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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرة الرابعةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  ، املدنية والسياسية واالقتصاديةحقوق اإلنسانمجيع تعزيز ومحاية 

  لك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذ

تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمهـاجرين، خـورخي               
  *بوستامانيت

  موجز    
هذا التقرير هو التقرير اخلامس الذي يقدمه املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان               

يوليه / بوستامانيت، إىل جملس حقوق اإلنسان منذ تعيينه يف متوزخورخيللمهاجرين، السيد 
 األنشطة اليت اضطلع هبا املقـرر       ٨/١٠ويشمل التقرير املقدم وفقاً لقرار اجمللس       . ٢٠٠٥

  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األولإىل يناير /كانون الثاينمن اخلاص يف الفترة 
متتـع  مـسألة   ويركز املقرر اخلاص يف اجلزء املوضوعي من هذا التقرير علـى              

ر باإلطـار القـانوين الـدويل    ويذكّ.  الالئقاملهاجرين باحلق يف الصحة واحلق يف السكن 
املعمول به ويتناول التحديات الرئيسية اليت يواجهها املهاجرون يف سياق التمتـع هبـذين              

يسلط وهو . ن من النساء والفتيات واألطفال ألوضاع املهاجرياًخاصويويل اهتماماً احلقني 
وسائر كي تنظر فيها الدول      توصياتعدد من املمارسات اجليدة ويقدم      على  الضوء  أيضاً  

   . وتتخذ إجراءات بشأهنااملصلحةاجلهات صاحبة 
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  أنشطة املقرر اخلاص  - أوالً  
ة بالتقرير قبل   خالل الفترة املشمول  اضطلع هبا   قرر اخلاص عرض األنشطة اليت      مليود ا   -١

  .أن يتطرق إىل القضايا املوضوعية اليت يتضمنها هذا التقرير

  قطريةالزيارات ال  - ألف  
الشكر إىل حكومات اليابان ورومانيا والـسنغال       أن يتوجه ب   املقرر اخلاص أوالً     يود  -٢

اب على  وجنوب أفريقيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على ردها باإلجي          
أيـضاً  ويود أن يشكر    . وهو ينتظر رد حكوميت اهلند وتايلند     . القيام بزيارات إىل بلداهنا   طلبه  

  .حكومة بيالروس على دعوهتا اليت ينظر فيها حالياًاملقرر اخلاص 
 ١٥رومانيا من   : هيوخالل الفترة قيد االستعراض، زار املقرر اخلاص ثالثة بلدان            -٣

 ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٢٦ إىل ٢١ واململكة املتحدة مـن    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٠إىل  
أن يتوجه بالشكر إىل    املقرر اخلاص   ويود  . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢١ إىل   ١٧والسنغال من   

زيارات وحيث احلكومـات الـيت   املتعلقة بإجراء  طلباته باإلجياب علىاحلكومات اليت ردت    
  .أن توافيه بردودهاعلى تستجب بعد لطلباته  مل

  راسالت مع الدول األعضاءامل  - باء  
زعم فيهـا وقـوع      رسالة يُ  ٢٨ما جمموعه    دولة عضواً    ١٨إىل  وجه املقرر اخلاص      -٤

 ردود من احلكومات املعنية يف الفترة من األول مـن           ١٠انتهاكات حلقوق املهاجرين وتلقى     
لـيت  يشكر مجيع احلكومات اهو و. ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل  /كانون الثاين 

ويود أن يذكّر احلكومات اليت مل ترد بعد بأن تفعل ذلـك            . ردت على رسائله على تعاوهنا    
ويرِد موجز عن كل رسالة موجهة خالل       . وتتناول مجيع ما أثاره من شواغل يف كل رسالة        

  ).A/HRC/14/30/Add.1(الفترة قيد االستعراض يف إضافة مرفقة هبذا التقرير 

  أنشطة أخرى  - جيم  
 علـى   نظمتك املقرر اخلاص خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف أحداث خمتلفة           شار  -٥

 املقرر اخلاص مؤمتر    حضر،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ إىل   ٢٠ففي الفترة من    . املستوى الدويل 
 ٢٤ويف  . ٦١/١٤٩ اجلمعيـة العامـة      لقرار وفقاً االستعراضي الذي عقد يف جنيف       ديربان
اهلجرة والتمييـز واحلقـوق االقتـصادية       "ث موضوعه    حد يف شارك،  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

 بـالتزامن مـع     حلقوق اإلنسان السامية   األمم املتحدة    مفوضية نظمته" واالجتماعية والثقافية 
 األمم املتحدة لـشؤون     مفوضيةو  العمل الدولية  منظمة ومبشاركة االستعراضي   يربانمؤمتر د 
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ألقى املقرر اخلاص كلمة    ،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٧ ويف. الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة   
أمام جملس حقوق اإلنسان خالل حلقة نقاش بشأن حقوق اإلنسان للمهاجرين املودعني يف             

  .١١/٩مراكز االحتجاز عقدت عمالً بقرار اجمللس 
ونشط املقرر اخلاص أيضاً يف العمل مع منظمات اجملتمع املدين عـرب املـشاركة يف                 -٦

، شارك يف   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤ و ٢ففي  . ا موضوعية وجيهة  أحداث ركزت على قضاي   
ومنهاج التعـاون   حدثني نظمهما منتدى املهاجرين يف آسيا واهليئة الدولية حلقوق املهاجرين           

 والشبكة الوطنية حلقوق املهاجرين والالجـئني حـول         الدويل بشأن املهاجرين غري املوثقني    
واألطفـال  "،  "اآلثار على اهلجرة والتنميـة    :  العاملية األزمة االقتصادية : "املوضوعني التاليني 

 يونيـه / حزيـران ٣ويف ". هل هم غري حمميني ومهملون يف سياسات اهلجـرة؟        : املهاجرون
خدم املنازل املهاجرون والتقدم حنو اتفاقية ملنظمة العمل        "، حضر اجتماعاً موضوعه     ٢٠٠٩
 واهليئة الدولية حلقوق املهاجرين     آسيا منتدى املهاجرين يف  نظمه  " التحديات والفرص : الدولية

كما شارك يف اجتماع للخرباء بشأن اهلجـرة        . والتحالف اآلسيوي خلدم املنازل املهاجرين    
  .املعنية بالقانون الدويل حلقوق اإلنسانوالسالم نظمته اجلمعية اإلسبانية 

وشـارك  . متهوساهم املقرر اخلاص أيضاً يف احلوار اإلقليمي بشأن قضايا متصلة مبه            -٧
بوصفه متحدثاً رئيسياً يف االجتماع األول للمنتدى الدائم للحوار العريب األفريقـي بـشأن              
الدميقراطية وحقوق اإلنسان الذي عقد يف املقر الرئيسي جلامعة الدول العربيـة يف القـاهرة               

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٩ إىل ٧ من
جتماع الـسنوي الـسادس عـشر       وعالوة على ذلك، شارك املقرر اخلاص يف اال         -٨

 ٢٩ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان الذي عقد مـن              
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣يونيه إىل /حزيران

  احلق يف الصحة واحلق يف السكن الالئق يف سياق اهلجرة  - ثانياً  
نسان وعـدم قابليتـها     ر املقرر اخلاص بالطابع العاملي الذي تتسم به حقوق اإل         ذكُّي  -٩

خطوات فورية وملموسة لضمان إعمال حقوق   أن تتخذ الدول    للتجزئة ويشدد على وجوب     
ويف . واملقـصد املنشأ والعبور   اإلنسان للمهاجرين يف كل مراحل مسارات اهلجرة يف بلدان          

كن متتع املهاجرين باحلق يف الصحة واحلق يف الس       مسألة  هذا السياق، يركز هذا التقرير على       
الالئق يف البلدان املضيفة يف ضوء االجتاه املتنامي املسجل يف عدة بلدان مـضيفة العتمـاد                

  .سياسات وتدابري للهجرة تعيق بشكل ملحوظ متتع املهاجرين هبذين احلقني
وعلى وجه اخلصوص، يرغب املقرر اخلاص يف اغتنام هذه الفرصة ليلفـت انتبـاه                -١٠

ارير اليت تلقاها عن االنتهاكات حلقي املهاجرين يف الـصحة          الدول األعضاء إىل عدد من التق     
ويشدد على أن متتع مجيع األفراد يف اجملتمع هبذين احلقني بصرف النظر عن             . والسكن الالئق 
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مواطنتهم وجنسيتهم ووضعهم كمهاجرين ليس غاية يف حد ذاهتا كمسألة استحقاق فحسب 
البشرية املنصفة واندماج املهاجرين االجتماعي يف بل يعترب أيضاً وسيلة أساسية لضمان التنمية 

ويستطيع املهاجرون االضطالع بدور فعال يف تنمية البلدان املضيفة مـن           . اجملتمعات املضيفة 
الناحيتني االجتماعية واالقتصادية وخاصة لدى إعمال حقوقهم األساسية مثل احلق يف الصحة  

  .لفرص واملساواة بني اجلنسنيواحلق يف السكن الالئق على حنو يكفل تكافؤ ا
كما يقدم املقرر اخلاص ضمن هذا التقرير عرضاً موجزاً للتوصيات اليت ينبغي للدول               -١١

أخذها يف االعتبار يف إطار جهودها الرامية إىل احترام احلقني األساسيني يف الصحة والسكن              
يود املفروضة على حجم هذا ونظراً إىل الق. الالئق ومحايتهما والنهوض هبما على قدم املساواة      

التقرير، ال يتناول املقرر اخلاص إال جوانب هذين احلقني األكثر صلة باملهاجرين ويويل عناية              
  .خاصة للمهاجرين من النساء واألطفال الذين يستلزمون محاية خاصة

التحديات الرئيسية املواجهة يف إعمال حقي املهـاجرين يف الـصحة             - ثالثاً  
  والسكن الالئق

، على االلتزام الرمسـي     اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   إذ اعتمدت   وافقت الدول،     -١٢
واعترفت الـدول   . بتعزيز االحترام العاملي لكل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها        

. )١(أيضاً بأن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة            
والعهد الدويل اخلاص ) ٢املادة (اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   التمييز الراسخ يف    ومبدأ عدم   

والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق        ) ٢٦ واملادة   ١-٢املادة   (باحلقوق املدنية والسياسية  
التمتع جبميع حقـوق    يسلم بأنه حيق لألفراد     ) ٢-٢املادة  (االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو        "ي شكل من أشكال التمييز على أساس        دون أ اإلنسان  
الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو املنشأ الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو املولـد أو أي                  

مبن فـيهم غـري     للجميع  " مكفولة   االقتصادية واالجتماعية والثقافية  واحلقوق  ". وضع آخر 
 وطاليب اللجوء واألشخاص عدميي اجلنسية والعمال املهاجرين وضحايا         املواطنني، كالالجئني 

والعهد الدويل اخلـاص     )٢("االجتار الدويل، بغض النظر عن املركز القانوين والوثائق القانونية        
باختاذ تدابري فورية ومدروسة وملموسة      يلزم الدول    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

االتفاقيـة الدولية حلماية حقوق    وتدعم  . )٣(" أجل إعمال تلك احلقوق    وحمددة األهداف من  
العمال مبدأ عدم التمييز إزاء     ) العمال املهاجرين اتفاقية   (مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

  .هؤالء العمال وأسرهموتضمن حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين 
__________ 

 .٥إعالن وبرنامج عمل فيينا، الفقرة  )١(
 .٣٠، الفقرة )٢٠٠٩(٢٠عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم اللجنة امل )٢(
 .٣٦املرجع نفسه، الفقرة  )٣(
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قانون الدويل حلقوق اإلنسان، حتـول      وعلى الرغم من ترسخ مبدأ عدم التمييز يف ال          -١٣
 دون تنفيذ احلـق يف الـصحة        غري املواطنني بعض املفاهيم اخلاطئة املتصلة بتطبيق املبدأ على        

 غري املواطنني ونتيجة لذلك، غالباً ما خيضع متتع       . واحلق يف السكن الالئق على الصعيد العاملي      
  .اغلها العمليةهبذين احلقني لقوانني الدولة املضيفة وسياساهتا وشو

وأعربت هيئات املعاهدات املختلفة عن قلقها لتعرض املهاجرين وأسرهم يف الغالب             -١٤
ويف أعقاب األزمة    .)٤(والرعاية الصحية والتعليم   العمل والسكن  جماالت   للتمييز يف ويف الواقع   

 يف متتـع   وتضاعف تأثريها السليب  وكره األجانب االقتصادية العاملية، ازدادت حاالت التمييز      
وأصدرت الدول بصفة متزايدة تدابري تقييدية هلا آثـار ضـائرة           . املهاجرين حبقوق اإلنسان  

