُتــ، ينبغــي أن تــهاوظيف
ــضحايا علــى اإلبــالغ عــن اجلــرائم     ــشجيع ال  الــيت تقــدمها هلــم تحــسني اخلــدمات  ولحــوافز لت

علـى  القـائم   التمييز  ب ملتعلقةاإنشاء آليات مستقلة لتسجيل الشكاوى      النظر يف   ينبغي  و. الشرطة
عــن املــصادر الــيت  اســتثمار مــوارد لزيــادة الــوعي يفالنظــر و، ين خلفيــة املهــاجر علــى أواإلثنيــة

  . للتمييز املعرضنيلدى تقدم الدعم واملشورة
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التـدخالت الراميـة إىل زيـادة       ف. ينبغي إيالء اهتمام خاص للحـد مـن حـوادث العمـل           و  -٥٤
تـؤدي   ميكـن أن تدريب املوظفني ونوعيـة وكميـة املعلومـات    مستوى وثقافة السالمة يف العمل  

وقـد ثبـت أن الـدورات       . ني علـى الـسواء    وطنياللعمال  ل ظروف العمل للمهاجرين و    إىل حتسني 
، تــشكل عــامال االنتظــام يف حــضورهاالتدريبيــة اخلاصــة بالــصحة والــسالمة، وخــصوصا عنــد  

ــن    ــا يف احلــد م ــوع اتــواترحامس ــدو. صــاباتإل وق ــاجرين  تزوي   تــدريب مــستمر  ب العمــال امله
صـابات يف   اإل أفضل طريقـة للتقليـل مـن احتمـال وقـوع             و املخاطر وممارسات السالمة ه    بشأن

  .أماكن العمل
 اللغـة  إجـادة  مـستوى    مـع ازديـاد    يقـل    اإلصابات فتواتر وقوع  .اللغة عامل مهم آخر   و  -٥٥
لقـدر أعلـى مـن احتمـال اإلصـابة،       والعمال األصغر سنا واألقل خربة يكونون معرضني        . احمللية

كمـا أهنـم    ،  بأنفـسهم ثقـة   إىل ال  ومن مث ،   املطلوب أداؤها   التخصص يف املهام   ألهنم يفتقرون إىل  
هلذه األسـباب مجيعـا،     و. هلا بالطريقة املالئمة   والتصدي   استبانة األحوال اخلطرة  أقل قدرة على    

  .ربةاخل لعمال احملدوديل العمل، أثناء، وخاصة الغرضخصص امللتدريب يلزم توفري ا
 العمل بأن تـدابري الـسالمة هـي يف معظمهـا مـن             أرباب تعريف ينبغييف الوقت نفسه،    و  - ٥٦

 وأن يـضمنوا  ،  هـا تثل أرباب العمل امتثاال تاما لقواعـد الـسالمة ولوائح         ميينبغي أن   و. ممسؤوليته
عقوبــات يــع وينبغــي توق.  بغــض النظــر عــن أصــلهم الــوطين م مجيــع عمــاهلجانــباحترامهــا مــن 

، وخاصـة   هلـا  االمتثـال    ال يضمنون  السالمة أو    للوائح العمل الذين ال ميتثلون      أرباب علىصارمة  
  . وبيئة عمل آمنةا عقودوال مينحوهنم من العمال املهاجرين يستفيدونأولئك الذين 

    
    اجلناة بني الوعي زيادة  -٤  

ــق    -٥٧ ــا يتعل ــادةفيم ــاة، ميكــن استكــشاف     بزي ــني اجلن ــوعي ب ــسارين ال ــو . م ســن األول ه
العنـصرية وكراهيـة    ومـن شـأن جتـرمي       .  التمييـز   يف حـاالت    عقوبـات   توقيـع  ىتـنص علـ   تشريعات  
 توعية ةملحب املمكن الثاين هو القيام  العمل   ومسار . إشارة واضحة إىل اجملتمع    أن يرسل األجانب  
لتمييــز ضــد  اُيحــدث كيــف وملــاذا للمــواطنني معلومــات عــن تقــدم ملكافحــة التمييــز، للجمهــور
  .التمييز تعترب جرائم أشد أشكال شدد على أنتو، يف جممله اجملتمع يفا يسلبأثرا املهاجرين 

