
 

األمــم 
A/61/120  املتحـدة

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
3 July 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 
260706    250706    06-42299 (A) 

��������� 

  الدورة احلادية والستون
  *من القائمة األولية) ب (54البند 

  اهلجرة الدولية والتنمية: العوملة واالعتماد املتبادل
    

  محاية حقوق العمال املهاجرين كأداة لتعزيز التنمية    
  مذكرة من األمني العام    

  
 املهاجرين وأفراد أسرهم، يف دورهتا      نظمت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال        

، يوما للمناقشـة العامـة حـول        2005ديسمرب  / كانون األول  15الثالثة، اليت عقدت يف     
  .“ لتعزيز التنميةةمحاية حقوق العمال املهاجرين كأدا”موضوع 
، الذي دعت فيه اجلمعية العامة األمني العام إىل أن يتيح من            60/227ووفقا للقرار     

 الرفيع املستوى عن اهلجرة الدولية والتنمية موجزا للمناقشة اليت أجرهتا اللجنـة،             أجل احلوار 
  .حييل األمني العام طيه املسامهة اخلطية بشأن املوضوع اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الرابعة

 
  

  *  A/61/50 و Corr.1.  



A/61/120
 

2 06-42299 
 

مسامهة اللجنة املعنية حبقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم يف               
  توى الذي جتريه اجلمعية العامة بشأن اهلجرة والتنميةاحلوار الرفيع املس

  معلومات أساسية    
، نظمت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين يوما       2005ديسمرب  / كانون األول  15يف    - 1

. “محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين كأداة لتعزيز التنمية       ”موضوع  حول  للمناقشة العامة   
 نظمـات احلكوميـة ا لدوليـة، وإدارات       ول األعضـاء، وامل   وحضر املناقشة ممثلون عن الد    

ووكاالت األمم املتحدة، فضال عن املنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادمييـة، وقـد             
من املعلومات اليت وردت يف املسامهات اخلطيـة        حول املوضوع   استفادت اللجنة يف أفكارها     

، واستلهمت اللجنة تلك املسامهات     )26 و   CMW/C/CR.25(والشفوية املقدمة من املشاركني     
لدى إعدادها هذا البيان كمسامهة منها يف احلوار الرفيع املستوى اليت جتريه اجلمعية العامـة               

تقوم به منظمة العمل الدوليـة      الذي  وأقرت اللجنة بوجه خاص بالعمل      . عن اهلجرة والتنمية  
نسان، ومنظمة األمـم املتحـدة      واملنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإل       

للتربية والعلم والثقافة، والذي يسهم كثريا يف حتسني فهم طبيعة النهج املسـتند إىل حقـوق                
  .اإلنسان إزاء اهلجرة

  
  مقدمة    

 اللجنة بأن اإلنسان هو حمور التنمية وينبغي أن يشارك ويستفيد بفعاليـة مـن               رذكُِّت  - 2
قـرار اجلمعيـة العامـة    (عالن بشأن احلـق يف التنميـة   احلق يف التنمية حسب املبني يف اإل  

واملهاجرون حباجة إىل احلقوق قبل غريهم من بني البشـر، ولكنـهم            ). ، املرفق 41/128
ومن مث ينبغي النظر إىل مسألة اهلجرة مـن منظـور           . يشكلون أيضا عوامل فعالة يف التنمية     

نسان والتزامـات الـدول مبقتضـى       يتفق مع اإلعالن العاملي حلقوق اإل      حقوق اإلنسان، مبا  
املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، مع األخذ يف االعتبار أن التنمية ليسـت جمـرد    

ويف هـذا   . تنمية اقتصادية فحسب، ولكنها تستلزم أيضا تنمية ثقافية واجتماعية وسياسـية          
ما بني الدول، وهـو     السياق، تالحظ اللجنة أن اهلجرة تقتضي تبادالت ثقافية واقتصادية في         

