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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 

تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمهـاجرين، خـورخي               
  بوستامانيت

  موجز    
هذا هو التقرير األخري الذي يقدمه املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين        

ـ    . ، إىل جملس حقوق اإلنـسان     خورخي بوستامانيت املنتهية واليته،     ءزويلخـص يف اجل
 اهلجرة  هيو تعيينه منذ   يها ركز عل  يت ال ةاألول بعض املسائل املواضيعية الرئيسي    ي  املوضوع

ملهـاجرين يف   ا وحـق    ، اهلجرة سياق وجترمي املهاجرين، ومحاية األطفال يف       ،الشرعيةغري  
البحـث  يرى أن إجراء مزيد من        بضعة مواضيع  يف اجلزء الثاين  ويتناول  . السكن والصحة 

. من شأنه أن يعزز من قيمة محاية حقوق اإلنـسان للمهـاجرين           فيها، يف إطار الوالية،     
اهلجرة بشأهنما مها   مزيد من البحث واملناقشة     إجراء  من املهم   اللذان يرى أنه    ن  ااملوضوعو

  . املدنيةهمالسياسية وحقوقيف احلياة ملهاجرين ايف سياق تغري املناخ، ومشاركة 
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  أنشطة املقرر اخلاص  -أوالً   

  قطريةالزيارات ال  - ألف  
الـذي  طلب  لأن يشكر حكومة جنوب أفريقيا على استجابتها ل       قرر اخلاص   مليود ا   -١

 أن يشكر حكومات ألبانيا واليونان وبيالروس على دعواهتا اليت         ويود أيضاً . زيارة البلد ل قدمه
  .يستطع لألسف تلبيتهامل 
  زيارات إىل كل من السنغال      الفترة قيد االستعراض ثالث    أثناء املقرر اخلاص    أجرى  -٢

، ٢٠١٠مـارس  /آذار ٣١ إىل ٢٣ مـن  واليابـان  ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ٢١ إىل   ١٧من  
ويـود أن يتوجـه     . ٢٠١١ فرباير/شباط ١ إىل   يناير/كانون الثاين  ٢٤ من   وجنوب أفريقيا 
وحيـث احلكومـات الـيت       زيـارات إجراء   ه طلب وافقت على كومات اليت   بالشكر إىل احل  

  . أن توافيه بردودهاعلىلطلباته  بعد تستجب مل

   الدول األعضاءالرسائل املوّجهة إىل  - باء  
ـ ،  ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٣١يناير إىل   / كانون الثاين  ١يف الفترة من      -٣ ه وّج

زعم فيها وقوع انتهاكات  رسالة يُ  ٢٥ ا جمموعه لغب دولة عضواً    ١٨ إىل    رسائل املقرر اخلاص 
 ويشكر مجيع احلكومات اليت ردت      ، من احلكومات املعنية   رداً ١١ وتلقى   ،حلقوق املهاجرين 

 مجيـع   وتعـاجل يذكّر احلكومات اليت مل ترد بعد بأن تفعل ذلك           و على رسائله على تعاوهنا   
الفترة قيد االستعراض   أثناء  وجهة  ل امل ئرساالكل  لويرِد موجز   . كل رسالة   يف ةثاراملشواغل  ال

  ).A/HRC/17/33/Add.1(يف إضافة مرفقة هبذا التقرير 

  أنشطة أخرى  - جيم  
  .خالل الفترة املشمولة بالتقريريف العديد من املناسبات الدولية شارك املقرر اخلاص   -٤
 يف التعليملخرباء بشأن حق املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء     لمشاورة  يف  شارك  و  -٥

 يف ،٢٠١٠ يناير/كانون الثاين ٢٧ و٢٦  يف يومي  عقدها املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم      
  .معهد اجملتمع املفتوح واستضافها ،لندن
يف  املشاورة العاملية بشأن صحة املهاجرين اليت نظّمتها      حضر املقرر اخلاص كذلك     و  -٦

            / آذار٥ إىل ٣العامليـة يف الفتـرة مـن    املنظمة الدولية للهجرة ومنظمـة الـصحة    مدريد  
  .٢٠١٠مارس 
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"       مريكـا أ عاشـت "، شارك يف مهرجان     ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول  ٧ و ٦يف  و  -٧
)Viva América ( دار أمريكا"ه مؤسسة نظمتالذي) "Casa América(إىل ٤من و . يف مدريد 
بيع األطفال  مبسألة   ة املعني ة اخلاص ةراملقرشارك إىل جانب     ،٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول  ٨
 بأشـكال الـرق     ة املعني ةاخلاصة  املقررويف املواد اإلباحية    استغالل األطفال    و  األطفال بغاءو

تشرين  ٨ إىل   ٤  من سبانيابأ يف برشلونة نظمته   "املتنقلوناألطفال  "يف مؤمتر بعنوان     املعاصرة
 ،التحالف الدويل إلنقاذ الطفولـة    وفال،  احلركة العاملية من أجل األط     ٢٠١٠ أكتوبر/األول

  .واملؤسسة اخلاصة للحركة العاملية من أجل الطفولة
، شارك يف املنتدى العاملي الرابـع املعـين         ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٩ و ٨يف  و  -٨

 يف ذلك املنتدى  وركز  . الذي استضافته حكومة املكسيك يف بويرتو فاالرتا       باهلجرة والتنمية 
املقرر ركز عليه   املوضوع الذي   و  هواهلجرة والتنمية البشرية،    يف جمايل   لشراكات  لى ا عالعام  

  . إىل اجلمعية العامة يف سياق جترمي اهلجرة٢٠١٠عام  لتقريره السنوييف اخلاص 

  تلخيص املسائل املواضيعية الرئيسية   - ثانياً  
ويف ضوء اسـتعراض    .  حالياً الواليةاإلبالغ للمكلف هبذه    خيتتم هذا التقرير دورة       -٩

ه  اليت ركز عليها منذ تعيين     املسائل الرئيسية الوالية وتقييمها، ارتأى املقرر اخلاص أن يلخص        
  .عرض ما حتقق من إجنازات يف إطار الواليةلي

  الشرعيةجترمي اهلجرة غري   - ألف  
 يف مجيـع   املهاجرين غري النظاميني  تزايد حاالت إساءة معاملة     الحظ املقرر اخلاص      -١٠

 إلبـراز  ةإجراء مناقش واقترح  ،  )وبلد املقصد  وبلد العبور املنشأ  يف بلد   (مراحل عملية اهلجرة    
اختاذ تدابري  عن   ةومسؤولية الدول  ن غري النظاميني  واملهاجر اليت يتعرض هلا     بعض االنتهاكات 

  .  تلك االنتهاكاتنعمل
ـ  وإبعاد  تنظيم دخول    فيما خيص    تهاسلطللدولة  ا وممارسة  -١١ ينبغـي أن   واطنني  غري امل

مبوجـب  املكفولة هلؤالء األشـخاص     حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     تراعي بشكل تام    
وإن كان جلميع    . من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والقانون العريف الدويل        واسعةجمموعة  

ا ينبغي هل فاهلجرة،  تتعلق ب  سياساتما تضعه من    لدول حق سيادي يف محاية حدودها وتنظيم        ا
لـهجرة وعنـد    الوطنيـة ل  قوانني  الها  أن تضمن احترام حقوق اإلنسان للمهاجرين عند سنّ       

، بغض النظر عن الوضع القانوين للمهاجر، عن االلتـزام بقواعـد             مسؤولة والدولة. تنفيذها
، وهي ملزمـة    حقوق اإلنسان األساسية ومعاملة مجيع املهاجرين معاملة حتفظ هلم كرامتهم         

قوق اإلنسان جلميع املقيمني على أراضيها، سواء أكانوا مواطنني أو غـري            باحترام ومحاية ح  
   . أراضيها أو وضعهم القانويندخوهلممواطنني، بصرف النظر عن طريقة 
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 وحـاالت   الـشرعية هلجرة غري   اجترمي  تزايد ظاهرة   النتباه إىل   ا املقرر اخلاص    ولفت  -١٢
ويرتبط هذا التجرمي يف بلدان كـثرية       . جرة املهاجرين يف مجيع مراحل عملية اهل      إساءة معاملة 

إلدارة  اليت توضع يف السياسات واألطر املؤسسية      ما ُيعرب عنها      غالباً  للمهاجرين اة دائمة عادمب
وتلقى املقرر اخلاص تقارير عن    . حبتة ةتقييديوتكون يف كثري من األحيان      تدفقات املهاجرين،   

جترمي التشدد يف   منها  ،  الشرعية اهلجرة غري    ملكافحةل  ممارسات العدالة اجلنائية اليت تتبعها الدو     
والتعاون عرب الوطين )  إداريةخمالفاتالتعامل معها بوصفها عوض (اهلجرة ب ملخالفات املرتبطةا

االنتـهاكات ضـد   زيـادة  بعض احلاالت إىل يف مما أدى الشرطة والسلطات األخرى،   بني  
  .املهاجرين

 خارجيـة   جبهاتاالستعانة  : شاملتنيلعامة إىل فئتني    وميكن تقسيم هذه االجتاهات ا      -١٣
  . من أجل العمل جرةاهلسياسات مراقبة اهلجرة، وجترمي لتنفيذ 
  عن طريق  الشرعيةهلجرة غري   الستمرار ا الدول  كثري من    تصدىلعقود من الزمان،    و  -١٤

رافية واسعة   ما تستهدف هذه التدابري مناطق جغ      وغالباً. تكثيف عمليات املراقبة على احلدود    
 من اهلجرة   لزيادة احلد يف حماولة   و.  املضيفة رئيسيةالطق  انامل أو   انبلدالاحل  وعلى حدود أو س   

، يبدو أن    خالل السنوات األخرية   قضايا األمن القومي  لوالتصدي يف الوقت ذاته     الشرعية  غري  
 ،احلـدود  يف مراقبـة   وبلدان العبور     املنشأ بلدانب الستعانةأساليب ا  استخدمتبعض الدول   

إىل تحويل هذه البلدان املـستهدفة      أو كليهما ل    املعونات وأاالتفاقات الثنائية   تستخدم  حيث  
قلـق مـن أن     هناك  وكان  . من ضغوط اهلجرة على الدول املستقبلة     للتخفيف  طق عازلة   امن

 الشرعية هتدف بصورة مشروعة إىل احلد من اهلجرة غري          ، وإن كانت  هذه السياسات تساهم  
 الـشرعية  جوانب إجيابية، يف جترمي اهلجرة غري         ذات اتفاقات ثنائية إطار  يف  عظمها  مدرج  وين
 توفري   إدارية دون  فات خمال توليسا خمالفات جنائية     انتهاكات اهلجرة على أهن    تتعامل مع  ألهنا
  . قوق اإلنسان املمنوحة للمهاجرين يف هذه العمليةحل  املناسبةمايةاحل
 سلسلة من اآلثار اجلانبية غري املقصودة        هلا أيضاً  ت كان هذه  اهلجرة مراقبةسياسات  و  -١٥

تقارير متواترة عـن    ومثة  .  انتهاكات حقوق املهاجرين يف املنطقة     اتضحت من خالل تنامي   
ركوب   إىل الشرعينياملهاجرين غري    تدفع ب  قدوالعبور  املرشحني للهجرة أثناء     أخطار تواجه 
يف  اليت تقـع  عدد الوفيات    إزاء    قلقاً ملقرر اخلاص وظل ا . لتحايل على السلطات  لخماطر أكرب   

  . مجيع مراحل عملية اهلجرة
، يف حاالت التنقـل     الشرعيةلهجرة غري   املتزايد ل تجرمي  الوالحظ املقرر اخلاص أن       -١٦

ـ حركة   قضايا   ا فيه الكفاية   يعاجل مب   مل ألغراض اقتصادية،  علـى الطلـب    القائمـة   ل  االعم
فالعامل الرئيسي الذي يدفع إىل اهلجرة هو فرص العمل         . ضيفةاملست االقتصاداتواحتياجات  

مزيد مـن   العالقة املتبادلة بني االقتصادات اليت قد تكون قادرة على استيعاب  ورغماملتوقعة،  
املهاجرين، والعمال الذين يتنقلون حبثاً عن العمل استناداً إىل الطلب املتوقع يف البلد املضيف،              

أن وعالوة على ذلك، ميكـن      . حيانيف غالب األ   هو الذي ُيعاقَب     يالشرعفإن املهاجر غري    
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سكان املهـاجرين،  الضد   كراهيةالإثارة  ىل  إحتياجات اجملتمع املضيف    ال القاصرفهم  يؤدي ال 
 ويسهمون يف مساعدة قطاع اقتـصادي       يف سوق العمل  ون فجوة    يسدّ هؤالءحىت وإن كان    

  . يعاين نقصاً يف العمالة يف البلد املضيف
التنميـة، وتطـور    ألغراض  اتفاق عام على اجلوانب اإلجيابية للهجرة       ورغم وجود     -١٧

إدارة ومراقبة أفضل ضمان  الدولية للتعاون، فقد ظل تركيز الدول بشكل كبري على      املنتديات
والحظ .  حقوقهم ومحايتها  إبراز، بدالً من    واملنافع واخلدمات اليت يقدموهنا   حلركة املهاجرين   

 حقـوق وعلـيهم     هلماملهاجرين سلع أساسية وليسوا بشراً      أن   اعتبار اص امليل إىل  املقرر اخل 
  . اإلطار الدويل حلقوق اإلنسانمبوجب واجبات 

