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"إن احلدود احلقيقية، يف الوقت احلايل، ليست  تلك احلدود 
اليت  تلك  ولكنها  بعض،  عن  بعضها  الدول  بني  تفصل  اليت 
تفصل بني الدول القوية والدول الضعيفة، بني الدول احلرة 
والدول املقيدة، بني الدول املميزة عن غريها والدول املهانة. 
اليوم، الميكن أن تفصل أية جدران بني اإلنسانية أو حقوق 
يف  لألمن  الوطنية  األزمات  وبني  العامل  من  جزء  يف  اإلنسان 

جزء آخر"
كويف أنان، األمني العامل لألمم املتحدة يف كلمته اليت ألقاها عقب 

حصوله على جائزة نوبل للسالم لعام 2001
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الصحية يف  الغايات  لتحقيق  جهودنا  تركيز  إىل  فيه  نسعى  الذي  السياق 
تفهم  الضروري  من  يصبح  لأللفية،  اإلمنائية  املرامي  عليها  اشتملت  اليت 
التحديات اليت تواجه الصحة يف حميط العوملة. وتعد اهلجرة – أي حركة 
الناس من مكان آلخر لفترات متباينة من الوقت أحد أهم التحديات املتنامية 

أمام الصحة.
إن منظمة الصحة العاملية تسترشد يف ما تقوم به من أعمال باملبدأ الذي يقضي 
أي  بدون  إنسان  كل  به  يتمتع  أن  جيب  أساسي  إنساين  حق  هي  الصحة  بأن 
متييز.  وحتتاج املجموعات السكانية املعرضة للخطر واملجموعات املهمشة أن 
توىل األولية األوىل يف االهتمام ֲדا. ويف إطار املوضوع الذي نتناوله اآلن وهو 
موضوع اهلجرة، فإن هذه املجموعات السكانية تتراوح بني  املهاجرين الذين 
يضطرون إىل اهلجرة واملهاجرين غري املوثقني وكليهما يفتقر إىل سبل الوصول 
إىل اخلدمات الصحية األساسية، وبني املجموعات السكانية الفقرية اليت تتخلف يف 
البالد  بعد "نزوح العقول"، حيث يهاجر املهنيون الصحيون من البلدان الفقرية 

إىل البلدان األكثر غىن.
ولقد قامت منظمة الصحة العاملية باالشتراك مع معهد ماريو نيجري، واملركز 
للهجرة،  الدولية  واملنظمة  الدولية،  العمل  ومنظمة  والصحة،  للهجرة  الدويل 
ذات  اهليئات  من  وغريهم  اإلنسان  حلقوق  السامي  املفوض  املفوض  ومكتب 
مجيعا  قاموا  املدنية،  باملجتمعات  املعنية  الرئيسية  املنظمات  فيها  مبا  العالقة، 
اهلجرة  إطار  يف  اإلنسان  وحقوق  الصحة  تواجه  اليت  التحديات  باستكشاف 

الدولية.
وحيدونا األمل أن تكون هذه الوثيقة "اهلجرة الدولية والصحة وحقوق اإلنسان" 
أن  نأمل  كما  اهلام.  املوضوع  هذا  على  اجلماهري  اهتمام  لتركيز  مفيدة  أداة 
من  بينهم  فيما  املناقشة  على  السياسات  رامسي  حلث  يستخدم  منهاجا  تكون 
العمومية  أجل استنباط حلول مستنرية وصحيحة تقوم على اعتبارات الصحة 

والضرورات املتعلقة حبقوق اإلنسان.

الدكتور يل يونغ ووك
املدير العام ملنظمة الصحة العاملية
جنيف – كانون األول/ديسمرب 2003

كָٌדحل
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سمتحلُّ›ـ

داد حركة تنقل الناس بصورة متصاعدة ألسباب سياسية وإنسانية واقتصادية تز
وحقوق  بالصحة  تتعلق  آثار  السكاين  التحرك  هذا  على  وتترتب  وبيئية. 
اإلنسان تؤثر بدورها على املهاجرين ومن خيلفوهنم  وراءهم. ويصادف 
املهاجرون يف أغلب األوقات عقبات كبرية حتد من متتعهم بالصحة اجليدة نظرا 
ملا يواجهونه من صعوبات تتمثل يف التمييز، وحواجز اللغة والعادات، والوضع 
القانوين وغريها من الصعوبات االقتصادية واالجتماعية. ويف نفس الوقت، فإن 
سياسات اهلجرة قد تنجم عنها أيضا نتائج هامة تتعلق بالصحة العمومية، ففي 
العديد من األماكن بالعامل، تؤدي هجرة املهنيني الصحيني أحيانا إىل عوائق جادة 
حتول دون تقدمي الرعاية الصحية يف بلدان املنشأ أي البلدان اليت يهاجرون منها.

لكل الناس،  إن حقوق اإلنسان مبا فيها احلق يف التمتع بالصحة، إمنا هي حق 
اخلاص  الدويل  امليثاق  اعترف  ولقد  هلم.  الوطن  ومن  والنازحني  للمهاجرين، 
بأعلى  التمتع  يف  فرد  كل  حبق  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق 
تنفيذ  قريب  وقت  منذ  بدأ  ولقد  والبدنية.  النفسية  الصحة  من  املمكنة  املعايري 
االتفاقية اخلاصة حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وعائالִדم، موفرة بذلك 
محاية إضافية من حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين. ويتعني إدماج كل هذا يف 

السياسات والربامج والتشريعات اخلاصة باهلجرة والصحة.
عند  التحديات  حول  للمناقشات  السياسات  رامسي  مبواصلة  نرحب  وحنن 
مواجهتهم ملثل هذه القضايا، وهنىنء منظمة الصحة العاملية وسائر الشركاء على 

مسامهاִדم القيمة يف هذا املوضوع.

بول هانت                   جابريلال رودريج بيتزارو
مقرر األمم املتحدة اخلاص                        املقرر اخلاص املعين
املعين باحلق يف الصحة                      حبقوق اإلنسان للمهاجرين
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أل›نبحلـ:‰ِـخلَنتŠَّط

تقدم هذه املنشورة نظرة عامة حول بعض التحديات اجلوهرية 
بني  الصالت  يتناولون  عندما  السياسات  رامسي  أمام  تقف  اليت 
اهلجرة والصحة وحقوق اإلنسان. وهي توضح أن هناك إدراكا 
بأن املعطيات املتوافرة حمدودة ال تعطي صورة كاملة للموقف. 
وهذه املنشورة هي حماولة لوضع منهاج مفيد للحث على إختاذ 
بطريقة  والصحة  اهلجرة  مواجهة  أجل  من  العملية  اإلجراءات 

شاملة تأخذ يف اعتبارها حقوق اإلنسان.

اهلجرة  ملوضوع  تناولنا  وراء  السبب  األول  القسم  ويشرح 
والصحة، وملاذا يتم ذلك يف إطار حقوق اإلنسان.  وبعد ذلك، 
يبحث يف بعض املصطلحات املستخدمة وماهو معروف حول 

حجم اهلجرة واألسباب اليت تدعو إليها.

أما القسم الثاين، فريبط بني األسباب اليت تدفع الناس إىل اهلجرة 
وما يتبع ذلك من آثار تتعلق بالصحة وحقوق اإلنسان على من 
قضية  على  االهتمام  يركز  وهو  السكان.  من  وراءهم  يتخلف 
ذات  االجتاهات  على  الضوء  بإلقاء  الصحيني   املهنيني  هجرة 

العالقة، والتأثريات املالية واملداوالت التجارية اجلارية.

ويويل القسم الثالث اهتمامًا بالتأثريات الصحية على من يقوم 
بالتنقل وذلك من خالل مضمون الصحة العمومية وفيما يتعلق 
بصحة الفرد ذاته. ويشمل الوسائل املختلفة اليت يتم من خالهلا 

تدبري اهلجرة مثل ما يتم من احتجاز أو حتٍر على احلدود.

مث يأيت القسم الرابع واألخري ليقدم لنا القضايا اليت تتعلق بالصحة 
املضيف.   البلد  إىل  وصوهلم  عند  للمهاجرين  اإلنسان  وحقوق 
للخطر  تعرضا  األكثر  الفئات  على  خاصا  اهتماما  يركز  وهو 
من املهاجرين، ويلقي الضوء على بعض التحديات الرئيسية اليت 

تقف أمام تعزيز الصحة ومحايتها.

وهنالك مالحق تقدم مسردا وقائمة باألدوات الدولية القانونية 
والسياسية اليت تتعلق بأي مناقشة تدور حول الصحة واهلجرة.
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خؤآلـخþٍألح
ألحلألְקـذقـ

خ:ص›طـٍخؤمتضְקـ
ٍضَّئـخ⁄إلخْ

خص›طـ لšََّّهـ سَخٍؤَخـ Šٍخõـ خؤرزـ خؤآلـ ً‰خـ ُّنت›ـ
ٍخؤمتضְקبـٍلخخلخـُّسآلـخلؤئـمـذ خŠـضَّئـخإلخْتــٍرهحلـخلؤئبـ
ُّرضشـمـرهـخلمتالضخسـخلسجتحلألְקـٍألخًَّـأله›ٍةـهُـ

ضصآلـخص›طـٍخþرخزـخؤـسحلهَّـذؤָדٌخت

ـخعالÐָדְקـخل›صهָדְק     ـ   -1
ٌّİٍَخؤسضالָדالـخل 

ظهرت اهلجرة مع بداية األلفية - وهي تعين انتقال الناس 
من منطقة إىل أخرى لفترات متفاوتة من الوقت – بصورة 
السياسي  االستقرار  مل يسبق هلا مثيل من قبل. إن عدم 
املتنامي والذي تالزم مع ماحيدث يف الواقع من ركود يف 
النمو االقتصادي يف عدد ال يستهان به من البلدان، إمنا 
يعين أن اجتثاث األفراد من بالدهم وانتقاهلم لن يتوقف 
على األغلب (1)، سواء أكان هذا عائدا ألسباب سياسية 
أو بيئية أو اقتصادية، بل وقد يصبح أكرب التحديات اليت 

تواجه الصحة العمومية.

تعرضا للخطر من املهاجرين. ويف هذا الصدد، فإن حجم 
اهلجرة سواء أكانت هجرة جربية أو طوعية، منتظمة أو 
غري منتظمة، إمنا يوحي بأنه مامل يكن هنالك اهتمام بتلك 
املجموعات، ستظل املجموعات واألفراد يف العديد من 
االجتماعي وعاجزين  االستبعاد  معرضني خلطر  األماكن 
اليت  الصحية  بالرعاية  االستفادة   أو  بالصحة  التمتع  عن 
يستحقوهنا كبشر. هنالك حاجة إىل بذل اجلهود من أجل 
املحافظة على الصحة العمومية وعلى التوافق االجتماعي 
يف عامل يتحرك بصورة متزايدة وسريعة، حيث إن غياب 
هذه اجلهود سوف حيد من املسامهة اليت ميكن أن يقدمها 

املهاجرون إىل املجتمعات املضيفة.

هلذه  ومدركة  واعية  العاملية  الصحة  منظمة  كانت  وملا 
االهتمامات، فقد قامت خالل األعوام 2003-2001 
جبمع ممثلني للمنظمات الدولية واملعنية الواردة فيما بعد، 
تواجه  اليت  والتحديات  القضايا  استكشاف  أجل  من 
التعامل مع الصحة واهلجرة من منظور حقوق اإلنسان. 
وقد أدركت هذه املنظمات أن القضايا الصحية بالنسبة 
إىل املجموعات السكانية املهاجرة متثل عبئا جادا وهاما 

يتعلق بكل من الصحة العمومية وحقوق اإلنسان:
The Ethical مبادرة العوملة اخلالقية -

    Globalization Initiative (EGI) 
- 18 كانون األول/ديسمرب 

the institute Mario معهد ماريو نيجري -
    Negri (IMN) 

- اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة 
- املركز الدويل للهجرة والصحة

- منظمة العمل الدولية
- املنظمة الدولية للهجرة

the مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان -
 office of the high commissioner 

for human rights 
- مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني 

the UN High commissioner for
   refugees 

ًَّـ خؤمتضְקـ ألُـ مئُـ ألسֲَّקـ رخهالֱקـ خؤسآلسهـ ذْـ
ررزـ كָדָדـ جلٍْـ ذإلخْبـ ؤئالـ خþخָדְקـ خعَّئـ خضحلـ
خعخؤְקـ خٍـ خؤָדخָדְקـ خؤهָדحلطـ خٍـ خؤحلُُّـ خٍـ خؤهَمت›ـ

خüىسمتخجلְُّקـخٍـخüصسآلخهָדְק.ب2إ
ٍإلÐָדخـ رحلإلָדخـ خؤֻדألְקـ خئسآلخألـ ألُـ ضخؤְקـ ًٌّـ ٍخؤمتضְקـ

.ـخٍـخؤهص‹ـع›جلـخإلهحلخإلـخلüبـٍخصسآلخهָדخ
ألָדشخئـألَنآلְקـخؤمتضְקـخؤهخلָדְקـب1946إ

مل يركز النقاش الذي يدور حول الصحة يف إطار العوملة 
حىت اآلن سوى على حركة البضائع والتجارة موليا بعض 
االهتمام لقلة من الناس املشاركة فيهما من حيث توليها 
توفري اخلدمات اخلاصة ֲדما. ومل يول سوى اهتمام قليل 
األكثر  املجموعات  جتاه  الدويل  املجتمع  قبل  من  نسبيا 

(1)اجلماعات املحتشدة، رجاء 

البقاء بعيدا. االكونوميست، 
.29 ،2002/06/13

(2)متهيد مليثاق منظمة 

الصحة العاملية كما اعتمد 
أثناء املؤمترالدويل للصحة، 

نيويورك، 1946/06/22؛ 
ومت توقيعه يف 07/22/

1946 من قبل ممثلني  61 
بلدا (من واقع السجالت 

الرمسية ملنظمة الصحة العاملية، 
رقم 2، الصفحة 100) 

وتنفيذ هذا امليثاق يف 07/
.1948/04

(3)املرجع السابق.

©HNL.Bg`tyx 1//2
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يتزايد االهتمام بسمات حقوق اإلنسان للهجرة من قبل 
املنظمات الدولية، واملنظمات املدافعة عن حقوق اإلنسان، 
تلك  والسيما  احلكومية  غري  واملنظمات  واحلكومات 
احلقوق اليت تتعلق باملهاجرين وليس الالجئني أو املطالبني 
حبق اللجوء السياسي. ومن املظاهر املرئية وامللموسة هلذا 
على  تصديق  من  الدول  به  تقوم  ما  احلديث  االهتمام 
وإعادة  للمهاجرين،  اإلنسان  حبقوق  تعترف  معاهدات 
االهتمام بسمات حقوق اإلنسان للمهاجرين يف العديد 
من املؤمترات الوطنية والدولية، وتعيني مقرر خاص تابع 
إضافة  للمهاجرين،  اإلنسان  حبقوق  يعين  املتحدة  لألمم 
إىل التطبيق الذي مت حديثًا التفاقية األمم املتحدة اخلاصة 
عائالִדم  وأفراد  املهاجرين  العمال  مجيع  حقوق  حبماية 

(اتفاقية األمم املتحدة املعنية بالعمال املهاجرين).

هذا التقرير هو مسامهة أولية حنو حتديد موضوع الشك 
أنه سيكون موضوعا طويل األمد. ويصف التقرير بعض 
قضايا الصحة العمومية املعقدة اليت تفرضها اهلجرة وذلك 
من خالل إطار العمل اخلاص حبقوق اإلنسان ومن األمناط 
احلالية للهجرة. كما يهدف التقرير إىل إلقاء الضوء على 
الطبيعة الشديدة االختالف للتعرض للخطر باإلضافة إىل 
بعض التحديات الرئيسية اليت تضعها اهلجرة أمام رامسي 

السياسات على الصعيد العاملي. 

فإن  تعقيدات،  من  املعنية  القضايا  ماحتويه  ضوء  ويف 
أن  جيب  احلايل  الوقت  يف  الدولية  للهجرة  استجابة  أي 
تكون استجابة شاملة تتعامل مع كل من عوامل "الدفع" 
و"الشد" اليت حتدد طبيعة اهلجرة واجتاهها.(4)  ويقدم هذا 
للصورة  أفضل  تفهم  بناء  حنو  متواضعة  مسامهة  التقرير 
املطلوبة بصفة عامة. وهو يهدف إىل توضيح احلاجة إىل 
إيالء املزيد من االهتمام وإجراء البحوث وبذل اجلهود يف 

جمال األساليب السياسية. 

ذْـخüسشآلخŠـمـعخألـسهُّـخؤمتضְקـمـخؤرالحلخْـخؤÐطـ
ؤָדـألخؤְקـذُّشخŠـهالֱקـخؤÐَـرحلŠـألخـًَّـخًسآلخإلـخلخسٌّـ
ألُـ‚ֻדألــ سرقـ خلشخألبـ رָדالـ يهالֱקـ خؤَُّّال.  خþألحلـ هالֱקـ
كَّخلصـضخرٌّـüؤسٌخزـخؤئرحلـخؤرخִקٌّـخْـخلَّخŠجلـخلالَّرְקـ
خلآلالئְקـ مـ ؤالÐٍ‘ـ ٍخضحلـضخألالـ لَهـذمبخرְקـنبجتمنـ
ـرَوֻדجلُّنيبـ ـخةـم خلسضحلطـكئٌَخـخْـكَهـذمبخرְקـخŠرهְק
ـخلآلالئְקـ ـذق ـٌُّخص›ٍخ ـخْ ـبذضمتخִקָדخب خŠرهְקـألٌَآلـفسآلال
خلسضحلط. ٍر‰خبـيحلـُّس‹خهةـخل›جلٍجلـخŠرهְקـخšهخةـذخلخـ
šحلـ ؤالسآلָَדهـ ر›إلخألصـ رسآلَُّّالـ خلسضحلطـ خلآلالئְקـ ىخألسـ ألخـ
رَوֻדجلُّنيـهšَّخـهُـذجل‚خخـ خؤرخִקٌّـمـ خؤئرحلـ خؤسٌخزـ

ؤإلخعٌخـخعخميـرخؤسالָדضـخؤهخلٌّ.ب5إ

2- كَّخلصـضَّئـخ⁄إلخْ

لألفراد  مضمونة  قانونية  محاية  هي  اإلنسان  حقوق 
واملجموعات من أية إجراءات تعوق احلريات األساسية 
احلقوق  هذه  وتشمل  اإلنسانية.(6)   الكرامة  يف  تؤثر  أو 
واالقتصادية  والثقافية  املدنية  احلقوق  من  واسعا  طيفا 

والسياسية واالجتماعية وتطبق عامليا.

ايديولوجيا  بناًء  اإلنسان  حلقوق  الدويل  اإلطار  يقدم 
نطاق  على  ومقبولة  واضحة  بصورة  مترابطة  ومفاهيم 
عريض لالستجابات العملية والتشريعية يف جمال الصحة 
وحمدداִדا.  كما أن احترام حقوق اإلنسان األساسية لكل 
شخص يف املجتمع يقدم أساسا جوهريا وعادال يساعد 
على مواجهة وحل التوترات والضغوط اليت حتدث عند 

تآثر وتفاعل املجموعات ذات االهتمامات املختلفة. 

إن الوسائل الدولية حلقوق اإلنسان تدرك بصورة واضحة 
بالصحة،  واملتعلقة  املعنية  تلك  شاملة  احلقوق،  هذه  أن 
تنطبق على اجلميع – مهاجرين و الجئني ومن ال جنسية 
هلم. كما أن العديد من األحكام والفقرات الشرطية اليت 
تتضمنها االتفاقات معترف بتطبيقها على مجيع املهاجرين 
بغض النظر عن الوضع القانوين ألي منهم. وإنكار هذه 
احلقوق حيمل يف طياته خطرا كبريا يتمثل يف إقصاء من ال 
جنسية له بعيدا عن املجتمع مع عدم قدرته على االستفادة 
من اخلدمات الصحية وما حيويه هذا من احتمال نشوء 
نتائج وخيمة هلم وللمجتمعات املضيفة وجمتمعات املنشأ 

على حد سواء.

يتعلق  اإلنسان  حلقوق  أسلوب  أي  فإن  وباختصار، 
بالقضايا املعقدة اليت تدور حول اهلجرة، يتطلب التعامل 
مع مضامني هذه احلقوق بالنسبة ألي سياسة أو برنامج 
أو تشريع خاص باهلجرة. وفوق هذا كله، يتطلب أيضا 

(4)ملزيد من املعلومات حول 

عناصر الدفع واجلذب، 
انظر القسم األول (4).

 Gay NJ،(5)

Edmunds WJ. ميكن 
للبلدان املتقدمة أن تدفع 

تكلفة التهاب الكبد البائي 
يف البلدان النامية. اجلريدة 
الربيطانية الطبية، 1998، 

 .1457:316
(6)مكتب املفوض العايل 

للحقوق اإلنسانية، مشروع 
كلية العاملني باألمم 

املتحدة. احلقوق اإلنسانية: 
دليل أساسي للعاملني 

باألمم املتحدة، جنيف، 
األمم املتحدة، 2001، 3. 

©HNL.Bg`tyx 1//2
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يف  للنظر  اإلنسان  حبقوق  اخلاص  العمل  إطار  استخدام 
اخليارات التشريعية والسياسية املتاحة وخيارات الربامج. 
يتجزأ  ال  بعدا  اإلنسانية  احلقوق  تكون  أن  آخر،  ومبعىن 
من رسم وتصميم سياسات اهلجرة وبراجمها، وتنفيذ هذه 

السياسات والربامج ورصدها وتقييمها.  

3- خ:ص›طحـضصآلـخ:ص›طـ  
 ٍخلمتİالضخسـخعخمبְקـرٌخ

من  عريضا  طيفا  الدولية"  "اهلجرة  املصطلح  يشمل 
السكانية، وأسباֲדا والوضع القانوين  حركة املجموعات 
ميكنهم  اليت  الزمنية  الفترة  حيدد  الذي  وهو  للمهاجرين 
يعيشون  الذي  والوضع  املضيف  البلد  يف  خالهلا  البقاء 

فيه .

ويف الوقت احلايل، يبلغ عدد من يعيشون بصفة مؤقتة أو 
بصفة دائمة خارج أوطاهنم األصلية حوايل 175 مليون 
شخص أو 2.9 % من سكان العامل.(7)  ويشمل هذه العدد 
والالجئني،  املتوطنني،  واملهاجرين  املهاجرين،  العمال 
هذا  حساب  يف  بعد  يدخل  ومل  السياسيني،  والالجئني 
الرقم العدد املتزايد من االنتقاالت غري املنتظمة أو اليت مل 

توثق واليت بدأت تتميز ֲדا اهلجرة يف كل مكان.

‚خŠصـ ٍُّهآلالَّْـ خي›ٌُّّـ هخألالـ ألالָדَّْـ هنت›ٍْـ ُّهָדنيـ
خٍ خإلٌآلبـٍطالَّألـهخإلـ2015ـָדئَّْـٍخضحلـألُـئالـ

هنت›طـهآلخألـخي›ָُّדقـُّهָדنيـٍُّهآلالـ‚خŠصـٍ َّ.ب8إ

املنتظمني  وغري  املنتظمني  املهاجرين  بني  فرق  هنالك 
أو  املنتظمون  املهاجرون  املوثقني).  وغري  (املوثقني 
املوثقون هم من يدخلون إىل البلدان املضيفة أو البلدان 
اليت يقفون فيها بصورة مؤقتة بطريقة معترف ֲדا، ويكون 
حمل إقامتهم ومكان عملهم، إذا أمكن، معروفا ومصرحا 
به من سلطات اهليئات الرمسية يف البلد. أما املهاجرون غري 
املنتظمني أو غري املوثقني (أحيانا يشار إيل وضعهم بصورة 
قانوين")،  توطن "غري  أو  هجرة  أنه   على  صحيحة  غري 
رمسي  ترخيص  بدون  املضيف  البلد  دخل  من  كل  وهم 
أو مكث يف البلد فترة أطول من الفترة املصرح ֲדا، وهم 
على سبيل املثال، الزوار أو السياح أو الطلبة األجانب، 

أو العمال بعقود مؤقتة.  