  .يشجع بدوره السالم والتفاهم التزاما بغايات األمم املتحدة ما
وتالحظ اللجنة أن هناك نقصا يف املعلومات عن كثري من جوانب الصلة بني اهلجرة                - 3

ففي بلدان العمالة، غالبا ما ينظر إىل املهاجرين علـى أهنـم عـبء اقتصـادي                . والتنمية
 األحيان هتديد ديين أو اجتماعي أو سياسي، يف حني أن العمـال  واجتماعي، وأيضا يف بعض   

املهاجرين، يف واقع األمر، هم عامل إجيايب ال غىن عنه يف اقتصاد معظم البلـدان املتقدمـة                 
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ويف . النمو، من خالل أمور منها سد الثغرات القائمة يف سوق العمل وجتديد شباب السكان             
ثري من األحيان من الضغوط الواقعة على سوق العمـل،          البلدان األصلية، ختفف اهلجرة يف ك     

وغالبا ما تشكل التحويالت نصيبا جوهريا يف الناتج احمللـي اإلمجـايل، ويرجـع العمـال                
بيد أن اهلجرة غالبا ما تنشأ عنـها        . املهاجرون مبهارات مكتسبة يستفيد منها بلدهم األصلي      

ا فيما خيتص بتشتت األسـر واجملتمعـات        عواقب ضارة بالنسبة إىل البلدان األصلية، ال سيم       
وحتسينا لفهم العوامل احملركة للعالقة بني اهلجرة والتنميـة         . احمللية، وهجرة ذوي الكفاءات   

وتعظيما لفوائد اهلجرة، توصي اللجنة بأن جيري اجملتمع الدويل املزيد من البحوث اليت تتركز              
 البلدان األصلية وبلدان العمالة، وال سيما       على مسألة كيفية تأثري اهلجرة يف التنمية يف كل من         

  .دور حقوق اإلنسان يف تلك العملية
  تشجيع ومحاية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

ترى اللجنة أن احترام حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مـن شـأنه أن                 - 4
بلدان األصلية وبلـدان العمالـة علـى        يعزز اآلثار املفيدة اليت حتدثها اهلجرة يف التنمية يف ال         

إن محاية حقوق اإلنسان ومنع التمييز يف بلدان العمالة عامالن ال غـىن عنـهما يف                . السواء
تعزيز اندماج العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ومن مث متكينهم من حتسـني مسـامهاهتم يف               

احلقـوق االقتصـادية    ومن شأن دعـم     .  االقتصادي يف بلدان العمالة    -الرفاه االجتماعي   
واالجتماعية على حنو كاف يف البلدان األصلية أن مينع أن تكون اهلجرة قرارا إجباريـا وأن                

ويساور اللجنة القلق إزاء    . يعزز اآلثار املفيدة اليت حتدثها اهلجرة يف التنمية يف البلدان األصلية          
ليات اليت يكون مـن شـأهنا       حالة اهلجرة غري النظامية يف العامل، وحتث الدول على إنشاء اآل          

وحتث اللجنة أيضا الـدول علـى       . إتاحة تنظيم اهلجرة حىت ميكن أن تتطور بصورة منظمة        
  .تكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة هتريب املهاجرين واالجتار هبم

وتود اللجنة أن تسلط الضوء على املالحظات والتوصيات الواردة أدناه فيما يتعلـق               - 5
  .نة يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمباحلقوق املبي

  
  نشر املعلومات املوثوق هبا    

إن إتاحة إمكانية الوصول إىل املعلومات املوثوق هبا أمر ال بد منـه كـي يتأهـب                   - 6
لـيهم  املهاجرون على النحو املالئم، بالصورة اليت متكن من تقييم مزايا ومساوئ ما يعرض ع             

وبوسع املعلومات املوثوق هبا    . وجتنب املشاكل يف بلدان العمالة، ومن مث تعظيم فرص اهلجرة         
ومبادرات رفع الوعي منع هتريب املهاجرين، ال سيما النساء واألطفال، واالجتار هبم أو كبح              

