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  ** السامية حلقوق اإلنسانتقرير املفوضة    
  

  موجز  
يركز هـذا التقريـر علـى احلقـوق االقتـصادية والثقافيـة للمهـاجرين يف البلـدان املـضيفة                  

ويـستمد التحليـل مـن الـصكوك الدوليـة ومـن العمـل الـذي               . والتزامات الدول يف هذا السياق    
ــشأة مبعاهــدات، ومــن املكلفــني     ــات املن ــه اهليئ ــضطلع ب ــات يف إطــار ن ب ت ظــام اإلجــراءات  والي

، باإلضافة إىل االجتهادات الدولية واإلقليمية من أجل إبـراز االلتزامـات العامـة للـدول                اخلاصة
  .وااللتزامات احملددة فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية والثقافية للمهاجرين
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 مقدمة  - أوال  
، يركــز علــى احلقـــوق   ٤٨/١٤١هــذا التقريــر، املقــدم عمــال بقـــرار اجلمعيــة العامــة         - ١

االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة للمهــاجرين يف البلــدان املــضيفة، والتزامــات الــدول يف هــذا    
ــرأوينبغـــي . الـــسياق ــاالقترأن يقـ ــة إىل اجمللـــس االقتـــصادي    بـ ــسابقة املقدمـ ــارير الـ ــع التقـ ان مـ

واالجتمــاعي الــيت توضــح جوانــب معينــة مــن محايــة وتعزيــز احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة    
قـضايا احلمايـة القانونيـة    : قـشت هـذه التقـارير   اوقـد ن . والثقافية اليت تنطبق أيضا على املهاجرين    

 “اإلعمـــال التـــدرجيي”، ومفهـــوم )E/2006/86(فيـــة لحقـــوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقال
)E/2007/82(           ذه ، ومبـدأ املـساواة بـني الرجـل واملـرأة وحظـر التمييـز ضـد املـرأة يف مـا يتعلـق هبــ

 ).E/2009/90 (ها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ورصدإنفاذ و،E/2008/76 احلقوق

مليــون شـخص يعيــشون حاليـا خــارج    ٢١٤يقــرب مـن   وتـشري التقــديرات إىل أن مـا    - ٢
وعلـى عكـس التـصور      . جـرة علـى كـل منطقـة مـن منـاطق العـامل             وتـؤثر اهل  . )١(بلدهم األصـلي  

مـن البلـدان الناميـة إىل البلـدان املتقدمـة           الـذين ينتقلـون      املهـاجرين الـدوليني      فـإن عـدد   ،  الشائع
. البلـدان املتقدمـة النمـو   من أولئك الذين ينتقلـون مـن بلـد نـام إىل آخـر، أو بـني            هو أقل   النمو  

عمليــة اهلجــرة بالنــسبة فــإن ، يــةجتربــة إجيابيــة ومتكينيعتــرب اهلجــرة حــاالت بعــض أن يف حــني و
. واســعة مــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسانطائفــة التمييز واالســتغالل وتتــسم بــلكــثريين آخــرين 

ــاجرويتعــرض امل ــع  يف ونه ــهاكات    مجي ــشكل خــاص النت ــامل ب ــوقهم أحنــاء الع ــصاحق دية االقت
احلـصول علـى الرعايـة الـصحية العامـة والـسكن            مـن   وغالبا ما حيرمـون     . واالجتماعية والثقافية 

خطـري  من انتـهاك    ويعاين العديد من العمال املهاجرين      . الضروريالالئق والضمان االجتماعي    
يف ويتجنبـون   . لتمييـز ألوجـه عديـدة مـن ا       العـامالت املهـاجرات      وتتعـرض حلقوقهم يف العمل،    

ويعــاين . وضــعهمالكــشف عــن اخلــدمات خوفــا مــن الــسعي للحــصول علــى االت بعــض احلــ
.  خارج إطار احلماية القانونية للدول اليت حيملـون جنـسيتها          م ألهن من ضعف شديد  املهاجرون  

وطنيــة اللغــة بال ملمــني غــري ونكونــيغربــاء عــن اجملتمــع، غالبــا مــا  كعــالوة علــى ذلــك، هــم و
 أقـل قـدرة   مجيعلهما وهذا . ألوفةاملجتماعية االشبكات  الويفتقرون إىل ،  األعرافالقوانني و بو

 .هاوتأكيد معرفة حقوقهمعلى من غريهم 

للنـاس  يف استكشاف حقوق اإلنسان للمهـاجرين، وضـع احلركـة الدوليـة              ،ومن املهم   - ٣
أن الفقــر واالســتبعاد االجتمــاعي أو انتــهاكات وعلــى الــرغم مــن . يف الــسياق العــاملي املعاصــر

بالعديـد   دو، ال تـزال حتـ     االقتصادية واالجتماعية والثقافية  احلقوق   مبا يف ذلك     ،نسانحقوق اإل 
__________ 

التنقـل البـشري    :  التغلـب علـى احلـواجز      ‐ ٢٠٠٩تقرير التنمية البـشرية لعـام        ة اإلمنائي، برنامج األمم املتحد    )١(  
  ).٢٠٠٩نيويورك، ( ،والتنمية
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 االقتـصادي العـاملي وتغـري    الركودمثل فإن هنالك عوامل راهنة   من األفراد واألسر إىل اهلجرة،      
وقد أبـرزت الـدورات   . القائمة بالفعل إىل عوامل الضعفتضاف املناخ وانعدام األمن الغذائي   

 املاليــة نقــاط الــضعف احلرجــة ة الغــذاء واألزمــبــشأن أزمــةثنائية جمللــس حقــوق اإلنــسان االســت
املهاجرين الذين يضطرون إىل االنتقـال      ، فإن   وباإلضافة إىل ذلك  . لمهاجرين يف هذه احلاالت   ل

ــا مــا    ــينتيجــة لتــدهور البيئــة وتغــري املنــاخ، غالب ــة فاء  ضــعونكون نتــهاكات حقــوق إزاء اللغاي
 .مة هجرهت رحلطوالاإلنسان 

فـي البلـدان    ف. وقد كان لألزمة املاليـة العامليـة تـأثري علـى اهلجـرة الدوليـة بطـرق خمتلفـة                    - ٤
 كراهيـة األجانـب واملـشاعر املعاديـة للمهـاجرين           إىل تشجيع زيادة   هذه األزمات    أدتاملضيفة،  

يفقــدون العمــال املهــاجرون أول مــن  ، يكــون يف كــثري مــن احلــاالت و. واملمارســات التمييزيــة
عنـدما تـسعى    ظـروف يف مكـان العمـل        مـن سـوء ال    ورهم  ض أجـو  يختفـ يعانون من   وظائفهم أو   

ــاب العمــل   ــشركات وأرب ــورات إال ــق وف ــؤثر  . ىل حتقي ــوفري اخلــدمات  كمــا ت ــضات يف ت التخفي
عودة العمال املهـاجرين إىل     وميكن أن تؤدي    . تهماملهاجرين وصح حياة  االجتماعية على نوعية    

إثقـال كاهـل اخلـدمات      اإليـرادات إىل     لفقدان فـرص العمـل أو اخنفـاض          نتيجة بلداهنم األصلية، 
ــة  ــة أصــال االجتماعي ــدان،  املثقل ــا  يف هــذه البل ــميكــن أن كم ــصادي   ت ــى االســتقرار االقت ؤثر عل
 سـليب علـى   ريأثإىل تـ  الحق يف تـدفقات التحـويالت أيـضا         الالخنفاض  قد يؤدي ا  و. واالجتماعي

 .األمن الغذائيعلى ، مبا يف ذلك األصليبلد الية والثقافية يف االقتصادية واالجتماعاحلقوق 

أمناط اهلجـرة يف بعـض      على  زمة الغذاء العاملية أثر سليب مماثل       أن يكون أل  من املرجح   و  - ٥
.  زيـادة اهلجـرة الدوليـة      إىلالقـصري   يف األجـل    هـذه األزمـة     علـى   رد  مل يؤد الـ   لو  واملناطق، حىت   

 يف زيـادة التـشرد الـداخلي، وأثـرت سـلبا            تغذائيـة تـسبب   الزمـة   األمن املمكـن أن نالحـظ أن        و
أن يــؤدي ارتفــاع أســعار ميكــن و.  مثــل الالجــئني واملــشردين داخليــا-علــى الفئــات الــضعيفة 

يف بعــض احلــاالت، وهــو الــذي يتفــاقم  ،  أو إىل زيــادة حدتــهاملــواد الغذائيــة إىل ســوء التغذيــة 
ــدفقات التحــويالت   ــسبب اخنفــاض ت ــة والزراعــة  ل املتحــدة األمــمظمــة  منوالحظــت. ب ألغذي

 وفيمــا بــني البلــدان يف املــسامهة يف حتقيــق األمــن الغــذائي، انداخــل البلــداهلجــرة تزايــد أمهيــة ”
 .)٢(“ ومحايتهملعمال املهاجرين وأسرهماوحثت مجيع البلدان على حتسني إدارة تعليم 

 ففـي األجــل . صري والطويـل هلجـرة يف األجلــني القـ  مـن دوافـع ا  تغـري املنــاخ  كمـا يعتـرب     - ٦
الظواهر املناخية مثل الفيـضانات والـزالزل والعواصـف والفيـضانات املتفجـرة             تتسبب  القصري،  

ــة   ــة يف مــن الــبحريات اجلليدي ــة وحــىت الدولي قــد تــؤدي  الطويــل، ويف األجــل. اهلجــرة الداخلي
__________ 

 ،ا آلسيا واحمليط اهلادئ املعقود يف يوكوهام      نظمة األغذية والزراعة  ملتقرير املؤمتر اإلقليمي اخلامس والعشرين        )٢(  
  .٦٦ الفقرة ،)APRC/00/REP(، ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١إىل أغسطس /آب ٢٨اليابان، من 
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صحر وتزايـد   األراضي الزراعية والتـ   وملوحة  عمليات املناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر،        
، مثـل  ية اإلنـسان همحقوقعمال يف حركات اهلجرة إل  جلماعات  األفراد وا يف انطالق   ندرة املياه   
 .احلق يف املاء

لتـشريعات  ل دراسـة متأنيـة       قيام مجيع الـدول بـإجراء      ويف هذا السياق، هناك حاجة إىل       - ٧
جرون ملعاجلــة والــسياسات مــن أجــل االســتجابة علــى حنــو كــاف للقــضايا الــيت يواجههــا املهــا 

وهذا هـو الـسبب   .  سلبااالقتصادية واالجتماعية والثقافيةحقوقهم ضعفهم، وضمان عدم تأثر    
ويعـين  . حقوق اإلنـسان  على حنو يراعي    اهلجرة معاجلةمن املهم أن تنظر الدول يف       الذي جيعل   

 يف مركـز سياسـات اهلجـرة، وضـمان محايتـهم           يناملهـاجر كـل فـرد مـن       مثل هذا النـهج وضـع       
ن فـإ  بالتـايل، و.  إىل سبل االنتـصاف يف حالـة وقـوع انتـهاكات           موصوهلإمكانية   و تهمشاركوم

جيـب أن  تـشريعات اهلجـرة واملمارسـات اإلداريـة     علـى   حقـوق اإلنـسان     الذي يترتـب يف     األثر  
ــسياسات  حيظــى با ــسي يف صــياغة ال ــار رئي ــذ عتب ــسم . هاوتنفي ــرات األزمــات وتت  يف معظــم فت
يــاد كراهيــة األجانــب واملــشاعر املعاديــة     دزاب ة أو متــصورة،، ســواء كانــت حقيقيــ  األحيــان

الوضـع  هـذا   ويعتـرب   . للمهاجرين واملمارسات التمييزية الـيت متـس حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين            
ترمـي إىل   تـشريعات ولـوائح وسياسـات       بوخاصـة عنـدما يـتم تعزيـز هـذه املـشاعر             ضارا للغاية   

جلـوء الـدول إىل االحتجـاز اإلداري للمهـاجرين          وقد أدت زيادة    . هماملهاجرين واستبعاد جترمي  
لفتـرات طويلـة     االحتجـاز  إىل   تعـرض كـثري مـن املهـاجرين       إىل   غري نظامي    هموضعالذين يعترب   

كات حقـوقهم يف الـصحة والتعلــيم   إىل أجـل غــري مـسمى، وإىل انتـها   ) رمبـا ( أو ،غـري ضـرورية  
 . يف مستوى الئقبني اآلخرينالعيش  أو