وهنالك أيضا فرق بني املهاجرين "الطوعيني" واملهاجرين 
قرروا  الذين  هم  الطوعيون  فاملهاجرون  "املجبورين". 
وراء  الدافع  أن  من  الرغم  (على  إرادִדم  مبحض  اهلجرة 
غريها).   أو  شديدة  اقتصادية  ضغوطًا  يكون  قد  اهلجرة 
الذين  العائالت  وأفراد  املهاجرين  العمال  هذا  ويشمل 
اهلجرة  أما  األجانب.  والطلبة  العائلة  مشل  للم  يهاجرون 
الداخلية  والتنقالت  الالجئني  "حركة  إىل  فتشري  اجلربية 
للسكان (بسبب الصراعات)، باإلضافة إىل من يضطرون 
إىل االنتقال بسبب الكوارث الطبيعية أو البيئية، أو بسبب 
أو  املجاعات  بسبب  أو  والنووية،  الكيميائية  الكوارث 

مشروعات التنمية."(9)

(7)التقريرالعاملي للهجرة. 

جنيف، املنظمة الدولية 
للهجرة، 2003. 

(8)دعوة منظمة العمل الدولية 

للتغيري يف جمال سياسات 
اهلجرة يف جنوب أفريقيا. 

جنيف، منظمة العمل 
الدولية، 2002/11/29. 

http: :نشرة إعالمية)
//www.ilo.org/
public/english/

dialogue/actrav/
 new/291102.htm,

accessed 22/03/
 (2004

 (9)بيان ملهمة قام ֲדا االحتاد 

الدويل حول دراسة اهلجرة 
 .(IASFM) اجلربية

 IASFM، ،اكسفورد
 .1994

(http://www.uni-
bamberg.de/

~ba6ef3/iasfm/
 mission.htm,

accessed 16/03/
  (2004
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ـلخخلخـٌُّخص›ـخؤَخ‘ـ    -4
 حـخلٌخص›ٍْـًص›طـ" َّهָדְק"ـ 

 ًٍص›طــ"ص٥ְُّק"
سواء  منازهلم  يتركون  الناس  كان  التاريخ،  مدى  على 
للهروب من االضطهاد أو العنف السياسي أو الرتاعات 
طبيعة   يف  أصبح  االختالف  فإن  اليوم  أما  املسلحة.(10) 
الرتاعات املسلحة وماينجم عنها من تأثريات صحية. فلم 
اجليوش،  بني  تصارع  صورة  يف  دائمة  تأيت  احلرب  تعد 
ولكنها أصبحت نوعا من القتال الطاحن بني العسكريني 
واملدنيني من نفس البلد أو بني جمموعات معادية ومدنيني 
شكل  يف  متزايدة،  بصورة  احلروب،  وتأيت  مسلحني. 
تستمر  ولكنها  منخفضة  كثافة  ذات  داخلية  نزاعات 
لفترات طويلة.(11) فهم يتقاتلون من خالل نوافذ الشقق 
سرعان  حيث  والضواحي  للقرى  الضيقة  الطرقات  ويف 
وكانت  املقاتل.(12)  وغري  املقاتل  بني  الفرق  مايزول 
النتيجة أن ارتفع عدد النكبات املدنية من 5% يف مستهل 
القرن العشرين إىل 15% خالل احلرب العاملية األوىل، 
مث 65% مع هناية احلرب العاملية الثانية مث إىل أكثر من 
90% خالل حروب التسعينيات.(13) وقد تزامن هذا مع 
االرتفاع الشديد للعبء العاملي حلاالت الالجئني بسبب 
الصراعات املسلحة من 2,4 مليون يف عام 1974 إىل 
أكثر من 27,4 مليون يف الوقت احلايل.(14)  ويقدر عدد 
من يتنقل داخليا يف البلدان اليت تعاين من احلروب إىل 30 

مليون شخص.(15)

أما الفقر املتزايد (سواء أكان فقرا حقيقيا أم نسبيا)، فهو 
احلياة  فصور  العمل.  عن  حبثا  االنتقال  إىل  الناس  يدفع 
وجتتذֲדم  تصلهم  العامل  يف  األماكن  سائر  يف  األفضل 
إىل  اليوم  تصل  اليت  اإلعالم  وسائل  مجيع  خالل  من 
االختالفات  أن  كما  النائية.  واملجتمعات  األماكن  أكثر 

العريضة يف توزع الثروة بني الشمال واجلنوب باإلضافة 
نسبيا  الرخيص  والعمل  للشباب  املتزايدة  احلاجة  إىل 
أما  اهلجرة.  إىل  االجتاه  باستمرار  يوحي  الشمال  يف 
اقتصادية  تغريات  من  الشمالية  البلدان  يف  حيدث  ما 
العمل  جمال  يف  وتغريات  وتكنولوجية  ودميوغرافية 
فيتطلب أن تتاح للناس القدرة على التنقل بنفس درجة  
انتقال املواد والبضائع أي حبرية وخالل وقت قصري.(16) 
العمال  أن  إال  امللحة،  العوامل  هذه  من  الرغم  وعلى 
املهاجرين  فئة  يف  عامة  بصفة  يدخلون  ال  املهاجرين 
يؤدي  الذي  احلد  حول  متزايد  نقاش  فهناك  املجربين، 
واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  التمتع  إىل  االفتقار 
والثقافية بالناس إىل ترك منازهلم حبثا عن أسباب الرزق 
التفريق  صعوبة   تتزايد  إجياز،  ويف  أخرى.  أماكن  يف 
واملهاجرين  "طوعية"  بصورة  املهاجرين  بني  بوضوح 

بصورة "جربية".

(10)املفوض العايل لألمم 

املتحدة املعين بالالجئني. 
وضع الالجئني يف العامل: 
مخسون عاما من األعمال 

اإلنسانية. اكسفورد، 
منشورات جامعة 

اكسفورد، 2000، 1. 
 .Machel G(11)

تأثري الصراعات املسلحة يف 
األطفال (تقرير خلبري األمني 

العام لألمم املتحدة). 
نيويورك، اليونيسف، 

 .1996
 (http://www.

unicef.org/graca/
 patterns.htm,

accessed 23/03/
 (2004

(12)املرجع السابق.

(13)املرجع السابق.

(14)املرجع السابق.

(15)املرجع السابق.

 Carballo M،(16)

 Divino JJ، Zeric
D. مراجعة للهجرة 

والصحة وتأثرياִדما على 
جمتمعات البلدان األوربية. 

جنيف، املركز الدويل 
للهجرة والصحة، 1997، 

 .3
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خؤآلـخؤشخإلٌّ:
خؤسخش٧خسـ

خؤمتضָדְקـهالֱקـ
ألُـُّسجتالÐَّْـمـ
خؤرالحلـخþمبالٌّـ

ُّ›رمـً‰خـخؤآلـرقـخþرخزـخؤـسحلهَّـذقـخص›طـٍخشخŠـ
خؤمتضָדְקـٍخل›سرְקـرخعَّئـخؤمتضָדְקـٍخؤـسسزـهالֱקـً‰ِـ
ُّ›ئـ ئآلخـ خþمبالٌّ.  خؤرالحلـ مـ ُّسجتالÐَّْـ يָדآلُـ ٍسֹקش›ـ خص›طـ
خؤمتضָדقــ خلָٌَדقـ ًص›طـ ى‹ָדְקـ هالֱקـ خüًسآلخإلـ خؤآلـ
ذقـ رخšخيְקـ خؤهֻדىְקـ خلخسـ خüظخًخسـ هالֱקـ خؤ‹õَّـ رذؤخִקّـ

خشخŠـخلخؤָדְקـٍخلرخضشخسـخؤسصخŠְُّקـخعخŠְُّק.

ـًص›طـخلٍِّـخؤئÐخõط دشخŠـ   -5
 ًص›طـخلָٌَדقـخؤمتضָדق

العمومية  الصحة  توفري  مسؤولية  احلكومات  على  تقع 
والربامج،  واخلدمات  والبضائع  األولية،  الرعاية  ومرافق 
يتضمن  وهذا  أما  للسكان.(17)  كافية  بكميات  وذلك 
الذي  الطبيني  واملهنيني  املهنيني  من  املدربني  األفراد 
حيصلون على رواتب تنافسية حملية.(18) السياسات املعنية 
باملوارد الصحية اليت تعمل على حتسني أداء النظم الصحية 
املرامي  حتقيق  أجل  من  خاصة  أمهية  هلا  سياسات  فهي 
اإلمنائية لأللفية،(19) باإلضافة إىل تقليص العوائق اليت تقف 
أمام البلدان يف مواجهتها للمشكالت الصحية اجلوهرية 

مثل فريوس العوزاملناعي البشري، والسل واملالريا.(20)

بلدان  من  العديد  يف  خطرية  مشكلة  املهنيني  هجرة  متثل 
العامل، والسيما يف البلدان النامية  اليت هلا تقاليد راسخة يف 
جمال التعليم وتدريب املهنيني.(21) ويظهر هذا  بوضوح  
يف البلدان ذات القدرة املحدودة لالستثمار يف جمال النظم 
بالرعاية  املعنيني  الصحيني  املهنيني  ففقدان  التعليمية. 
يف  شديد  نقص  يف  يتسبب  قد  البلدان  هذه  يف  الصحية 
اخلدمات املتاحة للمجتمعات املحلية  ويف قدرة البلدان 
النامية على املضي يف تنفيذ خطط التنمية الصحية اخلاصة 
ֲדا. ومن أجل تعويض هذا الفقد، قد جيد املهنيون املتبقون 

أنفسهم مضطرين إىل التكيف لتقدمي خدمات التقع يف 
نطاق ما ميارسونه من عمل.(22) كما يقع عليهم عبء 
أكرب من العمل، مع زيادة الضغوط امللقاة على عاتقهم، 
والرواتب الضعيفة، واملعدات دون املستوى، وعدم كفاية 
اإلشراف واملعلومات إضافة إىل ضياع الفرص الوظيفية، 
ومجيعها قد حتد من دوافعهم ملواصلة العمل يف مثل هذه 
بني  اهلجرة  على  األوضاع  هذه  (التقتصر  األماكن(23). 

احلدود ولكن على اهلجرة الداخلية أيضا(24).

 خüظخًخسـمـخ:ص›طـخؤحلٍؤָדְקح
الكفاءة  ذوي  هجرة  أو  العقول  نزوح  عليه  مايطلق  إن 
الثمانينات،  العقود. ففي  مستمرة على مدى  مسألة  هو 
خارج  إىل  غانا  يف  املدربني  األطباء  من   %60 هاجر 
البالد،(25) وهو ليس بالنمط الشائع يف العديد من مناطق 
على  أجري  مسح  أوضح   1998 ويف  وآسيا.  أفريقيا 
الشاغرة  الوظائف  مستويات  أن  أفريقية  بلدان  سبعة 
(بالنسبة  بني %7,6  تراوح  العمومية  الصحة  قطاع  يف 
لألطباء يف لوسوتو) و72,9% (بالنسبة لإلخصائيني يف 
غانا).(26) وقد أبلغت ماالوي عن 52,9% يف الوظائف 
الشاغرة يف جمال التمريض.(27) وهذه النسب يف األماكن 
الشاغرة تؤدي بالضرورة إىل تغطية غري كافية. ويف حال 
استمرار هذا االجتاه، فسوف تزداد صعوبة تغطية بعض 

االحتياجات الصحية للسكان.(28)
ـخؤָדَّإلـألهـيٍ‘ـ  ألهـ42ـألالָדَّْـنبجتمنـُّسهخُّنتَّْ

(17)حق كل شخص يف التمتع 

بأعلى مستوى ممكن من الصحة 
البدنية والنفسية (االتفاقية الدولية  

املعنية باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية). التعليق 

العام رقم 14 (2000)، الفقرة 
12(a). التعليق العام يساعد على 

إلقاء الضوء على طبيعة وحمتوى 
حقوق الفرد والتزامات اخلاصة 

باهليئات الرمسية للبلد.
(18)املرجع السابق.

(19)املرامي التنموية لأللفية واخلاصة 

باألمم املتحدة. نيويورك، األمم 
املتحدة، 2000. 

http://www.un.org/
 millenniumgoals/,

    accessed 23/04/2004
 .Mercer H et al(20)

املوارد البشرية للصحة: وضع 
خيارات سياسية من أجل التغيري 

(مسودة ورقة للمناقشة). جنيف، 
منظمة الصحة العاملية، 2001، 
   .(WHO/EIP/OSD)

Stilwell B et al(21). وضع 

سياسات أخالقية مرتكزة على 
البينات حول هجرة العاملني 

الصحيني: حتديات خاصة باملفاهيم 
واملمارسات. املوارد البشرية من 

أجل الصحة، 2003، 8:1. 
(22)املرجع السابق، 8.

(23)املرجع السابق، 7.

(24)املرجع السابق، 4.

Stalker P(25). اهلجرة ونزوح 

 Stalker العقول. يف: دليل
للهجرة الدولية.

(http:
//www. pstalker.com/
migration/mg_emig_

3.htm, accessed 23/03/
         (2004

Dovlo DY(26). استبقاء 

ونشر العاملني واملهنيني الصحيني 
يف أفريقيا (حماضرة). أديس أبابا، 
اجتماع استشاري حول حتسني 

جمال التعاون بني املهنيني الصحيني 
واحلكومات يف صياغة السياسات 
وتنفيذ إجراءات إصالح القطاع 

الصحي، 2002. 
(27)املرجع السابق.

(28)املرجع السابق.
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خؤهَّجنـخلَخهٌّـخؤرنت›ِّـٍأل›ـخُّحلجنبـُّمترضـخضحلـخئـ
خؤسضحلُّخسـخلالضְקـمـعخألـخؤمتضְקـخؤحلٍؤָדְקـًَّـخؤسَّهـ
خل‹خجلطـ خؤٌ›ְُّקـ رخؤٍÐخسـ خلهخعְקـ سَّمبָדالـ مـ
ٍخسصخرְקـ يŠְَُّّק.  رمتŠَّطـ فسخصَّإلٌخـ ألُـ ذقـ ؤُّحلجنـ
ألهـ رخؤسهخٍْـ خؤهخلָדְקـ خؤمتضְקـ ألَنآلְקـ سَّإلـ ‰خبـ
خلَ‰طـ خلهخعְקـ سحلُّآلـ هالֱקـ رخؤهآلالـ خؤحلٍؤٌّـ خسآلهـ
ـشֻדشְקـألֻדُّقـنبجتمنـمـ ـذق ـخؤÐٌ›ְُّק ـرخؤٍÐخس ؤالضָדخط

خؤرالحلخْـخؤَخألָדְקـطالَّألـإلٌخְُّקـهخإلـ2005.ب29إ

سحلُّآلـ ذألئخإلָדְקـ ألحلֲקـ ضَّألـ سحلŠٍـ خؤـ خüًسآلخألخسـ خألخـ
خلهخعְקـرخؤٍÐخسـخؤٌ›ְُّקـخل‹خجلطـؤُّحلجنـذقـهحلجلـ
ـُّهָדنتَّْـمـخþألخئُـخحلٍجلطـخلَّخŠجلـيسس‹آلُـ ئرـمُ
ى‹خُّخـضَّألـمبهَّرְקـإلنآلـخلهخعְקـٍإلحلŠطـألحلألٌّـخؤ›هخְُّקـ
خؤمتضָדְקـخلحلŠرقـهالֱקـذهخõـخؤحلٍخõب30إ. ٍىحلـخšٍضسـ
ٍخلهָَדְקـ خؤَخألָדְקـ خؤرالحلخْـ مـ ضخؤָדخـ خؤـظ›ֲקـ خؤسص›رְקـ
كئُـ خؤ‰ِّـ خلشخؤٌّـ خلحلֲקـ خؤٌ›ְُّקبـ خلهخعְקـ رخألصـ
ٍهالֱקـ خلسَّخي›ط.  خؤرنت›ְُّקـ خلَّخŠجلـ ‚ֻדألـ ألُـ رالَّوّـ
ٍألسخرهְקـ Šهخְُّקـ صَّخإلزـ ذֻُّדõـ كئُـ خلشخألبـ رָדالـ
ذقـ ٍخُّحلجنـ خؤرنت›ِّـ خلَخهٌّـ خؤهَّجنـ رÐٍ‘ـ خلهخُّنتقـ
خؤهخألالقـرخؤ›هخְُّקـخؤمتضָדְקـٍخه‹خõـخسآلهـهالֱקـضحلـ

َّخõ.ب31إ

على  الدولية،  اهلجرة  حول  عامة  بصورة  املعطيات  تندر 
املعطيات  بعض  توفر  خمتلفة   إحصائية  موارد  هنالك  أن 
املفيدة حول هجرة العاملني الصحيني (مثل اإلحصاءات 
السكانية، واملسوحات، والسجالت اإلدارية، والتصاريح 
(الفيزات) اخلاصة باهلجرة، واملعطيات املتعلقة بتصاريح 
العمل، واإلحصاءات اخلاصة بعبوراحلدود بني البلدان). 
آخر.  إىل  بلد  من  تتباين  قد  املوارد  هذه  طبيعة  أن  على 
فهنالك يف العديد من البلدان فجوات كبرية يف املعلومات 
اخلاصة  املسارات  من  كبرية  نسبة  هنالك  أن  إىل  إضافة 
بني  املعطيات  مقارنة  جيعل  مما  توثيقها،  يتم  ال  باهلجرة 
البلدان عملية على درجة من الصعوبة.(32) ولذا يصعب 
الرصد العاملي  للهجرة بسبب نوعية املعطيات وجودִדا 

وإمكانية املقارنة بينها.

معطيات  تعترب  أن  ميكن  واليت  املعطيات  من  املتوافر  أما 
يعول عليها فيؤكد أن البلدان األكثر غىن سوف تواصل 
هجرة  وأن  النامية،(33)  البلدان  من  العاملني  استقطاب 
املهنيني الصحيني سوف تستمر طاملا كانت هناك رواتب 
أعلى. ويزداد اإلدراك بأن البلدان اليت "تستقطب" جيب 
الستيفاء  سياساִדا  عن  النامجة  التأثريات  بتقدير  تقوم  أن 

احلقوق اإلنسانية يف البلدان األخرى.(34)
خلٌخص›ُُّـ ألُـ إلرְקـ خئـ يذْـ خعخؤٌّبـ خؤَّىسـ مـ

ٌُّخص›ٍْـ يٌآلـ خلָٌَדق.  ألُـ سئَّْـ خüىسمتخجلُّقـ
خؤهآلالـ خؤ›ٍخسزـٍخšٍخهـ إلخضָדְקـ طشخـهُـخþي‹الـألُـ
خي‹الـ ضָדخطـ رالـ ذقـ ذšخيְקـ خلָٌَדְקبـ ٍخؤسَآلָדְקـ
يٌآلـ خؤمتضָדَّْـ خؤهخألالَّْـ خألخـ Ð þٍخآل.  þإلÐٌآلـ
ُّسآلـ ألخـ ٍوخؤرخـ خلالَّرְקبـ خلָٌَדְקـ خؤÐֵדخسـ خئش›ـ ألُـ
ًص›طـ هُـ َُّصآلـ ٍىحلـ ظ›صٌآل.  رهحلـ يŠَّخـ سهָדָדٌَآلـ
خؤهخألالقـخؤمتضָדقــيحلخْـٍ‚ָדآلـمـŠخ‘ـخلخألـخؤرنت›ِّـ
ؤالرالحلخْـخþمبالָדְקـخؤـٌُّخص›ٍْـألٌَخبـمخـٌُّحلجلـسَآلָדְקـ
هالֱקـ خؤرالحلخْـ ىحلŠطـ ألُـ ٍفحلـ خؤمتضٌّـ خؤخهـ ٍسَُّّ›ـ

سحلُّآلـخعحلألخسـخؤمتضָדְק.
هَحلألخـُّسهالآلـخلָٌَדَّْـخؤمتضָדَّْـخلٌخص›ٍْـمـرالحلخإلٌآلـ
خþمبالָדְקـألُـ‚ֻדألـخؤَنآلـخؤسهالָדآلָדְקـخلحلهَّألְקـٍ ָَדخبـ
يذْـً‰خـُّهـخْـخؤرالحلخْـخؤَخألָדְקـسحلهآلـخؤَنآلـخؤمتضָדְקـ

خعخمبְקـرخؤرالحلخْـخلسحلألְק.
ٍكئُـخْـسس‹آلُـ‚ָדخŠخسـخؤָדخְקـألخـُّالٌّح

1. هَّجلـألرسئ›ط
ُّحلŠ‘ـضخؤָדخـخضحلـخلسنتÐָדخسـمـرالحلـمبَخهٌّـهحلـخسÐخئـ
ؤسهָדقـ خؤَخألָדְקـ خؤرالحلخْـ خضحلـ ألسنتÐָדخسـ ألهـ شَخִקٌّـ
سئَّْـ ٍَّةـ خؤَّىس.  ألُـ غحلٍجلطـ ؤÐطـ م›šقـ
ً‰ِـخؤهَّجلـخŠְُّקـلحلطـلـََّخسبـشֻדشـألٌَخـُّسآلـ
ـُّحلإلـ ـخؤ‰ِّ ـخؤرالحل ؤָדـم ـخþمبالٌٍّـ ـخؤرالحل خؤهآلالـيָדٌخـجلخ‚ال

خؤسهָדق.
ـررهـخþألالبـ ـسرنت› ‰ِـخؤهَّجلـخلرسئ›طـىحل ٍُّرحلٍـخْـألشالًـ
ؤالرالحلـخلسزـؤالÐֵדخسـخلָٌَדְקـ سسָדضـ ضָדشـذإلٌخـَّةـ
üָדآلخـذقـخلَّخŠجلـ ـُّحلإلـخؤحلهآلـذقـخؤخهـخؤمتضٌٍّـ خْ
ـسسָדضـؤالآلָٌَדقـ خؤرنت›ְُّקـمـخؤرالحلـخþمبالٌّبـئآلخـخإلٌخـَّة

خؤمتضָדقـي›مبְקـخؤهآلالـ‚خŠصـخؤرֻדجل.
ٍخؤسنت›ُّهخسـ خؤََّخُّخـ مـ خؤنتÐخيָדְקـ ألُـ خلُّحلـ نبخْـ ٍألُـ
خعخمبְקـرخص›طـخْـسٌالـألُـً‰ِـخؤهآلالָדְק. يخؤرحلõـ
هالֱקـ خؤهإلـ هخىحلُُّـ خلָٌَדَّْـ ئخْـ ذخلخـ ألخـ كه›يְקـ
غحلٍجلطـ ؤÐخسـ ؤالسهخىحلـ دؤָדְקـ خسجتحلخإلـ شآلـ خص›طـ
خþىالـ هالֱקـ خٍـ خؤسآلَُّّالـ ُّسآلـ خْـ هالֱקـ خؤرالحلُُّبـ مـ ؤالهآلالـ
خؤحلهآلـألُـىرالـخؤرالحلـخþئش›ـسحلألخـٍش›ٍطبـفهالـخؤÐخִקحلطـ

سهآلـلָדهـخþ ›خة.  
2.ـخüسشآلخŠـمـخؤسهالָדآل

ألُـ رٌخـ ؤالهآلالـ سسزـم›šقـ خْـ "‘"ـ خؤرالحلـ سَّجلـ
ىخألسـ خؤهخجلِّبـ خؤسهָדقـ هُـ ٍهšَّخـ "مي".  خؤرالحلـ
رخؤسآل›ُّـ خؤهخألالقـ ؤسحلŠُّزـ ألهٌحلخـ رذإلنتخõـ "‘"ـ خؤرالحلـ
ألُـ خؤهآلالـ خمبضخزـ ىرالـ ألُـ كَُّّالّـ ـ "مي"بـ مـ
سحلŠُّزـ خلهٌحلـ ً‰خـ ٍُّسَّقـ خلٍِّـخؤهֻדىְקـمـخؤرالحلـ"‘". 
خؤرالحلـ üضسָדخصخسـ ٍيخـ خؤسآل›ُّـ عخألـ مـ خؤهخألالقـ
ُّرֱקـ رָדَآلخـ "‘"ـ ذقـ ألٌَآلـ خؤرهـ ٌٍُّخص›ـ "مي"بـ

خؤرهـخ‚›ـمـ"مي".
ذْـخüسشآلخŠـمـإلنخإلـخؤسهالָדآلـخعخميـررالحلـد‚›ـًَّـخأل›ـ
وـنبخִקهبـٍؤئُـهَحلألخـüـسسخٍِّـئÐسخــألָדخْـخؤهآلالبـ
"خل›ال"ـ ؤالرالحلـ ي›مبְקـ ُّحلإلـ صָדحلخـ سمت›يخـ ً‰خـ ُّئَّْـ ىحلـ

ؤָדهَّـألخؤָדخـٍُّسָדضـخخألـؤسְَُّّקـرָَדسّـخؤسضسָדְק.  
رָדَخسـ خؤهخلָדְקب  خؤمتضְקـ ألَنآلְקـ ٍألبـ سָדالـ رخŠرخŠخـ

ٍألهالَّألخسـألُـخصالـخؤָדخְקبـ2003.
ومن الواضح أن هنالك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهد 

(29)منظمة الصحة العاملية 

وبرنامج األمم املتحدة 
ملكافحة مرض اإليدز 

والعدوى بفريوسه، خطة 
غري معلنة لوضع ثالثة 
ماليني مريض باإليدز 

حتت املعاجلة بالفريوسات 
القهقرية قبل هناية عام 

2005. جنيف، منظمة 
الصحة العاملية، 2003. 