التمتع باحلق يف الصحة واحلق يف السكن الالئق كوسيلة ميكن القول إهنا ترمي إىل ردع                على
وغالبـاً مـا    . )٥(إىل بلـدان املنـشأ    " الطوعيـة "املهاجرين غري النظاميني وتشجيع العودة      

املهاجرين احلصول على اخلدمات األساسية أو ال يتسىن هلـم احلـصول عليهـا           على تعذري
على مستويات ال تفي باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان بسبب قوانني من ذلـك القبيـل                إال

متارس التمييز ضد املهاجرين أو برامج وسياسات تعجز عن تناول احتياجـات املهـاجرين              
  .اخلاصة ومواطن ضعفهم

وفضالً عن ذلك، قد يستبعد جترمي اهلجرة غري النظامية وغري ذلك من تدابري مراقبة                -١٥
والقوانني اليت تفرض . اهلجرة بصورة غري مباشرة متتع املهاجرين غري النظاميني حبقوق اإلنسان      

 وغريهـم   والعاملني يف سلك القضاء   على موظفي الدوائر احلكومية وأصحاب املهن الصحية        
ملصلحة مقتضيات تبليغ الشرطة أو سلطات اهلجرة عن املهاجرين غري النظاميني          من أصحاب ا  

هي قوانني حترم مثل هؤالء املهاجرين عملياً من فرص احلصول على الرعاية الصحية والسكن              
سـبل  واللجوء إىل القضاء إذ يترددون يف السعي إىل االستفادة من اخلـدمات العامـة أو                

  .)٦(ن العواقب السلبية الناجتة عن كشف وضعهم غري النظامي خشية ماالنتصاف القانونية
ويبدي املقرر اخلاص أيضاً قلقه لالفتقار العام إىل سياسات وتدابري شاملة هتدف إىل               -١٦

وقد يفضي غيـاب تلـك      . محاية حقي املهاجرين يف الصحة والسكن الالئق والنهوض هبما        
ول باختاذ اخلطوات الرامية إىل إعمـال هـذين         السياسات والتدابري إىل انتهاكات اللتزام الد     

__________ 

: انظر على سبيل املثال املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم               )٤(
 من الوثيقـة    ٢٣الفقرة  (جلمهورية العربية السورية    وا) CMW/C/EGY/CO/1 من الوثيقة    ٢٠الفقرة  (مصر  

CMW/C/SYR/CO/1.( 
 Ryszard Cholewinski, Study on Obstacles to Effective Access of Irregular: انظـر املرجـع التـايل    )٥(

Migrants to Minimum Social Rights (Strasbourg, Council of Europe, 2005), p. 17. 
 Office of the: وانظـر أيـضاً املرجـع التـايل    . UNICEF, briefing note, p. 9 :انظر املرجـع التـايل   )٦(

Commissioner for Human Rights, Council of Europe, “Criminalisation of migration in Europe: 

human rights implications”, Issue Paper (Strasbourg, 2010). 
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وعلى سبيل املثال، من احملتمل أن يواجه املهاجرون اجلدد طائفة مـن            . احلقني على وجه تام   
التحديات يف احلصول على الرعاية الصحية أو السكن نظراً إىل إملامهم احملدود بلغة الدولـة               

ومن شأن عدم تـوفر     . يف البلدان املضيفة  املضيفة وعدم إدراكهم للقوانني واألنظمة السارية       
الدعم الالزم مثل إتاحة خدمات التدريب اللغوي أو املعلومات اجملانية عن القوانني واللوائح             

  .ذات الصلة أن يعيق يف الواقع متتع املهاجرين باحلق يف الصحة واحلق يف السكن الالئق
فتقار إىل مؤشرات مصنفة تتعلق     ومن املسائل ذات الصلة مبواطن القلق املذكورة اال         -١٧

واسـتخدام  . )٧(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع األفراد مبن فيهم املهاجرون        
مثل هذه املؤشرات أمر حاسم يف سياق وضع سياسات عامة فعالة حتمي حقي مجيع األفراد               

صلة يف عدة بلدان ليـست     مبن فيهم املهاجرون يف الصحة والسكن الالئق إال أن البيانات احمل          
مصنفة حسب وضع املهاجرين مما حيجـب عـن األنظـار املهـاجرين غـري النظـاميني                 

  .)٨(خاص بوجه

  حق املهاجرين يف الصحة  - رابعاً  
إن البعد الصحي للهجرة ومعىن التمتع باحلق يف الصحة يف هذا السياق مهـا مـن                  -١٨

يار من املعايري الراسخة يف القانون الـدويل        وهذا احلق هو مع   . شواغل اجملتمع الدويل الرئيسية   
 من العهد الـدويل اخلـاص       ١-١٢واملادة  . )٩(حلقوق اإلنسان وله نطاق ومضمون حمددان     

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي من األحكام احملورية وتعترف فيهـا الـدول             
ـ         "األطراف بوضوح    ن الـصحة البدنيـة     حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن م

  ".والعقلية
 مبدأ عدم التمييز املنصوص عليـه     مبقتضىوتطبيق حق املهاجرين يف الصحة مكفول         -١٩
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       ٢-٢واملادة   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   يف  

ت اللجنة املعنيـة    وعالوة على ذلك، أكد   . احلصرواالجتماعية والثقافية على سبيل املثال ال       
إتاحـة فـرص    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوضوح أن الدول ملزمة بضمان          

متكافئة جلميع األشخاص مبن فيهم املهاجرون للحصول على اخلدمات الـصحية الوقائيـة             
ل وعلى حنو مماث  . )١٠(والعالجية واملسكنة بصرف النظر عن املركز القانوين والوثائق القانونية        

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز            من   ‘٤‘)ه(٥وباإلشارة إىل املادة    
__________ 

 .UNICEF, briefing note, p. 5: انظر املرجع التايل )٧(
 .٦املرجع نفسه، الصفحة  )٨(
 ).٢٠٠٠(١٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٩(
، اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية    ٢٠ من التعليق العام رقم     ٣٠ من املرجع نفسه والفقرة      ٣٤الفقرة   )١٠(

 .واالجتماعية والثقافية
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العنصري، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن حتترم الدول حق غري املـواطنني يف          
االمتناع عن حرماهنم من االستفادة من اخلـدمات الـصحية الوقائيـة      منهابوسائل   الصحة

  .)١١(سكِّنة أو تقييد استفادهتم منهاوالعالجية وامل
اتفاقية العمال املهاجرين بالتحديد الـدول       من   ٤٣تلزم املادة   وباإلضافة إىل ذلك،      -٢٠

بضمان تكافؤ فرص احلصول على خدمات الرعاية الصحية للعمال املهـاجرين النظـاميني             
رهم يف تلقي أي عناية     وتكفل االتفاقية أيضاً حق العمال املهاجرين وأفراد أس       . وأفراد أسرهم 

بصرف النظر عن   وال ميكن عالجه     طبية طارئة حلفظ حياهتم أو تاليف ضرر يلحق بصحتهم        
  ).٢٨املادة (الوضع غري النظامي إلقامتهم أو عملهم 

 لـيس احلـق يف      احلق يف الصحة  وإذ حيلل املضمون املعياري هلذا احلق، يذكر بأن           -٢١
 التمتع مبجموعة متنوعة من املرافق واملنافع واخلدمات        الصحة اجليدة بل هو باألحرى احلق يف      

املرافق تلك  وجيب أن تتوفر    . )١٢(والظروف الضرورية لبلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة       
  .)١٣( ويتيسر احلصول عليها وتكون مقبولة وجيدة النوعيةواملنافع واخلدمات

رافـق واملنـافع    على امل ويشترط عنصر تيسر احلصول وجوب إتاحة فرص احلصول         -٢٢
واخلدمات املرتبطة بالصحة مادياً واقتصادياً جلميع الفئات الـسكانية وال سـيما الفئـات              

وعليه، يعترب مبدأ عـدم     . املستضعفة أو املهمشة دون متييز ألي سبب من األسباب احملظورة         
 والواقع يف   التمييز منطلقاً مهماً على الرغم من تعرض املهاجرين للتمييز يف الغالب يف القانون            

وتربر عدة بلدان مضيفة مسألة احلد من حـصول         . سعيهم إىل احلصول على الرعاية الصحية     
املهاجرين على خدمات الرعاية الصحية على أساس محاية نظم الرعاية فيها مـن املطالبـات     

 وقد يبدو هذا التفكري حمبباً ويكون مفيداً من       . التعسفية وكوسيلة لردع اهلجرة بصفة متزايدة     
الناحية السياسية يف البلدان املضيفة غري أن عدة دراسات تشكك جدياً يف هذا االفتراض ويف               

  .األثر الرادع املنشود ملثل تلك التدابري

  ظروف املهاجرين الصحية  - ألف  
ن أكثـر تعرضـاً للظـروف       وركون املهاج أن ي يشري عدد من التقارير إىل احتمال         -٢٣

جتماعي واالقتصادي الذي يكون متدنياً يف الغالب ومسار        الصحية السيئة بسبب وضعهم اال    
اتضح من الدراسات الـيت     قد  و. اهلجرة واستضعافهم بوصفهم غري مواطنني يف البلد اجلديد       

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن املهـاجرين  أعضاء يف   أجريت يف عدة بلدان     
 البداية الفوائد من اهلجرة يف ظروف صـحية         بصحة جيدة أو حيققون يف    عموماً  قد يتمتعون   
__________ 

 .٣٦، الفقرة )٢٠٠٤(٣٠رقم التوصية العامة  )١١(
 .٩، الفقرة ١٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )١٢(
 .١٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٣(
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 إال أن تلك الفوائد تتقلص مع مرور الزمن ويعزى ذلـك جزئيـاً إىل التعـرض                 ،)١٤(حمسنة
الفئات ذات الدخل املنخفض    تعاين منها   اليت غالباً ما    الصعبة  لظروف العمل والسكن والبيئة     

بالقـذارة  تتـسم   أعماالً  يف الغالب   من املهاجرين   وُيستخدم الكثري   . )١٥(يف البلدان الصناعية  
أو غري خاضعة ألي تنظيم أساساً وقلما تراعي        / يف قطاعات غري رمسية و     والصعوبة واخلطورة 

وتتميز تلك األعمال عادة بكثافة اليد العاملة وتكـون         . ظروف العمل وسائر أوجه احلماية    
  .ذات طبيعة مؤقتة أو مومسية وتنطوي على خماطر مهنية كبرية جداً

وتعترب صحة املهاجرين العقلية أيضاً مسألة مهمة ألن عوامل مثل العزلة االجتماعية              -٢٤
الناجتة عن فراق األسرة والشبكات االجتماعية وانعدام األمن الوظيفي وصـعوبة ظـروف             

وقـد تـؤثر     .)١٦(املعيشة واملعاملة القائمة على االستغالل قد تكون عوامل ذات آثار ضائرة          
ة احملسنة تأثرياً إجيابياً يف صحة املهاجرين العقلية إال أن تقارير أخرى تـشري           الفرص االقتصادي 

. )١٧(إىل إصابة املهاجرين باإلجهاد والقلق واالكتئاب بدرجة أكرب من الـسكان املقـيمني            
وهناك مواطن قلق أخرى معرب عنها بشأن الصحة العقلية لدى املهاجرين احملتجزين وال سيما              

صول على رعاية الصحة العقلية وما يتصل هبا من خـدمات وعـدم       خبصوص عدم تيسر احل   
  .)١٨(كفاية املوارد املخصصة ملعاجلة اعتالالت الصحة العقلية يف صفوف احملتجزين

وحيتمل أيضاً أن يكون ملسارات تنقل املهاجرين وقع سليب كبري على صحتهم قبـل             -٢٥
إىل طرق الدخول الـسرية وغـري       وقد ازدادت حاالت اللجوء     . وصوهلم إىل البلد املضيف   

وعلـى  . الرمسية اخلطرة نتيجة لتشديد القيود املفروضة على دخول بلدان الشمال األكثر ثراء    
سبيل املثال، لعل فئات املهاجرين املستضعفة على غرار ملتمسي اللجوء أو ضحايا االجتـار              

صبحت أكثـر   والتهريب تعرضت للعنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس وأ          
عرضة العتالل الصحة وقلت قدرهتا على اختاذ قرارات مستنرية خبصوص صحتها يف بلـدان              

__________ 

 Steven Kennedy, James Ted McDonald and Nicholas Biddle, “The healthy: انظر املرجـع التـايل   )١٤(

immigrant effect and immigrant selection: evidence from four countries”, SEDAP [Program for 

Research on Social and Economic Dimensions of an Aging Population] Research Paper No. 164 

(December 2006). 
 Barry R. Chiswick, Yew Liang Lee and Paul W. Miller, “Immigrant selection systems: انظر املرجع التايل )١٥(

and immigrant health”, Contemporary Economic Policy, vol. 26, No. 4, pp. 555–578 (pp. 561–565). 
 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report: انظر املرجع التايل )١٦(

2009 – Overcoming Barriers: Human Mobility and Development (New York, 2009), p. 56. 