عــدم محايــة وعــدم قابليتــها للتجزئــة، فــإن بــني مجيــع حقــوق اإلنــسان لتــرابط لونظــرا   - ٨
 ميكــن أن يكــون لــه أيــضا عواقــب  اضــماهنعــدم االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة و احلقــوق 
فـإن  علـى سـبيل املثـال،       ف. إعمـال احلقـوق املدنيـة والـسياسية، والعكـس بـالعكس           علـى   وخيمة  
طفال عند الـوالدة حيـرم أطفـال املهـاجرين غـري        تصريح اإلقامة من أجل تسجيل األ     إبراز  شرط  

ميكـن أن  ممـا  وقـت الـوالدة،    اجلنـسية   اهلويـة الشخـصية و    احلـصول علـى     حلـق يف    مـن ا  النظاميني  
ــن    ــاهنم م ــؤدي إىل حرم ــيم  ي ــى التعل ــم أن نالحــظ أن   . احلــصول عل ــن امله ــوق  وم ــة احلق محاي

ــة  ــة والثقافيـ ــصادية واالجتماعيـ ــ االقتـ ــا  تـ ــا وثيقـ ــاعي و داإلبرتبط ارتباطـ ــاج االجتمـ ــامـ دماج نـ
لـذلك،  و. ثقافيا واجتماعيـا  ثرية   منتجة اقتصاديا و   عيش حياة من  مما ميكنهم بدوره    املهاجرين،  

العقبات الـيت حتـول دون متتـع    إزالة  ”على  قد حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدول         ف
ت التعلـــيم ا يف جمـــاال، وال ســـيم بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــةغـــري املـــواطنني

 ).٢٩، الفقرة ٣٠ رقمالتوصية العامة  (“والسكن والعمل والصحة
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ماعيـة والثقافيـة    التزامات الدول فيما يتعلـق بـاحلقوق االقتـصادية واالجت           - ثانيا  
 جلميع املهاجرين

 بـاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيـة والثقافيــة  ميكـن حتليـل التزامــات الـدول فيمــا يتعلـق       - ٩
 وضــعت خصيــصا حلمايــة حقــوق املهــاجرين،الــيت لــصكوك ااجرين مــن خــالل مــضمون للمهــ

ميــع جل الــيت تعهــدت هبــا الــدول    ةوأيــضا مــن خــالل االلتزامــات العامــ    وتفــسريها الرمســي،  
 .وضعهماألشخاص املوجودين على أراضيها أو اخلاضعني لواليتها، بغض النظر عن 

ــى ســبيل      - ١٠ ــة، عل ــد اســتخدمت مــصطلحات خمتلف ــالوق ــات ا ،املث ــشأة  يف عمــل اهليئ ملن
 وغـري   ني؛ القـانوني  املـصطلحات وتـشمل هـذه     : “املهـاجرين ”مبوجب معاهـدات، لوصـف فئـة        

ــانوني ــوثقنيأو ني؛  وغــري النظــامي ني؛ النظــامينيالق ــوثقني وغــري امل ــستخدم سو .)٣(امل مــصطلح ي
، أي املهـاجر  “املوثـق ” و   “قـانوين ال” مفهـومي  ليـشمل    ، ألغراض التقرير احلـايل،    “النظامي”

املهـاجرين   مـصطلح  سيـستخدم وباملثـل،  . قانونا بالدخول والبقاء يف بلـد املقـصد       مسح له    الذي
 لتحديــد أولئــك الــذين يفتقــرون إىل الوضــع القــانوين يف “املــوثقنيغــري ” و “نيغــري النظــامي”

 .العبوربلد البلد املضيف أو 
  

 االلتزامات العامة  - ألف  
باعتبـاره  يف صميم القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان        وعدم التمييز   يكمن مبدأ املساواة      - ١١

يف حـني أن  و. على الكرامة املتأصلة واحلقوق املتساوية وغري القابلة للتصرف لكل إنـسان      مبنيا  
ــالن  ــسان يؤكــد أن    اإلع ــوق اإلن ــاملي حلق ــسانلكــل ”الع ــوق   احلــق  إن ــع احلق ــع جبمي يف التمت

العهـد الـدويل    فإن  ،  )٢املادة   (“ متييز من أي نوع     أي دون يف هذا اإلعالن،     الواردةواحلريات  
احلقوق الـواردة  التمتـع بـ   “جميـع لل” يكفـل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     

العهــد [احلقــوق املنــصوص عليهــا يف ”للجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان أن  اأكــدتو. يف العهــد
 تنطبــق علــى اجلميــع، بــصرف النظــر عــن املعاملــة ]الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية

يفـرض  و). ١٥  رقـم  العـام التعليـق    (“ظر عن جنسيتهم أو انعدام جنـسيتهم      باملثل، وبصرف الن  
 وفقـا هلـذه املبـادئ واألحكـام املنـصوص عليهـا يف الـصكوك العامليـة األساسـية                   ،القانون الدويل 

ايـــة وإعمـــال حقـــوق اإلنـــسان الـــدول التزامـــات بـــاحترام ومحتتحمـــل  أن ،حلقـــوق اإلنـــسان
 .يها، مبا يف ذلك مجيع املهاجريناألساسية جلميع األفراد املوجودين يف أراض

__________ 
وجتـدر اإلشـارة   . Global Migration Group International migration and Human Rights October 2008انظـر    )٣(  

االتفاقيــة الدوليــة مــن ) ١الفقــرة  (٢ إال أن املــادة ،“املهــاجر” يــزال لــيس هنــاك تعريــف عــاملي لـــ إىل أنــه ال
الـشخص الــذي  ”ف العامـل املهــاجر علـى أنــه    تعـرّ حلمايـة حقـوق مجيــع العمـال املهــاجرين وأفـراد أســرهم،    

  .“قابل أجر يف دولة ليس من رعاياهاسيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا م
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حتــت خمتلــف تــدخل اهلجــرة تعتــرب أن اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات مــا فتئــت و  - ١٢
يقهـا  يف تعل جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            وتعتـرب    . احملظورة للتمييـز   األسباب

قـوق الـواردة يف العهـد تنطبـق      حمظـور للتمييـز، وتـرى أن احل        سـبب اجلنسية  ، أن   ٢٠  رقم العام
 اجلنـسية،   ي اللجـوء وعـدمي     وطـاليب  ني مبن فيهم غـري املـواطنني، مثـل الالجـئ          ،اجلميع... ”على  

“ التوثيــق وضــحايا االجتــار الــدويل، بغــض النظــر عــن الوضــع القــانوين و  نياملهــاجر والعمــال
 ٣٠رقــم   يف تعليقهــا العــام القــضاء علــى التمييــز العنــصري تــدرج جلنــةو. )يــد مــضافالتوك(

مـن املهـم    ولـذلك، فـإن     . يف هـذا الـصدد    ضـدهم   ظر التمييز   حتغري املواطنني و  يف فئة   املهاجرين  
 هماما عـن اهلجـرة، واسـتخد      انتلفـ ما خي  اجلنسية واملواطنة، على الرغم من أهن      النظر يف مفهومي  

 .جرة حالة اهلليشمال

، يف ظـروف     إجراء تفريق مشروع   القانون الدويل حلقوق اإلنسان على إمكانية     وينص    - ١٣
 الدوليـة للقـضاء      مـن االتفاقيـة    ١املـادة   مـن    ٢حمددة، بني املواطنني وغري املواطنني، مثل الفقرة        

بـالرغم مـن أن بعـض       ”: ا حـدود  حـد قـد   فإن هـذا التفريـق      ومع ذلك،   . على التمييز العنصري  
قــوق، مثـل حــق املــشاركة يف االنتخابـات، والتــصويت والترشـح لالنتخــاب ميكــن أن    هـذه احل 

.  جيب أن يتمتع هبـا، مـن حيـث املبـدأ، كـل إنـسان               حقوق اإلنسان يقتصر على املواطنني، فإن     
بـضمان املـساواة بـني املـواطنني وغـري املـواطنني يف التمتـع هبـذه                 االلتـزام   الدول األطراف   وعلى  

للجنــة  ٣٠  رقــمالتوصــية العامــة (“املعتــرف بــه مبوجــب القــانون الــدويلاحلقــوق علــى النحــو 
 .)٣، الفقرة القضاء على التمييز العنصري

بــني املهــاجرين وغــري والتمييــز املــشروع بــني املــواطنني وغــري املــواطنني، فــإن وبالتــايل،   - ١٤
ــستند      ــة مــن املهــاجرين، جيــب أن ي ــايرياملهــاجرين، أو بــني جمموعــات خمتلف متناســبة ” إىل مع

ــة ــام  (“ومعقولـ ــق العـ ــم  التعليـ ــة   ١٩رقـ ــة والثقافيـ ــصادية واالجتماعيـ ــوق االقتـ ــة احلقـ ،  للجنـ
اعتمـدهتا   مـع الغـرض الـذي        ة هـذه املعـايري متناسـب       تكـون   أن  بوجـه عـام،    ،جيبو). ٣٧ الفقرة

وقـد حـددت اهليئـات    . االغـرض أو اهلـدف يف حـد ذاتـه مـشروع     أن يكـون  من أجلـه، و   الدولة  
نطـاق هـذه املعـايري يف        ب معاهدات، مبـا يف ذلـك اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،              املنشأة مبوج 

 تـشكل املعاملـة  ”التمييـز العنـصري،   أما فيمـا يتعلـق بلجنـة القـضاء علـى        .)٤( يف القضايا  هانظر
هـذا  مـىت ارتئـي أن معـايري مثـل          تمييز   نوعا من ال   اهلجرةوضع  أو  اجلنسية  التفضيلية على أساس    

هدف مشروع، وال تتناسب مـع      مبوجب  تطبق  ومل  ،   مقاصد االتفاقية وأغراضها   التفضيل تنايف 
االتفاقيــة  ضــمن نطــاق وال تقــع. )٤، الفقــرة ٣٠  رقــم العامــةالتوصــية (“ هــذا اهلــدفبلــوغ

مـن  لغـرض  يكـون ا  “تـدابري خاصـة  أي ” مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري    الدولية للقضاء على   
__________ 

  .CCPR/C/81/D/943/2000 أو CCPR/C/50/D/488/1992 على سبيل املثال  )٤(  
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). ١املـادة    مـن    ٤الفقـرة   (جلماعـات العرقيـة أو اإلثنيـة        الكـايف لـبعض ا    اختاذها كفالـة النـهوض      
لمعاملة التفـضيلية بـني املهـاجرين وغـري املهـاجرين           سبب ل يف بعض احلاالت،    هناك  قد يكون   و

 التفرقـة ال ميكـن    أي أن:االلتزامات األساسـية الـدنيا  أن األمر ال يتعلق بيف جماالت حمددة طاملا   
  للحقـوق ، من املـضمون األساسـي     النظامينيأو غري   لنظاميني  اأن تؤدي إىل استبعاد املهاجرين،      
ن التـدابري التفـضيلية   إوباإلضافة إىل ذلك، ميكن القول أيضا      . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

يكـون  ال  ينبغـي أن     باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      الدولة يف ما يتعلق      تتخذهااليت  
اختــاذ خطــوات حنــو اإلعمــال التــدرجيي   بى مــع التزامــات الــدول  تماشــترجعــي، وأن هلــا أثــر 

، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للفئــات األكثــر عرضــة  حقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــةلل
 . اليت تشمل املهاجرين يف كثري من البلدان- تأثرلل

قتـصادية  اخلـاص بـاحلقوق اال  مـن العهـد الـدويل    ) ٢ املـادة   مـن ٣الفقـرة    (وباملثل، فإن   - ١٥
 هنـ أاعـدة العامـة للمـساواة يف القـول ب    لقمـن ا اسـتثناء حمـدود     واالجتماعية والثقافيـة تـنص علـى        

 تقـرر  أناملراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان والقتصادها القـومي،        إيالء  ، مع    النامية البلدانجيوز  ”
ولكـن  . “نيإىل أي مدى ستضمن احلقوق االقتصادية املعتـرف هبـا يف هـذا العهـد لغـري املـواطن                  

