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 قائمة المحتويات

 1 ................................................................................................................. مقدمة

 

 

رجال يلوحون بأيديهم مودعين زوجاتهم وعائالتهم في محطة كولياب للقطارات، صورة الغالف: 

من الشبان روسيا بحثاً عن عمل، وغالباً ما ينامون في  . ويغادر العديد2004بطاجيكستان، 

 العراء طوال أشهر، ويعملون ويدخرون النقود التي يعودون بها إلى عائالتهم.

 

صل مالبس ممزقة وملطخة بالدماء عائدة ألحد المهاجرين عالقة على األسيجة الشائكة التي تف

. وفي كل عام يحاول آالف 2005األول  الجيب األسباني في مليلية عن المغرب، أكتوبر/تشرين

قية، المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين ينتمي العديد منهم إلى منطقة جنوب الصحراء األفري

 العبور إلى أوروبا عن طريق الجيبين األسبانيين في سبتة ومليلية.

 

 من آسيا يعمل في أحد مواقع البناء بدبي، األمارات العربية المتحدة مهاجرعامل 

 

إندونيسيات من عامالت المنازل في هونغ كونغ يسترحن يوم عطلتهن على رصيف أحد المعابر في مهاجرات 

 كوزواي باي

 

يل عمال مهاجرون أجانب يحتجون على الخطوات التي اتخذتها حكومة كوريا الجنوبية لترح

وريا ول، بكالعمال األجانب الذين بقوا عقب انتهاء تأشيرات دخولهم، في مهرجان أقيم في س

. وكتب على ُعصابة رؤوسهم شعار يقول "نطالب بتأشيرات 2006الجنوبية، فبراير/شباط 

 عمل".
 

ا. وفي يتخاطب أفراد العائالت عبر السياج الحدودي الذي يفصل المكسيك عن كاليفورني

متحدة التسعينيات، أقيمت األسيجة لمنع المهاجرين من العبور من المكسيك إلى الواليات ال

ة اللهم إال األمريكية على طول الحدود مع كاليفورنيا وتكساس. وفي أريزونا الحدود ليست معلم

ميالً عن الصحراء يشكالن كما يُفترض  50بشريط شائك، ألن هناك شعوراً بأن الجبال العالية و

لقى رادعين كافيين. وفي الحقيقة يحاول مئات اآلالف من األشخاص العبور كل عام، حيث ي

ئات منهم مصرعهم أثناء محاولة العبور.الم  

 

يعبر شبان شاحنة محملة بالمهاجرين تغادر أغاديز في النيجر في طريقها إلى ليبيا أو الجزائر. و

لون القيام من كافة أنحاء غرب أفريقيا الصحراء الكبرى إلى ساحل شمال أفريقيا. ومن هناك يحاو

لتي تدغدغ با إليجاد عمل وجني الثروات االقتصادية ابالرحلة المحفوفة بالمخاطر غالباً إلى أورو

 مخيلتهم.

 

 1باح عامل مهاجر إندونيسي يتم اقتياده للتحقق من وضعه كمهاجر، في الساعات األولى من ص

، في إطار حملة قمع تشنها الشرطة الماليزية على مستوى البالد ضد 2005مارس/آذار 

 المهاجرين غير النظاميين.
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طفالً وثالثة راشدين خالل حريق  14ف خارج مبنى في باريس بفرنسا، حيث قُتل متظاهرة تق

ي . وكان الحريق المميت الثاني الذي ينشب خالل أربعة أشهر ف2005أغسطس/آب  26نشب في 

نـزل فيه المباني التي تؤوي المهاجرين. وفي حريق سابق اندلع في إبريل/نيسان في فندق ي

 شخصاً حتفهم، بينهم العديد من األطفال. وُكتبت على 24قيا، لقي مهاجرون، معظمهم من أفري

 الملصق المثبت على وشاحها عبارة "البيت حق!"

 
 

 

/شباط صائدو المحار )الصدف البحري( على شاطئ موركامب بي في المملكة المتحدة، فبراير

اً كة المتحدة بحثصائد محار صينياً، أتوا إلى الممل 23، غرق 2004فبراير/شباط  5. وفي 2005

 عن عمل، وذلك عند ارتفاع المد.
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 مسرد

 

ACHPR    الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

ACHR     االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان 

AI      منظمة العفو الدولية  

APEC      التعاون االقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  

ASEAN     ول جنوب شرق آسيارابطة د  

CAT   أو العقوبة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

 (1984القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )

CEDAW  ( 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) 

CRC      ( 1989اتفاقية حقوق الطفل) 

ECHR      نساناالتفاقية األوروبية لحقوق اإل  

ECOWAS      االقتصادية لدول غرب أفريقياالمجموعة  

EU      االتحاد األوروبي 

GCIM      اللجنة العالمية للهجرة الدولية  

ICCPR   ( 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 

ICERD   االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

(1965) 

ICESCR   العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

(1966) 

ILO       منظمة العمل الدولية  

IOM       المنظمة الدولية للهجرة  

MERCOSUR  السوق المشتركة للقمع الجنوبي ألمريكا الجنوبية 

العمال المهاجرين وأفراد االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع     المهاجرين اتفاقية العمال

 (1990أسرهم )

OSCE   منظمة األمن والتعاون في أوروبا 

Puebla Process   المؤتمر اإلقليمي ألمريكا الشمالية والوسطى الخاص بالهجرة 

 (1951االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ) (1951اتفاقية الالجئين )

       (1967لالجئين )البروتوكول الخاص بوضع ا    1967بروتوكول العام 

SADC       مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية  

SAARC     رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي 

بروتوكول األمم المتحدة لمناهضة تهريب المهاجرين براً وبحراً  بروتوكول التهريب

 (2000وجواً )

 (1954الجنسية )اتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي  (1954اتفاقية انعدام الجنسية )

 (1961اتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية )  (1961اتفاقية انعدام الجنسية )

بروتوكول منع االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال  بروتوكول االتجار

 (2000ومحاربته والمعاقبة عليه )

UDHR     ( 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) 

UNESCO   مم المتحدة للتعليم والثقافة والعلوم.منظمة األ 

UNHCR      المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

UNICEF      صندوق الطفولة التابع لألمم المتحدة   

WGAD       مجموعة العمل التابعة لألمم المتحدة المعنية باالعتقال التعسفي  
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 العيش يف الظل
 احلقوق اإلنسانية للمهاجرين بشأن وثيقة متهيدية

 مقدمة

 

جمموعة من األشخاص وأقنعتها ابلسفر إىل ت إليها ة تدرس إدارة األعمال يف نيجرياي، حتدثم. امرأة شاب
أسبانيا. وُوعدت بوظيفة جيدة تسمح هلا إبرسال نقود إىل عائلتها. وعقب رحلة صعبة دامت حوايل ستة 

شخصاً آخر.  48أشهر سافرت فيها على منت شاحنة أو مشياً على األقدام، وصلت إىل أسبانيا مع حوايل 
هنا لن تنساها أبداً. وعندما إصغري، يف رحلة قالت ملنظمة العفو الدولية وعربت املضيق على منت زورق 

وصلت إىل مدريد، كان األشخاص الذين وعدوها ابلعمل يف انتظارها. وأبلغوها أهنا جيب أن تعمل كغانية 
يورو الذي أُنفق على الرحلة وأهنا لن حتصل على حريتها إىل أن  50,000من أجل تسديد الدين البالغ 

دينها عن طريق العمل يف أية وظيفة أخرى،  دسدد ذلك املبلغ. وسألت م. عما إذا كان إبمكاهنا تسديت
 لكنهم رفضوا ذلك وحبسوها ملدة ثالثة أشهر بدون أن ترى أحد إىل أن وافقت.

 
 (.EUR 41/008/2005:  )رقم الوثيقةالدولة تدير ظهرها للحقوق اإلنسانية لالجئني واملهاجرين  –أسبانيا : احلدود اجلنوبية 

 

طوال اتريخ البشرية، كانت اهلجرة وما زالت من حقائق احلياة. وتتنوع األسباب اليت تؤدي إىل اهلجرة وغالباً ما تتسم 
ابلتعقيد. وينتقل بعض الناس إىل دول جديدة لتحسني وضعهم االقتصادي أو ملتابعة تعليمهم. ويغادر آخرون بالدهم 

هم اإلنسانية، مثل التعذيب أو االضطهاد أو النـزاع املسلح أو الفقر املدقع. ويرحل كثريون ملزيج هرابً من انتهاك حقوق
 من األسباب.

 
وال تنطوي اهلجرة دائماً على االنتقال من بلد إىل آخر. كما أهنا حتدث ضمن حدود الدولة، مثالً عندما يهاجر الناس 

 1أفضل. حبثاً عن عمل أو مستقبل إىل املدن من األرايف
 

 1815ل الناس دائماً حول العامل. فبني العامني وغالباً ما يتم تصوير اهلجرة على أهنا ظاهرة حديثة. ويف احلقيقة تنق  
انيا وجنوب أفريقيا وشرقها. وهاجر مليون نسمة معظمهم من أورواب إىل األمريكتني وقارة أوقي 60هاجر زهاء  1914و

ماليني ايابين إىل  6صيين و مليون 12ماليني شخص آخر من روسيا إىل سيبرياي وآسيا الوسطى. وانتقل حوايل  10

                                                 
 على الهجرة التي تنطوي على عبور حدود دولية. وثيقةال هركز هذت 1 
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وكان عدد  2مليون شخص من اهلند إىل جنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا وشرقها. 1,5شرق آسيا وجنوهبا وهاجر 
 3مليون نسمة. 1,750مليون نسمة و 980سكان العامل يف الفرتة ذاهتا يُقد ر مبا يرتاوح بني 

 
ويعيش  4واليوم فإن عدد األشخاص الذين يتنقلون عرب احلدود الدولية ضئيل جداً قياساً بعدد الذين يراوحون مكاهنم.

أي  7خارج البلد الذي ولدوا فيه. 6مليار نسمة 6,4ان العامل البالغ عددهم مليون نسمة من أصل سك 5 200قرابة 
 ابملائة من سكان العامل. 3ما يقرب من أو  35شخص واحد من كل 

 
 مليون عامل مهاجر خارج بلداهنم األم 90يعيش 

 
مليون عامل مهاجر  90وفقاً ملنظمة العمل الدولية، يعيش حوايل و ومع ذلك، تزداد اهلجرة وتصبح أكثر بروزاً. 

ون خارج بلدهم األم. وتشكل النساء اآلن قرابة نصف السكان املهاجرين، حيث يعملن بصورة رئيسية يف قطاع ويعمل
 اخلدمات وكعمالة متدنية املهارات؛ ويف بعض املناطق ترتفع هذه النسبة أكثر.

 
ركة األشخاص من تمام حبمت إيالء قدر كبري من االه وحتدث اهلجرة بني كل مناطق العامل وداخل كل منطقة منها. وبينما

اإلقرار ابألعداد الكبرية من الناس الذين ينتقلون بني دول نصف أيضاً العامل النامي إىل العامل املتطور، إال أنه من املهم 
 8الكرة اجلنويب.

 
وميكن أن تكون اهلجرة قسرية أو تطوعية. وقد تنشأ عن احلاجة للفرار من وضع حمفوف ابملخاطر أو عن وعد حبياة 
أفضل يف مكان آخر. وتشمل العوامل اليت تدفع الناس إىل مغادرة دايرهم انتهاكات حقوق اإلنسان والفقر وانعدام 

ص العمل وعدم املساواة داخل الدول أو فيما بينها والنمو السكاين األمن البشري وغياب التنمية االقتصادية وفر 

                                                 
 .17، ص1997، جرون في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، حمايتهم في دول العملالعمال المهاتشوليوينسكي، ريزارد،  2 

 .http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.htmlالتقديرات التاريخية لسكان العالم :  3 

المتوافرة محدودة. يُبذل عدد من الجهود حالياً لجمع بيانات دقيقة حول حجم حركات الهجرة ونطاقها، لكن المعطيات اإلحصائية  4 

وبشكل خاص، "يُعيق النقص الخطير في البيانات الدقيقة ... تحليل الهجرة غير النظامية". اللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدولية، 

 .2005، تقرير اللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدولية، أكتوبر/تشرين األول الهجرة في عالم مترابط : اتجاهات جديدة للعمل

مليون( وأفراد  9,2يشمل هذا الرقم طالبي اللجوء والالجئين الذين تعترف بهم المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ) 5 

 لمحة سريعة عن الهجرة.عائالت العمال المهاجرين. انظر اللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدولية، 

 . http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.htmlالتقديرات التاريخية لسكان العالم :  6 

ودة، لكن التقديرات تشير إلى أن أعدادهم أكبر بكثير من المهاجرين الذين يعبرون إحصاء عدد المهاجرين داخلياً في العالم أقل ج 7 

طق الريفية إلى المناطق الحضرية في مليون مهاجر من المنا 120ر بـ ما يقد   2003الحدود الدولية. ففي الصين وحدها، انتقل في العام 

 (.2005) : تكاليف الهجرة الدولية ومزاياها 2005الهجرة العالمية البالد. انظر المنظمة الدولية للهجرة، 

 نامية.بالمائة من جميع المهاجرين المسجلين بين الدول ال 40وفقاً للجنة العالمية للهجرة الدولية، انتقلت نسبة  8 

 

http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html
http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html
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وتدهور البيئة والكوارث الطبيعية. وتشمل العوامل اليت جتذب املهاجرين إىل دول جديدة نقص اليد العاملة وتراجع عدد 
 عض احلاالتويف ب أسرع وأرخصالسكان، مما حيمل يف طياته بشرى العمل وحياة أفضل، ومواصالت وأنظمة نقل 

كات اهلجرة احلالية وأبناء الشتات؛ وإمكانية إرسال نقود إىل البلد األم إلعالة العائلة املباشرة شبوجود أكثر أماانً؛ و 
 واملمتدة.

 
ويف إطار اقتصاد العوملة، حدثت زايدة يف التجارة بني األمم ويف حركة رأس املال عرب احلدود. ويعين تقدم التقانة انه 

ألسهل على العديد من الناس مغادرة بلدهم. بيد أن القيود املفروضة على حركة األشخاص وأنظمة اهلجرة أصبح من ا
قد شهدت زايدة. وابت من الصعب على العديد من املهاجرين الدخول إىل الدول اليت يقصدوهنا. هذا يعين أن مزيداً 

صاًل السفر عربها. ويتكبد كثري من أولئك الذين من املهاجرين تتقطع هبم السبل يف دول الرتانزيت اليت قصدوا أ
استطاعوا الوصول إىل الدول اليت يقصدوهنا نفقات شخصية ومالية مرتفعة. ويعمل عدد كبري منهم يف القطاع غري 

الرمسي من االقتصاد حيث يعملون مقابل أجر متدٍن مع درجة ال ُتذكر من احلماية حلقوقهم اإلنسانية وحقوقهم كعمال. 
ح ذلك بشكل خاص على أولئك الذين ميلكون مهارات قليلة. واملهاجرون الذين يعيشون ويعملون يف وضع غري ويص

ٍٍ ما يتعرضون بشدة النتهاكات  –وهم أشخاص ال حيملون أذانً قانونياً للدخول إىل البلد أو البقاء فيه  –نظامي  غالبًا
 حقوق اإلنسان.

 
الدولية أن العديد من املهاجرين "ال يبحثون ببساطة عن عمل أفضل. بل أعدته منظمة العمل وُيالحظ ملف حقائق 

مبا يف ذلك األمن  –ويظل الفقر وانعدام األمن  9عمل يدفعهم إىل ذلك الفقر وعدم الشعور ابألمان". أييبحثون عن 
ف الصارخ داخل الدول وفيما بينها األسباب الرئيسية اليت تدفع أشخاصاً عديدين الختاذ قرار واإلجحا –الغذائي 

 الشروع يف رحالت اهلجرة احملفوفة ابملخاطر.
 

للنظر إليها هي اعتبارها سلسلة  رمبا وتوحي األسباب املعقدة واملتنوعة اليت تكمن خلف اهلجرة أبن أفضل طريقة
ك القسري والتطوعي. وبني هذين النقيضني، هناك درجات متفاوتة من حرية االختيار أو متواصلة ترتاوح بني احلرا

 اإلكراه يف القرارات اليت يتخذها املهاجرون لالنتقال إىل بلد آخر.
 

 محلة منظمة العفو الدولية من أجل حقوق املهاجرين
ين. وتنظر املنظمة إىل "دورة حياة" اهلجرة : قرار يساور منظمة العفو الدولية القلق على احلقوق اإلنسانية جلميع املهاجر 

مغادرة البلد األم؛ ورحلة اهلجرة؛ مبا فيها الوقت الذي يتم قضاؤه يف دول الرتانـزيت؛ والوصول إىل الدولة املقصودة 
                                                 

 .2004، مارس/آذار حقائق حول العمالة المهاجرةمنظمة العمل الدولية،  9 
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األوضاع اليت  واملكوث فيها؛ والعودة احملتملة إىل بلد املنشأ. وطوال دورة احلياة هذه، تركز منظمة العفو الدولية على
 –، وعلى أولئك األفراد أو اجلماعات األكثر عرضة للخطر إىل أقصى حد عرضة لالنتهاكات ايكون املهاجرون خالهل

 مبن فيهم املهاجرون غري النظاميني واملهاجرون األطفال واملهاجرات من النساء.
 

ة، على صعيد املهارات واملوارد والتنوع. وتقر منظمة العفو الدولية إبسهامات املهاجرين يف جمتمعاهتم اجلديدوحتتفل 
ابملزااي اليت جتلبها اهلجرة إىل الدول األم، ليس على صعيد التحويالت املالية وحسب، بل أيضاً املهارات واملعارف 

 األفضل لدى العائدين إىل أوطاهنم. وأاجلديدة 
 

كومات وسواها من اجلهات الفاعلة ابلنسبة وينظر هذا املدخل إىل حقوق املهاجرين يف مسؤوليات وواجبات احل
ويركز على الكيفية اليت جيب أن حتمي هبا السياسات واملمارسات احلكومية احلقوق اإلنسانية جلميع املهاجرين.  .للهجرة

وإذا نظران إىل أوضاع املهاجرين يف عامل اليوم، فمن الواضح أن حكومات عديدة تتقاعس عن أداء واجباهتا حياهلم. 
 أثناء حماولتهم الدخول إىل دول أخرى. ويواجه العديد آالف األشخاص مصرعهم يف كل عام يلقىكون احملصلة أنه فت

املتمثلة ابلسفر إىل دولة جديدة مزيداً من االنتهاكات واالستغالل على  وغالباً  من أولئك الذين ينجون من احملنة املروعة
الذين يفتقرون إىل وضع رمسي غالباً ما حُيرم ضمري واملسؤولني الرمسيني. و أيدي املهربني وأصحاب العمل اجملردين من ال

 نة.العيش والعمل يف أوضاع مريعة ومهيومحاية القانون هلم من حق التعليم وخدمات الصحة والسكن وُيكتب عليهم 
 
مالت من أجل حقوق لقي هذا املدخل الضوء على بعض االنتهاكات اليت يتعرض هلا املهاجرون وحيدد أجندة للحويُ 

 علىاملهاجرين. وحتتاج هذه احلملة إىل الرتكيز على إدراج قضية املهاجرين وحقوقهم يف صميم أي نقاش حول اهلجرة و 
ضمان متاشي التشريعات والسياسات  علىازدايد املساءلة على انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد املهاجرين، و 

 جرة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.الوطنية واإلقليمية املتعلقة ابهل
 

اإلنسانية هي يف صلب األجندة املقرتحة ملنظمة  والدعوة إىل معاملة مجيع املهاجرين ابحرتام كامل حلقوقهم وكرامتهم
العفو الدولية للقيام حبمالت من أجل حقوق املهاجرين. وهناك حاجة لوضع اسرتاتيجيات للتصدي للتضليل اإلعالمي 

يز واخلوف الذي غالباً ما يشكل مسة النقاش الذي يدور حول قضااي اهلجرة بني صناع القرار واجلمهور العام. والتح
وتشكل زايدة وعي الرأي العام املبين على حجج متوازنة وقائمة على املعرفة جزءاً حيوايً من أجندة حقوق اإلنسان 

قامة حتالفات مع املهاجرين وجالياهتم واملنظمات غري اخلاصة حبقوق املهاجرين. كذلك تقتضي احلملة الناجحة إ
 احلكومية وسواهم من الذين يعملون على محاية حقوق املهاجرين وتعزيزها.
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السياسة وسواهم من اجلهات  ويسعى املدخل إىل بلورة الرسالة الرئيسية ملنظمة العفو الدولية إىل الرأي العام ومعدي
. وتبعاً لذلك، تدعو منظمة العفو الدولية املشاركني يف اجرين هي حقوق إنسانيةحقوق املهالفاعلة : ومفادها أن 

 الرتكيز على مثاين جماالت رئيسية ذات أولوية عند الرتويج حلقوق املهاجرين :  إىل احلمالت والدعاة وسواهم من النشطاء
لنساء املهاجرات واألطفال ااملهاجرون غري النظاميني و  –الرتكيز على املهاجرين األكثر عرضة للخطر  .1

 ن.و املهاجر 

الدعوة للتصديق على املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان وحقوق العمل وتنفيذها، وخباصة االتفاقية الدولية  .2
 حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسراهم )اتفاقية العمال املهاجرين(

واجلهات التابعة وغري التابعة للدولة على األصعدة الدولية واإلقليمية  املطالبة بدرجة أكرب من املساءلة لألفراد .3
 والوطنية.

 الدعوة التباع سياسات للهجرة حتمي حقوق اإلنسان. .4

 الدعوة إلجراء مزيد من األحباث وتوفري معطيات أفضل. .5

واالعرتاف بدورهم يف إدراج موضوع املهاجرين وجمتمعاهتم يف صلب املناقشات اليت تدور حول اهلجرة؛  .6
 حلماية حقوقهم وتنفيذها وضمان هذا الدور.الالزمة صياغة االسرتاتيجيات 

 محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يعملون على محاية احلقوق اإلنسانية للمهاجرين وتعزيزها. .7

 زايدة وعي الرأي العام حبقوق املهاجرين وإسهاماهتم اإلجيابية يف اجملتمع. .8

 
 التعاريف 

 من هو املهاجر؟
وقد ينتقل املهاجرون  10املهاجر هو شخص ينتقل من كان إىل آخر للعيش وعادة للعمل، إما بصورة مؤقتة أو دائمة.

د يضطرون للمغادرة ألهنم ال ميلكون ما يكفي من املأكل أو املاء أو املأوى، أو داخل بلدهم األم أو إىل بلد آخر. وق
لضمان سالمتهم وأمنهم هم وعائالهتم. وقد ينتقلون للحصول على عمل أو جلمع مشلهم مع أفراد عائلتهم. ويرحل  

 كثريون ملزيج من األسباب.
 

 من هو العامل املهاجر؟
العمال املهاجرين أبنه "الشخص الذي سيمارس عمالً يكافأ عليه أو ميارسه يف احلاضر  يُعر ف العامل املهاجر يف اتفاقية

 ((.1)2أو املاضي يف دولة ال يشكل فيها مواطناً". )املادة 
                                                 

ثبت أنه من الصعب وضع تعريف شامل وعالمي للفظة "المهاجر" "ويمكن فهم لفظة المهاجر بأنها تعني "أي شخص يعيش بصورة  10 

لكن هذا التعريف قد يكون ضيقاً جداً عندما نرى أنه ‘ أقام عالقات اجتماعية ملموسة في هذا البلد.مؤقتة أو دائمة في بلد لم يولد فيه، و

 .مسرد : المهاجرون والهجرةوفقاً لسياسات بعض الدول، يمكن اعتبار شخص مهاجر حتى عندما يولد في البلد". اليونسكو، 
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 من هو العامل غري النظامي؟

هو شخص ال حيمل إذانً قانونياً للبقاء يف دولة مضيفة. وال يدخل مجيع العمال املهاجرين إىل  11العامل غري النظامي
إىل دولة ين يتم هتريبهم دولة أو يقيمون فيها بدون تصريح أو بدون واثئق. فمثاًل، غالباً ما يُزود املهربون املهاجرين الذ

وقد يصبح وضع املهاجر غري نظامي بعدد من الطرق. وأحياانً قد حيدث ذلك بدون قصد؛  ة.للعمل فيها بواثئق مزور 
من قد يكون سبب تغيري الوضع تعسفياً وجمحفاً. ويف سياق رحلة واحدة، قد يدخل املهاجر وخيرج  أخرى وأحياانً 

يفتقر إىل  هو شخصالعامل الذي ال حيمل واثئق وأنظمة التأشريات. و  سات احلكوميةوفقاً للسيا الوضع غري النظامي
 الواثئق اليت متك ِّنه من الدخول بصورة قانونية إىل البلد أو البقاء فيه.

 
 هل الالجئ أو طالب اللجوء مهاجر؟

ج بلده األم ولديه "خوف اكتسبت لفظة "الالجئ" معىن معيناً يف القانون الدويل. وتشري إىل أي شخص موجود خار 
من االضطهاد قائم على أساس جيد يستند إىل العرق أو الدين أو القومية أو االنتماء إىل مجاعة اجتماعية معينة أو رأي 

ذلك البلد أو غري مستعد لذلك. والنظام القانوين الذي ينطبق  وهو ابلتايل غري قادر على العودة إىل 12سياسي معني"
 1967اخلاصة بوضع الالجئني )اتفاقية الالجئني( وبروتوكول العام  1951على هؤالء األشخاص يشمل اتفاقية العام 

ين لالجئني امللحق هبا، إضافة إىل عدد من معاهدات حقوق اإلنسان والصكوك اإلقليمية لالجئني. ويقر اإلطار القانو 
أبن لديهم احتياجات خاصة للحماية الدولية بسبب حقيقة عدم متتعهم حبماية بلدهم األم. ولذا، بينما يُنظر إىل 

السفر أو قنوات التهريب  قالالجئني على أهنم خيتلفون عن املهاجرين، فإهنم غالباً ما يسافرون معهم ويستخدمون طر 
 مشاهبة حلقوقهم اإلنسانية وهم يف دول الرتانزيت أو الدول املقصودة.نفسها، وغالباً ما يتعرضون النتهاكات 

 
ال يُعرتف به رمسياً أبنه كذلك. وتنطبق لفظة رمسياً على  رغم أنه قدوطالب اللجوء هو شخص يطلب احلماية كالجئ 

على وضع الجئ.  شخص ينتظر قرار احلكومة أو املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني حول طلبه للحصول
 وال يقلل عدم االعرتاف الرمسي من حقه يف محاية القانون الدويل لالجئني له.

 
 ما هي اتفاقية العمال املهاجرين؟

                                                 
ها بدون إذن قانوني قد نُعتوا بالمهاجرين غير الحظت منظمة العمل الدولية بأن "األشخاص الذين يدخلون إلى دول أو يعملون في 11 

المهاجرين غير الشرعيين" مغزى معياري وتنطوي على ’القانونيين أو السريين أو الذين ال يحملون وثائق أو غير النظاميين. ولعبارة 

. ولهذا السبب ال تستخدم منظمة 2004، منظمة العمل الدولية، نحو معاملة عادلة للعمال المهاجرين في االقتصاد العالميفكرة اإلجرام". 

 العفو الدولية عبارة "المهاجر غير الشرعي".

 الخاصة بوضع الالجئين )اتفاقية الالجئين(. 1951من اتفاقية العام  1المادة  12 
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هي إحدى سبع  –اتفاقية العمال املهاجرين  –إن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
. وتعرتف صراحة ابحلقوق 2003يوليو/متوز  1وقد دخلت حيز النفاذ يف  13اإلنسان.معاهدات دولية أساسية حلقوق 

يف  اإلنسانية جلميع العمال املهاجرين وعائالهتم، حيث جتمع بني معايري أساسية حلقوق اإلنسان تنعكس أيضاً 
 الست األساسية األخرى. املعاهدات

 
ومن أهم املبادئ احملددة يف اتفاقية العمال املهاجرين مبدأ أحقية مجيع العمال املهاجرين وأفراد عائالهتم يف احرتام 

مجيع  احلقوق اليت يتمتع هباحقوقهم اإلنسانية األساسية، بغض النظر عن وضعهم القانوين يف الدولة املضيفة. وحيدد 
( واحلماية من الطرد اجلماعي )املادة 16( واحلرية )املادة 9العمال املهاجرين وعائالهتم، مبا فيه احلقوق يف احلياة )املادة 

 (.25( وأوضاع العمل الوافية )املادة 22
 

رة قانونية اتفاقية العمال املهاجرين على حقوق معينة للعمال الالجئني وعائالهتم املوجودين بصو وإضافة إىل ذلك، تنص 
( واحلق يف املعاملة 39يف البلد املضيف. وهي تشمل احلق يف حرية احلركة واإلقامة داخل أراضي الدولة املضيفة )املادة 

 (.54املتساوية مع املواطنني جلهة احلماية من الطرد من العمل )املادة 
 

ن. وحول العامل، تقوم املنظمات غري دولة على اتفاقية العمال املهاجري 34، صدقت 2006وحبلول سبتمرب/أيلول 
 احلكومية حبمالت لزايدة التصديق على هذه املعاهدة الدولية املهمة حلقوق اإلنسان ووضعها موضع التنفيذ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول : معرضون للتجاهل والتهميش واالنتهاكات
 التمييز والعنصرية وكراهية األجانب

                                                 
المعاهدات األخرى هي : العهد الدولي  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  13 

جميع والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على 

 أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
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اسيون واملسؤولون الرمسيون ووسائل اإلعالم قضااي اهلجرة أثرها امللموس على تصورات ترتك الطريقة اليت يعرض فيها السي
الرأي العام للمهاجرين وحقوقهم. ويغذي استغالل املخاوف الشعبية واستخدام املهاجرين ككبش فداء للمشاكل 

 االجتماعية املتنوعة التمييز والعنصرية وكراهية األجانب.
 