    
    متكني جمتمعات املهاجرين  -٥  

 من خـالل    ات ومجع األدلة   اجملتمع إشراك استخداملتمكني جمتمعات املهاجرين، ميكن       -٥٨
لمهـاجرين  ل يتـاح وينبغـي أن   . هاوتقييم ها السياسات وتنفيذ  لالستناد إليها يف صوغ    اجملتمعات
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 فيمـا يتعلـق بـنظم       املـشاكل الـيت يعـانون منـها       اإلبـالغ عـن      و اإلعراب عن احتياجاهتم احلقيقيـة    
 .الشرطة أو الصحة أو العدالة

 لكي يفهمـوا  أفرادها   تدريب   شة يف صوب متكني اجملموعات املهمّ   خطوة أوىل   تتمثل  و  -٥٩
ــيهم   ــوا للتمييـــز أو املـــضايقة  دعـــم مـــنوينبغـــي . اويـــستخدموهالتـــشريعات الـــيت حتمـ  تعرضـ

تؤخذ علـى حممـل     سواهم  ا بأن شك  وتعريفهمجتارهبم  عن  سلطة خمتصة   إبالغ   هم على عيشجتو
 تعرضـوا للتمييـز     ملـن كـون ختـصيص مـوارد للمنظمـات الـيت تقـدم املـساعدة               يميكـن أن    و. اجلد
 اجملتمعـات  مجعيـات    دعمتـ أن  عـالوة علـى ذلـك، ميكـن         و.  يف هـذا الـصدد      جيـدة للبـدء    طريقة

 عـن اجلـرائم،     لإلبـالغ  زيـادة اسـتعدادهم      ومـن مث  ،  م حبقوقه هماملهاجرين عن طريق زيادة وعي    
 .متوفري املساعدة القانونية واخلدمات االجتماعية هلبو
    

     العالقات بني املهاجرين والشرطةحتسني  -٦  
 تـشمل بادرات عمل   معدة   صوغمن أجل حتسني العالقات مع قوات الشرطة، ينبغي           -٦٠

يف مــسعى للتــشجيع علــى اإلبــالغ عــن ، الــشرطة والــسلطات احملليــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين
  .تقدمي املساعدة املناسبة للضحايالاجلرائم و

ــة و  -٦١ ــةهنـــاك حاجـ ــتبانة ماسـ ــة امل إىل اسـ ــة العاملـ ــة احملتملـ الـــشرطة مـــن جانـــب تمييزيـ
جمتمعـات  و بـني الـشرطة   تلعالقـات والتفـاعال   بعض العمل لتحـسني ا    ب القيام   ويلزم. تهاومعاجل

وينبغــي .  متييــزبــاحترام ودونعاملــة امل اللخــمــن الثقــة يف الــشرطة ويلــزم تكــوين . املهــاجرين
الشرطة ونظم العدالة عـن طريـق بـرامج التـدريب           وحتسني العالقات بني املهاجرين     العمل على   

  .ة ومنظمات اجملتمع املدينالتعاون مع السلطات املعنيإىل ينبغي السعي و. والتعليم
    

    تيسري الوصول إىل نظام العدالة اجلنائية  -٧  
 علـى اإلبـالغ عـن       وللتـشجيع  التمييـز    ملنع املفتاح   و العدالة ه  إىلصول املهاجرين   وتسهيل    -٦٢

  .عبارات يسهل فهمها يف جمال استخدامساعدة املمؤسسات العدالة أيضا إىل وحتتاج . اجلرائم
احلواجز اللغويــة واالجتماعيــة بــنظــام العدالــة اجلنائيــة العــاملني يف  املهنــيني ف تعريــينبغــيو  -٦٣