(نشرة إعالمية صدرت يف 
:2003/12/01

  http://www. 
who.int/

mediacentre/
releases/2003/

 pr89/en/,
accessed 25/03/

(2004
 ،Grubb I(30)

 ،Perriens J
 Schwartlander

B. أسلوب للصحة 
العمومية من أجل املعاحلة 

بالفريوسات القهقرية. 
جنيف، منظمة الصحة 

العاملية، 2002، 3.
(31)املرجع السابق، 4.

(32)انظر املرجع حتت 

احلاشية رقم 21، 5. 
(33)انظر املرجع حتت 

احلاشية رقم 25. 
(34)مهام بدون حدود: 

احلقوق اإلنسانية والعدالة 
االجتماعية يف العامل. 

جنيف، املجلس الدويل 
املعين بسياسة احلقوق 
اإلنسانية، 2003، 

.53–46
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ومن  املعنية.(35)  األطراف  كافة  تفيد  حلول  الستنباط 
أحد اخليارات القيام باستعراف احلوافز اليت تدفع املهنيني 
على  والعمل  األصلي  بلدهم  يف  للمكوث  الصحيني 
األطباء  رواتب  لرفع  املايل  الدعم  أن  كما  تنفيذها.(36) 
واملعدات  اإلمدادات  توفري  مع  بالتمريض  والعاملني 
الضرورية هلم ميكن أن يعطي دفعة للبنية التحتية الصحية 

يف أفريقيا.(37)

 خل‹خألقـخلخؤָדְק
مالية  استثمارات  من  احلكومات  ماتقدمه  يف  النظر  إن 
ميثالن  إمنا  اجلدد  للخرجيني  وفقداهنا  املهنيني،  تدريب  يف 
خسارة مالية كبرية للبلد املعين باإلضافة إىل خسارته من 
جيدا  سببا  هنالك  أن  نرى  سبق  ومما  البشرية.   املوارد 
وراء االعتقاد بأن هذه املمارسة التعمل إال على توسيع 
وجيادل  الغنية.(38)  والبلدان  الفقرية  البلدان  بني  الفجوة 
املهاجرون  العاملون  يرسلها  اليت  النسبة  أن  يف  الكثريون 
إىل  ֲדا  يعملون  اليت  البلدان  يف  رزق  من  يكسبونه  مما 
بلداهنم األصلية (واملعروفة بصورة واسعة مبا يطلق عليه 
البلد  اقتصاديات  يف  مركزي  بدور  تقوم  "احلواالت")، 
األصلي.(39) ولكن يف واقع األمر، اليقوم مجيع املهاجرين 
مقدرִדم  إن  بل  األصلية(40)،  بلداهنم  إىل  أموال  بإرسال 
على التحويل املايل تكون حمدودة وختضع غالبا للتقلبات 
اليت يصادفوهنا يف جمال العمل غري املنتظم يف البلدان اليت 

استقبلتهم.
كشالـسحليءـخعَّخüسـشخإلٌّـخئـألŠَّجلـؤالسآلَُّّالـخعخŠصٌّـ

خؤ›آلـخؤرָדخإلٌّـŠىآلـ2
خعَّخüسـخؤ”ـسالسٌخـخؤرالحلخْـخؤَخألָדְקبـألَّجنهְקـ

ٍيخـؤÿىخؤָדآلـمـخþهَّخإل
1999-2002ـبرالָדَّْـجلŠüٍإ

ؤالرالحلخْـخؤَخألָדְקبـرهحلـخüسشآلخŠخسـخþصَرָדְקـخلرخنب›ط. يÐٌّـ
خŠالٌخـ خؤـ خعَّخüسـ ٍمبüَّسـ رالوسـ 2001بـ هخإلـ
خؤهخألالَّْـذقـخؤرالحلخْـخؤَخألָדְקـ3ض72ـرالָדَّْـجلŠüٍبـخهالֱקـ
ئشخـألُـذلخؤٌّـخؤسحليخسـخلخؤָדְקـخؤ›ָדְקـٍخؤسحليخسـ
خلخؤָדְקـخþصَرָדְקـخلرخنب›ط. ٍمـخؤهحلـخ‚þبـسهحلسـً‰ِـ

خعَّخüسـذلخؤٌّـخلخهحلخسـخؤسَآلְَُّّקـخؤهخلָדְק.ب41إ

املصدر: البنك الدويل 2003(42)

املهنيني  هجرة  عن  احلديث  وعند  ماسبق،  إىل  وإضافة 
الصحيني، فال توجد أية بينات على أن احلواالت املرسلة 
االستثمارات  يف  بالضرورة  تساهم  املهاجرين  قبل  من 
الصحية يف بلداهنم األصلية، والسيما أن هذه احلواالت 
ال يعاد استثمارها بصورة مباشرة يف رأس املال البشري.  
وبذا فإنه مهما كان التعزيز املوجه إىل القدرة االقتصادية 
للبلد على األمد الطويل، فإن اخلسارة القصرية األمد اليت 
تصيب جمال املهنيني الصحيني قد  تؤثر سلبا على تغطية 
اخلدمات يف البلدان النامية وعلى سبل الوصول إىل هذه 

اخلدمات(43).

(35)من السمات اهلامة ألساليب 

احلقوق اإلنسانية، املشاركة 
السياسية  للمجموعات 
السكانية املعنية واملتأثرة 

بالقرارات اخلاصة بالصحة على 
املستويات الدولية والوطنية 

ومستوى املجتمع. وهذا قد 
يعين أن املجتمعات املهاجرة 

جيب أن يكون هلا صوت 
يف العمليات احلكومية اليت 
ִדدف إىل وضع األولويات 
واختاذ القرارات والتخطيط 

وتنفيذ وتقييم السياسات 
واالستراتيجيات اليت ستؤثر يف 

صحتهم وتطورهم.
(36)ثبت أن حتسني الظروف 

املعيشية وظروف العمل هي 
جزء من هذه احلوافز. رجاء 

الرجوع إىل: دور الرواتب يف 
إبطاء هجرة املهنيني الصحيني 

العاملني يف جمال الرعاية 
الصحية. جنيف، منظمة الصحة 
العاملية (وثيقة مل تنشر، وتتوافر 

عند الطلب من املجموعة 
اخلاصة بالبينات واملعلومات 
 ،EIP ،من أجل السياسة

منظمة الصحة  العاملية، 1211 
جنيف، 27، سويسرا)، 5–
14. وخيشى املؤلفون من أن 

هذا املوجز ال يطبق إال يف بعض 
احلاالت، وأنه التوجد معلومات 
كافية تسمح بإجراء حتليل عال 

اجلودة ملثل هذا املوجز.
Friedman EA(37). تقييم 

ملدى إمكانية تنفيذ اقتراح 
منظمة الصحة العاملية مبعاجلة 
ثالثة ماليني مريض بفريوس 

العوز املناعي البشري واإليدز 
قبل هناية عام 2005: ورقة 

بيضاء مقدمة من أحد األطباء 
حول احلقوق اإلنسانية. 

بوسطن، أطباء من أجل احلقوق 
اإلنسانية وشركاء يف الصحة، 

 .2002
(http:

//www.phrusa.org/
campaigns/aids/

 who_doc.html,
(accessed 24/03/2004

Wheen F(38). هل 

تشعر احلكومات بالذعر؟ 
 Labour’s new)

 idea – scrambled
 government? Tory
 night of the living

dead.) اجلارديان، 09/06/
.2000

(39)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 21، 8. وانظر أيضا 
 Outward) اإليكونوميست

Bound)، 28/09–04/
.10/2002، 29–32
 Manuel (40)وفقا لـ

Carballo، مدير املركز 
الدويل للهجرة والصحة 

(ICMH)، جنيف.
(41)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 21، 8. 
(42)املرجع السابق، 9.

(43)املرجع السابق، 9. أنظر 

أيضا بينات ومعلومات من 
أجل السياسة، توفري اخلدمات 
الصحية، 2002/12/16. 
(وثيقة مل تنشر، وتتوافر عند 
الطلب من املجموعة اخلاصة 
بالبينات واملعلومات من أجل 

السياسة، EIP، منظمة الصحة  
العاملية، 1211 جنيف، 27، 

سويسرا)، 6. 
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 خؤالَّخִקضـخؤسصخŠְُّק
موضوعية  قضية  هي  الصحيني  هجرة املهنيني  قضية  إن 
إطار  يف  مناقشتها  حاليا  جيرى  حيث  خاصة  بصورة 
اخلدمات  جمال  يف  بالتجارة  املعنية  العامة  االتفاقية  عمل 
(اجلات)، وإطار العمل القانوين الذي يقوم أعضاء منظمة 
اخلدمات،  يف  التجارة  بتحرير  خالله  من  الدولية  العمل 
أن  املأمول  ومن  العمومية.(44)  الصحة  خدمات  فيها  مبا 
تتمخض هذه املناقشات واملباحثات اليت بدأت منذ عام 
2000، عن انتشار التعامل والتجارة يف جمال اخلدمات 
األجنبية  االستثمارات  جلذب  فرصة  أهنا  كما  الصحية، 
يف  الوطنية  لألولويات  تستجيب  جتعلها  بصورة  املباشرة 
املخاطر  بعض  هنالك  أن  والخيفى  الصحي.(45)  املجال 
اليت تترافق ֲדذا التحرير، حيث أن هنالك بعض البلدان 
اليت لن تتمكن من حتقيق التوازن الذي جيعلها حتول بعض 

املكاسب املحتملة هلا إىل فوائد صحية ألغلبية سكاهنا. 
اخلدمات  جمال  يف  التجارة  زادت  احلاالت،  بعض  ويف 
تتعلق  اليت  احلالية  املشكالت  وخامة  من  الصحية 
واملساواة  الصحية  للخدمات  العادل  التمويل  بضمان 
البلدان  فإن  املثال،  سبيل  وعلى  إليها.  الوصول  سبل  يف 
من  األجانب  معاجلة  على  مواردها  تصرف  اليت  الفقرية 
ֲדا  تليب  أن  ميكن  كان  موارد  بتحويل  تقوم  قد  املرضى 
باإلضافة  هذا  املحلية.  باإلمدادات  اخلاصة  االحتياجات 
إىل أن االحتياجات اخلاصة بالسكان املقيمني يف ِاألماكن 
النائية والذين اليتمتعون بأية ميزات يزداد إمهاهلا بسبب 
املستشفيات الباحثة عن الربح وتلك اليت يتم استثمارها 
بتمويل خارجي وما تستهدفه من إجياد أسواق أكثر فائدة 

هلا.(46)
تقوم  أن  اإلنسان  حبقوق  يعين  أسلوب  أي  يتطلب 
جتارية  اتفاقية  ألي  املحتمل  التأثري  بتقييم   احلكومات 
أن  احلكومات  هذه  وعلى  اإلنسان.  حبقوق  التمتع  على 
تويل اهتماما خاصا بأكثر املجموعات السكانية اختطارا 
واملجموعات املهمشة.(47) وعلى سبيل املثال، ففي إطار 
قضية احلقوق اإلنسانية، قد يعين هذا تقييم تأثري االتفاقية 
والبضائع  الصحية  املرافق  توافر  على  املعنية  التجارية 
واخلدمات وما إذا كان هذا كله حمتمل التكلفة، ومدى 
الناحية  من  ومقبوليته  ونوعيته  إليه،  الوصول  إمكانية 
املجموعات  بأكثر  خاص  اهتمام  إيالء  مع  الثقافية، 

املعرضة للخطر.(48) وقد تكون هنالك حاجة إىل توضيح 
ما لالتفاقية من احتماالت يف تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان 

أو احلث عليها.  
ووفقا لالتفاقية العامة املعنية بالتجارة يف جمال اخلدمات 
(اجلات)، تتمتع البلدان بنوع من املرونة يف تدبري جتارة 
وتفي  وحتميه  الصحة  يف  احلق  حتترم  بصورة  اخلدمات 
تنظيمية  الستراتيجيات  اعتمادها  خالل  من  وذلك  به 
وتنفيذها لآلليات. إن التزام الدولة حبماية حقوق اإلنسان 
ية يعين على سبيل املثال مسؤولية احلكومات يف ضمان 
عمل اهليئات غري التابعة للدولة، كالشركات اخلاصة، تبعا 
ملعايري حقوق اإلنسان كما هو منصوص عليه من خالل 
سلطتها القضائية. ومبعىن آخر، يتعني على احلكومات أن 
تضمن أن األطراف الثالثة تسري على نفس النهج اخلاص 
مبعايري احلقوق اإلنسانية  من خالل اعتمادها للتشريعات 
الوصول  تضمن  اليت  اإلجراءات  وسائر  والسياسات 
الصحيح للرعاية الصحية، وجودة املعلومات، اخل. كما 
يسهل  اليت  الوسائل  بتوفري  احلكومات  تقوم  أن  جيب 
اللجوء إليها لتقومي أي موقف يستنكر على األفراد حقهم 

يف الوصول إىل البضائع والتمتع باخلدمات.(49)

ألُـنبخْـظ›ُّ›ـخؤسصخŠطـخْـُّخًآلـمـصَّجلطـخألحلخجلخسـ
خؤمتهرְקـ رخؤهآلֻדسـ خؤ›رضـ جنُّخجلطـ ذقـ رخšخيְקـ ٍيهخؤָדسٌخـ
سئَّْـًَخؤـذ خŠخسـهآلالـألَنآلְקـمـخخألـ نب›ְُّקـخْـ
ؤالآلسنتÐָדخسـ كئُـ خلشخألبـ رָדالـ ٍهالֱקـ خؤمتضٌّ. 
رهـ سحلإلـ خْـ خصخإلزـ ألسشآل›ُُّـ ىرالـ ألُـ كَّألـ خؤـ
ئآلخـ ىرال.   ألُـ يָדٌخـ ألسَّخي›طـ سئُـ ـ خؤـ خعحلألخسـ
كئُـؤالآلسنتÐָדخسـخعحلُّحلطـخْـسَّي›ـرحلخִקالـٍنָדÐָדְקـظس‰زـ
ذقـ ـ رحلٍإلٌخبـ ُّهَّْبـ ىحلـ خؤ‰ُُّـ خؤمتضָדقـ خلָٌَדقـ
خل›šֱקـ َُّصآلـهُـألهخعְקـ خؤ‰ِّـ خؤحل‚الـ خؤرֻדجل. خألخـ س›ؤـ
خþصخإلزـيָדآلئُـخُّ‹خـخسجتحلخألّـمـŠيهـألسֲَّקـخل›خيءـ

خؤـظحلإلـخؤئخْـخالָדقب50إ.
ٍألَنآلְקـ خؤهخلָדְקـ خؤمتضְקـ ألَنآلְקـ رقـ خلنتئְקـ خüسÐخىָדخسـ
ٍخؤمتضְקـ خؤحلٍؤָדְקـ خؤسصخŠطـ ألَنآلְקـ ٍخسÐخىָדְקـ خؤحلٍؤָדְקبـ خؤسصخŠطـ

خؤهآلَّألָדְקبـمـخؤمتÐضخسـ113-112.

(44)رغم تنفيذ اتفاقية اجلات 

يف عام 1995، "إال 
أنه حىت اآلن فإن اآلثار 

التحررية ظلت حمدودة حيث 
وضعت البلدان األعضاء 
يف منظمة التجارة الدولية 

بعض االلتزامات اليت مل يتم 
العمل ֲדا حىت اآلن". منظمة 

الصحة العاملية ومنظمة 
التجارة الدولية. اتفاقيات 

منظمة التجارة الدولية 
والصحة العمومية: دراسة 

مشتركة بني منظمة الصحة 
العاملية ومنظمة التجارة 
الدولية. جنيف، منظمة 
الصحة العاملية ومنظمة 

التجارة الدولية، 2002، 
47. يف إطار عمل اتفاقية 
اجلات فإن التجارة يف جمال 

اخلدمات الصحية تعين: 
"توفري العاملني املتخصصني 
وغري املتخصصني يف املجال 
الصحي، وتوفري اخلدمات 

التمريضية وخدمات 
املستشفيات واخلدمات 

اإلسعافية واملعاجلة النفسية 
العصبية، واخلدمات الطبية 

املساعدة من قبل املختربات 
الطبية وخمتربات األسنان". 

تعريفات ومداوالت من 
أجل الصحة ورامسي 

السياسة التجارية: مسرد 
حيتوى على 103 مصطلحا 
صحيا متداول عامليا. (وثيقة 
مل تنشر، وتتوافر عند الطلب 

من قسم العوملة والتجارة 
GTH/) والصحة

ETH/SDE)، منظمة 
الصحة العاملية، 1211، 
جنيف، 27، سويسرا).

(45)اتفاقية منظمة الصحة 

العاملية ومنظمة التجارة 
الدولية. اتفاقيات منظمة 
التجارة الدولية والصحة 

العمومية: دراسة مشتركة 
بني منظمة الصحة العاملية 

وأمانة منظمة التجارة 
الدولية. جنيف، منظمة 
الصحة العاملية ومنظمة 

التجارة الدولية، 2002، 
 .19

(46)املرجع السابق، 

.113–112
Hunt P(47). تقرير 

للمقرر اخلاص لألمم املتحدة 
حول حق كل شخص 

يف بلوغ أعلى املستويات 
املمكنة من الصحة البدنية 
والنفسية. جنيف، املجلس 
االقتصادي واالجتماعي، 

جلنة احلقوق اإلنسانية، 
 ،E/CN.4/2003/58

الفقرات 82–85.
(48)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 17، الفقرة 12. 
 Nygren-Krug(49)

H. 25 سؤاال وإجابة 
حول الصحة واحلقوق 

اإلنسانية. جنيف، منظمة 
الصحة العاملية، 2002، 

(الصحة واحلقوق اإلنسانية 
سلسلة رقم 1)، 15.

(50)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 45، 112–113. 
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خؤآلـخؤشخؤشح

سَّإلـخؤمتقـضخؤָדخـررَخõـحلـُّسئَّْـألُــشֻדشְקـئسالـهـإلٌ›ـُّخغسـYangtze. ٍألُـخلسَّىهـخْـֹُّקش›ـً‰خـخؤحلـهالֱקـمبضְקـ
Šٍيخָًדְקـخلֻדُّقـطالَّألـهخإلـٍ .2009َّةـسسرزـخؤرضطـخلسئَّإلְקـرررّـمـخإلسخألـ3ض1ـألֻדُّقـنبجتمنـهالֱקـخþىالـرخšخيְקـ
ذقـخüهسحلخõـهالֱקـضَّئـ20ـألالָדَّْـنبجتمنـָُّדآلَّْـهالֱקـÐšخيٌخ. خألخـخآلَّهخسـخؤئخإلָדְקـخؤـسهָדنيـهالֱקـÐšخةـخعخْـيٌٌّـ
عآلَّهخسـألسئحلְקبـٍيطـüٍسسآلسهـرخؤمتضְקـ. ٍسسآلـخعحلألخسـخؤمتضָדְקـٍذألحلخجلخسـخلָדخِـٍخمبضخـرهحلإلـئÐخُّسٌخـألهـإلزـ
خؤمتضָדְקـ خلجتخ ›ـ هخؤָדְקـألُـخمبخرخسـرخعآلֱקـخؤ›ٍألخسָדألָדְקبـٍخؤسٌخزـخؤئرحلـخؤرخִקٌّبـٍخüؤسٌخزـخؤ›ִקَِّّبـٍخعمترְקـٍخٌخأل. خألخـ
خؤَخصآلـهُـ خؤَيָדְקـ خعآلٌّـ ٍٍرخõـ خلشَّرְקبـ ٍخؤحلُّحلخْـ خلֻדŠُّخـ ألشالـ خؤَّرخִקָדְקـ ؤالهحلخֲٍקـ صحلُّحلـ ألُـ خüإلرهخشـ خضسآلخألـ يسنتآلالـ خþ‚›ֲקـ
يٍ‘ـخخإلسخـhantaanvirusـألهـخلسֻדجنألְקـخؤئالְَُّّקبـٍخؤسٌخزـخؤحلألخيـخؤָדخرخإلٌّـألُـخؤَآلمـزبـٍجلخõـخؤكخس. خألخـأل›ـ
خؤالزـُّمتָדزـخؤَخõـخؤمتوخسـٍخÐ þخألـٍؤّـهֻדىְקـرئالـألُـخيسخŠـخؤرְקـ ئخنبخْـKeshanبـًٍَّـخهسֻדألـنبخִקهـمـه‹الְקـ
ؤָדمتָדزـ ُّنٌ›ـ خْـ يָדضسآلالـ رخþٍرֵדְקبـ خلَّ َّإلְקـ خþألخئُـ مـ خؤو‰خִקָדְקـ ٍخؤَنآلـ خلسهÐְَקـ ٍخعرَّزـ خلهְَُّّקـ ٍخؤٍÐְקـ ؤالالָדָَדَّإلبـ
خآلَّهخسـخؤئخإلָדְקـخل›ٍجلط.  ًٍَخؤئـخُّ‹خـخؤسٌحلُّحلـخلسآلشالـمـخؤسآلآلـرخؤÐالŠَّـررزـهحلإلـخؤئنتةـهالֱקـخؤÐضآلـخؤ‰ِّـفسֲَّקـ
هالֱקـإلرְקـألُـخؤÐالŠَّـخٍـخؤئنتةـهالֱקـخلָדخِـخعَّيָדְק. ٍألهـظآلهـخؤهحلُّحلـألُـخؤֲَّקـخؤهخألالְקـٍألخُّمتخضرّـألُـضָדخطـؤָדالָדְקـإلنتְקـ
ُّ›سÐهـ‚›ـخإلسخألـيٍ‘ـخؤهَّجنـخلَخهٌّـخؤرنت›ِّبـٍُّجلخجلـرخإلسنتخŠـجلخõـخؤָדֻדْبـشخؤشـخئش›ـخþأل›خـخلهحلְُّקـخإلسنتخŠخـمـخؤمتق. خألخـ
خئش›ـخؤسٌحلُّحلخسـهالֱקـٍصّـخ ֻדئـيָדسآلشالـمـذألئخإلָדְקـخس›خŠـجلخõـخؤرالٌخŠָדخسـضَّألـخلְَקـخؤـُّسَّخصحلـرٌخـخعخْ. ًٍ‰خـخؤحلخõـ
خؤÐָדالٌّـُّüخألـألسآل›خـرَّألـإلٌ›ـخؤָדخغسـهالֱקـخؤ›وآلـألُـر›إلخألصـخلئخيضְקـخؤ‰ِّـجلخإلـخŠرهقـهخألخبـسئَّإلسـ‚ֻדخـألَخ ءـألَّ َّإلְקـ
مـخألخئُـهحلُّحلطـخ‚›ֲקـبـنٌ›سـ  ٍ.chongqing500ئآلـخهالֱקـنبَّإلصـئָדَصـ ـخؤحلٍـ ــ40ـئآلـخÐال ـسمتالـألخضسٌخـذق õرخؤحلخ
خٍرֵדְקـؤحلخõـخؤرالٌخŠָדخسـٍخلֻדŠُّخـٍوًخـألُـخؤهحلخֲٍקـخؤÐָדالָדְקـضَّألـخعخإلخسـخؤـسَنتخـرهحلـذىخألְקـخؤحلٍجل. ٍـšَُّّهـضسֱקـخْـ

خِّـر›إلخألصـؤالسمتحلِّـؤالسٌحلُّحلخسـخؤـُّ‹هٌخـخؤحلـهالֱקـخؤمتضְקـخؤهآلَّألָדְק.
351ـ üإلسـ صخئَّْبـعالְקـ ٍَّئخْـ ֻדُّنيـ خجلŠُّخْـ  رخس_"ـ خؤشֻדشـ خلٍـ خؤمتقـ حلـ خؤهخألְקحـ ٍخ‚سرخŠـ خؤهآلَّألָדְקـ "خؤمتضְקـ

ب9114إحـ1449–1450بـ16ـألُـخؤنتٌ›ـخعخألـ1998.