  .مجاح ذلك
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ان إن تزويد العمال قبل رحيلهم مبعلومات مالئمة عن الظـروف القائمـة يف بلـد                - 7
ومن شـأن هـذه     . العمالة أمر ضروري كي يتأهبوا للفترة اليت سيقضوهنا بعيدا عن أوطاهنم          

املعلومات أن تساعد على حتسني أداء أنشطتهم واإلسهام يف التنمية االجتماعية واالقتصـادية             
  .يف بلدان العمالة، وتيسري اندماجهم فيها

ـ          - 8 ور يف بلـدان العمالـة علـى        ويتسم بنفس القدر من األمهية اطالع عموم اجلمه
اإلسهامات اليت يقدمها املهاجرون يف اجملتمع، بغرض مكافحة العنصرية وكراهية األجانـب            

  .والتمييز
  :وتوصي اللجنة مبا يلي  - 9

ينبغي للدول أن تضطلع بدور نشيط يف نشر معلومات موثـوق هبـا عـن            )أ(  
إىل مكافحـة التصـورات اخلاطئـة       وينبغي هلا أن تتخذ تدابري فعالة ترمي        . أحوال اهلجرة 

  واملعلومات املضللة، وتشجيع املعرفة حبقوق اإلنسان املتعلقة باملهاجرين؛
ينبغي لدول العمالة أن تشجع وسائط اإلعالم على مكافحة الرتعات جتـاه              )ب(  

العنصرية وكراهية األجانب والتمييز بتوجيه االهتمام حنو املسامهات اإلجيابية الـيت يقـدمها             
  .عمال املهاجرون يف التنمية باجملتمع املضيفال

  
  السيطرة على وكاالت التوظيف    

إن غياب السيطرة على الوكالء والوكاالت والوسطاء العاملني يف جمال التوظيف قد              - 10
أفضى إىل كثري من حاالت اإلساءة إىل العمال املهاجرين، الذين يضطرون يف الكـثري مـن                

ويف أسـوأ احلـاالت     . يف باهظة، مما يفضي إىل إثقاهلم بالديون      األحيان إىل دفع رسوم توظ    
ومـن مث   . تكون وكاالت التوظيف جمرد واجهة لالجتار، مما يوقع العمال يف أعمال السخرة           

فمن األمهية القصوى وجود مراقبة فعالة لوكاالت التوظيف بغرض احليلولـة دون وقـوع              
  . اإلساءات

 بتنظيم أنشطة وكاالت التوظيف والتنسيب، علـى        وتوصي اللجنة بأن تقوم الدول      - 11
سبيل املثال، من خالل وضع نظام للتراخيص، واختاذ تدابري فعالة ترمي إىل كفالـة احتـرام                
تلك الوكاالت حلقوق العمال املهاجرين األساسية وحصول هؤالء العمال على عقود عمـل             

  .واضحة وقابلة لإلنفاذ
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  وظروف العمليف األجر التكافؤ     
إن التكافؤ يف األجر وظروف العمل حيمي، من ناحية، العمـال املهـاجرين مـن                 - 12

اإلساءات، ويزيل من ناحية أخرى، الدواعي اليت جتعل أرباب العمل يلجأون إىل عمليـات              
  . التوظيف أو التشغيل غري النظامية

  :وتوصي اللجنة مبا يلي  - 13
ليت من شأهنا كفالة تطبيـق معـايري        ينبغي لدول العمالة أن تتخذ التدابري ا        )أ(  

العمل واملعايري االجتماعية على مجيع العمال املهاجرين، مبن فيهم أولئك الذين يعانون مـن              
. أسوأ صنوف احلرمان، من قبيل العمال الذين ال حيملون ما يلزم من وثائق وخدم املنـازل               