Available from http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/. 
 .املرجع نفسه )١٧(
 ,Doctors without Borders/Médecins Sans Frontières, “Migrants: انظر على سبيل املثال املرجـع التـايل   )١٨(

refugees and asylum seekers: vulnerable people at Europe’s doorstep”, 6 July 2009. Available from 

www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2009/MSF-Migrants-Refugees-AsslymSeekers.pdf. 
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ووفقاً ملنظمة الصحة العاملية، يؤدي التعرض للمخـاطر املتـصلة بتحـرك            . املنشأ أو العبور  
السكان أيضاً إىل زيادة ضعف املهاجرين إزاء اإلصابة باالضطرابات النفسية واالجتماعيـة            

مث إن الفرص احملدودة للحصول على الرعايـة        . ي املخدرات وإدمان الكحول والعنف    وتعاط
الصحية خالل مرحليت االنتقال واالخنراط املبكر يف اجملتمع من مسار اهلجرة تزيـد العـبء               

  .)١٩(الناجم عن التهاون يف عالج األمراض

 املواجهة يف جمال تيسر احلصول على اخلدماتالتحديات   - باء  

اك بون شاسع بني الفصاحة املتعلقة بالتطبيق العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع بتلك            هن  -٢٦
ويف حني أن املعايري الدولية حلقوق اإلنسان تقضي بـأن تـوفر الـدول              . احلقوق يف الواقع  

خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية جلميع األفراد بصرف النظر عـن جنـسيتهم أو              
 الدول املضيفة كانت أقل استعداداً للوفاء بتلك املعايري خـشية           ، فإن )٢٠(وضعهم كمهاجرين 

أن يبطل مثل ذلك اإلجراء سياسات مراقبة اهلجرة ويرهق اخلدمات الـصحية واخلـدمات              
  .االجتماعية األخرى

وختتلف استحقاقات املهاجرين وفرص حصوهلم على خدمات الرعايـة الـصحية             -٢٧
. )٢١(اً حسب الدولة موضع التركيز ووضع املهاجرين  ومستويات تلك اخلدمات اختالفاً شديد    

وقد يتراوح نطاقها بني الرعاية الطارئة والتغطية الصحية املوسعة للجميع مبا يشمل املهاجرين             
ويف أحد طريف التشكيلة املتاحة، قد تكون استحقاقات املهاجرين النظـاميني           . غري النظاميني 

ات مواطين الدول املضيفة على الـرغم مـن         الذين يفون ببعض الشروط مشاهبة الستحقاق     
احتمال وجود أوجه اختالف بني املهاجرين املقيمني ألجل طويل واملهاجرين املقيمني ألجل            

أما يف الطـرف اآلخـر،    . )٢٢(قصري من حيث االستحقاقات وفرص احلصول على اخلدمات       
 للحياة ألن املرافـق  فيحتمل أن يعجز غري املواطنني عن احلصول على خدمات املداواة املنقذة 

. )٢٣(أو غري حامل لوثيقة وطنية حتدد اهلوية" أجنبياً"ترفض املعاجلة على أساس كون الشخص 

__________ 

 .١٧، الفقرة ٦١/١٢، الوثيقة ج"صحة املهاجرين"منظمة الصحة العاملية،  )١٩(
 .١٠، الفقرة )١٩٩٠(٣ية والثقافية، التعليق العام رقم انظر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماع )٢٠(
 ,Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM): انظر املرجع التـايل  )٢١(

Access to Health Care for Undocumented Migrants in Europe (Brussels, 2007). Available from 

www.picum.org/article/reports. 
 Immigrant Centre of Ireland and Independent Law Centre, submission to the: انظر املرجع التـايل  )٢٢(

Special Rapporteur on the human rights of migrants on access to economic and social rights by 

migrants – particularly, the enjoyment of the right to an adequate standard of living and the right to 

health for undocumented migrants in Ireland, January 2010. 
 .UNDP, Human Development Report 2009, p. 56: انظر املرجع التايل )٢٣(
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وما ميكن إتاحته بني هذين الطرفني هو دفع خدمات الرعاية الصحية الوقائية واألولية مبا فيها               
وعلى الرغم من   . )٢٤(ددةخدمات الرعاية الطارئة واخلدمات الطبية اجملانية لبعض األسباب احمل        

ذلك، يربط معظم البلدان فرص احلصول على خدمات الرعاية الصحية غري الطارئة بوضـع              
  .األشخاص كمهاجرين

وقد وضعت الدول معايري خمتلفة حتدد خدمات الرعاية الصحية الطارئة غري أن ذلك               -٢٨
عاية الـصحية مـشروطة     األمر ال يتناول لألسف املسألة األساسية املتمثلة يف عدم جعل الر          

ويف هذا املضمار، ليس جمرد االلتزام بالرعاية الطارئة أمراً ال مربر           . بوضع الشخص كمهاجر  
له من منظور حقوق اإلنسان فحسب بل من منظور الصحة العامة أيضاً إذ ميكن أن يتعرض                

كل من املهاجرون وأفراد اجملتمع املضيف ملخاطر صحية نتيجة للعجز عن احلصول على أي ش       
ونظراً إىل النسبة الصغرية نسبياً من املهاجرين غري النظاميني وقلـة           . الرعاية الوقائية واألولية  

انتفاعهم باخلدمات، أشار اخلرباء إىل احتمال خفض تكاليف النظام الصحي يف الواقع عـن              
طـارئ  طريق إمداد املهاجرين خبدمات الرعاية الوقائية واألولية بدالً من خدمات التدخل ال           

ويف هذا السياق، يشدد املقرر اخلاص على ما يكتسيه توفري خـدمات الرعايـة              . )٢٥(املتأخر
الصحية األولية األساسية للمهاجرين من أمهية حامسة ألن املهاجرين قد يضطرون يف الغالب             
إىل مداواة أنفسهم واالعتماد على اخلدمات الصحية يف وقت الحق من جمرى تفاقم حاالت              

  .مقارنة بأفراد اجملتمع املضيفاعتالهلم 

  النساء والفتيات املهاجرات يف الصحةحق   - جيم  
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة احلـق يف              ١٢تضمن املادة     -٢٩

 على أساس املساواة    ، مبا فيها خدمات تنظيم األسرة     ،احلصول على خدمات الرعاية الصحية    
م هذه املادة بصفة خاصة بوجاهتها إذ تواجـه النـساء والفتيـات             وتتس. بني الرجل واملرأة  

فقد يتعرضن للتمييز اجلنسي والتمييز على أساس       . املهاجرات حتديات معينة يف ميدان الصحة     
نوع اجلنس مثل إلزامهن بإجراء اختبار الكشف عن مرض اإليدز والعـدوى بفريوسـه أو               

 فضالً عن تعرضهن لالعتداء     ،ل على موافقتهن  اختبار احلمل أو سائر االختبارات دون احلصو      
ويشّغل العديد من املهاجرات    . )٢٦(اجلنسي والبدين من جانب العمالء واملرافقني أثناء العبور       

 املضيفة ألداء أعمال تتطلب مهارات متدنية يف قطاعات التصنيع أو خدمة املنازل             البلدانيف  
__________ 

 .PICUM, Access to Health Care, pp. 7–9: انظر املرجع التايل )٢٤(
 Global Health Advocacy Project, “Proposals to exclude overseas visitors from: انظر املرجع التايل )٢٥(

eligibility to free NHS primary medical services: a summary of submissions to a Department of Health 

consultation whose findings were never published” (Cambridge, 2008). Available from 

www.medsin.org/downloads/page_attachments/0000/1939/Where_s_the_Consultation_-_FINAL.pdf. 
 .١٨ و١٧ و١٢، الفقرات )٢٠٠٨(٢٦جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم  )٢٦(
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. وقلما يتيسر هلن احلصول على اخلدمات الصحيةيفتقرن إىل وضع قانوين    أو الترفيه وغالباً ما   
أو العنف البدين واجلنسي من جانب أرباب عملهن أو         /يتعرضن لالستغالل و  هّن كثرياً ما    و

وال يتاح هلن سوى القليل مـن       اإليدز  لإلصابة بعدوى   وقد يتعرضن بوجه خاص     . زبائنهن
  .)٢٧(فرص العمل البديلة

دمة املنازل هن يف عداد فئات العمال املهـاجرين         والعامالت املهاجرات يف جمال خ      -٣٠
ويبدو أن هناك منطاً منتشراً من حاالت االعتداء البدين واجلنسي والنفسي على            . األشد ضعفاً 

 وغالباً ما هتدد أيضاً صحة هؤالء األشـخاص وسـالمتهم دون            ،)٢٨(خدم املنازل املهاجرين  
وعالوة على ذلـك، يـزداد      . ري االحتياطية تزويدهم باملعلومات املالئمة عن املخاطر والتداب     

. أولئك األشخاص ضعفاً بسبب عدم توفر آليات قانونية حملية تعترف حبقوقهم أو حتميهـا             
ونتيجة لذلك، غالباً ما حيرمون من التأمني الصحي وسائر وسائل احلماية االجتماعية واملهنية             

  .ر نظراً إىل انعدام الرعاية الصحيةومييلون إىل احلصول على الرعاية يف وقت متأخ. )٢٩(املهمة
وغالباً ما تعاين النساء والفتيات املهاجرات أيضاً من مشاكل صحية خمتلفة تتـصل               -٣١

ويأيت العديد . )٣٠(باحلمل واألمراض النسائية وتكون أكثر تعقيداً مقارنة بسكان البلد املضيف         
بطة بالصحة اجلنسية واإلجنابية مبا منهن من بلدان تشهد قصوراً يف اخلدمات أو املعلومات املرت  

فيها اخلدمات أو املعلومات املتصلة بتنظيم األسرة أو تتمتع مبعارف أو خربات قليلة متعلقـة               
ونتيجة لذلك، حيتمل أن يكون معدل حاالت احلمل غري املرغـوب فيـه             . بتلك اخلدمات 

 عن اإلبعادتعرضاً ملخاطر أكثر مرتفعاً يف صفوف النساء والفتيات املهاجرات اللوايت قد يكن          
 ويف الواقـع، لعـل عـدد    .)٣١(املضيفمقارنة بالنساء من البلد   اإلجهاض القسري    أو البلد

طلبات اإلجهاض لدى النساء والفتيات املهاجرات يكون ضعف عدد الطلبات يف صـفوف             
النساء من سكان البلد املضيف بثالث أو أربع مرات بسبب التمييز املستمر ضـد النـساء                

حاالت اخلـداج   وفضالً عن ذلك، قد يساهم انعدام الرعاية قبل الوالدة يف زيادة            . حلواملا

__________ 

 ,UNAIDS, “HIV and International Labour Migration”, Policy Brief, June 2008: انظر املرجع التايل )٢٧(

first page. 
 United Nations Population Fund (UNFPA), State of World Population 2006: A: انظر املرجع التايل )٢٨(

Passage to Hope – Women and International Migration (New York, 2006). Available from 

www.unfpa.org/swp/2006/english/introduction.html. 
 .UNICEF, briefing note (see footnote 5), p. 12:  املرجع التايلانظر )٢٩(
 Manuel Carballo, “The challenge of migration and health”, International Centre: انظر املرجع التايل )٣٠(

for Migration and Health Feature Article (2007), p. 2. 
 .١٨، الفقرة ٢٦صية العامة رقم جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، التو )٣١(
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ويف بعض   .)٣٢( لدى النساء والفتيات املهاجرات    ومقدمات االرتعاج وغريها من املضاعفات    
اجلنسية على أساس احلق املكتسب عند      (حق األرض   البلدان اليت متنح اجلنسية بناء على مبدأ        

ت عقبات وقيود ترمي إىل منع املهاجرات من الوالدة يف البلد املضيف واحليلولة    ، وضع )املولد
 وعالوة على ذلك، حيتمل أن تضطر املهـاجرات         .)٣٣(بالتايل دون اكتساب أبنائهن اجلنسية    

احلوامل إىل دفع رسوم املستشفيات بناء على جنسيتهن أو وضعهن كمهاجرات يف حـاالت   
ومما يثري القلق بوجه خـاص حتميـل        . واطنات دفع أي رسم   ال يتوجب فيها على النساء امل     

النساء والفتيات احلوامل اللوايت ال يتمتعن بوضع نظامي كمهاجرات تكـاليف اخلـدمات             
  .)٣٤(املتاحة هلن اليت ال تشمل اخلدمات الطارئة

وفيما يتعلق باملهاجرين احملتجزين، استلم املقرر اخلاص تقارير عن حمتجزين حرمـوا              -٣٢
 قصد وخببث من املعاجلة الطبية املناسبة اليت حيق هلم احلصول عليها مبوجب التشريع أثناء               عن

 وهذا أمر مقلق بصفة خاصة لدى األطفال والنـساء          .)٣٥(احتجازهم لدى السلطات الوطنية   
ويعد إنكار احلقوق اإلجنابية للنساء اللوايت تعرضن العتـداء جنـسي أو            . وضحايا التعذيب 
ري معلومات مالئمة عن خياراهتن اإلجنابية يف حال كوهنن حوامـل خرقـاً             التخلف عن توف  

  .اللتزام الدول بضمان تكافؤ فرص احلصول على الرعاية الصحية

  حق األطفال املهاجرين يف الصحة  - دال  
تنص اتفاقية حقوق الطفل بشكل مستفيض على حق الطفـل يف التمتـع بـأعلى                 -٣٣

زم الدول مبوجب تلك املادة ببـذل قـصارى         توتل). ٢٤املادة  (مستوى صحي ميكن بلوغه     
" لتضمن أال ُيحرم أي طفل من حقه يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية هذه             "جهدها  

__________ 

 P. Bollini and others, “Pregnancy outcome of migrant women and integration: انظر املرجع التـايل  )٣٢(

policy: a systematic review of the international literature”, Social Science and Medicine, vol. 68, 

No. 3 (February 2009), pp. 452–461. 
 Brooke Kirkland, “Limiting the application of jus soli: the resulting status of: انظر املرجع التـايل  )٣٣(

undocumented children in the United States”, Buffalo Human Rights Law Review, vol. 12 (2006). 