خؤسخش٧خسـخؤمتضָדְקـ
هالֱקـألُـخلٌخص›ــ

َُّّإلـ ألُـ هالֱקـ خؤمتضָדְקـ خؤسخشخسـ خؤآلـ ً‰خـ ٍُّسَخٍألـ
رخüإلسخألـخِّـهالֱקـخلٌخص›بـٍخلؤئـألُـ‚ֻדألـأل‹آلَّْـخؤمتضְקـ
هالֱקـ ٍفسَِّّـ خلخسّ.  خؤÐ›جلـ رمتضְקـ ُّسهالءـ ٍيָדآلخـ خؤهآلَّألָדְקـ
ألشالـ سحلرـخص›طـ ُّسآلـألُـ‚ֻדخـ خؤـ خلجتسالÐְקـ خؤَّخִקالـ

ألخـُّسآلـألُـخضسصخجنـخٍـظ›ـهالֱקـخعحلٍجل.

6- خ:ص›طـخع٥ְُّקـٍخؤسخش٧خسـ 
 خؤمتضָדְק

 ألُـَُّسالـررزـخؤسَآلָדְק
يتطلب األسلوب الذي يتعلق باحلقوق اإلنسانية أن يقوم 
العاملون بأي مشروع للتنمية بتقدير تأثرياته على حقوق 
اإلنسان مبا فيها حق التمتع بالصحة.(51)  ففي واقع األمر، 
السياسات واملشاريع اليت تنفذ بصورة "يفترض" أهنا حتث 
على التنمية،  تتم بإمهال شديد من حيث الدعم أو املعونة 
املتأثرة.(52)  للمجموعات  اخلارجية  اجلهات  من  املوجهة 
وهنالك حوايل 10 ماليني شخص كل عام يف املتوسط، 
يتنقلون بسبب املشاريع اخلاصة بالسدود فقط.(53) ويتأثر 
األثنية  والقلة  األصليني  السكان  من  كل  خمتلفة  بنسب 

والفقراء من احلضر والريف.(54) 

(51)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 47، الفقرات 82–85.
Loughma S(52). ما هي 

اهلجرة اجلربية؟ اوكسفورد، 
اهلجرة اجلربية على شبكة 

االنترنت:
     (http://www. 
 forcedmigration.

 org/whatisfm.htm,
  accessed 23/03/

2004).
(53)املرجع السابق.

(54)املرجع السابق.
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 خؤَخجنضَّْـجلخ‚الָדخـٍخؤֻדصֵדَّْ
يف احلاالت اليت حتدث فيها الصراعات، غالبا مايتصاحب 
نزوح السكان برتوح العاملني الصحيني أيضا، مما يتسبب 
احليوية  السبل  وإعاقة  الصحية  اخلدمات  وحدة  متزق  يف 
متت  أمراضا  فإن  هلذا،  ونتيجة  الرعاية.(55)  إىل  للوصول 
مكافحتها يف املاضي قد تظهر من جديد وتتخذ شكل 
األوبئة. فعلى سبيل املثال، يف أنغوال، كان داء املثقبيات 
حالة   2500 من  و1974   1949 بني  اخنفض  قد 
جديد  من  وظهر  عاد  ولكنه  فقط  حاالت  ثالث  إىل 
معرضني لإلصابة به يف  بنسبة واحد إىل ثالثة أشخاص 

أنغوال.(56)

ٍخÐ þخألـ خþألٌخسـ üָٍדآلخـ خلحلإلָדقـ رخْـ خجلŠخؤـ ُّجلخجلـ
خؤَخلְקـ خؤسخشخسـ ألُـ خؤهنآلֱקـ خؤَّ خطـ ُّسضآلالَّْـ ألٌَآلـ
هُـخؤمت›خهخسـخعحلُّشְקبـَّخõـرذمبخرسٌآلبـخٍـرخš›خŠًآلـ
خؤسال.ب57إـخألخـ رسه›šٌآلـؤÿخلֲקـخٍـ رهָדحلخبـخٍـ خؤٍَـ ذقـ
ٍُّهخإلٌّــ خلسمتخŠهقبـ خخŠرقـ ألُـ ُّئَّإلَّْـ يحلـ خؤ›صخألـ
ـرخؤه‰خزبـ خؤَخõـٍخÐ þخألـٍئرخŠـخؤُــألُـخلهָדنتְקـخلÐهآلְק
خؤهَةـ ألُـ عآلخُّسٌآلـ ئخيָדְקـ ذص›خõخسـ خظخخلـ هحلإلـ ألهـ

خلخيءـألهـخع›ٍزـٍخüسوֻדألـخٍـسه›šٌآلـؤÿخلِّ.
مـ صָדآلְקـ مبضָדְקـ غخ ›ـ ٍخؤÐسָדخسـ خؤَخõـ ٍسَّخصّـ
غָדآلخسـخؤֻדصֵדقـضָדشـوخؤرخـألخُّهُـšضخُّخـؤֻדهسحلخõخسـ
ض›خسٌُ.  رٌآلـ خلَّئالـ خع›خ‘ـ ىرالـ ألُـ ضسֱקـ خعָَדְקبـ
رقـ هالָדٌخـ ألضـ ذص›خõـ خؤــ خآلَّهخسـ ذضحلֲקـ ٍمـ
غָדآلـ إلخõـ ألُـ  %25 خْـ ٍصحلـ ر›ٍإلحلِّبـ ألُـ خؤֻדصֵדقـ

ئخكرَّخـىحلـسه›šُـذقـخؤهَةـخعٌَّ.ب58إ

ָٌّדخـخؤõَّخؤرَّخؤالص  
غالبا ما يتعرض الالجئون وطالبوا اللجوء السياسي منهم 
لألذى  تعرضهم  عن  النامجة  باالضطرابات  اإلصابة  إىل 
وبعدهم  القلق  مشاعر  من  معاناִדم  إىل  إضافة  والكرب 
تعرض  من  منهم  يكون  ما  وكثريا  عائالִדم.  أفراد  عن 
اإليذاء  فيها  مبا  اإلساءة،  أنواع  وسائر  للتعذيب  بالفعل 
اجلنسي. أما العجز النفسي االجتماعي سواء القصري أو 
الطويل األمد فوارد حدوثه بني السكان النازحني مما حيد 
أحيانا من قدرִדم على التكيف بسهولة أو بصورة نشطة 

يف البلدان املضيفة.(59) 

خؤ‰ِّـ خؤخٌّـ خلَّىةـ رَحلـ خؤُّخإلٌّـ خؤـ خüظخجلـ ىخإلـ
ٍإلن›خـ ر›ُّخإلָדخ.ب60إـ مـ ـ خؤָדخָדَّْـ خؤֻדصֵדَّْـ ؤّـ ُّسه›ـ
ىحلـ خؤـ خؤمتضָדְקـ رخلجتخ ›ـ سسهالءـ َُّّخصٌّـألُـألنتئֻדسـ لخـ
خؤرֻדجلبـ ذقـ ؤالخجلألقـ خؤمتضָדְקـ خؤسض›ُّخسـ ظ›ـ ذخلخــ سَصآلـ
يحلـإلهֱקـىالְקـخؤَّىسـخؤ‰ِّـَُّّؤָדّـخþ رخõـؤرَخõـصَّـألُـخؤشְקـ
خؤحلهآلـ ٍإلمنـ ٍخؤسه‰ُّزبـ خþخلِّـ ألُـ خؤَخصقـ ٍرقـ رָדٌَآلـ
خلحلإلـلهخعְקـخمبخرخسـخل›سÐهְקـلنتئֻדسـخؤمتضְקـخؤÐָَדְקبـ
ٍخْـخؤَنخإلـخعخؤٌّـذكخـُّهֱَקـألَخنبحلطـخþنبجتخميـخله›šقـ
ؤالجت›ـخلهخعְקـرحلٍْـسحلُّآلـخְُّקـظ‰ُّ›خسـٍرحلٍْـخِّـظָדمـ
خٍـخِّـجلهآلـؤوَِّّ. ٍُّئخيضـخ رخõـخؤ›هخְُّקـخþٍؤָדְקـألُـخصالـ
خلَّخئرְקـألهـخþنبجتخميـخؤ‰ُُّـُّحلهَّْـسه›šٌآلـؤالسه‰ُّزـخٍـ
خüوسمتخزـخٍـخþخلֲקـخؤنتحلُّحلـخؤرحلإلٌّـألَّـخٍـخؤÐٌَّب61إ.ـ

 خلٌخص›ٍْـخلسٌ›رَّْ
إن إدخال املزيد من القيود الشديدة على دخول البالد أمام 
املهاجرين بصفة عامة قد رفع من أعداد من حياول التسلل 
إىل داخلها بطريقة غري رمسية. ومتوت سنويا أعداد كبرية 
من املهاجرين عند ִדرֲדم من السلطات سواء عن طريق 
األرض أو البحر، مع ما حيدث من حاالت مأساوية مثل 
املراكب  أحد  محولة  زادت  عندما  شخصًا  غرق 356 
 ،(62)2001 عام  اندونيسيا  سواحل  على  ֲדم  وغاص 
عربات  إحدى  خلفية  يف  الصني  من  مهاجرين  واختناق 

النقل يف ميناء دوفر بربيطانيا عام 2000(63).

 šضخُّخـخؤسصخŠطـبظخŠطـخ:ص›طإ
يف  للتحكم  قسرية  وطرقا  أساليب  التجار  يستخدم 
ضحاياهم ومنها ممارسة اخلدع، واالحتيال، والتخويف، 
والعزل، والتهديد،  باإلضافة إىل استخدام القوى البدنية 
التأثريات  بعض  وتتمثل  الديون.   طريق  عن  واالستعباد 
الصحية السلبية اليت يعاين منها ضحايا التجارة وغالبيتهم 
من النساء واألطفال، يف تعرضهم بصورة كبرية إىل خماطر 
اإلصابة باالعتالالت الصحية وقلة حيلتهم وقدرִדم على 
يعاين  من  بني  والسيما  الصحية  اخليارات  وحتقيق  تنفيذ 
منهم من املعيشة حتت ظروف فقرية ، أو يتعرض للعنف 
البدين أو خيضع لعبودية شروط العمل القاسية، إضافة إىل 

(55)الوضع االجتماعي والصحي 

للنازحني داخليا يف البوسنة 
وهررجوفينا. جنيف، املركز 

الدويل للهجرة والصحة 
.7 ،1996

(56)التأثري الصحي على 

احلركات التنقلية اليت حتدث 
عق الصراعات – جتربة 

موزمبيق، تقرير ملؤمتر مابوتو 
 .1996/03/22–20
جنيف، املنظمة الدولية 

للهجرة، 1996، 11. 
(57)حالة األمهات يف العامل. 

واشنطن، انقذوا األطفال، 
 .1 ،2003

      (http://www.
savethe-

children.org/
mothers/report_
 2003/index.asp,
accessed 23/03/

2004)
 .Carballo M(58)

املهاجرون، النازحون 
والسلوكيات العنيفة: حتد 
متزايد للصحة العمومية. 

جنيف، املركز الدويل للهجرة 
والصحة، 1999. 

(59)"بدال من إعادة التأهيل 

وتوفري  بيئة مساعدة لألفراد 
اهلاربني من الضغوط، تقوم 
احلكومات بالعمل واإلنفاق 
على إجياد بيئة مليئة بالتهديد 
واخلوف متاما مثل تلك اليت 
هرب منها هؤالء الناس." 
 Silove D، Steele
 .Z، Mollica RF

احتجاز الالجئني السياسيني: 
اعتداء على الصحة وعلى 

احلقوق اإلنسانية وعلى التنمية 
االجتماعية. النست، 2001، 

 .1436:357–37
(60)الالجئون السياسيون 

وصحتهم. لندن، االحتاد الطيب 
الربيطاين، 2003. 

 (http://www.
bma.org.uk/ap.nsf/
Content/asylumse-

 ekershealth,
accessed 23/03/

(2004
(61)األطباء والالجئون 

السياسيون. يف: االحتاد الطيب 
الربيطاين. املهنيون الطبيون 

واحلقوق اإلنسانية: دليل من 
أجل جدول أعمال متغري. 
 Zed Books، ،لندن
.2001، 382–412

 Rodriguez(62)

Pizarro G. تقرير للمقرر 
اخلاص حول احلقوق اإلنسانية 
للمهاجرين. جنيف، املجلس 

االقتصادي واالجتماعي، 
جلنة احلقوق اإلنسانية، 

 E/CN.4/2002/94،
2002، الفقرة 32.

(63)اتفاقية األمم املتحدة ضد 

اجلرمية املنظمة عرب احلدود: 
بروتوكول ضد ִדريب 

املهاجرين. فيينا، مكتب األمم 
املتحدة املعين باملخدرات 

واجلرمية، 2000.
 (http://www.

unodc.org/palermo/
 smugg.htm,

accessed 24/03/
 2004)
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لقد تبني أيضا أن االحتجاز يؤثر سلبا على توافر الرعاية 
التمتع  يف  واحلق  إليها  الوصول  سهولة  وعلى  الصحة 
يف  التبليغ،  مت  املثال،  سبيل  فعلى  واخلصوصية.  بالسرية 
وأن  احلراس،  حبضور  جترى  الفحوصات  أن  على  حينه، 
الطبية خيضع إىل مايتم من تفاوض  الرعاية  الوصول إىل 
مع العاملني يف غري األوقات املتعاقد عليها، وأن املواعيد 

الطبية قد تلغى يف حالة غياب املرافقني الرمسيني.(66)

إىل  احلاجة  تدرك  اليت  الغربية  البلدان  من  العديد  ويف 
عن  الكشف  مراسم  تستكتمل  حىت  االحتجاز  بعض 
اهلوية والتحري الصحي، يسود االجتاه حاليا حنو إطالق 
دعوة  هناك  األمر،  واقع  ويف  املجتمع(67).  يف  املهاجرين 
يتم تروجيها حاليا يف كل مكان باتباع نظام ثالثي املراحل 
يبدأ باالحتجاز املحكم مث االحتجاز املفتوح مث االنفتاح 
على املجتمع، أو اتباع نظام مؤلف من هذه النظم معا.  
حبيث  إنسانية  وأكثر  تكلفة  أقل  بالفعل  هذا  يكون  وقد 
يسمح للقادمني اجلدد بالعيش مع أقربائهم أو أصدقائهم، 
مع استيفائهم لكل ما يطلب منهم أو دفعهم لكفالة ما 
أو ضمان وبذا فقد تنخفض احلاجة إىل الوسائل العامة 

للمبيت والطعام(68).

ألُـخšüٌخجلـذقـخؤصُح
ָٌّדخـخؤõَّـخؤالصضسصخجنـ خؤüخؤهَّخىزـخؤمتضָדְקـ

خلَخمب›ٍْـ "خþ رخõـ ألَنآلְקـ خص›سّـ ضحلُّشـ ألضـ مـ
خؤָדخٌّـ خؤالصõَّـ  خؤـ الـ خإلخْ"ـ عَّئـ
خüضسصخجنـ خْـ سرقـ خلسضحلطبـ خؤüَُّّخسـ مـ خسصُُّـ
 خؤـ هالֱקـ خؤئرطـ خؤ‹وَّمـ خإلَّخهـ ألُـ إلَّهـ ًَّـ
خþه›خـ سÐخىآلـ ذقـ ֹُّקجلِّـ مخـ خؤָדخٌّـ خؤالصõَّـ
خؤالصõَّـ  خؤـ خْـ üٍُّرحلٍـ ؤحلٌُّآل.   خؤÐָَדְקـ خؤهمترָדְקـ
خؤָדخٌّـخسصُُّـفمتالَّْـهالֱקـخְُّקـ‚حلألخسـ‚خمبְקـ
يحلـضَّؤسـً‰ِـ خؤָَדبـ خؤÐָَדְק.  رالـهالֱקـ رخؤمتضְקـ
ُّهخألالـرٌخـֹًקõüـ خؤحلŠخְקـخüًسآلخإلـذقـخؤ›ְُّקـخؤـ
خشَخõـ خٍـ خؤرֻדجلـ ذقـ ٍمبَّآلـ هَحلـ َّخõـ خسصٍْـ

خضسصخجنًآل.ب69إ

وماتشمله  واجلنسية  اإلجنابية  الصحة  على  املترتبة  اآلثار 
املرغوب فيه،  واحلمل غري  املنقولة جنسيا،  العداوى  من 
املناعي  العوز  وفريوس  والعقم،  اآلمن،  غري  واإلجهاض 
الصحية  املضامني  آخرا  وليس  وأخريا  واإليدز،  البشري 

اليت تتعلق بالنواحي العاطفية والنفسية.(64)

7- خضسصخجنـخلٌخص›ُُّـٍألخـ  
 š‹Ðُّّـألُـظحلُّخسـمبضָדְק

الذين  املهاجرين  مع  منطية  بصورة  احلكومات  تتعامل 
أكثر  املشكالت  من  نوع  أهنم  على  إليها،  يصلون 
مواجهة  وبغية  دافعة.  قوة  أهنم  على  معهم  تعاملها  من 
البلدان  حكومات  أنشأت  إليها،  تفد  اليت  التدفقات 
املضيفة مراكز الحتجاز املهاجرين من أجل التعامل معهم 
قبل  اإلدارية  اإلجراءات  من  ذلك  وغري  حاالִדم  وحتري 
السماح هلم باالستقرار يف البلد املضيف، هذا إن مسحت 

هلم أصال بالدخول واالستقرار فيها.
هَحلألخـإلنترسـخþجنألخسـخüىسمتخجلְُّקـمـخٍخ‚›ـخؤسهָדָَדخسـمـ
صََّزـئŠَُّّخبـئخْـًَخؤئـ90ـخؤةـألٌخص›ـوـألَّشءـجلخ‚الـ
خؤرֻדجل. ٍىحلـخهָדسـخþٍخأل›ـذقـخüةـألٌَآلـكوخجلŠطـخؤرֻדجلـ
خٍـجليهـو›خألְקـهالֱקـخؤ›وآلـألُـخْـخؤهحلُّحلـألٌَآلـئخْـخمبֻדـ
ىرالـ خلٌخص›ٍْـ ألخفسصـ ٍوخؤرخـ خؤحليه.  üٍكئَّـ هخ ֻדـ

س›ضָדالٌآلـمـن›ٍةـوـذإلخإلָדְקـألئحلְקـ.
.ASA 25َّـخؤهخإلبـ99ت02تÐجلـخؤحلٍؤٌّـؤاله‹خل
خؤهÐَّـخؤحلٍؤٌّـخؤهخإلبـخؤنتٌ›ـخؤشخإلٌّـألُـهخإلـ1999.

ترغب  ال  أو  تستطيع  ال  املضيفة  البلدان  كانت  وملا 
واإلصحاح  الصحة  جمال  يف  قوية  بصورة  االستثمار  يف 
فإن  الالجئني،  معسكرات  ويف  االحتجاز  مراكز  داخل 
العديد منها يكون مكتظا بالناس مؤديا بذلك إىل انتقال 
ويالت  من  اهلاربون  املهاجرون  أما  السارية.  األمراض 
احلروب وسائر فئات املهاجرين مثل ضحايا جتارة اهلجرة، 
فقد يعانون من الكرب الذي يأيت عقب مايتعرضون له 
اليت  العدوانية  رغباִדم  من  يضاعف  مما  تعذيب،  من 
وباألسلوب  املراكز  هذه  يف  املحيطة  بالظروف  تزداد 
على  املعاملة  هذه  تأثري  احتمال  أما  به.  يعاملون  الذي 
األشخاص املعنيني وكيفية هذا التأثري على األمد الطويل 

فغري واضح على أن "االلتزام األيديولوجي" بني األطفال 
عندما يترافق باضطرابات مابعد التعرض للكرب واألذي، 
ميكن أن يؤدى الحقا إىل انتهاج العنف يف مسار احلياة 
وقد يتسبب يف التعامل بصورة عنيفة داخل املجتمعات 

املضيفة وضدها.(65)

 .Phinney A(64)

التجارة بالنساء واألطفال 
من أجل االستغالل اجلنسي 

يف األمريكتني. واشنطن، 
النساء والصحة والتنمية، 

منظمة الصحة العاملية، املكتب 
األمريكي، 2001، 4–6. 
(65)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 58، 12–13. 
Loff B(66). احتجاز 

الالجئني السياسيني يف استراليا. 
النست، 2002، :792

  .359
(67)السويد، على سبيل املثال، 

يتم احتجاز الوافدين للتحقق 
من شخصياִדم، مث يطلق سراح 

معظمهم بعد فترة وجيزة 
جدا، والسيما إذا كان لديهم 
أقارب أو أصدقاء يف السويد. 

ويف السويد، ميكن احتجاز أي 
طفل ملدة التتجاوز ستة أيام. 