علـى زيـادة فهـم      أن يـساعد     ختفـيض هـذه احلـواجز        ومـن شـأن    .والثقافية اليت يواجههـا املهـاجرون     
  يعاين منه املهـاجرون    ما ذلك، ينبغي إجراء دراسات لتقييم       عن وفضال. الناس لإلجراءات القانونية  

  . نظام العدالة اجلنائيةالتعامل مع الشرطة أو القضاء عند حمتمل من جانبوحتيز  متييز من
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ــة املهــاجرين   و  -٦٤ ــاةينبغــي أن حتظــى معامل ــد مــن االهتمــام  اجلن ــسجون مبزي .  يف نظــام ال
ــاذ وينبغـــي ــدابري اختـ ــاجرينلتحـــسني تـ ــوال املهـ ــر  أحـ ــة النظـ ــزين، مـــن وجهـ ــة  احملتجـ  والدينيـ

 اإلعــالم مثــل  طصول إىل وســائاحلــإمكانيــة  ومــن حيــث  ،ديــةاالجتماعيــة والثقافيــة والفر و
لـه   قـد يتعـرض      ملا التصديذ برامج خاصة من أجل      يوينبغي تنف . التلفزيون والصحف والكتب  

  . يف حياهتم اليومية يف السجنمن أوضاع غري مؤاتية األجانب احملتجزون
    

     العامليالصعيدعلى  تدابري التصدي  -باء  
 مــن إيــذاء املهــاجرين والعمــال املهــاجرين  احلــدجمــال م للبلــدان يف تقــدمي الــدعميكــن   -٦٥

أفـــضل و ،لتـــشريعات املناهـــضة للتمييـــزل ابتكاريـــة تـــوفري منـــاذج مـــن خـــاللهم أُســـروأفـــراد 
  .املمارسات لتنفيذها، واملساعدة التقنية

    
    لتشريعات املناهضة للتمييزل االبتكاريةالنماذج   -١  

ينبغـي  و.  مكافحـة التمييـز    حتديـدا   تـستهدف  دول تـشريعات  العديد من الـ   توجد يف   ال    -٦٦
حــوافز أو (علــى جــزاءات علــى التمييــز     للتمييــز ةناهــضامل ة النموذجيــات التــشريعتــنصأن 

 الـيت   املدنيـة احلقـوق   حقـوق اإلنـسان و     ةممارسـ دعم املهاجرين يف    أن ت  و )ية التمييز للمعاملة غري 
وإمكانيـة   والعمل والسكن والعالقات بالـشرطة   وينبغي أن تتناول تلك التشريعات التعليم      .هلم

 أو العنـف ضـد       التغاضـي عـن التمييـز      وأن توضح أنـه لـن يـتم        اللجوء إىل نظام العدالة اجلنائية،    
  .املهاجرين يف أي من هذه اجملاالت

    
    فيذ التشريعات املناهضة للتمييزأفضل املمارسات لتن  -٢  

 أو واسـع   كـامال اائمـة املناهـضة للتمييـز تنفيـذ     القالتـشريعات    من   القليل ال ينفّذ سوى    -٦٧
وافز حمددة للمعلمـني وأربـاب العمـل وأصـحاب          حب القوانني مدعومة ون  كتال  عندما  و. نطاقال

فإهنـا كـثريا مـا       والعـاملني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة           نيانوإنفاذ الق املوظفني املكلفني ب  العقارات و 
الــيت ددة احملــ اجملــاالتاجلــزاءات أن تتنــاول  اوينبغــي أيــض. أو متقادمــةوحــسب تــصبح رمزيــة 

احلـوافز واجلـزاءات     نظـام    لكـي تـدير    هيئـة ملكافحـة التمييـز        إنـشاء وينبغـي   .  التمييـز  ميارس فيها 
  .بغية ضمان مشروعية النظامسرعة وفعالية ب
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    املساعدة التقنية  -٣  
نـشطة املـساعدة   أل الوحيـد  التركيز جمال أفضل املمارسات    ووضع القوانني   ليس صوغ   -٦٨