ع متتع مجيـع املهـاجرين      وينبغي هلا أيضا أن تتخذ مجيع ما ميكن من تدابري من أجل تشجي            
  جبميع حقوق اإلنسان متتعا تاما، مبا يف ذلك حقهم يف العمل؛

ينبغي لدول العمالة أن تكفل تنفيذ تشريعات العمل تنفيذا فعاال، مبا يف ذلك               )ب(  
غريهم من خالل فرض العقوبات على كل من قد ينتهك تلك التشريعات من أرباب العمل و              

  من األفراد، أو اجملموعات، أو الكيانات؛
ينبغي لدول العمالة أن تدرس إمكانية اختاذ تدابري ترمي إىل السيطرة علـى               )ج(  

سوق العمل غري الرمسي، الذي يشكل يف كثري من األحيان نقطـة جـذب للـهجرة غـري           
  النظامية؛
لفعالة الرامية إىل القضاء    ينبغي لدول العمالة أن تتخذ مجيع التدابري الكافية وا          )د(  

على عملية تشغيل العمال املهاجرين يف أوضاع غري نظامية، مبا يف ذلك، عنـد االقتضـاء،                
بيد أن تلك التدابري ينبغي أال تعوق إعمـال         . فرض جزاءات على أرباب عمل أولئك العمال      

  .حقوق العمال املهاجرين الناشئة عن عملهم لدى أرباب أعماهلم
  

  ق املهاجرين واندماجهممحاية حقو    
إن العمال املهاجرين، ال سيما أولئك الذين يف وضع غري نظامي، هم من بني أكثـر                  - 14

الفئات ضعفا يف اجملتمع، حيث إهنم غالبا ما جيدون أنفسهم بدون إمكانيـة للوصـول إىل                
 وقد يواجهون اخلطر اجلسيم املتمثل يف التعـرض لالسـتغالل         . شبكات الضمان االجتماعي  

والعنصرية والتمييز، نتيجة وضعهم كمهاجرين، وقد يكونوا غري راغبني أو غري قادرين على             
وينبغي إيالء اهتمام خـاص     . االستفادة من ُسبل االنتصاف القانونية املتاحة حلماية حقوقهم       

حبماية حقوقهم بغرض تيسري اندماجهم، والعمل يف الوقت نفسه علـى احتـرام تنـوعهم               
إن وجـود   .  احليلولة دون هتميشهم وإقصائهم اجتماعيا وتقليـل ضـعفهم         الثقايف، ومن مث  
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جمموعات كبرية من األفراد الذين ليست هناك إمكانية الندماجهم تعـوق بشـكل خطـري               
  .التماسك االجتماعي والتنمية

  :وتوصي اللجنة مبا يلي  - 15
عالة لرعاياها  ينبغي للدول األصلية أن تتخذ التدابري الكفيلة بتوفري مساعدة ف           )أ(  

يف اخلارج، من خالل أمور منها احلماية القنصلية، وقتما تكون حقوق اإلنسـان وحقـوق               
  العمل املتعلقة باملهاجرين مهددة أو معاقة؛

ينبغي للدول أن تكفل أن حتظر تشريعاهتا استبقاء أرباب العمل أو وكـالء               )ب(  
الة اإلجبارية للمهاجرين؛ اليت ترمـي      التشغيل لوثائق اهلوية لديهم؛ وأن حتظر مجيع نظم الكف        

إىل كفالة السيطرة على املهاجر طوال فترة إقامته؛ وأن تتيح جلميع العمال املهاجرين، مبـن               
  فيهم العمال املهاجرون الذين ال حيملون ما يلزم من وثائق، االنضمام إىل النقابات العمالية؛

ت، وال سـيما خادمـات      ينبغي إيالء اهتمام خاص حبماية حقوق املهاجرا        )ج(  
  املنازل، للتقليل من ضعفهن؛

ينبغي للدول جتنب ربط تصريح إقامة العامل املهاجر برب عمـل واحـد،               )د(  
  بغرض جتنب الوقوع فريسة لالستغالل والسخرة؛