نشرة إعالمية حول املهاجرين: 
أسئلة وأجوبة. سيدين، العفو 

العام، استراليا، 2001.
 (http://www.

amnesty.org.au/
whats_happening/
refugees/resources/

fact_sheets/
 General_Questions,

accessed 24/03/
 2004)

 ،Glebe .(68)بدائل االحتجاز

جملس االجئني باستراليا.
(http://www.refu 

geecouncil.org.au/
html/current_issues/
alternatives1.html,a
ccessed 24/03/2004)
(69)من االضطهاد إىل السجن: 

النتائج الصحية الحتجاز 
الالجئني السياسيني. بوسطن 

ومدينة نيويورك، أطباء 
من أجل احلقوق اإلنسانية 
(PHR) وبرنامج بلفيو/

جامعة نيو يورك ملن جنى من 
التعذيب، 2002.
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8- ظ›ِّ
 خلٌخص›ُُّـهَحلـ

 خعحلٍجل
شخص  كل  حبق  الدويل  القانون  يعترف 
يف أن يترك وطنه(70)، وعلى النقيض فليس 
هنالك أي التزام مشابه يفرض على أي بلد 
وبالتايل  أراضيها.  بدخول  السماح  آخر 
فقد الغيت التصرحيات اخلاصة باخلروج من 
البلد يف معظم البلدان ومازالت تصرحيات 

الدخول لبعض البلدان سارية وجيري العمل ֲדا.
بصورة تقليدية، كانت القضايا املتعلقة باهلجرة تقع داخل 
نطاق السيادة الوطنية. أما اليوم فإن احلكومات يف العديد 
اهلجرة  وجترى  للهجرة.  مقيدا  البلدان تنتهج أسلوبا  من 
املتزايد املصحوب باخلوف  التمييز  حاليا حتت ستار من 
الوطنية  السياسات  إىل  إضافة  املهاجرين  جتاه  والعداوة 
اليت جتعل من الصعب الدخول إىل البالد واالندماج يف 
املجتمع والتمتع بأية رفاهية فيه. أما الضربات اإلرهابية 
اليت حدثت يف 11 من الشهر أيلول/سبتمرب عام 2001 
باألمن  اخلاصة  الوطنية  االستجابات  تنفيذ  تبعها  واليت 
فقد ساعدت على زيادة هذه املواقف شدة وزادت من 

اشتعال مباحثات مؤيدي السياسات املقيدة للهجرة.(71)
الصحية  احلالة  أساس  على  التمييز  بأن  االعتراف  يزداد 
هو جزء من القانون الدويل حلقوق اإلنسان.(72) واليشار 
إليه بصورة واضحة يف املعاهدات الدولية اخلاصة حبقوق 
العنصر  أو  باجلنس  املثال  سبيل  على  مقارنة  اإلنسان 
يف  واسع  نطاق  على  يدخل  فإنه  هذا،  ورغم  الدين.  أو 
مضمون "األوضاع األخرى" ليصبح أحد املواضيع اليت 

حيرم احلديث فيها.
ممارسة  الصحي  وضعهم  وفق  املهاجرين  تصنيف  إن 
التحري  باستخدام  احلكومات  بعض  وتقوم  شائعة. 
لتحويل  الضرورية  املعلومات  على  للحصول  كوسيلة 
فهنالك  النقيض  وعلى  الصحية،  الرعاية  إىل  املهاجرين 
إىل  الدخول  ملنع  املعلومات  هذه  تستخدم  حكومات 
بالدها. وعلى سبيل املثال، جيرى حتري العاملني املؤقتني 
كانوا  إذا  ما  ملعرفة  سويسرا  إىل  الدخول  عند  الرمسيني 
مصابني بأي أمراض شائعة، وحيدث هذا قبل إصدار أي 
عقد عمل هلم. والمينع هذا من قيام الدولة مبعاجلة معظم 
السل.(73)   مرض  فيها  مبا  معاجلتها  يسهل  اليت  العداوى 
 60 حوايل  هنالك  األمريكية،  اخلارجية  لوزارة  ووفقا 
بلدا تطلب من األجانب إجراء الفحص اخلاص باإلصابة 
بفريوس العوز املناعي البشري قبل الدخول إليها وذلك 
طويلة  لفترات  املكوث  ينوون  الذين  الزوار  إىل  بالنسبة 
مثل الطلبة والعمال.(74) ومما يتوافر من بينات، اليبدو أن 
العوز  فريوس  عن  الكشف  لفحوصات  دور  أي  هنالك 
املناعي البشري ضمن عمليات التحري اليت جترى لدخول 
البالد، حيث أن املعطيات األبيدميولوجية املتوافرة حول 
الطبيعي  والتاريخ  البشري  املناعي  العوز  فريوس  انتقال 
تبني أن السماح بدخول املهاجرين املصابني بالفريوس ال 
يضيف أي خطر على السكان املحليني.(75) وإذا ماعدنا 
إىل عام 1994، فإننا جند أن تقرير منظمة الصحة العاملية 

القيود  جدوى  وعدم  فعالية  عدم  يوضح 
الثالثة  لألسباب  السفر  على  املفروضة 
التالية(76): 1- يتواجد فريوس العوز املناعي 
العامل. 2-  يف  بلد  كل  يف  بالفعل  البشري 
فعالة  بصورة  احلدود  إغالق  املستحيل  من 
من  خيشون  الناس  كان  ملا   -3 ودائمة، 
تطبيق القيود عليهم، فقد يدخلون إىل البالد 
بوضع  فيها  يظلون  أو  قانونية  غري  بصورة 
غري قانوين، وهذا الوضع السري لن يسمح 
املداخالت  استخدام  إىل  باللجوء  قطعا  هلم 
الوقائية. وتتناول وثيقة منظمة الصحة العاملية 
الوضع باستفاضة أكثر فتلقي الضوء على أن 
هناك رؤيتني خمتلفتني حول العالقة بني القضايا االقتصادية 
والقيود املوضوعة على السفر بالنسبة للمصابني بالفريوس 
أو باإليدز. وأوىل هاتني الرؤيتني جتد أنه ليس هناك أي 
أما  التحري،  لعمليات  االقتصادية،  الناحية  من  مربر، 
الرؤية الثانية، فإهنا الحتبذ استبعاد سائر األوضاع الصحية 
املشاֲדة والتركيز فقط على اإلصابة بفريوس العوزاملناعي 
هذا  يربر  ما  وجود  حالة  يف  وهذا  واإليدز،  البشري 

التحري من الناحية االقتصادية أيضا.(77)
أما يف حالة األمراض العالية العدوى مثل متالزمة االلتهاب 
ִדديدا  ميثل  والذي  (سارس)(78)،  الوخيم  احلاد  التنفسي 
فوريا على الصحة بصفة عامة، فإن التحري قبل الرحيل 
قد يوفر مسلكا هاما حلماية الصحة العمومية. وملا كان 
هنالك إدراك باستحالة إغالق احلدود الوطنية أو الكبح 
يقضى  الذي  الواقع  ضوء  ويف  اهلجرة،  لعمليات  الفعال 
بأن حامل املرض قد ال يعي أن مرضه معد، يصبح ترصد 
إصابتهم   يف  املشتبه  على  جيرى  الذي  العمومية  الصحة 
االستراتيجيات  أكثر  هو  ֲדم  يتصل  ومن  هم  بالعداوى 
فعالية.(79)  ومن الناحية العملية فقد يعين هذا فتح أبواب 
اهلجرة القانونية واملنتظمة والتوسع فيها مع إمكانية إجراء 
العزل  وتطبيق  إعدائية  األمراض  ألكثر  الصحي  التحري 
ملبادىء  وفقا  صحيحة  بصورة  الطيب  العزل  وإجراءات 

سرياكوزا.(80)        
كئُـ üـ خإلخإلָדְקـ خعَّئـ رهـ سرָדءـ هالֱקـ خؤָדَّجلـ ذْـ
خْـظ‹هـþِّـسُّ›ـذüـظسـنب›ٍمـألهָדְَקـسحل‚الـمـإلخئـ
كرخجلֲקõـ ذؤָדٌخـ ٍُّنتخŠـ خإلخْـ عَّئـ خؤحلٍؤٌّـ خؤخإلَّْـ

خئَّجنخبـًٌٍّـسنتآلالـألخـُّالٌّح
ـس‹ÐـخؤָדَّجلـٍسÐَ‰ـٍيخـؤالخإلَّْ] .1

ـُّرءـخؤָדحلـعحلألְקـًحلةـنب›هٌّـؤّـخًآلָדְקـهخألְק؛ .2
ـُّئَّْـخؤָדحلـهالֱקـجلŠصְקـهخؤָדְקـألُـخþًآلָדְקـٍُّرء .3
 ـمـإلخئـعسآلهـجلك›خ ٌّـُّهآلالـهالֱקـظָדءـ

 خحلةـألَّ؛
ـهَحلألخـüسسَّخصحلـخְُّקـٍخִקالـخ‚›ֲקـخىالـضحلطـ   .4

[‹ـخؤوÐٍسָדָדحلخـألَّـؤسضָדءـإل 
ـüُّسآلـي›ـخؤָדحلـرمتŠَّطـهنتَّخִקָדְקبـخِّـرمتŠَّطـ   .5
 üألŠـخـخٍـرمتŠَّطـظ‹هـؤالسآلָדָדـألشֻד؛ و

ـً‰ِـخؤָדَّجلـسئَّْـأل›رَّ ְקـرÐطـجنألָَדְקـغحلجلطـ   .6
 ٍكئُـأل›خصهسٌخـمـخِّـٍىس.

(70)اإلعالن العاملي للحقوق 

 UDHR)،) اإلنسانية
10/12/1948، البند 

.(2)13
(71)بعد مباراة 09/11/

2001 – قيود سياسات 
اهلجرة. فالنسيا، بيان 

للمراقبة اخلاصة باحلقوق 
اإلنسانية مبناسبة املنرب املدين 

األوريب وساحل البحر 
املتوسط، 2002/04/13.

 (http://www.
hrw.org/press/

2002/04/valenci-
 aspeech0413.htm,

accessed 24/04/
 2004)

(72)أعيد التأكيد العام على 

هذا يف التعليق رقم 14 
ويف القرارات اليت أصدرִדا 
جلنة األمم املتحدة للحقوق 
اإلنسانية. انظر القرارات: 

E/CN.4/RES/
1997/33، E/CN.4/
RES/1999/49، E/
CN.4/RES/2001/

51 حول محاية احلقوق 
اإلنسانية يف إطار فريوس 

العوز املناعي (فريوس العوز 
املناعي البشري)، ومتالزمة 

العوز املناعي (اإليدز).
 Braunschweig(73)

 .S، Carballo M
الصحة واحلقوق اإلنسانية 

للمهاجرين. جنيف، املركز 
الدويل للهجرة والصحة، 

 .2001
(74)فريوس العوزاملناعي 

البشري ومتطلبات الفحص 
قبل الدخول إىل البلدان 

األجنبية. واشنطن، األمم 
املتحدة، اإلدارة التابعة 

للدولة، آذار/مارس 2003.
 (http://www.

travel.state.gov/
 HIVtestingreqs.

html, accessed 23/
03/2004)

Matteeli A، El-(75)

Hamad I. الالجئون 
السياسيون واملجموعات 

السكانية السرية. يف: 
 Haour-Knipe
 M، Rector R،

eds. عرب احلدود: اهلجرة 
والعرقية واإليدز. بريستول، 
 Taylor & Francis،

.1996، 184–185
(76)الربنامج العاملي ملكافحة 

اإليدز التابع ملنظمة الصحة 
العاملية. تقرير لالجتماع 

التحضريي للحلقة 
االستشارية املعنية بالقيود 
الطويلة األمد على السفر 

وفريوس العوز املناعي 
البشري واإليدز. جنيف، 

منظمة الصحة العاملية، 
.6 ،1994

(77)املرجع السابق، 7.

(78)متالزمة األمراض 

التنفسية احلادة واملزمنة.
Spiro P(79). التحديات 

القانونية اليت يفرضها 
 CNN .سارس

FindLaw، 29/04/
  .2003

 (http://www.
edition. cnn.com/
2003/LAW/04/29/
findlaw.analysis.sp
 iro.sars/, accessed

23/03/2004)
(80)األمم املتحدة، املجلس 

االقتصادي واالجتماعي، 
اللجنة الفرعية املعنية بالوقاية 
من التمييز ومحاية األقليات، 

مبادىء سرياكوزا وجتاهل 
أحكام االتفاقية الدولية حول 

احلقوق املدنية والسياسية. 
امللحق، وثيقة األمم املتحدة 

 E/CN.4/1985/4 رقم
  (1985).
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خؤآلـخؤ›خرهح

 ذألئخإلָדְקـخؤَّمبَّألـرخؤَرְקـؤالضخؤְקـخؤخإلَّإلָדְק
أكثر  أحد  البالد  يف  للمهاجرين  القانوين  الوضع  ميثل 
العوامل الفاصلة أمهية يف ما إذا كانوا يصادفون أية عوائق 
متنعهم من الوصول إىل اخلدمات الصحية.  ولذا يصبح 
احلقوق  باستكشاف  الدراسة  هذه  تبدأ  أن  املناسب  من 
أو  املوثقني  غري  باملهاجرين  اخلاصة  واإلنسانية  الصحية 

"غري املنتظمني".

إن القوانني والسياسات اليت متنع املهاجرين من الوصول 
إىل اخلدمات الصحية ومنها الرعاية الصحية، ترتكز على 
األوضاع اخلاصة باهلجرة وتعمل على بث ونقل الفكرة 
عاتقهم  على  تقع  املنتظمني  غري  املهاجرين  بأن  القائلة 
املسؤولية األوىل واألخرية يف وضعهم الصحي املحفوف 
توحي  إمنا  والسياسات  القوانني  هذه  أن  كما  باملخاطر. 
أيضا بأن مايقدم من خدمات صحية إىل هؤالء املهاجرين 
إمنا هي تكلفة عالية يتكبدها دافعو الضرائب، وأن إقصاء 
هؤالء املهاجرين عن التمتع بالفوائد االجتماعية ميكنه أن 
حيد من تدفق املهاجرين غري املنتظمني يف املستقبل. ولذا 
فإن السماح هلؤالء املهاجرين من الوصول إىل اخلدمات 
الصحية يعترب يف أغلب األوقات عمًال خرييًًا تقدمه الدولة 
أو "كرمًا زائدًا منها". وعلى نقيض ذلك، ووفقا حلقوق 
يتعلق  وشرعي  قانوين  التزام  احلكومات  فعلى  اإلنسان، 

بصحة كل شخص يف حدود سيادִדا القانونية.

مبضְקـ
خلٌخص›ُُّـ
ٍضَّىٌآلـ
خؤمتضָדְקـمـ
خؤرالحلـخل‹ָדة

ٍضَّئـ رخؤمتضְקـ سسهالءـ خؤـ خؤ‹خُّخـ خؤآلـ ً‰خـ ؤَخـ ُّحلإلـ
خل‹ָדة.   خؤرالحلـ ذقـ ٍمبَّآلـ هَحلـ ؤالآلٌخص›ُُّـ خإلخْـ
ؤالجت›ـ سه›šخـ خþئش›ـ خؤÐֵדخسـ خًسآلخألخـ‚خمبخـهالֱקـ ُّ›ئـ ًٍَّـ
ألُـخلٌخص›ُُّبـٍُّالٌّـخؤ‹õَّـهالֱקـرهـخؤسضحلُّخسـخؤ›ִקָדָדְקــ
خؤـسةـخألخإلـسهُّـضَّىٌآلـخإلخإلָדְקـمـخؤسآلسهـرخؤمتضְקـ

ٍلخُّسٌخ.

أنفسهم  املهاجرون  جيد  اليت  للخطر  التعرض  درجة  إن 
فيها تعتمد على جمموعة متباينة من العوامل تتراوح بني 
وضعهم القانوين والبيئة املتواجدين فيها بصفة عامة. ويف 
ما يلي نورد بعض العوامل الرئيسية ذات العالقة املباشرة 
وغري املباشرة  بتمتع األفراد حبقوق اإلنسان، واليت ميكن 

أن تؤثر على صحة ورفاهية املهاجرين.

ٍخؤ›ְُّקـ رخلٌخص›ُُّبـ ؤالضָדزـ خؤرالحلخْـ Šورְקـ "ذْـ
خؤـسسآلـرٌخـألهخألالسٌآلـًٌّـألָדخ‘ـلحلֲקـخؤسخإلـً‰ِـ
خْـ ئآلخـ خؤرنت›ְُّק.  ٍخؤئ›خألְקـ خإلخإلָדְקـ رخؤهحلخؤְקـ خؤرالحلخْـ
رٌخـ ُّخسٌّـ خؤـ خؤسوخسـ ألهـ ؤالسئָדةـ خؤرالحلخْـ خسهحلخجلـ
خلٌخص›ٍْـسئَّْـألֹקنب›خـؤسرالٌآلـؤֻדؤسخألخسـٍي›ميـ
خؤهَّلְקبـرخšخيְקـذقـئَّإلّـألֹקنب›خـؤالآلÐٌَّإلـخعخميـ
ئالـ ٍٍخصرخسـ خِّـضَّئـ خؤهخلָדְקـ خلَّخ ְَקـ رٌآلـضَّألـ
خؤ‹ָדְקـ ً‰ِـ ظخِـ ألَّخىÐٌآلـ خألخـ  .خؤهخ مـ ألَّخ ُـ
ىحلـ ئخإلَّخـ ألخذخلخـ ضَّألـ خ‚سرخŠـآلـ كشخرְקـ سئَّْـ يَّةـ
خىٌخـ خؤـ ٍخüؤسخألخسـ خؤحلŠٍ‘ـ ألُـ ٍسهالآلَّخـ خجلŠئَّخـ

آلـخؤسخŠُّحت".ب81إ

 Emma (81)حماضرة

Lazarus اليت القاها األمني 
العام Kofi Annan حول 

التدفقات اإلنسانية الدولية، 
يف 2003/11/21. نيويورك، 

األمم املتحدة، 2003.
SG/ نشرة إعالمية)

SM/9027: http://
www.un.org/News/

Press/docs/2003/
 sgsm9027.doc.htm,

accessed 23/03/
 (2004
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خؤهَّجنـ ؤÐٍ‘ـ خفخرָדقـ خلٌخص›ُُّـ ألُـ ٍخضحلـ "ه"ـ
ر›ُّخإلָדخـ ألُـ س›ضָדالّـ خأل›ـ رَصخـ ظحلֲקـ خؤرنت›ِّبـ خلَخهٌّـ
رسÐָَדحلـ ىخإلـ رخْـ ٍخلؤئـ خؤئخُّŠبـ صŠـ ذضحلֲקـ ذقـ خؤهنآلֱקـ
جليخهّـىخִקֻדـذْـألُـنبخْـس›ضָדالّـخْـُّه›šّـذقـسالٌّـألهخألالְקـ
ألُـ خؤشخؤشـ ؤالرَحلـ ‚›ىخـ كشالـ مخـ ٍألָٌדְَקـ ذإلخإلָדְקـ وـ
خüسֵדَخةبـ ٍمـ خإلخإلָדְק.  خعَّئـ ضَّألـ خŠٍþرָדְקـ خüسÐخىָדְקـ
خُّحلسـخئآلְקـخŠٍþرָדְקـعَّئـخإلخْـجليخهـ"ه"بـألšَّضְקـ
خْـخؤرَحلـخؤشخؤشـىحلــخإلسٌخئّـضָדشـخْـخإلسخألـخؤָדحلـ"ه" 
ـֹُّקجلِّـذقـخإلخهـخلÐخصֱקõـؤالآلهخعְקـ ذقـصُّ›طـئָדسـَّة
خؤرָדְקـخؤَُّّالְקـخþألحلـخؤـُّسَخٍخـررزـهحلإلـىحلŠطـخؤرالحلـ
خؤٌ›ְُّק.  ؤالٍÐخسـ خلهخعְקـخل‹خجلطـ سَّيـ ًَخؤـهالֱקـ
خْـً‰ِـخعخؤְקـ ىحلـخšٍضسـ خْـخئآلְקـ خؤ›وآلـألُـ ٍهالֱקـ
هالֱקـ نبحلجلسـ خإلٌخـ ذüـ خعخمبְקـ ن›ٍيٌخـ خـ ضخؤְקـ ًٌّـ
ٍخعخمبְקـ خؤشخؤشـ خؤرَحلـ مـ هالָדٌخـ خلَمتَّميـ خعآلخְُّקـ خْـ
خْـ ألالְקـفزـ ٍخلָٌדְَקـًٌّـلخְُّקـ خؤإلخإلָדְקـ رخلهخألالְקـ
ألُـ ٍالَّؤـ  رָדهְקـ هُـ خؤَن›ـ روـ سÐָَד‰ًخـ ٍُّسآلـ سرءـ

ف‹هـؤالضָדال.
بخلآلالئְקـخلسضحلطب ECHR 423 24ب1997إ

اجلميع  على  تنطبق  اإلنسان  حقوق  أن  من  الرغم  على 
داخل نطاق حدود أي بلد، إال أنه من اجلائز أن ختتلف 
املعاجلات املقدمة يف بعض احلاالت تبعا للجنسيات.(82) 
على أنه وفقا لالتفاقية اليت تدين التمييز العنصري، فإن 
احلكومات الينبغي هلا أن متيز أو تفضل بعض اجلنسيات 

على جنسيات أخرى.(83)

إن السياسات الرمسية للدولة اليت التلزم أصحاب العمل 
قد  املنتظمني  غري  للمهاجرين  الصحية  التغطية  بتوفري 
حيث  املهاجرين،  هؤالء  تعيني  إىل  اللجوء  على  تشجع 
تقل تكلفتهم عن تكلفة املواطنني الوطنيني الذي يتطلبون 

دفع اشتراكاִדم  يف التأمني الصحي. 

تقتضيها  اليت  وااللتزامات  اإلنسان  حقوق  قانون  أما 
غري  للمهاجرين  يسمح  أن  فيتطلبان  العمومية  الصحة 
املنتظمني حبد أدىن على األقل من محاية الصحة العمومية. 
هلؤالء  الصحية  باحلقوق  االعتراف  فإن  هذا  ورغم 
االتفاقية  مها:  دوليتني  اتفاقيتني  على  يقتصر  املهاجرين 
اخلاصة بالعمال املهاجرين (1990)، واتفاقية املنظمات 
اخلاصة بعمال املناطق الريفية (1975). وجتدر اإلشارة 
املعنية  اللجنة  فإن  الصحة،  يف  احلق  تفسري  عند  بأنه 
أوضحت  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق 
التزام البلدان باحترام احلق يف التمتع بالصحة عن طريق 
اإلحجام عن استنكار أو حتديد سبل الوصول العادل إىل 
مبا  اجلميع،  أمام  وامللطفة،  والعالجية  الوقائية  اخلدمات 

فيهم الالجئني السياسيني واملهاجرين غري املنتظمني.(84)

ذْـخüسÐخىָדְקـخؤحلٍؤָדְקـؤهخإلـ1990ـٍخلهָَדְקـطآلخְُّקـ
هخִקֻדسٌآلبـ ٍخي›خجلـ خلٌخص›ُُّـ خؤهآلخألـ لָדهـ ضَّئـ
هخִקֻדسٌآلـ ٍخي›خجلـ خلٌخص›ُُّـ خؤهآلخألـ لָדهـ كَضـ
َّخõبـ ضحلـ هالֱקـ خلَسنآلقـ وـ خٍـ خلَسنآلقـ َّخõـ
خعءـمـخؤ›هخְُّקـخؤرָדְקـخؤخŠִקְק. هالֱקـخإلٌخـينتالسـمـخْـ
سهٌّـخلٌخص›ُُّـوـخلَسنآلقـخعءـمـخüسÐخجلطـألُـ
خص›خõخسـخؤَّىخִקָדְקـšحلـخþأل›خـألشالـخؤسنتجتָדمنـخلرئ›ـ

ٍخلسخرهְקـخؤرָדְק. 

 Nottebohm(82)

 (Liechtenstein
 v. Guatemala)،

1955–1951، تقرير 
ICJ 4، الصفحة 23.

(83)االتفاقية الدولية 

حول التخلص من كافة 
أشكال التمييز العنصري 

(ICERD) (اعتمدت يف 
1965/12/21 ونفذت 

يف 1969/01/04). ويف 
البند األول (1): "التمييز 

العنصري يعين أي تفريق، أو 
إقصاء، أو قيود أو تفضيالت 
ترتكز على العنصر أو اللون 
أو نسب أو أصل وطين أو 
إثين..." وقد أوضح الحقا 

أن األحكام "لن تشمل 
التفريق أواإلقصاء، أو القيود 

أو التفضيل بني املواطنني 
وغري املواطنني" البند األول 

(2)، على أنه سوف يطلب 
من البلد أن تقوم بتأمني "أن 

األحكام القانونية التقوم 
بالتمييز ضد أي جنسية 
معينة" البند األول (3).