إنفـاذ  ب واملـوظفني املكلفـني    العالقات بـني املهـاجرين       ختص حتسني يمكن وضع أنشطة    ف. التقنية
 مــشفوعة مــدونات أخالقيــة نيانونفــذ علــى مجيــع مــستويات إنفــاذ القــ  أن تينبغــي و. نيانوالقــ
دريب إنفــاذ القــوانني تــ املكلفــني ب لمــوظفنيل أن يــوفرينبغــي و. املمارســات املناهــضة للتمييــز ب

لكـي   الدعم   علىجمتمعات املهاجرين   أن حتصل   ينبغي  و.  التحيز العنصري  على مكافحة خاص  
ــتمكن ــة   ت  املــساعدة يكــون احلــصول علــى ينبغــي أن و، ألفرادهــا مــن تقــدمي املــساعدة القانوني

  .للمهاجرينمتاحا بالكامل القانونية 
    

    االستنتاجات والتوصيات  -خامسا  
بيـد   ؛راسـخ إطـار  هم أُسرقوق املهاجرين والعمال املهاجرين واإلطار الدويل حلماية ح    -٦٩
هم أُسـر ن وأفـراد    ون والعمـال املهـاجر    وهـاجر املف.  تنفيذه تنفيذا كامال ما زال يشكل حتـديا        أن

وكـثريا مـا تواجـه      . اإلقصاء والتمييز واإليذاء والعنف يف مجيـع أحنـاء العـامل          من  يعانون  ما زالوا   
 ، عمليـة اهلجـرة    طـوال  أشـكاال متعـددة مـن التمييـز          اخلـصوص، علـى وجـه      ،النساء املهـاجرات  

يتطلـب منـع العنـف      و. نجنـسه  نوع   وأ ة أو االجتماعي  ة القانوني ن أو وضعيتهن  بسبب جنسيته 
ضمن احتـرام  ات يـ الـسياس مـن   إطـار   وجـود هم  أُسـر ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأفـراد       

وهـذا  .  وممارسـاهتا   خمتلف البلـدان   نيانويف ق  يف املعاملة    هتمحقوق املهاجرين وكرامتهم ومساوا   
 الــدول هــا مبــا في، املعنيــةاجلهــاتمجيــع جانــب يتطلــب اختــاذ إجــراءات منــسقة ومتكاملــة مــن  

، واجملتمـع  نيانوإنفـاذ القـ  والعدالة اجلنائيـة    جمال   واجملتمع الدويل، واجلهات الفاعلة يف       ،األعضاء
توصـيات االجتماعـات    ل االعتبـار    ومع إيالء ناصر،  يف ضوء هذه الع   و. احملليةاجملتمعات  املدين، و 

  :النظر يف التوصيات التاليةيوّد  املؤمتر الثاين عشر لعلّ اإلقليمية،التحضريية 
مجيـع االتفاقيـات ذات     علـى    أن تـصّدق  تـشجيع الـدول األعـضاء علـى         ينبغي    )أ(  

شــخاص وحقــوق  العنــف ضــد املهــاجرين وهتريــب املهــاجرين واالجتــار باألتتنــاولالــصلة الــيت 
ــسخرة والالجــئني واألطفــال   ــذ، أو االنــضمام إليهــا ،اإلنــسان وال ــذا وتنفي وأن  ، كــامالها تنفي
العنـف ضـد   املنطويـة علـى   االت احلـ يف أيـضا   كـامال  تتأكد من أن تلك االتفاقيات تنفذ تنفيـذا      

  ؛همأُسراملهاجرين والعمال املهاجرين وأفراد 
الــصكوك  تنفيــذ مجيــع هبــدفريعاهتا  الــدول األعــضاء تــشتــستعرضينبغــي أن   )ب(  

  :القانونية اليت تيسر ما يلي
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 مـرتكيب  وغريهم مـن  ،البشرب والضالعني يف االجتار ،مالحقة مهريب املهاجرين    ‘١‘  
  هم؛أُسراجرين والعمال املهاجرين وعنف ضد املهالأعمال 