على أسس عرقية أو سواها ممنوع يف مجيع الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان )انظر والتمييز من أي نوع كان 
أدانه(. وغالباً ما تتعرض احلقوق اإلنسانية للمهاجرين للمساومة عندما تثري التصرحيات الرمسية التحيز العنصري أو  

 كراهية األجانب وحترض على شن اهلجمات على السكان املهاجرين.
 

اهية األجانب املوجهة ضد غري املواطنني، وخباصة املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء، أحد "تشكل كر 
 املصادر الرئيسية للعنصرية املعاصرة".

الذي اعتمده املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري ن دربعمل ، من إعالن وبرانمج 16قرة الف
 .2001صب، وكراهية األجانب وما يتعلق هبا من تع

 
تدابري  يف عدد من الدول ذتاليت وقعت يف الوالايت املتحدة األمريكية، اختُ  2001سبتمرب/أيلول  11ومنذ هجمات 

الناس. وقد أثر بعض هذه التدابري أتثرياً غري متناسب على املهاجرين وسواهم  لتعزيز األمن ركزت على مراقبة حتركات
ن هتديداً أمنياً صف املهاجرون، وخباصة املهاجرون غري النظاميني أبهنم يشكلو ويف بعض الدول، وُ  14ممن ليسوا مواطنني.

 أو أهنم أشخاص يشتبه أبهنم أرهابيون أو حيتمل أن يكونوا كذلك.
 

إن حتويل املهاجرين إىل كبش حمرقة وتعمد تغذية مشاعر اخلوف وترسيخ املشاعر العنصرية أو القائمة على التمييز أو  
ءات داست على بعض من أبسط كراهية األجانب من قبل بعض السياسيني وأجزاء من وسائل اإلعالم اقرتن إبجرا

 حقوق اإلنسان األساسية للمهاجرين، ومن ضمنها احلق يف حرية الشخص وأمنه.
 

ف جزء كبري من النقاش الذي يدور حول اهلجرة بعبارات مغرضة ومهينة. وتُوج ه إىل األشخاص الذين حياولون ويُغل  
وحىت "غزاة" يسعون إىل اخرتاق  متطفلني" و"فوضويني"الدخول إىل دولة أخرى، شتائم مثل "مهاجرين غري شرعيني" و"

دفاعات البالد بسوء نية. واملغزى الواضح هو أهنم يسيئون إىل النظام ويستغلون كرم الدول. وختلق هذه األوصاف 
 االنطباع أبن املهاجرين ال ميلكون حق الدخول، ليس هذا وحسب، بل إهنم ال ميلكون أية حقوق على اإلطالق.

                                                 
المتحدة المتعلق بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه. وتشير عبارة "يعيشون فيه" إلى إعالن األمم  14 

ة لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني"أي شخص ليس من مواطني دولة يوجد فيها." ويستخدم اإلعالن لفظة "أجنبي" )باالشتراك مع ا

اقية القضاء على التمييز العنصري إلى "غير المواطنين"، وتشير معايير أخرى مثل إعالن دربن إلى عبارة والسياسية مثالً(، وتشير اتف

 "ليسوا رعايا البلد". وتستخدم منظمة العفو الدولية عموماً عبارة "ليسوا من رعايا البلد".
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ينتهك الواجبات  قوق األساسية لغري املواطننيعض الدول، تبني للمحاكم أن تشريع حماربة اإلرهاب الذي يقيد احلويف ب

 الدولية حلقوق اإلنسان.
 

"ال أييت التهديد احلقيقي حلياة األمة، على صعيد عيش الناس وفقاً لقوانينها التقليدية وقيمها السياسية، 
. وذلك هو املقياس احلقيقي ملا ميكن لإلرهاب أن حيققه. والربملان هو من اإلرهاب بل من قوانني كهذه

 الذي يقرر ما إذا كان سيمنح اإلرهابيني مثل هذا النصر".
 15هوفمان، جملس اللوردات، اململكة املتحدة دلور 
 

 االستغالل
املهاجرون، السيما املهاجرون غري النظاميني خلطر االستغالل بشكل خاص من جانب أصحاب العمل  يتعرض

حقوقهم املتعلقة ابلعمل  وممارسي االجتار واملهربني. ويعين افتقارهم إىل الوضع القانوين أهنم غالباً ما يعجزون عن أتكيد
م اإلنسانية أو ال يرغبون يف أتكيدها. ويتعرض األطفال بشكل شديد لالستغالل؛ وغالباً ما تكون انتهاكات أو حقوقه

عن أعني الرأي العام، األمر الذي يسمح حبدوث انتهاكات  خمفية جيداً حقوق اإلنسان املرتكبة ضد األطفال املهاجرين 
ل خاص لالستغالل اجلنسي من جانب أصحاب العمل مرعبة بال حسيب وال عقاب. وتتعرض النساء والفتيات بشك

 أو املوظفني الرمسيني، أو إذا وقعن يف أيدي ممارسي االجتار.
 

عاماً، أبلغت منظمة العفو الدولية أهنا عملت كعاملة منـزلية يف الكويت ملدة  28هندية عمرها  ن.ر. مواطنة
نه طلب منها العمل من املنـزل. وقالت ن.ر. إابخلروج ثالث سنوات مل يسمح هلا خالهلا خمدومها الكوييت 

وقد اغتصبها القريب ومحلت منه. وبعدما وضعت طفلها ُأخذت إىل  لدى قريب ملخدومها ملدة ثالثة أايم.
قسم الرتحيل يف سجن النساء حيث اعتقلت مع طفلتها. وأعطى خمدومها جواز سفرها وتذكرة سفرها إىل 

مع طفلتها بدون موافقة والد الطفلة. وقالت ن.ر.  مغادرة البالد تستطيع الشرطة، لكن الشرطة قالت إهنا ال
ملنظمة العفو الدولية إهنا مل تستطع إبالغ الشرطة أين يعيش الرجل، ألنه مل يسمح هلا قط مبغادرة منـزل 

معها يف خمدومها، لذا مل تعرف مكان املنـزل الذي اغتصبت فيه. وعندما أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة 

                                                 
لرعايا غير بريطانيين يعتبرون  ، تبين لمجلس اللوردات في المملكة المتحدة أن االعتقال غير المحدد2004في ديسمبر/كانون األول  15 

قضية أو وآخرين ضد وزير الدولة للشؤون الداخلية، وأكس وآخرون ضد وزير الدولة  "متهمين باإلرهاب" قائم على التمييز. انظر
 اعتقال غير 2001. وقد أجاز قانون األمن والجرائم ومحاربة اإلرهاب للعام 97، الفقرة UKHL ،56( 2004) للشؤون الداخلية

 المواطنين إلى أجل غير مسمى.
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ويظل  2003، كانت هي وطفلتها حمتجزتني يف مركز الرتحيل منذ ديسمرب/كانون األول 2004يوليو/متوز 
 16وضعها غري واضح.

 
 ل املهاجرين مبوجب جمموعة من الصكوك الدولية، من ضمنها : وحُيظر استغال

  (1930املتعلقة ابلعمالة القسرية )السخرة( أو اإللزامية ) 29اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمالة األطفال والعمل الفوري على  182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
 (1999) القضاء عليها

 ( 1966العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.) 

 ( 1979اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ) 

 ( 1989اتفاقية حقوق الطفل) 

 وتوكول اخلاص مبنع االجتار ابألشخاص وخباصة النساء واألطفال وحماربته واملعاقبة عليه، والذي يكمل رب ال
 (2000اجلرمية املنظمة العابرة للحدود ) ملناهضة األمم املتحدة اتفاقية

 
 العيش يف الظل

ن بعقود، والعمال ر هبم، والعمال األرقاء أو املقيدو وخباصة األشخاص الذين مت االجتا –املهاجرون غري النظاميني 
لرمسية. ويصعب التعرف على العمال قلما يؤتى على ذكرهم يف اإلحصاءات ا –ن الذين يعملون يف منازل خاصة و املنـزلي

غري النظاميني أو تعقب أثرهم ألهنم غالباً ما جيردون من واثئق إثبات الشخصية وخيشون من االتصال ابلسلطات. 
املهاجرون أنفسهم إىل االبتعاد عن األنظار كي يفلتوا من االنتباه الرمسي أو اخلطر الذي يواجههم هم أو وأحياانً يسعى 

 عائالهتم.
 

للوضع القانوين  همفتقار غالل واالنتهاكات بشدة. وجيعل اويتعرض هؤالء املهاجرون "البعيدون عن األنظار" خلطر االست
أو الواثئق من الصعب للغاية على العديد منهم املطالبة حبقوقهم. وأصحاب العمل اجملردون من الضمري يدركون ذلك 

 وغالباً ما يستغلونه.

 

كل ما كانوا حيتاجونه هو ورقة إلثبات وجود   –ل هاتفي أو وصل حتويل نقدي أرومة شيك األجر أو سج
سبتمرب/أيلول  11أحبائهم. ومع ذلك، فإنه ابلنسبة لعائالت املهاجرين املكسيكيني الذين قُتلوا يف هجمات 

تلك  اليت وقعت يف الوالايت املتحدة األمريكية، واليت طالبت بتعويض أو جمرد شهادة وفاة، فحىت 2001
                                                 

 MDEمنظمة العفو الدولية، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : تستحق النساء الكرامة واالحترام )رقم الوثيقة :  16 

04/004/2006.) 
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وخباصة إذا كان الضحااي موجودين يف الوالايت  املتطلبات الصغرية البسيطة كان من املستحيل تلبيتها،
 املتحدة بصورة غري قانونية.

 
مل يتمكن  –ويف بعض احلاالت بدون شهادة ميالد  –فبدون أرقام الضمان االجتماعي وسجالت الضرائب 

، أو تقدمي الواثئق الضرورية 2001قرابئهم يف مسرح هجمات ن من أتكيد وجود أأفراد العائلة احملزونو 
 بقليل لكل ضحية.أمريكي للحصول على حصة من صندوق منح يف املتوسط أكثر من مليوين دوالر 

 
"عندما تكون بدون واثئق يف أية دولة، فكأنك تعيش يف الظل،" على حد قول نوربرتو تريازاس، املستشار 

ية للمواطنني املكسيكيني يف قنصلية املكسيك يف نيويورك. "فال أحد يراك، وال أحد القانوين للحماية القانون
يالحظ وجودك. وميكنهم رؤية عملك، وأبنك تسهم يف االقتصاد والسلع االستهالكية، لكنك لست موجوداً 

 يف احلقيقة".
 

لقوا مصرعهم يف هجمات  –مجيعهم من املهاجرين غري النظاميني  –يُعتقد أن ستة عشر مواطناً مكسيكياً 
. بيد أن عائالت مخسة منهم فقط استطاعت إثبات وفاة أحبائها يف اهلجمات 2001سبتمرب/أيلول 

 وابلتايل استحقت التعويض.
 
  .2004سبتمرب/أيلول  10، أسوشيايتد برس، "املكسيكيني 11/9ال أجوبة ألقرابء ضحااي "

 
لعائلة أو الشبكات االجتماعية يف الدول املقصودة. وميكن أن تعرضهم غالباً ما جيد املهاجرون أنفسهم معزولني عن ا

العزلة االجتماعية خلطر االستغالل واالنتهاكات بشكل خاص. وعندما يكونون يف وضع غري نظامي، غالباً ما خيشون 
تغلب على عزلتهم من أن يؤدي اللجوء إىل اخلدمات أو الشبكات االجتماعية أو احمللية اليت ميكن أن تساعدهم يف ال

 إىل لفت نظر السلطات إليهم وابلتايل تعريضهم خلطر االعتقال أو الطرد.
 

 اجملموعات املعرضة بشدة النتهاكات حقوق اإلنسان
يتعرض بعض املهاجرين أو جمموعات املهاجرين بشكل خاص النتهاك حقوقهم اإلنسانية، بسبب وضعهم القانوين أو 

هم أو غري ذلك من الظروف. وضعهم االجتماعي أو لغتهم أو عرقهم أو إثنيتهم أو دينجنسهم أو عمرهم أو دخلهم أو 
 ما يندرج املهاجرون األفراد حتت أكثر من فئة واحدة من هذه الفئات، مبا يزيد من تعرضهم خلطر االنتهاكات. وغالباً 
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 املهاجرون غري النظاميني
جيدون أنفسهم يف وضع غري نظامي خلطر انتهاكك حقوقهم يتعرض املهاجرون الذين ال ميلكون واثئق صحيحة أو 

 اإلنسانية بشكل متزايد.
 

يف الدولة املضيفة، يقع العمال املهاجرون غري النظاميني بسهولة  نظراً لوضعهم القانوين غري املستقر
رة فريسة لالبتزاز ويتعرضون جداً خلطر االنتهاكات واالستغالل من جانب أصحاب العمل وموظفي اهلج

 والبريوقراطيني الفاسدين والعصاابت اإلجرامية.
 .2004منظمة العمل الدولية، حنو معاملة عادلة للعمال املهاجرين يف االقتصادي العاملي، 

 
وتنشأ املشاكل اليت يواجهها املهاجرون غري النظاميني بشكل رئيسي من افتقارهم إىل وضع قانوين وحقيقة أن معظمهم 

ري الرمسي أو اقتصاد الظل. وبدون وضع قانوين أو محاية قانونية، يتعرضون خلطر االستغالل يعملون يف القطاع غ
رف الذين يرتكبون هذه عواملوظفني الرمسيني عدميي الضمري على السواء. وي واالنتهاكات من جانب أصحاب العمل

ميني غالباً ما ميانعون يف اللجوء إىل االنتهاكات أنه من غري احملتمل أن خيضعوا للمساءلة ألن املهاجرين غري النظا
السلطات إلنفاذ االحرتام حلقوقهم. وخيشون عموماً من لفت االنتباه الرمسي إليهم، وابلتايل يعرضون أنفسهم لالعتقال 

 أو الرتحيل.
 
 ‘املهاجرون الناجون’

عن االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف شىت أحناء العامل، ترغم االنتهاكات اجلسيمة للحقوق املدنية والسياسية، فضالً 
العديد من املهاجرين على مغادرة دايرهم ويف أغلب األحيان ترك عائالهتم أيضاً، حبثاً عن السالمة واألمن والرزق 

املستدام. وينتقلون يف إطار اسرتاتيجية البقاء. واألشخاص الذين يفرون من احلرمان الشديد وانتهاكات احلقوق 
اخليارات يف احلياة ويف اهلجرة. فمعظمهم يعاين من الفقر املدقع. وبينهم   حد من و االجتماعية لديهم أدىناالقتصادية أ

يتخذون قرارات ابهلجرة تنطوي على خماطرة شديدة وذلك حبثاً عن األمن البشري ألنفسهم كثري من النساء. وغالباً ما 
شخاص يشكلون عماالً غري مهرة أو قليلي املهارة اندرة. لذا من ولعائالهتم. والسبل القانونية للهجرة املتاحة أمام أ

 احملتمل جداً أن يتأثروا ابلقيود املفروضة على اهلجرة ويقعوا فريسة لشبكات االجتار أو التهريب.
 

يف أجزاء عديدة جداً من العامل، ابتت اهلجرة اسرتاتيجية للبقاء ... وغالباً ما تكون اجلماعات احملرومة يف 
تمع، مثل النساء واألقليات اإلثنية والسكان األصليني واألاصاع عدميي اجلنسية، األكثر قررقاً اجمل

 للمغادرة ويتعرضون جداً خلطر الوقوع بني أيدي املهربني وممارسي االجتار.
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األول  اهلجرة يف عامل مرتابط : اجتاهات جديدة للعمل. تقرير اللجنة العاملية للهجرة الدولية، أكتوبر/تشرين
2005. 

 
األشخاص الذين يتخذون قرار اهلجرة يف إطار اسرتاتيجية للبقاء اندراً ما يتمكنون من وضع خطط بديلة )"اسرتاتيجية 

خروج"( يف حال كانت جتربتهم يف اهلجرة مسيئة. لذا ال جيدون أمامهم من خيار سوى حتمل األوضاع االستغاللية 
 تعود خياراً حراً. عنها. واهلجرة يف ظل هذه الظروف العملون بعيداً عندما ينتقلون من دايرهم ويعيشون وي

 
 فضت طلباهتماللجوء الذين ر   ، مبن فيهم طالبو‘املهاجرون الذين تقطعت هبم السبل’

العديد من املهاجرين تتقطع هبم السبل يف دول الرتانـزيت أو الوجهة املقصودة : وحيرمون من حق الدخول والبقاء بصورة 
 ونية، لكنهم يعجزون عن العودة إىل بلداهنم األصلية.قان
 

وال يستطيع بعض املهاجرين العودة إىل بلداهنم األصلية بسبب استمرار انعدام األمن أو عدم وجود وسيلة قانونية 
ث للوصول إىل هناك أو استحالة عودهتم عملياً. وال مينح العديد منهم أي شكل من أشكال الوضع القانوين، حىت حي

 يتبني أن العودة مستحيلة.
 

ن الذين تتقطع هبم السبل هم أشخاص رُفضت الطلبات اليت قدموها للحصول على وضع الجئ. والعديد من املهاجري
واألشخاص الذين رفضت طلبات جلوئهم مبوجب إجراء عادل ومرٍض ال يتمتعون بعد ذلك حبماية القانون  الدويل 

 يتمتعون حبماية القانون الدويل حلقوق اإلنسان.بيد أهنم جيب أن يظلوا  .لالجئني
 

املزااي االجتماعية  [يف اململكة املتحدة] 2004من قانون اللجوء واهلجرة للعام  9سحب الباب 
واملساعدة السكنية من عائالت طاليب اللجوء الذين رفضت طلباهتم والذين "تقاعسوا عن اختاذ 

وتعيش يف خوف من  ردت العائالت وس حب الدعم منهاتش خطوات معقولة" ملغادرة بريطانيا. وقد
 قرت رعاية الدولة. وضع أطفاهلا

 .2006يناير/كانون الثاين  31، ذي غارداين"برانمج اللجوء يدفع العائالت إىل االختباء"، 
 

رهن االعتقال  وحُيتجز العديد من املهاجرين الذين تقطعت هبم السبل والذين ال يستطيعون العودة إىل بلداهنم األصلية
املطول وأحياانً غري احملدد. وحُيرم العديد منهم من حق العمل أو احلصول على مساعدة الضمان االجتماعي أو غريها 

وتتخلى عنهم فعلياً  أو يعتمدون على اجلمعيات اخلريية :من ضروب املساعدة. ونتيجة لذلك، يعيشون يف عوز وإمالق 
 الدولة اليت يعيشون فيها.
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 ءالنسا

حبثاً عن العمل أو األمن. وهناك اجتاه  نجترب النـزاعات والفقر وانتهاكات حقوق اإلنسان النساء على مغادرة بلداهن
متناٍم يف مناطق عديدة، وخباصة يف أورواب وآسيا، النتقال النساء كمهاجرات يتمتعن ابالستقاللية االقتصادية وليس  

 إىل ترك عائالهتن ورائهن. ألقرابء ذكور. وتضطر كثريات منهن كمعوالت
 

إن التمييز ضد النساء يف بعض برامج اهلجرة النظامية يدفعهن إىل اهلجرة غري النظامية، بسبب عدم توافر السبل 
بدون وعي منهن، مع القانونية أمامهن. وتتورط أعداد كبرية من النساء الاليت يعجزن عن تغطية نفقات سفرهن، غالباً 

أغلب األحيان يعقب الوعد حبياة أفضل لعائالهتن استغالل وانتهاكات، من ضمنها السخرة ويف  شبكات االجتار.
 )العمل بدون أجر( أو العقود اجملحفة، أو العبودية أو األوضاع الشبيهة ابلعبودية.

 
هم من مليار نسمة  1,5والبالغ عددهم إن أغلبية الذين يعيشون على دوالر واحد يف اليوم أو أقل ’

 ‘النساء
 17أتنيث الفقر، 1دائرة املعلومات العامة يف األمم املتحدة، ملف احلقائق 

 
مييز واالستغالل واالنتهاكات، بسبب وضعهن كنساء أو مهاجرات أو تتعرض النساء املهاجرات بشكل خاص خلطر الت

املنازل وأماكن مثالً كعامالت يف  –معامالت يف أسواق عمالة تفصل بني الرجال والنساء كغري مواطنات، وغالباً  
ويف أغلب األحيان يعشن بعيداً عن أنظار اجملتمع وميكن أيضاً أن  18ابلسخرة أو يف قطاع اجلنس. العمل الشبيه

ى يواجهن مزيداً من احلواجز القائمة على النوع االجتماعي يف وجه حقوق إنسانية مثل تكافؤ األجر أو احلصول عل
 اإلنصاف أو التعويض.

 
 األطفال

يتعرض األطفال بشكل خاص للخداع واالستغالل بسبب صغر سنهم أو عدم نضوجهم أو افتقارهم إىل التعليم. ويتم 
توظيف العديد منهم بصورة غري قانونية للقيام أبسوأ أشكال العمالة اليت حيتمل أن تلحق األذى بصحتهم العقلية 

                                                 
إضافة إلى ذلك استمرت الفجوة القائمة بين النساء والرجال الذين يجدون أنفسهم أسرى دوامة الفقر في االتساع في العقد الماضي،  17 

بالمائة  50مي، تكسب في المتوسط النساء أكثر قليالً من نسبة وهي ظاهرة يشار إليها عادة بعبارة "تأنيث الفقر". وعلى الصعيد العال

 تأنيث الفقر.، 1مما يكسبه الرجال". دائرة المعلومات العامة لدى األمم المتحدة. ملف الحقائق 
http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/fs1.htm 

لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، وحدة المعلومات والتعلم على  منظمة العمل الدولية، الفريق االستشاري متعدد المعارف 18 

 اإلنترنت الخاصة بالنوع االجتماعي.
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ضطر األطفال املهاجرون إىل القبول هبا التسول واألفالم والصور الداعرة والبغاء يلعمل اليت واجلسدية. وتشمل أنواع ا
غالباً ما يقع و  19القسري وبيع املخدرات واالنضمام إىل القوات املسلحة أو العمالة املنـزلية يف أوضاع شبيه ابلرق.

 األطفال ضحااي ملمارسي االجتار وأصحاب العمل اجملردين من الضمري بدون أن تتاح هلم إمكانية للهرب.
 

مع  صول على اخلدمات األساسية ومشاكلمشاكل يف احل [األطفال] "بدون واثئق صحيحة، قد يواجه
هلما؛ ويف بعض احلاالت، أعيد القانون. وقد ي فصل األطفال عن والديهم يف حال توقيفهما أو اعتقا

 األطفال إىل أوطاهنم بدون راادين."
، ورقة ُقدمت يف االجتماع التنسيقي ‘منظور لليونسيف:  واالجتار مقاربة حلقوق الطفل تتعلق ابهلجرة الدولية’

 .2004أكتوبر/تشرين األول  28-27الثالث اخلاص ابهلجرة الدولية، نيويورك، 
 

ظ سجالت املواليد يف البلد األصلي للطفل من خطر االجتار به هبدف استغالله جنسياً أو يف ويزيد عدم الدقة يف حف
ي أثر ذلك الطفل تضاؤالً فالعمل. فإذا كان الوجود القانوين للطفل غري مسجل بصورة دقيقة وكافية، تتضاءل فرص تق

 شديداً.
 

واثئق، قد ال تتاح هلم إمكانية تسجيل والدهتم.  واألطفال الذين يولدون يف اخلارج، وخباصة ملهاجرين ال حيملون
عدميي اجلنسية. كما يقل احتمال دخول  طفال العمال املهاجرين وقد يصحبونوابلتايل، ال يتم تسجيل العديد من أ

 أطفال املهاجرين غري النظاميني إىل املدارس أو احلصول على الرعاية الصحية اليت حيتاجوهنا خالل طفولتهم.
 

 ون عدميو اجلنسيةاملهاجر 
( الشخص عدمي 1954األشخاص عدميي اجلنسية )اتفاقية عدميي اجلنسية للعام بوضع تُعر ِّف االتفاقية اخلاصة 
ال يعترب مواطناً من جانب أية دولة مبوجب قانوهنا." وليس مجيع األشخاص عدميي اجلنسية من اجلنسية أبنه "شخص 

رتاف ابحلقوق اإلنسانية للمهاجرين على مر السنني والعقود وحىت القرون املهاجرين. ومع ذلك فإن التقاعس عن االع
ميثل سبباً مهماً لوجود عدميي اجلنسية يف خمتلف أجزاء العامل. واملهاجرون، وخباصة املهاجرون غري النظاميني، غالباً ما 

لذا ميكن أن يصبح هؤالء يعجزون عن تسجيل والدات أطفاهلم أو خيشون فعل ذلك يف البلدان اليت يقصدوهنا، و 
األطفال عدميي اجلنسية. وحترم قوانني اهلجرة يف بعض الدول األطفال الذين يولدون ألبناء غري مواطنني من حقوق 

اجلنسية حىت ولو كانت النتيجة أن يصبح الطفل عدمي اجلنسية. ويتحول العديد من األشخاص الذين يتم االجتار هبم، 
 ىل عدميي اجلنسية فعلياً من خالل مصادرة أوراق أثبات شخصيتهم من جانب املتاجرين هبم.السيما النساء واألطفال إ

                                                 
 .1999حول أسوأ أشكال عمالة األطفال،  182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  19 



 العيش يف الظل : مدخل إىل احلقوق اإلنسانية للمهاجرين 16

 

 POL 33/006/2006رقم الوثيقة :   2006منظمة العفو الدولية سبتمبر/أيلول 
 

 
ا يقيمون فيها ميكن اعتقال األاصاع عدميي اجلنسية واملوجودين خارج بلداهنم األم أو الدولة اليت كانو 

 أغلب إذا رفضت تلك الدول منحهم حق الدخول جمدداً إىل أراضيها. ويف سابقاً لفرتات طويلة
األحيان، فإن األاصاع الذين ال يستطيعون أن يثبتوا وجود ارتباط قانوين هلم بدولة ما حيرمون حىت من 

 حقوق التعليم والرعاية الطبية والعمل. –أبسط احلقوق 
يل، املفوضية العليا لشؤون الالجئني واالحتاد الربملاين الدو  –كتيب ألعضاء الربملان   –اجلنسية وانعدام اجلنسية 

2005. 
 

حظي األشخاص عدميو اجلنسية ابعرتاف خاص يف القانون الدويل. كذلك تتمتع املفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم 
املتحدة، وهي وكالة األمم املتحدة املسؤولة عن محاية الالجئني واليت تعمل على إجياد حل ملشاكل الالجئني، 

سية والتقليل منها ومحاية مجيع األشخاص عدميي اجلنسية. وتشمل هذه بصالحيات عاملية حمددة ملنع انعدام اجلن
واتفاقية  1954الصالحيات الرتويج للتصديق على اتفاقيتني تتعامالن مع  انعدام اجلنسية : اتفاقية انعدام اجلنسية 

 20(.1961خفض حاالت انعدام اجلنسية )اتفاقية انعدام اجلنسية للعام 
 
 
 
 

 ‘إدارة اهلجرة’الفصل الثاين : 
ئيسي لدى منظمة العفو الدولية يف ضمان احرتام احلقوق اإلنسانية للمهاجرين ومحايتها وتعزيزها. يتمثل ابعث القلق الر 

ويف حني أن تصميم سياسات اهلجرة هو أساساً مسألة ختص كل حكومة على حدة، إال أن أية سياسات كهذه جيب 
 أن تتطابق مع القانون واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان.

 
 دودهاسيادة الدولة وح

سواء يف الدول الغنية أو الفقرية، يعرب الناس احلدود كل يوم، أحياانً نتيجة االتفاقيات الثنائية بني الدول، ونتيجة 
العمليات االقتصادية العاملية أو اإلقليمية وغالباً يف تنقالت لألشخاص غري خاضعة للسيطرة والتنظيم. ويف وقت تُعترب 

                                                 
دولة على التوالي على هاتين االتفاقيتين، إال أنهما تظالن أداة حيوية لحماية الحقوق اإلنسانية  31دولة و 59بينما صادقت حتى اآلن  20 

 لألشخاص عديمي الجنسية وتعزيزها، وينبغي حث الدول على التصديق على هاتين االتفاقيتين وتنفيذ نصوصهما.