  عـن   حبثـاً  اً حبر الذين يسافرون ظاهرة املهاجرين   كذلك على   ركز املقرر اخلاص    و  -١٨
يف حماولة للحد مـن  و. اقتصادية أفضل بكل بساطة إىل ظروف  سعياًلجأ أومل األمان أو طلباً  

  سبيل هؤالء املهاجرين   إىل ممارسات اعتراض  أكثر فأكثر   ول املقصد    لد جأتلهذه التدفقات،   
وأفادت التقارير أن ضـمانات احلمايـة       . جرة اهل مراقبةتدابري   ل نطاقاًسياق األوسع   الضمن  

لهم مل  الكافية واحلرص على حقوق اإلنسان لألشخاص الذين يتم إنقاذهم أو اعتراض سـبي            
املهـاجرين  عن  تقارير  ما ورد من    قرر اخلاص عن قلقه إزاء      وأعرب امل . تكن دائماً واضحة  

 البحر طقيتيف عرض البحر، وال سيما يف من     ماتوا   أو الذين    واحتجزا أو    سبيلهم رضالذين اعتُ 
  . واخلليجاألبيض املتوسط 

أو لتقييد حريتـهم    وكان املهاجرون وال يزالون يتعرضون بصورة خاّصة لالحتجاز           -١٩
يف التنقل، ومن ذلك حرماهنم من حريتهم، عن طريق احلبس القسري يف غالب األحيان، إما               

وعند اعتراض سبيل مهاجرين غري حـاملني  ). براً أو حبراً  (يف البلد املستضيف أو أثناء العبور       
 بتهمـة   عينيالشرلوثائق رمسية، يلجأ كثري من الدول إىل االحتجاز اإلداري للمهاجرين غري            

  مجلة أمور  وقد تشمل هذه االنتهاكات   .  جرماً انتهاك قوانني اهلجرة ولوائحها، الذي ال ُيعترب      
 البقاء يف البلد بعد انقضاء مدة اإلقامة القانونية أو عدم حيازة وثائق هوية صـحيحة أو                 منها

عض احلـاالت إىل    يف ب تتحول  غري أن اللوائح الوطنية املتعلقة باهلجرة       . وثائق تأشرية الدخول  
ولـذا، فـإن    . القانونيةتدابري جترِّم األشخاص وتعاقبهم يف حماولة منها للثين عن اهلجرة غري            

املهاجرين غري احلاملني لوثائق رمسية يصبحون بشكل خاص عرضة إلجراءات جنائية تكون            
ن قبيل  بطبيعتها ذات طابع عقايب بتهمة ارتكاب خمالفات يعاقب عليها باالحتجاز اإلداري م           

عبور حدود الدولة بصورة غري شرعية أو ترك مكان اإلقامة دون إذن بـذلك، أو خمالفـة                 
ويف ظل هذا التنـوع يف      . شروط اإلقامة أو البقاء يف البلد بعد انقضاء املدة القانونية لإلقامة          

 شرعيةالالسياسات والقوانني الوطنية اليت تنظم االحتجاز والطرد، من املهم اعتبار اهلجرة غري             
وينبغي، .  على أساس كل حالة على حدة      الشرعينيخمالفة إدارية والتعامل مع املهاجرين غري       

 الشرعينيقدر اإلمكان، عدم استخدام االحتجاز إال كمالذ أخري وعدم معاملة املهاجرين غري         
  . بشكل عام معاملة اجملرمني
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 املتورطني، عن   الشرعيني  والحظ املقرر اخلاص استمرار إساءة معاملة املهاجرين غري         -٢٠
أصـبح  ومبرور الزمن،   . قصد أو عن غري قصد، يف عمليات هتريب األشخاص واالجتار هبم          

من أساليب اهلجـرة    جمموعة  أشد تعقيداً حيث يستخدم املهرِّبون واملتاجرون       االجتار بالبشر   
 تغـيري  اليت تقوم على اخلداع أو التستر أو حىت على طرق قانونيـة، وذلـك بـاللجوء إىل         

االستراتيجيات يف خمتلف مراحل الرحلة مبشاركة جهات رمسية وغري رمسية على املـستويني             
  . احلكومي وغري احلكومي

وعدم امليل خمالفة إدارية،   الشرعية  املقرر اخلاص الدول على اعتبار اهلجرة غري        وحثّ    -٢١
 ما تضعه من ترتيبـات      هلجرة، وإدماج إطار حقوق اإلنسان املعمول به يف       اجترمي   تشديد   إىل

ثنائية وإقليمية إلدارة تدفقات املهاجرين ومحاية مصاحل األمن القـومي، وجعـل قوانينـها              
وينبغـي أن تكـون محايـة       . وسياساهتا الوطنية منسجمة مع معايري حقوق اإلنسان الدولية       

املهاجرين يف صميم سياسات اهلجرة بصرف النظر عن وضعهم أو طريقة دخلوهم إىل تلك              
وعليه، قدم املقرر اخلاص توصيات عملية بشأن إنشاء آليات واتفاقات تعاون ثنـائي            . لدولا

 وحتسني التدريب وبرامج التحليل والتدابري السياساتية علـى الـصعيد           ،وإقليمي أو تعديلها  
  .الوطين
ركـز   ،)١(املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان قبل سنتني      املقرر اخلاص    لتقرير   متابعةًو  -٢٢
ط وسـلّ .  محاية حقوق اإلنسان والتمتع هبا     يفعلى أثر جترمي اهلجرة      مرة أخرى ر اخلاص   املقر

 اعتبارهـا مـن   ينبغي  ال  ذه السياسات على الفئات اليت      هل الضارة   النتائجالتقرير الضوء على    
كمـا  .  يف ذلك ضحايا االجتار بالبشر وطالبو اللجوء واألطفالن، مبالشرعينياملهاجرين غري   

نهج قائم على احلقوق يف التعامل      األخذ ب تعميم  يف جمال   ير أمثلة ملمارسات سليمة     ق التقر اس
  .  دون اللجوء إىل جترميهاالشرعيةمع اهلجرة وإدارة اهلجرة غري 

 الشرعيةوسبق للمقرر اخلاص أن حذّر اجملتمع الدويل من التجرمي املتزايد للهجرة غري       -٢٣
 وبعد عامني، الحظ بقلق بـالغ       .)٢(حل عملية اهلجرة  وإساءة معاملة املهاجرين يف مجيع مرا     

وإضافة إىل ذلك، مل ُيحرز ما يكفي من التقدم يف  . استمرار الرتعة إىل التجرمي املتزايد للهجرة     
 ومع هذا، ميكن للهجرة أن تكـون عنـصراً        . تعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف إدارة اهلجرة      

ملنشأ وازدهارها يف كافة مناطق العامل، وال تزال اليد          يف تنمية بلدان املقصد والعبور وا      أساسياً
والحظ املقرر اخلاص أن التغاضـي      . العاملة املهاجرة أساسية ومطلوبة يف معظم بلدان العامل       

اهلجرة ال يضر حبماية املهاجرين غري احلاملني للوثـائق   عن حقوق اإلنسان يف مبادرات إدارة  
 جبميع الـسكان املهـاجرين      حسب، ولكن يضر أيضاً    ف الشرعينيالرمسية أو املهاجرين غري     

  .واجملتمعات املضيفة بوجه عام

__________ 

)١( A/65/222.  
)٢( A/HRC/7/12.  
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وتفتقر سياسات اهلجرة وخططها وبراجمها اليت تقتصر على معاجلة شواغل األمـن              -٢٤
 يف متتع املهاجرين حبقوق     وضبط احلدود إىل هنج إنساين وهنج قائم على احلماية، وتؤثر سلباً          

 ويف ثين املهربني عـن هتريـب املهـاجرين          الشرعية اهلجرة غري    اإلنسان وال تفيد يف ردع    
ولفت املقرر اخلاص انتباه اجملتمع الدويل إىل أخطـار هـذه           . واملتاجرين عن االجتار بالبشر   

.  على جمتمعات بلدان العبور وبلدان املقصدالسياسات، ليس فقط على املهاجرين ولكن أيضاً   
 الشرعيةن آليات إنفاذ القانون املصّممة ملنع اهلجرة غري         فقد بينت دراسات حبثية أن الكثري م      

غري املأذون هبا، ومن ذلك السياسات القاسية املتمثلة يف اعتراض سبيل املهاجرين وفرض              أو
اجلزاءات على ناقليهم واالضطالع بأنشطة مراقبة اهلجرة، هي سبب العنف وسوء املعاملـة             

وأعـرب  .  تشجيع اتساع شبكات التهريب واالجتـار      وقد يكون هلا األثر اجلانيب املتمثل يف      
 كيانات احتاديـة يف      مؤخراً املبادرات اليت اختذهتا  املقرر اخلاص كذلك عن قلقه العميق إزاء        

 بشأن اهلجرة تتعـارض مـع املبـادئ          صياغة قوانني تتضمن أحكاماً    أجلبعض الدول من    
  .ية أو االحتادية إىل احلكومة املركزالدستورية وتعود صالحية سنها حصرياً

 لكوهنم يف بلد بدون وثائق رمسيـة جيعـل مجيـع            الشرعينيوجترمي املهاجرين غري      -٢٥
.  عنصرية أو مشاعر الكراهية    ألفعالاملهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، عرضة        

 بـسبب    ما يعاين املهاجرون من تفشي حاالت سوء املعاملة والعنـف          ونتيجة لذلك، غالباً  
 حقـوق   أبعادوترتع إدارة اهلجرة القائمة على القانون اجلنائي إىل إمهال          . ألجانبكراهية ا 
 عـن  الـشرعية اهلجرة واالكتفاء بالتركيز على تدابري التصدي للهجرة غري        املتصلة ب اإلنسان  

وبّين املقرر اخلاص يف أثنـاء      . طريق تعزيز مراقبة احلدود وجترمي الوسطاء واملهاجرين أنفسهم       
اليته أن استخدام التدابري اجلنائية إلدارة اهلجـرة يقـّوض حقـوق اإلنـسان              اضطالعه بو 

للمهاجرين وحيد من فرص حصوهلم على احلقوق االجتماعية األساسية، وال سيما الرعايـة             
  . الصحية والتعليم والسكن

  محاية األطفال يف سياق اهلجرة  - باء  
ـ  ذكّوياق عملية اهلجرة،    على محاية األطفال يف س      أيضاً ركز املقرر اخلاص    -٢٦ التزام ر ب

 وقدم حملة عامـة عـن       .)٣( محاية مجيع األطفال يف مجيع مراحل عملية اهلجرة        بكفالةالدولة  
 إىل ثالث فئات مـن   باقتضابراشوأقترح إطاراً مفاهيمياً، ااإلطار القانوين الدويل املطبق، و   

 ، هاجر ذووهم وتركوهم خلفهـم     فئة األطفال الذين  : األطفال املتأثرين بعملية اهلجرة، وهي    
  . وفئة األطفال املهاجرين يف البلدان املضيفة،وفئة األطفال املهاجرين املتنقلني عرب احلدود

فاألطفـال  . ولطاملا كان األطفال جزءاً من عملية اهلجرة وتأثروا هبا بأشكال خمتلفة            -٢٧
ويتـأثر األطفـال   . نـشأ الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم يتأثرون باهلجرة يف بلدان امل 

__________ 

 .A/HRC/11/7انظر الوثيقة  )٣(
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املتنقلون عرب احلدود يف املرحلة اليت تسبق الرحيل يف بلداهنم األصلية وبلدان العبور وبلـدان               
أما األطفال يف البلدان املضيفة فيتأثرون يف املرحلة الـيت          . املقصد يف مرحليت املرور والوصول    

. ة االندماج يف جمتمعهـا    تلي الوصول إىل هذه البلدان ومرحلة املكوث الطويل فيها ومرحل         
ويتنقل األطفال عرب احلدود مع آبائهم أو يرافقهم أحد األقارب أو أشخاص كبار آخـرون               

ة عرب  كما أن األطفال يبحثون أكثر فأكثر عن فرص للهجر        . ضمن تدفقات اهلجرة املختلطة   
سـات   مما يؤدي إىل وقوعهم فريسة للجرمية املنظمـة وممار         هم وبدون مرافق،  داحلدود مبفر 

  .االستغالل مبا فيها التهريب واالجتار باألشخاص وأشكال الرق املعاصرة
إىل األطفال الـذين    " األطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم     "وتشري عبارة     -٢٨

. ترعرعوا يف بلداهنم األصلية أو بلدان إقامتهم املعتادة والذين هاجر ذووهم من القّيمني عليهم       
 وهنـاك . اهلجرة يف األطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم       ومن الصعب تقدير أثر     

. عدة عوامل تدخل يف احلسبان عند تقدير الكيفية اليت قد تتأثر هبا حقوق هؤالء األطفـال               
واألخذ بتدابري لتعزيز وحدة األسرة وتسهيل التئام مشل األطفال مع آبائهم يف البلدان املضيفة              

ياجات اخلاصة لألطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم        أمٌر ضروري أيضاً لتلبية االحت    
وهاجر الكثري من اآلباء وغريهم من أفراد األسر بدون األطفـال           . ومحايتهم على حنو مالئم   