البلــدان الناميــة،  إال  عليــه أن تعتمــد ال جيــوزهــذا احلكــم بــشكل ضــيق، و   يــتعني أن يفــسر  
أي متييز بني املـواطنني وغـري املـواطنني    فإن  لذلك،   .)٥( وحدها يتعلق باحلقوق االقتصادية   فيماو

ماعيــة بــاحلقوق االقتــصادية واالجت، فيمــا يتعلــق النظــامينيوغــري النظــاميني أو بــني املهــاجرين 
ولـذلك،  .  مع حتقيق هـذا الغـرض  امتناسبأن يكون دم غرضا مشروعا، و خي، ينبغي أن    والثقافية

وينص علـى   املسموح به،   القانون الدويل حلقوق اإلنسان، يضع حدودا ضيقة على التمييز          فإن  
م  التمتـع حبقـوقه    علـى قـدرة املهـاجرين     دون   هذا التمييز     أن حيول  جيوز يف مجيع احلاالت   ال  أن  
 . األساسيةإلنسانيةا

أصــدرت علــى ســبيل املثــال، ف. اإلقليميــة هــذا التفــسريكمــا تؤكــد الــسوابق القــضائية   - ١٦
ة توضـح مبوجبـها أن مبـدأ املـساواة وعـدم            هامـ فتوى  حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان      

 اهجتــحقــوق اإلنــسان مــن مبــادئ مبوجــب االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان، هــو التمييــز، 
 وضـعهم  لعمـال املهـاجرين، سـواء كـان    االكافة، وبالتايل فإنه ينطبـق متامـا علـى ظـروف عمـل              

فيهــا  مــا وميــارسالــذي يــدخل دولــة ] الــشخص[”: للمحكمــةفالنــسبة . أو غــري موثــقا موثقــ
 يف دولة العمل، بغض النظر عـن وضـعه          املتصلة بالعمل عالقة عمل، يكتسب حقوقه اإلنسانية      

__________ 
  )٥(   David Weissbrodt, Final report on the rights of non-citizens, (2003). E/CN.4/Sub.2/2003/23 para. 19. 

Measures taken by States to protect their citizens and economies from non-citizens should not be taken 

to the detriment of the enjoyment of human rights (FIDH v. Angola, African Commission on Human 

and Peoples' Rights, Comm. No. 71/92 (October 1997), para. 16.  
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 جيــب أن تهاوممارســهبــا تمتــع ال، ذلــك ألن احتــرام هــذه احلقــوق وضــمان رةفيمــا يتعلــق بــاهلج
 مـربرا حلرمانـه مـن    يتخذشخص ال ميكن أبدا أن وضع اهلجرة لل” ، وأن “ أي متييز  يكفل دون 

 .)٦(“املتصلة بالعملاحلقوق ، مبا يف ذلك  والتمتع هبا وممارستهاحقوقه اإلنسانية
  

 التعليم  - باء  
توفري التعليم االبتـدائي للجميـع   أن  االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ترى جلنة احلقوق    -١٧
معاملـة  وإن أي   ). ٥٧الفقـرة    ،١٣  رقـم  التعليـق العـام   ( األساسية للحق يف التعليم      العناصرمن  

جوانـب أخـرى مـن احلـق يف التعلـيم           مـن   رمـان    تـسفر عـن احل      مـن قبـل،    شـوهد  كما   ،تفضيلية
معـايري  ت تـستند إىل     بداهـة انتـهاكا هلـذا احلـق، إال إذا كانـ           تـرب   ، تع على هذا األساس  تقييده   أو

 -اهلجـرة لألطفـال     ال جيـوز أن تـستخدم الـدول وضـع           ويف هذا الـسياق،     . موضوعية ومعقولة 
يف  وجتـدر اإلشـارة إىل أن مجيـع األطفـال،         .  خمتلفـة  تهم بطريقة وثق لتربير معامل  املوثق أو غري    امل

 . بغض النظر عن وضعهم،صول على التعليم االبتدائي احلةفرصمينحون بلدان، خمتلف ال

القضاء علـى التمييـز العنـصري أن     ترى جلنة   يف التعليم،    وفيما يتعلق حبق غري املواطنني      - ١٨
غـري املـواطنني   ضمان فـتح أبـواب املؤسـسات التعليميـة العامـة أمـام           ” ملزمة بـ الدول األطراف   

جتنــب التفريــق ” و ؛“ دون وثــائق رمسيــةطــرفالولــة دالاملهــاجرين املقــيمني يف أراضــي أبنـاء  و
علـى أسـاس العـرق    تقـوم  معاملـة غـري املـواطنني    يف معـايري خمتلفـة   تطبيق  ويف املدارس    العنصري

اللون أو النسب أو األصـل القـومي أو العرقـي يف املـدارس االبتدائيـة والثانويـة وفيمـا يتعلـق                  أو
 .)٣١ و ٣٠، الفقرتان ٣٠  رقمة العامةالتوصي (“ التعليم العايلإىل مرحلصول وبال

  بـأن يـوىل االعتبـار األول       : من اتفاقية حقوق الطفـل     مستمدةإرشادات إضافية   وهناك    - ١٩
 بعـد والدتـه     الطفـل تـسجيل   ب، وااللتزام القانوين    )٣املادة   من   ١الفقرة  (الفضلى  الطفل  ملصاحل  
لتعليم بـا  تتـصل بوجـه خـاص   ) ٧  من املادة١الفقرة  (جنسية  يف اكتساب   اسم و حقه يف   فورا و 

وإن .  سـنة  ١٨نطبق أيضا على التعليم الثـانوي، طاملـا أن الطـالب هـم دون سـن                 تاالبتدائي، و 
 ، بعـد والدتـه فـورا      الطفـل تـسجيل   ببسبب عدم االمتثـال لاللتـزام       ،  لمهاجراملوثق ل وضع غري   ال

ينطبـق  و.  على التعلـيم   الستبعاد من احلصول  أن يكون مربرا ل    مطلقاعلى سبيل املثال، ال ميكن      
فقـد  وعـالوة علـى ذلـك،       . حظر التمييز على أساس اجلنسية علـى قـدم املـساواة يف هـذا اجملـال               

 مجيــع جوانبـه، ينطبــق  مـن مبـدأ عــدم التمييـز،   ”ذكـرت جلنـة حقــوق الطفـل صـراحة علــى أن     
 وهـو . التعامـل مـع األطفـال املنفـصلني عـن ذويهـم وغـري املـصحوبني               أوجـه   يتعلـق جبميـع      فيما

__________ 
  ,Inter-American Court of Human Rights, advisory opinion OC-18/03 of 17 September 2003انظــر  )٦(  

paras, 109, 133 and 134, respectively.  
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أو منفـصل،    شخص غـري مـصحوب    كـ ، أي متييز علـى أسـاس وضـع الطفـل            حيظر بوجه خاص  
 ).١٨، الفقرة ٦  رقمالتعليق العام( “ا للجوء أو مهاجراطالب وأ، الجئاباعتباره  أو

 من االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد                 ٣٠املادة  وتنص    - ٢٠
م، بغـض النظـر عـن وضـعهم،          العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـره        اليت تنطبق على مجيـع    ،  أسرهم
 علـى   احلق األساسي يف احلـصول علـى التعلـيم        لكل طفل من أطفال العامل املهاجر       ”: على أن 

وال جيـوز رفـض أو تقييـد إمكانيـة االلتحـاق      . أساس املساواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية  
بسبب الوضع غري النظـامي مـن حيـث         ي أو باملدارس    درسلتعليم قبل امل  احلكومية ل املؤسسات  ب

قامـة الطفـل يف دولـة    الوضـع غـري النظـامي إل     بـسبب    وأاإلقامة أو االستخدام ألي من األبـوين        
 مــن االتفاقيــة، الــيت تنطبــق علــى العمــال املهــاجرين  ٤٥ملــادة  مــن ا١تــنص الفقــرة و. “العمــل

أفـراد أسـر العمـال املهـاجرين باملـساواة          متع  على أن يت  ،  الذين يتمتعون بوضع نظامي    و نيوثقامل
الوصـول إىل املؤسـسات واخلـدمات       ”بإمكانيـة   يف املعاملة مع رعايا الدولة املضيفة فيما يتعلـق          

، “أنظمــة املؤســسات واخلــدمات املعنيــة التعليميــة، مــع مراعــاة متطلبــات القبــول وغريهــا مــن   
ــةو ــه الوصــول إىل مؤســسات وخــدمات   ” إمكاني ــدرالتوجي ــييب والت ــاء ، شــريطة نياملهن الوف
 .“االشتراك فيهاتطلبات مب

التفاقيـة  ل ١  رقـم   مـن الربوتوكـول    ٢فاملادة  . هذا النهج مثل  املعايري اإلقليمية   وتعكس    - ٢١
 األوروبيـة،   ة مـن االتفاقيـ    ١٤قتران مع املـادة     باالقرأ  اليت ينبغي أن تُ   األوروبية حلقوق اإلنسان،    

 علـى أسـاس اجلنـسية فيمـا يتعلـق بـاحلق يف التعلـيم، مـا مل تكـن            ةرضاالظر املعاملة التفضيلية    حت
ربر مثـل هـذه   تـ  - صـارم   فيها على حنـو أن يتم التدقيقعلى  -ة ومعقولة معايري موضوعيهناك  
ــل ١٤رقــم ربوتوكــول فــإن الوعــالوة علــى ذلــك،   .)٧(املعاملــة يــنص علــى  ة األوروبيــةالتفاقي

حـق مـن حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك احلـق يف        ل ليشمل كـ تطبيق حظر التمييز توسيع نطاق   
 لالتفاقيـة األوربيـة   ١أيضا طرفا يف الربوتوكول   ليست  لو كانت الدولة الطرف     والتعليم، حىت   

 مــن امليثــاق االجتمــاعي األورويب ١٧ املــادة  مــن٢ الفقــرة ويف املقابــل، فــإن. قــوق اإلنــسانحل
ألطفــال لعلــيم االبتــدائي والثــانوي اجملــاين   التبتــوفري”لــدول األطــراف ل ا أنــشأت التزامــاملــنقح

 مــن ١٢ و ١١ن االفقرتــوتــنص . “احلــضور املنــتظم يف املــدارس علــى  هموالــشباب وتــشجيع
ــادة  ــدول األطــراف   ١٩امل ــى واجــب ال ــسهيل  عل ــشجيع وت ــة  بت ــدريس اللغ ــة ت ــة ل القومي لدول

يكفـل التمتـع بـاحلقوق    ”،  هـاء ووفقـا للمـادة     .  األم ته لغ أطفال العامل املهاجر  املستقبلة وتعليم   
املذكورة يف هذا امليثاق دون متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلـنس، أو اللغـة، أو الـدين، أو                    

__________ 
، احلكــم الــصادر يف غيغوســوز ضــد النمــسا، احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان، قــضية  جــه عــام انظــر بو  )٧(  

  .٤٢، الفقرة ١٩٩٦سبتمرب /أيلول ١٦
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الرأي السياسي، أو غريه، أو األصل القومي، أو املنـشأ االجتمـاعي، أو الـصحة، أو االنتـساب              
 .“إىل أقلية قومية، أو امليالد، أو أي وضع آخر

 هامليثــاق االجتمــاعي األورويب املــنقح علــى أنــ ملحــق  مــن ١املــادة ومــع ذلــك، تــنص   - ٢٢
، فــإن األشــخاص ١٣املــادة  مــن ٤، والفقـرة  ١٢املــادة  مــن ٤الفقــرة بأحكــام  املـساس  دون”

 األجانـب   يـشملون  ٣١  إىل ٢٠مـن    و   ١٧ إىل   ١مـن   املـواد   املتمتعني باحلماية مبوجب أحكام     
املقــيمني بــشكل قــانوين أو يعملــون  ســواء أطــراف أخــرى دول مــن مــواطين باعتبــارهم فقــط 

د يف ضـوء أحكـام املـادتني        هذه املوا تفسر  أن  الطرف املعين، على     داخل أراضي    بشكل نظامي 
تطبيـق هـذا   قامت بتفـسري   ومع ذلك، فإن اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية        . “١٩ و   ١٨

 وفقـا ملـصاحلهم     لعمـل الشرط بشكل ضيق للغاية عند تطبيقه على األطفال، يف ضـوء واجـب ا             
لـس أوروبـا   التابعـة جمل  اجلمعية الربملانية   الصادر عن   ) ٢٠٠٦( ١٥٠٩القرار  وينص   .)٨(الفضلى