(84)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 17، الفقرة 34.
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خلَسنآلְק. Šٍوآلـً‰خـيذْـָדخخسٌخـ سَسٌصٌخـخعئَّألخسـمـعخألـخص›طـوـ خؤـ ًَخؤئـهآلَّألָדخسـىְَُّّקـظحلجلـخþًحلخةـ
خئـألشخألـهالֱקـً‰خـخü‚سֻדةـًَّـخؤسص›رְקـخؤـىخألسـرٌخـئالـألُـي›إلخـٍخإلئالخـ ٍخسصخرخسٌخـخؤخإلَّإلָדְקـىحلـظسالةـرمتŠَّطـئرط.ٍ 
ضָדشـخšٍضسـخþخؤָדزـخلسرخְَُّקـخلسهالְקـرخعَّئـخüصسآلخهָדְקـخعخمبְקـرخلٌخص›ُُّـوـخلَسنآلقـٍألخُّسزـهالָדٌخـألُـسخشخسـ

هالֱקـخؤمتضְקـخؤهآلَّألָדְקـٍضَّئـخإلخْح
ٍؤَرحلخـرذصخجنطـخؤخإلَّْـخؤ‰ِّـمبحلŠـهخإلـ1893بـٍكس‹خِـخؤسألسـي›إلخـþئش›ـألُـى›ْـرخؤسالָדحلـخؤ‰ِّـُّ‹آلُـخؤَّمبَّألـخع›ـٍخخإلٌّـ
ذقـخؤ›هخְُّקـخؤمتضָדְקـألُـىرالـخسآلهخسـخ›ٍألְקـألُـخعحلألخسبـروـخؤَن›ـهُـšٍهـً‰ِـخآلَّهخسـخؤخإلَّإلٌّـخٍـصָَדخسٌخ. 
رخؤسوָדְקـخؤهخلָדְקـؤÿأل›خـٍئخإلسـسٌحلةـذقـسَّيـرالـ 1999بـىخألسـخָדֵדְקـخؤسنت›ُّهָדְקـخؤÐ›إلָדְקـرذصخجنطـألخُّآلֱקـ ٍمـهخإلـ
خؤَّمبَّألـخؤهخجلألـذقـخؤ›هخְُّקـخؤمتضָדְקـعآلָדهـخ›ٍألقـخىسمتخجلُّخ. ٍؤئُـخىسمت›سـً‰ِـخؤسوָדְקـهالֱקـألُـؤحلٌُّآلـئُـجلخִקآلـخٍـ
ألَسنآلـٍر‰خـخىمتسـخلٌخص›ُُّـوـخلَسنآلقـألُـخüسÐخجلطـألٌَخ. Šٍوآلـً‰خـيحلـخسآل›سـخلهَّإلְקـخؤرָדְקـخؤسخرهְקـؤالحلٍؤְקـمـسحلُّآلـ
خؤÐضَّمبخسـٍخلهخعخسـٍخþجلְٍُّקـذقـخلٌخص›ُُّـوـخلَسنآلق. ٍمـهخإلـ2002بـضحلشـسوָדـمـخؤخإلَّْبـُّسهقـكس‹خِـخْـ
َُّّإلـخلسÐָדحلٍْـألُـخؤسوָדְקـخؤهخلָדְקـؤÿأل›خـرخلخًآلְקـمـإلÐخسـألخـُّسالَّإلّـألُـألهخعְקبـمخـخÐ›ـهُـخؤنتهŠَّـرخعَّةـألُـخْـ
ُّجلجلـخلٌخص›ٍْـوـخلَسنآلقـمـخؤسآلخ‘ـخلخهحلطـخؤرָדְקـٍرخؤسخؤٌّـسسÐخىآلـضخؤسٌآلـٍُّجلخجلـسه›šٌآلـؤالآلجتخ ›. ٍألهـألخـسالسّـ
خعئَّألְקـألُـخإلسخجلخسـمـً‰خـخؤمتحلجلبـيحلـىخألسـرسهالָדءـسÐָَד‰ـً‰خـخؤسهحلُّال. ٍهالֱקـخؤ›وآلـألُـخهخةـخعئَّألְקـكֹקٍؤָדخسٌخـؤسَّيـ
خؤ›هخְُّקـخؤمتضָדְקـؤالآلٌخص›ُُّـوـخلَسنآلقبـذüـخْـًَخؤئـخؤهحلُّحلـألُـخؤهرخسـخؤـكَهب ألُـخؤَخضָדְקـخؤهآلالָדְקبـخؤَّمبَّألـذقـ
ً‰ِـخؤ›هخְُّקـٍألٌَخحـšهةـخؤحلهخְُّקـخبـٍخفÐخـخؤَّهٌّـمـخسآلهـخلٌخص›بـٍخعَّةـألُـخؤضָדالبـٍألخـسالرّـألُـهآلالָדخسـ

ألهحلطـٍخؤالزـخؤنتحلُّحلـخلالֱקـهالֱקـهخسءـألَّخŠجلـخلسنتÐָדخس.
خؤ›هخְُّקـ خلَسنآلقـمـ خلٌخص›ُُّـوـ رمتŠَّطـٍخšضְקـألهـضَّئـ خؤسهخألالـ رهحلإلـ خإلسٌصسـخالَّرخـغسالÐخـٍخلؤئـ يحلـ خإلئالخـ خألخـ
ـخؤنتجتمنـ ـسئَّْـهالֱקـخخ‘ـألخـذخلخـئخْ ـخإلئالخ ـخؤَّ ָَדְקـم ـخؤمتضָדְק ـخعحلألخس ـؤالضمتَّألـهالֱק ـسنت›ُّهخسٌخ.  يخþًالָדְק ـإلخئ خؤمتضָדְקـجلخ‚ال
"ألָדآلخـرمتŠَّطـألَسنآلְק" مـخلآلالئְק. خألخـخلٌخص›ٍْـوـخلَسنآلَّْـيآلشالٌآلـألشال "خؤٍخŠـألُـ‚خŠصـخؤرֻדجل"بـُّسهقـهالָדٌآلـجليهـ
ـرخšخيְקـذقـ ‰خ ـسحلإلـخعحلألخسـخؤمتضָדְק.ً  ָדֵדְקـخؤَّ ָَדְקـخؤֱקـألهـضٌآلـمـألهخعְקـغحلٍجلطـألُـىرالـخÐسنتـرخل سئخؤָדةـخعحلألخس
خْـخلآلخŠقـخؤهخألقـهَحلـسحلكٌآلـؤالآلهخعְקـوـخؤخŠִקְקبـُّسهالَّْـمـخظخخلـخؤ›خŠخسـخعخمبְקـرسحلُّآلـخلهخعְקـألُـ‚ֻדألـخָדֵדְקـ
جليهـ خلَسنآلقـüكئٌَآلـ خلٌخص›ُُّـوـ ٍوخؤرָדְקـ خؤحليهـخعخمي.  إلنخإلـ خخ‘ـ سحلكٌخـهالֱקـ خٍـ خؤمتضָדְקـ ؤالجتحلألخسـ خؤَّ ָَדְקـ

خلمتخŠُّةـخعخمبְקـخؤـىحلـُّسآلئُـخِّـأل›ُّـ‚خميـألُـظآلالٌخ.
ذْـظ›رְקـئالـألُـي›إلخـٍخإلئالخـألهـخلٌخص›ُُّـوـخلَسنآلقـسسرخُُّـرمتŠَّطـئرطـمـָדخخسٌخـٍمـألخـس‹هّـئالـألٌَآلخـألُـ
ذص›خõخسـىخإلَّإلָדְק. هالֱקـخْـٍمبَّألـֹًקõüـخلٌخص›ُُّـذقـخؤ›هخְُّקـخؤمتضָדְקـوـئخةـمـئֻדـخؤَنخألق. يخؤخإلَّْـخؤÐ›إلٌّـَُّّإلـرسآلָדָדـ
خلٌخص›ُُّـوـخلَسنآلقـرخؤآلخـآلـرخؤَّمبَّألـذقـخؤ›هخְُّקـخؤمتضָדְקـيمـألُـ‚ֻדألـنبرئخسـألهحلطبـخألخـخؤخإلَّْـخإلئالָדِّبـ

يٌَّـُّنتئئـمـذألئخإلָדְקـخؤَّمبَّألـذقـخؤ›هخְُّקـخؤمتضָדְקـرخؤسخإلـخؤمتآلسـخؤسخإلـظمتَّميـً‰ِـخؤ‹ָדְק.
ָדالÐָדخـجلِّـؤَّألرخبـخعَّئـخüصسآلخهָדְקـخþخָדְקـؤالآلٌخص›ُُّـوـخلَسنآلقحـجلŠخְקـضخؤְקـعَّئـخلٌخص›ُُّـوـخلَسنآلقـمـ
خؤ›هخְُّקـخؤمتضָדְקـمـئالـألُـي›إلخـٍخإلئالخبـصخألهְקـُّüبـخلآلالئְקـخلسضحلط. Šٍىְקـهآلالـىحلألسـذقـخلֹקك›ـخلهـرخص›طـوـ

خلَسنآلְקبـٍخلֹקك›ـخلهـطَّئـخإلخْبـمـ29ـألُـخؤنتٌ›ـدُّخŠتألخَُّّـؤهخإلـ2003.

إن اخلطط الوطنية اخلاصة بالرعاية الصحية غالبا ماتقوم 
بالتمييز ضد املهاجرين املؤقتني (وغالبية املهاجرين يقعون 
لبعض الوقت حتت هذه الفئة)، والسيما املهاجرين غري 
املوثقني منهم وذلك باالقتصار على توفري الرعاية الطارئة 
االنتظار  إىل  املهاجرين  يدفع  وهذا  املواطنني.(85)  لغري 
توجههم  لتربير  خطرة  مرحلة  إىل  حاالִדم  تصل  حىت 
املشكالت  من  الكثري  فإن  وبذا  الطوارىء.  عيادات  إىل 
الصغرية اليت كان ميكن معاجلتها يف مراحلها األوىل قد 
تتحول إىل مشكالت خطرية تتكلف أكثر كثريا ملعاجلتها. 
ولذا فإن معظم املهاجرين غري املوثقني حياولون يف البداية 
حل املشكالت الصحية مبعرفتهم سواء بالتطبيب الذايت أو 
بالرجوع إيل غري املهنيني داخل جمتمعاִדم.(86) ومل تنجح 
الضغوط امللقاة على خدمات رعاية احلاالت الطارئة وما 
تبع ذلك من االستخدام غري الناجع  للخدمات الصحية 
يف أن تثين رامسي السياسات عن املحافظة على مثل هذه 

السياسات.

خؤخألصـ إلخئـ ‚خŠصـ خلٌخص›ٍْـ خؤهآلخألـ ألخُّهـ وخؤرخـ
ألخüـ ئشخـ خإلٌآلـ ئآلخـ خؤحلٍؤְקبـ كَّخـ خؤـ خؤمتضָדְקـ
كئٌَآلـظآلالـسئالÐְקـخؤسخألقـخعخمي. ٍرخؤسخؤٌّبـيذْـخؤهآلخألـ
رمتÐְקـ ُّهָדنتَّْـ صحلخبـ خؤوָَדְקـ خؤرالحلخْـ مـ ضسֱקـ خلٌخص›ُُّبـ
رخِّـ üُّسآلسهَّْـ خإلٌآلـ ئآلخـ ָדֵדְקـ مبضָדְקـ ن›ٍةـ مـ هخألְקـ
خؤخألصـ خþٍىخسـفٌالَّْـئالـنبֱקõـهُـ سخألقـٍمـخوالزـ
ضَّألـ خص›ֲקـ ألضـ ٍمـ خؤَخضָדְק.  ً‰ِـ ألُـ سوָדٌآلـ خؤـ
خþوالرָדְקـ ئخإلسـ ئخؤָדŠَّÐإلָדخبـ مـ خلٌخص›ُُّـ خلخŠهـ هآلخألـ
إلرְקـ هالֱקـ ٍخعخمبالـ خلسٍصـ خلئָדئٌّـ خؤنترخزـ ألُـ ألٌَآلـ
ألَجتÐ‹ְקـألُـخؤسهالָדآلبــٍرخسـٍخšضخـخْـخآلَّهְקـألمتخرְקـ
ـٍخþأل›خـخؤالرָדְקـ ـٍخؤئسְק ـأل›ـخؤ›رَّب ـألُ ـأل›سÐهְק كهحلüس
ٍخؤئ›ِّ. ٍئخْـضَّخؤٌّـ20% ألُـֹًקõüـخؤ›صخألـُّهָדنتَّْـ
خؤئَّؤָדٍألـيָדٌآلبـ ظسـ‚›ـأل›سÐهـإلن›خـŠüسÐخهـإلرְקـ
خٍـخŠسÐخهـšومـخؤحلإلـخٍـخؤآلְَקبـئآلخـخْـخؤهحلُّحلـألٌَآلـئخْـ
ألٌَآلـ ُّ‰ًزـ ألُــ إلرְקـ ُّهخإلٌّـألُـõَّـخؤسو‰ְُّק. ٍرالوسـ
خرحلخـذقـخِّـ رָדزـضَّخؤٌّـ30%بـٍخئش›ـألُـخؤَمتةــُّ›ـ
خِّـ رָדزـخَخْبـٍئخْـ75% ألٌَآلـüف‹هـþِّـسخألقـ
سخألقـ ر›خألصـ ىرالـ ألُـ رسوָדְקـ ُّسآلسهـ يمـ  %7ٍ مبضٌّـ
ؤالحل‚الـخلَجتÐـكَّألـألُـىرالـخعئَّألְק. ً‰خـرخšخيְקـذقـ
خْـ20% ألٌَآلـئخْـىحلـسه›ـؤمبخرְקـخشَخõـخؤهآلالـمخـ
فَّؤّـخعءـمـخعمتَّألـهالֱקـخؤسهَُّّ‹خسـخؤهآلخؤָדְקبـذüـخْـ
30% ألُـذلخؤٌّـهحلجلـخؤهآلخألـئخْـؤحلٌُّآلـألهالَّألخسـüسئخجلـ

س‰ئ›ـضَّألـألشالـً‰ِـخؤخألص (87).

 Verbruggen(85)

N، ed. الرعاية الصحية 
للمهاجرين غري املوثقني: 
املانيا، بلجيكا، هولندا، 

اململكة املتحدة. بروكسل، 
أساس للتعاون الدويل يف جمال 

املهاجرين غري املوثقني 
 .PICUM)، 2001)

(86)املرجع السابق، 37.

Hanson P(87). املزارعون 

املهاجرون "يتعذبون 
يف صمت": جمموعات 

كاليفورنيا، النظر إىل املشكلة 
واحلل. النظرة األسبانية 

العامة على التعليم العايل: 
نظرة إخبارية إثنية، 2002، 

.28:(17)12
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سبل  تدعم  اليت  التشريعات  نفذت  البلدان،  بعض  يف 
الوصول إىل الرعاية الصحية واملعاجلة على مستوى العامل، 
وذلك بالنسبة لألمراض املعدية. وعلى سبيل املثال، فإن 
املعدية  باألمراض  واخلاص  املانيا  يف  اجلديد  القانون 
يقضي بأن ختضع بعض األمراض، مثل مرض السل، إىل 
التشخيص واملعاجلة يف مكاتب الصحة العمومية وأن يتم 
هذا بأسلوب عدم الكشف عن اهلوية وبصورة جمانية.(89) 
أما بالنسبة لسائر املشكالت الصحية مثل الصحة النفسية 
اجلمهور  على  واضحة  بصورة  فوائدها  التظهر  حيث 
غري  املهاجرين  أمام  اخلدمات  ماتتوافر  فنادرا  العام، 

املنتظمني.(90)

خعְَקـ رخؤָَדְקـ سšَّهـ خؤـ خؤمتضָדְקـ خلرخجلŠخسـ "ذْـ
ٍلخְُّקـ هخلָדְקبـ ألرخجلŠخسـ ًٌّـ خعָדحلـ ٍخؤسمتآلָדآلـ
رخ›ِـ خسآلهـ ٍمبَّألـ سسالزـ خؤهآلَّألָדְקـ خؤمتضְקـ
خألخإلـ سšَّهـ خؤـ خؤָדَّجلـ خألخـ خؤمتضָדְק.  خعحلألخسـ ذقـ
سخًآلـ ىحلـ يذإلٌخـ خعحلألخسـ ذقـ خلٌخص›ُُّـ ٍمبَّألـ
ألئخيضְקــ ر›خألصـ يهخؤָדְקـ رمتŠَّطـصخجلطـٍ‚طـمـهحلإلـ
خþأل›خـخلهحلְُّקبـًٌٍّـخؤخألصـخؤـسمتالـذقـخلَخ ءـ
خؤَّىخְُّקـ ٍسحلُّآلـ خعخüسبـ هُـ رخؤئنتةـ ٍسَّإلـ خؤَخִקָדְקبـ

ٍخلهخعְק".ب91إ

املهاجرين  على  اخلدمات  إىل  الوصول  مشكلة  التقتصر 
غري املنتظمني بل تشمل أيضا املهاجرين املنتظمني الذين 
العامة  اخلدمات  من  االستفادة  من  استبعادهم  يتم  قد 
دائمة.  بصورة  واملقيمني  املواطنني  على  قاصرة  ألهنا 
وعلى سبيل املثال، منذ إجازة القانون اخلاص باملسؤولية 
الشخصية وفرص العمل عام 1996، فال جيوز أن حيصل 
املهاجرون املنتظمون  الذين دخلوا إىل الواليات املتحدة 
األمريكية على أية مساعدات طبية إال بعد مرور مخس 

سنوات على إقامتهم إقامة دائمة يف البالد.(92)

ـرخؤَن›ـمـذمبحلخŠـ َُّّإلـخؤلخْـخŠٍþرٌّـمـخؤَّىسـخعخؤٌّ
خضئخإلـس‹ٌّـرخإلّـمـضخؤְקـألخـذخلخـئخْـًَخؤئـألَّخ ُـ
ألُـألَّخ ـجلٍؤְקـشخؤشְקـُّهآلالــرمتŠَّطـنب›هָדְקـٍىخإلَّإلָדְקـ
مـخضحلـخؤرالحلخْـخþه‹خõـٍُّ›وزـمـخüإلسخألـؤالهآلالـمـرالحلـ
د‚›ـخُّ‹خـألُـخؤرالحلخْـخþه‹خõبـيָדضءـؤّـإلالـخعَّئـ
خؤـخئسرٌخـألُـإلنخإلـخؤسخألقـخؤمتضٌّ. ٍَّةـֹُّקجلِّـ
ـخؤخإلَّْـئآلخـخإلّـكشالـ‚َّطـŠٍ‹šְُّקـ ـشو›طـم ً‰خـذقـحل
ًٍخألְקـغَّـسخألقـألهخعְקـهخجلؤְקـلَّخ ـخؤرالحلـخؤشخؤشـ

خلָדآلقـمـخضحلـخؤرالحلخْـخþه‹خõ.ب93إ

وهنالك عامل آخر قد يثين املهاجرين غري املنتظمني عن 
التماس الرعاية ناهيك عن التماسهم للمعاجلة، وهو عامل 
اخلوف من أن يكون ملقدمي اخلدمات الصحية صالت 
بالسلطات املعنية باهلجرة. ويف هذه احلالة، يتكون شعور 
غري مستحب وغري مريح  لدى من حياول منهم الوصول 
مع  الصالت  هذه  ومثل  الصحية.  الرعاية  خدمات  إىل 
السلطات قد تتناقض مع التزام املهنيني الصحيني باحترام 
املهنية  السرية  إن  الرعاية.  يلتمسون  ملن  اخلصوصية  حق 
تقدمي  يتم  وأن  القانون،  بواسطة  وحتترم  تعزز  أن  جيب 
عند  املبدأ  هذا  تأييد  أجل  من  الصحيني  للمهنيني  الدعم 
تعاملهم مع املهاجرين غري املنتظمني. يف املمارسة العملية، 
يتردد العاملون الصحيون يف أغلب األوقات يف الكشف 
لديهم  يكون  النقيض  وعلى  طبية،  تفاصيل  أية  عن 
من  كان  ولذا  يعاجلوهنم.  من  بامساء  للبوح  االستعداد  
األمهية مبكان التأكيد على أن السرية بني الطبيب واملريض 

هي مبدأ واضح ورئيسي(88).

إذا ماأخدت األمور من منظور حقوق اإلنسان، يصبح 
من واجب احلكومات أن تقوم بتشجيع استقاللية املهنيني 
املقام  يف  يكون  أن  جيب  والءهم  إن  حيث  الصحيني، 
وقد  اإلنسان.  حقوق  من  كحق  الصحة  لدعم  األول 
اإلنسان  حقوق  حول  الصحيني  العاملني  تثقيف  يكون 
بالنسبة للمهاجرين غري املنتظمني، وسيلة مفيدة ملواجهة 
بعض مشكالت القطاع الصحي. كما يتعني بذل اجلهود 
وصول  لسبل  والقوانني  العامة  السياسة  تعزيز  لضمان 
اجلميع إىل الرعاية الصحية األساسية الوقائية والعالجية، 
والفصل متاما بني هذا وبني تطبيق وتنفيذ قوانني اهلجرة.

ألهحلüسـ مـ خŠسÐخهـ ألُـ ٍألخسرهٌخـ خؤهَّلְקـ رٍيـ ألهـ
ٍسÐٌآلـ ألسخُّحلـ خهسخجلـ ًَخؤئـ  .. خؤحلٍؤָדְקبـ خص›طـ
أل›طـ ُّهَّجلـ رهָדحلخبـ ألخُّ‰ًزـ "ذْـ سَّألـ خؤـ ؤالآلَّؤְקـ
ع›جلـ ألُـ خئش›ـ "ًٌّـ خؤهخلָדְק  خؤ›ְُّקـ ـ ذْـ خ‚›ֲק..". 
مبضְקـ ֲَّקـ ظَِّّـ üـ يٌٌّـ  –" َّىخـهخلָדخ  ئَّإلٌخ" 
ألشخüـ ؤَخـ ُّحلإلـ خؤالـ ٍأل›ـ ٍخضحلط.  هخلָדְקـ هآلَّألָדְקـ
يهخüـلحلֲקـخًآلָדְקـسحلُّآلـخؤ›هخְُّקـخؤمتضָדְקـؤالآلٌخص›ُُّ. 
مـ هحلُّحلطـ ؤََّخسـ َُّجتÐـ ـ خؤالـ ضخüسـ هحلجلـ يذْـ
ٍألخؤָדُّخـ بخؤمتقإبـ ئَّإلصـ ًٍَّإلصـ خخؤָדخبـ ألُـ ئالـ
خلٌخص›ُُّـ رقـ خؤالـ ٍىَّهخسـ ررزـ ٍَوخيŠَّطبـ

خعحلجل".
ٍخؤهحلֲٍקـ خُّحلجنـ أل›ـ لئخيضְקـ ـ خلسضحلطـ خþألآلـ ر›إلخألصـ
رٍÐّبـٍخلَنآلְקـخؤحلٍؤָדְקـؤالٌص›طــ"خعءـمـخؤسآلسهـ

رخؤمتضְק"ـب2001إبـ18.

(88)انظر املرجع حتت 

احلاشية رقم 85، 90. 
(89)املرجع السابق، 38. 

(90)املرجع السابق، 43. 