  .أول األمر، ولكن قرروا يف وقت الحق استقدامهم إىل البلد املضيف
ر نـشيط يف عمليـة      واألطفال املتنقلون هم األطفال املهاجرون الذين يقومون بدو         -٢٩

وقد يهاجرون  . سيما يف مرحليت العبور والوصول إىل بلدان العبور وبلدان املقصد          اهلجرة، ال 
وقد ُيجرب األطفال أيضاً على     . مع أفراد أسرهم أو مبفردهم للبحث عن فرص للتعليم والعمل         

جلرميـة  التنقل كما هو احلال بالنسبة لألطفال الذين يقعون ضحايا شبكات االسـتغالل وا            
مـن نقـاط    الكـثري   غري املصحوبني بذويهم     املتنقلون األطفال   ويواجه. املنظمة عرب الوطنية  

وُيعد الترحيلُ  . خاطر منها التمييز والعنف اجلنسي وغري ذلك من أشكال العنف         املضعف و ال
ـ            واإلعادة إىل الوطن     ال من املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت عادة ما تؤثر أيضاً يف األطف

وينبغي أالّ ُيعاد األطفال إىل وطنهم إال إذا كان ذلك خيدم مصلحتهم الفضلى مثل              . املتنقلني
وُيعد احلرمان من احلرية بوجـه خمـالف        . مجع مشل األسرة، وبعد مراعاة األصول القانونية      

بأوجه الضعف الـيت يعـاين منـها     من الشواغل الرئيسية األخرى املتعلقة   للقانون أو تعسفاً  
 ما بطريقـة   أو األطفال الذين يدخلون بلداً    /واألطفال بدون وثائق و   غري املصحوبني    طفالاأل

  . ختلطةاهلجرة املضمن تدفقات ، مبن فيهم األطفال املهاجرون قانونيةغري 
 محاية األطفال يف البلدان املضيفة يف معظم األحول بسياق معني وبالتايل فإهنا          رتبطتو  -٣٠

 ما إذا كان هذا الوضع مينحه احلماية املنصوص عليها          أي:  للطفل تتوقف على الوضع اخلاص   
هاجر مـع   ما إذا    ضحية للجرمية املنظمة عرب الوطنية، أو        ما إذا كان  يف قانون الالجئني، أو     
 شرعيةهاجر بصورة غري    ما إذا    أوكالمها من العمال املهاجرين، أو       هأسرته وكان أحد والدي   

أن تعزز الـدول    عموماً  وحدد املقرر اخلاص جمالني ينبغي       .قوثائأحد أو دون    دون رفقة   أو  
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 قائمة على احلقوق حلماية األطفـال يف البلـدان          استجاباتفيهما اجلهود اليت تبذهلا لتقدمي      
أما  ،ين باجلرمية املنظمة عرب الوطنية    ويتعلق اجملال األول باحلماية العامة لألطفال املتأثر      . املضيفة

  .بالتمتع الكامل حبقوق اإلنسان لألطفال املنحدرين من أسر مهاجرةيتعلق فاجملال الثاين 
 يفال توجد أية معلومات إحصائية دقيقة عن عدد األطفـال     أبرز املقرر اخلاص أنه     و  -٣١

وتتأثر هجرة األطفال، شأهنا شأن هجرة الكبار، باحلالـة الـسياسية            .عملية اهلجرة الدولية  
جديدة مثل تغري املناخ، وأزمة       ذلك ظواهر عاملية   ويشمل. واالجتماعية واالقتصادية والبيئية  

أو أولئك املنفصلني عن آبائهم     غري املصحوبني   واألطفال  . الغذاء، واألزمة املالية واالقتصادية   
. هم أشد عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان وسوء املعاملة يف مجيع مراحل عمليـة اهلجـرة           

 الكبار واألطفال يشكل حتدياً كبرياً يتعني على عدد         ولذلك، فإن عدم التمييز بني املهاجرين     
والقوانني الوطنية املتعلقة باهلجرة ال تنطوي دائماً على منظور حلقوق          . من الدول التغلب عليه   

  .األطفال وغالباً ما تفتقر إىل أحكام حمددة بشأهنم
ة بـاهلجرة غـري     وتتطلب محاية األطفال أثناء عملية اهلجرة النظر يف القضايا املتعلق           -٣٢

ومحاية األطفال  . ، على اعتبار أن هذه القضايا تؤثر يف متتع األطفال حبقوق اإلنسان           الشرعية
أثناء عملية اهلجرة تقتضي بالضرورة األخذ بالبعد اجلنساين، نظـراً ألن النـساء والفتيـات      

تيـات اللـوايت     يف املائة تقريباً من جمموع املهاجرين على الصعيد الدويل، وألن الف           ٥٠ ميثلن
تعرضن للعنف اجلنسي والنتهاكات حقوق اإلنـسان  ييهاجرن سواء لوحدهن أو برفقة أحد    

  . على أساس نوع اجلنس
أمهية وجود إطار قانوين مناسب حلماية حقوق       على  املقرر اخلاص   ويف اخلتام، شدد      -٣٣

قوق اإلنسان  التصديق على الصكوك الدولية حل    بوسائل منها   مجيع األطفال يف سياق اهلجرة      
قـدم  و. قوانني وسياسات وطنيـة   وحتويلها إىل     باملوضوع وغريها من الصكوك ذات الصلة    

  . بشأهناواختاذ إجراءاتفيها لنظر ملواصلة املقرر اخلاص عدداً من التوصيات ا

   وحقهم يف السكن الالئقيف الصحةين املهاجرحق   - جيم  
ين باحلق يف الصحة واحلق يف الـسكن         املقرر اخلاص على مسألة متتع املهاجر      شدد  -٣٤

ناول التحديات الرئيسية اليت يواجهها     ت وذكّر باإلطار القانوين الدويل املعمول به و       .)٤(الالئق
 اهتماماً خاصاً ألوضاع املهاجرين من النساء       وىلأاملهاجرون يف سياق التمتع هبذين احلقني و      

  .والفتيات واألطفال
 بصرف النظر عن مواطنتهم     ،ن متتع مجيع األفراد يف اجملتمع      أ وأشار املقرر اخلاص إىل     -٣٥

 ليس غاية يف    بوصفهما من احلقوق املكفولة،    هبذين احلقني    ،وجنسيتهم ووضعهم كمهاجرين  

__________ 

  .A/HRC/14/30انظر الوثيقة  )٤(
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نـدماج  الحد ذاته فحسب بل يعترب أيضاً وسيلة أساسية لضمان التنمية البشرية املنـصفة وا             
   .لمهاجرين يف اجملتمعات املضيفةلاالجتماعي 

فتقار إىل سياسات وتدابري شاملة هتـدف إىل  الاإزاء  املقرر اخلاص أيضاً قلقه   وأبدى  -٣٦
 غيـاب تلـك     ىفضأوقد  . محاية حقي املهاجرين يف الصحة والسكن الالئق والنهوض هبما        

ـ   العمال  إلل  الضرورية طواتاخل التزام الدول باختاذ     عدمالسياسات والتدابري إىل     ذين تـام هل
 يواجه املهاجرون اجلدد طائفة من التحديات يف احلصول على          قدسبيل املثال،   وعلى  . احلقني

للقـوانني  وجهلـهم   بلغة الدول املـضيفة     عدم إملامهم   الرعاية الصحية أو السكن نظراً إىل       
الدعم الالزم مثل إتاحة خدمات التدريب يؤدي عدم ويف واقع األمر، . هاواألنظمة السارية في

متتـع  إىل إعاقـة      ذات الصلة باملوضـوع    اجملانية عن القوانني واللوائح   اللغوي أو املعلومات    
هبـذا الـشاغل     املرتبطـة ومن املسائل    .املهاجرين باحلق يف الصحة واحلق يف السكن الالئق       

حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع األفـراد       ا مفصلة بشأن  إىل مؤشرات    االفتقاُر
  .مبن فيهم املهاجرون

ن أكثر تعرضاً لظروف صحية سيئة بسبب وضعهم االجتماعي         روكون املهاج يقد  و  -٣٧
 يف بلد   أجانبكاهلجرة وضعفهم   ، وبسبب عملية    واالقتصادي الذي يكون متدنياً يف الغالب     

العزلـة  من قبيـل     ألن عوامل    كبري مصدر قلق وتعترب صحة املهاجرين العقلية أيضاً      . جديد
الشبكات االجتماعية وانعدام األمن الوظيفي االبتعاد عن سرة واالجتماعية الناجتة عن فراق األ  

وحيتمـل   . آثار ضارة  هلاوصعوبة ظروف املعيشة واملعاملة القائمة على االستغالل قد تكون          
 تنقل املهاجرين وقع سليب كبري على صحتهم قبل وصوهلم إىل البلد            حلركاتأيضاً أن يكون    

  .املضيف
جرين وفرص حصوهلم على خدمات الرعايـة الـصحية         وختتلف استحقاقات املها    -٣٨

وضـع  حـسب  ومستويات تلك اخلدمات اختالفاً شديداً حسب الدولة موضع التركيـز و        
 والتغطيـة    فقط الرعاية الطارئة حصول املهاجرين على    ويتراوح نطاقها بني    .  فيها املهاجرين

ن و املهـاجر  يتمتع،  حيةفمن نا . الشرعينين غري   و املهاجر ن فيهم الصحية املوسعة للجميع مب   
الستحقاقات مواطين الـدول     استحقاقات مشاهبة ب بعض الشروط    يستوفون الذين   الشرعيون

قـيمني  املأولئك   و ةطويلدة   بني املهاجرين املقيمني مل    اتاملضيفة على الرغم من وجود اختالف     
          ، ومـن جهـة ثانيـة     .  من حيث االستحقاقات وفرص احلصول على اخلدمات       ةقصريملدة  

  املنقذة للحياة ألن املرافق تـرفض معاجلـة  األدويةن احلصول على   مغري املواطنني   ال يتمكن   
  . وطنيةةأو غري حامل لوثيقة هوي" أجنبياً "ه على أساس كونالشخص

 فئات العمال املهـاجرين  من أشداملهاجرات العامالت يف جمال خدمة املنازل     تعترب  و  -٣٩
 منتشراً من حاالت االعتداء البدين واجلنسي والنفسي على خدم          ويبدو أن هناك منطاً   . ضعفاً

دون لألخطار   أيضاً صحة هؤالء األشخاص وسالمتهم       تتعرض وغالباً ما    ،املنازل املهاجرين 
وغالباً ما تعاين النساء والفتيات .  عن املخاطر والتدابري االحتياطية    الكافيةتزويدهم باملعلومات   
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 باحلمل واألمراض النسائية وتكـون      ذات صلة  صحية خمتلفة     من مشاكل  كذلكاملهاجرات  
  .أكثر تعقيداً مقارنة بسكان البلد املضيف

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيذها الفعلي       بني   شاسعةولألسف، هناك فوارق      -٤٠
 وينقان أو غري    قانوين وضع   يفيف جمال الرعاية الصحية لفائدة األطفال املهاجرين سواء أكانوا          

عواقب طويلة األمد على منو     هلا   كافيةالغري  لرعاية  وا. مصحوبني أو غري مصحوبني   كانوا   وأ
 توفري فرص محاية أشد الفئات ضعفاً، ينبغي أن يصبح          وعليه ويف ضوء واجب الدول     .الطفل

وبصفة عامة، تـؤثر القيـود      . حصول األطفال املهاجرين على الرعاية الصحية أولوية ملحة       
منـو  وتعيـق    حقوق أبنائهم    وفورياً يف  سلبياًتأثرياً   على حقوق املهاجرين البالغني   املفروضة  
  .الطويلعلى املدى األطفال 

،  يف السكن الالئـق    ل التحديات اليت يواجهها املهاجرون يف متتعهم باحلق       ي حتل وأثناء  -٤١
حلق يف  ا عينيمأوى بل   احلصول على   ق يف    احل  جمرد  يعين الهذا احلق    أن    املقرر اخلاص  الحظ

عدد  على الئق   غري أم الئقاًالسكن  كان  ما إذا   حتديد  يعتمد  و. العيش يف أمن وسالم وكرامة    
 املسكن وإتاحته بأسعار معقولة وأن يكون احلـصول عليـه            حيازة منها ضمان عناصر  من ال 
فت لُ املهاجرين، وفيما خيص. اخلدمات واملرافق واهلياكل األساسيةفيه فر اوتتموقع  ويف سهالً

ـ    سهولة جمايل يف   القائمةانتباه املقرر اخلاص إىل التحديات        وضـمان سكن   احلصول على امل
  . بوصفهم غري مواطننياهلشنظراً إىل وضع املهاجرين ته حياز
ينبغي التصدي  اليت  تحديات  جمموعة من ال    األمر زال هناك يف واقع   ال ت ورغم ذلك،     -٤٢

ملساكن اخلاصة، اويف سوق . من احلق يف السكن الالئقذا العنصر كامل هلهلا سعياً إىل إعمال 
التمييـز يف جمـال     وُيعزى  . غالباً ما مينع التمييز املهاجرين من احلصول على السكن الالئق         

يف سـوق   يش  متهالالذين يعانون   املهاجرون  و.  الفقر والتهميش االقتصادي   إىل أيضاً   السكن
    غالبـاً  بأجور معقولة    دائمةمني وظائف    مصاعب يف تأ    األحيان العمل ويصادفون يف غالب   