 االبتدائيـة  الـذي يـشمل املـرحلتني   ميع األطفـال احلـق يف التعلـيم،    جل” على أن   ٦-١٣يف املادة   
التعليم ثقافتهم ولغتـهم،    س  وينبغي أن يعك  . اكون فيها التعليم إلزامي   يوالثانوية، يف البلدان اليت     

، مبــا يف ذلــك مــن  باملــستوى الــذي وصــلوا إليــهوينبغــي أن حيــق هلــم احلــصول علــى االعتــراف
 .)٩(“خالل إصدار الشهادات

العـرق أو اللـون   ”تفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان  من اال ١ من املادة    ١ة  فقرالوحتدد    - ٢٣
أو األصــل القــومي أو االجتمــاعي  ي أو غــريه، أو اجلــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي الــسياس 

  التمييـز علـى أهنـا مـن أسـباب    ، “و املولد، أو أي وضع اجتماعي آخـر الوضع االقتصادي، أ  أو
احلقـوق االقتـصادية     من االتفاقية، الـيت تـشري إىل         ٢٦قرأ باالقتران مع املادة     عندما تُ و. احملظورة

ــة  ــة والثقافي ــز علــ   ، واالجتماعي ــر التميي ــإن حظ ــسية،  ى ف ــن األوضــاع   أســاس اجلن ــا م باعتباره
 ٢٤لـك، فـإن املـادة     وعـالوة علـى ذ    . ، ينطبـق أيـضا علـى احلـق يف التعلـيم           االجتماعية األخرى 

، حيق هلم، دون متييـز، التمتـع        وبالتايل،  يع األشخاص متساوون أمام القانون    مج”تنص على أن    
وقـد  . ية خاصة لألطفال دون متييز     محا ١٩املادة  كما متنح   . “ على قدم املساواة   حبماية القانون 

 أن احلــصول علــى التعلــيم هــو مــن تــدابري   حلقــوق اإلنــسانكــدت حمكمــة البلــدان األمريكيــة أ
فـإن  للمحكمـة،   أمـا بالنـسبة     .  هلـا  الـدول األطـراف ملزمـة باالمتثـال       الـيت تعتـرب     اصة  اخلماية  احل

__________ 
 European Committee of Social Rights, Complaint No. 14/2003, International Federation ofانظـر     )٨(  

Human Rights Leagues (FIDH) v. France, decision on the merits of 3 November 2004, paras. 29-32; 

and Complaint No. 47/2008, Defence for Children International v. The Netherlands, decision on the 

merits of 20 October 2009, paras. 34-38.  
  )٩(   Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 1509 (2006), entitled “Human Rights of 

Irregular Migrants”.  



E/2010/89
 

12 10-38403 
 

يعتـرب  ملـون وثـائق   مـن أصـل مهـاجر الـذين ال حي       املنحـدرين    مـنح فـرص التعلـيم لألطفـال          عدم
 .)١٠(توفري التعليم االبتدائي جمانا جلميع األطفاليف واجب الدولة ل اانتهاك

 ملكلفـني بواليـات   اعلى توجيهات مفيدة يف عمل      ميكن االطالع   وباإلضافة إىل ذلك،      - ٢٤
 الـذي يبحـث يف   اإلجـراءات اخلاصـة، مثـل آخـر تقريـر للمقـرر اخلـاص املعـين التعلـيم         يف إطـار  
 .)١١( التعليم للمهاجرين وطاليب اللجوء والالجئنياحلق يف

  
 الصحة  -جيم   

بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          من العهد الـدويل اخلـاص      ١٢املادة  تنص    - ٢٥
حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مـستوى مـن الـصحة اجلـسمية              ” بشأن مشوال   على أكثر البنود  

ــه   ــة ميكــن بلوغ ــرة . “والعقلي ــن ٣٤ويف الفق ــاتعليق م ــامه ــم  الع ــوق   ١٤ رق ــة احلق ــشري جلن ، ت
عـن طريـق مجلـة       ”االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل التزام الدول بـاحترام احلـق يف الـصحة            

أمور من ضمنها، اإلمساك عن منع أو تقييد إتاحة فرص متكافئة جلميع األشخاص، مبن فـيهم                
 للحــصول علــى اخلــدمات الــصحية الوقائيــة  القــانونيني، وطــالبو اللجــوء واملهــاجرون غــري  ...

لجنـة،  العلـى أسـاس اجلنـسية، تالحـظ         القائم  ظر التمييز   وفيما يتعلق حب  . “والعالجية واملسكنة 
 ال حيملـون وثـائق      أولئـك الـذين    هم فـي  نميع األطفال داخل الدولـة، مبـ      جلعلى سبيل املثال، أن     

ــة ــعار معق    رمسي ــصحية بأس ــة ال ــى الرعاي ــة ، احلــق يف احلــصول عل ــقال(ول ــامتعلي ــم الع ، ٢٠  رق
  ).٣٠ الفقرة
بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة   يف إطــار العهــد الــدويل اخلــاص و أخــرى، ةوبعبــار  - ٢٦

 ة الكاملـ أمني املمارسـة ، يتعني على الـدول أن تتخـذ اخلطـوات الالزمـة لتـ       )١٢املادة   (والثقافية
وحتــسني مجيــع جوانــب الــصحة  ؛والــصحة اإلجنابيــة والطفــل األمصــحة ، مبــا يف ذلــك للــصحة

مركزيـة  أمور  هي  األشياء  هذه  و. مكافحتها و ها األمراض وعالج  منالبيئية والصناعية والوقاية    
يف البلـدان  أثنـاء تواجـدهم    العـابر أو  هم مرورأثناءملهاجرين يف الصحة، سواء اصل حبق   فيما يت 

إن هلـذين   يئية والـصناعية، فـ    الصحة الب تعلق ب ييما  فو. املضيفة، بغض النظر عن وضعهم القانوين     
 - عنـد االقتـضاء    - امـ وميكن قراءهت   أمهية خاصة بالنسبة للعمال املهاجرين     النوعني من الصحة  

  .)١٢()١٩٧٥( بشأن العمال املهاجرين ١٥١ مع توصية منظمة العمل الدولية رقم باالقتران

__________ 
  .IACHR, The Girls Yean and Bosico v. Dominican Republic, judgment of 8 September, 2005, para. 185انظر   )١٠(  
  )١١(  A/HRC/14/25 و Corr.1.  
ــة للــهجرة نظــر أيــضا ا  )١٢(   ، ٢٠٠٩ ،“اســتعراض للقــانون الــدويل : حةاهلجــرة واحلــق يف الــص ”، املنظمــة الدولي

  .١٨٤ ص
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احلـق يف الـصحة     أن  بـ توضح جلنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة كـذلك             و  - ٢٧
 على سبيل املثال، تتـضمن احلريـات احلـق يف   ف. “ستحقاقاتالا” و “احلريات”يشمل كال من   

اختبـار فـريوس نقـص      أن يتحرر الشخص من التعرض للعالج الطـيب دون رضـاه أو مـن إجـراء                 
التحــرر مــن التعــذيب وغــريه مــن ضــروب  فــإن وباملثــل، .  عليــه بــشكل قــسرياملناعــة البــشرية

إعمـال احلـق    عناصـر   و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يشكل عنصرا هاما مـن             املعاملة أ 
لحمايــة علــى قــدم ليف احلــصول علــى نظــام اجلميــع ســتحقاقات إىل حــق الاوتــشري . يف الــصحة
احلـصول علـى األدويـة      إمكانيـة    و تـها؛  ومكافح تـها جلعاماألمـراض و  من  لوقاية  ل ونظام   ؛املساواة

علــى احلــصول علــى املعلومــات و إمكانيــة  و؛الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة ت خــدمااألساســية، و
  .طرةاخلصحية أو الالسلوك غري أمناط سيما ملنع   ولغات خمتلفة، والبصيغ ة الصح عنالتثقيف

 النظـر   ، عند االقتضاء،  االمتثال هلذه االلتزامات، جيب على الدول األطراف      ولكي يتم     - ٢٨
: راج تــدابري خاصــة جملموعــات معينــة مــن الــسكان، مثــل املهــاجرينيف العناصــر التاليــة، مــع إد

 إمكانيـة ) ب (؛ الـصحية ربامجوالـ   والـسلع واخلـدمات    العاملـة فر املرافـق الـصحية العامـة        اتو )أ(
 أن  جيـب ،  ، علـى سـبيل املثـال      املقبوليـة ) ج (؛اليـة الوصول إليها، مبا يف ذلك جوانبها املادية وامل       

ة ثقافيـا وحتتـرم     ناسـب  وم يةنااجلنـس  عتبـارات الل ةراعيمالصحية  دمات   املرافق والسلع واخل   تكون
 وفقـا ذات نوعيـة جيـدة      الـصحية   جيب أن تكون مجيع املرافق والـسلع واخلـدمات          ) د (؛السرية

لجنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة   ل١٤  رقــممتعليــق العــاال ( العلميــة والطبيــةتطلبــاتلمل
  ).١٢، الفقرة والثقافية

أيـضا  االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم                 عزز  وت  - ٢٩
 يف حلــقا ع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهمميــجلنص صــراحة علــى أن بــالمبــدأ عــدم التمييــز 

، بغـض النظـر عـن وضـعهم         ية واالجتماعيـة علـى قـدم املـساواة         االقتصاد احلصول على احلقوق  
تلقـي أيـة عنايـة طبيـة        ” يف   لعمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم       احبق   ٢٨املادة  تعترف  و. القانوين

 ، أو لـتاليف ضـرر ال ميكـن عالجـه يلحـق بـصحتهم              هتمتكون مطلوبة بصورة عاجلة حلفظ حيا     
 ُيحـرم هـؤالء مـن        جيـوز أن   وال .وذلك على أساس املساواة يف املعاملة مع رعايا الدولـة املعنيـة           

حـال  يف  و. “يمـا يتعلـق باإلقامـة أو االسـتخدام         أيـة خمالفـة ف     هذه العناية الطبيـة الطارئـة بـسبب       
م قــد ُيحــر، “ حــاالت الطــوارئالرعايــة الــصحية يف” وجــود تعريــف فعــال ملــا يــشكل   عــدم

، ممـا يـؤدي إىل       الرعايـة الـصحية األوليـة      التدخالت على مـستوى   على  صول  احلمن  ن  واملهاجر
  . مزمنةج إىل أمراضعاللل قابلةأمراض أن تتحول 

 سبل مــن الــعــدٍدبلرعايــة الــصحية علــى اصول الفعــال وميكــن منــع املهــاجرين مــن احلــ   - ٣٠
 نــال؛ علــى الرعايــة أمــرا عــسري املصولعــل احلــجيتكــاليف الارتفــاع ف:  احلظــر الــصريحتتجــاوز
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 واسـتخدام الرعايـة واخلـدمات       ؛ط الدفع الفوري أو إثبات الدفع حىت قبل تلقي اخلدمـة          اشتراو
 يال الــصحاجملــالعــاملني يف قيــام  الرقابــة علــى اهلجــرة، مثــل واجــب أداة لــسياساتكــالـصحية  

 عــدم ، واخلــوف مــن الترحيــل أو االحتجــاز؛ وأخــريا؛اإلبالغ عــن املهــاجرين غــري املــسجلنيبــ
ا يتعلـق باخلـدمات     يف مـ  املقدمـة هلـم،     ضمانات  الـ  و ، املعلومات عن استحقاقات املهاجرين    توفر

  .والسلع الصحية
االهتمــام علــى وضــع  القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأةوركــزت اتفاقيــة   - ٣١

ــة      ــسية واإلجنابيـ ــصحة اجلنـ ــاحلق يف الـ ــق بـ ــا يتعلـ ــا يف ذلـــك يف مـ ــاجرات، مبـ ــامالت املهـ . العـ
قــد يكــون التمييــز شــديدا بــشكل خــاص يف   ف” ،٢٦لــوحظ يف توصــيتها العامــة رقــم   اكمــو

 للكـشف عـن احلمـل، يتبعهـا          فقد تفرض علـى العـامالت املهـاجرات فحـوص          .حاالت احلمل 
ــصحة         ــوفر خــدمات ال ــد إذا ثبــت احلمــل؛ أو اإلجهــاض القــسري أو عــدم ت ــاد عــن البل اإلبع
اإلجنابيــة املأمونــة أو خــدمات اإلجهــاض، عنــدما تكــون صــحة األم يف خطــر، أو حــىت عقــب   
التعــرض العتــداء جنــسي؛ وعــدم وجــود إجــازة أمومــة واســتحقاقات أمومــة، وكــذلك رعايــة  