(91)اللجنة املعنية باخلدمات 

الصحية للمجتمع. الرعاية 
الصحية ألطفال عائالت 

املهاجرين. طب األطفال، 
:(1)100 ،1997

 .156–153
(92)قانون املسؤولية 

الشخصية واسترضاء فرص 
العمل الصادر عام 1996 

 .(P.L. 104–193)
ولقد مت تعديل القانون 
عام 2002، على أن 

احلظر ملدة مخس سنوات 
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املساعدة املؤقتة ملن حيتاجها 
من العائالت: تعليمات 

الربنامج. واشنطن، الواليات 
املتحدة، قسم اخلدمات 

الصحية واإلنسانية، اإلدارة 
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.2003
 (http://www.acf.
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 2004)
(93)اللجنة املعنية بالتوظيف  
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حول اقتراح ملجلس التشريع 
حول إصدار أحكام خاصة 
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 ذألئخإلָדְקـخؤَّمبَّألـčذقـخعحلألخسـرخؤَرְקـ
 ؤسضآلالـسئالÐسٌخ

يتطلب حتقيق احلق يف التمتع باحلصة أن "تكون املرافق 
ميكن حتملها.  تكلفة  ذات  واخلدمات  والبضائع  الصحية 
فما يتم دفعه لتلقي خدمات الرعاية الصحية، واخلدمات 
ذات العالقة باملحددات الرئيسية للصحة، جيب أن يقوم 
على أساس مبدأ املساواة والعدالة، مع ضمان توافر هذه 
اخلدمات بتكلفة ميكن حتملها من قبل اجلميع، سواء ما 
كان منها خاصا أو عاما"(94) إن عدم توخي العدالة يف 
االعتراف ֲדذا احلق ومحايته بالقانون يضع عوائق رئيسية 
بتكلفة  تقدم  اليت  الصحية  اخلدمات  إىل  الوصول  أمام 

معقولة.(95)

مـخوالزـخþٍىخسبـُّهخإلٌّـخؤهآلخألـخلٌخص›ٍْـألُـهحلإلـ
يذšخيְקـ خؤمتضٌّ.  خؤسخألقـ هالֱקـ خعمتَّألـ هالֱקـ ىحلŠسٌآلـ
خؤـ ٍخلهָדنتְקـ ؤالهآلالـ خلخألَّإلְקـ وـ خšٍþخهـ ذقـ
ُّهيَّْـهُـ ألخـ خلٌخص›ُُّـئشخـ يذْـ ف‹هَّْـخبـ
سئالÐְקبـ ألُـ سسالرّـ ألخـ ررزـ خؤرָדְקـ خلهخعְקـ خؤسآلخ‘ـ
ٍهحلإلـخلحلŠطـهالֱקـخؤسوָדزـهُـخؤهآلالبـٍهحلإلـسَّخي›ـألُـ
ـإلخָًדئـهُـألنتئֻדسـخüإلسخüس.  ـرخÐ þخأل õهسَخüـرخ َُّّإل
ـخالָדְקـ ـرخؤَنآل ـؤָדَّخـهالֱקـجلŠخְُّק ـخؤئشُُّـألٌَآل ئآلخـخْ
خؤَخضָדְקـ ألُـ مبهَّرְקـ فحلٍْـ ٍىحلـ خؤمتضָדְקـ ؤال›هخְُّקـ

خؤالوְَُّّקـخٍـخؤشخيָדְקـمـخؤسهرـهُـألنتئֻדسٌآل.
ٍهالֱקـخؤ›وآلـألُـىָדخإلـضئَّألְקـخؤüَُّّخسـخلسضحلطـرذإلنتخõـ
ؤÐ ÿخألـ خؤـ خؤسخألقـ سحلإلـ خؤـ خؤخألصـ ألُـ هحلجلـ
روـخؤَن›ـهُـšٍهـٍخؤحلٌُّآلـرخؤَرְקـؤالٌص›طبـذüـ
خْـخüإلسخüسـخلسآل›طـؤالهحلُّحلـألُـֹًקõüـخþًخؤٌّـظهالـ
خؤرزـ ُّئَّْـ ٍخضָדخإلخـ ألٌَخبـ خüسÐخجلطـ خؤمتهزـ ألُـ
رخؤَرְקـ šٍهٌآلـ هُـ إلخصآلـ ىالءـ ألُـ ألخُّهخإلَّإلّـ ًَّـ
ؤالٌص›طبـخٍـررزـألنتئֻדسـرحلإلָדְקـكَهٌآلـألُـخؤَّمبَّألـ

ذقـخؤ›هخְُّקـخؤمتضָדְק.ب96إ

املبادرات  التفاؤل أن هنالك عددا من  ومما يشجع على 
لتأمني  الوطنية  عرب  الشركات  بعض  ֲדا  تقوم  اإلجيابية 
العمال  إىل  حمتملة  بتكلفة  الصحية  الرعاية  إىل  الوصول 
هذه  بعض  تفهمت  وقد  عائالִדم.  وإىل  املهاجرين 
تفرضه  الذي  اإلنتاجية  على  الواقع  التهديد  الشركات 
العوز  بفريوس  يتعلق  فيما  والسيما  الضعيفة  الصحة 
سبيل  فعلى  السل.  ومرض  واإليدز  البشري  املناعي 
االعتالالت  أدت  اجلنوبية،  أفريقيا  من  أجزاء  يف  املثال، 
الصحية والوفيات النامجة عن مرض اإليدز إىل اخنفاض 
من  العديد  فإن  ولذا   (97).%20 بنسبة  العاملة  القوى 
املدين  واملجتمع  احلكومات  ومع  معا  تتعاون  الشركات 
العوز  بفريوس  العدوي  مثل  أمراض  معاجلة  أجل  من 
املناعي البشري واإليدز.(98) وقد تصدرت صناعة املناجم 

يف جنوب أفريقيا الصدارة يف هذا املجال. 

سهآلالـ خؤ‰ًزبـ لَخصآلـ ئرطـ جلٍؤָדְקـ نب›ئְקـ خغالَّصَّؤحلبـ
ٍمـ خي›ָُّדخ.  صََّزـ مـ خؤسخرهְקـخـ خؤرنت›ְُّקـ خؤֲَّקـ خوالزـ
ذ خŠـألخسَّإلـرّـألُـصٌَّجلـلَّخصְٌקـخؤهحلجلـخلسخُّحلـعخüسـ
رذإلنتخõـ ىخألسـ خي›ָُّדخبـ صََّزـ مـ رٌخـ خؤهخألالقـ رقـ خؤالـ
ر›إلخألصـلئخيضְקـخؤالـ"ألُـخصالـألَّخصְٌקـخلهحلüسـخل›سÐهְקـ
ؤالآل›ـٍهزõـخؤسئالÐְקـخل›سرمـرخؤالبــمخـšٍهـخؤنت›ئְקـ
خًسآلخألٌخـ ضָדشـ ألُـ خؤحلٍؤٌّـ خؤمتهָדحلـ هالֱקـ خلَخيְקـ يَّئـ
يָדٌخـ خؤ›خŠـ ٍخمبضخزـ ٍهخִקֻדسٌآلبـ رٌخـ خؤهخألالقـ Ðָُّדحلـ كخـ
ٍصََّزـخي›ָُّדخ"ب99إ. خألخـهآلخجلـָדخְקـً‰ِـخؤنت›ئְקـيٌَّـ
سخألقـخؤسوָדְקـخلحلألְקـؤالهخألالقـرٌخـٍرٌ‰خ"ـكئُـؤالهخألالقـ
خؤسخرهְקـ خؤمتضָדְקـ خل›خيءـ ذقـ خؤالصõَّـعخإلخـ خؤسآلسهـط›ְُّקـ
سصָדالٌخـ ُّسآلـ ٍخضحلطـ جنٍصְקـ ضءـ ذقـ ذšخيְקـ ؤالآلَصآلبـ
ٍخلهخعְקـ خؤالـ ل›ـ خخإلٌّـ خؤئنتةـ مـ ٍخ Ðخخـ ًٌّـ

ألَّب100إ.
ىرالـ ألُـ ألحلخ‚الְקـ عخؤְקـ ألشخألـ خؤهخلָדְקحـ خؤمتضָדְקـ خلرخجلŠطـ

خؤخهـخعخميتـر›إلخألصـنب›ئְקـخغالَّصَّؤحلـلئخيضְקـخؤال.

خؤَّمبآلְקـٍخؤسآلָדָד 
 إن التمييز سواء ما كان منه واضحا أو ضمنيا ينتهك أحد 
املبادىء األساسية لقانون حقوق اإلنسان ودائما مايكون 
التمتع  يف  احلق  أما  املتردية.  الصحية  باألوضاع  مرتبطا 
بالصحة فهو يلزم احلكومات بتأمني "سهولة الوصول إىل 
املرافق الصحية، والبضائع واخلدمات إىل اجلميع والسيما 
إىل القطاعات املعرضة للخطر واملجموعات املهمشة من 
السكان، حتت محاية القانون، وبدون أي متييز على أي من 
اخللفيات اليت حيرم االقتراب منها"(101) ويف إطار الصحة 
فإن هذه اخللفيات تعين "العنصر أو اللون أو اجلنس أو 
اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو سائر اآلراء األخرى، 
املنشأ الوطين أو االجتماعي، امللكية، املولد، العجز البدين 
بفريوس  اإلصابة  (وتشمل  الصحية  واحلالة  العقلي،  أو 
العوز املناعي البشري)، والتوجه اجلنسي، واحلالة املدنية 

أو السياسية أو االجتماعية".(102)

(94)انظر املرجع حتت احلاشية 

 .(b)12 رقم   17، الفقرة
(95)اآلثار املترتبة على 

سياسة االستبعاد العنصري 
واالقتصادي. جنيف، املجلس 

الدويل لسياسة للحقوق 
اإلنسانية، 2001، 6–9. 

 Guasasco C،(96)

 .Heuer LJ، Lausch C
توفري الرعاية الصحية والتثقيف 

لعمال املزارع املهاجرين 
يف املراكز اليت يتوىل إدارִדا 
العاملون يف جمال التمريض. 

املنظور اخلاص بتثقيف هيئات 
التمريض، 2002، 23(4):

 .171–166
(97)نشرة قصرية: فريوس 

العوز املناعي البشري واإليدز يف 
أماكن العمل – أمهية القائمني 
باألعمال. سان فرنسسكو،  

العمل من أجل املسؤولية 
االجتماعية، 2003.

(http://www.bsr.org/
BSRResources/Issu
eBriefDetail.cfm?D

 ocumentID=49032,
accessed 25/03/2004)

(98)املبادرة الصحية الدولية 

(GHI). جنيف، املنرب 
االقتصادي العاملي، 2003.

 (http://www.
weforum.org/site/

homepublic.nsf/
Content/Global+

 Health+Initiative,
accessed 25/03/2004)

(99)املبادرة الصحية الدولية،  

مثال حلالة مداخلة من قبل 
القطاع اخلاص: الكشف 

عن حاالت السل النشط، 
مع 88% من احلاالت اليت 

مت شفاؤها أو استكملت املعاجلة 
بتكلفة بلغت أقل من 85 

دوالرا سنويا لكل موظف. 
جنيف، املنرب االقتصادي العاملي، 

.2002
 (http://www.

weforum.org/pdf/
Initiatives/GHI_
TB_CaseStudy_
 AngloGold.pdf,

accessed 25/03/2004)
 (100)املرجع السابق.

(101)انظر املرجع حتت احلاشية 

.(b)12 رقم 17،  الفقرة
(102)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 17، الفقرة 18. 
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خلسضحلطـ خؤه›رָדְקـ خألخŠخسـ خص›سـ 1998بـ هخإلـ مـ
خؤهآلخألـ ىخألسـرضָדالـلָדهـ شآلـ خؤئخْبـ ؤئخيְקـ ظ›ُّخـ
لٌخص›ُُّـخؤ‰ُُّـخشرسسـخؤÐضَّمبخسـذفخرָדسٌآلـؤÐٍ‘ـ
ً‰ِـ ٍألشالـ خُّحلجن.ب103إـ ٍأل›ـ خؤرنت›ِّـ خلَخهٌّـ خؤهَّجنـ
خؤه›رָדְקـ خألخŠخسـ مـ ذضحلخًخـ خص›ُّسـ خؤـ خلآلخŠخسـ
سنتصهـرٌَّؤְקـهالֱקـهحلإلـعõَّـخلٌخص›ُُّـذقـخل›خيءـ
ٍخىهـ مـ خإلٌخـ رالـ خؤضָדالب104إبـ ألُـ ‚َّيخـ خؤمتضָדְקـ
لشالـ خؤهآلَّألָדְקـ خؤمتضְקـ خًحلخةـ خألخإلـ ضخִקֻדـ سةـ خþأل›ـ
مـرهـخعخüسبـىحلـُّشخŠـخüًسآلخإلـكحلֲקـ ً‰خـخؤسض›ِّ.ٍ 
خلَنŠَّـ ألُـ خإلّـ ذقـ رخšخيְקـ خعمتَّمبָדְקـ مـ خعءـ
مـ يهخؤָדسٌخـ هحلإلـ ‚خمبְקبـ رمتŠَّطـ شرسبـ ىحلـ خؤمتضٌّبـ

لخְُّקـخؤمتضְקـخؤهآلَّألָדְק.

إن الفشل يف تنفيذ القانون لصاحل املساواة والعدالة بسبب 
العادلة.  املعاجلة  أمام  هاما  عائقا  ميثل  التمييز  أو  الوصمة 
احلماية  تأمني  التمييز،  لعدم  احلكومية  املسؤولية  وتشمل 
الواقعي  التمتع  وتأمني  القانون،  بقوة  والفرص  العادلة 
الطبية  والرعاية  العمومية  الصحة  يف  احلق  مثل  باحلقوق 

والتأمني االجتماعي واملوارد االجتماعية.(105)

ما،  جمموعة  بصدد  تتخذ  اليت  املواقف  فهي  الوصمة  أما 
أدين  درجة  على  جمموعة  أهنا  على  بأخرى،  أو  بصورة 
وسط  مكاهنا  إىل  بالنظر  هذا  يتم  ما  وغالبا  غريها  من 
تتحمل  بينما  املثال،  سبيل  وعلى  ֲדا.  حميطة  جمموعات 
املجموعات املسيطرة التهميش املنتظم الواقع على جمموعة 
تعمل  مل  املجموعة  هذه  بأن  السلوك  هذا  تربر  فإهنا  ما، 
على اكتساب املعاملة العادلة وبالتايل يقومون بوصمها. 
بالناحية  تتعلق  أهنا  حيث  التمييز  مع  تتناقض  والوصمة 
النظرية أي املنظور، أما التمييز فهو ممارسة عملية. على 
أو  تسمح  فالوصمة  اآلخر،  يف  متأصل  منهما  كًال  أن 
أن  على  بينات  هنالك  أن  كما  التمييز.  نتائج  من  تعزز 
يف احلاالت اليت تنخفض فيها درجة التمييز بصورة فعالة، 

جتنح الوصمة إىل االخنفاض أو تكون أقل وضوحا.(106)

خþئش›ـ خآلَّهخسـ ألُـ ئَّإلٌآلـ ألُـ خؤ›وآلـ هالֱקـ
رَّمبÐٌآلـ ٍضسֱקـ خüصسآلخهָדְקبـ ؤالضآلخְُّקـ خضسָדخصخـ
مـ خŠþألָَדְקـ خسآلهخسـ يذْـ خلهبـ خؤرالحلـ مـ ألَّخ َقـ
خŠٍرخـخؤنت›ىָדְקـبٍخؤ‰ِّـجلخִקآلخـألخُّنتخŠـذؤָדٌآلـهالֱקـخإلٌآلـ
"خؤ›ضخؤְק"ـؤٍَهٌآلـخؤحلخִקآلـؤالٌص›طـجلخ‚الـخؤرֻדجلـٍيָדآلخـ
رָדٌَخإبـüسسָדهبـألُـخؤَخضָדְקـخؤهآلالָדְקـضسֱקـخْبـخْـ
خعحلألخسـ ألُـ ٍوًخـ خؤمتضָדְקـ خعحلألخسـ ذقـ سمتالـ
ضָדشـ خؤšَّهـ ً‰خـ سهحلُّالـ ٍُّمتهزـ خüصسآلخهָדְקب107إ. 
ؤالسآلָדָדـ خüسصخرְקـ ذقـ كָדالـ خŠþألָَדְקـ خسآلهخسـ خْـ
ٍهَحلألخـ ضَّخ.  خþئـ خسآلهـ ؤسَّىهخسـ رسشرָדٌخـ
سÐحلـ إلÐٌخبـ جلخ‚الـ خüإلهخألـ ذقـ سسضَّألـخِّـعآلَّهְקـ
ألُـ سئَّْـ ٍرخؤسخؤٌّـ خؤָדخָדְקـ خؤخضְקـ هالֱקـ ٍصَّجلًخـ

خآلَّهخسـخله›šְקـؤالجت›.ب108إ

 خؤسآلָדָדـهالֱקـخخ‘ـخعَـخٍـخؤََّه
بسبب ما يعانونه من ִדميش مضاعف ناجم عن كوهنن 
العامالت  فإن  مهاجرات،  كوهنن  إىل  إضافة  نساء 
خلطر  عرضة  بسهولة  أنفسهن  جيدن  قد  املهاجرات 
مكان  يف  أو  املرتل  يف  سواء  اإلساءة  أو  للعنف  التعرض 

العمل.(109)

وقد ألقى املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبقوق اإلنسان 
النساء  تواجه  اليت  املشكالت  على  الضوء  للمهاجرين، 
املنازل،  يف  العامالت  والسيما  املهاجرات،  العامالت 
ومن هذه املشكالت "التحفظ على الرواتب، والتعرض 
للعنف البدين واجلنسي، وسوء التغذية، واحتجاز جواز 
أن  للهجرة  الدولية  املنظمة  أبلغت  وقد  السفر".(110) 
عملهن  أثناء  يتوفني  األثيوبيات  النساء  من  كبرية  أعدادا 
يف البلدان العربية، وأن من يعدن منهن إىل مواطنهن غالبا 
مايعانني من كسور باألطراف أو الظهر، وحروق مبواد 

محضية وغريها من مظاهر اإلساءة البدنية.(111)

(103)انظر املرجع حتت 

احلاشية رقم 73، 10. 
(104)املرجع السابق.

(105)املؤمتر العاملي ضد 

العنصرية والتمييز العنصري، 
واخلوف من األجانب 

وعجم حتملهم: الصحة 
والتحرر من التمييز. جنيف، 

منظمة الصحة العاملية، 
WHO/) ،2001

 .(SDE/HDE/01.2
(106)انظر املرجع حتت 

احلاشية رقم 95، 5–8. 
(107)املرجع السابق، 8.

(108)"قد يفشل أيضا 

يف تقبل التغريات اليت جترى 
يف املجتمع األكرب مما يؤدي 
إىل زيادة تعرضهم للخطر 

من الناحية االقتصادية. 
ونظرا العتيادهم التقليدي 

على العيش بصورة منفصلة، 
معتمدين اقتصاديا على 
التجارة مع املجتمعات 
املحلية، فإن األرمن يف 

رومانيا، واملجر، وبلغاريا، 
واجلمهورية التشيكية كانوا 
مشتتني يف الفترة الشيوعية 

بسبب السياسات اليت 
كانت تقتضي منهم العيش يف 
أماكن سكنية دائمة والعمل 

يف املصانع. ومع اهنيار 
الشيوعية،  فقد معظمهم 
أو ترك عمله يف املصانع 

ووجدوا أن العودة إىل إحياء 
أسواقهم القدمية مستحيلة." 

املرجع السابق، 16.
 Rodriguez(109)

Pizarro G. تقرير 
املقرر اخلاص للحقوق 
اإلنسانية للمهاجرين. 

جنيف، املجلس االقتصادي 
واالجتماعي، جلنة احلقوق 

E/CN.4/ ،اإلنسانية
2000/82، الفقرة 56. 
(110)املرجع السابق، الفقرة 

.63
(111)اثيوبيا: مقابالت مع 

ضحايا جتارة اهلجرة. النشرة 
اإلخبارية للمنظمة الدولية 
للهجرة، جنيف، املنظمة 
الدولية للهجرة، حزيران/

يونيو 2001. 
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هحلـ رخهسآلخجلـ خŠþجلإلָדְקـ خلآلالئְקـ مـ خؤهآلالـ ٍجنخŠطـ ىخألسـ
وـ ألُـ خلَؤָדְקـ خþهآلخألـ مـ ؤالهخألالقـ ‚خميـ هآلالـ
خلآلالئְקـ مـ إلَّهّـ ألُـ خþٍألـ خؤهحلـ ً‰خـ ٍُّهحلـ خŠþجلإلָדق. 
خִק›ـ رّـ ظس‰ֲקـ ألشخüـ ُّئَّْـ خْـ خلَسن›ـ ٍألُـ خŠþجلإلָדְקـ
جنُّخجلطـ هالֱקـ خؤهحلـ ٍُّهآلالـ خؤه›رٌّ.  خىالָדآلـ مـ خؤرالحلخْـ
خؤسهخٍْـرقـخؤرالحلخْـخؤـُّخسٌّـألٌَخـخؤهآلخألـٍرقـخŠþجلْـ
رَّمبÐٌخـخؤرالحلـخؤ‰ِّـُّسرالـخþهحلخجلـخلسخُّحلطـألُـخؤهآلخألـ
خؤهآلخألـ ضَّئـ ُّ‹آلُـ خإلّـ ئآلخـ دָדخبـ ألُـ خلٌخص›ُُّـ
ٍخؤ›هخְُّקـ خعָדخطـ هالֱקـ رخؤسخألقـ خعخمبְקـ خلٌخص›ُُّـ
ألحلطـ خإلسٌخõـ يŠَّـ ٍخؤضָדالـ خؤ›خضְקبـ ٍخُّخإلـ خؤمتضָדְקـ
خؤهحلبـرخšخيְקـذقـسهُّـضَّئـخؤَخõـمـألهخألالְקـسـ
ٍيءـخلهخُّـخؤحلٍؤָדְקـعَّئـخإلخْ.  ٍىحلـصخõسـً‰ِـ
خلرخجلŠطـإلسָדصְקـŠüسÐخهـخهحلخجلـخؤهآلخؤְקـخلٌخص›طـؤÿهآلخألـ
خعآلخְُّקـ خإلهحلخإلـ جنخجلـ ٍىحلـ خؤه›رٌّ.  خىالָדآلـ مـ خلَؤָדְקـ
خؤـ خؤهَةـ خهآلخألـ ألُـ خؤهآلخألـ ֹקõüـ خؤخإلَّإلָדְקـ
ُّسه›šَّْـخـٍخفÐـخؤحلهآلـخؤ‰ِّـكئٌَآلـخعمتَّألـ

هالָדّـمـخؤرالحلخْـخل‹ָדÐְק.ب112إ

واملواقف املختلفة النتهاج السبل اآلمنة، لتزيد مجيعها من 
املخاطر الصحية املتعلقة بالعمل(114). وبصفة عامة، فإن 
تصل  املهاجرين  العاملني  بني  املهنية  احلوادث  معدالت 
األصليني  السكان  من  العاملون  له  مايتعرض  ضعف  إىل 
يف أوربا(115)، وال يوجد ما ينفي االعتقاد بأن الوضع ال 

خيتلف كثريا يف سائر أحناء العامل.

وغالبا مايتعامل أصحاب األعمال مع املهاجرين على أهنم 
يعملون لفترة مؤقتة ال تستحق أن ִדدر فيها املوارد من 
أجل التدريب، كما أن مشكالت التواصل كثريا ماتقف 
عائقا أمام تنفيذ أو حىت دراسة هذه اإلمكانية. والعمال 
املهاجرون وعلى وجه اخلصوص املهاجرون غري املنتظمني 
منهم يقبلون ظروف العمل هذه يف أغلب األوقات خوفا 
ترحيلهم.  أو  عملهم  وفقدان  إليهم  األنظار  توجيه  من 
الثقافة  واختالف  نفسه،  البلد  مع  األلفة  انعدام  أن  كما 
واللغة إمنا تعين أن العمال املهاجرين ليسوا على دراية مبا 

هلم من حقوق.