 مؤسـسات   قبل ملعاملة متييزية من     نوضع اجتماعي واقتصادي أدىن ويتعرضو    ما يرتلون إىل    
 بعض املعايري املعتمدة للحصول ألنن للتمييز بصورة غري مباشرة      وض املهاجر ريتع و .اإلسكان

 ونظراً إىل الفرص احملدودة املتاحة .عليهم أكثر من غريهم هلا نتائج سلبية على مساكن اإلجيار    
 السوق اخلاصة، فمن املقلق أال يتمتع هؤالء األشـخاص   يفللمهاجرين للحصول على سكن     

 وال سـيما يف     ،يف الغالب بشبكة األمان اليت توفرها املساكن االجتماعية يف عـدة بلـدان            
  .بشكل عاماألماكن اليت تعاين من نقص يف املساكن االجتماعية 

فهـم  .  حتديات أكرب يف احلصول على سكن الئـق        الشرعينيواجه املهاجرون غري    وي  -٤٣
املـصاعب يف   هذه  وتزداد   . نوعية جيدة  من خاصة   عقاراتيصادفون مصاعب مجة الستئجار     

. الـشرعيني عن املهاجرين غري " بالتبليغ " األشخاصوتلزمالشرعية  غري ةاهلجرجترم  البلدان اليت   
 املهاجرين  أوضاعوتتفاقم   .خمالفة جنائية  الشرعيني غري   املهاجرينواء  إيففي بعض البلدان، يعد     

مبوجب القانون  ون  حرمألهنم عادة ما يُ    سوءاالسكن  الذين يعانون من مشاكل     الشرعيني  غري  
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تعلق مبلتمسي  ومثة دواعي قلق خاصة ت    . ن االجتماعي كسلمن معظم اخلدمات العامة مبا فيها ا      
ويفقدون مجيع استحقاقات الدعم والـسكن      شرعيني  ين غري   اللجوء الذين يصبحون مهاجر   

  . ءطلبات اللجواالجتماعيني بعد رفض 
نتشار ممارسات اإلخالء القسري اليت يتعرض هلا       ال هأسفعن   املقرر اخلاص    وأعرب  -٤٤

فة يف أغلب   يضعال من الفئات    - هاجرينمل وهناك عدة أمثلة     .املهاجرون يف مجيع أحناء العامل    
 ا تعرضو -غري املصحوبني    وملتمسي اللجوء واألطفال     الشرعينيثل املهاجرين غري    األحيان م 

      معهـم   مـسبقة  اتمشاورإجراء  أو  منحهم مهلة كافية    لإلخالء القسري من منازهلم دون      
 ال تقوض حـق     هذهممارسات اإلخالء القسري    من الواضح أن     و .ةكن بديل ا مس منحهمأو  

 مثل احلقوق يف    املعنيةاحلقوق األخرى   من   أيضاً   تنال بل   املهاجرين يف السكن الالئق فحسب    
  .الصحة والغذاء واملياه والتعليم

 يف احلـصول علـى الـسكن الالئـق          كـبرية تواجه املرأة بسبب التمييز عوائق      و  -٤٥
ـ           وتتعرض  .ش يف اجملتمعـات   املرأة املهاجرة لعدة أشكال من التمييز نظراً إىل وضعها املهّم

 مما قد يؤثر تأثرياً سلبياً      ،يف مساكن مكتظة  للعيش    أكثر عرضة من غريهم    نألطفال املهاجرو وا
 الذين يتحدد حقهم يف السكن      الشرعينيزداد القلق بشأن األطفال املهاجرين غري       او. يف منوهم 

آلباء املهاجرين  انعدام فرص حصول ا   و. أسرهميطال   الذيالالئق حبسب االستبعاد االجتماعي     
  . أيضاًهذا احلقلسكن الالئق يعين حرمان أبنائهم من  اعلى الشرعينيغري 
 إدمـاج  يف   بالغ األمهيـة   إعمال احلق يف الصحة واحلق يف السكن الالئق دوراً           ويؤدي  -٤٦

 اخلدمات واملرافق   تعيق وتقلص فرص االستفادة من    والتدابري اليت   . املهاجرين يف اجملتمعات املضيفة   
هذين احلقني األساسيني ال متثل انتـهاكاً حلقـوق اإلنـسان           واملنافع اليت يتم عن طريقها إعمال       

ويرى املقرر  .  يف الدول املضيفة   النشطة ومشاركتهم   هم أيضاً إدماج  تعيقللمهاجرين فحسب بل    
م األصـلية    ال يدفعه املهاجرون وبلداهن    باهظاخلاص أن مثل ذلك اإلنكار حلقوق اإلنسان له مثن          

  .ضاً ويشمل التفكك االجتماعي وخماطر الصحة العامة البلدان املضيفة أيتدفعهفحسب بل 

   بشأهنمامزيد من الدراسةموضوعان ميكن إجراء   -ثالثاً   

  اهلجرة يف سياق تغري املناخ  -ألف   
 يفاألثر احملتمل لـتغري املنـاخ       باالهتمام على مدى السنوات القليلة املاضية       تعاظم    -٤٧

ومليـار شـخص    شـخص    مليون   ٢٥ني  ما ب أن  التقديرات  أشارت  و. حتركات السكان 
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 ومتثل هذه األرقـام عـدد       .)٥( القادمة ربعنيتغري املناخ على مدى السنوات األ     سيتشردون بسبب   
 معينة من العامل وال تأخذ يف االعتبار التدابري اليت ميكن مناطقاألشخاص املعرضني خلطر تغري املناخ يف 

شك اآلن يف أن أجزاء من فما من أرقام دقيقة،  دعدم وجورغم و. اختاذها للتكيف مع هذه التغيريات
 ، نتيجة لعوامل مثل تغري املناخ، وتدهور األراضي الزراعيـة         اًناأقل سك حالياً  ضحت   أ يةاألرضالكرة  

أكثر من الضعف خالل العقدين املاضـيني،       ب عدد الكوارث الطبيعية  وتزايد  .  وتلوث املياه  ،والتصحر
 املرتبطـة  الكوارث الطبيعية املفاجئـة   من جراء   ليون شخص    م ٢٠أكثر من    ٢٠٠٨رد يف عام    وُش

مبعدل درجتني إىل   رتفع درجات احلرارة يف العامل      ت أن   ، وتوقع تغري املناخ إن استمرار    .)٦(باملناخ
  .)٧( قد يؤثران بشكل كبري يف حركة الناس،رندرجات مئوية حبلول هناية هذا الق مخس

  اإلنسان على تنقل البيئة وآثار تغري املناخ  خبصوص ات إضافيةأمهية إجراء دراس  -١  
 تغيريات البيئة ليست ظاهرة     الناجتة عن أن حركة الناس    بر  ذكّييود املقرر اخلاص أن       -٤٨

ـ  متغريات يف بيئتـه   التنقل لعقود من الزمن حسب ال     على   الناس   دأبلقد  ف. جديدة            اً، وغالب
 حىت وقت    مل يهتموا  اء اهلجرة وصانعي السياسات   خرببيد أن    .)٨(اًمومسييكون هذا التنقل    ما  

 مل يتضمن على سبيل املثال،    ف . على نطاق واسع   همالعالقة بني اهلجرة والبيئة وترابط     با قريب
 ويرجع .)٩(املوضوع إىل   عابرةسوى إشارة    ٢٠٠٥  لعام جنة العاملية للهجرة الدولية   للاتقرير  
         حـول   املاضـية  السنواتعلى مدى    عامبشكل  الباحثني   توافق آراء جزئياً إىل عدم     السبب

.  تستحق دراسة خاصـة     اليت هلجرةمن أشكال ا    خمتلفاً متثل شكالً  اهلجرة البيئية    تما إذا كان  
 الرفيعـة   ملـؤمترات  ترسخت يف عدد مـن ا      هذه املسألة أن  ومع ذلك، الحظ املقرر اخلاص      

شرت خالل الـسنوات القليلـة       نُ  اليت )١٠(ستوى، واجتماعات اخلرباء، والبحوث اجلديدة    امل

__________ 

)٥( Migration, Environment and Climate Change: Assessing the evidence, Frank Laczko and 

Christine Aghazarm, IOM, 2009, p. 9.  
)٦( Monitoring Disaster Displacement in the Context of Climate Change; OCHA, IDMC and 

Norwegian Refugee Council, 2009, see also the Inter-Agency Standing Committee Operational 

Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters, IASC, revised           

version 2010.   
  . أعاله٥انظر احلاشية  )٧(
)٨( The Age of Migration, International Population Movements in the Modern World, Stephen 

Castles and Mark J. Miller, Fourth Edition, p. 3 .  
  .www.gcim.org/attachements/gcim-complete-report-2005.pdf: انظر )٩(
صـندوق األمـم املتحـدة    لى وجه اخلصوص حلقة اخلرباء الدراسية عن اهلجرة والبيئة اليت نظمها  انظر ع  )١٠(

معهد البيئة واألمن البشري    ، املنظمة الدولية للهجرة، و    ٢٠٠٧ بانكوك،   ، واملنظمة الدولية للهجرة   للسكان
لبحثية بشأن اهلجرة والبيئة اليت     ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ وحلقة العمل ا       التابع جلامعة األمم املتحدة   

 ،ومؤمتر البيئة واهلجرة القسرية والضعف االجتماعي    ؛  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ يف سنيت    مؤسسة ميونخ ري  نظمتها  
  .٢٠٠٨، بون
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أمهيـة  وباخلرباء على حنو متزايد الوعي بالروابط بني البيئة وتنقل اإلنسان  وقد أذكى   . املاضية
 احمللـي علـى الـُصُعد      والتعاون   حلوار السياسايت اتوحيد هذه القضايا على مجيع مستويات       

  . واإلقليمي والوطين والعاملي
عـامل أكثـر   جعـل ال إىل  تغري املناخ   يؤدي  توقع أن   ملمن ا  لبعض الدراسات،    ووفقاً  -٤٩

مزيد من ظـواهر    حدوث  ، وميكن أن يؤدي إىل      غزارةأمطار أكثر   إىل  ، و بشكل عام احتراراً  
ـ  .)١١(العواصف والفيضانات و مثل اجلفاف    البالغة الشدة  الطقس رجح أن تـؤدي هـذه      وُي

املناخ  بتغري املعنية الدولية حلكوميةا توقع اهليئةت و.لسكانا حتركاتزيادة ا إىل التغريات بدوره
 الـنظم    يف  والتيارات البحرية، ورمبا   املناخ يف   كبريةحتوالت  يف   االحترار العاملي     يتسبب أنب

العلماء يتوقع  مستويات سطح البحر،    وإضافة إىل ارتفاع درجات احلرارة      و .)١٢(اإليكولوجية
تعريـة  سيزيد من   وهذا  . اًطول أمد أ و  انتشاراً أوسع، واجلفاف   أن تصبح األمطار أكثر تقلباً    

الظـواهر   هـذه    ستكونيف بعض املناطق اجلغرافية،     و. التربة والتصحر يف مجيع أحناء العامل     
ـ طر، مما   موسم امل يف امل   املفاجئة الكوارثبزيادة  مصحوبة   موجـات عواصـف    سبب يف   ي

إنتاج احملاصيل  ة اآلن   تغريات املناخ املتوقع  رقل  تعوس.  وتدمرياً وفيضانات وأعاصري أكثر عنفاً   
ما بـني   من البلدان   الكثري  فقد  ت وقد. زراعتها ية ومكان  ورمبا تغري بشكل دائم كيف     الغذائية
 تفقـد بلـدان     بل ميكن أن  . نصف قدرهتا على اإلنتاج الزراعي خالل العقود القادمة       وثلث  

   .)١٣( من قدرهتا يف هذا اجملال يف املائة٦٠ إىلأفريقيا االستوائية ما يصل 
تغري املناخ، ولكن املناطق والبلـدان       ب سلباً مجيع مناطق العامل     املرجح أن تتأثر  ومن    -٥٠

 املتأثرة بتغري   قطاعاتال على   هااعتماد، و بسبب موقعها اجلغرايف  أكرب  تتأثر بشكل   س األقل منواً 
بب  بـس   مع تغري املنـاخ     التكيف هتا على  مثل الزراعة واملوارد الطبيعية، واخنفاض قدر      املناخ

مـن  و .)١٤( املؤسسية والتكنولوجية  هتاحمدودية قدر واملوارد البشرية واملالية والطبيعية،     ضعف  
 ألن أكثرها يقع يف املنـاطق االسـتوائية       جغرافياً البلدانهذه   تتضرر ،منظور الفيزياء احليوية  

ىل إوندرة املياه    فافاجلمواسم  ازدياد طول   و رارةاحلدرجات  أن يؤدي ارتفاع    توقع  ُيحيث  
األزمات  وستتفاقم. املواشيمن قدرهتا على زراعة احملاصيل الغذائية وتربية        احلد بشكل كبري    

احتمـال   تنجم عن ندرة الغذاء بسبب نقص املياه النقية وانتشار األمراض و           قداإلنسانية اليت   

__________ 

  ".آثار تغري البيئة واملناخ على تنقل اإلنسان"، ١٤ أعاله، الصفحة ٥انظر احلاشية  )١١(
، علـى   ٢٠٠٧تغري املناخ   : كومية الدولية املعنية بتغّير املناخ    هليئة احل الصادر عن ا  تقرير التقييم الرابع    انظر   )١٢(