  17 العيش يف الظل : مدخل إىل احلقوق اإلنسانية للمهاجرين

 

 POL 33/006/2006رقم الوثيقة :   2006منظمة العفو الدولية سبتمبر/أيلول 
 

للخطر، تشكل تدابري مراقبة اهلجرة، مثل شروط أتشريات الدخول أو نقاط التفتيش عند  فيه سيادة الدولة أبهنا معرضة
 احلدود وسيلة ظاهرة للعيان لتأكيد سيادة الدولة.

 
وتتمتع الدولة ابحلق السيادي يف ممارسة السلطة على حدودها. وهذا يعين أهنا متارس والية قضائية حصرية على 

 جملاالت اليت متارس فيها احلكومات هذا احلق بقوة أكرب مما متارسه يف جمال اهلجرة.أراضيها. وهناك عدد قليل من ا
 

 .بيد أن السيادة ليست مطلقة
السيادة ليست  ضائية حصرية على أراضيها ... لكنفالسيادة تعين أن الدولة تستطيع ممارسة والية ق

 مطلقة
 

ة السلطة على حدودها، إال أنه يرتتب عليها ق يف ممارسسلطة السيادة ليست بال حدود. وبرغم أن الدول تتمتع ابحل
واجب احرتام الواجبات القانونية الدولية اليت تتحملها طواعية، مبا فيها محاية احلقوق اإلنسانية جلميع املهاجرين. أيضاً 

وال ميكن للدولة أن  21وال ميكن استخدام السيادة كحجة دفاعية الرتكاب أفعال غري قانونية مبوجب القانون الدويل.
 سلطاهتا الشرعية بروح املسؤولية ومبا يتماشى مع القانون الدويل. تكون انتقائية يف احلقوق اليت تطبقها. فعليها ممارسة

 
 ‘إدارة اهلجرة’سياسات 

أنواعاً أخرى. فالعديد رمسياً بعض األنواع املختارة للهجرة، بينما تثبط ‘ إلدارة اهلجرة’تشجع معظم السياسات احلكومية 
هاجرين غري النظاميني عن أراضيها تكون مستعدة لتحمل من احلكومات اليت تشري علناً إىل الضرورة املطلقة إلبعاد امل

وجود ال بل حىت منو أسواق العمل غري الرمسية اليت تعتمد اعتماداً كبرياً على عمالة املهاجرين غري النظاميني. وبينما 
ا عرب احلدود ن ابنعكاساهتقضت احلكومات تقليدايً أبن اهلجرة مسألة سيادية وداخلية كلياً، إال أن معظمها أقر اآل

 يف عمليات ثنائية أو إقليمية أو دولية إلدارة اهلجرة. وشارك
 

وحتبذ بعض احلكومات اهلجرة، بسبب القيمة االقتصادية للتحويالت إىل الدولة املرسلة، فضالً عن املزااي االجتماعية 
جرة ألهنا تدرك القيمة االقتصادية لقطاع اهل واالقتصادية للعمال املهاجرين يف الدولة املتلقية. وتتساهل بعض الدول إزاء

السوق غري الرمسية الذي يعمل فيه معظم املهاجرين. وتشجع دول أخرى املهاجرين على العمل يف قطاعات تعاين من 
نقص يف العمالة. كذلك تؤثر النسبة العالية للسكان املسنني واالخنفاض اهلائل يف معدالت اخلصوبة يف الدول املتطورة 

                                                 
(. طبيعة الواجبات القانونية العامة المفروضة على الدول 80)31نظر لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ا 21 

 . 2004مايو/أيار  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،26األطراف في العهد، 
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كومات ملا فيه مصلحة اهلجرة، ليس أقله للحفا  على نظامي معاشات التقاعد والضمان االجتماعي وإجياد على احل
عدد كاف من مقدمي الرعاية. والدول اليت ترسل املهاجرين إىل اخلارج تتطلع إىل احلصول على مزية حتويالت املهاجرين 

كذلك تسعى هذه الدول إىل االستفادة من مزااي "هجرة األدمغة" عندما يعود مواطنوها إىل الوطن وقد   22القتصادايهتا.
 اكتسبوا مهارات جديدة يف الدولة اليت عملوا فيها.

 
بيد أن العديد من السياسيني وسواهم من معدي السياسة يتأثرون جداً ابلتصور القائل إن اختاذ موقف متشدد إزاء 

يد من شعبيتهم لدى الناخبني. وميكن بسهولة خلق اخلوف، الذي يتجلى يف الردود العنصرية وكراهية اهلجرة سيز 
األجانب، يف صفوف اجلمهور، ويشكل املهاجرون هدفاً سهاًل. كما أن سياسات تقييد اهلجرة ميكن أن تنبع من 

هاجرون غري النظاميني، على اهلوية القومية مشاعر ومهوم وطنية إزاء اخلطر املتصور الذي يشكله املهاجرون، السيما امل
املربمة بني الدول للسيطرة على اهلجرة. وهي تشمل اتفاقيات  االتفاقيات الثنائيةأو أمن البالد. وهناك العديد من 

مثل التهريب واالجتار. وتعقد بعض الدول األم اتفاقيات مع دول الوجهة  العمالة واتفاقيات ملعاجلة بواعث قلق
ودة حلماية عماهلا املهاجرين أو لضمان دخوهلم إىل أسواق العمل يف الدول اليت يقصدوهنا. وغالباً ما تتطلع دول املقص

الوجهة املقصودة لعقد اتفاقيات للعودة واإلدخال من جديد مع الدول األصلية ودول الرتانزيت. وتتخذ هذه االتفاقيات 
 كرات تفاهم.شكل اتفاقيات تشغيلية أو اتفاقيات إطار أو مذ 

 
من احلراك ملوطين الدول األعضاء.  متفاوتةتنص على درجات  ترتيبات إقليميةكذلك تشارك حكومات عديدة يف 

فمثاًل، متنح اتفاقيات اجملموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس( مواطين تلك الدول حق "الدخول إىل واإلقامة 
اد األورويب، ُيسمح ملواطين دول االحتاد األورويب ابحلراك الكامل، مبا يف ذلك واالستقرار" يف أية دولة عضو. ويف االحت

ألغراض العمل. ويُركز احلراك داخل السوق املشرتكة للقمع اجلنويب ألمريكا اجلنوبية )مركوسور( يُركز حصراً على تنقل 
اندرة، فإن الدول اليت تتألف منها رابطة دول  املهنيني. ويف آسيا، اليت كانت فيها االتفاقيات امللزمة حول قضااي اهلجرة

جنوب شرق آسيا )آسيان( وافقت من حيث املبدأ على فتح قطاعات معينة أمام العمال القادمني من دول آسيان. 
، التزمت الدول األعضاء يف آسيان بصياغة صك 2004للعام  وإضافة إىل ذلك، فإنه مبوجب برانمج فيينتيان للعمل

اتفاقيات ملزمة حول لعمال املهاجرين ومحايتها. واتسمت منطقة الشرق األوسط ابملثل ابالفتقار إىل لتعزيز حقوق ا
اخلاص ابهلجرة يف غرب املتوسط، واليت استضافتها املنظمة  5+  5اهلجرة. واستهدفت سلسلة من اللقاءات حلوار 

لصلة على تعقيد أمناط اهلجرة يف هذه تعزيز التنسيق وحتديد الردود ذات ا 2004و 2002الدولية للهجرة بني 
 املنطقة.

                                                 
مليار دوالر منها إلى  150، ذهب 2004مليار دوالر أمريكي أُرسلت كتحويالت في العام  216 تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 22 

الدول النامية. وتفوق التحويالت قيمة المساعدات الخارجية وتشكل المصدر األكبر لرأس المال األجنبي في عشرات الدول. انظر البنك 

 (2006) تحويالت الهجرة الدولية وهجرة األدمغةالدولي، 
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، سعت احلكومات للتوصل إىل إمجاع حول مبادئ عامة يرتكز عليها نظام دويل "إلدارة اهلجرة". الصعيد الدويلوعلى 

ومن األمثلة احلديثة على ذلك، مبادرة برين، وهي عملية تشاورية بني احلكومات هتدف إىل "حتقيق إدارة أفضل للهجرة 
وهناك مثال آخر هو العملية التشاورية  23على املستوى اإلقليمي والدويل من خالل التعاون األفضل بني الدول."

الدويل منظمة العمل  احلكومية الدولية داخل منظمة العمل الدولية. وقد دعت اجللسة الثانية والتسعون ملؤمتر العمل
الدولية إىل تنفيذ خطة عمل حول العمال املهاجرين هتدف إىل ضمان مشل العمال املهاجرين يف نصوص املعايري الدولية 

نني االجتماعية الوطنية املعمول هبا. ولتحقيق ذلك، اعتمدت اهليئة احلاكمة للعمل واستفادهتم من قوانني العمل والقوا
 .العمالة هجرةمتعدد اجلوانب غري ملزم بشأن  لية إطاراً يف منظمة العمل الدو 

 
واملنظمة الدولية للهجرة هي منظمة غري حكومية اضطلعت بدور قيادي يف املناقشات اليت تدور حول إدارة اهلجرة يف 

ر الدويل حول الساحة الدولية وتلعب دوراً متزايد األمهية يف إعداد سياسة دولية للهجرة. ويتجلى ذلك بوضوح يف "احلوا
الذي يهدف إىل تعزيز آليات التعاون بني احلكومات يف جماالت مثل اهلجرة والتجارة والعمالة والصحة  24اهلجرة"

على معاهدة دولية  والتنمية. وال تتمتع املنظمة الدولية للهجرة بصالحيات رمسية للحماية أو أبية مسؤولية لإلشراف
 حتمي املهاجرين.

 
 وحقوق اإلنسان‘ إدارة اهلجرة’

فعااًل، فال يكفي أن يكون جديراً بثقة الدول وحسب، بل أيضاً جديراً بثقة املهاجرين. ‘ إدارة اهلجرة’كي يكون نظام 
يسعى بصورة حثيثة الحرتام ولتحقيق ذلك، ينبغي أن حيرتم احلقوق اإلنسانية األساسية للمهاجرين، ويف الواقع جيب أن 

حقوق مجيع املهاجرين ومحايتها وتعزيزها. لذا ينبغي على الدول أن تكفل أبال تضعف سياساهتا وممارساهتا أبي شكل 
مهاجرين، بصرف النظر عن عوامل مثل وضعهم أو طريقة سفرهم ووصوهلم إىل أراضي الدولة. وبشكل  ق أيحقو 

ض املهاجرين ملزيد من خماطر االنتهاكات يف أية مرحلة من رحلة عر ِّ ارسات أن تُ خاص، ال جيوز هلذه السياسات واملم
، سواء كان وطنياً أو ثنائياً أو إقليمياً أو دولياً، جيب هجرهتم. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن أي نظام "إلدارة اهلجرة"

 أن يتم إعداده ضمن إطار حلقوق اإلنسان.
 

                                                 
 .http://www.bfm.admin.ch/index.php?id=226&L=3انظر مبادرة بيرن :  23 

ز قدرة الحكومة على ضمان تالحظ المنظمة الدولية للهجرة في موقعها اإللكتروني أن "هذه المبادرة تهدف في النهاية إلى تعزي 24 

المنظمة للهجرة وتعزيز جوانبها اإليجابية والتقليل من الهجرة غير النظامية." انظر  اإلدارة

http://www.iom.int/en/know/idm/index.shtml. 

http://www.iom.int/en/know/idm/index.shtml
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ض سياساهتا وممارساهتا على صعيد إدارة اهلجرة املهاجرين خلطر عر   ال ت  ينبغي على الدول أن تكفل أب
 االنتهاكات

 
 ه حيق للحكومة أن : نيعين حق الدول يف إدارة اهلجرة أ

 تعرف من يعرب حدودها 

 اخلاصة هبا تقرر برامج وسياسات اهلجرة 

 تتخذ خطوات للتقليل من اهلجرة غري املصرح هبا. 

 
 :احلكومة ملزمة بـ  ويف الوقت ذاته،

  احرتام مبدأ عدم اإلعادة القسرية الذي ينص على أنه ال جيوز إعادة أي شخص على أي حنو كان إىل بلد
يتعرض فيه خلطر التعذيب أو غريه من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان؛ ويتضمن هذا املبدأ عدم رفض 

 ن.و هم طالبو اللجوء، والالجئأشخاص على احلدود يطلبون احلماية الدولية، مبن في

 فيها  ع املهاجرين إىل أراضيها وإقامتهمواملمارسات ذات الصلة بدخول مجي والسياسات ضمان متاشي القوانني
وعودهتم مع مبادئ القانون الدويل حلقوق اإلنسان )والقانون الدويل لالجئني والقانون اإلنساين الدويل حبسب 

 االنطباق(.

  أكانت تشريعية أم إدارية( مبا يتماشى مع معايري حقوق )اءات الدخول واإلبعاد/الرتحيل ضمان تنفيذ إجر
 اإلنسان.

  ضمان محاية احلقوق اإلنسانية جلميع املهاجرين املوجودين يف أراضيها أو اخلاضعني لسيطرهتا الفعلية، وخباصة
 دلة ومواتية.حق مجيع العمال املهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم، يف أوضاع عمل عا

 
 الفصل الثالث : حقوق املهاجرين مبوجب القانون الدويل

تتقاطع جتربة املهاجر مع عدد من جماالت القانون الدويل. واملصادر األساسية للقانون هي قانون حقوق اإلنسان )الذي 
قانون الالجئني )الذي قد ينطبق يشمل اتفاقية العمال املهاجرين(، وقانون العمل )مبا فيه معايري منظمة العمل الدولية( و 

والقانون اإلنساين الدويل  25لقانون(،يف تفسري ا الفروع األخرى إرشادمباشرة أو يساعد، على سبيل القياس، يف 
 والقانون اجلنائي الدويل.

 

                                                 
تعامل منظمة العفو الدولية قضايا الالجئين واللجوء كمجال منفصل من القانون عن قانون الهجرة، رغم أنها تدرك تقاطع هاتين  25 

 سياق التدفقات المختلطة لالجئين والمهاجرين. المجموعتين من القانون، وبخاصة في
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وال توجد جمموعة منفصلة للقانون الدويل للهجرة. ومع ذلك، هناك "نظام دويل للهجرة" يف طور النشوء يتألف من 
ناضلني من أجل احلقوق اإلنسانية للمهاجرين أن وينبغي على الدعاة واملاملعايري واآلليات واملؤسسات الدولية. 

إىل التأكد من أن نقطة االنطالق األساسية للنظام الدويل للهجرة هي حقوق املهاجرين وليس مصاحل  ايسعو 
 الدول.

 
 كذلك تقع مسؤولية محاية احلقوق اإلنسانية للمهاجرين على عاتق جمموعة من اهليئات، وخباصة : 

 قوق اإلنسان.املفوضية العليا حل 

 .هيئات مراقبة معاهدات األمم املتحدة،  وخباصة اللجنة املعنية ابلعمال املهاجرين 

  اإلجراءات اخلاصة ملؤسسات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، وخباصة املقرر اخلاص املعين ابحلقوق
 اإلنسانية للمهاجرين.

 ،حيث تنطبق اتفاقية الالجئني، اليت تتحمل مسؤولية تعزيز  املفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة
 االتفاقيات اخلاصة ابنعدام اجلنسية.

 .منظمة العمل الدولية حيث تنطبق االتفاقيات ذات الصلة ملنظمة العمل الدولية 

 
مريكية تتحمل مجيعها وعلى املستوى اإلقليمي، فإن االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب وجملس أورواب ومنظمة الدول األ

 مسؤولية عن اإلشراف على تنفيذ الصكوك اإلقليمية املتعلقة حبماية حقوق املهاجرين.
 

 مبدأ عدم التمييز
املهمة يتسم مبدأ التمييز أبمهية حمورية للحقوق اإلنسانية جلميع املهاجرين. ويرد هذا املبدأ يف مجيع الصكوك الدولية 

 26حلقوق اإلنسان.
 

 ويستطيع املهاجرون أن يؤكدوا حقهم يف عدم التعرض للتمييز ألسباب خمتلفة مبوجب : 
  اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية اليت تكفل احلقوق املعرتف هبا يف العهد ( من العهد الدويل1)2املادة 

نوعه، مثل العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أايً كان  متييز بدون

                                                 
شاري حول الوضع القضائي للمهاجرين الذين ال يحملون وثائق وحقوقهم، تبين لمحكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان في رأي است 26 

 أن "مبدأ المساواة أمام القانون والحماية المتساوية أمام القانون وعدم التمييز ينتسب إلى القانون القطعي ]أي الحقوق األكثر جوهرية

القانوني للنظام العام الوطني والدولي يتركز عليه، وهو مبدأ أساسي يمتد إلى جميع القوانين". الرأي وقطعية[ ألن كامل الهيكل 

 .2003سبتمبر/أيلول  17الصادر في   OC-18/03االستشاري 
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فل احلماية اليت تك 26أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر؛ واملادة 
 املتساوية أمام القانون بدون أي متييز؛

  ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تكفل احلقوق الواردة 3)2املادة
 أايً كان نوعه؛ متييز يف العهد بدون

  من أي نوع كان؛ متييزاقية بدون ( من اتفاقية حقوق الطفل اليت تكفل احلقوق الواردة يف االتف1)2املادة 

  ( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري اليت حتظر التمييز على أساس 1)1املادة
 العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين؛

  على أساس اجلنس؛ تمييزال من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت حتظر 1املادة 

  ين لتشمل فيما يتعلق حبقوق العمال املهاجر للتمييز اتفاقية العمال املهاجرين اليت توسع األسباب احملظورة
 والوضع االقتصادي والوضع االجتماعي. القناعة والقومية والسن

 
املواطنون. فمثالً يف بعض الوالايت  وال يعين مبدأ عدم التمييز أن للمهاجرين احلقوق ذاهتا ابلضبط اليت يتمتع هبا

هتا اليت حيق للمواطنني االقضائية للدول، ال حيق للمهاجرين احلصول على مزااي الضمان االجتماعي على األسس ذ
وال  –التمتع هبا. بيد أن مبدأ عدم التمييز يعين أن أية اختالفات يف معاملة املهاجرين جيب أن تتقيد ابلقانون الدويل 

تنتهك احلقوق اإلنسانية للمهاجرين املعرتف هبا دولياً. وتسمح اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  جيوز أن
القيود أو األفضليات "بني املواطنني وغري املواطنني  وأاالستثناءات  وأالعنصري للحكومات حتديداً مبمارسة "التمايز 

على املبدأ العام القاضي ابنطباق العهد ابلتساوي على املواطنني  ( من االتفاقية شرطاً 3)2(. وتضع املادة 2)1)املادة 
املعرتف هبا يف العهد لغري االقتصادية وغري املواطنني مبنح الدول النامية سلطة حتديد "إىل أي مدى تكفل احلقوق 

وجتيز اتفاقية العمال املهاجرين ممارسة بعض أشكال التمايز بني العمال املهاجرين الذين حيملون واثئق  27املواطنني".
 28وأولئك الذين ال حيملون واثئق.

 

                                                 
غير المواطنين في الدول النامية خالل توحي لغة النص وقصده بأن غرضه كان وضع حد لهيمنة جماعات اقتصادية معينة من  27 

( بأنه يجب أال تُفرض 3)2عهود االستعمار. لذا يجب تفسيرها في حدود ضيقة، كذلك إذا وضعنا نصب أعيننا الشرط الوارد في المادة 

االقتصادية واالجتماعية من العهد الدولي الخاص بالحقوق  4هذه القيود إال "مع إيالء االعتبار الالزم لحقوق اإلنسان". وتنص المادة 

والثقافية على أن أية قيود أو حدود تفرضها الدولة الطرف على الحقوق يجب أن تكون استثنائية ولها ما يبررها على أساس المصلحة 

سان من العامة في مجتمع ديمقراطي. وهذا التمييز غير متوافر ضمناً في الدول المتطورة انظر تقرير منظمة العفو الدولية حقوق اإلن

 (.POL 34/009/2005مدخل إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )رقم الوثيقة :  - أجل الكرامة اإلنسانية

العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين يحملون وثائق أو لديهم وضع نظامي بالحق في المشاركة في الشؤون العامة مثالً، يتمتع  28 

(. كما أنهم 41لدولتهم والمشاركة الكاملة والحرة في االنتخابات، بما فيها حق الترشح لالنتخابات، وفقاً لتشريعات الدولة )المادة 

ي أراضي الدولة التي يعملون فيها وحرية اختيار مكان سكنهم فيها مع مراعاة بعض القيود االستثنائية يتمتعون بالحق في حرية التنقل ف

 (.39)المادة 
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ييزاً مقارنة ابلتمايز ويف معرض تقييم ما إذا كان إجراء خاص يتخذ فيما يتعلق مبجموعة من املهاجرين ُيشكل مت
 رسم احلد الفاصل؟نأين جيب أن املشروع، 

 
ومن األمهية مبكان  29ي أن ختدم التمايزات االستثنائية هدفاً مشروعاً وأن تكون متناسبة مع حتقيق ذلك اهلدف.وينبغ

 30عه، يف احرتام حقوقه اإلنسانية األساسية.أال تتدخل يف حق الفرد، بصرف النظر عن وض
 

 املعايري الدولية األخرى حلقوق اإلنسان
اً إىل "إن هيكل القانون الدويل حلقوق اإلنسان قد بين على فرضية أن مجيع األاصاع، استناد

 إنسانيتهم األساسية، ينبغي أن يتمتعوا جبميع حقوق اإلنسان..."
ديفيد ويسربودت، املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بغري املواطنني، التقرير النهائي حول حقوق غري املواطنني 

(2003)31 
 

ستفادة من خمتلف تفرعات القانون الدويل حلقوق اإلنسان. وكما ذُكر إن أفضل طريقة حلماية حقوق املهاجرين هي اال
أعاله، ميكن أحياانً ممارسة متايز مشروع بني املواطنني وغري املواطنني وبني جمموعات املهاجرين. بيد أنه ينبغي على 

 لعدم التمييز. هاجرين أال تنهك املبدأ األساسيالدول وسواها من اجلهات الفاعلة يف معاملتها جلميع امل
 
ركات اهلجرة. فالفقر املدقع قد يدفع املهاجرين إىل مغادرة اإلنسان أن تكون سبباً ونتيجة حل كن النتهاكات حقوقومي

األم على أمل ممارسة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية. ومع ذلك، ففي البلد املقصود، قد يواجه املهاجرون  وطنهم
التعسفي واحلرمان من حقوق العمل واملمارسات القاصرة أو املسيئة يف العمل واحلرمان من وعائالهتم التوقيف واالعتقال 

احلصول املتكافئ على التعليم واخلدمات الصحية. وقد حيرمون من حق احلماية املتساوية اليت توفرها احملاكم، وقد 
 يتعرضون للطرد التعسفي.

 
خر وعدم قابليتها للتجزئة أن حرمان املهاجرين من أحد احلقوق ويعين اعتماد حقوق اإلنسان بعضها على البعض اآل

غالباً ما ميكن أن يؤدي إىل انتهاكات أخرى حلقوقهم أو يصحبها. لذا مثاًل، فإن أوضاع االعتقال القاصرة واملسيئة قد 
يف الشوارع أو  املهاجر لالستغالل واألذىتضعف بشكل خطري حق املهاجر يف الصحة؛ والطرد من املسكن قد يُعر ِّض 

                                                 
 ، عدم التمييز.18، ورقم وضع األجانب بموجب العهد، 15انظر مثالً التعليقين العامين للجنة المعنية بحقوق اإلنسان رقم  29 

 .13، الفقرة 18، والتعليق العام للجنة المعنية بحقوق اإلنسان رقم 2، الفقرة 14انظر التعليق العام  30 

 31 U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/23 
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منتظمة ويف عمل لالعتقال التعسفي. وعالوة على ذلك، فإن حرمان املهاجر من حقوق العمل، مثل احلق يف ساعات 
 راحة أسبوعية، غالباً ما تصحبه قيود شديدة على حقه يف احلرية واألمن على شخصه.

 
 جلميع املهاجرين دون استثناء أايً كان نوعه احلق يف : 

  من اتفاقية  9من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية؛ املادة  6ملادة ا)احلياة
 العمال املهاجرين(.

  عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
 من 10من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية؛ املادة  7)املادة املهينة 

 اتفاقية العمال املهاجرين(

  ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق 2( و)1)8)املادة عدم التعرض للعبودية والرق
 ( من اتفاقية العمال املهاجرين(.1)11املدنية والسياسية؛ املادة 

 من  11 )املادة عدم التعرض للسجن بسبب عدم القدرة على الوفاء بواجب تعاقدي
( من اتفاقية العمال 1)20ابحلقوق املدنية والسياسية؛ املادة  العهد الدويل اخلاص

 اجرين(.هامل

 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  16)املادة  االعرتاف به كشصص أمام القانون
 من اتفاقية العمال املهاجرين(. 24والسياسية؛ املادة 

 يل اخلاص ابحلقوق املدنية من العهد الدو  18)املادة  ر والوجدان والدينفكحرية ال
 ( من اتفاقية العمال املهاجرين(.1)12والسياسية؛ املادة 

 
تنعكس احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل عام يف اتفاقية العمال املهاجرين. وعالوة على ذلك، فإنه حىت 

 اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية يف الدول اليت مل تصدق على اتفاقية العمال املهاجرين، فإن العهد الدويل
والثقافية حيمي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع العمال املهاجرين وعائالهتم )مبن فيهم أولئك الذين 

وقد اعرتفت اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ابحلقوق االقتصادية  32لديهم وضع غري نظامي(.
 30ها العام رقم واالجتماعية والثقافية للمهاجرين يف توصياهتا العامة حول احلقوق يف التعليم والصحة واملاء. ويف تعليق

                                                 
لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مدخل إلى ا –انظر تقرير منظمة العفو الدولية، حقوق اإلنسان من أجل الكرامة اإلنسانية  32 

 (.POL 34/009/2005)رقم الوثيقة : 
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متتع غري املواطنني  نحتث اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز العنصري الدول على "تذليل العقبات اليت حتول دو 
 33ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ السيما يف جماالت التعليم والسكن والعمل والصحة".

 

 جلميع املهاجرين بصرف النظر عن وضعهم احلق يف : 

  ( من 4)هـ()5 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ املادة 12)املادة الصحة
)ب( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 14و 12اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ املاداتن 

 من اتفاقية العمال املهاجرين( 28من اتفاقية حقوق الطفل؛ املادة  25و 24التمييز ضد املرأة؛ واملاداتن 

  28؛ واملاداتن اص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمن العهد الدويل اخل 14و 13)املاداتن التعليم 
واملادة  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛( 5)هـ()5واملادة  من اتفاقية حقوق الطفل؛ 29و

 (.من اتفاقية العمال املهاجرين 30

  من ( 2)14املادة  دية واالجتماعية والثقافية؛من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصا 11)املادة السكن الكايف
واملادة  من اتفاقية حقوق الطفل؛( 3)27( و1)16املاداتن  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛

 (العنصريمن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ( 3)هـ()5

   املادة  يل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛من العهد الدو  11)املادة ما يكفي من الطعام واملاء
 (من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة)د( 14املادة  من اتفاقية حقوق الطفل؛()ج( 2)24

  ة؛من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي 8-6)املواد العمل واحلقوق أثناء العمل 
من اتفاقية القضاء  14و 11املاداتن  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛)هـ()ط( 5املادة 

 من اتفاقية العمال املهاجرين( 26و 25املاداتن  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛

 

، جييز القانون الدويل للدول أن تقيد ويف ظروف استثنائية مثل احلرب أو حالة الطوارئ العامة اليت تتهدد حياة األمة
وبشكل خاص عقب هجمات  34بصورة مؤقتة نطاق تطبيق حقوق إنسانية حمددة : وتعرف هذه العملية ابالنتقاص.

اليت وقعت يف الوالايت املتحدة األمريكية ويف إطار "احلرب على اإلرهاب"، سعت  2001/أيلول سبتمرب 11
، إما من خالل عملية انتقاص رمسية أو بكل بساطة عن طريق حماولة االلتفاف على القانون، من التنصلاحلكومات إىل 

وقد بدأت احلكومات العمل ابالعتقال غري  35للمهاجرين. بعض الواجبات جتاه حقوق اإلنسان فيما يتعلق مبعاملتها
ضائية وأاثرت إمكانية القبول أبدلة تُنتـزع حتت وطأة التعذيب يف إجراءات ق ،احملدد لغري املواطنني بدون هتمة أو حماكمة

                                                 
 p://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/comments.htmhttانظر لجنة القضاء على التمييز العنصري :  33 

 ( والذي يتضمن إرشادات حول مبدأ االنتقاص.4للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، حاالت الطوارئ )المادة  29انظر التعليق العام  34 

تكفل بأال تميز أية تدابير ’في سياق تدابير محاربة اإلرهاب، أكدت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن الدول األطراف يجب أن  35 

تتخذها في الحرب على اإلرهاب، في غرضها أو فعلياً، بسبب العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي وبأال يتعرض 

 .30اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التعليق العام رقم ‘ يش أو األشكال النمطية العرقية أو اإلثنية.غير المواطنين للتفت
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تُتخذ ضد غري املواطنني، وأعادت غري املواطنني إىل أوضاع تُرتكب فيها انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان من خالل 
 36القبول بتأكيدات دبلوماسية.