وميكن أيـضا أن تتعـرض العـامالت         .مرافق التوليد، مبا يؤدي إىل خماطر صحية شديدة       التوليد و 
املهاجرات للفصل من العمل عند ظهـور أعـراض احلمـل علـيهن، ممـا يـؤدي أحيانـا إىل فقـدان                      

  .“الوضع القانوين فيما يتعلق باهلجرة، وإىل إبعادهن عن البلد
ــة األشــ    و  - ٣٢ ــة حبال ــسائل املتعلق ــستحق بعــض امل ــت ــة   ب صابنيخاص امل ــريوس نقــص املناع ف

بفـريوس  املـصابني   قيـود علـى طـاليب اللجـوء         فـرض   : ما يلي  تشمل   يوه. البشرية دراسة متأنية  
فـريوس نقـص    ب صابنيألشخاص املـ  اقيود السفر بشكل عام على      وفرض   ؛نقص املناعة البشرية  

معـدل  دان معينـة ذات     بلـ ملـواطنني مـن     احملدد، يف بعـض األحيـان،       ف  استهدواالاملناعة البشرية   
إصــابة بيفيــد  تــشخيص إذا وردوصــول وعنــد جتديــد اإلقامــة الالترحيــل عنــد ورتفــع؛ مانتــشار 

، أو ال ميكـن     فيهـا  ال تتـوفر  فريوس نقص املناعة البشرية حىت يف احلـاالت الـيت           الشخص املعين ب  
بلـد  الية يف فـريوس نقـص املناعـة البـشر      بـشأن   والعالج والرعاية   احلصول فيها، على االستشارة     

  . املعينلشخصلاألصلي 
تعـارض مـع   ياحلرمـان مـن الرعايـة الـصحية علـى أنـه       تفـسري  ميكن أيـضا  فإنه  ،  وبالطبع  - ٣٣

 عـــالج فيـــهحظـــر املعاملـــة الالإنـــسانية واملهينـــة يف ســـياق طـــرد املهـــاجرين إىل بلـــد ال ميكـــن 
أن بــقــوق اإلنــسان قــضت احملكمــة األوروبيــة حلفقــد الــة الطــرد، حبوفيمــا يتعلــق . )١٣(مرضــهم

خلطـر  ”ى ض صـاحب الـشكو   قـد يعـرّ    “وقف العالج الطيب بصورة مفاجئة بسبب الترحيـل       ”
__________ 

  )١٣(  Chetail and Giacca, “Who cares? The right to health of migrants”, in Realizing the Right to Health, 

Swiss Human Rights Book, Vol. 3..  
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 ويرقـــى بالتـــايل إىل مرتبـــة املعاملـــة  قـــساوة،ظـــل أشـــد الظـــروفحقيقـــي يتمثـــل يف موتـــه يف 
 )١٥(ل جلنــة مناهــضة التعــذيببَـ هــذا التفــسري مــن ِق تأييـد   يف وقــت الحــقمت و.)١٤(“الالإنـسانية 

  .)١٦(املعنية حبقوق اإلنسانواللجنة 
بعـض الـنظم الـصحية الوطنيـة جمموعـة           أنـشأت    ة اخلدمات، دوج و يةقبولممن حيث   و  - ٣٤

اخلـدمات تـوفري     هـذه وتـشمل   . يات املهـاجرين  خلـصوص  ةراعيـ متنوعة من اخلدمات الـصحية امل     
راكـز   يف املستـشفيات وامل    “الوسـاطة الثقافيـة   ” خدماتوخطية مترمجة   الترمجة الشفوية ومواد    

هذه اخلدمات احلـواجز اللغويـة الـيت قـد يكـون هلـا تـأثري سـليب علـى خـدمات            وتعاجل  . الصحية
أو الترمجـات  املـرض  سوء الفهم ألعـراض   ألن  خطط العالج واملتابعة املناسبة     والرعاية والوقاية   

  .املوتإىل ، وةسريريذات أمهية أخطاء طبية إىل  إىل تأخري الرعاية، وانؤديياخلاطئة قد 
ن يف املرافــق الــصحية يف العديــد مــن  ون اإلداريــوواملوظفــ نون الــصحيوالفنيــويتلقــى   - ٣٥

 وهـي تـشري     .“اثقافيـ ساسة  احلـ  املتمكنةالرعاية  ب” التدريب على ما يسمى أحيانا       أيضاالبلدان  
 ذويرعايــة املرضــى  املتعلقــة بومهــارات التعامــل ذات الــصلة   رف ا واملعــإىل إدراج املواقــف

ــة ثاللفيــات اخل ــة الــسكان املهــاجرين، فــإن   و. ختلفــةاملقافي ــضا  ذلــكيف حال ــة يــشمل أي  الدراي
عوامـل  هنـاك   ف. املهاجرينمن  رب كل جمموعة    بتجاالقضايا الصحية واالجتماعية ذات الصلة      ب

علـى   تلعب دورها يف عمليـة التفـاوض         ،ثقافية ودينية واجتماعية، وعوامل متعلقة بنوع اجلنس      
موعة متنوعـة مـن القـضايا الـصحية العامـة، مثـل الـصحة اإلجنابيـة                 جمل ها، وتنفيذ ،لعالجاخطط  

الرعايــة يف مرحلــة االحتــضار؛ فــضال ووالــشيخوخة ، وصــحة الطفــل، وإدارة األمــراض املزمنــة
عن القضايا احملددة اليت قد تؤثر على السكان املهاجرين مثل زواج األقارب، وختـان اإلنـاث،                 

  .)١٧(وآثار التعذيب والصدمات النفسية
  

__________ 
  )١٤(  European Court of Human Rights, D v. United Kingdom, Judgment of 2 May 1997, (1997) 24 EHRR 

423, paras. 53 and 54.  
  )١٥(  Committee Against Torture, G.R.B. v. Sweden,CAT/C/20/D/83/1997, 15 May 1998, para. 6.7.  
  )١٦(  Human Rights Committee, C. v. Australia, CCPR/C/76/D/990/1999, 28 October 2002, para. 6.  
املنظمـة  نظر التشاور الصحي العاملي للمهـاجرين بـني منظمـة الـصحة العامليـة و       وىف، ا للحصول على تفاصيل أ     )١٧(  

، ورقــة معلومــات أساســية عــن الــنظم الــصحية املراعيــة ٢٠١٠ مــارس/ آذار٥-٣، مدريــد، ةالدوليــة للــهجر
  .خلصوصيات املهاجرين
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  ناسكإلا  - الد  
 والتمتع بـه، علـى قـدم     احلق يف السكن املالئم   على   احلصولضمان  ب االلتزامأكد  تقد  ل  - ٣٦

 تعليقهــا مــن ٦الفقــرة ويف .  الــدويل واإلقليمــيين يف مناســبات عديــدة علــى الــصعيداملــساواة،
ــام ــمالع ــذي٤  رق ــ ، ال ــذا احلــق،   ي ــبني صف العناصــر األساســية هل ــص  ت ــوق االقت ــة احلق ادية جلن

مـن حـق    ” وأن   “ النـاس  احلق يف السكن املالئم ينطبـق علـى مجيـع         ” بأنواالجتماعية والثقافية   
ــم بغــض النظــر عــن الــسن أو الوضــع        ــراد، وكــذلك األســر، احلــصول علــى مــسكن مالئ األف

ــصادي  ــساب إىلاالقتـ ــة أو أو االنتـ ــا مجاعـ ــزغريهـ ــاعي   أو املركـ ــن   وأاالجتمـ ــك مـ ــري ذلـ  غـ
يـشمل   “عوامـل  غـري ذلـك مـن ال    وأاملركـز   ” فـإن مـصطلح      للجنة،يف ضوء عمل ا   و. “عواملال

 مـن   ٢فقـرة   التمتع هبذا احلق، وفقا لل     ضعخيال  أ جيب” هأنب اللجنة كذلك    وذكرت. املهاجرين
وبالنــسبة للجنــة القــضاء علــى التمييــز  .“ مــن العهــد، ألي شــكل مــن أشــكال التمييــز٢ادة املــ

اة بني املواطنني وغري املـواطنني يف التمتـع حبـق           ضمان املساو ”جيب على الدول    فإنه  ،  العنصري
االتفاقيـة   مـن    ٤٣املـادة     مـن  ٣٢ الفقـرة    وتـضمن ). ٣٠التوصية العامة رقـم     ( “املسكن الالئق 

إمكانيـة   املـساواة يف املعاملـة يف        الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم            
ن االجتمـاعي، واحلمايـة مـن االســتغالل    ، مبـا يف ذلـك مــشاريع اإلسـكا   سكنمـ احلـصول علـى   

ــق باإلجيــار   ــسبة فيمــا يتعل ــراد  ونيينظــامللمهــاجرين البالن ــسياق اإلقليمــي، و. أســرهمأف  يف ال
يني نظــامتــاح للمهــاجرين غــري الُيينبغــي أن ” هأنــإىل  اجلمعيــة الربملانيــة جمللــس أوروبــا  أشــارت

  .)١٨(“نيةان الكرامة اإلنسانضماملناسبني اللذين يالسكن واملأوى 
أوجــه  والعوائــق العديــد مــن يواجهــوناملهــاجرين فــإن ، يف املمارســة العمليــة، لكــنو  - ٣٧

ملكلفـني بواليـات يف     االعديـد مـن     أصدر  و. الئم السكن امل  علىصول  احلاليت حتول دون    التمييز  
لمهـاجرين، مثـل املقـرر اخلـاص املعـين          الـسكين ل  الوضـع   تقارير بـشأن    إطار اإلجراءات اخلاصة    

ه تقريــريف  مبــا يف ذلــك ،املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرينسكن الالئــق أو بالــ
 العمـال  تمتـع ه ينبغـي أن ي يف حـني أنـ   و. )١٩(ملهـاجرين اركـز علـى سـكن وصـحة         الذي ي  األخري
إمكانيـة   فيما يتعلـق ب رعايا دولة العملعاملة مع املساواة يف امل   ب ، من الناحية النظرية   ،نواملهاجر
سكن، مبـا يف ذلـك مـشاريع اإلسـكان االجتمـاعي، واحلمايـة مـن االسـتغالل                  الـ ل علـى    احلصو

، االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم                (فيما يتعلق باإلجيار    
أجـزاء كـثرية مـن      يف  مصدرا للمـشاكل    لعمال املهاجرين   ان  اسكإ ظل،  ))د (، الفقرة ٤٣ ادةامل

 مقدموهنيـست ذين الـ طلب من أصحاب العمل توفري السكن للعمـال      البلدان، يُ  يف بعض و. العامل
__________ 

  .١-١٣ ، الفقرة)٢٠٠٦ (١٥٠٩اجلمعية الربملانية التابعة جمللس أوروبا، القرار   )١٨(  
  )١٩(  A/HRC/14/30.  
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كـثري مـن احلـاالت    يكـون يف    إنهالسكن، ف صاحب العمل   وفر  يولكن حىت عندما    . من اخلارج 
دفع األجـور الـيت تُـ     السكن مـن    مقابل   ا مرتفعة  رسوم يأخذصاحب العمل   أن  ، أو   مناسبغري  
، وهـي  تنـاوب ال يف سرير واحد بونشاركيتالعمال ا من  فإن عدد يف بعض احلاالت،    و. لعمالل

 اخلـاص، مبـا يف ذلـك    وضـعهم بسبب و. )٢٠(“ الساخنةِةرَِّساَأل”سم احيانا بأليها إشار ظاهرة يُ 
يمكن أيــضا أن فــلمهــارات اللغويــة، ل هماآلليــات اإلداريــة والقــضائية وافتقــار ب تــهمعــدم معرف

 ،يف هـذا الـصدد  و.  حـىت ألسـباب ال مـربر هلـا         يكون املهاجرون أكثر عرضة لعمليات اإلخـالء      
بـأن تـضمن الدولـة امتنـاع وكـاالت اإلسـكان عـن        جلنة القضاء على التمييـز العنـصري       توصي  

  ).٣٢ ، الفقرة٣٠  رقمالتوصية العامة (اليت تنطوي على متييزاملشاركة يف املمارسات 
ي يعملـون  ذن يف املـرتل الـ  واملهـاجر اخلدمـة املرتليـة    عمـال  قـيم يف كثري من البلدان، ي  و  - ٣٨