  .http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/ar/contents.html: املوقع التايل
  .٣٢١ أعاله، الصفحة ٥انظر احلاشية  )١٣(
)١٤( See Migration and Climate Change, International Organization for Migration research Series 

No. 31, IOM. Available at: 

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=96; 

see also Climate Change and International Migration, Background Paper WMR 2010, IOM .  
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ن ُيـرجح أ   البيئية واالقتصادية واالجتماعية املتوقعـة،       اآلثاريف ضوء   و .)١٥(نشوب الرتاعات 
حىت اآلن مـا إذا كـان       ومن غري املؤكد    . لبقاء على قيد احلياة   أو يهاجروا ل  السكان  يتشرد  

لتشرد أو اهلجرة بصورة مؤقتة أو دائمة وال ُتعرف على وجه التحديد            لالسكان سيتعرضون   
يف التنقالت قد تكـون داخليـة    أن الكثري من األماكن اليت سيتوجهون إليها على الرغم من  

  .  األقلالبداية على
على حنـو  اهلجرة البيئية،  من  كبرياًاًجزء  بأنرذكّي، يود املقرر اخلاص أن يف اخلتام و  -٥١
علـى   ةالقدرُيرجح أن تكون  حيث هابينفيما دث داخل البلدان النامية وقد حي ،  آنفاًكر  ذُما  

اهلجـرة  رى أنه من املهم مواصلة دراسة ظاهرة        يولذلك،  . دودة للغاية استقبال املهاجرين حم  
أفـضل  وإجياد  ،  املقبلةحتديد التحديات   هبدف التمكن من    البيئة وتغري املناخ    بومناقشة صلتها   
 اليت تزداد   هرةا حقوق اإلنسان هلؤالء املهاجرين يف أعقاب هذه الظ         وكفالة السبل ملعاجلتها، 

مع البيانات وبناء القدرات    جل جديدة   النظر يف وضع نظم     وسيكون من املفيد أيضاً    .)١٦(حدة
 الـيت   ستفادة من مصادر البيانات املوجودة يف بعض البلدان األقل منـواً          الاحتسني  من أجل   

  .  من تغري املناخستكون األكثر تضرراً
         على واضعي السياسات إدارة تدفقات اهلجرة يف البلدان الـيت          كذلك   يصعبقد  و  -٥٢

ث جديـدة   وحبإجراء   الشروع يف من الضروري   و. للغايةة  فيع فيها ض  اإلدارة هياكل   ال تزال 
ـ   على تنفيذ   تقييم القدرات احلالية للحكومات الوطنية       ل يف هذه البلدان    سياساتاألطـر وال

 إىل التركيز على مسائل مثل أفضل       احلالية اتيةسياسالمتيل املناقشات   و. ديدةاجلأو  /والقائمة  
، وكيفية احلد من خماطر الكوارث وحتسني اإلطـار       يندرللمشالسبل لتقدمي املساعدة الطارئة     

 من جراء  التنقالت النظر يف    ومع ذلك، فمن املهم أيضاً    . ماية املشردين واملعياري حل القانوين  
 .)١٧(التشرد والتنقل بصورة أكثر طواعيـة      القضية من حيث     وحصرالظواهر البطيئة احلدوث    

عن طريـق    هذه القضايا يف املستقبل      دراسةة   من املهم مواصل   ه، يرى املقرر اخلاص أن    وعليه
على واستكشاف قدرات احلكومات واجملتمع املدين على الصعيد الوطين          جديدة أدوات حبث 

حقـوق اإلنـسان    اسـتمرار مراعـاة     استراتيجيات التكيف، مع    وحلماية  اتنفيذ سياسات   
إلنسان يف تقريرهـا     حلقوق ا  ية السام ةاملفوضوكما قالت   .  احملدد للمهاجرين يف هذا السياق   

ميكن لآلثار اليت تطال حقوق اإلنسان أن       " )١٨(بشأن العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان      
        تكون ذات طبيعة مباشرة، مثل هتديد الظروف اجلوية القاسية للحق يف احلياة، لكن كـثرياً               

__________ 

 املقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان      تقرير ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً         انظر مثالً  )١٥(
  .٤٤-٤١، الفقرات )A/HRC/12/21 (٢٠١٠سنة 

، )A/61/306 (٢٠٠٦دم إىل اجلمعية العامة سـنة        تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء املق        انظر أيضاً  )١٦(
  .٣٧-٣٦الفقرتان 

  ". حتديد االستجابات السياساتية وتقييمها ورصدها"، ٣٢ أعاله، الصفحة ٥انظر احلاشية  )١٧(
  .٩٣-٩٢، الفقرتان A/HRC/10/61الوثيقة  )١٨(
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الضغط علـى األنظمـة     غري مباشر، مثل زيادة     و اًما يكون التأثري يف حقوق اإلنسان تدرجيي      
ويتعّرض للخطر بصفة خاصة     .الصحية وأوجه الضعف املتعلقة باهلجرة النامجة عن تغري املناخ        

تغري املناخ، أي يف األماكن اليت قد يؤدي فيهـا أدىن           " واجهة"األشخاص الذين يعيشون يف     
   ."تغري يف املناخ إىل آثار مأساوية يف األرواح البشرية وموارد الرزق

  اهلجرة واستراتيجيات التكيف : اتيةتحديات السياسلا  -٢  
الترابط  خبصوص   رفاعامل قاعدة   لوضعاهتمام  مل ُيعط أي    أنه  إىل   املقرر اخلاص    أشار  -٥٣

وضـع  وذلك هبدف    يف اآلونة األخرية،      إالّ واهلجرة )تغري املناخ ها  مبا في (بني الضغوط البيئية    
  . مستنريةوبرامج ات سياس
 بطيئة يف حتديد االستجابات احملتملـة للـهجرة         اتالسياسواضعي  وكانت جهود     -٥٤

ميكن أن  أن اهلجرة   التنقالت  بشأن هذه   وأكدت الكتابات األخرية    .  عوامل بيئية  النامجة عن 
وحتدث اآلثار   )١٩(صياغة السياسات يف  عامل  الهذا  يؤثر   و - سلبيةأو  ة  إجيابيتؤدي إىل نتائج    

علـى  للتغلب   األشخاص   يتخذها طوعيةمبثابة استراتيجية   ة   اهلجر تكونكثر إجيابية عندما    األ
اهلجرة للحد من املخاطر    للمقارنة بني البدائل املتاحة واللجوء إىل        الوقت   همحنمتمشاكلهم و 

صوص باخلنجم  تاملقرر اخلاص أهنا    يؤكد  اآلثار السلبية،   وفيما يتعلق ب   .اليت تتعرض هلا األسرة   
هـذه  و. املنافسة على املوارد  ولكوارث الطبيعية   باترتبط   عادة ما  ةرئاطعن تنقالت مجاعية    

  . تطلب مساعدة إنسانية واسعة النطاقت ما  الالجئني وغالباًتنقالت  كثرياًشبهالتنقالت ت
يف  اً رئيسي اً البيئة سبب  يعتربونالذين  املهوِّلون  : إىل جمموعتني  اخلرباءوعادة ما ُيصنف      -٥٥

الجـئ  "ستخدمون مـصطلح    يو(هجرة   لل ةبيعة القسري  على الط   ويؤكدون السكانتنقالت  
  بـني ون يف أغلـب األحيـان  يزال مي مئات املاليني من األشخاص و   يتوقعون تضرر و") بيئي

آالف قد يقطعـون     والذين   كثر أماناً مناطق أ سافات قصرية إىل    يتنقلون مل الذين س األشخاص  
 النمـاذج   ككون تساؤالت عن  ، يثري املتش  وعلى النقيض من ذلك   . األميال إىل بلدان جديدة   

 أن عوامل   ونكد ويؤ سيهاجرون قسراً الذين  األشخاص   تقديرات   للحصول على املستخدمة  
حتديد ما إذا   خيص   ما في بلدان املنشأ دفع يف   ال أكثر أمهية من عوامل      املقصد بلداناجلذب يف   

   .)٢٠( الناس سيهاجرون أم ال، وإىل أين سيذهبون وبأية أعداد سيتنقلونكان
 املقرر يود البلدان النامية،  هتاعتمداليت ا استراتيجيات إدارة اهلجرة البيئية     ب وفيما يتعلق   -٥٦

 للتكيف اليت تعترب األطر الرئيسية الـيت اعتمـدهتا          ةمج العمل الوطني  ابراإلشارة إىل   اخلاص  
يـة األمـم     التفاق وفقاًو. املدفوعة بعوامل بيئية  البلدان النامية املنخفضة الدخل إلدارة اهلجرة       

تتيح ألقل البلدان منواً     " للتكيف برامج العمل الوطنية  فإن  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،      

__________ 

  .٣٥٧ أعاله، الصفحة ٥انظر احلاشية  )١٩(
  . أعاله١٢انظر احلاشية  )٢٠(
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مساراً لتحديد األنشطة ذات األولوية اليت تستجيب الحتياجاهتا امللحة والفورية للتكيف مع            
دان أو ارتفاع   هي األنشطة اليت يؤدي تأخرها أكثر إىل ازدياد ضعف هذه البل          و - تغري املناخ 

معظم برامج العمل الوطنيـة اخلطـوط العريـضة         وحتدد   .)٢١("التكاليف يف مرحلة الحقة   
للحد من ضغوط اهلجرة وتسمح للنـاس بالبقـاء يف          اليت ُتعد وسيلة    الستراتيجيات التكيف   

ملمارسات الزراعيـة،    ا فيتكيإىل  ستراتيجيات  ال تسعى ا  ،وبصفة عامة . يةمستوطناهتم األصل 
مثل السدود واحلواجز الساحلية، وأمناط الـصيد       ة األساسية   األراضي الرعوية، والبني  وإدارة  

لـسكان  ل للحد من الضغط على النظم االيكولوجية اهلشة، مما يسمح            أخرى واستراتيجيات
  . مالبقاء يف مكاهنب

 اهلجـرة أن للتكيف تعترب  أن برامج العمل الوطنية     مالحظة   ويود املقرر اخلاص أيضاً     -٥٧
،  أوالً : يف سـياقني   ويتضح ذلك .  بعض األحيان  لتكيف يف لاستراتيجية  شكل يف حد ذاهتا     ت
ضغوط السكانية يف أماكن ذات نظـم       بلدان كوسيلة للحد من ال    الاهلجرة يف بعض    إىل  نظر  ُي
 قـد   إعادة توطني بعض الـسكان    بأن  بعض البلدان   تعترف  ،  اًثاني. سريعة التأثر يكولوجية  إ

والنوع الثاين  . للقيام بذلك  بد من ختطيط   بأنه ال  و ،إىل االجتاهات احملتملة   اًنظر يكون حتمياً 
أمهيـة مـن حيـث      إعادة التوطني أكثر    /نطوي على اهلجرة  ي ذيمن استراتيجية التكيف ال   

. را الفيضانات وارتفاع مستويات البح    وال سيما لتخفيف من الضرر املصاحب لتغري املناخ،       ا
 العـائالت هـي      أن إعادة تـوطني     مثالً  يف ساموا   للتكيف ج العمل الوطين  ناميف بر وجاء  

  إطار برنامج  يفاملمكنة  أنشطة التكيف   وتشمل  . اجملتمع الريفي  يف   منتشرةاستراتيجية تكيف   
 طـة وحـسب اخل  .  البلد جملتمعات داخل على إعادة توطني ا    املساعدة    للتكيف العمل الوطين 

سية الـساحلية للمنـاطق املعرضـة بـشدة         تنفيذ خطط إدارة البنية األسا    مشروع  " املعنونة
  . ةأصول اجملتمع واحلكومة خارج املناطق الساحلية اخلطرمن املتوقع نقل  )٢٢("للخطر
 إعـادة  ، يالحظ املقرر اخلاص أن اسـتراتيجيات   املقصد ياسات بلدان وخبصوص س   -٥٨

يتنقلون س االتالناس يف معظم احل   للتكيف تتوقع بأن    برامج العمل الوطنية    الواردة يف    التوطني
وال يستطيع الكثري من املرشحني للهجرة مغادرة بلداهنم حنو       .  عن بدائل أكثر أماناً    اً حبث داخلياً

شبكات يف بلدان املقـصد أو      الانعدام   و أ بعد املسافة  و إىل العوائق املالية أ    بلدان أخرى نظراً  
 هجرة دوليـة،    ركات العامل سيشهد ح   ومع ذلك، يشري املقرر اخلاص إىل أن      . عوامل أخرى 

تغري ومساكنهم من جراء     رزقهم السكان فيها مصادر  فقد  يمن البلدان اليت س   كما أن كثرياً    
تشهد بالفعل أمناطاً راسخة      شديدة عاين من كوارث طبيعية   ت س من البلدان اليت  املناخ والكثري   

 يف  لوافـدة  ا ويالحظ املقرر اخلاص أن سياسات اهلجـرة      . إىل اخلارج من هجرة اليد العاملة     
__________ 

  .http://unfccc.int/adaptation/items/4159.php: انظر )٢١(
مشروع تنفيـذ خطـط إدارة   :  من مشاريع برنامج العمل الوطين للتكيف ذات األولوية     ٧املشروع  : انظر )٢٢(