 
ولكن من حيث املبدأ، ال جيوز أن حيصل االنتقاص من واجبات حمددة جتاه حقوق اإلنسان إال يف ظروف حمددة 

 أي : ،بشكل صارم
 يف حالة الطوارئ العامة اليت تتهدد حياة األمة؛ 

 واإلعالن الرمسي عن وجودها؛ 

 ضرورات املوقف؛ متاماً  وفقط ابلقدر الذي تقضيه 

 
 هذه التدابري :  وشريطة أن
 مع الواجبات األخرى مبوجب القانون الدويل؛ ال تتعارض 

  وال تنطوي على متييز يقوم فقط على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الوضع
 37االجتماعي.

 
 
 
 

 ؟الفصل الرابع : كيف تنتهك حقوق املهاجرين
تنجم أحياانً انتهاكات حقوق املهاجرين من التدابري التقييدية ملراقبة اهلجرة أو من احلرمان من حقوق اإلنسان األساسية 

لة املضيفة. ويشكل يف الدولة املقصودة. وأحياانً تُرتكب انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق إبعاد املهاجر من الدو 
التمييز والعنصرية وكراهية األجانب واالعتقال التعسفي وسوء املعاملة واالستغالل كلها بواعث القلق األكثر شيوعاً 

 اليت تؤثر على املهاجرين.على صعيد حقوق اإلنسان وإحلاحاً 
 

 مراقبة دخول ملهاجرين وعودهتم
                                                 

ء التأكيدات الدبلوماسية عبارة عن ضمانات تقدمها الدولة األم إلى الدولة المضيفة بأنها لن تعرض الشخص الذي تطلب إعادته لسو 36 

المعاملة. وترى منظمة العفو الدولية أن الدول التي تنتهك القانون الدولي وتمارس التعذيب أو سوء المعاملة بصورة منهجية ضد 

 المعتقلين تنكر أيضاً بصورة منهجية الواقع وتتخذ خطوات إلخفائه. لذا فإن أية تأكيدات تقدمها تلك الدول بعدم ممارسة التعذيب أو سوء

 د  عودته ال يمكن اعتبارها جديرة بالثقة.المعاملة عن

 السياسية.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و 4المادة  37 
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 حق املغادرة والعودة إىل الوطن األم

يع املهاجرين حبق مغادرة أية دولة مبا فيها دولتهم والعودة إىل وطنهم األم. ومن انحية أخرى، ليس هناك حق يتمتع مج
مقابل للدخول إىل دولة أخرى. بيد أن حق الدخول إىل أراٍض هرابً من االضطهاد يرد ضمناً يف اتفاقية الالجئني للعام 

1951.38 
 

( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إىل أنه "حيق لكل فرد أن يغادر أية بالد مبا يف ذلك بلده،  2)13وتشري املادة 
( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 4( و)2)12كما حيق له العودة إليه." وينعكس هذا احلق يف املادتني 

( من اتفاقية حقوق الطفل. ومبوجب 2)10ة العمال املهاجرين واملادة ( من اتفاقي2( و)1)8والسياسية واملادتني 
 39ن حبرية مغادرة أية دولة مع مراعاة قيود معينة ينص عليها القانون.و اتفاقية العمال املهاجرين، يتمتع العمال املهاجر 

وال جيوز للغياب املؤقت أن يؤثر على السماح هلم ابلبقاء  .(8و"الدخول" إىل بلدهم األصلي و"البقاء فيه" )املادة 
 (.38الدولة املقصودة )املادة  والعمل يف

 
 وجيب أن يشمل حق العودة إىل بلد املرء حق العودة إىل البلد األم أو بلد اجلنسية أو بلد اإلقامة املعتادة.

 
وعادة يتعذر السفر الدويل بدون جواز سفر أو شكل مشابه إلثبات الشخصية. وقد أكدت اللجنة املعنية حبقوق 

ر الدويل حيتاج عادة إىل واثئق مناسبة، وخباصة جواز سفر، فإن حق مغادرة دولة ما جيب أن اإلنسان أنه "مبا أن السف
 40يشمل حق احلصول على واثئق السفر الضرورية."

 
الرتانـزيت أو الوجهة املقصودة. ونظراً حلرماهنم  وهذا يكتسي أمهية خاصة للمهاجرين الذين تقطعت هبم السبل يف دول

من حق الدخول إىل هذه الدول والبقاء فيها بصورة قانونية، غالباً ما يعجز العديد منهم عملياً عن العودة إىل بلداهنم 
لعديد من األصلية ألهنم يفتقرون إىل الواثئق الضرورية للعودة. وقد يصبحون فعلياً عدميي جنسية. وينتهي املطاف اب

االعتقال املطول أو حىت غري احملدد نتيجة لذلك. وبعض املهاجرين الذين ال  إىل"املهاجرين الذين تقطعت هبم السبل" 
على مدى فرتة طويلة من الزمن، وحيرمون جيئة وذهااب يتمكنون من العودة إىل بلدهم األصلي يبعدون من بلد إىل آخر 

                                                 
 .9511من اتفاقية الالجئين للعام  33المادة  38 

مي أو النظام العام أو الصحة أو اآلداب األمن القو ى القيود وأن تكون ضرورية لحماية، يجب أن ينص القانون عل8بموجب المادة  39 

 العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم وأن تتماشى مع الحقوق األخرى المعترف بها في اتفاقية العمال المهاجرين.

 .1999للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، حرية الحركة،  27التعليق العام  40 
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تصحيح وضعهم يف أية دولة. وقد اعرتفت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حبق  من حق البقاء وبدون أن يتمكنوا من
 األجنيب املطرود يف اختيار دولة الوجهة املقصودة، مع مراعاة موافقة تلك الدولة.

 
وال تتمتع الدول حبق غري مشروط لرفض الدخول إىل أراضيها، وخباصة حيث يؤدي ذلك إىل اإلخالل حبقوق اإلنسان 

ومع ذلك اندراً ما تتحمل الدول مسؤولية عن انعكاسات تدابري قيودها احلدودية على حقوق اإلنسان،  41األخرى.
 سواء كانت رفض الدخول عند احلدود الربية أو البحرية أو يف مطار أجنيب.

 
وميكن لرفض الدخول أن يؤدي إىل انتهاك مبدأ عدم اإلعادة القسرية؛ وميكن أن يرتك األشخاص عالقني يف دول 

الرتانـزيت حيث يتعرضون النتهاكات حقوق اإلنسان؛ وميكن أن يُعر ِّض املهاجرين غري النظاميني لالنتهاك واالستغالل 
 يوصلهم إىل طريق مسدود. ناجلنسيني، وميكن أ

 
  حرية احلركة ومكان اإلقامةاحلق يف

 تلك الدولة، وكذلك داخل الدولة، يتمتع ابحلق يف حرية التنقل داخل 42حاملا يصبح املهاجر موجوداً بصورة قانونية
اص من العهد الدويل اخل 12من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة  13يف اختيار مكان إقامته )املادة  قابحل

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أبن أي  مال املهاجرين(. وقد صرحتمن اتفاقية الع 39املادة ابحلقوق املدنية والسياسية، 
واطنني فيما يتعلق ابلقيود املفروضة على احلركة جيب تربيرها وأن تتقيد مببدأ فرق يف املعاملة بني املواطنني وغري امل

  43التناسب.
 

 احلق يف احلياة ويف السالمة اجلسدية والعقلية
حركة الناس إىل الدولة ومنع املهاجرين من تتضمن سياسات اهلجرة ومراقبة احلدود جمموعة من التدابري اهلادفة إىل مراقبة 

يف  اعرتاض السبيلمتابعة سفرهم وحماولة الدخول إىل أراضي الدولة. ومتنع بعض سياسات مراقبة احلدود، مبا فيها 
مطارات خارجية أو يف أعايل البحار أو القيود املفروضة على أتشريات الدخول أو العقوابت اليت تُفرض على شركات 

ع املهاجرين من الدخول إىل دول الوجهة املقصودة عرب القنوات ، متناإلحصائية احليوية استخدام البياانت النقل أو

                                                 
في هذا السياق، الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، هيئة الخبراء التي تراقب التقيد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  41 

والسياسية أنه "في بعض الظروف يمكن لألجنبي أن يتمتع بحماية العهد حتى لجهة الدخول أو اإلقامة، مثالً عندما تنشأ اعتبارات عدم 

 .وضع األجانب بموجب العهد، 15المعاملة الالإنسانية واحترام الحياة العائلية." التعليق العام رقم  التمييز وحظر

تقييد دخول األجانب إلى أراضيها، إال أن هذه القيود ينبغي أن تتقيد  نسان أنه، بينما تستطيع الدولةالحظت اللجنة المعنية بحقوق اإل 42 

إلى ذلك، قضت اللجنة بأن غير المواطنين "الذين دخلوا أراضي الدولة بالواجبات المترتبة على الدولة بموجب القانون الدولي. وإضافة 

بصورة غير قانونية، لكن جرى تصحيح وضعهم القانوني، يجب أن يُعتبروا بأنهم مقيمون بصورة قانونية داخل أراضيها". التعليق العام 

 .27رقم 

 للجنة المعنية بحقوق اإلنسان. 27التعليق العام رقم  43 
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عندها يلجأ العديد من املهاجرين إىل خدمات املهربني من أجل الدخول إىل الدولة. ويتعرض عدد كبري و النظامية. 
يف دول الرتانزيت أو عند الوصول. وميوت كثريون. وكل عام  للقوة املفرطة أو االعتقال التعسفي أو أشكال سوء املعاملة

يف البحر أو عند عبور األهنر؛ ويتجمد آخرون أو خيتنقون أو ميوتون من اجلوع وهم خمتبئني على منت  رق اآلالفغي
بور السفن أو الشاحنات أو عنابر الشحن يف الطائرات. وميوت آخرون من شدة احلرارة أو العطش بينما حياولون ع

 مساحات شاسعة من الصحارى مثل الصحراء األفريقية أو صحراء سونورا الواقعة بني املكسيك وأريزوان.
 

جيه. يب.، رجل يف العقد الثالث من عمره، فر من الفقر املدقع يف الكامريون ... ووصل إىل املغرب عن 
الساحل املغريب. ويف املرة األوىل  علىلواقع طريق نيجرياي والنيجر واجلزائر ومنها إىل اجليب األسباين يف مليلة ا

اليت دخل فيها إىل مليلة وصل إىل املفوضية اليت ميكن فيها لالجئني أن يسجلوا أمساءهم وحيصلوا على 
مساعدة قانونية. بيد أنه طُرد على الفور إىل املغرب. ويف املرة الثانية اليت أفلح فيها يف الدخول إىل مليلة، 

ين قبل طاطية من مسافة تبلغ حوايل املرت رطة األسبانية ابلضرب وأطلقت عليه رصاصات مالش اعتدت عليه
أن تعيده على أعقابه. ويف املرة الثالثة كان ضمن جمموعة من املهاجرين الذين اقتحموا سياج اجليب، لكنه 

املغرب واجلزائر ابلقرب  السلطات املغربية إىل منطقة تقع على احلدود بني أبعدتهطُرد جمدداً إىل املغرب حيث 
من بلدة وجدة. وأثناء وجودهم يف مناطق حدودية انئية، غالباً ما يتعرض املهاجرون للضرب والسرقة من 

 دة املغربية.جانب القوات املساعِّ 
م الوثيقة : )رقأسبانيا/املغرب : ينبغي على السلطات أن ختضع للمساءلة على انتهاك حقوق املهاجرين 

05EUR 41/016/20.)44 

 
 اعرتاض السبيل

ود الزوارق ومينعوهنا من متابعة عادة جيري اعرتاض السبيل يف عرض البحر، حيث يعرتض سالح البحرية أو حرس احلد
سريها إىل الدولة اليت تقصدها. بيد أن اعرتاض السبيل يتخذ أشكاالً أقل وضوحاً أيضاً، مبا يف ذلك عندما مينع موظفو 

السفر إىل وجهتهم املقصودة. وتستهدف متابعة اهلجرة وشركات الطريان يف املطارات األشخاص من ركوب الطائرات و 
كما أن اعرتاض   45اف األشخاص الذين ال حيملون الواثئق الالزمة أو إذن الدخول الصحيح إىل الدولة.تدابري االعرت 

                                                 
( حول EUR 41/005/2006انظر أيضاً : منظمة العفو الدولية، أسبانيا/المغرب : ال لإلفالت من العقاب على القتل )رقم الوثيقة :  44 

 وفاة ثالثة مهاجرين في جيب مليلة األسباني.

 تصف المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة اعتراض السبيل كأحد التدابير التي تستخدمها الدول من أجل :  45 

 منع شروع مثل هؤالء األشخاص في رحلة دولية؛ 

 وا رحلتهم أصالً؛ أو ب هؤالء األشخاص إذا كانوا قد بدؤمن جان منع متابعة السفر الدولي 

  تأكيد مراقبة السفن التي يوجد سبب معقول يدعو لالعتقاد بأنها تنقل هؤالء األشخاص على نحو يتعارض مع القانون البحري

 الدولي أو الوطني.
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أي حساب للعواقب  لسفر. وقلما حتسب هذه التدابريل السبيل قد ينجم عن الشكوك اليت حتوم حول دوافع الشخص
الذين يتم اعرتاض سبيلهم، أشخاصاً جيري االجتار هبم أو  املرتتبة على حقوق اإلنسان، وخباصة حيث يكون أولئك

 رتك الناس عالقني ومفلسني وبال مكان يلجئون إليه.مهاجرين جيري هتريبهم أو طاليب جلوء. وغالباً ما يُ 
 

هاس يف  –عاماً من قرية موك  18س حدودي ابلرصاص فولنيت بيتيسي، وهو شاب عمره أردى حار 
. وكان يعرب احلدود سراً إىل اليوانن مع مخسة ألبان 2003سبتمرب/أيلول  23مساء  ،مقاطعة هاس أبلبانيا

موعة ودعوهم إىل آخرين حبثاً عن عمل. ووفقاً للتقارير الرمسية كان ثالثة أفراد من حرس احلدود يراقبون اجمل
التوقف. وامتثل أربعة أعضاء يف اجملموعة وأُلقي القبض عليهم، بينما الذ فولنيت بيتيسي ورجل آخر ابلفرار. 

، فأصاب فولنيت بيتيسي جبروح قاتلة. وبعثت منظمة العفو الدولية برسالة اوأطلق أحد احلراس النار عليهم
ن أن حرس احلدود يستخدمون األسلحة النارية لصد إىل السلطات اليواننية تعرب فيها عن قلقها م

خطراً وشيكاً ابملوت  يشكلوا فيهااألشخاص الذين حياولون الدخول إىل اليوانن سراً، حىت يف الظروف اليت مل 
 أو اإلصابة اخلطرية.

 EUR)رقم الوثيقة : حقوق األجانب واألقليات تظل منطقة رمادية  –اليوانن : بعيداً عن دائرة الضوء 

25/016/2005.) 

 
أهنا هتدف إىل محاية أرواح مجهور املسافرين وأمنهم، فضاًل عن وضع  ض الدول تدابري اعرتاض السبيل ابلزعموتربر بع

مبا يف ذلك مبدأ عدم اإلعادة  القسرية  حد لتجارة هتريب الناس. بيد أن هذه التدابري ميكن أن تنتهك حقوق اإلنسان
 العريف. والدولة اليت تعرتض سبيل املهاجرين ختضع للمساءلة على هذه االنتهاكات. الوارد يف القانون الدويل

 
الدولة اليت  عاتق وحيث متارس الدول اعرتاض السبيل، ال تقع املسؤولية عن النتائج املرتتبة على حقوق اإلنسان على

عرتاض السبيل أو متوله أو تسمح اليت تطلب ا لجرت عملية اعرتاض السبيل يف أراضيها وحسب، بل أيضاً على الدو 
حبدوثه على حنو آخر. وتتعارض تدابري اعرتاض السبيل اليت تتدخل يف احلقوق اإلنسانية للمهاجرين وكرامتهم أو 

وال جيوز أن يكون من أثر اعرتاض السبيل فرض عقوابت على املهاجرين  تضعفها على أي حنو آخر مع القانون الدويل.
االجتار هبم على حنو خيل ابلقانون الدويل أو يرتكهم يف حالة نسيان قانوين. وينبغي على الدول أن الذين مت هتريبهم أو 

 حترتم يف كافة األوقات الواجبات الدولية املتعلقة ابلبحث واإلنقاذ عندما تقوم بعمليات اعرتاض حبرية.
 

  احلق يف احلياة اخلاصة واستصدام البياانت اإلحصائية احليوية
دام البياانت اإلحصائية احليوية )مثالً البصمات والتعرف على قزحية العني( كتدبري ملراقبة احلدود ينبع من إن استخ

اعتبارات األمن القومي والرغبة يف منع اهلجرة غري املصرح هبا أو غري النظامية. وقد ازداد االهتمام ابستخدام البياانت 
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 .اليت وقعت يف الوالايت املتحدة األمريكية 2001 سبتمرب/أيلول 11اإلحصائية احليوية زايدة هائلة منذ هجمات 
وكما هو احلال مع األشكال األخرى للقيود احلدودية، فإن استخدام البياانت اإلحصائية احليوية غالباً ما يدفع سلطات 

املهاجرين أهدافاً قرارات متسرعة حول وضع الشخص والفرضيات املتعلقة بدوافعه للسفر. ومع كون  اهلجرة إىل اختاذ
رئيسية هلذه التدابري، يتم إجياد صلة، سواء عن وعي أو دون وعي، بني اهلجرة واإلرهاب. وهناك قلق من أنه ميكن 

تطبيق األساليب اإلحصائية احليوية بطريقة قائمة على التمييز على جمموعات معينة من املهاجرين استناداً إىل عوامل 
صل القومي. ومع اعتياد بعض الدول على مقارنة سجالت املهاجرين اإلحصائية احليوية مثل العرق أو اإلثنية أو األ

ابلسجالت اإلحصائية احليوية للمجرمني، يُدفع املسؤولون واجلمهور العام على حد سواء لالستنتاج أبن هناك طبيعة 
ة، برغم عدم توافر األدلة حىت اترخيه إجرامية مالزمة للهجرة. ويتم إلصاق وصمة ابملهاجرين غري النظاميني بصورة خاص

 على أن تقانة اإلحصائيات احليوية أسهمت يف ختفيض اهلجرة غري النظامية.
 

إن استخدام أساليب املراقبة احلدودية اإلحصائية احليوية قد يثري بواعث قلق على صعيد حقوق اإلنسان. وميكن أن 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  12ذا احلق تكفله املادة ينظر إليه على أنه تدخل يف احلق يف اخلصوصيات. وه

من اتفاقية العمال املهاجرين. ويتجاوز  14من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واملادة  17واملادة 
دود التناسب، االستخدام واسع النطاق وبال متييز لبصمات األصابع وغريها من أشكال املعطيات اإلحصائية احليوية ح

نظراً لتوافر تدابري أقل تطفالً للمراقبة احلدودية. وقد حدثت حاالت ارتكب فيها أشخاص أفعال إيذاء الذات وشوهوا 
 أصابع أيديهم جلعل بصماهتا غري واضحة.

 
 لمخاطرلو هلوامش متفاوتة من اخلطأ حالياً أيضاً ورغم الضماانت التشريعية، فإن البياانت اإلحصائية احليوية عرضة 

. كذلك تتأثر هذه املعطيات مبمارسات التخزين غري الصحيحة غري املصرح به وغري املشروعالستخدام الشديدة ل
 وأساليب محاية املعطيات اليت ال تتقيد ابملعايري الدولية حلماية املعطيات.

 
 االعتقال

االعتقال رادعاً ضد اهلجرة غري املسموح هبا. ويف  دول عديدة املهاجرين، وخباصة املهاجرين غري النظاميني، معتربةً  عتقلت
بعض الدول، يكون االعتقال يف مثل هذه األوضاع إلزامياً، وميكن متديده لفرتات غري حمددة. وغالباً ما يعجز املهاجرون 

 عن الطعن يف قانونية اعتقاهلم.
 

 ومتناسباً يتقيد ابلقانون الدويل، جيب تربير اعتقال املهاجرين يف كل حالة فردية ابعتباره تدبرياً ضرورايً 
 وجيب أن خيضع ملراقبة قضائية دورية.
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ويتدخل االستخدام غري الصحيح لالعتقال حبقوق اإلنسان األساسية الضرورية جداً حلماية الكرامة األصيلة للمهاجرين 
لدويل اخلاص ابحلقوق املدنية من العهد ا 9رية وعدم التعرض لالعتقال التعسفي )املادة احلالذين ميلكون احلق يف 

من اتفاقية املهاجرين(. وهذا يعين أن  16من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة  9و 3والسياسية؛ واملاداتن 
االعتقال جيب أن خيضع لقيود، بينها شرط متاشي االعتقال مع القانون وتربيره يف احلالة الفردية أبنه تدبري ضروري 

التابعة لألمم املتحدة املعنية ابالعتقال التعسفي العمل  للمراجعة القضائية. وقد اعتمدت جمموعةومتناسب وخيضع 
اليت تتعلق بوضع املهاجرين وطاليب اللجوء. وهي حتدد املبادئ املتعلقة ابألشخاص احملتجزين وعدداً من  5املداولة رقم 

إبالغهم أبسباب احتجازهم واالتصال ابلعامل اخلارجي،  تشمل حق املعتقلني يف هذهاالعتقال. و الضماانت اليت تنظم 
أو سلطة أخرى. كما  سلطة قضائيةوتوكيل مستشار قانوين واالتصال ابلسلطات القنصلية واملثول دون إبطاء أمام 

غري  توصي أبن حيدد القانون الفرتة القصوى لالعتقال وأبنه ال جيوز "يف أية حالة" متديد احلجز أو استمراره إىل أجل
 46مسمى.

 
وسوء  اخلطرية اليت تبني وجودها يف مراكز االعتقال التابعة للهجرة يف ماليزاي االكتظا  الشديد من املشاكل

ذية والشتائم واألذى اجلسدي، مبا فيه الضرب. ويف وسوء التغ مرافق الصحة والنظافة وانتشار األمراض املعدية
واملالبس املناسبة. عدم وجود ما يكفي من البطانيات  معأحد املراكز ينام املعتقلون على أرضيات عارية 

معتقاًل. ويف مركز  652الزايرة كان يضم  شخص، لكن يف اليوم الذي متت فيه 400املركز يستوعب  وكان
املركز كان "يف حالة يرثى هلا وغري صحية بسبب فيض  رجالً معاً، تبني أن 260يث ُوضع اعتقال آخر، ح

 خزان الصرف الصحي".
 ASA)رقم الوثيقة :  ماليزاي : حقوق اإلنسان يف خطر يف ترحيل مجاعي للمهاجرين الذين ال حيملون واثئق

28/008/2004.) 
 

غالباً ما يكون ألوضاع االعتقال السيئة أتثري شديد على الصحة اجلسدية والعقلية للمعتقل وقد تصل إىل حد سوء 
وجمموعة املبادئ املتعلقة  47املعاملة. وجيب أن تتماشى أوضاع االعتقال مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

 48حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن.
 

 الرتحيل والطرد
                                                 

، E/CN.4/2000/4، المتعلقة بالوضع الخاص بالالجئين وطالبي اللجوء 5المداولة رقم مجموعة العمل المعنية باالعتقال التعسفي،  46 

 .1999ديسمبر/كانون األول  28

 .www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp34.htmhttp//:القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء :  47 

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن :  48 

ch/html/menu3/b/h_comp36.htmhttp://www.unhchr.. 
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، ازداد استخدام الرتحيل والطرد 2001سبتمرب/أيلول  11منذ اهلجمات اليت وقعت يف الوالايت املتحدة األمريكية يف 
سبتمرب/أيلول أعذاراً جديدة لسياسات قدمية بينما  11ه من نواٍح عديدة قدمت هجمات نضد غري املواطنني. بيد أ

 .هبا للت من احتماالت التنديد العامق
 

وقد يتعرض املهاجرون الذين مل يعد لديهم أساس قانوين للبقاء يف دول مضيفة إلجراءات الرتحيل. بيد أن تلك 
اإلجراءات جيب أن تتضمن ضماانت مناسبة وتتقيد ابملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. وغالباً ما تكون ممارسات الرتحيل 

 يف عدد من الدول قاسية، على صعيد اإلجراءات وكذلك يف استخدام القوة املفرطة والقيود الكيماوية.وإجراءاهتا 
 

يف غضون  2003سبتمرب/أيلول  22عاماً، يف  20أدامو، وهي طالبة جلوء نيجريية عمرها  توفيت مسرية
الت سابقة لرتحيلها يف ساعات من حماولة ترحيلها قسراً من مطار بروكسيل الوطين : وقد قاومت مخس حماو 

أعقاب رفض طلبها للجوء يف بلجيكا. واصطحبها تسعة من أفراد الدرك إىل الطائرة، مبن فيهم ثالثة ملرافقتها 
خالل الرحلة اجلوية املتوجهة إىل توغو وكان أحدهم يصور بكامريا فيديو جزءاً من العملية )كانت ممارسة 

وهي طريقة  –أفراد الدرك ما يسمى "أبسلوب الوسادة" تخدم معتادة يف ذلك احلني(. وقبل اإلقالع اس
 بوسادة تقييد مسحت هبا وزارة الداخلية يف حينه، لكنها منعتها فيما بعد. ومسحت ألفراد الدرك ابلضغط

 على فم الشخص املبعد، لكن ليس على أنفه، ملنعه من العض والصراخ.
 

ُقد ِّم أفراد الدرك الثالثة املرافقون هلا إىل احملاكمة بتهم  ،2003وبني سبتمرب/أيلول ونوفمرب/تشرين الثاين 
التسبب أبذى جسدي شديد أدى دون قصد إىل وفاهتا. واهُتم شرطيان أشرفا على العملية على منت الطائرة 
 ابلتسبب ال إرادايً ابلوفاة، من خالل التقاعس عن اختاذ تدابري احرتازية والتقاعس عن تقدمي املساعدة لسمرية

 أدامو عندما كانت يف خطر شديد وعندما مل يكونوا هم أنفسهم أو سواهم معرضني للخطر.
 (.(EUR 14/005/2003)رقم الوثيقة :  املسؤوليات املاضية واحلاضرة -بلجيكا : وفاة مسرية أدامو

 
 األساسية إلنسانوجيب أن تتقيد إجراءات الرتحيل ابإلجراءات القانونية املتبعة وتشمل ضماانت ابحرتام حقوق ا

التمتع بضماانت إجرائية تتضمن القدرة  . وحيق لهواملهاجر املعرض للرتحيل يظل يتمتع حبقوق اإلنسانومحايتها. 
، واحلصول على مراجعة، يُفض ل ةقانوني استشارةعلى الطعن كفرد بقرار الرتحيل واحلصول على خدمات ترمجة خمتصة و 

فة إىل ذلك، غالباً ما توجد عقبات عملية أو قانونية أمام عملية الرتحيل جيب أن أن تكون قضائية، لقرار سليب. وإضا
وقد يكون عدمي اجلنسية  ،تؤخذ بعني االعتبار، مثل حقيقة تعرض املهاجر خلطر انتهاكات حقوق اإلنسان عند عودته

 أو رمبا يواجه صعوابت بسبب عدم تعاون البلد األم أو بلد الرتانزيت الضروري.
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احلق يف السفر إىل اخلارج أو اهلجرة الدائمة، بل أيضاً، حيث على تقتصر حرية مغادرة أي بلد، مبا فيه بلد املرء،  وال
وحيظر  49ة، مع مراعاة موافقة ذلك البلد.دحق اختيار بلد الوجهة املقصو على يتم طرد شخص أجنيب بصورة قانونية، 

مبدأ عدم اإلعادة القسرية إعادة أي شخص على أي حنو كان إىل وضع ميكن أن يتعرض فيه خلطر التعذيب أو غريه 
 من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان.

 
 الرتحيل اجلنائي

يف الدولة اليت خطرية ئية القانون الدويل ترحيل غري املواطنني الذين ُوجهت إليهم هتم أو أدينوا ابرتكاب جرائم جنا جييز
يقيمون فيها. بيد أن عمليات اإلبعاد هذه تظل مقيدة بعدد من العوامل. ويثري الرتحيل اجلنائي للمهاجرين بواعث قلق 

 على صعيد حقوق اإلنسان عندما، مثالً : 
 

 يُعر ض ذلك الشخص خلطر التعذيب أو غريه من ضروب االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان 

 يؤدي إىل انفصال أفراد العائلة 

 د لديه أية صالت حقيقية ببلده األم، بسبب و يصبح املقيم الدائم معرضاً لرتحيل جنائي كراشد عندما ال يع
 مولده يف البلد الذي يقيم فيه أو ألنه جاء إليه ألول مرة كطفل.

  ترحيله، لكن ال ميكن إبعاده، يعتقل الشخص املعرض للرتحيل اجلنائي من جانب سلطات اهلجرة ابنتظار
 ولذا حُيتجز رهن االعتقال املطول أو غري احملدود.