ــ إىل انعــدام اخلــصوصية، وغالبــا  يديــؤفيــه، ممــا   دون املــستوى ون يف مرافــق ســكنيةسكنمــا ي
ــل( ــرات أو   همراجبــإ مث ــى النــوم يف املم ــاء يف اخلدمــة    ، و) اخلــزائنيف عل ــارهم علــى البق إجب

إىل العنـف   نو املهـاجر يـة املرتلل اخلدمـة  تعـرض عمـا   ي ،يف بعض احلـاالت   و. ساعة يف اليوم   ٢٤
لإلخـالء مـن    هـؤالء العمـال عرضـة     يـصبح عـالوة علـى ذلـك،    و. اجلسدي والنفسي واجلنـسي   

سـاءة  اإل، ورمبـا يـشعرون بـأهنم جمـربون علـى حتمـل              )٢١( مع عملـهم   هلم هفريالسكن الذي مت تو   
 مـن املالجـئ يف       خمتلفـةٍ  أنواعٍيكون إنشاء   ويف هذا السياق،    .  مأوى دون ب واصبحيلتجنب أن   
املهـاجرين   السـتيعاب املهـاجرين مـن ضـحايا العنـف املـرتيل أو               اضـروري  أمراطوارئ  حاالت ال 

  .بال مأوىذين ال
. املوقع املكـاين للمـساكن املخصـصة للمهـاجرين قـد يـؤدي إىل املزيـد مـن التـهميش                   و  - ٣٩
جلنـة القـضاء علـى      (ن  اسـك إليف ا العنـصري   ق  يـ  التفر فـادي يجب على الدول أن تعمـل علـى ت        ف

اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق      وقـد أعربـت     ). ٣٢، الفقـرة    ٣٠  رقم صري، التوصية العامة  التمييز العن 
ــن    ــة عـ ــة والثقافيـ ــصادية واالجتماعيـ ــاجرة   االقتـ ــر املهـ ــن أن األسـ ــا مـ ــة  ”قلقهـ ــز بطريقـ تتركـ

متناســبة يف األحيــاء الــسكنية الفقــرية الــيت تتــسم مبجمعــات ســكنية كــبرية ورديئــة النوعيــة  غــري
بالتنفيـذ الفعـال للتـشريعات القائمـة املتعلقـة مبكافحـة التمييـز              ” تأوص، و “وتفتقر إىل الصيانة  

املمارســات التمييزيــة الــيت تقــوم هبــا جهــات فاعلــة يف القطــاع    يف جمــال الــسكن، مبــا يف ذلــك 
املعيـشية  تحسني احلالة السكنية لألسـر      كي تقوم ب  كما حثت اللجنة الدولة الطرف ل     . “اخلاص
 بنــاء وتــرميم جممعــات الــسكن االجتمــاعي      بينــهامــن، بعــدة ســبل الــدخل املــنخفض   ذات

)E/C.12/FRA/CO/3 ٤٣و ) ج (٤١ و ٢١، الفقرات.(  
__________ 

  ).A/HRC/7/16/Add.2(، املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئقتقرير نظر، على سبيل املثال، ا  )٢٠(  
  .٦٨، الفقرة )E/CN.4/2006/118(،  املعين بالسكن الالئقاملقرر اخلاصتقرير نظر، على سبيل املثال، ا  )٢١(  
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 الـذين    اللجوء ملتمسي هم في ن مب يني،نظاملاملهاجرين غري ا  فإن   ،يف كثري من احلاالت   و  - ٤٠
.  انتـهاكات حلقهـم يف الـسكن الالئـق         مـن  ، بـسبب وضـعهم    ون،عـان ما زالـوا ي    ُرفضت طلباهتم 

يف عيش يف أكـواخ، أو      بـال التـشرد، و  ب ينينظـام لن غـري ا   واملهـاجر  هاجَـ َوُيثري من احلـاالت     يف ك و
للجنـة األوروبيـة للحقـوق    وبالنـسبة   . يف اهلـواء الطلـق    أو   البنـاء    ةمهجـورة أو غـري مكتملـ      مبان  

ــة،  ــإن االجتماعيـ ــرة   فـ ــرتبط مباشـ ــأوى يـ ــق يف املـ ــاحلـ ــاة، وبـ ــاحلق يف احلق يف احليـ ــة بـ احلمايـ
الفـضلى، بغـض النظـر عـن     ه لطفـل ومـصاحل   اخلاصـة با  احترام كرامة اإلنـسان     يف   و االجتماعية،

  .)٢٢(الطفل فيما يتصل باإلقامة النظاميةوضع 
  

  الغذاء  -هاء   
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           ١، الفقرة   ١١تنص املادة     - ٤١

 يوفر ما يفي حباجتـهم  ،ألسرته له وكافيف مستوى معيشي ” حق كل شخصعلى  والثقافية
ــذاء مــن ــك، ت  و.“الغ ــى ذل ــرفعــالوة عل ــادة عت ــرة ١١ امل ــأن ٢، الفق ــسان  ” ب  قاحلــلكــل إن

 مـن  ،٣، الفقـرة  ٢٧ يف املـادة  اتفاقية حقوق الطفـل وتطلب  .“األساسي يف التحرر من اجلوع    
بـاحلقوق  وحبسب تعريـف اللجنـة املعنيـة        .  مكافحة سوء التغذية لدى األطفال      األطراف الدول

وشـددت  . ا، ينبغـي أن يكـون الغـذاء متاحـا وميـسورا وكافيـ             االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
يــة وغذتتــوفر الغــذاء بكميــة ونوعيــة تكفيــان لتلبيــة االحتياجــات ال”اللجنــة علــى أمهيــة ضــمان 

ام  العـ  تعليـق ال (“وكونـه مقبـوال يف سـياق ثقـايف معـني          من املـواد الـضارة      الغذاء   لولألفراد، وخ 
  ).٨، الفقرة ١٢رقم 
 انتغـري املنـاخ  تـؤثر      النامجـة عـن      اآلثـار  األسباب اهليكليـة النعـدام األمـن الغـذائي و          إن  - ٤٢

، لفئات املهمـشة   ل ق يف الغذاء  احل سلبا على    انثرؤعلى قدرة الناس على إنتاج الغذاء، وبالتايل ت       
  .نو املهاجر ذلك يفامب

حـد  يتمثـل أ و. لغـذاء للمهـاجرين أشـكاال خمتلفـة      ميكن أن تتخذ انتـهاكات احلـق يف ا        و  - ٤٣
ــها   أ ــغ عن ــة املبل ــامللشــكال ســوء املعامل ــة  يف نيلع ــةاملرتلاخلدم ــام أو  يف  ي يف احلرمــان مــن الطع

الغـذاء الكـايف مـن حيـث الكميـة أو النوعيـة، ممـا يـؤدي إىل فقـدان                 احلصول على    من   محرماهن
رمــان مــن الطعــام أيــضا  مــل احلستخدم بعــض أربــاب العيــقــد و. عواقــب صــحية ىلإالــوزن و

ــة علــى   ــيت “خطــاءألا”كعقوب ــها ال املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق   وألقــى . )٢٣( العــاملونيرتكب

__________ 
  )٢٢(  Defence for Children International (DCI) v. the Netherlands, Complaint No. 47/2008, Decision on the 

merits, 20 October 2009.  
  .٥٩، الفقرة A/HRC/11/6/Add.3  الوثيقةنظر، على سبيل املثال،ا  )٢٣(  
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مزيدا من الضوء على نقص الغذاء وحمدوديـة فـرص احلـصول علـى الغـذاء            اإلنسان للمهاجرين 
ويف . )١٢، الفقـرة    E/CN.4/2003/85/Add.4 (حتجـاز ال ا وجـودين رهـن   لمهـاجرين امل  بالنسبة ل 

 علــى الــدول التــزام مباشــر ه يقــعأنــب هــذا الــصدد، أكــد املقــرر اخلــاص املعــين بــاحلق يف الغــذاء 
احلــق يف الغــذاء الكــايف، علــى ن، واألشــخاص احملتجــزين، مبــن فــيهم املهــاجرل وحــصضمان بــ

. )٤٦، الفقـــرة E/CN.4/2002/58 (منفـــسهأ علـــى إطعـــام ين غـــري قـــادرونعتـــربي م أهنـــحيـــث
التمييــز يف إتاحــة ”أن علــى ذلــك، شــدد املقــرر اخلــاص املعــين بــاحلق يف الغــذاء وباإلضــافة إىل 

 يقوم على أساس العرق أو اللـون أو اجلـنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي الـسياسي                      الغذاء متييزا 
 غـري ذلـك مـن األوضـاع         أو غريه، أو األصـل القـومي أو االجتمـاعي، أو امللكيـة، أو املولـد أو                

املرجـع نفـسه،   (. “ ظل أية ظروف، مبا فيها ظروف تـدين مـستويات املـوارد        ميكن تربيره يف   ال
  .)٤١الفقرة 
دالالت ثقافيـة    ه واستهالك هؤشراأن يكون للطعام و   وبالنسبة لبعض املهاجرين، ميكن       - ٤٤
لعمـال املهـاجرين مقبـوال مـن        ل واملتـاح وامليـسور   الغذاء الكايف   أن يكون   ينبغي  فبالتايل  و. هامة

 أن  ، وفقـا لـذلك    ،الحظ املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمهـاجرين        وقد  . لثقافيةالناحية ا 
ال تتخذ الترتيبـات املناسـبة لتزويـد املهـاجرين بالطعـام الـذي يتفـق                العديد من مرافق االحتجاز     

  .)٥٣، الفقرة E/CN.4/2003/85 (وثقافتهم
اف يف سـياق    ي للحق يف غذاء كـ     إن املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجي        - ٤٥

 تــوفر أداة عمليــة ملــساعدة )٢٤(منظمــة األغذيــة والزراعــةالــيت تــصدرها  األمــن الغــذائي الــوطين
 ٥-١٢  التـوجيهي  أ املبـد  فـإن  ،وعلى وجه اخلـصوص   . الدول على تنفيذ احلق يف الغذاء الكايف      

سهم يف رفـع مـستوى       تـ  يتاخلطوات املالئمة واقتراح االستراتيجيات ال    ”ىل اختاذ   إدعو الدول   ي
 حنــو ســتخدام حتــويالت املهــاجرين علــى ، هبــدف التــرويج الالــوعي لــدى عــائالت املهــاجرين 

  .“م سبل عيشهم، مبا يف ذلك األمن الغذائي لعائالهت منحتسنقد  استثمارات كفء يف
  

  الضمان االجتماعي واحلماية االجتماعية  -واو   
هـو  ان االجتمـاعي أو احلمايـة االجتماعيـة         احتمال التفاوت يف مستوى الـضم      أنرغم    - ٤٦

 أن تــستبعد العمــال ،مــن حيــث املبــدأ،  للــدولق ال حيــفإنــه ،يف بعــض احلــاالت قــائماحتمــال 
كمـا أن   . املهاجرين بـصورة تعـسفية مـن خمططـات الـضمان االجتمـاعي واحلمايـة االجتماعيـة                

احلق يف الضمان االجتمـاعي،     ب فيما يتعلق مبدأ املساواة ومنع التمييز على أساس اجلنسية يطبق         
قـوى  الويـشارك العمـال املهـاجرون يف        . مبا يف ذلـك التـأمني االجتمـاعي واحلمايـة االجتماعيـة           

__________ 
  .٢٠٠٤نوفمرب /، تشرين الثاين١٢٧جملس منظمة األغذية والزراعة، الدورة   )٢٤(  
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ــاعال ــ ةملـ ــصادها،  لـ ــل واقتـ ــن مث دول العمـ ــمومـ ــسهمونفهـ ــادة يـ ــضمان   عـ ــات الـ  يف خمططـ
حـىت  ،  يـسهمون و. النظم باعتبارهم أصـحاب حـق     تلك  لكامل  ال  النطاق نوفيدوياالجتماعي،  

 يف النظم القائمة على دفع االشتراكات، يف نظـم احلمايـة االجتماعيـة    تهميف حال عدم مشارك   
وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي       .  دفعهم ضرائب غري مباشـرة علـى أقـل تقـدير            من خالل  وبراجمها