: يلالتـا  ، وهـو متـاح علـى املوقـع    البنية األساسية الساحلية للمنـاطق املعرضـة بـشدة للخطـر          
http://unfccc.int/files/adaptation/napas/application/pdf/29_samoa_pp.pdf.  
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وا دخلي ما مل    نياستقبال أعداد كبرية من املهاجرين البيئي     املقصد ال تشجع على     معظم بلدان   
يف العـادة   بلدان املقـصد    وتستقبل  . اليت تقبلها عادة  الفئات  إىل هذه البلدان باعتبارهم من      

استقبال األشـخاص ألسـباب     أما  . ألسرةا مشل   للمشخاص مللء الوظائف الشاغرة أو      األ
ن ينطبق علـيهم     الذي األشخاص أي   -  على الالجئني وطاليب اللجوء    عموماًفيقتصر  نسانية  إ

امللحق  ١٩٦٧بروتوكول  أو  ١٩٥١ بوضع الالجئني لعام     اخلاصةالتعريف الوارد يف االتفاقية     
لديهم أسباب وجيهة للخوف أشخاص وهم   باملوضوع، أو الصكوك اإلقليمية ذات الصلة    هبا  

 اجتماعية تهم أو انتمائهم إىل فئة أو جنسيهم أو دينهماد على أساس عرقضطهلال من التعرض
معظـم املهـاجرين   علـى  التعريف القانوين لالجئ ينطبق وقد ال .  السياسي هممعينة أو رأي  

ولـيس بـسبب   مصادر رزقهم ومساكنهم  بسبب فقدان الرتوح على   ألهنم جمربون ،  نيالبيئي
 بسبب  فئة جديدة من املهاجرين قسراً    ب االعترافسألة  يثري م األمر  هذا  و. سياسات االضطهاد 

  .  هلمحلمايةتوفري اعوامل بيئية أو مناخية و
عانت تسمح لألفراد الذين     ، فقد وضعت بعض البلدان سياسات خاصة      ومهما يكن   -٥٩
 على األقل دون خـوف      لبقاء مؤقتاً باوارث طبيعية أو اضطرابات حادة أخرى       م من ك  بلداهن

 ١٩٩٠ عـام    شريعاً ت الواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال     قد سنت   و. هممن ترحيل 
 بـسبب   همأمان إىل بلد  يف   العودة   الذين ال يستطيعون مؤقتاً   "لتوفري محاية مؤقتة لألشخاص     

ظـروف اسـتثنائية    غـري ذلـك مـن       كارثة بيئية، أو    أو وقوع   ،   فيها نزاع مسلح وجود  
لفائـدة   األشخاص الذين تعيد توطينـهم    صحصن   م  جزءاً  نيوزيلندا وختصص .)٢٣("ومؤقتة

خاصة أطلقت عليها   فئة   يف إطار     من الدول اجلزرية يف احمليط اهلادئ      ةبيئيألسباب   املشردين
على أساس كل حالة علـى       ،تستثينبلدان أخرى    وهناك".  املهاجرين من احمليط اهلادئ    فئة"

 بـسبب   ت حادة اضطراباها إىل   يف حالة تعرض   م األصلية  بلداهن إىلألشخاص   ا حدة، ترحيل 
، علقت عـدة دول ترحيـل رعايـا البلـدان           ٢٠٠٤تسونامي   بعدو. الكوارث الطبيعية 

 ،اً إجيابي تطوراًيشكل  هذه األمثلة   أن كل مثال من      أن املقرر اخلاص يرى      ورغم .)٢٤(ملتضررةا
نـاطق  املقيمني يف امل  هجرة األشخاص   بشأن  تشريعات أو سياسات    لال توجد أمثلة ملموسة     ف

أغلـب   ويف.  مساكنهم ومصادر رزقهم مستقبالً     تدمر  قد تغريات مناخية  اًتدرجيياليت تشهد   
واألخطار البيئية األخرى   البطيئة احلدوث    املناخ   ات النامجة عن تغري   ُتعاجل التنقالت ،  احلاالت

عترب وُي. اهلجرة ألسباب اقتصاديةاليت تعاجل هبا    نفسها الطريقةباليت حتد من الفرص االقتصادية      
إطار نوعي اهلجرة املعروفني اآلن،     خارج  املهاجرون  األشخاص  املهاجرون غري الشرعيني هم     

وسيخـضع هـؤالء املهـاجرون      . األسرة للم مشل     سعياً جرةواهلالعمل   عن   أي اهلجرة حبثاً  
نعـة   إذا مل تتوفر أسباب إنسانية مق      إىل بلداهنم األصلية   عودةاليت تلزمهم بال   للقوانني السارية 

  .تعفيهم من إجراءات الترحيل
__________ 

)٢٣( http://www.justice.gov/eoir/IMMACT1990.pdfUSA Immigration Act of 1990; available at:.  
  .٣٧٧-٣٧٤ أعاله، الصفحات ٥انظر احلاشية  )٢٤(
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  مقترحات املقرر اخلاص   -٣  
تحديـد  لمزيد من االهتمـام     إيالء   إىل الثغرات احلالية، يقترح املقرر اخلاص        اًنظر  -٦٠

بـني   العالقة   جوانبوميكن إيالء االهتمام إىل     . تملةاحمل التنقالتومناقشة أطر جديدة إلدارة     
تراتيجيات التكيف اليت متكن الناس من البقاء حيث يعيشون         حتديد اس ) أ: (، أي البيئة واهلجرة 

مـصادر  التوطني اليت حتمي حياة النـاس و      إعادة  حتديد استراتيجيات   ) ب(،   حالياً ونعمليو
 هنهج قائم على حقوق اإلنـسان وتعزيـز       ب األخذ) ج(،   البقاء  ال يستطيعون   عندما رزقهم

 ولكـن    داخليـة،  تنقالت املهاجرين م  معظومن املرجح أن تكون     . حلماية حقوق املهاجرين  
التعاون ومن شأن   . دعم البلدان املتضررة   ل  منسقاً عمالًستلزم  سي احلجم احملتمل هلذه التنقالت   

 للتنقالت اليت  ، يف ذات الوقت،   التخطيطو ، اهلجرة الضارة   من آثار  تخفيفالالدويل يف جمال    
ماية توفري احل  على ضمان    ةساعدملامن شأنه    يف استراتيجيات التكيف      أساسياً كون عنصراً ست
  .  من التغري البيئيتضرراًاألكثر  ألشخاصل

املعلومات ما خيص   فيال تزال قائمة    فجوات واسعة    أنإىل   املقرر اخلاص أيضاً  ويشري    -٦١
تصبح الـتغريات   ومىت  كيف  ( يف احملتوى    الفجوات وتوجد هذه .  لصانعي السياسات  املتاحة

دراسات وأسـاليب التحليـل     ال(نهجية  املنطاق و ويف ال  ،)هلجرة ا إىلالبيئية الدافع األساسي    
إال القليل من    ومل ُينجز . الئمة الستراتيجيات إدارة اهلجرة   املطر  يف األ ، و )متعدد التخصصات 

 إن عدم توفر. )٢٥(البيئة واهلجرةحول العالقة بني    واسعة النطاق   الدراسات  جمال ال البحوث يف   
حتول قيود  يبني وجود    الوطين أو اإلقليمي     ىعلى املستو ة  حصائيإلمن الناحية ا   مفيدةبيانات  

 وتعزيز  على مواجهتها من بناء القدرة    املعرضة للكوارث   اجملتمعات  متكّن  سياسات  دون وضع   
، ومجع البيانات،   القصري والطويل على األجلني   يف البحث   االستثمار  ومن شأن   . ها معها تكيف

تشجيع التعاون فيما بـني الوكـاالت       وب. الفجواتذه  هسد   املشاريع املساعدة على  ورصد  
تعزيز قدرة احلكومـات علـى   فسيمكن تعددة وتبادل البيانات    املمجع بيانات التخصصات    و

فـرص  للباحثني  ات ستتحسن إذا أتيحت     نتائج الدراس كما أن   . هامراقبة أمناط اهلجرة وحتليل   
  . رمسيةالبيانات الأفضل للحصول على 

تبـادل  ميكن و. لبحثلمنهجيات لوضع  أكربات استثمارتسخري ميكن  ،  خرييف األ و  -٦٢
 منافع  بغية حتقيق   بني احلكومات والباحثني واجملتمعات املتضررة     هذه األساليب املعتمدة حديثاً   

  .  السياساتات مناسبة علىإصالحهبدف إدخال طويلة األمد 

__________ 

  .٣٤٠ أعاله، الصفحة ٥انظر احلاشية  )٢٥(
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  اسيةيف احلياة السيومشاركتهم لمهاجرين احلقوق املدنية ل  -باء   
ـ   يف    أساسياً عنصراً  املواطنة عادة ما تعترب   ةالدميقراطية احلديث الدول    -٦٣ احلقوق التمتع ب

يف   فقـط  لمـواطنني لمكفولة  ت  احلقوق اليت كان  بيد أن الكثري من     . املهمةواالستحقاقات  
يف احليـاة     املهـاجرين  جلميع السكان، مما أدى إىل زيادة مشاركة      أصبحت ممنوحة   السابق  
سياسـات إدمـاج    بإلقاء حملة على    و.  يف خمتلف بلدان املقصد    الغموضبعض  إىل  ة و السياسي

 مناقـشة   بـد مـن    يتضح أنـه ال   القضايا  هذه    خبصوص  وجيزة ةمناقشإجراء  املهاجرين و 
  .  حقوق املهاجرينيفلمسائل اليت تؤثر  لومشوالًضة استفأكثر اواستعراض 

   ةالسياسياة يف احليملهاجرين ا وإدماجسياسات املواطنة   -١  
 املاضية  اخلمسني لدراسة املشاركة يف احلياة السياسية يف السنوات         املتناميةاألمهية  إن    -٦٤
وباتساع . ات القرارة الختاذدميقراطي العملية ال ملشاركة املواطنني يفالدور البالغ األمهية عكس  ت

املشاركة يف احليـاة    جمال  يف العقود القليلة املاضية، ازداد       نطاق أنشطة احلكومة ومسؤولياهتا   
ولـيس  (مـواطنني  باعتبارهم سكان  ال إىل   شري أوالً تاملشاركة  فهذه  . السياسية إىل حد كبري   

أنـشطة  تكـون    أن ينبغـي ،  ثانياًو). سياسيني أو موظفي اخلدمة املدنية على سبيل املثال       ك
 واجبـاً  أو   اًن أمر كوتاملشاركة يف احلياة السياسية طوعية وأال       اليت تدخل يف إطار     املواطنني  

 بـاملعىن   يةاحلكومة والـسياس  باملشاركة يف احلياة السياسية     ترتبط  ،  وأخرياً. مبوجب القانون 
يف  اتقـرار اختـاذ ال  مثل  (مراحل حمددة   وال تقتصر على    ") النظام السياسي ("الواسع لعبارة   

تويات أو  مـس علـى     تقتصر الكما  ،  )لنظام السياسي يف ا " املسامهة " يف جانب  الربملان، أو 
   .)٢٦()املسؤولنيبتصاالت الوطنية أو االنتخابات االمثل (مناطق حمددة 

يف لمواطنني فقـط    ل مكفولة تاحلقوق اليت كان  أصبح الكثري من    يف هذه الدول،    و  -٦٥
والعمـل  قامـة   بشرط اإل لغري املواطنني   ممنوحة  اآلن  أصبحت  اجلنسية و غري مرتبطة ب  السابق  
وتشمل هذه احلقوق احلق يف حريـة       . حقوق اإلنسان العاملية  من  باعتبارها   قانوين أو بشكل  

التعبري، واحلق يف التجمع السلمي، واحلق يف التملك، واحلق يف االنضمام إىل النقابات، واحلق           
يف الرعاية الصحية والتعليم والـضمان االجتمـاعي والـسكن واخلـدمات االجتماعيـة              

املشاركة يف احليـاة    بيتعلق األمر   حينما   امساًح  اجلنسية عنصراً  تظل ومع ذلك،    .)٢٧(األخرى
أهم خطوة  ة  املضيفالدولة  احلصول على جنسية     ولذا، فإن املهاجرين يعتربون دائماً    . السياسية

__________ 

)٢٦( Studying Political Participation: Towards a theory of everything?, Jan W. van Deth, University of 

Mannheim Chair for Political Science and International Comparative Social Research.  
 يتمتـع هبـا   ) ١٩٤٨يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام       ترد  ( غري قابلة للتصرف      معينة هناك حقوق  )٢٧(

إلعـالن  منصوص عليهـا يف ا    وهذه احلقوق   . من حيث املبدأ، بغض النظر عن املواطنة أو اجلنسية         ميعاجل
ـ ، وهو متاح    )١٩٨٥( فيه   يقيمونن لألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي         بشأن حقوق اإلنسا    ىعل

  .http://www1.umn.edu/humanrts/instree/w4dhri.htm: الرابط التايل
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احلصول  إمكانية املهاجرين   منح من املهم    ه ويرى املقرر اخلاص أن    .)٢٨( السياسي االندماجحنو  
املقـرر  كـان   ن  وإ. ذلكهم على    تشجيع ي أيضاً  يف دولة إقامتهم الدائمة وينبغ     على اجلنسية 

فال بد من اسـتكمال تلـك        احلصول على املواطنة الرمسية،      ريسياخلاص يؤكد على أولوية ت    
املواطنـة  ليـست   ،   األمر يف واقع و. هوبعداحلصول على املواطنة    خطوات قبل   العملية باختاذ   