See also for example N. Bernstein, “Protests brew over attempt to deport a woman”, New York 

Times, 14 February 2006. Available from www.nytimes.com/2006/02/14/nyregion/14deport.html. 
 Ulrike Nordin, “Health care for the hidden”, Magazine of the Red: انظر على سبيل املثال املرجع التـايل  )٣٤(

Cross Red Crescent, No. 1 (2007). Available from www.redcross.int/EN/mag/magazine2007_1/14-

15.html. 
 Human Rights Watch, Detained and Dismissed: Women’s: انظر على سبيل املثـال املرجـع التـايل    )٣٥(

Struggles to Obtain Health Care in United States Immigration Detention (New York, 2009). 

Available from www.hrw.org/en/reports/2009/03/16/detained-and-dismissed. 
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الرعاية الصحية  "لألطفال وكفالة   " املساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتني     "بوسائل منها 
  ".املناسبة لألمهات قبل الوالدة وبعدها

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيذها الفعلي يف       سف، هناك فوارق هائلة بني      ولأل  -٣٤
جمال الرعاية الصحية لفائدة األطفال املهاجرين سواء أكانوا متمتعني بوضع نظامي أو غـري              

وللرعاية غري الكافية عواقب طويلة األمد على منـو         . مصحوبني أو غري مصحوبني   نظامي أم   
وء واجب الدول املتمثل يف محاية أشد الفئات ضعفاً، ينبغي أن يـصبح             وعليه ويف ض  . الطفل

  .تيسر حصول األطفال املهاجرين على الرعاية الصحية أمراً ذا أولوية ملحة
وبصفة عامة، تؤثر القيود املفروضة على حقوق املهاجرين البالغني تـأثرياً ضـائراً               -٣٥

وتشري تقـارير   . )٣٦(ألطفال يف األمد الطويل   وفورياً يف حقوق أبنائهم وحيتمل أن تكبح منو ا        
إىل أن ظروف العمل واألوضاع االقتصادية السيئة اليت يعاين منها املهاجرون البالغون تـضر              
بصحة أبنائهم وعافيتهم بشكل عام كما يتضح من والدة اخلدج وزيادة خماطر اإلصابة مبرض 

ملهاجرون من الرعاية الصحية فمـن      وإضافة إىل ذلك، إذا حرم اآلباء ا      . )٣٧(عضال أو الوفاة  
  .احملتمل أيضاً أن حيرم أبناؤهم منها

وقد يؤثر وضع اآلباء املهاجرين القانوين أيضاً يف حصول أطفال املهـاجرين علـى                -٣٦
ولعل بعض أبناء املهاجرين هم من مواطين البلد املضيف مبقتـضى           . خدمات الرعاية الصحية  

يواجهون العوائق يف احلصول على الرعايـة الـصحية         مبدأ حق األرض إال أهنم قد يظلون        
وخاصة إذا كان آباؤهم مهاجرين ال يتمتعون بوضع نظامي وترددوا بالتايل يف الـسعي إىل               

وعلى حنـو مماثـل،   . احلصول على الرعاية الصحية خشية الكشف عن وضعهم كمهاجرين       
ظم اليت تـستهدف أبنـاء      يستفيد العديد من األطفال غري املتمتعني بوضع نظامي من الن          ال

املهاجرين ذوي الدخل املنخفض وتوفر الرعاية الصحية بصرف النظر عن القدرة على السداد             
  .)٣٨(ألن آباءهم يترددون يف اللجوء إىل اخلدمات االجتماعية خمافة تبليغ السلطات عنهم

اشـرة  وعالوة على ذلك، قد حتول بعض القوانني والسياسات والتدابري بصورة غري مب          -٣٧
ويف بعض البلـدان مـثالً،      . دون حصول أبناء املهاجرين غري النظاميني على اخلدمات الصحية        

جيب على الوالدة أن تكون مهاجرة نظامية لكي حتصل على شهادة ميالد ملولودها مما جيعل من                
  .الصعب تيسر حصول أبناء املهاجرين غري املتمتعني بوضع نظامي على خدمات الرعاية الصحية

__________ 

 .UNICEF, briefing note (see footnote 5), p. 12: انظر املرجع التايل )٣٦(
 Amnesty International, Disposable Labour: Rights of Migrant: انظر على سبيل املثال املرجع التـايل  )٣٧(

Workers in South Korea (London, 2009), p. 78. 
 F. Crépeau and others, “Right and access to healthcare for undocumented: انظـر املرجـع التـايل    )٣٨(

children: addressing the gap between international conventions and disparate implementations in 

North America and Europe”, Social Science and Medicine, vol. 70, No. 2 (January 2010), p. 5. 

Available from http://ssrn.com/abstract=1513419. 
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ويعرب املقرر اخلاص أيضاً عن قلقه بوجه خاص الحتجاز األطفـال املهـاجرين               -٣٨
اإلداري ويذكر مبا سبق له إعالنه أي باللجوء إىل احتجاز األطفـال املهـاجرين كمـالذ                

ويالحظ مع القلق مواصلة احتجاز أطفال يعانون من ظروف طبية خطرية وأطفال            . )٣٩(أخري
 اإلرشادات اليت تشري بوضـوح إىل ضـرورة عـدم           معوقني بشكل منتظم على الرغم من     

وتتفاقم اهلموم الصحية اخلاصة باألطفال املهاجرين احملتجزين نتيجة لعدم تـوفري           . احتجازهم
وباإلضافة إىل ذلك، هناك قصور يف تـشخيص صـحة          . )٤٠(خدمات طبية وعالجية كافية   

 على خدمات املـشورة     األطفال العقلية على حنو مالئم فضالً عن عدم كفاية فرص احلصول          
  .)٤١(وسائر خدمات املساعدة

  حق املهاجرين يف السكن الالئق  - خامساً 
ال ميكن أن يكون التشديد على أمهية ضمان إعمال احلق يف السكن الالئـق أمـراً                  -٣٩

. مبالغاً فيه نظراً إىل صلة ذلك بإعمال حقوق اإلنسان األساسية األخرى مثل احلق يف الصحة            
 االفتقار إىل السكن الالئق قد يسبب عدة مشاكل صحية مثل سوء التغذيـة              ومن اجللي أن  

 فضالً عن األمراض النامجة عن انعدام امليـاه         )٤٢(ومشاكل الصحة العقلية وتعاطي املخدرات    
فجـوة  "وعلى الرغم من أمهية ذلك احلق، ال تزال هناك          . الصاحلة للشرب أو النوم يف العراء     

ملعايري الدولية حلقوق اإلنسان واحلالة السائدة يف العديد من أحناء          بني ا " واسعة على حنو مقلق   
  . وال سيما فيما يتصل باملهاجرين من النساء واألطفال)٤٣(العامل
ستوى معيشي الئق   التمتع مب واحلق يف السكن الالئق هو جزء ال يتجزأ من احلق يف              -٤٠

باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة     من العهد الدويل اخلاص      ١-١١املادة  تنص عليه   وفقاً ملا   
والدول ملزمة عمالً هبذه املادة باختاذ تدابري تدرجيية بقدر ما تتوفر املوارد لـديها              . والثقافية

مبجهودها الفردي وعن طريق املساعدة الدولية الحترام حق كل شخص يف السكن الالئـق              
 مـن االتفاقيـة     ٥ة  وتضمن املاد . ومحايته والنهوض به بصرف النظر عن جنسية الشخص       

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري أيضاً هذا احلق دون متييز علـى أسـاس                
__________ 

 .)A/HRC/11/7 من الوثيقة ٦٠ و٤٣الفقرتان (تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين  )٣٩(
 The arrest and detention of children subject to immigration control: a report“: انظر املرجع التـايل  )٤٠(

following the Children’s Commissioner for England’s visit to Yarl’s Wood Immigration Removal 

Centre” (11 Million, 2009). 
 The Children’s Commissioner for England’s follow up report to: The arrest and“: انظر املرجع التايل )٤١(

detention of children subject to immigration control” (11 Million, 2010), pp. 44–46. 
 Human Rights and Equal Opportunity Commission (Australia), “Homelessness: انظر املرجع التايل )٤٢(

is a human rights issue” (2008), p. 8. 
 .٤، الفقرة )١٩٩١(٤ثقافية، التعليق العام رقم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال )٤٣(
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وقد أكدت جلنة القضاء على التمييز )) ه(٥املادة (العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين      
 مـن   ١-٦٤كما تلزم الدول مبوجب املادة      . )٤٤(العنصري حظر التمييز على أساس اجلنسية     

فيما يتعلق بـاهلجرة    " الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية   "العمال املهاجرين بتعزيز    اتفاقية  
. الدولية مما ميكن القول إنه ينطوي على احلق يف السكن الالئق جلميع العمـال املهـاجرين               

 فـرص   وُتكفل أيضاً وحتديداً للعمال املهاجرين النظاميني املساواة يف املعاملـة بالنـسبة إىل            
احلصول على السكن، مبا يف ذلك مشاريع اإلسكان االجتماعي، واحلماية من االستغالل فيما  

  . من االتفاقية١-٤٣يتعلق برسوم اإلجيار بناء على املادة 
وإذ حتلل التحديات اليت يواجهها املهاجرون يف إطار متتعهم هبذا احلق، فمن املهـم                -٤١

يس احلق يف املأوى ال غري بل هو احلق يف العيش يف بيئة             مالحظة أن احلق يف السكن الالئق ل      
 مـن   بعـدد  مرهون الئق   غري أم الئقاً أكان   سواءوالسكن  . )٤٥(ما يف أمن وسالم وكرامة    

 وتيـسر  الكلفـة  على حتمل    والقدرة حيازة األراضي    أمن مجلة أمور    يفالعناصر اليت تشمل    
 سـياق   ويف.  واهلياكـل األساسـية    احلصول على السكن واملوقع وتوفر اخلدمات واملرافق      

 احلـصول علـى     تيسر جمايلاملهاجرين، لفت انتباه املقرر اخلاص إىل التحديات املواجهة يف          
  .أمن حيازة األراضي نظراً إىل وضع املهاجرين الضعيف بوصفهم غري مواطننيالسكن و

  التحديات املواجهة يف جمال تيسر احلصول على السكن  - ألف  
م التمييز واملساواة له دور أساسي يف ضمان تيسر احلصول على السكن            إن مبدأ عد    -٤٢

شددت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية     ويف هذا الصدد،  . الالئق ملن حيق هلم ذلك    
واالجتماعية والثقافية على ضرورة منح األولوية للفئات احملرومة من أجل ضمان احلـصول             

  .)٤٦(ةعلى السكن الالئق بصورة كاملة ومستمر
وعلى الرغم من ذلك، ما زالت هناك يف الواقع طائفة من التحديات الـيت ينبغـي                  -٤٣

ويف . التصدي هلا سعياً إىل إعمال هذا العنصر من احلق يف السكن الالئق على وجـه تـام                
. السوق اخلاصة للمساكن، غالباً ما مينع التمييز املهاجرين من احلصول على السكن الالئـق             

يكون مباشراً مبعىن أن بعض إعالنات املساكن قد تشري صراحة إىل كون بعض             ولعل التمييز   
ذوي الوظـائف   فئات األفراد غري مرغوب فيها كفئات مستأجرة أو إىل تفضيل املـواطنني             