 
حيق للمبعدين اجلنائيني التمتع بضماانت حقوق اإلنسان املنطبقة على الطرد، مبا فيها احلماية من الطرد التعسفي أو 

يل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية(. من العهد الدو  13من اتفاقية العمال املهاجرين، املادة  22اجلماعي )املادة 
من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق  13ويظل الرتحيل اجلنائي خاضعاً املقتضيات اإلجراءات القانونية املتبعة )املادة 

 هيمعاهدة تسليم، من الناحية العملية، عنصراً ضرورايً، لكنها جيب أن تتقيد  وجوداملدنية والسياسية(. وغالباً ما يكون 
 اإلعادة القسرية. علىأيضاً ابلقانون الدويل وخباصة جيب أن حترتم احلظر املفروض يف القانون الدويل العريف 

 
 الطرد اجلماعي

جيد العديد من املهاجرين أهنم معرضون للطرد اجلماعي أو مهددون به. ومتارس بعض الدول عمليات طرد مجاعية دورية 
 إجراءات غالباً ما تكون قاسية وبال متييز وغري قانونية.للمهاجرين غري النظاميني، مستخدمة 

 

                                                 
 نسان.للجنة المعنية بحقوق اإل 27انظر التعليق العام رقم  49 
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، ورد أن فتاة عمرها 2002خالل عملية طرد مجاعي للمهاجرين الذين ال حيملون واثئق من ماليزاي يف العام 
عاماً تعرضت لالغتصاب يف مركز اعتقال اتبع للهجرة يف والية صباح من جانب ثالثة شرطيني. وكان  13

 بداية أهنا من الفلبني، لكن مزيداً من التحقيق أظهر أهنا مواطنة ماليزية.يُعتقد يف ال
 (.POL 10/003/2003)رقم الوثيقة :  2003تقرير منظمة العفو الدولية 

 
من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق  13حيق للعمال املهاجرين التمتع ابحلماية من الطرد التعسفي أو اجلماعي )املادة 

 4من اتفاقية العمال املهاجرين(. كذلك يُنص على احلماية من الطرد اجلماعي يف املادة  22املادة  50سية،املدنية والسيا
من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان،  22لحق ابالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، واملادة من الربوتوكول الرابع امل

من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. وأي قرار ابلطرد جيب أن يُقي م على أساس فردي وخيضع  12واملادة 
جلماعي ختتلف عن ترحيل عدد من األفراد دفعة لإلجراءات القانونية املتبعة. وجتدر املالحظة أبن عمليات الطرد ا

واحدة؛ فاألخرية مسموح هبا شريطة حصول كل فرد على إجراء فردي عادل ومرٍض، بينما ال ُيسمح أبداً ابإلجراء 
 األول.

 
ويف أية حالة للطرد اجلماعي هناك خطر يف أن يشوب عملية الطرد متييز وتعسف، ولذا ستكون غري قانونية بطبيعتها. 

هناك  وجتعل الطبيعة اجلماعية من املستحيل عملياً على احلكومة توفري الضماانت اإلجرائية الضرورية والتأكد مما إذا كان
فيها أن الطرد  ُزعمأشخاص حيق هلم قانونياً البقاء يف البالد. وتبني املمارسة أنه حىت يف احلاالت اليت  بني املطرودين

حىت  وألنظاميني، فإن جمموعات أخرى مثل الالجئني واملقيمني بصورة قانونية اجلماعي يستهدف املهاجرين غري ا
 املواطنني ميكن أن يقعوا ضحااي لعمليات الطرد هذه.

 
 التهريب

 51ملناهضة هتريب املهاجرين براً وحبراً وجواً )بروتوكول مناهضة التهريب(، 2000يُعر ِّف بروتوكول األمم املتحدة للعام 
دائماً، من أجل  دخول غري قانوين لشخص إىل دولة ال يكون فيها مواطناً أو مقيماً  أتمني"هتريب املهاجرين" أبنه 

رغم أن التهريب ليس حبد ذاته انتهاكاً حلقوق اإلنسان، إال أنه قد بسواها من املزااي املادية. و احلصول على مزية مالية أو 
املهاجرين الذين يتم هتريبهم النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان. بصورة مباشرة وغري مباشرة على السواء يُعر ِّض 

                                                 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال تشير إال إلى أجانب مقيمين بصورة قانونية في أراضي  13برغم أن المادة  50 

هو بجالء منع عمليات الطرد التعسفية. وبالتالي، ال تُستوفى  13الدولة، إال أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان صرحت بأن غرض المادة 

بقوانين أو قرارات تنص على عمليات طرد جماعية أو مشتركة للمهاجرين غير النظاميين. انظر التعليق العام رقم  13لمادة شروط ا

 .وضع األجانب بموجب العهد، 15

ضة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود توكول مناهروب 51 

(2000 )http://www.ohchr.org/english/law/organizedcrime.htm. 
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يكتشفون فيما  –أن جيري هتريبهم حقاً ورمبا قصدوا  –اً عديدين قد يظنون أنه جيري هتريبهم واملشكلة هي أن أشخاص
 بعد أهنم تعرضوا يف احلقيقة للخطف أو للخداع على حنو آخر لغرض استغالهلم وبعبارة أخرى تعرضوا لالجتار هبم.

 
مسات هتريب األشخاص يف مناطق عديدة. واالكتظا  يف الشاحنات واستخدام املراكب غري الصاحلة لإلحبار مها من 

فاألشخاص الذين يسعون للدخول إىل أسرتاليا واالحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية قد غرقوا يف البحر أو 
اختنقوا يف عنابر الشحن يف الطائرات بسبب االكتظا ، ويف بعض احلاالت يرتكهم املهربون يف بيئات قاسية وحيتمل أن 

 يتة. ويف مجيع أحناء العامل، يتعرض املهاجرون الذين يتم هتريبهم للعنف واالنتهاكات.تكون مم
 

مهاجر ميوتون كل عام وهم  2000املركز الدويل لتطوير سياسة اهلجرة إىل أن حوايل وتشري تقديرات 
ميوت  حياولون عبور البحر األبيض املتوسط من أفريقيا إىل أورواب. وحبسب القنصليات املكسيكية،

 مكسيكي وهم حياولون عبور احلدود إىل الوالايت املتحدة األمريكية كل عام. 400حوايل 
تقرير اللجنة العاملية للهجرة الدولية )أكتوبر/تشرين األول  –اجتاهات جديدة للعمل  –مرتابط  عامل اهلجرة يف
2005) 

 
( ينص على أنه ال يؤثر على حقوق الدول واألفراد 19ائياً" )املادة وكول مناهضة التهريب "بنداً استثنيتضمن بروتو 

وواجباهتم ومسؤولياهتم مبوجب القوانني الدولية األخرى، مبا فيها القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
ى أساس أن والقانون الدويل لالجئني. كذلك يتضمن البند االستثنائي نصاً حمدوداً بعدم التمييز حيظر التمييز عل

 مت هتريبه.قد الشخص 
 

ويعترب بعض األشخاص املهاجرين الذين يتم هتريبهم "جمرمني" واألشخاص الذين يتم االجتار هبم "ضحااي". بيد أنه ال 
جيوز احلكم على دوافع جمموعات األفراد وال أخالقهم بناء على الطريقة اليت عربوا فيها أو حاولوا فيها عبور حدود 

 دولية.
 

 جتاراال
بعمل جيد األجر  كاذبة  خمدوعني بوعودوهم هجرة األطفال يف دول فقرية يف رحالت والرجال و  شرع النساءغالباً ما ي

أو يف حالة األطفال ابلتعليم. ويؤخذون، عن طريق التهديد أو اإلكراه أو اخلداع أو اخلطف من جانب أعضاء يف 
فيها البغاء واثئق اهلوية ويتعرضون ملمارسات مماثلة للرق والعبودية، مبا ردون من شبكات اجلرمية املنظمة، من دايرهم وجيُ 

  ابلسخرة والتسول واخلدمة يف املنازل والزواج القسري. القسري والعمل الشبيه
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النساء عادة يف جمموعات صغرية إىل "دور متاجرة" يف الفنادق والشقق اخلاصة يف بلغراد وابنيفو ونويف  تؤخذ
، وجيربن غالباً على التعري قبل بيعهن ك يُعرضن أمام املشرتين املرتقبنياجلبل األسود. وهنا ساد وكذلك يف

 "ملالكهن" اجلديد.
ملالبس الداخلية فقط، ولينظروا إلينا ويرون كيف نبدو. فإذا كان منظرك ـزع مالبسنا ولنكون ابنوضعوان لن أوالً 

 ة قماش."حسناً وأحبوك، سيشرتونك. كنا أشبه بسجادة أو قطع
 كرسي بذراعني وينظرون إلينا وخيتارون واحدة منا."  على"يوقفوان يف طابور، مث جيلسون 

 "لن تعرف من اشرتاك. فقط أيتون وخيربونك أنه عليك أن تكون مستعداً ألنه عليك الرحيل".
نسانية للنساء محاية احلقوق اإل -كوسوفو )صربيا واجلبل األسود(، "إذاً هل يعين هذا أن لدينا حقوقاً؟"

 (.EUR 70/010/2004)رقم الوثيقة : والفتيات املهر ابت من أجل الدعارة القسرية يف كوسوفو 

 
لغرض استغالهلم عن طريق استخدام القوة  همأو نقلهم أو إيوائهم أو استالم ار ابألشخاص" هو جتنيد أشخاص"االجت

االستغالل الدعارة أو  ويشمل 52دام السلطة أو دفع املال.أو الغش أو اخلداع أو إساءة استخ أو اخلطف أو واإلكراه
من أشكال االستغالل اجلنسي أو العمالة أو اخلدمات القسرية أو الرق أو املمارسات الشبيهة ابلرق أو العبودية  اغريه

ملنع االجتار ابألشخاص ومكافحته واملعاقبة عليه،  2000أو إزالة األعضاء. واملهم أن بروتوكول األمم املتحدة للعام 
أنه جرى الشخص يُعترب ألطفال )بروتوكول منع االجتار( يعرتف أبن الرضا ليس له صلة مبا إذا كان وخباصة النساء وا

 االجتار به.
 

واالجتار ابألشخاص هو انتهاك حلقوق اإلنسان، ليس أقله احلق يف السالمة اجلسدية والعقلية. كما أنه ينتهك احلقوق 
بني لسلسلة من انتهاكات حقوق احلياة. ويُعر ِّض األشخاص املهر   يف حرية الشخص وأمنه، ورمبا ينتهك أيضاً احلق يف

بني وأولئك الذين يشرتون خدماهتم. كذلك جيعلهم عرضة لالنتهاكات على أيدي احلكومات اإلنسان من جانب املهر ِّ 
 بني.اليت تتقاعس عن محاية احلقوق اإلنسانية لألشخاص املهر  

 
( ينص على أنه ال 14)املادة  عاله(، يتضمن بروتوكول االجتار "بنداً استثنائياً"وشأنه شأن بروتوكول التهريب )انظر أ

والقانون  ،يؤثر على حقوق الدول واألفراد وواجباهتم ومسؤولياهتم مبوجب القانون الدويل، مبا فيه القانون اإلنساين الدويل
يتضمن البند االستثنائي نصاً حمدوداً يتعلق بعدم  الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل لالجئني يف حال انطباقه. كما

                                                 
المكمل التفاقية األمم المتحدة ومكافحته والمعاقبة عليه،  وبخاصة النساء واألطفال بروتوكول األمم المتحدة لمنع االتجار باألشخاص 52 

 .http://www.ohchr.org/english/law/organizedcrime.htm( 2000لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود )



 العيش يف الظل : مدخل إىل احلقوق اإلنسانية للمهاجرين 38

 

 POL 33/006/2006رقم الوثيقة :   2006منظمة العفو الدولية سبتمبر/أيلول 
 

التمييز حيظر التمييز على أساس أن الشخص هو ضحية لالجتار. ويف هذا الصدد أقرت املفوضية العليا لألمم املتحدة 
 53لشؤون الالجئني أن بعض األشخاص الذين يتم االجتار هبم قد يستحقون احلماية كالجئني.

 
لألمم املتحدة نقطة  حلقوق اإلنساناملعتمدة لدى املفوضية العليا  املبادئ واإلرشادات اخلاصة ابالجتار ابلبشرمن وتتض

املنطبقة على األشخاص الذين يتم االجتار هبم وبني الطرق العملية  اإلنسان مرجعية مفيدة، جتمع بني معايري حقوق
من الدول اختاذ  54د االجتار ابلبشرضتفاقية جملس أورواب اخلاصة ابلعمل ملعاجلة القضية. ويف اإلطار األورويب، تقتضي ا

اية حقوق األشخاص الذين يتم االجتار هبم تدابري بصورة فردية ومجاعية ملنع االجتار ومقاضاة املسؤولني عنه ومح
 واحرتامها.

 
 الدعارة القسرية

يتم االجتار ابلعديد من النساء والفتيات وبعض الفتيان ألغراض الدعارة القسرية. وينتهك إكراه املرء على ممارسة 
احلرية واألمن على الشخص الدعارة جمموعة من حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف السالمة اجلسدية والعقلية واحلق يف 

 وحىت احلق يف احلياة.
 

ثالثة أشهر على نشر القوات الدولية وأفراد الشرطة يف كوسوفو، تبني أن االجتار هبدف الدعارة  بعد أقل من
القسرية ميثل مشكلة. ورغم التدابري اليت اختذهتا بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو وسواها حملاربة  االجتار، فإنه 

حانة ومطعم وانٍد ومقهى يف كوسوفو يُعتقد أن نساء مت  200كان هناك أكثر من   2003يوليو/متوز  حبلول
 الدعارة القسرية.تعاطني فيها االجتار هبن ي

وعندما يصلن إىل كوسوفو، يتعرضن للضرب واالغتصاب من جانب الزابئن و"املالكني" وأشخاص آخرين 
تصبح بعضهن ، حيث حُيبسن يف شقة أو غرفة أو قبو. و حيث يعملن. وعديدات منهن سجينات فعلياً 

يل من زبوانً يف الل 15و 10واملقاهي خالل النهار وحُيبسن يف غرفة ختدم ما بني  إمات يعملن يف احلاانت
  "مبالكهم". جانب الرجل الذي يشار إليه

                                                 
م المتحدة لشؤون الالجئين، المبادئ التوجيهية الخاصة بالحماية الدولية : االضطهاد المرتبط بالنوع االجتماعي المفوضية العليا لألم 53 

الملحق بها والمتعلق بوضع الالجئين، وثيقة األمم المتحدة  1967و/أو بروتوكول العام  1951( من اتفاقية العام 2أ)1ضمن إطار المادة 

HCR/GIP/02/01 ،7 ؛ المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، المبادئ التوجيهية الخاصة بالحماية الدولية 2002 أيار/مايو

و/أو البروتوكول المتعلق بوضع الالجئين على ضحايا االتجار واألشخاص المعرضين  1951( من اتفاقية العام 2أ)1: تطبيق المادة 

 .2006إبريل/نيسان  7لخطر االتجار بهم، 

. انظر مجلس أوروبا : 2005مايو/أيار  3اعتمدته لجنة وزراء مجلس أوروبا في  54 

http://www.coe.int/T/E/human_rights/trafficking/. 
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حلقوق اإلنسانية للنساء كوسوفو )صربيا واجلبل األسود(، "إذاً هل يعين هذا أن لدينا حقوقاً؟" محاية ا
 (.EUR 70/010/2004)رقم الوثيقة : والفتيات املهر ابت من أجل الدعارة القسرية يف كوسوفو 

 
وقد دعت اللجنة املعنية حبقوق  55كما تُعر ِّف اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة االجتار كشكل من أشكال التمييز.

لنساء واألطفال. ومن اباإلنسان الختاذ تدابري من جانب الدول للقضاء على االجتار ضمن احلدود وعربها، وخباصة 
رداء اخلدمة الدعارة القسرية والرق املسترت بمن  [غري املواطنني]نساء واألطفال مجلة أمور، ينبغي على الدول أن حتمي ال

 56املنـزلية.
 

 )العمالة القسرية( السصرة
ما يعيد االجتار ابلبشر إىل األذهان صور النساء والفتيات الاليت يتم االجتار هبن ألغراض الدعارة القسرية  بينما غالباً 

والرق اجلنسي، فإنه يتم االجتار ابلعديد من الرجال والنساء واألطفال ألسباب أخرى، أكثرها شيوعاً السخرة. وتُعر ِّف 
 عليه و اخلدمة اليت تُفرض على شخص حتت التهديد بتوقيع أية عقوبةمنظمة العمل الدولية السخرة أبهنا "كل العمل أ

 57واليت مل يعرض الشخص املذكور نفسه طواعية ألدائها".

اهضة الرق أنباء منتظمة حول صبيان ال تتجاوز أعمارهم املنظمة غري احلكومية، املنظمة الدولية ملن لقتت
األربع سنوات يتم االجتار هبم واستغالهلم كراكيب مجال أطفال يف اإلمارات العربية املتحدة. ومت تلقي أنباء 

 .2005استخدام راكيب اجلمال األطفال من سباقات جرت يف مارس/آذار 

درجوهنم بعيداً عن عائالهتم يف جنوب آسيا وأفريقيا واعدين وخيطف ممارسو االجتار الصبية الصغار أو يست
إايهم بعمل جمٍز جداً وابلتعليم والتدريب. لكن يف احلقيقة، يوضع الفتيان يف أوضاع وحشية وحُيرمون من 

كيلومرتاً يف   50-40الطعام إلبقاء وزهنم خفيفاً ويُعر ضون لعمل خطر حيث يتسابقون بسرعات تصل إىل 
قد أصيب األطفال جبروح خطرية وتويف بعضهم، نتيجة املعاملة والسقوط خالل السباقات على الساعة. و 

 .1980املتحدة استخدام راكيب اجلمال األطفال منذ العام  العربية منعت اإلماراتو السواء. 

                                                 
الخاص بالقضاء على  1993ظر أيضاً إعالن األمم المتحدة للعام من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ان 6المادة  55 

 (.2العنف ضد المرأة )المادة 

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  6المعنية بحقوق اإلنسان؛ انظر أيضاً المادة  للجنة 28انظر التعليق العام رقم  56 

 المرأة.

 (.1)2، المادة 1930لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالسخرة أو العمالة القسرية،  29االتفاقية رقم  57 
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ُقدمت إىل  ، مذكرةاالجتار ابألطفال واستخدامهم يف السخرة يف منطقة اخلليجة الدولية ملناهضة الرق، املنظم
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، جمموعة العمل املعنية ابألشكال املعاصرة للرق، جنيف، 

 .2005يونيو/حزيران  6-10

العمل نفسه غري قانوين، وعندما تكون  وعة من الظروف، مثالً عندما يكونحيدث االجتار من أجل العمالة يف طائفة متن
أسوأ من تلك اليت حيددها القانون، وعندما يسعى العامل املهاجر للوصول إىل بلد توجد فيه حواجز أمام  أوضاع العمل

ويف حني أن املهاجرين رمبا يعملون  58اهلجرة القانونية، أو عندما يكون عمر العامل املهاجر دون السن الدنيا للعمل.
بطريقة نظامية مع واثئق ووضع قانوين، إال أن أوضاع عملهم قد تكون استغاللية إىل درجة جيب معها تصنيفهم  

عملهم  مكان ورمبا يعجزون عن مغادرة كضحااي لالجتار وبعبارة أخرى، اسُتدرجوا ابخلديعة إىل أوضاع عمل استغاللية
 سيطرة صاحب العمل.اإلفالت و 
 

 االنتهاكات املرتكبة يف دول الرتانزيت والوجهة النهائية 
 االفتقار إىل العدالة اإلجرائية

غالباً ما ال تتمتع حقوق املهاجرين حبماية كاملة يف اإلجراءات القانونية املرعية يف دول الوجهة املقصودة. وهذا ينطبق 
واملدنية وإجراءات اهلجرة. وميكن لعدم فهم القوانني الوطنية واألنظمة القانونية وعدم إدراك على اإلجراءات اجلنائية 

ضمان خدمات ترمجة خمتصة وحيادية ومساعدة قانونية أن يضعف كثرياً من العدالة  يف عن مشاكلوجودها، فضالً 
 اإلجرائية ابلنسبة للمهاجرين.

 
طن سريلنكي، ابإلعدام يف السعودية راي، وهو عامل مهاجر ومواكتور كو ايج فير على إديريسينغ جاايسو ُحكم 

بدأ عمله يف  إديريسينغ، وهو رجل متزوج ولديه طفالنبتهمة السرقة. وحبسب عائلته، مل حيصل السيد 
 ، على أي متثيل قانوين يف حماكمته.1996السعودية يف مايو/أاير 

 
 .2005مارس/آذار  22اللجنة اآلسيوية حلقوق اإلنسان، 

 
إن احلق يف املساواة أمام احملاكم واحلق يف حماكمة عادلة من جانب حمكمة مستقلة وحيادية مؤسسة مبوجب القانون 

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية(  14من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ املادة  7و 6)املاداتن 

                                                 
 (.2000) العمل الدولية السخرة وعمالة األطفال واالتجار بالبشر في أوروبا : منظور لمنظمةمنظمة العمل الدولية،  58 
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يع الناس. وحيق للمهاجرين، أايً يكن وضعهم، التمتع هبذين احلقني )املادة مها حقان إنسانيان أساسيان ينطبقان على مج
احلق يف عدم التعرض  ا حلماية حقوق إنسانية أخرى، مثلمن اتفاقية العمال املهاجرين(. ومها حقان ال غىن عنهم 18

ينة واحلق يف احلياة واحلق يف حرية لالعتقال التعسفي والتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو امله
 التعبري.

 
غري املواطنني ابحلماية ، حتث جلنة القضاء على التمييز العنصري الدول على ضمان متتع 30ويف توصيتها العامة رقم 

ن واالعرتاف املتساويني أمام القانون، مبا يف ذلك حصوهلم على سبل انتصاف قانونية فعالة وتعويض عن العنف النابع م
 59دوافع عنصرية ومحاية من االعتقال التعسفي.

 
 املساواة أمام احملاكم وحماكمة عادلة. ،حيق جلميع املهاجرين، أايً كان وضعهم القانوين

 
 لواثئقاملصادرة التعسفية ل

يتعرض العديد من املهاجرين ملصادرة واثئق هويتهم بصورة تعسفية من جانب أصحاب عملهم أو السلطات احمللية، يف 
انتهاك حلقهم يف واثئق هوية. وبدون الواثئق الالزمة إلثبات هويتهم أو دليل على قانونية إقامتهم، ميكن أن يواجه 

نية. وتشمل هذه االنتهاكات احلرمان من احلرية والطرد التعسفي واإلعادة املهاجرون انتهاكات خطرية حلقوقهم اإلنسا
ن يف اخلدمة املنـزلية و ن بعقود واألشخاص العاملو والعمال املقيد قسرية. ويتعرض األشخاص الذين مت االجتار هبمال

 مجيعهم ملصادرة واثئقهم بصورة غري قانونية.
 

ملنظمة العفو الدولية إهنا عملت يف الكويت  ،عاماً  26عمرها  قالت م.د. المينييت، وهي مواطنة سريلنكية
شهراً بدون أجر. وأبلغ خمدومها الشرطة أهنا حامل وُأحضرت إىل مركز الرتحيل. وكانت قد مكثت  18ملدة 

. وأرادت 2004هناك مع طفلها ملدة مخسة أشهر عندما حتدثت إليها منظمة العفو الدولية يف يوليو/متوز 
  وطنها، لكنها مل تستطع أن تفعل ذلك ألن خمدومها احتفظ جبواز سفرها ومل يقدم هلا تذكرة سفر.العودة إىل

ومن املمارسات املعتادة اليت يلجأ إليها أصحاب العمل يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية االحتفا  
الرتحيل طوال أسابيع أو أشهر، بينما جبوازات سفر العمال املنـزليني. وقد يؤدي هذا إىل اعتقاهلم يف مراكز 

 جيري إجناز معامالهتم.
 MDE)رقم الوثيقة :  جملس التعاون لدول اخلليج العربية : تستحق النساء الكرامة واالحرتام

04/004/2005.) 

                                                 
 .19و 18، الفقرتان 2004، التمييز ضد غير الموطنين:  30لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم  59 
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صول ( على أي شخص خبالف موظف رمسي مفوض قانونياً حبسب األ21حتظر اتفاقية العمال املهاجرين )املادة 

مصر ح  العمل. وأية مصادرة الشخصية أو واثئق اإلذن ابلدخول أو البقاء أو تصاريح رة أو إتالف واثئق إثباتمصاد
دة لعامل العائهبا هلذه الواثئق حتتاج إىل تسليم إيصال تفصيلي. وحيظر إتالف جوازات السفر أو غريها من واثئق السفر 

حق الطفل يف احلفا  على هويته، مبا ذلك على الطفل إضافة إىل مهاجر أو أحد أفراد عائلته. وتنص اتفاقية حقوق 
 (.8وعالقاته العائلية كما يعرتف هبا القانون بدون أي تدخل غري قانوين )املادة  فيها جنسيته وامسه

 
 احلرمان من احلصول املتكافئ على التعليم

اً واقياً يف التقليل من التعرض للعمالة االستغاللية أو يؤدي التعليم دوراً حامساً يف حتقيق كل إنسان لذاته. كما أن له دور 
 اخلطرة واالجتار واالستغالل اجلنسي وعمالة األطفال.

 
ري منهم هم أطفال وشبان أطفال العمال الزراعيني وشباهنم أن العديد منهم )كث يعين الفقر املدقع لعائالت

م ال ميكنها حتمل نفقات دراستهم، إما ألنه ال فعائالهت –ليس لديهم خيار للذهاب إىل املدرسة مهاجرون( 
ما يكفي من املال لشراء األحذية واملالبس أو ألن األطفال أنفسهم مطلوب منهم العمل. وقال لديها يوجد 

أحد العاملني يف جمال االتصال ابجملتمع ملنظمة مراقبة حقوق اإلنسان إن "كثرياً من األطفال مل يعودوا حىت 
رسة" ومضى قائالً إهنم "ال ُيضبطون أبداً ألهنم يف حراك. وال تشدد عائالهتم على التعليم. يذهبون إىل املد

 ‘"حنتاج أن نعيش ليومنا؛ فنحن حباجة إىل اخلروج وكسب بعض املال.’ويقولون 
 العمل املنهك : تقاعس الوالايت املتحدة عن محاية العمال الزراعيني األطفال، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان،

 .2000يونيو/حزيران 

 
التعليم حق يستحق احلماية حبد ذاته. كما أنه وسيلة ال غىن عنها إلنفاذ حقوق اإلنسان األخرى. ويتمتع مجيع 

من العهد  13األطفال، بدون متييز أايً كان نوعه، مبا يف ذلك على أساس وضعهم أو وضع آابئهم، حبق التعليم )املادة 
من اتفاقية  10من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة  28صادية واالجتماعية والثقافية، واملادة الدويل اخلاص ابحلقوق االقت

 ية العمال املهاجرين(.اتفاقمن  30القضاء على التمييز ضد املرأة، واملادة 
 

التعليم  للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أبن الدول ملزمة بضمان توفري 13ويقرر التعليق العام رقم 
 عدم التمييز والتوفري املادي واالقتصادي. "توفري"داخل الوالية القضائية للدولة. وتشمل لفظة للجميع، بدون أي متييز، 

 
 ملزمة بضمان توفري التعليم للجميع، بدون أي متييز. الدول
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قين واملهين، الذي يشكل جزءاً من كذلك أقرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن احلق يف التعليم الت

فضالً عن حق العمل، يتضمن توفريه املتكافئ وغري القائم على التمييز ألطفال العمال املهاجرين. وقد  ،احلق يف التعليم
أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أن مؤسسات التعليم الرمسي جيب أن تفتح أبواهبا أمام غري املواطنني 

 60املهاجرين الذين ال حيملون واثئق.وأطفال 
 

 انعدام السكن الكايف
السكن الرخيص واملتوافر ضروري كشرط مسبق للمهاجر كي يتمتع حبقوق اإلنسان األخرى. واألوضاع اليت يعيش فيها 

هتم على احلصول على عمل واحلفا  عليه وحصوهلم على العلم هم املهاجرون حتدد إىل حد كبري صحتهم ورفاههم وقدر 
 لالنتهاكات األخرى.للعنف أو تعرضهم وأطفاهلم، ومدى 

 
وليس لدى املهاجرين دائماً عائلة أو غريها من الشبكات اليت يعتمدون عليها للحصول على مساندة على صعيد 

توافر السكن الرمسي للسكان،  فإذارين يف حبثهم عن مسكن. السكن. والقليل من احلكومات متد يد العون إىل املهاج
يكون توافره عادة حمدوداً ابلنسبة لالجئني واملهاجرين الذين يشكلون مقيمني دائمني. لكن حىت هؤالء قد جيدون 

 61االنتظار اخلاصة ابلسكن الرمسي. قوائم أنفسهم يف أسفل
 

 ينطبق حق السكن على اجلميع، بصرف النظر عن وضعهم
  

هاجرين غري النظاميني، أنفسهم يف أفقر املساكن يف األحياء الداخلية املزدمحة يف املدن. جيد معظم املهاجرين، وخباصة امل
يضاً لعمليات وهناك ال يتعرضون فقد النعدام األمن والعنف واملخاطر الصحية من خالل املساكن رديئة النوعية، بل أ

العمال غري النظاميني إىل اإلبالغ عن  ت اإلجيار الباهظة والتشرد. ويقل احتمال مبادرةاإلخالء القسري وبدال
 اعتقاهلم وترحيلهم. السكن وطلب التعويض عنها، خشية اإلخالءات القسرية وغريها من انتهاكات حقوق

 26أتت النريان بسرعة على مبىن للشقق يف ابريس يؤوي مهاجرين أفارقة يف ساعة مبكرة من صباح 
م من األطفال، على حد قول املسؤولني. كذلك شخصاً، نصفه 17حبياة  ت، فأود2005أغسطس/آب 

                                                 
 للجنة القضاء على التمييز العنصري. 30التعليق العام  60 

ى "ضمان التمتع المتساوي بالحق في السكن الكافي للمواطنين وغير المواطنين، حثت لجنة القضاء على التمييز العنصري الدول عل 61 

للجنة  30وبخاصة عبر تجنب الفصل في السكن وضمان امتناع وكاالت اإلسكان عن اتباع ممارسات قائمة على التمييز." التعليق العام 

معاملة المهاجرين النظاميين على قدم المساواة مع المواطنين  القضاء على التمييز العنصري. ووفقاً التفاقية العمال المهاجرين، يجب

 (.43لجهة الحصول على السكن، بما في ذلك برامج السكن االجتماعية وحمايتهم من االستغالل فيما يتعلق ببدالت اإليجار.)المادة 
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جرحياً. وكان العديد من الضحااي من دولة مايل الواقعة يف غرب أفريقيا. وكان  30أوقعت النريان قرابة 
عاماً من  71عمره  له سكان املبىن. وقال سيس، وهو رجوغاان وتونس، حبسب ما قال آخرون من السنغال

و"كان  .ذان والفئران وأنه كانت هناك شقوق يف اجلدران ورصاص يف الدهانمايل إن املبىن كان يعج ابجلر 
 املبىن غري صحي على اإلطالق" على حد قوله.