ينبغي للمسؤولني احلكوميني احلصول على التدريب الالزم يف جمال تطبيـق             )هـ(  
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛قواعد حقوق اإلنسان على حاالت 

ينبغي للدول أن هتيئ القنوات الفعالة وامليسورة اليت يكون من شأهنا أن تتيح               )و(  
جلميع العمال املهاجرين تقدمي شكاوى إزاء انتهاكات حقوقهم دون اخلوف مـن التعـرض              

  لالنتقام، بسبب احتمال أن يكون وضعهم غري نظامي؛ 
 أن تيسر مل مشل العمال املهاجرين، رجاال ونساء، مـع           ينبغي لدول العمالة    )ز(  

زوجاهتم وأزواجهم وأوالدهم، وأن تتيح للعمال املهاجرين، يف حالة عدم إمكانية مل الشمل             
يف ظروف معينة، أن يتغيبوا لفترة مؤقتة بغرض زيارة أسرهم يف بلداهنم األصلية دون املساس               

  باإلذن هلم باإلقامة أو العمل؛
  .غي ألبناء مجيع املهاجرين أن تتاح أمامهم إمكانية احلصول على التعليمينب  )ح(  
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  سبل االنتصاف    
يواجه كثري من املهاجرين مشاكل يف سعيهم للحصول على سـبل االنتصـاف إزاء          - 16

انتهاك أرباب العمل حلقوقهم، بسبب عدم ختويلهم حق اإلقامة يف بلد العمالة مبجرد إهنـاء               
إثر ذلك، يعود املهاجرون إىل بلداهنم األصلية بأجور أقل مما يستحقونه،           وعلى  . عقد عملهم 

  .وبإمكانات ضئيلة ال متكنهم من اللجوء إىل قطاع العدل
  :وتوصي اللجنة مبا يلي  - 17

ينبغي أن خيول للعمال املهاجرين الذين يغادرون بلد العمالة حق احلصـول              )أ(  
وينبغي النظر يف إمكانية السماح هلم باإلقامـة يف         على األجور واالستحقاقات غري املسددة،      

البلد خالل الفترة الضرورية اليت متكنهم من السعي إىل احلصول على سبل االنتصاف بشـأن               
  األجور واالستحقاقات غري املسددة؛

ينبغي للدول أن تدرس إمكانية الدخول يف اتفاقات ثنائية بغرض كفالـة أن               )ب(  
ين يعودون إىل بلداهنم األصلية إمكانية اللجوء إىل قطاع العدل يف بلد            تتاح أمام املهاجرين الذ   

  العمالة للمطالبة باألجور واالستحقاقات غري املسددة؛
ينبغي للدول أن تدرس تقدمي خدمات قانونية إىل العمال املهاجرين خـالل              )ج(  

  اإلجراءات القانونية املتصلة بالعمل واهلجرة؛
 أن تتيح أمام العمال املهاجرين الذين حيملون ما يلزم من           ينبغي لدول العمالة    )د(  

وثائق احلق يف االنتقال إىل وظيفة أخرى خالل فترة سريان تصريح عملهم، ينبغـي عـدم                
  .اعتبارهم يف وضع غري نظامي لدى إهناء عملهم قبل انتهاء فترة تصريح عملهم

  
  اتصال املهاجرين ببلداهنم األصلية    

مهة اليت يقدمها املهاجرون إىل بلداهنم األصلية، من املهم أن يظلوا على            تعظيما للمسا   - 18
اتصال وثيق ببلداهنم األصلية، وأن حيافظوا على الصالت الثقافية، وأن يبقوا على علـم أوال               

  . بأول مبا حيدث من تطورات هناك، ال سيما من خالل مجعيات العاملني يف الشتات
  :وتوصي اللجنة مبا يلي  - 19