وهناك أيضاً تقارير تفيد بتعرض أفراد من احملدد أو املتصور أهنم ينتمون إىل بعض           . )٤٧(الدائمة

__________ 

 .٣٢، الفقرة ٣٠جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم  )٤٤(
 .٧، الفقرة ٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٤٥(
 .)ه(٨املرجع نفسه، الفقرة  )٤٦(
، قرار بـشأن    ضد النرويج . أ. قضية ف ،  ١٨/٢٠٠٠لعنصري، البالغ رقم    انظر جلنة القضاء على التمييز ا      )٤٧(

 .٢٠٠١مارس / آذار٢١املقبولية الصادر يف 
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 ١١هجمات  ة للتمييز يف السوق اخلاصة ملساكن اإلجيار وال سيما منذ           الفئات اإلثنية والديني  
  .)٤٨(٢٠٠١سبتمرب /أيلول
. وميكن أن ينجم التمييز يف جمال اإلسكان أيضاً عن الفقر والتـهميش االقتـصادي        -٤٤

وغالباً ما يرتّل املهاجرون الذين قد يعانون من التهميش يف سوق العمل ويصادفون يف الغالب        
يف تأمني وظائف ثابتة بأجور معقولة إىل مـستوى أدىن مـن حيـث وضـعهم                املصاعب  

االجتماعي واالقتصادي وحيتمل أن يتعرضوا للمعاملة التمييزية مـن جانـب مؤسـسات             
 وقد تلقى املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنـصر مـن عناصـر احلـق      .)٤٩(اإلسكان

ذا السياق شهادات من عمال مهاجرين      يف ه  مستوى معيشي الئق وباحلق يف عدم التمييز       يف
يتيسر هلم احلصول على سكن جيد واضطروا إىل اإلقامة يف مساكن غري رمسية يف مواقـع                 مل

  .)٥٠(البناء أو منازل مكتظة بالناس أو إىل استئجار األسّرة حسب عدد الساعات
عض ولعل املهاجرين يتعرضون للتمييز بصورة غري مباشرة إذ حيتمل أن يكـون لـب               -٤٥

وعلى سبيل املثـال،  . املعايري املعتمدة للحصول على مساكن اإلجيار وقع غري متناسب عليهم      
يكون املهاجرون اجلدد يف وضع غري مؤات حيثما يطلب منهم أصحاب امللـك سـجالت               
اإلجيار أو االئتمان أو املسار املهين كجزء من الطلبات املقدمة للحصول على السكن ألنـه               

 واالعتماد على مثل تلك املعايري .)٥١( من ذلك القبيل يف الدولة املضيفةليست لديهم سجالت 
قد ينطوي على التمييز حيثما يكون وقعها على األفراد غري متناسب على أساس جنـسيتهم               

وإضافة إىل ذلك، من املمكن أن يستصعب املهاجرون اجلدد غري          . )٥٢(وضعهم كمهاجرين  أو
صول على املعلومات عن القـوانني والعقـود وااللتزامـات          الناطقني بلغة الدولة املضيفة احل    

  .األخرى املتعلقة بالسكن وعن فرص الدعم السكين احلكومي أو اجملتمعي
ونظراً إىل الفرص احملدودة املتاحة للمهاجرين للحصول على سكن عـرب الـسوق               -٤٦

يت توفرها املساكن   اخلاصة، فمن املقلق أال يتمتع هؤالء األشخاص يف الغالب بشبكة األمان ال           
االجتماعية يف عدة بلدان وال سيما يف األماكن اليت تعاين من نقص يف املساكن االجتماعيـة              

وقد ال حيق لبعض فئات املهاجرين مثل املهاجرين ذوي تأشريات الدخول املؤقتـة             . )٥٣(عامة
__________ 

 Ontario Human Rights Commission, Policy on Human Rights and Rental: انظـر املرجـع التـايل    )٤٨(

Housing (2009), p. 19. 
 .٦١املرجع نفسه، الصفحة  )٤٩(
، )A/HRC/7/16/Add.2 من الوثيقة    ٧٤الفقرة  (عين بالسكن الالئق، البعثة إىل إسبانيا       تقرير املقرر اخلاص امل    )٥٠(

 ).A/HRC/13/20/Add.4الوثيقة (والبعثة إىل الواليات املتحدة األمريكية 
 Network of Immigrant and Refugee Women Australia Inc., “Housing and: انظـر املرجـع التـايل    )٥١(

homelessness: challenges for immigrant and refugee women, follow-up report” (2009), p. 17. 
 .Ontario Human Rights Commission, Policy, pp. 61–62: انظر املرجع التايل )٥٢(
 .Cholewinski, Study on Obstacles (see footnote 6), p. 34: انظر املرجع التايل )٥٣(
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ل على   أو يعترب املهاجرون من مقدمي طلبات احلصو       ،)٥٤(احلصول على املساكن االجتماعية   
ويف بعض البلدان، يشترط اكتساب اجلنسية      . )٥٥(املساكن األقل استحساناً مقارنة باملواطنني    

 مما حيول دون حصول املهاجرين اجلدد مبن فيهم املهاجرون          ،)٥٦(لتأجري املساكن االجتماعية  
  .املعدمون على تلك املساكن

فهم . صول على سكن الئق   ويواجه املهاجرون غري النظاميني حىت حتديات أكرب يف احل          -٤٧
وقد الحظ املقرر اخلاص    . يصادفون مصاعب مجة الستئجار ممتلكات خاصة ذات نوعية جيدة        

خالل بعثاته القطرية أن العمال املهاجرين غري النظاميني غالباً ما يكونون مشردين أو يقطنون يف            
ضخم املـصاعب يف    وتت. )٥٧(أماكن تكتظ بالسكان وتتسم بظروفها غري املأمونة وغري الصحية        

عن املهاجرين غـري    " بالتبليغ" وتلزم   )٥٨(البلدان اليت تعترب وجود املهاجرين غري النظامي جرمية       
  .)٥٩(ففي بعض البلدان، يعد منح املساكن هلؤالء املهاجرين جرمية يف الواقع. النظاميني

ن غري  طريق املهاجري تعترض   عقبات عملية    تكون هناك وعالوة على ذلك، غالباً ما        -٤٨
على سبيل املثال، قد يطلب أصـحاب امللـك         ف. مساكنالستئجار  الذين يسعون   النظاميني  

جمموعة متنوعة من الوثائق مثل الوثائق اليت تثبت تسجيل اإلقامة وسجالت املـسار املهـين               
. )٦٠(وبيانات الدخل اليت يعترب توفريها أمراً شبه مستحيل بالنسبة إىل املهاجرين غري النظاميني            

ليه، غالباً ما يلجأ هؤالء املهاجرون إىل مساكن مؤجرة من الباطن أو مستأجرة يف سوق               وع
على الرغم من ظروف املـسكن      باهظة  املساكن غري الرمسية وجيب عليهم دفع رسوم إجيار         

تشري إىل أنه من الشائع أن يقيم املهاجرون غري النظاميني يف مساكن            مثة تقارير   و. السيئة جداً 

__________ 

 ,.Network of Immigrant and Refugee Women Australia Inc: انظر على سبيل املثال املرجـع التـايل   )٥٤(

“Housing and homelessness”, p. 11. 
 A. Chrzanowska, K. Wencel and M. Fagasinski, “Poland: a: انظر على سبيل املثال املرجـع التـايل   )٥٥(

migration crossroad”, in Social Watch, European Report 2009 – Migrants in Europe as 

Development Actors: Between Hope and Vulnerability (Brussels, 2009), p. 73. 
 Rebecca Van Parys and Nele Verbruggen, “Report on the housing situation of: انظر املرجع التـايل  )٥٦(

undocumented migrants in six European countries: Austria, Belgium, Germany, Italy, the 

Netherlands and Spain” (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, 

2004), p. 24. 
انظر على سبيل املثال تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، البعثة إىل الواليـات املتحـدة                  )٥٧(

 .)A/HRC/7/12/Add.2 من الوثيقة ٨٩الفقرة (األمريكية 
 .Van Parys and Verbruggen, “Housing situation”, p. 24: انظر على سبيل املثال املرجع التايل )٥٨(
 .Criminalisation of Migration in Europe” (see footnote 9), p. 26“: انظر املرجع التايل )٥٩(
 .Van Parys and Verbruggen, “Housing situation”, pp. 20–21: انظر املرجع التايل )٦٠(
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األسّرة مع العديد من األشخاص اآلخرين الذين خيتلف توقيت عملهم نظراً           امسوا  ويتقمكتظة  
  .)٦١(إىل رسوم اإلجيار املرتفعة

ويف بعض احلاالت، يوفر أرباب العمل املسكن للعمال املهاجرين كجزء من شروط              -٤٩
 العمل إال أن مستوى املسكن املتاح غالباً ما يكون بعيداً كل البعد عن مـستوى الـسكن                

ويف بعض البلدان، يزود العمال املهاجرون حباويات أو مقطورات قابلـة للنقـل أو              . الالئق
  . وال تفي بوضوح مبعايري السكن الالئق)٦٢(مساكن مؤقتة يف مبان يشيدوهنا

وتتفاقم أوضاع السكن غري املستقرة إذ حيرم املهاجرون غري النظاميني عـادة مـن                -٥٠
ومن مواطن القلـق    . )٦٣(املساكن االجتماعية مبوجب القانون   معظم اخلدمات العامة مبا فيها      

املعرب عنها بوجه خاص ما يتعلق مبلتمسي اللجوء الذين يصبحون مهاجرين غـري نظـاميني               
ويفقدون مجيع استحقاقات الدعم والسكن االجتماعيني بعد أن ترفض التماساهتم املقدمـة            

 مللتمسي اللجوء الذين رفضت طلباهتم،      وحىت يف حال إتاحة املساكن االجتماعية     . )٦٤(للجوء
قد يكون مستوى املسكن املتاح أدىن من مستوى السكن الالئق مما يهدف إىل تـشجيعهم               

  .)٦٥(على العودة إىل بلدان املنشأ

  عمليات اإلخالء القسري: يف جمال أمن حيازة األراضيالتحديات املواجهة   - باء  
 األراضي الذي يكفل احلماية القانونية مـن        تشمل معايري السكن الالئق أمن حيازة       -٥١

وإخالء املساكن القـسري    . )٦٦(إخالء املساكن القسري واملضايقة وغري ذلك من التهديدات       
أو اجملتمعات احمللية رغما عنهم بشكل دائم أو مؤقت من بيـوهتم         /نقل األفراد واألسر و   "هو  
. )٦٧("أو غريها من أنواع احلمايـة     أو أراضيهم، دون إتاحة سبل مناسبة للحماية القانونية         /و

جسيمة جملموعة  ومن املسلم به على نطاق واسع أن عمليات اإلخالء القسري هي انتهاكات             
  .)٦٨(كبرية من حقوق اإلنسان وال سيما احلق يف السكن الالئق

__________ 

 .٢١ و١٧املرجع نفسه، الصفحتان  )٦١(
 Human Rights Watch, Are you Happy to Cheat Us? Exploitation of Migrant: انظر املرجع التـايل  )٦٢(

Construction Workers in Russia, p. 62. 
 .Van Parys and Verbruggen, “Housing situation”, p. 24: انظر املرجع التايل )٦٣(
 .Cholewinski, Study on Obstacles (see footnote 6), p. 34: ايلانظر املرجع الت )٦٤(
 ,David Weissbrodt, The Human Rights of Non-Citizens (Oxford: انظر على سبيل املثال املرجع التايل )٦٥(

Oxford University Press, 2009), pp. 149–150. 
 ).أ(٨، الفقرة ٤ية، التعليق العام رقم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف )٦٦(
 .٣، الفقرة )١٩٩٧(٧اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٦٧(
 ).A/HRC/4/18 من الوثيقة ٦الفقرة (انظر على سبيل املثال تقرير املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق  )٦٨(



A/HRC/14/30 

GE.10-12613 20 

ويالحظ املقرر اخلاص مع األسف انتشار ممارسات اإلخالء القسري اليت يتعرض هلا              -٥٢
 وهناك عدة أمثلة على املهاجرين من الفئات اليت تكـون           .)٦٩( مجيع أحناء العامل   املهاجرون يف 

مستضعفة يف أغلب األحيان مثل املهاجرين غري النظاميني وملتمسي اللجوء واألطفال غـري             
املصحوبني الذين يتعرضون لإلخالء القسري من منازهلم دون إشعار مناسـب أو مـشاورة             

 وغالباً ما تنفذ عمليات اإلخالء القـسري هـذه إلزالـة    .)٧٠(مسبقة أو إتاحة مسكن بديل  
واملخيمات العشوائية وغريها من املستوطنات غري الرمسية باسم تطوير املناطق          األحياء الفقرية   