 .2005أغسطس/آب  26، نصفهم من األطفال، شخصاً  17حريق ابريس يودي حبياة أسوشيايتد برس، 

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق  ( من1)11وُيستمد حق السكن من احلق يف مستوى كاف من املعيشة )املادة 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية(. وقد أشارت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أن احلق يف السكن 

  62الكايف ينطبق على اجلميع، بصرف النظر عن وضعهم ويشمل "احلق يف العيش يف مكان ما أبمان وسالم وكرامة".
 كما توصي أبن تعتمد الدول األطراف اسرتاتيجية وطنية للسكن.

 
 عدم التمتع مبستوى معيشة كاف واحلصول على الرعاية الصحية

الرئيسية اليت تقف يف طريق ممارسة احلق يف مستوى معيشة كاف التمييز الذي تعاين منه جمموعات مهمشة  باتمن العق
مثل املهاجرين. وغالباً ما يقع املهاجرون ضحااي للممارسات املسيئة والقائمة على التمييز فيما يتعلق ابحلق يف ما يكفي 

شركات واألفراد بصفتهم اخلاصة. وعلى األخص فإنه يف أوضاع الشح أو من الطعام واملاء، واليت يرتكبها املسؤولون وال
ن الذين غالباً ما يشكلون أعضاء اجملتمع األقل بروزاً للعيان، والذين ياألزمات اإلنسانية، يزداد احتمال حرمان املهاجر 

 63وخدمات الرعاية الصحية. من احلد األدىن من الغذاء واملاءو الدعم االجتماعي،  غالباً ما ال يستفيدون من شبكات
صحية وال يبدون استعداداً لالتصال وغالباً ما حُيرم املهاجرون غري النظاميني عملياً من املساعدة الطارئة واخلدمات ال

 ابلسلطات خوفاً من اعتقاهلم وترحيلهم.
 

حيتاج املهاجرون الذين يعيشون يف مناطق من اتيالند تضررت بفعل أمواج املد البحري تسوانمي اليت 
إىل احلصول بشكل أفضل على خدمات األمومة واخلدمات الصحية  2004اجتاحت البالد يف العام 

 تنظيم األسرة ومعلومات حول الوقاية من اإلصابة بفريوس اإليدز، وفقاً لدراسة جرت برعاية لألطفال وإىل
نغا ورانونغ، تضع أم  –األمم املتحدة. ويف جمتمعات حملية ألشخاص ينتمون إىل ميامنار يف إقليمي فانغ 

ابملائة  55نسبة  واحدة من أصل أربع مولودها بدون مساعدة من مشرف أخصائي على الوالدة، وال حتصل

                                                 
 13( من العهد(، 1)11)المادة  الحق في السكن الكافي، قتصادية واالجتماعية والثقافيةللجنة الحقوق اال 4م التعليق العام رق 62 

 .6، الفقرة 1991ديسمبر/كانون األول 

في بعض أوضاع النـزاع المسلح، قد يتعرض المهاجرون بشكل خاص لخطر انتهاكات حقوق اإلنسان إذا نُظر إليهم بأنهم عامل  63 

 يسهم في التوترات الكامنة وراء النـزاع.
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من مجيع األطفال على تلقيح، وال تستخدم إال نصف مجيع النساء املتزوجات وسائل منع احلمل، ويفتقر 
 نصف األشخاص الراشدين الذين شاركوا يف الدراسة املسحية إىل معرفة كيفية انتشار فريوس اإليدز.

لني قانونياً، وابلتايل حيق هلم تغطية الرعاية املهاجرين الذين شاركوا يف الدراسة مسج عدد نصفوكان أقل من 
ون التايالنديون. أما غري املسجلني فيتجنبون كما ورد صة ذاهتا اليت يتمتع هبا املواطنالصحية الشاملة الرخي

 العيادات واملستشفيات الرمسية بسبب التكلفة واخلوف من الرتحيل.
إىل احلصول على مزيد من اخلدمات الصحية  انمي حباجة املهاجرون يف املناطق التايالندية اليت ضربتها تسو 

  .2005أغسطس/آب  31مركز األخبار التابع لألمم املتحدة، كما تقول دراسة لألمم املتحدة؛ 

 
( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية "حبق كل شخص يف التمتع 1)12وتقر املادة 

من اتفاقية العمال املهاجرين على حق  28ة اجلسدية والعقلية ميكن بلوغه". وتنص املادة أبعلى مستوى من الصح
أوضحت اللجنة املعنية ابحلقوق  حلصول على رعاية طبية عاجلة. وقدا يفمجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

بينها االمتناع عن  مجلة أمورطريق  احلق يف الصحة عنابحرتام االقتصادية واالجتماعية والثقافية أبن "الدول ملزمة 
حرمان مجيع األشخاص، مبن فيهم السجناء أو املعتقلني واألقليات وطاليب اللجوء واملهاجرين غري القانونيني، من 

 64اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية واملسك ِّنة أو من احلصول عليها بصورة متساوية".
 

 ق جلميع العمال املهاجرين وأفراد عائالهتم احلصول على رعاية طبية عاجلةحي
 

ابإلضافة إىل الرعاية الصحية املتوافرة و الصحة.  اخلدمات اليت تعتمد عليهاالدول ملزمة إضافة إىل ذلك بضمان تقدمي 
ومحايتهما ما يكفي من الغذاء واملاء  حقي احلصول علىا، يشمل ذلك احرتام واليت ميكن احلصول عليه ةواملقبولة واجليد

 .وتعزيزمها
 

ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملادة من العهد الدويل اخلاص  11ويُنص على احلق يف الغذاء يف املادة 
الجتماعية والثقافية أبن : "احلق يف ما ( من اتفاقية حقوق الطفل. وقد صرحت جلنة احلقوق االقتصادية واج()2)24

مع اآلخرين بصورة فعلية واقتصادية  يكفي من الطعام يتحقق عندما حيصل كل رجل وامرأة وطفل، مبفرده أو ابالشرتاك
 65يف كافة األوقات على طعام كاٍف أو وسيلة للحصول عليه."

 

                                                 
 القتصادية واالجتماعية والثقافية.للجنة الحقوق ا 14التعليق العام رقم  64 

 .12ية التعليق رقم العام رقم العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف 65 
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جيب أن تويل واالجتماعية والثقافية إن "الدول األطراف وفيما يتعلق ابحلق يف املياه، قالت جلنة احلقوق االقتصادية 
يف ممارسة هذا احلق، مبن فيها ... العمال ابألفراد واجلماعات اليت اعتادت على مواجهة صعوابت اهتماماً 
ومن األمور اليت حتظى أبمهية حمورية احلصول بصورة غري قائمة على التمييز على املياه ومرافقها وخدماهتا  66ن."و املهاجر 

 .وتوزيعها بصورة عادلة وخباصة ابلنسبة جلماعات حمرومة أو مهمشة مثل املهاجرين
 

 انتهاكات احلق يف العمل واحلقوق أثناء العمل
غالباً ما جيد العمال املهاجرون أنفسهم يعملون على هامش سوق العمل حيث يتوافر قدر قليل من احلماية القانونية أو 

عن  الفعلية. ويشارك العديد من املهاجرين يف أعمال مومسية، وخدمات منـزلية ويف الزراعة والبناء والصناعة، فضالً 
قطاعي الرتفيه واجلنس. والحظت منظمة العمل الدولية أن "الزراعة تشكل إحدى القطاعات األكثر خطورة 

الباً ما تعتمد اعتماداً شديداً على وليس مفاجئاً أن هذه القطاعات غ 67)والقطاعان اآلخران مها التعدين والبناء(".
 لدى العديد منهم وضع غري نظامي. عمالة العمال املهاجرين الذين

 
ويشكل عدم وجود إذن رمسي للعمل مؤشراً قوايً على سهولة تعرضهم لالستغالل. وتعمل نساء مهاجرات عديدات يف 

ل املنـزيل حيث يتعرضن جداً النتهاكات حقوق جماالت عمل غري خاضعة ألنظمة ويفصل فيها بني اجلنسني، مثل العم
اإلنسان مبا فيها االغتصاب وغريه من ضروب العنف اجلنسي. كما حيتمل أن يفتقر األطفال املهاجرون للحق القانوين 

يف العمل، وابلتايل جيدون أنفسهم بصورة حمتمة يف وضع غري نظامي، ومعرضني بصورة خاصة النتهاكات حقوق 
 ان العمل.اإلنسان يف مك

 
املتوافرة وبعجزهم  عن حقوقهم من خالل آليات الشكاوىالباً ما يشعر املهاجرون غري النظاميني بعجزهم عن الدفاع غو 

عن ممارسة حقهم يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات. ومع ذلك، يظل املهاجرون غري الشرعيني يتمتعون ابحلقوق املتعلقة 
ري حملكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان إىل أن "الشخص الذي يدخل إىل أبوضاع عملهم. وقد أشار رأي استشا

اإلنسانية يف العمل يف الدولة اليت يعمل فيها، بغض النظر عن وضعه على  ولة ويقوم فيها بعمل يكتسب حقوقهد
اإلنسانية صعيد اهلجرة ... وال ميكن أبداً تربير وضع الشخص على صعيد اهلجرة حلرمانه من التمتع حبقوقه 

 68وممارستها."
 

                                                 
 .15هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التعليق رقم العام رقم الع 66 
 .50 منظمة العمل الدولية، نحو معاملة عادلة للعمال المهاجرين في االقتصاد العالمي، ص 67 

األمريكية لحقوق اإلنسان، الرأي االستشاري الخاص بالموقع القضائي للمهاجرين الذين ال يحملون وثائق وحقوقهم،     محكمة الدول 68 

OC-18/03  2003سبتمبر/أيلول  17الصادر في. 
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التمتع حبقوقه اإلنسانية "وال ميكن أبداً لوضع الشصص على صعيد اهلجرة أن يكون مربراً حلرمانه من 
 وممارستها".

حمكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان، الرأي االستشاري حول الوضع القضائي للعمال الذين ال حيملون 
 .2003سبتمرب/أيلول  17واثئق وحقوقهم، 

 
اع غري صحية دنية يف أوضحيث يعملون ساعات طويلة ويتقاضون أجوراً مت ،إن أوضاع عمل ماليني املهاجرين سيئة

 غري آمن. ومكان عمل
 

عاماً أوضاع عمله يف مصنع للصوف يف اتيالند حيث  24وصف رجل من الباما يف ميامنار يبلغ من العمر 
"أعمل من الثامنة صباحاً وحىت التاسعة مساء، وأحياانً حىت منتصف الليل بدون أي أجر يعمل منذ عامني : 
 أقدام وننام جنباً إىل جنب..." 10قدماً وعرضها  30عة طوهلا عامالً منا يف قا 30إضايف ... ويعيش 

عاماً من الباما  35دوالراً( يف الشهر. ووصف عامل مهاجر آخر عمره  70هبت )حوايل  3000ويكسب 
يف الشهر ... و]أتقاسم أان  3000و 2000"أخيط ابلقطعة، ويرتاوح راتيب بني عمله وأوضاعه املعيشية : 

املرحاض واملرافق الصحية سيئة و ة خمصصة لزوجني من الشركاء، بدون أية حياة خاصة. وزوجيت[ غرفة صغري 
 للغاية واملاء غري نظيف ... وال يوجد ما يكفي من املاء لالستحمام".

 (.39/001/2005)رقم الوثيقة :  .حمنة العمال املهاجرين البورميني –اتيالند 

 
. وفيه، شددت 2005ة والثقافية تعليقاً عاماً حول حق العمل يف العام اعتمدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعي

وتعزيزه من جانب مجيع اإلجراءات [ مبدأ عدم التمييز]وطنية الحرتام  عمل خططاللجنة على "احلاجة لوضع 
االقتصادية  من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق 6املختصة، التشريعية وسواها." وعموماً يتميز احلق يف العمل )املادة 

واالجتماعية والثقافية( بوجهني متمايزين : احلق يف العمل واحلق يف أوضاع عمل مقبولة واحلقوق أثناء العمل. وال تنص 
 26و 25اتفاقية العمال املهاجرين صراحة على حق العمل، رغم أهنا تنص بوضوح على احلقوق أثناء العمل )املواد 

 (.54و
 

األم، جيد العديد من املهاجرين أنفسهم يف عبودية الدين، حيث تضطرهم ظروفهم إىل  وحىت قبل أن يغادروا بلدهم
القبول بشروط دين جمحفة من وكاالت التوظيف أو أشخاص خاصني يعدوهنم بتوفري وسيلة نقل هلم إىل دولة الوجهة 

على تسديد ديوهنم،  ادرينقاملقصودة والعمل فيها. وحاملا يصلون إىل هذا البلد، جيد العديد منهم أنفسهم غري 
كما أن برامج هجرة العمالة املؤقتة ميكن أن تنتهك حقوق العمال املهاجرين، ألهنا تربط مدينة.  ويصبحون فعلياً عمالة 
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عادة املهاجر بصاحب عمل واحد، فتخلق وضعاً ميانع فيه املهاجر يف تقدمي شكوى حول انتهاكات حقوق اإلنسان 
 .اليت يرتكبها صاحب العمل

 
 والرق عمالة الدين
ؤسفة يف القرن احلادي املقيقية و احلقائمة حالياً الشاكل امل احنرافني اترخييني، لكنهما منوعمالة الرق ليستا عمالة الدين 

والعشرين. وغالباً ما تنشأ املشكلة يف إطار االجتار، سواء ابلنساء كأمات جنسيات أو ابلرجال والنساء يف عمالة شبه 
 األطفال الستغالهلم يف العمالة.السخرة أو 

 
ل العامل حمتجزون يف عمالة مليون نسمة حو  20أاارت تقديرات األمم املتحدة إىل أن ما ال يقل عن 

 69.الدين
 (1999ة ابألشكال املعاصرة للعبودية )تقرير جمموعة العمل املعني

 
طاق الرق املعاصر، غالباً ما تكون املمارسات الشبيه ابلرق سرية. وهذا جيعل من الصعب إعطاء صورة واضحة لن

أو املعاقبة عليه أو اجتثاثه. وتتضاعف املشكلة حبقيقة أن ضحااي االنتهاكات الشبيهة ابلرق ينتمون  انهيك عن فضحه
 جلماعات االجتماعية األكثر فقراً وتعرضاً لالنتهاكات. ومينعهم اخلوف واحلاجة إىل البقاء من اجلهر هبا.عموماً إىل ا

 
 ومبا أن الرق حمظور يف القانون الدويل، فقد ابت مرتبطاً بشبكات سرية للجرمية املنظمة الدولية.

 
أن األغلبية هم من الفتيان، إال أن  بعشرات اآلالف من األطفال يف غرب أفريقيا كل عام. ورغم يتم االجتار

ابملائة تقريباً من مجيع اخلدم األطفال هم من الفتيات.  90قطاع االستخدام األكرب هو العمل املنـزيل، ونسبة 
دم يعيشون يف املنـزل وعلى عكس اخلدم األطفال يف أجزاء أخرى من العامل حيث يكون معظمهم من خوهم 

 الغربية والوسطى معظمهم من األطفال وقد ال تتجاوز أعمارهم مخس سنوات. املراهقني، فإنه يف أفريقيا
 املنظمة الدولية ملناهضة الرق.

 
ظراً مطلقاً جلميع أشكال الرق وجتارة الرقيق حمن العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  8تتضمن املادة و 

 والعبودية والسخرة والعمالة اإللزامية".
 

                                                 
 .1999يوليو/تموز  E/CN.4/Sub.2/1999/17 ،20انظر تقرير مجموعة العمل المعنية باألشكال المعاصرة للرق،  69 
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 ن حرية أتليف اجلمعياتاحلرمان م
يشكل احلق يف حرية أتليف اجلمعيات عنصراً ضرورايً يف ضمان متكُّن األشخاص الذين يعملون يف دول ليسوا من 

مواطنيها من الدفاع عن حقوقهم اإلنسانية األساسية والتمتع مبمارستها الفعلية. وابلنسبة للعمال املهاجرين غري 
أتليف اجلمعيات أن يتسم أبمهية يف االجتاه حنو تنظيم وضعهم يف بلد العمل. كما ميكن النظاميني، ميكن للحق يف حرية 

أن يتيح للعمال املهاجرين أن يفضحوا بصورة مجاعية انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضدهم، والسعي للحصول 
صبحوا فيها حبكم املختفني، على تعويض عن هذه االنتهاكات. وابلنسبة للمهاجرين العاملني يف جماالت حيتمل أن ي

مثل العمل املنـزيل، غالباً ما تكون حرية أتليف اجلمعيات حىت يف شبكات غري رمسية، الطريقة الوحيدة للجهر 
 مبعارضتهم لالنتهاكات.

 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه حيق لكل شخص التمتع حبرية التجمع واالشرتاك يف  20وتنص املادة 

يات بصورة سلمية. وحتدد اتفاقية العمال املهاجرين حق مجيع العمال املهاجرين وأفراد عائالهتم، أكانوا حيملون معاجل
من اتفاقية منظمة العمل الدولية  2(. وتشري أيضاً املادة 26عمالية )املادة  يف االنضمام حبرية إىل أية نقابةواثئق أم ال 

( إىل أن "العمال وأصحاب العمل 1948معيات ومحاية احلق يف التنظيم )يف اجل املتعلقة حبرية االشرتاك 87رقم 
االنضمام إىل  ،املعنية فقط نظمةيتمتعون، دون أي متييز من أي نوع كان، حبق إنشاء منظمات، ومع مراعاة قواعد امل

املدنية والسياسية  من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق 22منظمات خيتاروهنا أبنفسهم بدون إذن سابق." وتقر املادة 
من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حبق كل إنسان يف أتليف احتادات عمالية  8واملادة 

 واالنضمام إليها.
 

 القيود غري الضرورية املفروضة على حرية التعبري
املهاجرين خيشون كثرياً، بسبب الطبيعة اخلطرة  تشكل حرية التعبري حقاً مهماً بصورة أساسية للمهاجرين. والعديد من

لوضعهم، من أن جيهروا آبرائهم. لذا من الضروري جداً أيضاً محاية احلق يف حرية التعبري ألولئك الذين جيهرون آبرائهم 
 دفاعاً عنهم وملناهضة االنتهاكات املرتكبة ضد حقوقهم اإلنسانية.

 
اجانيتا، وهي منظمة غري حكومية تسعى لتعزيز حقوق العمال أيرن فراننديز مديرة ومؤسسة مشاركة لتن

واهتمت "بنشر أخبار كاذبة بصورة كيدية" يف  1996املهاجرين يف ماليزاي. وقد أُلقي القبض عليها يف العام 
أعقاب صدور تقرير عن تناجانيتا يسجل مزاعم سوء معاملة العمال املهاجرين الذين ال حيملون واثئق يف 

 2003أكتوبر/تشرين األول  16عتقال. وبعد حماكمة دامت أكثر من سبع سنوات، أُدينت يف مراكز اال
نعت من ترشيح نفسها يف االنتخاابت شهراً. وبوصفها شخصاً مداانً، مُ  12ملدة  وُحكم عليها ابلسجن

الذي  1984. وينتهك قانون املطابع واملطبوعات للعام 2004الربملانية اليت جرت يف ماليزاي يف العام 
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أُدينت مبوجبه املعايري الدولية حلقوق اإلنسان اخلاصة حبرية التعبري. وتبني هليئات دولية مثل اللجنة املعنية 
حبقوق اإلنسان وعدد من احملاكم الدستورية حول العامل أبن احلظر املفروض على نشر "أنباء كاذبة"، مثل 

 بوعات ينتهك احلق األساسي يف حرية التعبري.من قانون املطابع واملط 8ذلك الواردة يف الفقرة 
طليقة حالياً بسند كفالة وتعمل على تقدمي استئناف أمام احملكمة العليا ضد احلكم الصادر يرين فراننديز أ

 عليها؛ فإذا مت أتكيد إدانتها وُسجنت، ستعتربها منظمة العفو الدولية سجينة رأي.
 ASA)رقم الوثيقة :  رغم إدانتهابالعمال املهاجرين  ماليزاي : أيرين فراننديز تدافع عن حقوق

28/015/2004.) 

 
من اإلعالن  19من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واملادة  19ويرد احلق يف حرية التعبري يف املادة 

تعبري جلميع العمال املهاجرين من اتفاقية العمال املهاجرين ابحلق يف حرية ال 13العاملي حلقوق اإلنسان. وتقر املادة 
 وأفراد عائالهتم.

 
 احلرمان من احلق يف حرية الدين

وكوهنم بعيدين عن دايرهم، ميكن للتعبري  .غالباً ما يشكل املهاجرون جزءاً من أقلية دينية يف دولة الوجهة املقصودة
يف مع بيئة جديدة يف بلداهنم املضيفة. الديين أن يكون حيوايً يف ضمان متكن املهاجرين من العثور على الدعم والتك

وجيد كثري من العمال املهاجرين أن اجلماعات الدينية تزودهم بشبكة أمان حيوية وشبكة اجتماعية جتعلهم أقل عزلة، 
 وابلتايل أقل عرضة لالنتهاكات.

 
من  18وق اإلنسان واملادة من اإلعالن العاملي حلق 18إن احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين مكفول مبوجب املادة 

 ( من اتفاقية العمال املهاجرين.1)12العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واملادة 
 

 انتهاكات احلق يف احلياة العائلية أو وحدة العائلة
قوق املدنية من العهد الدويل اخلاص ابحل 23إن احلق يف حياة عائلية أو وحدة عائلية حيظى ابحلماية مبوجب املادة 

 44وتنص املادة  .من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 10والسياسية، فضالً عن املادة 
من اتفاقية العمال املهاجرين على محاية وحدة عائالت العمال املهاجرين الذين حيملون واثئق أو لديهم وضع نظامي.  

ية معرتف به يف كافة الصكوك اإلقليمية املهمة حلقوق اإلنسان. بيد أن املكان الذي ميكن كما أن احلق يف احلياة العائل
 فيه أتكيد هذا احلق والتمتع به يعتمد على ظروف املهاجر وابلتايل حيتاج إىل حتديده على أساس كل حالة على حدة.
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، يشكل مجع مشل العائلة قضية معقدة وكحد أدىن حيمي احلق األفراد ضد الفصل التعسفي لعائلتهم. وعلى عكس ذلك
اهلجرة. وتقر الدول أبمهية مجع مشل عائالت سكاهنا املهاجرين، ليس أقله على صعيد توفري قوة عاملة متكيفة يف إطار 

جيداً ومنتجة تنخرط يف اجملتمع املضيف. وتعرف أن بديل الفصل الطويل واملتكرر للعائالت ميكن أن يرتك آاثراً 
بية. ومع ذلك، تقاوم احلكومات بصورة متزايدة مجع مشل العائالت، وخباصة يف إطار اهلجرة املؤقتة أو اجتماعية سل

ل أمد بقاء املهاجرين يف دولة الوجهة املقصودة. كما أن حكومات الدولة األم يمتدنية املهارات، على أساس أهنا ستط
مضمونة يف بلد العمل، ألن من شأن ذلك أن يعين وضع حد غالباً ما متانع يف انضمام عائالت املهاجرين إليهم بصورة 

 لتدفق التحويالت عليها.
 

مللء النقص  نيالعديد من غري املواطنني أتشريات عمل يف أيرلندا. وجرى توظيف العديد منهم كممرض حُمن
لة أتشريات بينيات. وبينما يستطيع محلة أتشريات العمل املمرضات الفلاحلاد يف املستشفيات. ومن أشهر مح

العمل جلب أزواجهم معهم إىل أيرلندا، إال أن الشركاء ال يتمتعون ابحلق التلقائي للعمل هناك، رغم أن 
العديد منهم حيملون مؤهالت عالية. ومن الناحية الرمسية يقال هلم أبنه ينبغي عليهم العودة إىل الفلبني لتقدمي 

 طلب للحصول على أتشرية عمل من هناك ألنفسهم.
 ركز حقوق املهاجرين، أيرلندا.م

 
فيها من القوانني اليت حترم أزواجهن غري املواطنني من حقوق اإلقامة يف  امرأة موريشسية اشتكني 20يف قضية رفعتها 

ن يف عائلته ميكن أن و اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أبن "طرد شخص من بلد يعيش فيه أعضاء أقربموريشس، صرحت 
  70)ال جيوز تعريض أحد للتدخل التعسفي يف شؤون عائلته(" 17ل ضمن املعىن الوارد يف املادة يصل إىل حد التدخ

ا طُب ِّقت بطريقة قائمة على التمييز ضد مهاجرين معينني. وتبعاً للظروف، كذلك يُنظر إىل سياسات مشاهبة كتمييز إذ
وقد الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن  71ميكن أن يُنظر إليها أيضاً أبهنا تصل إىل حد "املعاملة املهينة".

الدول جيب أن "تتجنب عمليات طرد غري املواطنني، وخباصة املقيمني ملدة طويلة، واليت ميكن أن تؤدي إىل تدخل غري 
 72يف حياة عائلية".متناسب يف احلق 

 
 
 

                                                 
 .UN Doc(، لجنة حقوق اإلنسان، 35/1978)االتصال  امرأة موريشسية أخرى ضد موريشس 19تزيفرا و –شيرين أوميرودي  70 

CCPR/C/OP/1   (1984) 67في 

، ECHR A94 (1985) بعبد العزيز وكابالس وبالقاندلي ضد المملكة المتحدةمقارنة  EHRR 76 (1973) 3، أفارقة شرق آسيا 71 

 . )التمييز على أساس الجنس، لكن ليس انتهاكاً لنص "المعاملة المهينة"(.1985مايو/أيار  28في الحكم الصادر 

 .30لجنة القضاء على التمييز العنصري، التعليق العام رقم  72 
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 الفصل اخلامس : كيف ميكننا محاية حقوق املهاجرين؟
 تكفل احلقوق اإلنسانية للمهاجرين. بيد أنايري الدولية حلقوق اإلنسان القانون واملع يفهناك أصالً نصوصاً كثرية 

املشكلة هي أن احلكومات وسواها من اجلهات الفاعلة تفتقر إىل اإلرادة السياسية لرتمجة هذه الضماانت إىل إجراءات 
القائمة على معرفة جيدة وذات الواضحة و  عملية ومفيدة الحرتام حقوق املهاجرين ومحايتها وتعزيزها. واحلمالت
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شجيع احلكومات وأصحاب العمل وسواهم على ترمجة احلقوق تيجي لتعزيز هذه احلقوق ضرورية لتالتخطيط االسرتا
 احملددة يف املعايري الدولية إىل حقيقة واقعة ابلنسبة للمهاجرين األفراد.