ينبغي للدول األصلية أن تدرس إمكانية ختويل رعاياهـا يف اخلـارج حـق                )أ(  
  التصويت يف االنتخابات؛

ينبغي للدول األصلية أن تنشئ اآلليات اليت من شأهنا مراعـاة احتياجـات               )ب(  
  .العمال املهاجرين
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ن يف  إن من شأن خطط اهلجرة املؤقتة أن تعزز، من الوجهة النظرية، مسامهة املهاجري              - 20
ومع ذلك، فمن اجلدير بالذكر، أن العمـال املـؤقتني          . تنمية بلداهنم األصلية وبلدان العمالة    

غالبا ما جيدون أنفسهم، يف الواقع العملي، يف أوضاع غري مسـتقرة إزاء خطـر تقلـيص                 
  .حقوقهم

  :وتوصي اللجنة مبا يلي  - 21
ـ          )أ(   ة محايـة حقـوق     ينبغي للدول، لدى تنفيذ مشاريع اهلجرة املؤقتة، كفال

  اإلنسان املتعلقة باملهاجرين، مبا يف ذلك التكافؤ يف ظروف العمل واألجر؛
ينبغي وضع ترتيبات حمددة ترمي إىل إتاحة الفرصة أمام املهاجرين املـؤقتني              )ب(  

  .كي يزوروا أسرهم بصفة منتظمة، لدى عدم إمكانية مل مشل األسر يف البلد املضيف
  

  عودة املهاجرين    
تعظيما لفوائد ما يكتسبه العمال املهاجرون من خربات ومهارات، مـن املهـم أن                - 22

حيمل املهاجرون العائدون معهم إىل بلداهنم إيراداهتم ومدخراهتم، دون أن ُتفـرض عليهـا              
ضرائب باهظة، وأن تقدم إليهم املساعدة على العودة إىل االندماج يف بلداهنم األصـلية، وأن               

  .م يف بلداهنم األصليةينعموا حبماية حقوقه
  :وتوصي اللجنة مبا يلي  - 23

ينبغي للدول أن تتخذ التدابري الكفيلة بتيسري حتويل إيـرادات ومـدخرات              )أ(  
  املهاجرين، مبا يف ذلك خفض تكلفة التحويالت؛

ينبغي للدول أن تدرس إمكانية إبرام اتفاقـات ثنائيـة لتجنـب االزدواج               )ب(  
 إيرادات ومدخرات العمال املهـاجرين، مـع إعفـاء متعلقـاهتم            الضرييب بالنسبة إىل مجيع   

الشخصية ومتعلقات أسرهم املعيشية، فضال عن معداهتم املهنيـة، مـن رسـوم االسـترياد         
  والتصدير؛
ينبغي للدول األصلية أن تتخذ التدابري الكافية الرامية إىل تيسري عودة العمال              )ج(  

  ئم اجتماعيا وثقافيا؛املهاجرين العائدين إىل االندماج الدا
ينبغي للدول أن تدرس الدخول يف اتفاقات تتيح إمكانية احلصـول علـى               )د(  

  .استحقاقات املعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي
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  خامتة    
. إن اهلجرة حتدث أثرا يف تنمية البلدان األصلية، أو بلدان العبـور أو العمالـة                - 24

مان حقوق اإلنسان املتعلقة بالعمـال املهـاجرين        وتتقاسم مجيع الدول املسؤولية عن ض     
وتوصي اللجنة بأن تتشاور وتتعاون الدول، حسب االقتضاء، بغية هتيئة          . وأفراد أسرهم 

وهتيـب  . ظروف صحية ومتكافئة وإنسانية أمام عمال اهلجرة الدولية وأفراد أسـرهم          
يلة بإعمـال احلقـوق     اللجنة أيضا جبميع الدول األطراف أن تتخذ التدابري الفعالة الكف         

وهتيب بنفس القدر بالدول، اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاقية، أن . الواردة يف االتفاقية
  .تنظر يف االنضمام إليها دون إبطاء

  