 وغالباً ما يشرد الـسكان  .)٧١(املعنية وجتميلها وجتديدها أو من أجل تنظيم األحداث الكربى    
املطرودون ويدفعون إىل مناطق ال يتيسر هلم فيها احلصول على اخلدمات األساسية أو إجيـاد              

 وتشري تقـارير إىل     .)٧٢(فرص للعمل أو مصادر للرزق يف غياب مساكن بديلة تتيحها الدول          
الب عقب عمليات   اعتقال املهاجرين غري النظاميني وترحيلهم تعسفاً إىل بلدان منشئهم يف الغ          

 وال تقوض ممارسات اإلخالء القسري املذكورة بوضوح حق املهاجرين       .)٧٣(اإلخالء القسري 
يف السكن الالئق فحسب بل توهن أيضاً احلقوق األخرى ذات الصلة مثل احلقوق يف الصحة               

  .والغذاء واملياه والتعليم

  حق املهاجرات يف السكن الالئق  - جيم  
 )٧٤(كربى يف احلـصول علـى الـسكن الالئـق       عوائق   التمييز   بسببتواجه املرأة     -٥٣

وغالباً . املرأة املهاجرة لعدة أشكال من التمييز نظراً إىل وضعها املهمش يف اجملتمعات وتتعرض
حنـو أنـشطة الرعايـة      موجهة  البلدان النامية   يف  فرص سوق العمل املتاحة للمرأة      تكون   ما

جور فيها منخفضة للغاية    كثرياً ما تكون األ    اليت   الرمسيواألشغال املرتلية وأعمال القطاع غري      
ومن اجللي أن يؤثر وضع املرأة املهـاجرة االجتمـاعي          . )٧٥(جداًية العمال ضئيلة    وسبل محا 

  .واالقتصادي املتدين الناجم عن ذلك تأثرياً ضائراً يف فرص حصوهلا على السكن

__________ 

 Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), Forced: لتـايل انظر على سبيل املثال املرجـع ا  )٦٩(

Evictions: Violations of Human Rights 2007–2008 (Geneva, 2009) 
 Amnesty International, “Greece: Amnesty International: انظر على سـبيل املثـال املرجـع التـايل     )٧٠(

condemns forced evictions in Patras”, public statement, 16 July 2009. 
 .A/HRC/13/20 من الوثيقة ٦ والفقرة A/HRC/4/18 من الوثيقة ٨انظر الفقرة  )٧١(
 .UNDP, Human Development Report 2009 (see footnote 17), p. 87: انظر املرجع التايل )٧٢(
–COHRE, Forced Evictions: Violations of Human Rights 2003: انظر على سبيل املثال املرجع التـايل  )٧٣(

2006 (Geneva, 2006), p. 93. 
 ).E/CN.4/2005/43 وE/CN.4/2006/118الوثيقتان (انظر تقريري املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق  )٧٤(
 .UNDP, Human Development Report 2009, p. 51: انظر املرجع التايل )٧٥(
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وفر أرباب العمل املساكن للعامالت     ويف إطار بعض املهن مثل األشغال املرتلية، قد ي          -٥٤
املهاجرات أو يفرض القانون عليهن اإلقامة مع أرباب العمل كجزء من شروط منح التأشرية              

وعلى الرغم من ذلك، تشري تقارير عديدة إىل ظـروف خادمـات            . )٧٦(على أساس الكفالة  
ارية أو املرافق الـصحية  املنازل السكنية اليت ال تكون الئقة على اإلطالق وتفتقر إىل املياه اجل           

وقد ال تتمتع أيضاً تلك اخلادمات بأي حياة خاصة وجيربن على النوم            . )٧٧(املناسبة يف الغالب  
. )٧٨(على أرض غرف املطابخ أو احلمامات مما يهني كرامتهن ويؤدي إىل اإليـذاء النفـسي              

ة خـشية أن    وحىت يف مثل هذه احلاالت، تتردد املهاجرات يف االشتكاء من الظروف السكني           
  .يفقدن عملهن ويرغمن على إخالء املساكن مما يدمي انتهاكات حقهن يف السكن الالئق

. )٧٩(ويذكر املقرر اخلاص أيضاً بالصلة بني العنف ضد املرأة واحلق يف السكن الالئق              -٥٥
ويتعرض العديد من املهاجرات ملختلف أشكال العنف مبا يف ذلك العنف املرتيل واالعتـداء              

وممارسات العنف من هذا القبيل هي من .  والتحرش والعنف البدين واإلخالء القسري    اجلنسي
دواعي القلق الشديد بالنسبة إىل اخلادمات املهاجرات اللوايت تقتصر اخليارات املتاحة هلن يف             
الواقع على حتمل العنف أو تبليغ السلطات عنه بالتعرض نتيجة لذلك خلطر التشرد واحتمال              

وعالوة على ذلك، تصبح املهاجرات الاليت يواجهن خطر التـشرد          .  والترحيل فقدان العمل 
حىت أكثر عرضة ملزيد من ممارسات العنف كاالستغالل اجلنسي واالجتار ألغراض االستغالل            

  .اجلنسي

  حق األطفال املهاجرين يف السكن الالئق  - دال  
طفال يف السكن الالئـق إذ       من اتفاقية حقوق الطفل بالتحديد حق األ       ٢٧تكفل املادة     -٥٦

تعترف حبق كل طفل يف مستوى معيشي الئق لنموه البـدين والعقلـي والروحـي واملعنـوي                 
كما تلزم الدول عند االقتضاء بتوفري برامج املساعدة والدعم املاديني لآلباء وغريهم            . واالجتماعي

 وال يقتصر التمتع هبـذا      .من املسؤولني عن الطفل وال سيما يف جماالت التغذية وامللبس واملسكن          
احلق على األطفال املواطنني بل يشمل مجيع األطفال مبن فيهم ملتمـسو اللجـوء والالجئـون                

  .)٨٠(واملهاجرون بصرف النظر عن جنسيتهم ووضعهم كمهاجرين أو كعدميي اجلنسية

__________ 

 Bahrain Centre for Human Rights, Bahrain Youth Society for: انظر على سبيل املثال املرجـع التـايل   ) ٧٦(

Human Rights and Caram-Asia, “The situation of women migrant domestic workers in Bahrain”, 

report submitted to the forty-second session of the Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women, October 2008, sixth page. 
 .١٧، الفقرة ٢٦جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم  )٧٧(
 .Human Rights Watch, “As if I Am Not Human”, p. 51: انظر املرجع التايل )٧٨(
 .E/CN.4/2005/43 من الوثيقة ٤١انظر الفقرة  )٧٩(
 .١٢، الفقرة )٢٠٠٥(٦جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )٨٠(
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بـني  وقد يؤثر انعدام السكن الالئق تأثرياً شديداً يف األطفال نظراً إىل تكامـل الـصلة               -٥٧
حقوق األطفال يف السكن وظروف عيشهم ومنوهم املعريف واجلـسدي والثقـايف والعـاطفي              

كاملـة   ويعترب توفري بيئة معيشية آمنة ومأمونة لألطفال أمراً حامساً لتحقيق جمموعة          . واالجتماعي
  .من حقوق اإلنسان األخرى مثل احلق يف التعليم واحلق يف الصحة واحلق يف األمن الشخصي

الواقع الصارخ هو أن هذا احلق ما زال غري منفذ يف عدة مناطق يف العـامل ويعـزى        و  -٥٨
ذلك يف الغالب إىل مستوى خطر الفقر األعلى لدى األطفال املهـاجرين مقارنـة باألطفـال                

وتبني إحدى الدراسات أن هناك احتماالً أكرب أن يعيش األطفال املهـاجرون يف             . )٨١(املواطنني
ويـزداد القلـق   . )٨٢( باألطفال املواطنني مما قد يؤثر تأثرياً سلبياً يف منوهم  مساكن مكتظة قياساً  

بشأن األطفال املهاجرين غري النظاميني الذين يتحدد حقهم يف السكن الالئق حبسب ظـروف              
وعدم تيسر السكن الالئق لآلباء املهاجرين غـري        . االستبعاد االجتماعي اليت ختضع هلا أسرهم     

وقد أبلغ املقرر اخلاص أيضاً حباالت تبدي       . )٨٣(ان أبنائهم من السكن أيضاً    النظاميني يعين حرم  
فيها السلطات استعدادها لتقدمي املساعدة السكنية إىل األطفال املهاجرين غري النظاميني ولـيس             

العيش مـع   وتنشأ عن ذلك حاالت عصيبة يتعني فيها على األطفال أن خيتاروا إما         . إىل أسرهم 
  .)٨٤(طر التشرد وإما االنفصال عنها من أجل تلقي املساعدة السكنيةأسرهم بالتعرض خل

وعالوة على ذلك، تتصل مواطن القلق املعرب عنـها بوجـه خـاص باألطفـال                 -٥٩
ويتعرض األطفال غري املـصحوبني بـصفة خاصـة         . املهاجرين املستقلني وغري املصحوبني   

للحصول على السكن بسبب عدم     لالستبعاد االجتماعي وتتاح هلم يف الغالب فرص حمدودة         
ومـن  . )٨٥(توفر مساعدة األشخاص البالغني عرب الشبكات االجتماعية أو أسواق الـسكن          

األرجح بالتايل أن يتشرد األطفال املهاجرون املستقلون وغري املصحوبني أو أن يعيـشوا يف              
طفال املواطنني مساكن مجاعية أو منازل مؤقتة متدنية اجلودة مثل األكواخ واحلجر مقارنة باأل  

وتبني دراسة أجرهتا منظمة    . )٨٦(أو األطفال املهاجرين املقيمني مع آبائهم أو األوصياء عليهم        

__________ 

 ,Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM):  املرجع التـايل انظر )٨١(

Undocumented Children in Europe: Invisible Victims of Immigration Restrictions (Brussels, 

2009), p. 71. 
 UNICEF Innocenti Research Centre, Children in Immigrant Families in Eight: انظر املرجع التـايل  )٨٢(

Affluent Countries: Their Family, National and International Context (Florence, 2009), p. 58. 
 .PICUM, Undocumented Children, p. 74: انظر املرجع التايل )٨٣(
 .املرجع نفسه )٨٤(
 Shahin Yaqub, “Independent child migrants in developing countries: unexplored: انظر املرجع التايل )٨٥(

links in migration and development”, Innocenti Working Paper No. 2009-01 (Florence, UNICEF 

Innocenti Research Centre, 2009), pp. 49–50. 
 Shahin Yaqub, “Child migrants with and without parents: census-based: انظـر املرجـع التـايل    )٨٦(

estimates of scale and characteristics in Argentina, Chile and South Africa”, Innocenti Discussion 

Paper IDP No. 2009-02 (Florence, UNICEF Innocenti Research Centre, 2009), p. 13. 
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أن األغلبية العظمى من األطفال املهاجرين املـستقلني يف         ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
لدكاكني واألكشاك  البلدان النامية ينامون يف الغالب يف الشوارع واألسواق وأمام واجهات ا          

وحىت يف احلاالت اليت    . )٨٧(مما يعرضهم للنوم غري الالئق والتحرش اجلنسي والسرقة واالعتداء        
تتاح فيها املساكن لألطفال غري املصحوبني من قبل الدولة، غالباً ما جيري إيـواؤهم يف دور                

  . قد ال تكون بيئات مالئمة لألطفال)٨٨(لإلقامة أو فنادق للمبيت والفطور

  املمارسات اجليدة  - سادساً 
مـن املبـادرات    على عـدد     املقرر اخلاص خالل أداء مهامه يف إطار واليته          وقف  -٦٠

واألنشطة والسياسات املنفذة من جانب احلكومات واملنظمات الدولية واجملتمع املدين وسائر           
 الـصحة    مما جيسد التزام هذه اجلهات بإعمال حقي املهاجرين يف         اجلهات صاحبة املصلحة،  

 من املهم تبادل املعلومات عن املمارسـات اجليـدة          املقرر اخلاص أن  ويرى  . والسكن الالئق 
  .يف السياسة وجمال احلماية على مجيع املستوياتسّد الفجوات هبدف 
ويشيد املقرر اخلاص باجلهود اليت تبذهلا احلكومات لضمان متتع املهاجرين باحلقوق             -٦١

وعلى سبيل املثال، يعتـرف     . رف النظر عن وضعهم كمهاجرين    االقتصادية واالجتماعية بص  
بالتزام الدولة بـضمان تكـافؤ   ) ٢٠٠٤ لعام 25.871 القانون رقم(األرجنتني للهجرة قانون  

فرص احلصول على املأوى واخلدمات االجتماعية واملنافع العامة وخدمات الصحة يف مجلـة             
ويف إسبانيا، حيق أيضاً    . هم كمهاجرين أمور للمهاجرين وأفراد أسرهم بغض النظر عن وضع       