 للتمتـع    ضرورياً كون شرطاً تأن   ينبغي السياسي، وال    االندماج لتحقيق    كافياً  شرطاً يةرمسال
 الـيت يتيحهـا النظـام       ملشاركةااملواطنة الفعالة على فرص     وتتوقف  . حبقوق سياسية معينة  

من  ما تكون الفئات غالباًالواقع، وعلى أرض . وعلى وجود رغبة كبرية يف اغتنامها      السياسي
قد حـصلوا   معظم أفرادهان لو كايف العملية السياسية حىت      ناقصاً  ممثلة متثيالً  ةمهاجرأصول  

  . جنسية الدولة املضيفةعلى 
من يف املاضي غري املواطنني منعت  من بلدان املقصد  الكثريالحظ املقرر اخلاص أن     وي  -٦٦

غري حق   خاصة على    اًقيوديفرض  عدد من البلدان    ال يزال   و. مجيع األنشطة السياسية  ممارسة  
الرعايـا  حترم  بعض الدول   و.  وتكوين اجلمعيات  التعبري والتجمع ات  حرييف ممارسة   املواطنني  
أن يف هذا املقام    اجلدير بالذكر   و .)٢٩( األحزاب السياسية   االنضمام إىل  احلق يف من  األجانب  

ضـرورية، يف جمتمـع     "يسمح بفرض قيود إال إذا كانت       ال  القانون الدويل حلقوق اإلنسان     
النظام العام أو محاية الصحة العامـة أو      دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو         

ـ       .)٣٠("اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم                  ه وبناء عليه، يرى املقرر اخلاص أن
  . هذه احلريات جملرد جنسيتهممن رم املهاجرين حت  اليتسياساتال ال ميكن تأييد

 ملقيمني احلريات السياسية  بعض بلدان املقصد األجانب ا    منحت  من ناحية أخرى،    و  -٦٧
،  ومع ذلـك .)٣١(التصويت أو الترشح لالنتخاباتبسمح هلم  يال  أغلبها  غري أن   ،  بشكل عام 

املـشاركة يف   ب اخلـارج    يفبـشكل دائـم     املقيمني  من الدول تسمح ملواطنيها     كثري   ال فإن
مـنح    يف ممارسات الدول فيما خيص     االختالفاتترتبط  وبصورة عامة،   . االنتخابات الوطنية 

  بعض بلدان  متنح   ومل .املواطنةو اهلجرة    أمشل بشأن  سياساتب لغري املواطنني    )٣٢(التصويتحق  
وركـزت  . تجنسال تشجع املهاجرين على   األهن غري املواطنني التصويت ل  حق التقليدية   املهجر
ـ رتبط بالضرورة   أن حق التصويت ال ي     واعتربتبدرجة أقل     أخرى على التجنس   دول ق حب

__________ 

)٢٨( From Migrants to Citizens: Membership in a Changing World, T. Alexander Aleinikoff & 

Douglas Klusmeyer, Carnegie Endowment for International Peace, 2000.  
  . يف بعض دول أوروبا الوسطى وأوربا الشرقيةُتفرض هذه القيود مثالً )٢٩(
  .لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من ا٢٣ و٢٢انظر املادتني  )٣٠(
ل املثال، مـنح    على سبي ف.  حصراً اجلنسيةحلاملي   دائماً  مكفوالً التصويتمن الناحية التارخيية، مل يكن حق        )٣١(

فئات معينة    القرن التاسع عشر وإىل أوائل القرن العشرين       ابتداء من  يف الواليات املتحدة     الوالياتعدد من   
  . حق التصويتمن غري املواطنني

  .املقصود هنا هو احلق يف التصويت يف االنتخابات العامة )٣٢(
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مل   كبرية من املهاجرين   أعداداً مؤخراً استقبلتبعض البلدان اليت    وأخرياً، فإن   . رمسيةالاملواطنة  
معدالت فإن   هذه االختالفات،    ت كان أياًو. هذه اخلطوة  اختاذ   النظر جبدية يف  يف  تشرع بعد   

 يا الـدن  إذا أخذنا بعني االعتبار املدة    حىت   اهلجرةمعدالت  معظم البلدان أقل من     يف  س  يالتجن
أقـل  بدرجة  سكاهنا  متثل  بلدان املقصد الدميقراطية    أصبحت  ذلك  لونتيجة  . تجنسللة  وباملطل

منح غري املواطنني حـق     و. أمهيةتزداد  التصويت  وباتت مسألة احلق يف     من أي وقت مضى،     
  سـاحنة   اجلنسيةاحلصول على   كانت فرص    إذا    ضرورياً  على املستوى الوطين ليس    صويتالت

ملنح حق التصويت على املـستوى احمللـي        املقرر اخلاص توصية عامة      ويقدم. مبا فيه الكفاية  
  . قيمني بشكل قانوين لعدة سنواتاملمهاجرين لل

املقـرر اخلـاص إىل أن هـذه       يـشري   ،  ةمهاجرمن أصول   تمعات  باجملفيما يتعلق   و  -٦٨
نظـامي  ( د كان وضعهم القانوين يف البلقيمني أياًاملواطنني املغري وواطنني املاجملتمعات تشمل   

ال يتوقـف    يةالسياسة يف احلياة    ل مهاجر وهؤالء األشخاص من أص   وإدماج  ). أو غري نظامي  
 يف احلياة   ةلمشارك ل فرص واحلوافز ال منحهم على   ، ولكن أيضاً   فحسب على حقوقهم الفردية  

يـشمل   ل التصويتحق   توسيع نطاق ب املواطنة أو  عن طريق  احلقوق السياسية ب والتمتع. السياسية
 يف  أقـل  ملـواطنني اجلـدد   اتصويت   معدالتإذا كانت    من اإلشكالية فف  خي ناملواطنني ل غري  

  .  يف املناصب العامة والربملانات واألحزاب السياسية ناقصاًمتثيالًإذا كانوا ممثلني االنتخابات و
فال شك مـن وجـود      التصويت،  بال تلزم مواطنيها     املهجر   ورغم أن معظم بلدان     -٦٩

 مـن    باعتبارها شـكالً    عليها تشجيعالتيسري املشاركة يف احلياة السياسية و     مصلحة عامة يف    
 للنظـام الشرعية الدميقراطيـة    من  عزز  يمعدالت املشاركة   وارتفاع  . أشكال املواطنة النشطة  
ـ  احلـس عزز اجملتمع السياسي من خالل      أن ي  السياسي وميكن أيضاً   املـسؤوليات  بشترك  امل

 لـق خيالوضع االجتماعي واالقتصادي و   ب وثيق الصلة اركة  اخنفاض معدالت املش  و. املشتركة
 ، السياسية  يف احلياة  العرقية اإلثنية و  ألقلياتامشاركة  أما  .  يف السياسة الدميقراطية   ياً طبق اًحتيز

 يف البلـدان    ضـعفاً أكثـر   تكـون   اجملتمعات   فهذه   .مثرية للقلق بشكل خاص   مسألة  فهي  
 أسهل وال يـستطيعون     غرباءبوصفهم   استهدافهم   نويكو. اًعزل سياسي ُت عندما   الدميقراطية
هذه وبالنسبة ألفراد . مواطنني من الدرجة الثانيةُينظر إليهم ك  ما    مصاحلهم، وغالباً  التعبري عن 

اخنفاض معدالت فإن  من أقليات إثنية وعرقية،  اليت تتألف أيضاًةمهاجر أصول اجملموعات من
ميكن أن   ظروف أخرى    ه ُيعزى إىل  ولكناختياراهتم  ليس نتيجة   السياسية  يف احلياة    تهممشارك

  . السياسة العامةبتأثر بعضها ي
يف   إصالح قوانني اهلجرة   بلدان املقصد يف  أن تنظر    من املهم    هيرى املقرر اخلاص أن   و  -٧٠

.  احلياة السياسية العامة   املقيمني من اإلقصاء من   املهاجرين  مبا حيمي    ةواطنا املتعلقة بامل  سياساهت
 ،اإلقامة املطلوبة دة   مل  هذه السياسات بني احلصول على جنسية البلد املضيف وفقاً         عوستجم

 يف احلياة   ملشاركةا وبفتح جمال .  عن اجلنسية  مبعزل السياسية    وأداء الواجبات  احلقوقوالتمتع ب 
العمليـة  ستـصبح    هم علـى ذلـك،     وتشجيع ةطويلملدة  ملهاجرين املقيمني   أمام ا السياسية  
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،  للعملية الدميقراطيـة   العامة ةشرعيالعزز  أن ي وهذا من شأنه    .  للسكان متثيالًثر  الدميقراطية أك 
مثل التعليم  (ةمهاجرمن أصول موعات اجملهتم اليت  يف املسائل ات املتخذةن نوعية القرارسحيو

 ،النقابات، والـسكن  يف  عضوية  ال والتدريب، و  ،واألجور واحلد األدىن لسن العمل، والتلمذة     
عـل هـذه    جي، و )، إىل غري ذلـك     واحلصول على اخلدمات الصحية    ،جتماعيوالضمان اال 
  . بشكل عامكراهية أو العنصرية يف السياسة ويف اجملتمع ل أقل عرضة لاجملموعات

  قضية عاملية: غري املواطننيلتصويت الحق   -٢  
ن يف بلـدا   لألجانب غري املواطنني املقيمني      الوضع الشاذ إىل أن    املقرر اخلاص    يشري  -٧١

منذ فترة طويلـة علـى أنـه     دون التمتع باحلقوق السياسية كان ُينظر إليه    مضيفة دميقراطية 
 دولة إىل أخرى، ويف بعض      منس  يقواعد وممارسات التجن  ختتلف  ،  وكما ذُكر آنفاً  . إشكالية
. بسبب جمموعة من العوامل    جداًضئيلة  على اجلنسية   املهاجرين  حصول  فرص  تكون   البلدان

ستجابة ملشاكل  امؤسسات  تنشئ  ع سياسات و  أن تض بلدان املقصد   على   كان   ونتيجة لذلك، 
حتديـد  لمواطن، و لتعريف  وضع  :  فيما يلي  القضايا املركزية وتتمثل  . )٣٣(اإلثينالتنوع  تنامي  

ومـن  . لمواطنةوضع تعريف ل   و ،يصبحوا مواطنني من أن   لقادمني اجلدد   ا متكّن ية اليت كيفال
كثر بأ صلة مهتم هل ا املهاجرين وذري  غري أن واحدة،  جبنسية  ومية  الدولة الق تسمح   ،بدأحيث امل 

 .ىخـر أيف  ون  عيشي مواطين دولة و   وا، أو قد يكون   قد حيملون جنسيتني  و. من دولة واحدة  
   .)٣٤(املواطنةعن نقاش إىل إثارة ال  حتماًالنطاق تؤدي ةواسعولذا، فإن عمليات التوطني ال

، ولكن كيف ميكنـهم      يف حد ذاته   ملواطنة ا ونمضمليس  للمهاجرين  الشاغل  والشغل    -٧٢
وختتلف طرق  . املواطنني اآلخرين وضع   اثلمي وضع قانوين رمسي  التمتع ب احلصول عليها من أجل     

يذكر املقـرر اخلـاص     و. ألمة السائد امفهوم  وحسب   انبلد باختالف ال  احلصول على املواطنة  
  :  خمتلفة من النماذج اليت حتدد املواطنةًاأنواع

أن   يعين يف هذا النموذج   مة األ إىلانتماء الشخص    :اإلمرباطوريالنموذج    )أ(  
ـ املالـشعوب   بإدمـاج   هذا النمـوذج    يسمح  و. اكماحلسلطة أو   يكون من رعايا ال    ة ختلف
، اهلنغاريـة  - النمـساوية والربيطانيـة،   اإلمرباطوريات  (تعددة األعراق   امل لإلمرباطوريات

إىل أن ُسـن    رمسي يف اململكة املتحدة     بشكل   ج قائماً هذا النموذ  وظل،  )العثمانية وغريها و
فهوم وهلذا امل .  من املواطنة ألول مرة    اً حديث اًنوعالذي أنشأ    ،)٣٥(١٩٨١ قانون اجلنسية لعام  

__________ 

)٣٣( See in particular Citizenship Policies for an Age of Migration, T. Alexander Aleinikoff and 

Douglas Klusmeyer, 2001.  
 .٤٤ أعاله، الصفحة ٥انظر احلاشية  )٣٤(
 : القانون متاح على الرابط التايل )٣٥(

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?&parentActiveTextDocId=1360590&ActiveTextDocId=

1360658.  
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إثنية  طابع أيديولوجي ألنه يساعد على إخفاء اهليمنة الفعلية جلماعة            تقريباً يف مجيع احلاالت  
  ؛ا اآلخرينالرعاي أو جنسية معينة على معينة

ـ من حيث االنتمـاء     ألمة  إىل ا النتماء  يتحدد ا  :نموذج العرقي ال  )ب(    يالعرق
استبعاد األقليات  يف غالب األحيان    يعين  وهذا األمر   ،  )ثقافة ال وألغة   ال وأصل  االشتراك يف األ  (

  جمتمع األمة؛ من من املواطنة و
  قـائم  اسيجمتمع سي  حسب هذا النموذج هي       األمة :النموذج اجلمهوري   )ج(  