عنـدما يتعلـق األمـر بـنظم     ذا أمهيـة   أم غـري موثـق،    ضع املهاجر، سواء أكان موثقا    عدم اعتبار و  
 .االجتماعية املوجهة حنو التخفيف من الفقر املدقع أو الضعف الشديداحلماية 

 املهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم  االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة حقـــوق مجيـــع العمـــالوتـــنص  - ٤٧
 يتمتع مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف دولة العمل بنفس املعاملـة              على أن  )٢٧ املادة(

املنطبـق يف    بقدر استيفائهم للشروط اليت يـنص عليهـا التـشريع         ولة  عامل هبا رعايا تلك الد    اليت يُ 
وينبغي للـدول أيـضا أن تنظـر        .  فيها طبقةنتلك الدولة واملعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف امل      

  للعمـال املهـاجرين     املنطبـق   التـشريع   يسمح فيها   ال  يف احلاالت اليت   اتشتراكاالرد   يف إمكانية 
 .بالتمتع باستحقاق ما

 أن احلـــق يف الـــضمان  جلنـــة احلقـــوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــةوأوضـــحت  - ٤٨
ت اللجنـة  أكـد و. االجتماعي يشمل كال النظامني القـائم وغـري القـائم علـى دفـع االشـتراكات              

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         ٢ من املادة    ٢الفقرة  ”ن  أ صراحة
 اصـرحي قيـدا   اللجنـة أن العهـد ال يتـضمن    الحـظ  وت،اجلنـسية على أساس   التمييز  والثقافية حتظر   

فعنــدما يــشارك غــري املــواطنني، مبــن فــيهم العمــال املهــاجرون، يف خمطــط . فيمــا يتعلــق بالواليــة
للــضمان االجتمــاعي، جيــب أن يتمكنــوا مــن االســتفادة مــن مــشاركتهم تلــك أو اســتعادة          

املهـاجر مـن جـراء       كمـا ينبغـي أال تتـأثر اسـتحقاقات العامـل             .اشتراكاهتم لدى مغادرهتم البلـد    
القائمـة علـى    غري  وفيما يتعلق بالنظم     .)٣٦، الفقرة   ١٩  رقم التعليق العام ( “تغيري مكان عمله  
متكني غري املواطنني مـن الوصـول إىل املخططـات غـري            ينبغي  ”نه  أ اللجنة    أكدت االشتراكات،

ــة الــصحية والــدعم   القائمــة علــى االشــتراكات لــدعم دخلــهم   ، وتيــسري حــصوهلم علــى الرعاي
وحيـق لكـل    . وجيب أن تكون أي قيود، مبـا يف ذلـك فتـرة التأهـل، متناسـبة ومعقولـة                 . األسري

، أن يتمتـــع بالرعايـــة شـــخص، بـــصرف النظـــر عـــن جنـــسيته أو إقامتـــه أو وضـــعه كمهـــاجر  
ــة ــوارئ   الطبيـ ــاالت الطـ ــة يف حـ ــة والرعايـ ــام ( “األوليـ ــق العـ ــمالتعليـ ــرة ،١٩  رقـ . )٣٧ الفقـ
املتعــدد  والثنــائي  علــى الــصعيدين دوليــة تبــادلجــدوى إبــرام اتفاقــات”اللجنــة  الحظــت كمــا

صكوك أخرى لتنـسيق ومواءمـة خمططـات الـضمان االجتمـاعي القائمـة علـى                 أي األطراف أو 
 .)٥٦، الفقرة ١٩  رقمالتعليق العام (“االشتراكات للعمال املهاجرين



E/2010/89  
 

10-38403 21 
 

يف مـسألة تطبيـق حظـر التمييـز علـى      أيـضا  بية حلقوق اإلنـسان   ت احملكمة األورو  نظرو  - ٤٩
. عـــدد مـــن القـــضايا  نظرهـــا يف أثنـــاءخمططـــات الـــضمان االجتمـــاعي واحلمايـــة االجتماعيـــة 

 وأوضحت احملكمة أن حاالت التمييز القائمة على أساس اجلنسية غري مقبولة من حيث املبـدأ،               
ويف قـضية غايغوسـوز،     . تمييـز ال  هـذا  يـر  ترب  أن حتـاول   علـى الـدول   وأنه لـن يكـون مـن الـسهل          
االخــتالف يف املعاملــة علــى  اعتبــارحــىت تــتمكن احملكمــة مــن ” هأنــقـضت احملكمــة األوروبيــة ب 

 فإنـه كـان ينبغـي أن تقـدم إليهـا أسـباب وجيهـة                ،“ لالتفاقيـة   موافقا  أمرا  حصرا أساس اجلنسية 
ــ اعتــربت أن األســباب الــيت قدم ، ومــن مثللغايــة،   بــنيعاملــةامل االخــتالف يفيــر ها الدولــة لتربت

قائمـة علـى االشـتراكات      ال  التقاعـدي  عاشاملإعطاء استحقاقات   شأن   ب واطنني وغري امل  واطننيملا
ويف  .)٢٥( هذه املعاملة املتباينـة متييزيـة      تعترب وبالتايل   ،ارئ هي أسباب غري كافية    وطاليف حاالت   

شمل اسـتحقاقات غـري     يـ يع نطاقـه ل   ، مع توسـ   بدأ امل اقضية كوا بواريه، كررت التأكيد على هذ      
 ورأت احملكمة أن املعاملة املتباينـة والقائمـة علـى أسـاس اجلنـسية فيمـا يتعلـق ببـدل                     .املشتركني

 .)٢٦( ومن مث متييزية،رةإعاقة غري قائم على االشتراكات هي معاملة غري مرب

ين غـري النظـاميني     مـان املهـاجر   وترى اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا أنه ينبغي عـدم حر           - ٥٠
 عنـدما يقتـضي األمـر التخفيـف مـن           تماعيـة عـن طريـق الـضمان االجتمـاعي         احلماية االج ”من  

 ومـن حقهـم     للغايـة،  وضع ضعيف هم يف   واألطفال  . وطأة الفقر واحلفاظ على كرامة اإلنسان     
وعـالوة علـى ذلـك،      . “األطفـال املـواطنني   التمتع باحلماية االجتماعيـة علـى قـدم املـساواة مـع             

 مـن االسـتفادة     اشتراكات ضمان اجتماعي  ملهاجرين غري النظاميني الذين دفعوا      متكني ا  ينبغي”
 .)٢٧(“استردادها يف حال طردهم من البلدمن هذه االشتراكات أو من 

  
 العمل وحقوق العمال  -زاي   

 عنـصر أساســي مـن عناصــر حقــوق   ي هــمحايـة العمــال مـن االســتغالل وسـوء املعاملــة     - ٥١
 ىكبري يف ميزان القـو    الختالل  االتعلقة بالعمل، وعلى األخص يف حاالت الضعف و       اإلنسان امل 

ويتالقـى القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان وقـانون العمـل الـدويل            . اب العمـل  ربـ بني العمـال وأ   
وتطبق حقوق العمل دون قيود على مجيع العمال املهاجرين بصرف النظـر            . بشأن هذه املسألة  

. هذه احلقوق يف الواقع أمرا ذا أمهية خاصة حلماية العمال املهـاجرين           عن وضعهم، ويعد إنفاذ     
__________ 

كـم  ، احلضـد النمـسا   قـضية غايغوسـوز   األوروبية حلماية حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية،    كمةانظر احمل   )٢٥(  
  .٥٢  و٥٠  و٤٢، الفقرات ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٦الصادر يف 

، احلكـم الـصادر يف   كـوا بواريـه  قـضية   األوروبية حلماية حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية،             احملكمة انظر  )٢٦(  
  .٥٠ إىل ٤٨ من تا، الفقر٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣٠

  .٤-١٣ و ٣-١٣، الفقرتني )٢٠٠٦ (١٥٠٩انظر جملس أوروبا، القرار   )٢٧(  
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بـشأن املبـادئ واحلقـوق األساسـية يف العمـل           ١٩٩٨لعـام   وينص إعالن منظمـة العمـل الدوليـة         
ــا علــى عمــل األطفــال،       علــى إلغــاء مجيــع أشــكال العمــل اجلــربي أو اإللزامــي، والقــضاء فعلي

فعلي بـاحلق يف    املهنة، وحرية التنظيم النقايب واالعتراف ال     والقضاء على التمييز يف االستخدام و     
ويكفل حظر التمييز على أساس اجلنسية التطبيـق التـام جلميـع التـدابري الـيت                . التفاوض اجلماعي 

 .)٢٨(توفر احلماية للعمال املهاجرين

 وأبرزت جلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة مـدى تطبيـق احلـق يف العمـل                   - ٥٢
ينبغــي أن يطبــق مبــدأ عــدم التمييــز املنــصوص عليــه يف ”رة إىل أنــه اشــع اإلعلــى املهــاجرين، مــ

 من االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال          ٧ من العهد ويف املادة      ٢املادة   من   ٢الفقرة  
ــراد أســرهم       ــق بفــرص العمــل املتاحــة للمهــاجرين وأف ــراد أســرهم فيمــا يتعل  .“املهــاجرين وأف

مجلـة أمـور منـها حظـر        يف  الدول األطراف ملزمة مبراعـاة احلـق يف العمـل           ”للجنة أن   وأكدت ا 
السخرة أو العمل اجلربي، وعـدم حرمـان أحـد مـن احلـق يف تكـافؤ الفـرص يف احلـصول علـى                        
عمـــل الئـــق أو تقييـــد هـــذا احلـــق، وال ســـيما بالنـــسبة إىل احملـــرومني واملهمـــشني مـــن أفـــراد    

التعليـق  ( “حملتجـزين، وأفـراد األقليـات والعمـال املهـاجرين     وجمموعات، وكـذلك الـسجناء أو ا    
 .)٢٣  و١٨، الفقرتان ١٨  رقمالعام

ــة أمــ        - ٥٣ ــصري، يف مجل ــز العن ــى التميي ــضاء عل ــة الق ــدول   وذكــرت جلن ــي لل ــه ينبغ ور، أن
الستئــصال التمييــز ضــد غــري املــواطنني فيمــا يتعلــق بــشروط        ”تتخــذ التــدابري  األطــراف أن 

تنطـوي علـى أغـراض أو آثـار     ا يف ذلك قواعـد وممارسـات التوظيـف الـيت        ومتطلبات العمل، مب  
منع ومعاجلة املشاكل اخلطرية اليت يواجهها عادة العمال غري املواطنني، وال سـيما             ” و   “متييزية

خدم املنازل منهم، مبـا يف ذلـك عبوديـة الـدَّْين وحجـز جـوازات الـسفر واحلـبس غـري القـانوين                 
إذا كـان جيـوز     ”أنـه   ب اللجنـة    اعترفـت لـى ذلـك،     ع وعالوة   .“سديواالغتصاب واالعتداء اجل  

للــدول األطــراف أن تــرفض مــنح فــرص عمــل لغــري املــواطنني الــذين مل حيــصلوا علــى تــصاريح  
عمل، فإنه حيق جلميع األشخاص التمتع حبقوق العمل واالستخدام، مبا يف ذلك حرية التجمـع               

رقـم  التوصية العامـة  ( “ أن تنتهي هذه العالقةعمل وإىلالوتكوين اجلمعيات، ما أن تبدأ عالقة    
 .)٣٥ إىل ٣٣، الفقرات من ٣٠

__________ 
ــة    )٢٨(    ٥١  و٢٦  و٢٥  و١١املــواد و ١٤٣رقــم  و٩٧  رقــمانظــر بوجــه خــاص اتفــاقييت منظمــة العمــل الدولي

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، وانظـر أيـضا               من   ٥٥ و ٥٤ و ٥٢ و
املبادئ األساسية واملبـادئ التوجيهيـة      : عاملةمنظمة العمل الدولية، إطار العمل املتعدد األطراف هلجرة اليد ال         

  .٢٠٠٦  جنيف، مكتب العمل الدويل،غري امللزمة لنهج قائم على احلقوق إزاء هجرة العمالة،
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تطبيــق تــدابري محايــة العمــال علــى   بــشدة اهليئــات اإلقليميــة حلقــوق اإلنــسان   وأيــدت  - ٥٤
 البلــدان األمريكيــة حمكمــةووفقــا ملــا ذكرتــه . املهــاجرين، مبــن فــيهم املهــاجرون غــري النظــاميني