 
هذه األزمة الصامتة حلقوق اإلنسان مشينة لعاملنا ... فاملهاجرون جزء من احلل وليس املشكلة. وال 

 ة من األمراض االجتماعية.جيوز أن يتحولوا إىل كبش فداء جملموعة واسع
 .2004يناير/كانون الثاين  29كويف عنان، يف خطاب ألقاه أمام الربملان األورويب، 

 
إن تعزيز حقوق املهاجرين ال يتعلق ابلبحث عن "حل" للهجرة. فاهلجرة ظاهرة وليست مشكلة. وتشري إىل جمموعة 

اب عرب سلسلة متواصلة بني طريف نقيض تطوعي وقسري. ابعة من طائفة من األسبة النمتنوعة من التحركات السكاني
ويهاجر الناس رداً على عوامل دفع تنشأ يف الوطن، فضالً عن عوامل جذب من وجهتهم املقصودة. ويتعرض املهاجرون 

من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، وخباصة عندما يعجزون عن وضع اسرتاتيجية خروج قبل الشروع يف جملموعة 
تهم. وعند معاجلة هذه االنتهاكات، ينبغي على الدعاة واملناضلني أن يكفلوا إيالء االهتمام الالزم مبعاجلة رحل

 دقع واليت تشكل العوامل احملركةاإلجحاف الصارخ وانعدام التمتع ابألمن البشري والتنمية البشرية والتمييز والفقر امل
 األم.األساسية يف حركة املهاجرين إىل خارج أوطاهنم 

 
 اجملاالت الرئيسية الثمانية ذات األولوية لدى منظمة العفو الدولية 

 . الرتكيز على أولئك األكثر عرضة للصطر1
بسبب افتقارهم إىل وضع قانوين معرتف به، يتعرضون بشكل خاص خلطر انتهاكات حقوق  املهاجرون غري النظاميني،

مام القانون، يزيد احتمال استغالهلم وإيذائهم من جانب أصحاب اإلنسان. وبسبب حرماهنم من احلماية املتساوية أ
العمل واملسؤولني احلكوميني على السواء. ويقل احتمال سعي املهاجرين غري النظاميني وراء محاية السلطات هلم من 

التهديدات  االنتهاكات. ويعلم أصحاب العمل اجملردون من الضمري هذا األمر ويشعرون أهنم قادرون على اللجوء إىل
وسوء املعاملة، مطمئنني إىل أن احتمال مساءلتهم ضئيل للغاية. وإن النقص اخلطري يف البياانت الدقيقة حول املهاجرين 

غري النظاميني، مبا يف ذلك أعدادهم والقطاعات اليت يعملون فيها، يزيد من صعوبة صياغة اسرتاتيجيات حلماية هذه 
 وضع التنفيذ.اجملموعة من املهاجرين ووضعها م

 
". فقد تركوا ابملهاجرين الناجنيار هم ومن يُعرفون "قوع فريسة للمهربني وممارسي االجتواألشخاص األكثر احتماالً للو 

بلداهنم ومسقط رأسهم من قبيل اسرتاتيجية للبقاء من أجل اهلروب من انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها احلرمان من 
عية والثقافية، ويف حماولة لتحقيق درجة من األمن البشري. وتعاين هذه اجملموعة ككل من احلقوق االقتصادية واالجتما
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يف هذه الفئة صعوابت معينة. فنسبة كبرية منهم تعاين  النساء واألطفالأكثر أشكال االستغالل واألذى تطرفاً. وتواجه 
الرأي العام إليها. كما أن جنسهم  من وضع غري نظامي واألوضاع اليت تعيش وتعمل فيها يقل احتمال لفت نظر

 نوعمرهم يعرضاهنم بدرجة أكرب ألشكال معينة من االنتهاكات. ويتعرض أطفال املهاجرين غري النظاميني الذين ينفصلو 
 عن آابئهم خلطر االجتار هبم واستغالهلم بشكل خاص.

 
ول الوجهة املقصودة، بدون أية وسيلة أو واملهاجرون غري النظاميني الذين تقطعت هبم السبل يف دول الرتانزيت أو د

إمكانية للعودة إىل الوطن أو البقاء بصورة قانونية يف هذه الدول يشكلون فئة أخرى معرضة لالنتهاكات. وحُيتجز 
الذين رُفضت طلباهتم، يف االعتقال املطول مبن فيهم طالبو اللجوء "، املهاجرين الذين تقطعت هبم السبلالعديد من "

احملدد يف دول الرتانزيت أو الوجهة املقصودة. ويطرد بعضهم من دولة إىل أخرى جيئة وذهاابً، دون أن يتمكنوا أو غري 
بقاء وتصحيح وضعهم القانوين يف أية وجود خيار لديهم للمن العودة إىل وطنهم األم ألسباب عملية أو قانونية وبدون 

 دولة.
 
 ة حلقوق اإلنسان وحقوق العمل وتنفيذها. الدعوة إىل التصديق على الصكوك األساسي2

لضمان محاية حقوق مجيع املهاجرين يف أراضيها، ينبغي حث الدول على التصديق على مجيع االتفاقيات السبع 
ا ابلكامل هوبشكل خاص، جيب التصديق على املعاهدات الدولية التالية وتنفيذ 73األساسية حلقوق اإلنسان وتنفيذها.

من قبيل األولوية، نظراً لدورها احملدد يف محاية املهاجرين من االستغالل وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان. وجيب أن 
لية حلقوق اإلنسان تنطبق يف مجيع األوقات وجيب على تشدد الدعوات إىل التصديق والتنفيذ على أن املعايري الدو 

 الدول املصد ِّقة أن تتقيد هبا.
 

 اتفاقية العمال املهاجرين
لدى اتفاقية العمال املهاجرين السجل الذي ال حُتسد عليه بكون دخوهلا حيز النفاذ استغرق وقتاً أطول من أية معاهدة 

 دولية أخرى حلقوق اإلنسان.
 

إيداع املصادقات   2003، لكن مل يتم إال يف العام 1990معية العامة لألمم املتحدة يف العام فقد أصدرهتا اجل
 السابعة حلقوق اإلنسان. األساسية العشرين الضرورية ودخوهلا حيز النفاذ. وتعترب اآلن املعاهدة الدولية

 
                                                 

ادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية وهي : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتص 73 

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 

 ية العمال المهاجرين.التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاق
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أن عدداً متزايداً  هاجرون تقليدايً، رغمنها املومعظم الدول اليت صدقت على اتفاقية العمال املهاجرين هي دول أييت م
منها هو دول يعمل فيها العمال املهاجرون. وحىت اآلن، مل تصدق عليها أية دولة يف االحتاد األورويب، أو أية دول 

 متطورة أخرى ومن ضمنها أسرتاليا أو كندا أو الوالايت املتحدة األمريكية.
 

اليت صدَّقت عليها واجب احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت للدول  [اتفاقية العمال املهاجرين]"حددت 
األساسية للعمال املهاجرين وأفراد عائالهتم يف الدول اليت هاجروا إليها. وتشكل جزءاً حيوايً من اجلهود 

 اليت ت بذل حملاربة استغالل العمال املهاجرين وأفراد عائالهتم".
 .2003يسمرب/كانون األول د 18كويف عنان، األمني العام لألمم املتحدة، 

 
 أسهم عدد من العوامل يف تقاعس دول عديدة عن التصديق على اتفاقية العمال املهاجرين. وهي تشمل : 

 .عدم معرفة نطاق الواجبات املنصوص عليها يف االتفاقية ومضموهنا 

  ير، أو التصور اخلاطئ أبن القلق إزاء انعكاسات االتفاقية، مالياً وخالف ذلك ... مثالً تكلفة رفع التقار
 للمهاجرين غري النظاميني تتجاوز تلك اليت تكفلها الصكوك األخرى. اً االتفاقية تعطي حقوق

 .االعتقاد أبن حقوق املهاجرين مكفولة أصالً بشكل كاف عرب التشريعات الوطنية 

 .االفتقار إىل اإلرادة السياسية على محاية حقوق العمال املهاجرين 

 
اجملتمع املدين والقائمني على احلمالت فيه أن يطعنوا يف العديد من األسباب  للمنظمات غري احلكومية ودعاةكن ومي

وميكن القيام  قت المتناع الدول عن التصديق على اتفاقية العمال املهاجرين ال بل جيب عليهم أن يفعلوا ذلك.ياليت س
التأييد املباشر والدعوة على صعيدي احلكومات واملنظمات بذلك من خالل محالت التثقيف العام أو من خالل كسب 

فمثاًل، إذا كانت احلقوق احملددة يف االتفاقية مكفولة أصالً يف التشريع الوطين، فمن الصعب أن نفهم الدولية حلكومية ا
يف طليعة سبب وجود أي عقبة أمام التصديق. وابلفعل فإن التصديق سريسل إشارة قوية أبن الدول املصدقة كانت 

قت الضوء على ياجلهود اليت بُذلت حلماية املهاجرين والدفاع عن حقوق اإلنسان. وتسلط األسباب األخرى اليت س
انعدام اإلرادة السياسية على معاجلة الوضع غري املستقر للعمال املهاجرين، وجيب مساءلة الدول على دورها يف السماح 

 74ابستمرار االنتهاكات.
 

                                                 
لومات حول رأي منظمة العفو الدولية باتفاقية العمال المهاجرين انظر : منظمة العفو الدولية، جزء حيوي من رد لمزيد من المع 74 

 (.POL 33/005/2006اتفاقية العمال المهاجرين )رقم الوثيقة :  ما أهميةعالمي على الهجرة الدولية : 
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ائمني على احلمالت فيه إطالع حكومات ينبغي على املنظمات غري احلكومية ودعاة اجملتمع املدين والق
بالدهم على مضمون اتفاقية العمال املهاجرين )فضاًل عن املعاهدات األخرى اليت تتعلق حبقوق 

 املهاجرين( من أجل قردي التصورات اخلاطئة وتبديد األوهام احلالية حول هذه املعاهدات.
 

قوق املهاجرين. فحاملا تصد ِّق الدول على اتفاقية العمال واملصادقات حبد ذاهتا لن توفر درجة أكرب من احلماية حل
املهاجرين، ينبغي على الدعاة أن يلحوا عليها لضمان تنفيذ نصوصها بفعالية ورفع تقرير دون إبطاء إىل جلنة العمال 

دولة طرف كان من  27، فإن ثالث دول فقط )مايل واملكسيك ومصر( من أصل 2006املهاجرين. ويف مايو/أاير 
 املقرر أن ترفع تقريراً إىل جلنة العمال املهاجرين، فعلت ذلك.

 
ويهدف هذا  75منظمة العفو الدولية عضو يف املنتدى الدويل للمنظمات غري احلكومية املعين ابتفاقية العمال املهاجرين.

للمنظمات غري احلكومية إىل تسهيل الرتويج التفاقية العمال املهاجرين وتنفيذها ومراقبتها من جانب  االئتالف
حقوق اإلنسان معاهدات ين وغريها من هيئات مراقبة املنظمات غري احلكومية وهو يراقب عمل جلنة العمال املهاجر 

احلكومية إىل هذه اللجان تقدمها املنظمات غري ويتعامل معها. كما أنه يشجع ويساند إعداد مذكرات للمنظمات غري 
 احلكومية الوطنية. وقد تفكر املنظمات غري احلكومية األخرى يف االنضمام إىل هذا املنتدى.

 
 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

شر أثناء هناك مثاين اتفاقيات ملنظمة العمل الدولية حددهتا اهليئة احلاكمة للمنظمة ابعتبارها أساسية حلقوق الب
 سيتان ملنظمة العمل الدولية حقوق العمال املهاجرين حتديداً :يوإضافة إىل ذلك، تتناول اتفاقيتان رئ 76العمل.
 1949( للعام 97قية اهلجرة من أجل العمل )منقحة( )رقم اتفا. 

  1975( للعام 143اتفاقية العمال املهاجرين )النصوص التكميلية( )رقم. 

 

                                                 
. وقد أصدر المنتدى الدولي للمنظمات غير //:netwww.december18http. المنتدى انظر لمزيد من المعلومات حول عمل 75 

ويمكن االطالع عليه في  .الحكومية المعني باتفاقية العمال المهاجرين دليالً للمنظمات غير الحكومية حول تنفيذ اتفاقية العمال المهاجرين

وهو يقدم معلومات حول الطرق التي يمكن فيها للمنظمات غير الحكومية أن تسهم في عمل  /:www.december18.net/httpالموقع 

لجنة العمال المهاجرين، ومعلومات أكثر عمومية للمنظمات غير الحكومية المهتمة باستعمال آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة 

 لحماية حقوق المهاجرين وتعزيزها.

(، اتفاقية الحق في التنظيم والتفاوض الجماعي، 87)رقم  1948اتفاقية حرية االشتراك في الجمعيات وحماية الحق في التنظيم للعام  76 

(، واتفاقية حظر التمييز )في العمل 105)رقم  1957(، واتفاقية إلغاء السخرة، 29)رقم  1930(، واتفاقية السخرة، 98)رقم  1949

(، واتفاقية أسوأ 138)رقم  1973( واتفاقية السن الدنيا، 100)رقم  1951(، واتفاقية األجر المتساوي، 111)رقم  1958والمهن(، 

 (.182)رقم  1999أشكال عمالة األطفال، 

http://www.december18.net/
http://www.december18.net/
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سلسلة من النصوص اهلادفة إىل مساعدة أولئك الذين يهاجرون من أجل العمل. وتقتضي  97تتضمن االتفاقية رقم و 
املوجودين بصورة قانونية ضمن أراضيها على قدم املساواة مع املواطنني يف تطبيق من الدول األطراف معاملة املهاجرين 

 أو الدين أو اجلنس. جمموعة واسعة من القوانني واألنظمة املتعلقة حبياهتم العملية بدون متييز بسبب اجلنسية أو العرق
 

(. وتقتضي من 2الفرص واملعاملة )اجلزء ( وتكافؤ 1اهلجرة يف األوضاع املسيئة )اجلزء  143وتتناول االتفاقية رقم 
 الدول احرتام احلقوق اإلنسانية األساسية جلميع العمال املهاجرين.

 
وبينما كان هناك عدد قليل نسبياً من املصادقات على هاتني االتفاقيتني لدى منظمة العمل الدولية، إال أنه جتدر 

 77األورويب صد قت على إحدامها أو كلتيهما. يف االحتاد عضو دولة 11اإلشارة إىل أن ما ال يقل عن 
 

 لريمواتفاقية األمم املتحدة اخلاصة ابجلرمية املنظمة العابرة للحدود وبروتوكوالت اب
 –التهريب واالجتار  منع ابلريمو امللحقة ابتفاقية األمم املتحدة اخلاصة ابجلرمية املنظمة )بروتوكوالت تتتعامل بروتوكوال

انظر أعاله( مع هتريب األشخاص واالجتار هبم. وهذه ليست معاهدات حلقوق اإلنسان، ألهنا تندرج ضمن إطار 
ا مع ذلك تتضمن بعض نصوص حقوق اإلنسان. لذا ينبغي حث الدول على اجلرمية املنظمة العابرة للحدود، لكنه

 التصديق عليها وتنفيذها كجزء من اسرتاتيجية شاملة ملعاجلة مشاكل االجتار والتهريب.
 

 وجيب أن تشدد الدعوات للتصديق والتنفيذ على العناصر اليت تركز على حقوق اإلنسان ومحايتها.
 
 املساءلة. املطالبة بدرجة أكرب من 3

 على املستوى الدويل
إن األنظمة القائمة لضمان تطبيق املعايري القانونية الدولية ضعيفة عمومًا. ومع ذلك تظل الدول ملزمة بواجباهتا الدولية 

 وجيب حماسبتها إذا تقاعست عن الوفاء هبا. وجيب استخدام خمتلف األساليب إلنفاذ املساءلة، من بينها : 
 ة بتأٍن.التقارير املوثق 

 .اإلعالن عن حاالت التقاعس واالنتهاكات 

 .التقاضي الدويل والوطين 

  استخدام آليات اإلشراف يف األمم املتحدة مثل هيئات مراقبة املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، مبن فيها
 املقررون اخلاصون وجمموعات العمل.

                                                 
مصادقة، بينما وصلت المصادقات على االتفاقية  46إلى  97حتى اآلن وصلت المصادقات على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  77 

 مصادقة. 19إلى  143رقم 
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 78ال حقوق اإلنسان.مجيع الدول ملزمة على األقل ببعض الواجبات الدولية حي

 مجيع الدول هتتم بسمعتها الدولية.
 

 آليات اإلاراف وهيئات اخلرباء املعنية حبقوق اإلنسان يف األمم املتحدة 
تشجيع كافة اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، أكانت هيئات مراقبة املعاهدات أم املقررين اخلاصني أم جمموعات  جيب

على أتكيد وإعادة أتكيد حقوق املهاجرين احملددة يف املعاهدات الدولية ذات الصلة. والطريقة األكثر فعالية  ،العمل
تلقيها حاالت أو أوضاع أو تقارير قطرية ذات صلة وجيدة  لتشجيعها على القيام بذلك هي من خالل التأكد من

 التوثيق تستند إليها يف أنشطتها.
 

 هيئات مراقبة املعاهدات التابعة لألمم املتحدة
جلنة من اخلرباء املستقلني  ،العمال املهاجرين لدى كل من املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان، ومن ضمنها اتفاقية

دول ابلواجبات املرتتبة عليها مبوجب املعاهدة. وتقوم هيئات مراقبة املعاهدات هذه بعملها بصورة لإلشراف على تقيد ال
 رئيسية من خالل دراسة التقارير الدورية اليت تقدمها الدول.

 
وينبغي على القائمني على احلمالت والدعاة وسواهم من النشطاء الذين يسعون إىل تعزيز حقوق املهاجرين التأكد من 

وما إذا كان تقدمي  79م يعرفون مىت حيني موعد تقدمي الدولة للتقرير التايل إىل هيئة مراقبة املعاهدة التابعة لألمم املتحدةأهن
التقرير قد أتخر عن موعده. وتشكل املذكرات اليت ترفعها املنظمات غري احلكومية إىل هيئات مراقبة املعاهدات حول 

فعالة إلطالع هيئات مراقبة املعاهدات على انتهاكات حقوق اإلنسان وإخضاع الدول الدول اليت سينظر يف أمرها طرقاً 
 للمساءلة.

 
وعندما تنظر جلنة العمال املهاجرين )اليت ُشك ِّلت مبوجب نصوص اتفاقية العمال املهاجرين( يف تقرير الدولة الطرف، 

 تلك الدولة املعينة. كذلك تويل هيئات مراقبة هناك فرصة قيمة لتعزيز حقوق املهاجرين ومعاجلة انتهاكات حقوقهم يف
املعاهدات األخرى اهتمامها ابحلقوق اإلنسانية للمهاجرين. وينبغي على الدعاة واملشاركني يف احلمالت اإلحلاح على 

                                                 
بالمائة من الدول األعضاء في األمم المتحدة على أربع معاهدات من أصل المعاهدات الدولية السبع الرئيسية لحقوق  75صد قت نسبة  78 

 اإلنسان.

لالضطالع على وضع تقديم التقارير بحسب الدول انظر  79 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvduebycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Collapse=8#

8n ويقدم الموقع اإللكتروني لهيئات مراقبة المعاهدات التابع لمنظمة العفو الدولية .-g/pages/treatyhttp://web.amnesty.or

eng-index  المشاركة في عملها. على معلومات حول أنشطة هيئات مراقبة المعاهدات ويشجع 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvduebycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Collapse=8#8n
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvduebycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Collapse=8#8n
http://web.amnesty.org/pages/treaty-index-eng
http://web.amnesty.org/pages/treaty-index-eng
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ما مجيع هيئات مراقبة املعاهدات لتأكيد وإعادة أتكيد حقوق املهاجرين احملددة يف املعاهدات الدولية ذات الصلة. ك
ينبغي على املنظمات غري احلكومية جعل رفع التقارير حول قضااي حقوق املهاجرين جزءاً من أنشطتها الرئيسية يف 

 إىل كل من هيئات مراقبة املعاهدات. اليت تقدمهاالتقارير املوازية 
 

الت( الفردية من إىل االلتماسات )أو االتصاكذلك ميلك عدد من هيئات مراقبة املعاهدات القدرة على االستماع 
نظمات غري احلكومية تقدمي مذكرة وال جيوز للم 80ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان، شريطة موافقة الدولة املعنية.

مببادرة منها، لكن قد حيق هلا متثيل الضحية إذا مسح الضحية أو عائلته هلا بذلك. كذلك ميكن للمنظمات غري 
احلكومية التوعية آبليات االتصاالت الفردية وتشجع ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان على استخدامها ومساعدة 

 اء اتصال ابهليئة املناسبة املشرفة على املعاهدة.الضحااي أو عائالهتم على إجر 
 

ن يزعمون أن حقوقهم وتتضمن اتفاقية العمال املهاجرين نصوصاً لتقدمي شكاوى فردية من جانب العمال املهاجرين الذي
تفاقية مل (. بيد أن أايً من الدول اليت صد قت حىت اآلن على اال77الفردية اليت حددهتا االتفاقية قد انتهكت )املادة 

روج القائمون على يُتصدر إعالانً تقر فيه أبهلية جلنة العمال املهاجرين لتلقي شكاوى فردية والنظر فيها. وجيب أن 
احلمالت الستخدام آليات الشكاوى الفردية اليت أُنشئت مبوجب املعاهدات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان لضمان 

من  77لوقت ذاته، عليهم تشجيع الدول على إصدار إعالانت مبوجب املادة املساءلة بشأن حقوق املهاجرين. ويف ا
 اتفاقية العمال املهاجرين.

 
 اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة

تشكل اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة )أي املقررون اخلاصون أو جمموعات العمل( خرباء مستقلني مفوضني 
اك حمدد أو قضااي موضوعية أو دولة معينة. وقد أُنشئت هذه اإلجراءات اخلاصة يف البداية من ابلتحقيق إما يف انته

جانب اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليت استُبدل هبا اآلن جملس حقوق اإلنسان. وتتفاوت صالحياهتا، لكنها عادة 
سات. وميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقوم بزايرات قطرية وتتدخل لدى احلكومات بشأن حاالت فردية وجتري درا

تقدم معلومات إىل املقررين اخلاصني أو إىل أعضاء جمموعات العمل حول أوضاع أو أشخاص معينني، وكذلك ابلنسبة 
 ملناشدات العاجلة.اب اإلجراء اخلاصلألوضاع العاجلة من خالل 

 
 هاجرين هي : واإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة األكثر صلة حبقوق امل

                                                 
المعاهدات التي تتضمن هذه النصوص هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة  80 

 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
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 81لمهاجرين.ل قرر اخلاص لألمم املتحدة املعين ابحلقوق اإلنسانيةامل  

 .املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين ابالجتار ابألشخاص، وخباصة النساء والفتيات 

 ة املعين ببيع األطفال ودعارة األطفال واملواد الداعرة اخلاصة ابألطفال.املقرر اخلاص لألمم املتحد 

 .املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين ابلتعذيب 

 .جمموعة العمل املعنية حباالت االختفاء القسري أو الالتطوعي 

 .املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين ابلعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه 

 لعمل املعنية ابالعتقال التعسفي.جمموعة ا 

 
ومبا أن اإلجراءات اخلاصة ليس لديها آليات لإلنفاذ، لدى القائمني على احلمالت دور مهم يف مساءلة احلكومات عن 

 عامة من التوصياتتنفيذها لتوصيات اإلجراءات اخلاصة. وقد تتعلق حبالة فردية أو بعثة قطرية أو رمبا تشكل جمموعة 
دراسة. وينبغي على املشاركني يف محالت حقوق اإلنسان فضح احلكومات، وخباصة على الصعيد احمللي،  املنبثقة عن

مع اإلجراءات اخلاصة من خالل عدم الرد على االتصاالت أو تقدمي ردود غري كافية أو  إذا ما تقاعست عن التعاون
 82رفض طلبات الزايرة.

 
الوعي ابلنتائج اليت تتوصل إليها يف وجيب بذل اجلهود لنشر توصيات اإلجراءات اخلاصة على أوسع نطاق ممكن ونشر 

املشرعني والسياسيني والسلطة القضائية واجلمهور العام. وبشكل خاص، يستطيع املشاركون يف احلمالت تنبيه صفوف 
 معارفهم يف وسائل اإلعالم إىل توصيات أحد اإلجراءات اخلاصة، السيما يف أعقاب زايرة قطرية.

 
منتدى  2006يونيو/حزيران  19الذي بدأ عمله يف  ان التابع لألمم املتحدةجملس حقوق اإلنسويؤمل أبن يشكل 

مهماً لتعزيز االحرتام حلقوق املهاجرين. وميكن للدول األعضاء يف اجمللس أن تندد علناً ابنتهاكات حقوق اإلنسان 
 وا الوعي حبقوق املهاجرين.ميكن للقائمني على احلمالت وللدعاة وسواهم من النشطاء أن ينشر و املرتكبة ضد املهاجرين 

 
 اليت جيب إاثرة حقوق املهاجرين فيها :  احملافل الدولية األخرىتشمل و 

  ديسمرب/كانون األول  –اجمللس السنوي احلاكم للمنظمة الدولية للهجرة الذي يُعقد يف نوفمرب/تشرين الثاين
 من كل عام.

 دولية سنوايً يف يونيو/حزيران.مؤمترات العمل الدولية اليت تعقدها منظمة العمل ال 

                                                 
 جورج إيه. بوستامانتي )المكسيك(.البروفيسور المقرر الخاص هو حالياً  81 

ليا لحقوق اإلنسان معلومات حول طلبات الزيارة التي لم يُبت فيها والتقارير التي تتضمن تتوافر في الموقع اإللكتروني للمفوضية الع 82 

 ملخصات لالتصاالت مع الحكومات )الحاالت الفردية(، وتقارير البعثات والتوصيات العامة الناشئة عن الدراسات.
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  اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة الدائمة للمفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة واليت تُعقد ثالث
أكتوبر/تشرين  –يوليو/متوز وسبتمرب/أيلول  –مارس/آذار ويونيو/حزيران  –مرات يف السنة )فرباير/شباط 

 األول(.

 
، يشكل احلوار رفيع املستوى حول اهلجرة والتنمية الذي جيري يف األمم املتحدة منرباً مهماً 2006ل ويف سبتمرب/أيلو 

للدعاة والقائمني على احلمالت املعنيني حبقوق املهاجرين للضغط من أجل إدراج احلقوق اإلنسانية جلميع املهاجرين 
 83أي حوار حول اهلجرة والتنمية. على رأس

 
الية يف املعايري الدولية واإلقليمية حلقوق كذلك حيتاج القائمون على احلمالت والدعاة والنشطاء إىل حتديد الثغرات احل

اإلنسان والعمل على سدها. فمثاًل ال ترتتب حالياً واجبات دولية على الدول لتقدمي املساعدة إىل املهاجرين الذين يتم 
تكون االجتار هبم ويتعرضون النتهاكات حقوق اإلنسان أو لتوفري محاية فعالة هلم. وكال هذين التدبريين ضروراين لكي 

 بروتوكوالت ابلريمو فعالة.
 

 على الصعيد اإلقليمي
برغم حقيقة عدم وجود معاهدات إقليمية تغطي حتديداً حقوق املهاجرين، إال أن هناك جمموعة من املنتدايت اليت ميكن 

 فيها الرتويج للحقوق اإلنسانية للمهاجرين بطريقة مفيدة.
 

اية احلقوق اإلنسانية للمهاجرين امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان املعاهدات ذات الصلة حلم، تتضمن أفريقيا ويف
امللحق ابمليثاق  2003وبروتوكول العام  1990، وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه للعام 1981والشعوب للعام 

قوق املنصوص عليها يف األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب اخلاص حبقوق املرأة يف أفريقيا. ونظراً للطبيعة العاملية للح
هذه املعاهدات اإلقليمية، ميكن للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب أن تشكل منتدى مهماً ميكن فيه الدفاع عن 

احلقوق اإلنسانية للمهاجرين. وتشمل اجملاالت األربعة لصالحياهتا : األنشطة الرتوجيية وأنشطة احلماية )مبا فيها 
ر الدولة الطرف وتفسري امليثاق األفريقي. وتقدم احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب اليت الشكاوى( ودراسة تقاري

 ، منتدى مرتقباً حلماية احلقوق اإلنسانية للمهاجرين يف القارة.2006ُدشنت يف يوليو/متوز 
 

وواجباته، تتضمن املعاهدات اخلاص حبقوق اإلنسان  1948إضافة إىل اإلعالن األمريكي للعام ، فإنه األمريكتنيويف 
اخلاصة حبقوق اإلنسان )"ميثاق سان هوزيه، كوستاريكا"(؛ والربوتوكول  1969ذات الصلة االتفاقية األمريكية للعام 

                                                 
جنة العمال المهاجرين في يوم النقاش العام حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين الدولية، مذكرة خطية إلى للعفو انظر منظمة ا 83 

 .IOR 40/028/2005، رقم الوثيقة : 2005أكتوبر/تشرين األول  31كأداة لتعزيز التنمية، 
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امللحق ابالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  1988اإلضايف للعام 
؛ واتفاقية الدول 1994سلفادور"( واتفاقية الدول األمريكية اخلاصة ابملتاجرة الدولية ابلُقص ر للعام )"بروتوكول سان 

اخلاصة مبنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصال شأفته )"اتفاقية بلم دو ابرا"(. وميكن  1994األمريكية للعام 
ة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان أن تشكال منتديني مهمني للجنة الدول األمريكية املعنية حبقوق اإلنسان وحمكم

، أنشأت جلنة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان 1997لتعزيز االحرتام حلقوق املهاجرين. وجتدر اإلشارة إىل أنه يف العام 
ول يف احرتام منصب املقرر اخلاص املعين ابلعمال املهاجرين وعائالهتم، والذي يهدف إىل تعزيز الوعي بواجب الد

حقوق العمال املهاجرين وعائالهتم، وتقدمي توصيات خاصة إىل منظمة الدول األمريكية حول العمال املهاجرين 
وعائالهتم وإعداد تقارير ودراسات متخصصة والرد بسرعة على العرائض واالتصاالت اليت تشري إىل أن حقوق العمال 

 دول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية.انب الاملهاجرين وعائالهتم قد انُتهكت من ج
 

ويف أورواب، تشمل املعاهدات املهمة االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية واتفاقية جملس أورواب 
ن. اخلاصة ابلوضع القانوين للعمال املهاجري 1977بشر واالتفاقية األوروبية للعام اخلاصة ابلعمل ضد االجتار يف ال

من  34ويتوىل جملس أورواب واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان القضااي املتعلقة حبقوق املهاجرين. ومبوجب املادة 
االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، تتمتع احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بوالية قضائية 

يع األشخاص )مبن فيهم املهاجرون( الذين انتهكت دولة عضو حقوقهم إلزامية للقبول ابلتماسات فردية من مج
 املنصوص عليها يف االتفاقية. كما أن اجلمعية الربملانية جمللس أورواب لديها جلنة فرعية معنية ابهلجرة.