جلميع املهاجرين بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين التسجيل يف سجل احلكومة احمللـي             
. الذي يعترب شرطاً للحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية على سبيل املثال ال احلصر

  .ةوجدير بالذكر أن مضمون معلومات التسجيل ال يشاطر مع سلطات اهلجر
وعلى سبيل املثال، يهدف    . وقد نفذ عدد من املبادرات أيضاً على املستوى اإلقليمي          -٦٢

 إىل وضـع  ٢٠٠٦إطار سياسة اهلجرة من أجل أفريقيا الذي اعتمده االحتاد األفريقي سـنة         
سياسة منسقة بشأن اهلجرة بناء على األولويات املشتركة مبا يف ذلك أوجه التـرابط بـني                

، وضعت جلنـة البلـدان      ٢٠٠٨ويف سنة   . )٨٩(والرتاع وبني اهلجرة والصحة   اهلجرة والفقر   
املبادئ التوجيهية إلعداد مؤشرات التقدم يف جمال احلقـوق         األمريكية حلقوق اإلنسان أيضاً     

اليت توصي ضمنها بأن تأخذ الدول يف االعتبـار الفئـات           االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
ت جور شديد حتد من متتعها باحلقوق االجتماعيـة والـشاملة           والقطاعات املعانية من حاال   

__________ 

 .Yaqub, “Independent child migrants”, p. 52: انظر املرجع التايل )٨٧(
 .PICUM, Undocumented Children, p. 80: ملرجع التايلانظر ا )٨٨(
ــايل  )٨٩( ــع الت ــر املرج  :Migration Policy Framework for Africa, p. 2. Available from:انظ

http://fasngo.org/assets/files/resources/EXCL276_IX__Strategic_Framework_for_Policy_Migration. Pdf. 
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ويف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، هناك مبادرات علـى غـرار           . )٩٠(للمهاجرين غري النظاميني  
مبادرة األمم املتحدة املشتركة بشأن التنقل واإليدز وفريوسه يف جنوب شرق آسيا تستهدف             

وتدعيمها من أجل ضمان إتاحـة فـرص        وضع السياسات والتشريعات واخلطط واآلليات      
احلصول على خدمات الوقاية واملعاجلة والرعاية والدعم املرتبطة بفـريوس اإليـدز جلميـع              

  .املهاجرين على مدى دورة اهلجرة
فعلى سبيل املثـال،    . ويلفت املقرر اخلاص أيضاً النظر إىل مبادرات نقابات العمال          -٦٣

ات العمال واملنظمة املركزية لنقابات العمال الفنلنديـة        يزود كل من الرابطة اإلستونية لنقاب     
واالحتاد الفنلندي للموظفني املأجورين العمال املهاجرين باملعلومات عن املساكن وتراخيص          

ويف . العمل والضرائب وطلبات احلصول على العمل واخلدمات اليت تتيحها نقابات العمـال           
ة املتبادلة للعمال املهاجرين يف كوريا بانتظام قضايا        مجهورية كوريا، يواجه احتاد املعونة الطبي     

العمال املهاجرين غري النظاميني وقد وسع نطاق براجمه لتوفري الرعاية الـصحية واملعاجلـة يف     
مجلة أمور للعمال املهاجرين النظاميني الذين ال يتمتعون بتأمني صحي يف مقر العمـل عـرب                

مي الدعم املايل للنفقات الطبيـة مثـل العـالج يف           عيادة متنقلة يف عدة مدن فضالً عن تقد       
  .الوضع/املستشفى واملعاجلة الطارئة والوالدة

  احلق يف الصحة  - ألف  
يرحب املقرر اخلاص بالدساتري الوطنية اليت تعترف بإتاحة فرص احلـصول علـى               -٦٤

ومـن هـذه    . اص بصرف النظر عن وضعهم كمهـاجرين      اخلدمات الصحية جلميع األشخ   
يشجع دوالً  هو   و ،)٢٧املادة  (ودستور جنوب أفريقيا    ) ٤٩املادة  (كولومبيا   دستور   الدساتري

 حيظر  ،)٩٢( واألرجنتني )٩١(وبعض البلدان مثل أوروغواي   . أخرى على اتباع هذه املمارسات    
  .مبوجب القانون رفض توفري خدمات الرعاية الصحية على أساس وضع اهلجرة غري النظامي

اص أيضاً علماً مببادرة وزارة القوى العاملـة الـسنغافورية يف           وقد أحيط املقرر اخل     -٦٥
كما أحيط علمـاً    .  لزيادة تغطية التأمني الطيب الدنيا للعمال األجانب       ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

باعتماد القانون بشأن توظيف العمال األجانب يف مجهورية كوريا الذي ينص علـى نظـام           
ويتضمن النظام أحكاماً حمددة ختـص      . ٢٠٠٣تراخيص العمل للعمال األجانب خالل سنة       

  .التأمني الصحي وتغطية الصحة والسالمة املهنيتني للعمال املهاجرين يف قطاع التصنيع
ويرحب املقرر اخلاص باملبادئ التوجيهية للمستفيدين من املنح املعتمـدة يف وزارة              -٦٦

يت تطلب من مؤسسات الصحة     اخلدمات الصحية واإلنسانية يف الواليات املتحدة األمريكية ال       
__________ 

 .OEA/Ser.L/V/II.132, Doc. 14 (2008), para. 53: انظر املرجع التايل )٩٠(
 .٩، املادة 18.250القانون رقم  )٩١(
 .٧، املادة 25.871القانون رقم  )٩٢(
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والرعاية التابعة هلا توفري خدمات الترمجة الفورية وترمجة الوثائق احليوية للمـستفيدين غـري              
  .)٩٣(الناطقني باللغة اإلنكليزية

  احلق يف السكن الالئق  - باء  
يرحب املقرر اخلاص بالتطبيق الشامل للحق يف السكن الالئق من جانـب اآلليـات                -٦٧

وقد أعلنت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية مـؤخراً أن         . ملعنية حبقوق اإلنسان  اإلقليمية ا 
الدولة ملزمة بتوفري املأوى الالئق لألطفال املهاجرين غري النظاميني ما داموا يوجـدون ضـمن            

ويشجع املقرر اخلاص آليات إقليمية . )٩٤(واليتها القضائية وضمان ظروف تكفل كرامة اإلنسان
  .ة حبقوق اإلنسان على النهوض مببدأ عدم التمييز يف تطبيق احلق يف السكن الالئقأخرى معني

ويرحب املقرر اخلاص أيضاً بتقدمي التوجيه الواضح بشأن مـسؤوليات مؤسـسات              -٦٨
السياسة بـشأن  ففي كندا مثالً، تنص . اإلسكان يف ضمان تكافؤ فرص احلصول على املساكن   

 على أنه ٢٠٠٩ليت اعتمدهتا جلنة أونتاريو حلقوق اإلنسان عام  احقوق اإلنسان ومساكن اإلجيار
ال ميكن رفض تأجري شقة ملستأجر حمتمل على أساس عرقه أو لونه أو أصله اإلثين أو جنسيته مبا         

وممارسة املضايقة من جانب مؤسـسات اإلسـكان أو         . يف ذلك وضعه كالجئ يف مجلة أمور      
  .ة على ذلك األساس تعترب أيضاً أمراً حمظوراًمستأجرين آخرين أو أي معاملة غري عادل

وقد لُفت انتباه املقرر اخلاص أيضاً إىل مبادرات نقابات العمال مثل تويل احتـادات                -٦٩
 Confédération Française Démocratique(نقابات العمل واالحتاد الفرنسي الدميقراطي للعمل 

du Travail ( والقوى العاملة الفرنسية)Force Ouvrière ( تشغيل مركز للعمل املومسي للعمال
ويزود املركز العمال املهاجرين    . املهاجرين بالشراكة مع أرباب العمل وممثلي احلكومة احمللية       

باملعلومات عن حقوقهم واملساكن يف مجلة أمور ويدير مبىن الستضافة العاملني يف الفنـادق              
  .خالل موسم الفنادق

  وصياتاالستنتاجات والت  - سابعاً  
اندماج حتقيق   يف   اً حامس اًعمال احلق يف الصحة واحلق يف السكن الالئق دور        إلإن    -٧٠

واملنافع واملرافق  تيسر اخلدمات   اليت حتول دون    تدابري  الو. املهاجرين يف اجملتمعات املضيفة   
__________ 

 Department of Health and Human Services, Guidance to Federal Financial: انظر املرجع التايل )٩٣(

Assistance Recipients Regarding Title VI Prohibition Against National Origin 

: available at, Affecting Limited English Proficient Persons Discrimination

html.yguidancedocumentpolic/lep/specialtopics/resources/civilrights/ocr/gov.hhs.www. 
 European Committee of Social Rights, Defence for Children International (DCI): انظر املرجع التايل )٩٤(

v. the Netherlands (complaint No. 47/2008), Decision on the Merits of 20 October 2009, p. 4. 
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هذين احلقني األساسيني ال متثل انتـهاكاً حلقـوق اإلنـسان           إعمال  عن طريقها   يتم  اليت  
املهاجرين ومشاركتهم الفعالـة يف     أمام إدماج   رين فحسب بل تشكل أيضاً عائقاً       للمهاج

ويرى املقرر اخلاص أن مثل ذلك اإلنكار حلقوق اإلنسان له مثن غـال ال    . الدول املضيفة 
يدفعه املهاجرون وبلدان موطنهم فحسب بل تتكبده البلدان املـضيفة أيـضاً ويـشمل              

وعلى الرغم من التقدم احملرز نتيجة لعدد من        . لعامةالتفكك االجتماعي وخماطر الصحة ا    
 املقرر اخلاص أن هناك عدة حتديات ما زالت مطروحـة           يرىاملمارسات اجليدة املشجعة،    

  .تقدمي التوصيات التاليةويوّد من مث 
املتمثل يف ضـمان    " بااللتزام األساسي األدىن  "ينبغي للدول كمبدأ أساسي أن تفي         -٧١

ت األساسية الدنيا للرعاية الصحية األولية فضالً عـن املـأوى واملـسكن             الوفاء باملستويا 
 بصرف النظر عن مواطنتهم     ،)٩٥(ضمن واليتها القضائية  املوجودين  األساسيني جلميع األفراد    

أو جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين مبن فيهم املهـاجرون واملهـاجرون غـري النظـاميني               
الضعفاء يف األوقات اليت ُتفرض     محاية أفراد اجملتمع    وجيب  . واملهاجرون من األطفال والنساء   

  .قيود صارمة على املوارد باعتماد برامج حمددة اهلدف ومنخفضة الكلفة نسبياًفيها 
وينبغي للدول أن تعترف صراحة يف القوانني باحلق يف الصحة واحلق يف السكن                -٧٢

وينبغي إيـالء   . اجرينالالئق جلميع األفراد بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم كمه         
جترمي عناية خاصة إللغاء قوانني هلا وقع سليب غري متناسب على التمتع هبذين احلقني مثل               

وينبغي للدول أيضاً تـدعيم األطـر القانونيـة         ". بالتبليغوااللتزام  "اهلجرة غري النظامية    
  .اللجوء إىل القضاء بغض النظر عن وضع األشخاص كمهاجرينلضمان 

للدول أن جتمع البيانات املصنفة وتضع املؤشرات بشأن متتع مجيع األفراد           وينبغي    -٧٣
باحلق يف الصحة واحلق يف السكن الالئق بإيالء عناية خاصة للفئات املستـضعفة مثـل               

وينبغي أن ترسـي املؤشـرات    . املهاجرين غري النظاميني واملهاجرين من األطفال والنساء      
ق والرامية إىل تعزيز متتع اجلميع باحلق يف الـصحة          األسس للتدخالت املستندة إىل احلقو    

  .واحلق يف السكن الالئق
وإذ حيتمل أن يصادف املهاجرون اجلدد مصاعب عملية للحصول على معلومات             -٧٤

تسمح هلم مبمارسة حقوقهم على حنو جمد، ينبغي للدول أن توفر املعلومـات واملـشورة               
ئح واملمارسات احمللية ذات الـصلة وخـدمات        اجملانية بشأن القوانني والسياسات واللوا    

  .التدريب اللغوي للمهاجرين غري الناطقني بلغات الدول املضيفة

__________ 

 .١٠، الفقرة ٣ماعية والثقافية، التعليق العام رقم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجت )٩٥(
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وينبغي للدول أيضاً أن تبحث وتضع السياسات املتعلقة بتسوية وضع املهاجرين             -٧٥
غري النظاميني وإدماجهم لبيان مسامهاهتم يف اجملتمعات املضيفة وتـوفري محايـة أفـضل              

  .هم مبا فيها احلق يف الصحة واحلق يف السكن الالئقحلقوق

  احلق يف الصحة  - ألف  
الدول ملزمة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان بتوفري خدمات الرعايـة             - ٧٦