يعود هذا النهج إىل الثـورتني      و. قبل الوافدين اجلدد  ويواطنة  حق يف امل  قوانني و ودستور  على  
   ؛يف الوقت احلاضرمثال أبرز فرنسا تعد و. الفرنسية واألمريكية

علـى    قائم جمتمع سياسي  هي   واألمة هنا أيضاً   :تعدد الثقافات املنموذج  ال  )د(  
هذا النمـوذج   ظل   يف   همميكنالذين   ، اجلدد ويقبل الوافدين  املواطنةحق يف   قوانني و ودستور  

لقـوانني الوطنيـة    شريطة احتـرام ا   عرقية،  مجاعات  ل  يشك وت  املميزة محلفاظ على ثقافاهت  ا
يف سبعينات ومثانينـات     اًالثقافات مهيمن املتعدد   التعددي أو أصبح هذا النهج    قد  و. األساسية

.  أوروبا الغربيـة    أخرى يف  يف بلدان وأثّر كذلك   د  ستراليا وكندا والسوي  أيف  القرن العشرين   
سياسة يف كثري من    باعتبارها  عن التعددية الثقافية    يف أوائل التسعينات     بدأ التخلي ومع ذلك،   

   .)٣٦(البلدان اليت اعتمدت هذا النموذج
إىل ينتمـون  املـواطنني   وهو فرضية أن    عامل واحد كلها يف   تلك النماذج   تشترك  و  -٧٣

 ئهم األول نقل وال لاملهاجرين باعتبارها عملية    عمليات توطني   ىل  إنظر  وُي. واحدةقومية  دولة  
ـ   بـصورة رمزيـة    هذه العملية وتتسم  . ديدةاجلإىل دولة اإلقامة    املنشأ  من دولة    س يالتجنب

تطبيقها  باإلمكان عديهذه النماذج مل    بيد أن   . الدولة اجلديدة حق املواطنة يف    واحلصول على   
أقـل  أصبح  التمييز بني املواطنني وغري املواطنني      إىل أن    ، إضافة جرة املتنامية اجتاهات اهل على  

 يف كثري   ، احلصول طويلةقيمني بصورة قانونية يف بلد لسنوات       املميكن للمهاجرين   و. وضوحاً
احلق يف   مثل   حقوقاًالوضع خيول   وهذا  ". شبه مواطنة "مبثابة   "خمتلط"وضع   على   ،من األحيان 

احلق يف احلصول علـى     و إقامة املشاريع،  و هة، واحلق يف العمل والبحث عن     إقاماحلصول على   
احلـصول علـى التعلـيم    احلـق يف  استحقاقات الضمان االجتماعي واخلدمات الصحية، و    

وهـذه  .  مثل احلق يف تكوين اجلمعيات والتجمع       حمدودة قوق سياسية التمتع حب والتدريب، و 
ال يرقـى إىل وضـع   ألجـنيب و  وق وضع الشخص ا    يف اً جديد اًقانوني وضعاً ئنشتالترتيبات  

   .)٣٧(ملواطنا
مبوجب معاهدة  و.  انتشاراً ملواطنةمن ا ديد  اجلنوع  يزداد هذا ال   ،يف االحتاد األورويب  و  -٧٤

مواطين الدول األعضاء   حق  ، أصبح من    ١٩٩٢ عاماالحتاد األورويب   أسست  ماسترخيت اليت   
__________ 

  .٤٥-٤٤ أعاله، الصفحتان ٦انظر احلاشية  )٣٦(
  .٤٦املرجع نفسه، الصفحة  )٣٧(
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 يف أي   نيقـيم مالبلدية إذا كانوا     وأاألوروبية   النتخاباتيف ا التصويت أو الترشح     يف االحتاد 
املواطنـة يف   على حق    ١٩٩٧ لعام   معاهدة أمستردام ونصت  . ة األوروبي املنطقةمكان داخل   

 الدول األعضاء، واحلق    قاليمحرية التنقل واإلقامة يف أ    :  احلقوق التالية   وتبنت االحتاد األورويب 
؛  يف دولة اإلقامة   ة األوروبي يةنتخابات الربملان الوايف التصويت والترشح يف االنتخابات احمللية       
غري .  يف دولة عضو   مظاملوتقدمي طلب إىل أمني     واحلق يف تقدمي التماس إىل الربملان األورويب        

التصويت يف انتخابات   هلم  ق  حي واطين االحتاد األورويب املقيمني يف دولة عضو أخرى ال        أن م 
الـضمان االجتمـاعي    املعتمدين على   ألشخاص   جيوز ل  وال. اإلقامةالربملان الوطين يف دولة     

ال يـزال    ة العام الوظائف كما أن تويل     ىخرأ عضو   دولة يف   واميقأن ي والرعاية االجتماعية   
الدول الـيت  و" منطقة شنغن "دول  إىل   ةمنقسمأوروبا  زال  تال  و. على املواطنني عموماً  حكراً  

مل تستفد كثرياً إىل اآلن      خارج االحتاد مني من   القادغالبية املهاجرين   و. دخلت االحتاد مؤخراً  
بلدان الحركة متنامية لدعم منح رعايا      ظهرت  ،  ١٩٩٢منذ عام   و .)٣٨(ةاألوروبيمن املواطنة   

. ه حق التصويت داخل الدول األعضاء يف االحتاد األورويب وعلى مستوى مؤسـسات    األخرى
طاق املواطنة األوروبية إىل مجيع     لصاحل توسيع ن   عدة مرات  الربملان األورويب وصّوت أعضاء   

            ودعا قـرار الربملـان األورويب     .  يف االحتاد   دولة عضو  يفلفترة طويلة   املستقرين  األشخاص  
املقيمني بشكل قانوين   األشخاص غري األوروبيني    منح حق التصويت جلميع     إىل   ٢٠٠١لعام  

 الـذي   ،رضة داخل اجمللس األورويب    املعا بيد أن . يف دولة عضو يف االحتاد ملدة ثالث سنوات       
.  أحبطت هذه املبـادرات    ، االحتاد  يف  املعقدة اإلدارةميثل مصاحل الدول األعضاء يف إجراءات       

 انبلدالن منح حق التصويت ملواطين      أ يف االحتاد    األعضاءبعض الدول   ترى  ،  وإضافة إىل ذلك  
  . سيأمهية التجناألخرى سيقلل من 

  مقترحات املقرر اخلاص  -٣  
اجملتمعـات  يف  يـؤثر   باختصار،مناقشتهسبقت  ، على حنو ماالتنوع اجلديدإن هذا     -٧٥

 واهلوية ، والتعددية الثقافية،السياسيةيف احلياة  قضايا املشاركة مههاأ كثريةمن جوانب املضيفة 
. على السياسة يف معظم البلدان املضيفة     بالغة  هجرة آثار   كانت لل وكما ذكر أعاله،    . الوطنية

 مـشاركة   مسألة حول   واملناقشات اتمزيد من الدراس  إجراء   يقترح املقرر اخلاص     ذلك،لو
وبإمكـان  . الـشاملة فهوم املواطنـة  مب ت تلك املشاركةالسياسية وصاليف احلياة ملهاجرين  ا

هويات الكتساب  بطبيعته  قابل   واملهاجر. أشكال جديدة للهوية  بلورة  املهاجرين اإلسهام يف    
أكثر  ات إضافية ث ومناقش و حب ومن شأن إجراء   .)٣٩(وبلد املنشأ  وطنملا فيتاثقبمتعددة ترتبط   

أن  السياسية يف اجملتمعات املـضيفة       ماحلقوق املدنية للمهاجرين ومشاركته    خبصوص   تعمقاً
الدول وحتديد أفضل املمارسات    خمتلف  املهاجرون يف   تعرض هلا   اليت ي املختلفة  املواقف  يعكس  

__________ 

  .املرجع السابق )٣٨(
  .٣١١-٣١٠ أعاله، الصفحتان ٦انظر احلاشية  )٣٩(
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صـنع  املشاركة يف عمليـة     عرب  اج الناجح يف اجملتمعات املضيفة      األمثلة على االندم  وأحسن  
  .  مصاحل املهاجرينيفالقرار اليت تؤثر 

مـن  و. نيالدوليواإلدارة  تعزيز التعاون   إنه من املهم    املقرر اخلاص   يقول   يف اخلتام، و  -٧٦
ات لتصديقا إىل قلة    نظراً يف هذا اجملال     يف املضي قدماً  ال ترغب   الدول  أن  لسوء احلظ   الواضح  

 اليت اعتمدهتا   ،)٤٠(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        على  
مل تصدق على هـذه      ،واقع األمر  ويف. ١٩٩٠ديسمرب  /كانون األول  ١٨اجلمعية العامة يف    

 يف األمـم    اً دولة عـضو   ١٩٢ دولة من أصل     ٤٤سوى  ،  ٢٠١٠، حىت هناية عام     االتفاقية
بـشكل عـام    ال تبـدي    بلدان املقصد    و هي من بلدان املنشأ؛   هذه البلدان   جل   و ،املتحدة
  .)٤١( لدعم التدابري الرامية إىل محاية املهاجرين على الصعيد الدويلهااستعداد

 واختاذ تـدابري    الشرعيةجترمي اهلجرة غري     بطرق من قبيل      من احلد من اهلجرة    بدالًو  -٧٧
قتـصادية  الساواة ا من امل  أكربقدر  حتقيق  املقرر اخلاص إىل    يدعو  احلدود،  ملراقبة  أكثر صرامة   

 لشروط أفـضل    مبا يسمح هبجرة األشخاص وفقاً    الشمال واجلنوب،   بلدان  بني   جتماعيةالوا
  مقبول هدفالشرعية  احلد من اهلجرة غري     إن  . إثراء خربات وقدرات املهاجرين وجمتمعاهتم    بو

 تتـنقال سيما   وال ، بشكل عام  ت من التنقال  اًدزيم  قد يعين أيضاً    ذلك  أن بفكرةإذا اقترن   
 لـسياسات لنطاق املعتـاد    ال تدابري تتجاوز     اختاذ قد يتطلب األمر  وهذا  .  وأكثر إجيابية  ةخمتلف

تشجيع النمو  إىل  إصالح السياسات التجارية، على سبيل املثال،       وقد يؤدي   . اهلجرةاملتعلقة ب 
 أخـرى   اسـتراتيجية أن تكـون    عدة اإلمنائية    املسا وبإمكان. االقتصادي يف البلدان النامية   

يف بعض بلـدان املنـشأ      جناح  ورغم  .  على املدى الطويل   الشرعيةمن اهلجرة غري    للتخفيف  
مـن  كثري  زال ال يال  و .الفجوة بني البلدان الفقرية والغنية     فقد اتسعت عموماً   ،حتقيق منو كبري  

 والتـدهور   ،يع، والركود االقتـصادي   النمو السكاين السر  يعاين من   البلدان يف العامل النامي     
ملقرر اخلـاص   ا ويرى.  وانتهاكات حقوق اإلنسان   األساسية احلكومية، البيئي، وضعف البنية    

  .  األمامإىلمهمة خطوة ستكون معاجلة هذه األسباب اجلذرية أن 

  االستنتاجات   - اًرابع  
 فرصة تويل وعلى منحه شرف    يود املقرر اخلاص أن يشكر جملس حقوق اإلنسان           -٧٨

 أكثـر   وا وأصـبح  املتناميةلتعصب  حلاالت ا ن  واملهاجريتعرض   ،لألسفو. هذا املنصب 
فريسة الوقوع    أو األجانباهية  العنصرية أو كر  العنف القائم على     تفشيعرضة الحتمال   

 خيافون يف غالب األحيان من طلب      الشرعينيواملهاجرون غري   .  اجملرمني هربنياملتاجرين وامل 

__________ 

  .http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm: انظر )٤٠(
  .٣٠٣-٣٠٢ أعاله، الصفحتان ٦انظر احلاشية  )٤١(
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قوق من احل  حيرمون ما    وغالباً ،يعجزون عن ذلك   من السلطات املعنية أو      غاثةواإل احلماية
ومع ذلك، ميكن أن    . الرعاية الصحية والتعليم والسكن   وال سيما   االجتماعية األساسية،   

 العبوروبلدان   من عناصر التنمية واالزدهار يف بلدان املقصد          أساسياً تكون اهلجرة عنصراً  
ويكثر  ال تزال هجرة اليد العاملة تكتسي أمهية بالغة       مناطق العامل، و  يف مجيع   وبلدان املنشأ   

  . العامل  معظم بلدانعليها يفطلب ال
وسلط الضوء على   ميكن دراستهما بتفصيل أكرب،      مسألتنيواقترح املقرر اخلاص      -٧٩
ق اهلجرة يف سياأي ن، ان املسألتاهاتو. منظور حقوق اإلنسان من واليةتهما بالنسبة للأمهي

  وزخمحتظيان باهتمام املدنية، همالسياسية وحقوقيف احلياة ملهاجرين امشاركة وتغري املناخ 
ابتكاريـة  هج  تقدمي نُ من  والية  الاملكلف ب ستمكن  ومواصلة مناقشة هاتني املسألتني     . أكرب

قـوق  حلحلاجة إىل منظور  افضالً عن تسليط الضوء على       .اهلجرةاملتعلقني ب  نيجلانبهلذين ا 
  .العامليعلى الصعيد سان يف املناقشات بني أصحاب املصلحة اإلن

        