حيصل مهـاجر علـى عمـل، فإنـه يكتـسب حقـوق العامـل الـيت جيـب                   عندما  ”: حلقوق اإلنسان 
االعتراف هبا وكفالتها، بغض النظر عن وضعه القـانوين أو غـري القـانوين يف الدولـة الـيت يعمـل                     

ويف قضية صالح الدين ضد فرنسا، طبقت احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان علـى                 .)٢٩(“هبا
ية حلماية حقـوق اإلنـسان الـيت حتظـر العبوديـة والـرق             من االتفاقية األوروب   ٤أكمل وجه املادة    

ويف هـذه القـضية،     . والسخرة أو العمل اإللزامي بصرف النظر عمـا إذا كـان الـضحية مهـاجرا              
كـره علـى العمـل       طفـال مهـاجرا بـدون أوراق ثبوتيـة، أُ          ، عندما حدث االنتـهاك    ،كان الضحية 

 .)٣٠(هكخادم مرتيل دون أجر أو راحة، إمنا بوعد بتسوية وضع
  

 احلقوق الثقافية  -حاء   
دة، مثـل   لثقافيـة للمهـاجرين يف مناسـبات عـ        لقي الـضوء علـى مـسألة محايـة احلقـوق ا           أُ  - ٥٥

وتــرى اللجنــة أنــه  .  للجنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ٢١  رقــمالتعليــق العــام
يـة للمهـاجرين، وكـذلك     أن تويل اهتماما خاصا حلماية اهلويات الثقاف      األطراف ينبغي للدول ”
، وحقهـم يف عقـد لقـاءات ثقافيـة وفنيـة ولقـاءات للحـوار بـني                   الشعبية مهنونلغاهتم ودينهم وف  ل

هم الثقافيـة مـع     وينبغـي أال متنـع الـدول األطـراف املهـاجرين مـن االحتفـاظ بوشـائج                . الثقافات
 تنفيــذ بــرامج اختــاذ تــدابري مالئمــة أو”وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي للــدول . “بلــداهنم األصــلية

ــاجرين، يف         ــات امله ــا جمتمع ــا فيه ــة األخــرى، مب ــشرائح اجملتمعي ــات أو ال ــدعم األقلي ــة، ل مالئم
 .))و (٥٢ و ٣٤، الفقرتان ٢١التعليق العام رقم (“  الرامية إىل احلفاظ على ثقافتهاجهودها

اص  مــن العهــد الــدويل اخلــ٢٧وتــرى اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان أن أحكــام املــادة   - ٥٦
ــسياسية،    ــة وال ــاحلقوق املدني ــهم     أيب ــع بثقافت ــات يف التمت ــتمني إىل أقلي ــوق األشــخاص املن  حق

اخلاصة وإعالن وممارسة دينهم اخلاص واستخدام لغتهم اخلاصة، تنطبق على العمـال املهـاجرين              
 ويف هـذا الـسياق، ينبغـي أن تراعـى أحكـام             .)٢-٥  و ١-٥، الفقرتـان    ٢٣  رقـم  التعليق العام (

 . حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغويةإعالن

__________ 
ــة   )٢٩(   ــرأي االستـــشاري      حمكمـ ــسان، الـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــدان األمريكيـ ــصادر يف OC-18/03البلـ  / أيلـــول١٧، الـ

  .١٣٤، الفقرة ٢٠٠٣ سبتمرب
انظــر أيــضا تقريــر املقــرر و. ١٢٩ إىل ١٠٩، الفقــرات مــن ٢٠٠٥يوليــه / متــوز٢٦ الــصادر يف انظــر احلكــم  )٣٠(  

عايري القانونيـة املطبقـة     اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين الذي يلقي الضوء على حالة خدم املنازل وامل            
  ).E/CN.4/2004/76(على خدم املنازل املهاجرين 
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مـن االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                 ٣١وباملثل، فـإن املـادة        - ٥٧
وأفراد أسرهم تلزم الدولة بأن حتترم اهلوية الثقافية للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم وال متـنعهم               

باملـساواة يف   ويتمتـع العمـال املهـاجرون       . نـشئهم حتفاظ بوشـائجهم الثقافيـة مـع دولـة م         من اال 
املعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلـق بإمكانيـة الوصـول إىل احليـاة الثقافيـة واالشـتراك فيهـا           

وحيق للمهاجرين تشكيل اجلمعيات ونقابات العمال واملـشاركة فيهـا لتعزيـز         )). ز (٤٣املادة  (
). ٤٠  و٢٦املادتـان   (هم األخـرى   االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة ومـصاحل        مصاحلهم ةمحاي

ال متنـع رب عمـل العمـال املهـاجرين مـن إنـشاء مرافـق                ”وعالوة على ذلك، فإن دولة العمـل        
 ومـن املهـم اإلشـارة إىل أن احتـرام           .)٣، الفقرة   ٤٣املادة   (“سكنية أو اجتماعية أو ثقافية هلم     

 ).١٧املادة (قافية للمهاجرين يراعى أيضا أثناء االحتجاز اهلوية الث

ــإن دول      - ٥٨ ــال، ف ــق باألطف ــا يتعل ــل وفيم ــة     ”العم ــة والثقاف ــيم اللغ ــسري تعل ــسعى إىل تي ت
األصليتني ألوالد العمـال املهـاجرين، ويف هـذا الـصدد، تتعـاون معهـا دول املنـشأ حيثمـا كـان                      

لدول العمل أن تـوفر بـرامج   ”ضافة إىل ذلك، فإن وباإل). ٣، الفقرة ٤٥املادة   (“ذلك مناسبا 
تعليميـــة خاصـــة باللغـــة األصـــلية ألوالد العمـــال املهـــاجرين، بالتعـــاون مـــع دول املنـــشأ عنـــد  

 .)٤، الفقرة ٤٥املادة  (“االقتضاء
  

 االستنتاجات  -ثالثا   
فمـن  . اال يعد متتع املهاجرين بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة عمـال خرييـ                 - ٥٩

. ماية وإعمال حقوق اإلنسان اخلاصة هبـم أينمـا كـانوا    احلحترام و االحق املهاجرين أن يتوقعوا     
 الظــروف واملواقــف الــيت  تحــول دون نــشوءينبغــي للــدول أن تتخــذ التــدابري الالزمــة ل هلــذا، و

 بغـض النظـر عـن األوضـاع         الـتخلص منـها    و هالـ يتسبب أو تكرس التمييز ضـد املهـاجرين وتقل        
وهلـذا الغـرض، يـتعني علـى الـدول النظـر يف خمتلـف أشـكال التمييـز الـيت قـد                       . نحت هلـم  اليت م 

ــا   ــانون (حتــدث رمسي ــع (أو موضــوعيا ) مبوجــب الق ــد ذكــرت  و). حبكــم الواق ــة احلقــوق  ق جلن
إلغـاء التمييـز الرمسـي يتطلـب        ”:  أن ٢٠  رقـم  االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التعليق العام     

  علـى التمييـز    دسـتور الدولـة وقوانينـها ووثائقهـا املتعلقـة بالـسياسة العامـة               النص يف  كفالة عدم 
لتمييـــز ل لتـــصديإال أنـــه، إضـــافة إىل ذلـــك، توجـــد حاجـــة ملحـــة ل. “علـــى أســـس حمظـــورة

التمتع الفعال حبقـوق العهـد غالبـا مـا يتـأثر مبـا إذا كـان الـشخص عـضوا يف                   ” فإن   :املوضوعي
ويتطلب إلغاء التمييز يف الواقـع العملـي إيـالء          . متييزيةفريق يوصف بأنه حمظور بناء على أسس        

االهتمام الكايف جملموعات األفراد اليت تعاين من حتيز متواصل عوضا عن جمرد املقارنة باملعاملـة               
  )).ب(و ) أ (٨، الفقرة E/C.12/GC/20(“ سابقة لألفراد يف أوضاع مماثلةال
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وميكــن أن حيــدث، يف ســياق . ر وغــري املباشــرومــن املهــم النظــر يف آثــار التمييــز املباشــ   - ٦٠
اهلجرة، متييز مباشر عندما يتلقى املهاجر معاملة أقل تفضيال من مـواطن يف وضـع مماثـل لـسبب                

وحيدث ذلك يف احلالة اليت يدفع فيها املهاجرون تكـاليف سـكن            .  احملظورة لتمييزاأسس  ب تعلقي
الــسياسات  يــشري إىل القــوانني أو”ملباشــر والتمييــز غــري ا. ترتفــع نــسبيا عمــا يدفعــه املواطنــون 

املمارسات اليت تبدو حيادية يف الظاهر، إمنا هلا أثر غري متناسب علـى ممارسـة حقـوق العهـد                     أو
وعلـى  . ))ب (١٠، الفقـرة    ٢٠التعليق العام رقـم     (“ جيعلها توصف بأهنا أسس حمظورة للتمييز     

ادات الصحة العامـة مـن شـأنه أن مييـز         سبيل املثال، فإن اشتراط إصدار رخصة إقامة لدخول عي        
 .ضد املهاجرين غري النظاميني

الـيت تـشمل   وينبغي، حسب توجيهات اهليئات املنشأة مبعاهـدات وغريهـا مـن اهليئـات             - ٦١
ــرام احلــد األدىن مــن االلتزامــات        ــسان، احت ــة حلقــوق اإلن ــة اإلقليمي تلــك املوجــودة يف املنظوم

ــة والثقاألساســية يف جمــال إعمــال احلقــوق اال  ــع، مبــا يف ذلــك  قتــصادية واالجتماعي ــة للجمي افي
إال أنه ميكن يف بعض األحيان أن يكون لتدابري ضبط اهلجـرة هـدف              . ن غري النظاميني  واملهاجر
مثـل  والثقافيـة  جتماعيـة  القتـصادية وا القوق ااحلنع املهاجرين غري النظاميني من التمتع ب    ميأو أثر   

علــيم والــسكن، أو أنــه ميكــن اســتخدام احلرمــان مــن هــذه   اخلــدمات أو املرافــق الــصحية أو الت
. احلقوق كوسيلة ملنع املهاجرين من دخول البلـد، األمـر الـذي قـد يعتـرب بالتـايل غـري متناسـب                     

وغالبــا مــا ميتنــع املهــاجرون غــري النظــاميني عــن االســتفادة مــن اخلــدمات العامــة الــيت حتــق هلــم   
ــصحية الطارئــ     ــة ال ــل الرعاي ــانون، مث ــاهلم    مبوجــب الق ــن اعتق ــا م ــيم األساســي، خوف ة أو التعل

ويزداد الوضع حدة عندما تفرض البلدان واجبا على املسؤولني احلكـوميني يقـضي             . وترحيلهم
املهــاجرون غــري  ، قــد ال يتمتــعويف هــذه احلــاالت.  وجــود املهــاجرين غــري النظــامينيباســتنكار

ــي   ــع العمل ــسان   انون حيمــي القــوإن كــانحــىت  النظــاميني بتلــك احلقــوق يف الواق حقــوق اإلن
يف ن غـري النظـاميني      واملهـاجر  ال يؤخـذ يف أغلـب األحيـان          وباإلضـافة إىل ذلـك،    .  للمهاجرين

تدابري اإلدماج الرمسية وخطـط العمـل واالسـتراتيجيات املتعلقـة باخلـدمات             وضع   احلسبان عند 
هـاجرين عرضـة    عـل هـؤالء امل    جي ، ممـا   الـصحي  صرفالعامة، مثل السكن أو الصحة أو املياه وال       

 .ستغالل بصورة منهجيةلالستبعاد والتمييز واال

ومن املهم، لضمان احلماية الفعالة حلقـوق مجيـع املهـاجرين، تقـدمي توجيهـات أخـرى                   - ٦٢
وأكثر تفصيال بشأن التزامات الدول فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين النظـاميني وغـري               

ويف هــذا الــصدد، قــد ترغــب . ة واالجتماعيــة والثقافيــةالنظــاميني، مبــا فيهــا احلقــوق االقتــصادي
ــة حلقــوق      اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات يف النظــر يف مواصــلة توضــيح تفــسريها للــصكوك الدولي
ــاجرين يف         ــة امله ــة حال ــة بدراس ــصورة منهجي ــام ب ــة حمــددة ويف القي ــات عام ــسان يف تعليق اإلن

  .على تقارير الدولاستبيانات دوهلا، ويف توصياهتا ومالحظاهتا اخلتامية 