الصحية األولية األساسية للمهاجرين مبا فيها خدمات الرعاية الوقائية واملسكنة بصرف           
لذلك، هناك حاجة إىل توضيح أو حتديد أوجـه  وحتقيقاً . النظر عن وضعهم كمهاجرين 

متتع املهاجرين باحلق يف الصحة على املستوى الوطين ونطاق أنظمة الـسداد العامـة              
وجيب التمييز بني متتع املهاجرين باحلق يف اخلدمات الصحية وتيـسر     . القائمة ووظيفتها 
  .حصوهلم عليها

 حتول دون حصول املهـاجرين      على تقليص العوائق اليت   تعمل  وينبغي للدول أن      -٧٧
على الرعاية الصحية بضمان أال يكون احلصول على اخلدمات الصحية مرهوناً بوضـع             

فترات كما ينبغي ضمان حصول املهاجرين على اخلدمات الصحية خالل          . املرء كمهاجر 
ويف هذا الصدد، ينبغي للدول أن تعمل من أجل إزالة العقبـات القانونيـة              . احتجازهم
أو ما يشابه ذلك مـن أحكـام يف قوانينـها         " بالتبليغااللتزام  "ن العقبات مثل    وغريها م 

  .الوطنية اليت متنع املهاجرين من احلصول على اخلدمات الصحية
وينبغي للدول أيضاً أن توفر املعلومـات املناسـبة عـرب احلمـالت اإلعالميـة                 -٧٨

. ذ املتصلة بقضايا صحة املهاجرين    التوعية وتتعهد مببالغ كافية وتنهض بتدابري التنفي       وأنشطة
تشمل النهوض باخلدمات الصحية اليت تراعـي الثقافـة         ) أ(كما ينبغي هلذه السياسات أن      

وتستهدف  )ب(ومنظور اجلنسني وتؤدي إىل تقليص العقبات اللغوية واإلعالمية والثقافية،          
  .نتيسري تعزيز الثقة والوعي باخلدمات الصحية يف صفوف جمتمعات املهاجري

وينبغي للدول أن تتيح التدريب املالئم ملوظفي اخلدمة املدنية العاملني يف جمـال               -٧٩
اهلجرة والصحة وتعىن بتوعيتهم خبصوص قضايا التمييز ضد املهاجرين وال سـيما فيمـا              

وجيب على الدول أن تكفل عدم حرمان    . يتعلق باملهاجرين من النساء والفتيات واألطفال     
ل على الرعاية الصحية بسبب الشكوك اليت تساور مقدمي اخلدمات          املهاجرين من احلصو  

  .العامة مثل املمرضني واألطباء بشأن ما يسمح هلم القانون بعمله لفائدة املهاجرين
 لعمليات اهلجرة وظروف معيـشة املهـاجرين يف     وبالنظر إىل أنه ميكن أن تكون       -٨٠

غي للدول أن تـضمن إدراج رعايـة    الدول املضيفة آثار سلبية على صحتهم العقلية، ينب       
ويف هذا الصدد، ينبغـي     . الصحة العقلية يف خدمات الرعاية الصحية املتاحة للمهاجرين       

لمهاجرين بإرساء خدمات متكاملة    لالعقلية  السالمة   لتعزيز   اًخاصاهتماماً  للدول أن تويل    



A/HRC/14/30 

GE.10-12613 28 

صل باحتياجـات   وال بد من إجراء املزيد من الدراسات اليت تت        . ومتناسبة مع احتياجاهتم  
املهاجرين يف جمال الصحة العقلية وتعترف بعالقة الترابط احلامسة بني الظروف االجتماعية            

 من رعاية ومساعدة يف جمال الـصحة        تبّصر ما هو مناسب   والصحة العقلية وتساعد على     
  .العقلية وال سيما يف صفوف املهاجرات واألطفال املهاجرين واملهاجرين احملتجزين

 والعبور واالستقبال أن تعتمد برامج شاملة لتيسر اخلدمات         املنشأغي لبلدان   وينب  -٨١
وجيب أن تتجـاوز هـذه      . الصحية من أجل تلبية متطلبات املهاجرين الصحية باستمرار       

 البدنية والعقلية واالجتماعية مبـا يف       وتشمل الصحة التدخالت خدمات الرعاية الطارئة     
راض املعدية وتتيح يف الوقت ذاته اخلدمات التثقيفيـة         األمومعاجلة  ذلك الصحة اإلجنابية    

  .واإلعالمية الصحية املناسبة للمهاجرين
ونظراً إىل املخاطر الصحية احملددة اليت تتعرض هلا النساء والفتيات املهـاجرات              -٨٢

والبعد اجلنسي الذي تنطوي عليه اهلجرة يف الغالب وعالقات القوة اهليكلية اليت تتحكم             
ب يف حصول النساء على الرعاية الصحية، ينبغي للدول أن تقدم املساعدة الطبية             يف الغال 

وينبغي لدول املنشأ أيـضاً     . الكافية واملالئمة واملتخصصة إىل النساء والفتيات املهاجرات      
أن تتيح برامج إعالمية وتدريبية جمانية أو ميسورة الكلفة تراعي منظور اجلنـسني قبـل               

  .)٩٦(لنساء والفتيات املهاجرات باملخاطر احملتملة احمليقة بصحتهناملغادرة وتعزز وعي ا
وينبغي للدول أن تضمن منح شهادات صحية موحدة ورمسية إذا طلبتها البلدان              -٨٣

وجيـب أن   . املضيفة وتلزم أرباب العمل احملتملني بشراء التأمني الطيب للعمال املهاجرين         
ه أو الفحوص الصحية األخرى املطلوبة تراعي كل اختبارات كشف مرض اإليدز وفريوس

قبل املغادرة حقوق اإلنسان للمهاجرين وتقترن باملعلومات الصحية وجهـود النـهوض            
وينبغي إيالء عناية خاصة للطواعية وتوفري خدمات جمانية أو ميسورة الكلفـة            . بالصحة

  .ومشاكل الوصم
 حمـددة لـضمان     ويتطلب حتقيق مصلحة الطفل الفضلى أن تتخذ الدول تدابري          -٨٤
مجيع األطفال املهاجرين من التمتع باحلق يف الصحة مبا يف ذلك تيسر احلصول على               متكن

اخلدمات الصحية باستمرار واحلقوق املرتبطة بالصحة مثل احلـق يف احلـصول علـى              
وجيب ضمان حق األطفال غري املصحوبني يف الصحة فور وصوهلم بصرف           . ميالد شهادة

وعالوة على ذلك، ينبغي أن يراعي أي قـرار بإعـادة           . اجرينالنظر عن وضعهم كمه   
األطفال إىل بلدان املنشأ التمتع باحلق يف الصحة يف تلك البلدان يف سياق حتديد مصلحة               

  .الطفل الفضلى

__________ 

 .‘١‘)ب(٢٤، الفقرة ٢٦جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم  )٩٦(
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  احلق يف السكن الالئق  - باء  
ينبغي للدول أن تضع استراتيجية وطنية شاملة لإلسـكان تأخـذ يف احلـسبان                -٨٥

وينبغي هلا أن تـسعى عـرب     . املهاجرين املعرضني يف الغالب للتشرد وظروفهم     احتياجات  
استراتيجية اإلسكان إىل تناول العوامل الضمنية اليت تتحكم يف حـصول النـاس علـى        

. )٩٧(السكن مثل الوضع االجتماعي واالقتصادي املتدين واجلنس والسن واالنتماء العرقي         
ظاماً للرصد املنتظم ألوضاع املهاجرين السكنية يف       وينبغي أن تشمل االستراتيجية أيضاً ن     

  .القطاعني العام واخلاص من أجل حتديد أي ممارسات متييزية والتصدي هلا
وينبغي للدول صياغة معايري شاملة تقدم توجيهاً واضـحاً وعمليـاً ملؤسـسات        -٨٦

ـ             خاص اإلسكان خبصوص جماالت التمييز على أساس املواطنة أو اجلنسية أو وضع األش
كمهاجرين ومسؤولياهتا املتمثلة يف ضمان تكافؤ فرص احلصول على الـسكن جلميـع             

  .األشخاص مبن فيهم املهاجرون
وتشجع تشجيعاً شديداً االستراتيجيات االبتكارية على املستوى احمللي مثل أنظمة   -٨٧

سكان ضمان الودائع وإيداع رسم اإلجيار اليت تضطلع من خالهلا سلطة حملية أو مؤسسة إ           
وعلـى  . )٩٨(بدور الكافل أمام صاحب امللك تيسرياً حلصول املهاجرين علـى الـسكن           

الشاكلة نفسها، ينبغي للسلطات احمللية أن تستبق األمور باملشاركة مع أصحاب امللك يف             
تعزيز تكافؤ فرص احلصول على السكن عرب برامج ابتكارية مثـل برنـامج االعتمـاد               

يقه السلطات احملليـة بأصـحاب امللـك املـسؤولني         ألصحاب امللك الذي تقر عن طر     
  .)٩٩(وتعتمدهم

وينبغي للدول كأدىن حد أن توفر للمهاجرين غري النظاميني املعرضـني خلطـر               -٨٨
التشرد مستوى سكن يضمن كرامتهم وختصص املوارد للمآوي اليت تساعد املهـاجرين            

 والشراكات مع املنظمات    ويف هذا املضمار، تشجع بشدة عالقات التعاون      . غري النظاميني 
ويف . غري احلكومية ومنظمات الرعاية واملنظمات اجملتمعية على مستوى القاعدة الـشعبية          

األمد الطويل، ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار مسألة تسوية وضع املهاجرين غري النظـاميني              
  .حىت حتسن محاية حقهم يف السكن الالئق

__________ 

 Heaven Crawley, “The situation of children in immigrant families in the United: انظر املرجع التايل )٩٧(

Kingdom”, Innocenti Working Paper No. IWP-2009-18 (Florence, UNICEF Innocenti Research 

Centre, 2009), p. 35. 
 Building and Social Housing Foundation, Home from Home: Addressing the: انظر املرجع التـايل  )٩٨(

Issues of Migrant Workers’ Housing (Coalville, 2008), p. 22. 
 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة  )٩٩(



A/HRC/14/30 

GE.10-12613 30 

مليات اإلخالء إال يف ظـروف اسـتثنائية        وينبغي للدول أن تكفل عدم تنفيذ ع        -٨٩
وينبغي التشاور مع األفراد املتضررين وإعالمهم      . وعمالً بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان    

على وجه تام قبل تنفيذ أي عملية إخالء مقررة باستخدام لغات يفهموهنا وتوفري مسكن              
ويف هذا  . وفق األصول بديل هلم وتعويضهم ومنحهم احلق يف تطبيق اإلجراءات القانونية          

الصدد، يشجع املقرر اخلاص الدول على االسـتناد إىل املبـادئ األساسـية واملبـادئ               
التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيل بدافع التنمية اليت وضعها املقـرر اخلـاص             

  ).، امللحقA/HRC/4/18الوثيقة (املعين بالسكن الالئق 
عاة تامة العوامل املؤثرة يف حصول النساء والفتيات        وينبغي للدول أن تراعي مرا      -٩٠

وعلى اخلصوص، ينبغي للدول أن تضع آليات لرصد ظـروف          . املهاجرات على السكن  
املهاجرات يف مقر العمل وال سيما يف األماكن اليت يطلب منـهن اإلقامـة فيهـا مـع                  

يـة املتـساوية    وينبغي للدول أن تضمن متتع العامالت املهاجرات باحلما       . عملهن أرباب
مبوجب القانون وتتيح مسكناً للعامالت اللوايت يرغنب يف ترك أرباب العمل املتطاولني يف             

  .)١٠٠(غضون ذلك
وينبغي للدول أن متد اآلباء وسائر املعنيني بشؤون الطفل بـربامج للمـساعدة               -٩١

 لسكن الذي األدىن ل ستوى  املوينبغي توفري   . والدعم املاديني وال سيما فيما يتعلق بالسكن      
وينبغـي أن   . االحتياجات األساسية ألسر املهاجرين غري النظاميني وأبنـائهم       تلبية  يكفل  

  .تكون مصلحة الطفل الفضلى الشغل الشاغل واملبدأ التوجيهي املتبع طوال العملية
وينبغي للدول أن حتدد بسرعة األطفال املهاجرين غري املصحوبني الذين يفتقرون             -٩٢

كما ينبغي هلا أن تعني     . توفر هلم مسكناً يتناسب مع احتياجاهتم وظروفهم      إىل سكن الئق و   
أوصياء عليهم هبدف احليلولة دون استبعاد هؤالء األطفال اجتماعياً وتضمن حـصوهلم            

  .على اخلدمات األساسية على حنو مالئم

        

__________ 

 .٢٦، الفقرة ٢٦ القضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم جلنة )١٠٠(