 
ميكن استصدام املعايري اإلقليمية القائمة لتعزيز حقوق املهاجرين وقرميل الدول مسؤولية املمارسات 

 قائمة على التمييز.ال
 

الفرعية والعمليات متعددة األطراف تركيزاً على  -اإلقليمية  وإضافة إىل ذلك، يتضمن عدد من اهلياكل االقتصادية
 حراك العمالة. ولذا ميكنها أن توفر منرباً للدفاع عن احلقوق اإلنسانية للمهاجرين وتعزيزها. وهي تشمل : 

 ن(جنوب شرق آسيا )آسيا رابطة دول 

 )التعاون االقتصادي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ )أبك 

 )اجملموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس 

 )الكتلة التجارية يف أمريكا اجلنوبية )مركوسور 

 )جمموعة تنمية أفريقيا اجلنوبية )سادك 

 )رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي )سارك 

 جامعة الدول العربية 
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 االحتاد األورويب 

 
ويف حني أن العديد منها يزعم أن  84ويف السنوات األخرية، حدث انتشار )للعمليات التشاورية اإلقليمية( بشأن اهلجرة.

تبادل املعلومات واملمارسات اجليدة بني احلكومات حول القضااي املتعلقة ابهلجرة،  ، حيث ينص علىاً واسع اً لديه نطاق
إال أن العديد من العمليات ركزت فقط على فرض القيود على اهلجرة. وهناك افتقار إىل الشفافية، وال توجد مشاركة 

ون على احلمالت والدعاة إىل مراقبة للمجتمع املدين يف معظم هذه العمليات التشاورية اإلقليمية. لذا حيتاج القائم
مبن فيها اجملتمع  –ومشاركة حقيقية أكثر جلميع اجلهات املعنية  عملها وحثها على ممارسة درجة أكرب من الشفافية

 يف املناقشات اإلقليمية حول اهلجرة. –املدين واملنظمات غري احلكومية 
 

 على الصعيد الوطين
بتعزيز حقوق املهاجرين على املستوى الوطين أو احمللي على أساس كل حالة على  جيب مقاربة االسرتاتيجيات اخلاصة

 حدة ألخذ األوضاع احمللية بعني االعتبار. بيد أنه ميكن اقرتاح بعض اإلرشادات العامة.
 

  وق اندراً ما متنح محاية شاملة لغري املواطنني، إال أهنا تظل أدوات مهمة لضمان احلق ارعات احلقوقبرغم أن
 اإلنسانية للمهاجرين.

  اليت حتمي حقوق املهاجرين من التمييز وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان، فضالً  التشريعاتجيب تعزيز
مثل األشخاص الذين تعرضوا لالجتار أو األطفال  –عن القوانني اليت تكفل حقوق جمموعات حمددة 

 املهاجرين.

 غري قائمة على التمييزسياسات اهلجرة والعمل وما يتعلق هبما تكون  تشجيع االلتزامات اليت تكفل أبن. 

  الرئيسية وتنفيذها ودمج نصوصها يف القانون الوطين.  املعاهدات الدوليةجيب حتدي الدول للتصديق على
الدولية بصورة اسرتاتيجية يف كل الفرص  القائمة مبوجب املعاهدات وجيب تسليط الضوء على الواجبات

 املناسبة.

 

                                                 
انظر مثالً، مشاورات منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول الالجئين والمهجرين والمهاجرين  84 

http://www.apcprocess.net/ورات الحكومية الدولية حول عملية اللجوء والالجئين والهجرة، عملية ، والمشا
(. ومبادرة بيرن وعملية مانيال وعملية بويبال )المؤتمر اإلقليمي حول //:www.baliprocess.nethttpبالي )

متوسط وما إلى ذلك. ويمكن العثور على ملخص حول الهجرة في غرب البحر األبيض ال 5+5الهجرة( حوار 
للعمليات التشاورية اإلقليمية الرئيسية في الموقع اإللكتروني للمنظمة الدولية للهجرة في 

gcim/matrix_of_major_RCPs.pdf-http://www.iom.int/en/PDF_Files/iom. 

http://www.apcprocess.net/
http://www.baliprocess.net/
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أمام الربملانيني خيار. ميكنهم إصدار قرارات تكفل محاية األطفال، أو ميكنهم إصدار قرارات ترتك 
األطفال معرضني لالستغالل واألذى. واخليار األول يكفل فعلياً تنمية وطنية قوية، أما اخليار الثاين 

 فيكفل فعلياً استمرار الفقر.
ف(، يف حديث هلا أمام االحتاد الربملاين يم املتحدة لألطفال )يونيسكارول بيالمي، الرئيسة السابقة لوكالة األم

 .2005الدويل حول قضية االجتار ابألطفال يف إبريل/نيسان 
 

وجيب التدقيق يف مجيع القوانني اليت تؤثر على املهاجرين للتأكد من أهنا تتماشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
مثاًل،  وجيب مراجعة التشريعات احلالية للتأكد من أهنا حتمي املهاجرين بصورة وافية. نسان.والتشريعات احمللية حلقوق اإل

جيب أن تتناول التشريعات احملددة قضية االجتار حبيث ال حتتاج الشرطة إىل "البحث" عن جرائم ميكن مبوجبها توجيه 
تكفل التشريعات الوطنية اخلاصة برتحيل غري  أنورة غري مناسبة(. وابملثل، جيب هتم إىل ممارسي االجتار )غالباً بص

املواطنني أبن تشمل ضماانت إجرائية حلماية حقوق املهاجرين. وهي تشمل ضمان متكُّنهم من احلصول على خدمات 
ر ترحيلهم ومن حصوهلم على مراجعة لقرار سليب يستحسن أن تكون ترمجة خمتصة واستشارة قانونية ومن الطعن يف قرا

 .قضائية
 

املظامل وجلان حقوق اإلنسان، جهات مساعدة مهمة ، مبا فيها مكاتب املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانوتشكل 
للغاية ملساءلة الدول على انتهاكات حقوق اإلنسان. وتتفاوت صالحيات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 

 على طريق املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانواستقالهلا من دولة إىل أخرى. وقد ينطوي مثالً السعي للمساءلة عن 
املؤسسات صالحيات معززة للتحقيق أو إلنفاذ النتائج اليت تتوصل إليها. وعند القيام بذلك، جيب  الدعوة ملنح هذه

على املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن أتخذ معايري حقوق اإلنسان كإطار مرجعي هلا، كما تفسرها هيئات مراقبة 
 ، وليس التشريعات الوطنية.املختصةات أو احملاكم املعاهد

 
الشركات أو األفراد على انتهاكات حقوق يشكل آلية مهمة ملساءلة الدول أو املنظمات اخلاصة أو التقاضي يظل 

يف بعض الدول، فإن املدى الذي ميكن فيه إنفاذ الواجبات الدولية جتاه حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين و اإلنسان. 
توقف على قوة التشريع الوطين الذي حيمي حقوق اإلنسان. ويف والايت قضائية أخرى، قد تشري الدساتري أو ي

التشريعات إىل أن أية معاهدة دولية تكون الدولة طرفاً فيها تصبح تلقائياً ملزمة هلا عند التصديق عليها، ولذا ميكن 
لنظام جناح ا آخر يؤثر على جناح اسرتاتيجيات التقاضي هو ما مدىإنفاذها فوراً عن طريق احملاكم احمللية. وهناك عامل 

 وعمله بصورة مستقلة. القضائي واحملاكم يف البلد املعين
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 1,170,000مهاجراً بورمياً يعملون يف مصانع إبقليم اتك بتايالند ما جمموعه  18، ُمنح 2004يف العام 
ري مدفوعة. وقد رحبت نقابة عمال يونغ تشي أو دوالر أمريكي( تعويضاً هلم عن أجور غ 29,250هبت )

اليت تدعم العمال املهاجرين البورميني يف نضاهلم ضد أصحاب عملهم يف اتيالند من أجل أجور وأوضاع و 
 إايه" اترخيياً.معتربة "عمل مناسبة بقرار حمكمة العمل يف اتك 

 1400وين التايالندي يد العون حلوايل وقدمت جمموعات العمالة املهاجرة احمللية، مبساعدة اجمللس القان
وحتسني أوضاعهم املعيشية وحيازة الواثئق املتأخرة أجورهم بدفع عامل مهاجر بورمي يف اتيالند للمطالبة 

 املتعلقة بتصاريح عملهم.
 .2004، أكتوبر/تشرين األول إراوادي كولني بينـز، "مثن االستغالل"،

 
االعتبار أيضاً واجبات الدولة  ا على املستوى الوطين بعنيق املهاجرين وتعزيزهجيب أن أتخذ اسرتاتيجيات محاية حقو و 

يف محاية احلقوق اإلنسانية ملواطنيها الذين يهاجرون إىل اخلارج ولذا ينبغي أن تستهدف أنشطة الدعوة واحلمالت أيضاً 
لة ملواطنيها الذين يتعرضون حكومة البلد األم. وبشكل خاص، ينبغي دعوة احلكومات لتوفري محاية قنصلية فعا

النتهاكات حقوق اإلنسان يف دول الرتانزيت أو الوجهة املقصودة. وجيب على السلطات القنصلية أن تتوخى اليقظة 
بشكل خاص يف التأكد من عدم تعرض مواطنيها لالعتقال املطول أو التعسفي. وعند التفاوض على اتفاقيات بني 

يها اتفاقيات التجارة احلرة، جيب على الدول كافة أن تكفل احرتام املعايري األساسية الدول حول هجرة العمالة، مبا ف
 حلقوق اإلنسان.

 
، مبن فيهم الشركات اخلاصة )سواء كانت شركات كبرية متعددة اجلنسية أو األفراد واجلهات غري التابعة للدولةيؤثر 

على حياة املهاجرين وكرامتهم اإلنسانية، رغم أن الواجب واألفراد أتثرياً متزايداً  (مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم
 األساسي يف محاية احلقوق اإلنسانية للمهاجرين وتعزيزها يظل يقع على عاتق الدول.

 
العمال املهاجرون بصورة متزايدة مع شركات التوظيف اخلاصة والسماسرة ورؤساء العصاابت. وأدى إلغاء  ويتعامل

ر املقاولني من الباطن وتوسيع القطاع غري الرمسي إىل ازدايد الطلب على العمالة املهاجرة يف أنظمة أسواق العمل وانتشا
قطاعات ودول عديدة. وتتعامل الشركات متعددة اجلنسية مع مقاولني من الباطن لتوظيف عمال مهاجرين، وغالباً ما 

رون. وغالباً ما يدفع العمال املهاجرون تغض الطرف عن أوضاع حقوق اإلنسان اليت يعيش ويعمل فيها هؤالء املهاج
مبالغ ال أبس هبا من املال إىل املقاولني من الباطن ووكاالت التوظيف مقابل وظائف ورواتب ال وجود هلا؛ وعند 

وصوهلم إىل الدولة املقصودة جُيربون على العمل حىت الوفاء بديوهنم يف أوضاع مسيئة للغاية بدون عقود عمل قانونية أو 
 ات عمل.أتشري 
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ويف دول عديدة ال تكفي األنظمة احلكومية وإنفاذها حلماية األفراد عندما تؤثر أنشطة الشركات أتثرياً سليباً على 
احلقوق اإلنسانية للقوى العاملة لديها أو اجملتمعات احمللية اليت تعمل فيها. وتشري حتديداً املادة السابعة من معايري األمم 

واليت اعتمدهتا  85(،2003) ليات الشركات متعددة اجلنسية وغريها من املؤسسات التجاريةاملتحدة اخلاصة مبسؤو 
غري ملزمة من املبادئ، إىل أن "الشركات  اللجنة الفرعية لألمم املتحدة املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كمجموعة

متعددة اجلنسية وغريها من املؤسسات جيب أن تقدم بيئة عمل آمنة وصحية كما هي حمددة يف الصكوك الدولية 
والتشريعات الوطنية ذات الصلة، فضالً عن القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل." وينص تعليقها 

أن هذا يعين أن الشركات متعددة اجلنسية وغريها من املؤسسات التجارية جيب أن أتخذ بعني االعتبار حتديداً على 
واتفاقية العمال  143االحتياجات املعينة للعمال  املهاجرين كما هي حمددة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

اليت تنص على  8دام السخرة أو العمالة القسرية واملادة من معايري األمم املتحدة اليت حتظر استخ 5املهاجرين. واملادة 
 أجر معيشي مها وثيقتا الصلة حبماية حقوق املهاجرين.

 
وينبغي على اجلهات غري التابعة للدولة مثل الشركات اخلاصة وضع سياسات تتقيد مبعايري األمم املتحدة وتطبق هذه 

 آخرين هلم. ءمع املقاولني واملقاولني من الباطن وأي شركا املعايري فيما يتعلق ابلعقود وغريها من التعامالت
 

 (.ACT 70/001/1998وقد أعدت منظمة العفو الدولية مبادئ حقوق اإلنسان اخلاصة ابلشركات )رقم الوثيقة : 
 
 . املطالبة بسياسات للهجرة قرمي حقوق اإلنسان4

غي على الدعاة والقائمني على احلمالت أن حيثوا اندراً ما تتضمن سياسات اهلجرة ضماانت حلقوق اإلنسان. وينب
مواطنني، يذ سياسات تتعلق مبعاملة مجيع الذين ليسوا الدول على استخدام حقوق اإلنسان كأساس مبدئي إلعداد وتنف

يق ربه التوفمبن فيهم املهاجرون. وعليهم التشديد على دور حقوق اإلنسان يف توفري إطار فريد تتفق عليه الدول وميكن ع
ة واجملتمعات املضيفة واملهاجرة واألشخاص الذين يقعون أسرى عملية دة للدول األم والدول املقصو بني املصاحل املتضارب

صالهتا ابلفقر وانعدام  –اهلجرة. ومن شأن اعتماد إطار حلقوق اإلنسان أن حيسن فهم األسباب اجلذرية للهجرة 
ُيسهم يف ضمان توازن أفضل بني  جحاف بني الدول وداخلها. كذلكاألمن، وغياب التنمية االقتصادية وازدايد اإل

 األمنية واحلق يف حرية احلركة. القلق بواعث
 

                                                 
انظر  85 
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وجيب مطالبة الدول أبن تبني أن سياساهتا تتقيد ابملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. وشروط رفع التقارير لدى هيئات 
لتقارير ميكن أن تعين وجود فرتات طويلة بني تقارير الدول. لذا جيب دورة تقدمي ا لكن مواعيد مراقبة املعاهدات مفيدة،

أيضاً النظر يف اآلليات الوطنية واملنتدايت الدولية األخرى يف اجلهود املبذولة للحصول على التزامات من الدول بتقيد 
 سياساهتا املتعلقة ابهلجرة حبقوق اإلنسان.

 
راج املهاجرين غري النظاميني من خ، جيب إيالء اعتبار للسياسات الالزمة إلوعند معاجلة وضع املهاجرين غري النظاميني

فمثالً ميكن للربامج الشفافة لتصحيح أوضاعهم  .اقتصاد الظل ومن سطوة أصحاب العمل وممارسي االجتار املسيئني هلم
طبيعة هذه الربامج تتفاوت. وقد واالقتصاد واملضيف. وأن  األفراد من املهاجرين كل  واليت حترتم حقوق اإلنسان أن تفيد

 االعتبار مدة وجود املهاجر يف البالد. بيد تكون فردية أو واسعة النطاق وعشوائية أو ميكن التبوء هبا. وقد أتخذ بعني
يب برانمج تصحيح األوضاع هذه أواًل وقبل كل شيء للحاجة إىل محاية حقوق املهاجرين. أنه من الضروري أن تستج

ت، جيب توخي احلذر لضمان أبال تُعر ِّض هذه الربامج املهاجرين لدرجة أكرب من االنتهاكات، ومحاية ويف مجيع احلاال
 املهاجرين الذين يقررون تصحيح أوضاعهم من الردود االنتقامية من جانب أصحاب العمل وسواهم.

 
 . الدعوة ملزيد من األحباث وبياانت أفضل5

نتهاكات املرتكبة ضد حقوقهم اإلنسانية حمدودة. وهذا االفتقار إىل املعلومات، مبا تظل البياانت املتعلقة ابملهاجرين واال
فيه غياب اإلحصاءات الشاملة واملوثوق هبا، شك ل عقبة أمام تطوير السياسة، فضالً عن احلمالت الفعالة حلماية 

 حقوق املهاجرين.
 

إلحصائيات تكون أكثر جدارة ابلثقة ابلنسبة وجتمع معظم احلكومات بعض اإلحصائيات حول اهلجرة، لكن هذه ا
للهجرة النظامية منها للهجرة غري النظامية. كذلك تزداد األنباء اليت تنقلها وسائل اإلعالم واحلكومة واملنظمات غري 

احلكومية حول انتهاكات حقوق اإلنسان خالل دورة اهلجرة. بيد أنه يف جماالت عديدة، يظل هناك غياب للبياانت 
علومات اإلحصائية جيدة النوعية حول وضع املهاجرين وأتثري القوانني والسياسات واملمارسات على حقوقهم وامل

 اإلنسانية.
 

 وتشمل اإلحصاءات اليت تساعد يف تسليط الضوء على هذا اجملال : 
 

 عدد غري املواطنني املعتقلني يف نقطة الدخول وأين وكم من الوقت 

  ُبض عليهم واعُتقلوا بسبب وضعهم غري القانوين، وأين وكم من الوقت.عدد املهاجرين الذين ق 

 .عدد املهاجرين الذين قُبض عليهم واعُتقلوا بسبب عملهم غري املصر ح به وأين وكم من الوقت 
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  عدد املهاجرين الذين يعملون بصورة قانونية يف قطاعات األعمال ذات املهارات املتدنية مثل اخلدمة املنـزلية
 واملصانع.والبناء والرتفيه والزراعة 

 .عدد املهاجرين املوجودين بصورة قانونية يف البالد 

 .عدد املهاجرين غري النظاميني املبعدين إىل الدول األم وإىل دول اثلثة 

 .عدد "املهاجرين الذين تقطعت هبم السبل" يف دول الرتانزيت والوجهة املقصودة 

 الجتار هبم.عدد األشخاص الذين مت ا 

 .عدد األشخاص الذين مت االجتار هبم والذين أُعيدوا إىل وطنهم األصلي 

 
 كل هذه اإلحصائيات جيب فصلها حبسب اجلنس والعمر.

 
وعدد مرات حدوثها  حتدثوهناك حاجة ألحباث تفصيلية ودقيقة حول أنواع االنتهاكات اليت يواجهها املهاجرون وأين 

الذي يُبعد عن األنظار تلك اجملموعات من  الستار زاحةم من كل ذلك، هناك حاجة إلهوخصائصها احملددة. واأل
 املهاجرين اليت قلما تظهر للعيان.

 
 وهي تضم : 

 املهاجرين غري النظاميني يف أوضاع العمالة القسرية أو االستغاللية 

 .النساء واألطفال، وخباصة أولئك الذين يعملون يف املنازل اخلاصة 

 اللجوء الذين رُفضت طلباهتم واألشخاص الذين  مبن فيهم طالبوهاجرون الذين تقطعت هبم السبل، امل
 تقطعت هبم السبل يف دول الرتانـزيت 

 ضحااي االجتار.  

 
 . إدراج موضوع املهاجرين يف صلب املناظرات حول اهلجرة6

ن إطار ال يركز بدرجة ُتذكر على احلقوق اإلنسانية إنه ملن املؤسف جداً أن يظل النقاش الدائر حول اهلجرة الدولية ضم
ابلتضليل اإلعالمي للمهاجرين. بل على العكس، غالباً ما تتسم مناقشة قضااي اهلجرة بني صانعي القرار واجلمهور العام 

زءاً يز واخلوف. ويشكل وضع املهاجرين يف صلب املناقشات اليت تدور حول اهلجرة وحتدي التضليل اإلعالمي جوالتح
 من تعزيز حقوق املهاجرين.حامساً 

 
لقد كان هناك ميل يف املناقشات العامة ملعاملة املهاجرين إما كضحااي أو كمجرمني. ورغم أن تصوير املهاجرين  

ٍٍ من مسعى للمطالبة ابحلقوق، إال أن هناك خطراً يف  كضحااي للفقر والنـزاع أو الشبكات اجلنائية قد يشكل جزءًا
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يني، عوضاً عن أشخاص لديهم قوة. واملقاربة املعاكسة، أي تصويرهم كمجرمني أو إرهابيني يشجع أجواء اعتبارهم سلب
ال بل ا التغاضي عن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد املهاجرين يهالعنصرية أو كراهية األجانب واليت يتم ف

 تشجيعها.
 

واالعرتاف بقدرهتم على التكيف وإجياد سبل للخروج من  االسرتاتيجيات إىل التأسيس على قوة املهاجرينوحتتاج 
 األوضاع السيئة، وبناء مستقبل ألنفسهم ولعائالهتم واإلسهام يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها.

 
 إاراك املهاجرين

هم. وجيب إعداد اسرتاتيجيات وحتركات مناسبة لتعزيز حقوقمن األمهية مبكان إشراك املهاجرين ومجعياهتم ومجاعاهتم يف 
أن تكون احلمالت املتعلقة حبقوق املهاجرين ذات مصداقية ومفيدة هلم لكي تكون فعالة وحتقق حتسناً حقيقياً وعملياً 

 يف محاية احلقوق اإلنسانية للمهجرين.
 

ومن الطرق املهمة لضمان ذلك إجراء مشاورات على نطاق واسع بني املهاجرين والعمل ابلشراكة مع جمموعات 
ت املهاجرين لصياغة اسرتاتيجيات حلماية حقوقهم ووضعها موضع التنفيذ. ولدى التحدث مع اجلماعات ومجاعا

، مبن فيه على إجياد صوت وصياغة اسرتاتيجيته املهاجرة، من الضروري التأكد من أن كل عنصر يف تلك اجلماعة قادر
ينبغي على دعاة احلقوق اإلنسانية للمهاجرين القطاعات املهمشة. وعوضاً عن مقاربة اجلماعة ابعتبارها متجانسة، 

مثل وضع األقلية أخرى اإلصغاء إىل األصوات املختلفة اليت تظهر استناداً إىل العمر والنوع االجتماعي وخصائص 
 داخل اجلماعة.

 
 . محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان7

ن منها بسبب وضعهم غري النظامي أو ألسباب عندما يعجز املهاجرون عن اجلهر مبعارضتهم لالنتهاكات اليت يعانو 
 أخرى، يعمل املدافعون عن حقوق اإلنسان على محايتهم وتعزيز حقوقهم.

 
ويف بعض الدول، فإن العاملني يف القطاع العام، مبن فيهم موظفو الرعاية الصحية والشرطة واخلدمات االجتماعية 

يصادفوهنم يف سياق عملهم إىل سلطات اهلجرة. وهذا ما يعرض  ملزمون ابإلبالغ عن املهاجرين غري النظاميني الذين
كونون حباجة خلدمات مثل الرعاية الصحية أو الذين قد يقعون ضحااي يالنظاميني الذين قد للخطر املهاجرين غري 

جه للجرمية. كما أن هذه السياسات تعاقب العاملني يف القطاع العام الذين ال يتقدون هبذا "الواجب". كذلك وا
 أشخاص بصفتهم الشخصية عقوابت من جانب السلطات بسبب مساعدهتم مهاجرين يف وضع صعب.
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لقد أاثرت منظمة العفو الدولية بواعث قلق مع السلطات األمريكية تتعلق بتوجيه هتم جنائية ضد دانييل 
ة ابئسة يف صحراء هم يف حالاعدة إنسانية لثالثة مهاجرين وجدو شرتاوس وشانيت سلز بعدما حاوال تقدمي مس

. واهُتم دانييل شرتاوس وشانيت سلز ابرتكاب جرمني مبوجب القانون االحتادي : 2004أريزوان يف يوليو/متوز 
عاماً. ونظراً  15نقل أجانب غري قانونيني والتآمر لفعل ذلك. وحتمل التهم عقوبة قصوى ابلسجن تبلغ 

واثئق ويعربون صحراء أريزوان، كان االثنان يعمالن كما  الرتفاع نسبة الوفيات بني العمال الذين ال حيملون
عليها، وهذا حق إنساين أساسي يستحقه كل إنسان. ورأت مباشرة حلماية األرواح واحلفا   قيل بصورة

 ن دانييل شرتاوس وشانيت سلز وُسجنا، فسيكوانن سجيين رأي.نظمة العفو الدولية أنه إذا أُديم
: بواعث قلق منظمة العفو الدولية حول التهم اجلنائية املقدمة ضد انشطني  الوالايت املتحدة األمريكية

 (.AMR 51/201/2005)رقم الوثيقة : حلقوق اإلنسان ساعدا مهاجرين يف الصحراء 

 
وال جيوز إسكات أصوات هؤالء األفراد الشجعان الذين جيهرون بتأييدهم حلقوق املهاجرين. وينبغي محايتهم من العقاب 

 من املهاجرين.واالنتهاكات اليت يعيشها عدد كبري جداً  إزاحة الستار عن حالة النسيانسعوا إىل ألهنم 
 
  يف اجملتمع . زايدة وعي الرأي العام حبقوق املهاجرين وإسهاماهتم8

املناظرات  اء اللوم على املهاجرين عن طائفة كاملة من األمراض االجتماعية يف وسائل اإلعالم ويفقيف عامل يزداد فيه إل
يشكالن جزءاً حيوايً من تعزيز حقوق  اإلعالمي فإن تبديد املصاوف والتصدي للتضليل السياسية على السواء،

 املهاجرين.
 

ة واالستغالل اللذين وجيب على القائمني على احلمالت والدعاة وسواهم من النشطاء أن يعطوا أولوية للتوعية ابملعاان
بل أيضاً إلسهامهم يف كل من اجملتمع املضيف وبلداهنم األم. رين، ليس هذا وحسب، العديد من املهاج يتعرض هلما

للمجتمعات والدول يف مجيع إجيابية وسواء كانوا عماالً من ذوي املهارات العالية أو املتدنية، فإن املهاجرين جيلبون فوائد 
 قافية.مناطق العامل؛ وهي فوائد ليست اقتصادية وحسب، بل أيضاً اجتماعية وث

 
وال تشعر معظم احلكومات ابلقلق فقط إزاء رأي الدول األخرى هبا، بل أيضاً إزاء مسعتها الدولية األوسع. وإن إعداد 

أدوات فعالة وتكتيكية لتنوير اجلمهور يشكل إذاً عنصراً ضرورايً من اسرتاتيجية فعالة لتعزيز احلقوق اإلنسانية 
 واضحة وذات صلة وقابلة للفهم ودقيقة. للمهاجرين. وينبغي أن تكون املعلومات

 
الضوء على املشاكل الراهنة حلقوق اإلنسان اليت إبلقاء  اسرتاتيجية الدعوة العامة واإلعالمال تكتفي ومن احليوي أن 

ف تقرتح طرقاً للتغلب عليها. وجيب أن تسعى مثل هذه االسرتاتيجية من مجلة أمور إىل تثقي مير هبا املهاجرون، بل أيضاً 
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وسائل اإلعالم احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية حول انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يواجهها املهاجرون وتشجيع 
وسائل اإلعالم على احلديث عن السياسات احلكومية القائمة على التمييز ضد املهاجرين أو املسيئة إليهم. وجيب أن 

 لحات دقيقة عند التحدث عن قضااي املهاجرين.تساعد املهنيني اإلعالميني على استخدام مصط
 

ديسمرب/كانون األول اليوم العاملي للمهاجرين. وجيب على القائمني على احلمالت والدعاة  18يصادف 
والنشطاء اغتنام هذه الفرصة لتسليط الضوء على وضع املهاجرين حول العامل والقيام حبمالت للتصديق على 

وضعها موضع التنفيذ، والضغط على احلكومات وسواها حلماية احلقوق اإلنسانية اتفاقية العمال املهاجرين و 
 86جلميع املهاجرين وتعزيزها واحرتامها.
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