  ؛التعرف على ضحايا العنف  ‘٢‘  
  ؛ء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، مع إيال هذه األعمالمحاية حقوق ضحايا  ‘٣‘  
لدول األعضاء مهارات وقدرات أجهزة العدالة اجلنائيـة املـسؤولة          أن تعزز ا  ينبغي    )ج(  

والقــوى ( التــدريب وأن تزيــدهم، أُســرعــن مكافحــة العنــف ضــد املهــاجرين والعمــال املهــاجرين و
 املعنيـة   الفاعلـة ميع اجلهاتاح جلنبغي أن تت  يو. للمسؤولني الوطنيني واحملليني  ) العاملة، إذا لزم األمر   

 مبـا يف ذلـك أجهـزة العدالـة اجلنائيـة        ،همأُسـر كافحة العنف ضـد املهـاجرين والعمـال املهـاجرين و          مب
 التعرف على ضحايا العنف وضمان محايـة حقـوقهم، مـع      القدرة على  ، الرعاية االجتماعية  وهيئات
عايـة االجتماعيـة املـسؤولة عـن محايـة           الر هيئـات وينبغي أيـضا تعزيـز      . األطفال نقاط ضعف    مراعاة

اجملـرمني  تورط   عن   للكشف االستباقي  لضمان أن تكون جمهزة      ،حقوق املهاجرين وضحايا اجلرائم   
  ؛ تتخذ التدابري املناسبةا تستطيع أنأهنواجلرمية املنظمة اجلماعات أو /و

يــث حب جملتمعــات املهــاجرين  املقــدملــدول األعــضاء الــدعما تكّيــفأن ينبغــي   )د(  
ــاول ــات  يتنـ ــات ا خمتلـــف جوانـــب واحتياجـ ــةجملتمعـ ــ، واملعيَّنـ ــات  عشجأن تـ ــشاركة جمتمعـ  مـ
ن أ العنـف، و   والسياسات الرامية إىل منـع     وتنفيذ سياسات مكافحة التمييز      صوغ يف   يناملهاجر

  ؛م الدعما العدالة ونظ نظام الوصول إىلتيسِّر سبل
اإلقليمـي  والـصعيد الـوطين   من كل  لدول األعضاء التعاون على     ا أن حتفز ينبغي    )ه(  

  ؛همأُسرمكافحة العنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأفراد يف جمال واألقاليمي 
بني املهـاجرين املهـرَّ   تـدابري جنائيـة يف حـق        لـدول األعـضاء     ا تتخذال  أن  ينبغي    )و(  

  م؛جملرد أنه جرى هتريبه
ــدة يف  احتــدد أن ينبغــي   )ز(   ــدول األعــضاء املمارســات اجلي ــدابري صــوغ جمــال ل  ت

ــة  تــصدي أجهــزة ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال لمــشاكل الــيت يثريهــا العنــف ضــد املهــاجرين   ل من
   وأن تتبادل تلك املمارسات؛همأُسروالعمال املهاجرين وأفراد 

ــدرة األمــم املتحــدة    أن تتأكــد اينبغــي   )ح(   ــدول األعــضاء مــن أن ق ــى تقــدمي  ل عل
دعم هم تُـ  أُسـر للعنـف ضـد املهـاجرين والعمـال املهـاجرين و          لتصدي  من أجل ا  املساعدة التقنية   

  ؛وارد كافيةمب
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اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة         يف   مؤمتر األطراف    تزويدينبغي    )ط(  
امللقـاة  دعـم لتمكينـه مـن حتقيـق كامـل إمكاناتـه وألداء املهـام الـصعبة                   يلزم مـن     امبعرب الوطنية   
 مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة            تزويـد د، ينبغـي    يف هذا الـصد   و. على عاتقه 

  .كامالإجنازا ملؤمتر ا أمانة بصفته املهام املسندة إليه إلجنازاملوارد الكافية ب
  