 خعءـمـخؤو‰خõب116إـٍخؤئُب117إـرمتŠَّطـ
 ألَخرְק

جلخִקآلخـ ًَخؤئـ ئخإلָדְקـ عآلَّهخسـ خِّـ جلخ‚الـ مـ
عآلَّهְקـي›هָדְקـسسه›ـذقـغخ ›ـخئش›ـألُـوًخ. 
خؤ‰ُُّـ خلٌخص›ُُّـ خؤŠخهָדقـ خؤهآلخألـ هحلجلـ خْـ ٍُّحلŠـ
ُّهآلالَّْـمـئَحلخـًَّـ30ـخؤةـألٌخص›بـُّهآلالـ10ـخةـ
ألٌَآلـمـخٍإلخŠَُّّ. ٍُّخسٌّـألهنآلـخؤهخألالَّْـمـخٍإلخŠَُّّـ
ألُـصخألָדئخـٍخلئָדئـٍُّ‹َّْـرهְקـخنبٌ›ـئخألالְקـمـ
خألخـ خؤŠخهָדְק.   خþهآلخألـ ألُـ ٍوًخـ خؤÐَّخئّـ ىةـ
خمبخرخسـخؤَخلְקـهُـخؤسه›ـلرָדحلخسـخَّخإلـيٌٌّـ
ألهخإلخطـ رقـ ٍسخٍـ رخعَّألبـ خؤهخألالقـ مـ ٍخšضְקـ
ألشالـ ٍألشالٌآلـ خؤÐآل.   ى›ضخسـ ذقـ خؤهָדَقـ سŠَّإلـ ألُـ
وًآلـألُـهآلخألـخؤŠخهְקبـيذْـخلٌخص›ُُّـüُّسآلسهَّْـ
خلَّصَّجلطـ خؤهحلُّحلطـ خþكخمـ ألُـ خِّـ ألُـ سوָדְקـ رخِّـ
خعخمبְקـ خلئخيدسـ خٍـ خؤسهَُّّـ رخسشَخõـ عآلخُّسٌآلبـ

رخؤهآلخأل.ب118إ
يرتبط  إمنا  املناسبني  والتغذية  الغذاء  على  احلصول  إن 
حالة  ويف  للناس،  االقتصادية  باملقدرة  وثيقة  بصورة 
وغري  املعقدة  التحديات  من  عددا  هذا  ميثل  املهاجرين، 
املترابطة. فإضافة إىل التغريات اجلذرية يف عاداִדم الغذائية 
واليت يتعني عليهم القيام ֲדا من أجل تنقالִדم على احلدود، 
الميلكون  قد  أهنم  تعين  للهجرة  االقتصادية  الطبيعة  فإن 
سوى القليل لإلنفاق على الطعام، وحىت لو كان الوضع 
ضمن  يدخل  الذي  الثقافات  تضارب  فإن   ذلك،  غري 
يكون  قد  اجلديدة  والعادات  الغذائية  للمكونات  تقبلهم 

عامال خطريا وجادا.(119)

 خعءـمـخؤهآلالـظسـن›ٍةـمبضָדְקـ  
 ٍألخألَّإلְקب113إ

أماكن  يف  املهاجرين  وضع  يف  يتمثل  كبري  خطر  هنالك 
عالية اخلطورة، وأعمال منخفضة الرواتب مع اإلشراف 
الضعيف، والسيما املهاجرين من ذوي املهارات املنخفضة 
منطية  بصورة  يتقبلون  وهم  املنتظمة.  غري  األوضاع  أو 
أعماال يرفضها العاملون املحليون، غالبا ماتتعلق بأعمال 
املناجم أوالبناء، أو الصناعات الثقيلة، أو األعمال الزراعية 
ومنها  املهنية  الصحة  خماطر  من  لطيف  تعرضهم  اليت 
العوامل املسممة، وساعات العمل الطويلة ومحاية التذكر 
اللغوية  العوائق  وتأيت  املعدات.   أو  املالبس  ناحية  من 
احلديثة  امليكنة  مع  األلفة  واخنفاض  الضعيف  والتواصل 

(112)عقد عمل خاص لغري 

األردنيني العاملني يف جمال 
األعمال املرتلية: فرصة للحث 

على محاية املجموعات املعرضة 
للخطر من النساء العامالت، 

2003/01/21. عمان، 
األردن، صندوق األمم املتحدة 

للتنمية املوجه للمرأة/املكتب 
اإلقليمي للبلدان العربية. (نشرة 

إعالمية:
 http://www. 

unifem.org.jo/press_
 release.htm, accessed

(25/03/2004
(113)االتفاقية الدولية املعنية 

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
 (ICESCR) والثقافية

(اعتمدت يف 1996/12/16 
ونفذت يف 1976/01/03)، 

البند 7.
 Carballo M، Siem(114)

H. اهلجرة وسياسة اهلجرة 
Haour- :واإليدز. يف

 Knipe M، Rector
R، eds. عرب احلدود: اهلجرة 

والعرقية واإليدز. بريستول، 
 Taylor & Francis،

36–35 ،1996. انظر أيضا 
احلاشية رقم 16، 55.

 Bollini P، Siem(115)

H. التقدم يذكر حنو العدالة 
واملساواة: صحة املهاجرين 

والقلة اإلثنية يف مستهل عام 
2000. العلوم االجتماعية 
والطب، 1995، 41(6):

.828–819
ICESCR(116)، البند 11.

ICESCR(117)، البند 11.

(118)نشرة إعالمية: املخاطر 

املهنية النامجة عن مبيدات اهلوام. 
تورنتو، الصندوق اخلاص باحلياة 

الربية يف كندا، 2000.
 (http://www.

wwwf.ca/satellite/
prip/factsheets/
occupational-

 risks.html, accessed
25/03/2004)

(119)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 16، 59.
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يعد السكن مبثابة املؤشر لنوعية احلياة اليت حيياها الناس، 
ويف حالة املهاجرين، والسيما املهاجرين غري املنتظمني، 
ميثل السكن مشكلة كبرية.  فال يقتصر األمر على وصول 
معظمهم وليس معه سوى النذر اليسري من النقود بل يف 
العديد من احلاالت تكون أوضاعهم من الناحية الرمسية 
مؤقتة التسمح هلم باالستثمار يف نوعية جيدة من السكن، 
حىت لو كانوا ميلكون املال الكايف لذلك. وغالبا ماتزيد 
بعض  بتخصيص  األوضاع  هذه  من  االجتماعية  العوائق 

املناطق يف املدن لسكىن املهاجرين فقط.

تكرار  مدى  على  الدراسات  من  العديد  ركزت  لقد 
اضطرار املهاجرين اجلدد إىل التمركز يف املناطق الفقرية 
حيث  املستوى  دون  السكنية  األماكن  ويف  املدن  من 
يكون العرف فيها هو التكدس الشديد واإلصحاح غري 
املناسب.(120) ويف املناطق اليت نشأت بعد قيام الصناعات 
أصبحت  واملانيا،  وايطاليا  وفرنسا  والنمسا  هولندا  مثل 
من  املهاجرين  بني  للوفيات  حمتمال  مصدرا  املناطق  هذه 
كافة األعمار، شاملة احلوادث اليت تصيب الطفولة.(121)

 خعءـمـضָדخطـهخִקالָדְק

ع›جلـ ؤָדَّخـ خلٌخص›ُُّـ خْـ خؤرحلخְُّקـ ألُـ ”يالَس‰ئ›ـ
ذإلخإلָדְקبـ ألنتخه›ـ آلـ خإلخ‘ـ يٌآلـ ؤالهآلال.  ٍضحلخسـ
ٍخْـ üرحلـ ذإلخإلָדְקـ ئالّـآلـضَّئـ ٍىرالـً‰خـ ٍهَّخִקالـ
سَخألـخؤمـخؤَّخي›ـمـخلَخىنتخسـٍخؤָדخخسـخؤـسحلŠٍـ
ضَّألـخص›ط. ٍألُـرقـً‰ِـخعَّئبـخعءـمـضָדخطـ
خؤسֵדآلـ خؤـ خؤهخִקֻדسـ يذْـ خؤَّخىهـ ٍمـ ألسضحلطبـ هخִקالָדְקـ
الٌخـكشالـخئـإلرְקـمـألخــألُـًص›طـمـخأل›ُّئخـ

خؤنتآلخؤָדְקـٍخŠٍرخ".ب122إ

أبلغت الدراسات اليت أجريت على العمال املهاجرين يف 
السكن  من  توليفة  وجود  عن  أفريقيا  من  خمتلفة  مناطق 
جاد  اجتماعي  ومتزق  اخلطرة  العمل  وظروف  الفقري 
وخطري. وقد أشارت هذه الدراسات إىل املعاقرة املزمنة 
للكحوليات وأمناط من السلوك اجلنسي اليت تساعد على 
فريوس  ومنها  جنسيا  املنقولة  للعداوى  السريع  االنتشار 
العوز املناعي البشري واإليدز(123)، ومجيعها نامجة عن 
االبتعاد عن زوجاִדم.(124) وقد توصلت إحدى الدراسات 
إىل أن نسبة احتمال تعرض العاملني املهاجرين وقرنائهم 
لإلصابة بعدوى فريوس العوز املناعي البشري تزداد إىل 

الضعف مقارنة باألزواج من غري املهاجرين.(125)

واستجابة إىل النتائج الصحية السلبية اليت تنجم عن عزل 
العمال املهاجرين، واعترافا باحلق يف احلياة العائلية، يقوم 
العديد من الشركات يف الوقت احلايل بتعديل سياساִדا 
على  للحث  منها  حماولة  يف  العائالت  مشل  بلم  لتسمح 

إنتاجية العاملني ֲדا.

مـخؤنت›ئְקـخلسضحلطـئخًخألخـؤالآلَخصآلـمـسخإلخإلָדخبـًٌٍّـ
ي›هـؤنت›ئְקـرخŠُّئـصَّؤحلبـخجل‚السـألرخجلŠخسـؤالسهخألالـألهـ
ٍأل›ـ خؤرنت›ِّـ خلَخهٌّـ خؤهَّجنـ رÐٍ‘ـ ألخُّسهالءـ ئالـ
خجلŠخئخـألٌَخـرخًآلָדְקـسَّخصحلـ خُّحلجنـٍخلؤئـمـألئخْـخؤهآلال.ٍ 
خؤَّىخְُّקـ ر›خألصـ "Šئسـ خلٌخص›ُُّـ خؤهآلخألـ ألهـ خؤهخִקالְקـ
خؤسئالÐְקـ خلِّـ خالٌّـ خؤئُـ جلهآلـ خؤهآلالـهالֱקـ خألخئُـ مـ
نب›ئְקـ ٍمـ خلهَّؤְקـؤالهخألالقـمـخلَخصآلـٍهخִקֻדسٌآل". 
"ذهحلخجلـغمـلالئָדְקـخؤئُـألُـ ئخًخألخبـالـً‰خـ
رخؤ›زـ رخؤهָדنيـ ؤالآلخـآلـ رخلَخصآلـ خؤهخألالقـ خصالـ
ذؤָדٌخـ سٌحلةـ خؤـ خؤوخُّخسـ ٍألُـ خألخئُـهآلالٌآل.  ألُـ
ً‰ِـخؤخألصـ‚Ðـخؤالَّئָדخسـخعָَדְקـخع›طـخؤـ

سَصآلـهُـخüإلÐمتخألـٍخüرسهخجلـهُـخؤهخִקالְק".
ؤالمتضְקحـ خؤهخلָדְקـ خلرخجلŠطـ خؤهخلٌّبـ خüىسمتخجلِّـ خلَـ
خؤخهـخعخميحـذهحلخجلـ ىرالـ ألشخألـعخؤְקـألحلخ‚الְקـألُـ
خؤهَّجنـ يٍ‘ـ لئخيضְקـ خüسآل›خŠـ أل‹آلَّْـ ر›إلخألصـ
‚ֻדألـ ألُـ خؤهخألالقـ خصالـ ألُـ ٍخُّحلجنـ خؤرنت›ِّـ خلَخهٌّـ

خلنتخŠئְקـخؤְَُّّקـؤالآلصسآلهب126إ.

(120)املرجع السابق، 33. 

(121)انظر املرجع حتت 

احلاشية رقم 73، 8.
(122)انظر املرجع حتت 

احلاشية رقم 81. 
 Girdler-Brown(123)

B.  شرق وجنوب أفرقيا. 
اهلجرة الدولية، 1998، 

 .513:36–551
 .Schooks M(124)

كل ما يلمع: كيف اشتعل 
فريوس العوز املناعي البشري 
يف جنوب أفريقيا – القسم 

األول: اجلنس والعمال 
املهاجرون. صوت القرية، 

 .1999/05/04–04/28
(125)املرجع السابق، مأخوذ 

من Lurie M. اهلجرة 
واإليدز يف جنوب أفريقيا: 
حتدى االفتراضات الشائعة. 

النشرة اإلخبارية الصادرة عن 
A&M، تشرين األول/

أكتوبر 2002.
 (http://www.
 aidsmobility.

 org/lurie.html,
accessed 23/03/

 2004)
(126)مثال حلالة مداخلة 

من قبل القطاع اخلاص 
معنية بتنفيذ مبادرة للصحة 

يف العامل: إعداد برنامج 
مضمون االستمرار ملكافحة 

فريوس العوز املناعي البشري 
واإليدز من خالل املشاركة 

القوية للمجتمع. جنيف، 

املنرب االقتصادي العاملي، 
.2002

  (http://www.
weforum.org/ pdf/

Initiatives/GHI_
HIV_CaseStudy_
 BarrickGold.pdf,

accessed 25/03/
2004)
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ـذألئخإلָדְקـٍمبَّألـخؤنتجتمنـرÐَّـذقـخعحلألخسـ
 خؤمتضָדְק

املرافق  تكون  أن  يتطلب  بالصحة  التمتع  يف  احلق  إن 
هلا  اآلمن  الوصول  "سهلة  واخلدمات  والبضائع  الصحية 
املجموعات  والسيما  السكان  قطاعات  كافة  قبل  من 
أن  على  املهمشة"(127)  واملجموعات  للخطر  املعرضة 
مكان هذه اخلدمات واملسافة اليت يتعني قطعها للوصول 
إليها ومواعيد العمل قد متثل مشكلة بالنسبة للمهاجرين.  
وهنالك العديد من األسباب املختلفة وراء ذلك، فالعمال 
أثناء  العمل  من  باالستئذان  هلم  اليسمح  قد  املهاجرون 
النهار للذهاب إىل مرافق الرعاية الصحية. وهم يف واقع 
األمر، حيتاجون يف العديد من البلدان إىل العمل يف أكثر 
يصعب  وبذا  االقتصادية  املتطلبات  ملواكبة  مكان  من 
عليهم حىت الذهاب ليال لتلقي الرعاية الصحية.(128) كما 
أهنم كثريا مايعيشون يف أماكن يف املدن أو أماكن زراعية 
مكان  يف  ثابتة  صحية  مرافق  يف  اخلدمات  فيها  التقدم 

حمدد.

خئش›ـ ـ خي›هـمـ خؤـخـ خؤنت›ئخسـ خؤهحلُّحلـألُـ جنخجلـخظخِـ
سحلُّآلـ‚حلألخسـمبضָדְקـخٍـذإلنتخõـأل›خيءـ‚خمبְקـ رالحلـذقـ ألُـ
ًٌّـ خأل›ُّئخْـ خغالَّـ ٍنب›ئخسـ ٍخى›رخִקٌآل.  يָדٌخـ رخؤهخألالقـ
ئالـ مـ ئرطـ رمتŠَّطـ سهآلالـ خلَخصآلـ þهآلخألـ ئرطـ نب›ئخسـ
ألُـخي›ָُّדخـٍخŠٍرخـٍخأل›ُّئخـخعََّرָדְקـٍخؤنتآلخؤָדְקـٍخخؤָדخبـ
ً‰ِـ ىخألسـ ٍىحلـ خلٌخص›ُُّ.  ألُـ رّـ ُّüسٌخْـ هحلجلـ ٍرٌخـ
خؤنت›ئְקـمـخؤسهָדָَדخسـرذإلنتخõـر›إلخألصـنبخألالـلئخيضְקـيٍ‘ـ
خؤهَّجنـخلَخهٌّـخؤرنت›ِّـٍخُّحلجنـألُـخصالـخؤهخألالقـيָדٌخـَُّّإلـ
‚حلألخسّـ ٍسنتآلالـ َّخõبـ ضحلـ هالֱקـ ٍخلهخعְקـ خؤَّىخְُّקـ رسحلُّآلـ
صָَדخـ خلََّؤְקـ خþأل›خـ ٍألهخعְקـ خؤ‰ئ›ِّبـ خؤهخجنألـ سَّجنُّهـ
خؤـ خؤرضَّشـ خšٍضسـ ٍىحلـ خؤَّهٌّ.  ٍخؤÐضمنـ ٍخؤسَّهָדְקـ
غضـ ىحلـ خþالَّزـ ً‰خـ خْـ خؤنت›ئخسـ ألُـ خؤهحلُّحلـ مـ خص›ُّسـ
هالֱקـ خؤالزـ ٍجنخجلـ خُّحلجنبـ ك›ـ خؤَّهٌّـ ألهحلüسـ Šيهـ مـ
خلََّؤְקـ خؤ‰ئ›ְُّקبـٍ‚Ðـألُـٍىَّهخسـخþأل›خـ خؤهَّخجنألـ
2002بـ هخإلـ ألُـ دزتخوـ خؤنتٌ›ـ ٍمـ صָَדخ. 
خهالَسـخؤنت›ئְקـهُـ‚سٌخـمـسحلُّآلـخلهخعְקـرخؤٍÐخسـ
خلَخهٌّـ خؤهَّجنـ ؤÐٍ‘ـ خلهخُّنتقـ رٌخـ ؤالهخألالقـ خؤٌ›ְُّקـ

خؤرنت›ِّـٍخُّحلجن.
خؤهَّجنـ رÐٍ‘ـ خلهـ خþهآلخألـ ؤ›صخألـ خؤهخلٌّـ خؤسضخؤةـ
خلَخهٌّـخؤرنت›ِّـٍخُّحلجنحـر›إلخألصـنب›ئְקـخغالَّـخأل›ُّئخْـخؤ‰ِّـ

ُّرءـمـألئخْـخؤهآلالب129إ

 خعحلألخسـخؤمتضָדְקـخلخسـخؤََّهָדְקـخعָדحلطـٍخؤ”ـ
 ُّ›خهٌّـيָדٌخـخعالÐָדְקـخؤشخيָדְקـخلٌخص›ُُّ

من العوامل اجلوهرية للحق يف التمتع بالصحة أن تكون 
من  مناسبة  واخلدمات  والبضائع  الصحية  املرافق  مجبع 
الناحية الثقافية.(130) وعلى النقيض فإن خدمات الرعاية 
الصحية اليت تراعي اجلانب الثقايف عادة ماتكون حمدودة 
الدعم  تقدمي  ֲדا  ميكن  اليت  والعقلية  املوارد  إىل  وحتتاج 
تتخذ  احلقيقة،مل  ويف  معهم.  والتعاون  للمهاجرين 
تتفق  خدمات  تقدمي  أجل  من  معدودة  خطوات  سوى 
هذه  ماتؤدي  كثريا  بل  املهاجرين(131)،  احتياجات  مع 
اخلدمات إىل اخلطأ يف التشخيص واملعاجلة باإلضافة إىل 

عدم االلتزام من قبل املرضى.(132)

خüسمتخألـ سمتخضزـ ألخـ ئشخـ خؤـ خؤشخيָדְקـ خؤمتحلألְקـ ذْـ
سسزـ خْـ شخمـصحلُّحلـكئُـ خصسآلخهٌّـ إلنخإلـ خِّـ خþٍؤٌّـألهـ
ذقـ خؤالصõَّـ Šيـ ع›جلـ ألُـ خئـ إلÐָדְקـ هحلـ هالָדٌخـ
خإلحلألخصـ ٍخüصسآلخهָדְקـخالָדְק. يهآلالָדְקـ خؤمتضָדְקـ خعحلألخسـ
سرالٌخـهآلالָדְקـألهحلطـ ـخؤرالحلٍـ ـشخيְק ـخؤسهَّجلـهالֱק ـشآل خüصسآلخهٌّ
ٍخüصسآلخهָדְקـ خؤالوְَُّّקـ خلÐخָًדآلـ مـ ٍخإلسخüـ ظüَّـ سنتآلالـ
ٍخؤشخيָדְקـٍىحلـظ›جلـخلٌخص›ُُّـألُـئالـخؤهَّخألالـخؤـئخإلسـ

خخ‘ـسئَُُّّـًَُّّسٌآل.ب133إ

األمهية  من  درجة  على  فهي  املقدمة  اخلدمات  أما نوعية 
حيث توضح كيف تتم معاجلة املهاجرين عند التماسهم 
للرعاية الصحية. وقد كانت هناك تقارير من قبل املهنيني 
الصحيني تعترف باملستويات املنخفضة للرعاية واملعاجلة 
يف احلاالت اليت مل يتوضح فيها مسبقا املوقف من التأمني 
الصحي. وعلى سبيل املثال، كانت معاجلة أي كسر يتم 
القيام  من  بدال  (البالستر)  الالصقة  الضمادة  باستخدام 

بتثبيت العظم املكسور جراحيا.(134)

(127)انظر املرجع حتت احلاشية 

.(b)12 رقم 17، الفقرة
(128)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 73، 11. 
(129)برنامج شركة اجنلو أمريكان 

الذي يطبق يف مكان العمل. 
نيويورك، التحالف الدويل 

لرجال األعمال املعين بفريوس 
العوز املناعي البشري واإليدز، 

 .2002
(http://www.busi
nessfightsaids.org/

         wpp_popup. asp?
 CompanyID=48,

accessed 25/03/2004)
(130)انظر املرجع حتت احلاشية 

.(c)12 رقم 17، الفقرة
 Carballo M، Siem(131)

H. اهلجرة ؤسياسة اهلجرة 
Haour- :واإليدز. يف

 Knipe M، Rector
R، eds. عرب احلدود: اهلجرة 

والعرقية واإليدز، بريستول، 
 Taylor & Francis،

 .1996، 44
(132)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 73، 10. 
(133)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 131، 36. 
(134)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 85، 41.
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ويف واقع األمر، فإن نقص املعلومات حول ماهو متاح أو 
حول األمور الصحية بصفة عامة هو أحد األسباب اليت 
كثريا مايتعلل ֲדا املهاجرون لعدم استخدامهم للخدمات 
إجراءات  أية  اختاذهم  عدم  ويف  فعالة  بصورة  الصحية 
اليت  الدراسات  أوضحت  وقد  املرض.(137)  من  للوقاية 
أجريت يف عدد من البلدان الغربية بأوربا ارتفاع معدالت 
معدالت  ارتفاع  إىل  باإلضافة  األمومة  ومراضة  وفيات 
من  أكرب  بنسبة  املهاجرات  النساء  بني  األطفال  وفيات 
املعدالت اليت تقع  بني النساء من األغلبية العرقية يف نفس 
البلدان.(138)  كما تزداد بينهن نسبة اإلجهاض وتنخفض 
احلمل.(139)  منع  وسائل  استخدام  نسبة  عامة  بصورة 
املنخفضة  باملستويات  عالقة  فلها  االختالفات  هذه  أما 
ما  رعاية  مثل  واحلقوق،  باخلدمات  اخلاصة  للمعلومات 
قبل الوالدة أو سبل الوصول إىل وسائل منع احلمل.(140) 
وبصفة عامة، فقد وضح أن املهاجرين يف أوربا ال دراية 
هلم بالكثري من املعلومات، مع اختالف كبري يف نشأة كل 
وضعف  لغوية  عوائق  من  يواجهونه  ما  إىل  إضافة  منهم 

اخللفية الثقافية والتعليمية لعدد كبري منهم.(141)

 خعءـمـخؤرضشـهُـخلهالَّألخسـٍسالָדٌخـ
 ٍسَّمبָדالٌخـؤł‚›ُُّب135إ

الصحية تشمل احلق  املعلومات  الوصول إىل  إمكانية  إن 
يف البحث عنها وتلقيها وتوصيلها لآلخرين هي واألفكار 
ضمان  حال  ويف  الصحية.(136)  بالقضايا  تتعلق  اليت 
األحكام التشريعية الداخلية للوصول إىل املعلومات فإن 
نقص الوعي بني املهاجرين حيد من مقدرִדم على التماس 

الرعاية.

التواصل  الميكنهم  الذي  املهاجرين  من  العديد  هنالك 
ويتوافر  الصحية.   الرعاية  مقدمي  مع  مفهومة  بصورة 
يف عدد قليل جدا من البلدان مترمجون يتم استخدامهم 
بصورة روتينية يف مرافق الرعاية الصحية، فمثال يف السويد 
فإن النتائج الضائرة للحمل يف املجموعات املهاجرة ثبت 
تأثرها باملعتقدات الثقافية هلم(142) ولذا كان االرتفاع 
الصحيحة.   غري  واملعاجلة  اخلطأ  التشخيص  معدالت  يف 
النفسية  الصحة  جمال  يف  كثريا  أكرب  بصورة  هذا  ويظهر 
حيث يكون التواصل بني املريض ومقدم الرعاية الصحية 

على درجة كبرية جدا من األمهية.

ويف النهاية، فإن من األمهية مبكان أن يتم احلث على تعاون 
سلطات الصحة العمومية لتأمني التمتع حبق احلصول على 
حول  للمهاجرين  الصحي  والتثقيف  الصحية  املعلومات 
كل من خدمات الرعاية الصحية واجلهود املبذولة لتعزيز 

الصحة.

135- اال تفاقية الدولية 
حول احلقوق املدنية 

والسياسية (اعتمدت يف 16 
من كانون األول/ديسمرب 
1966، ونفذت يف 23 

آذار/مارس 1976)
136- انظر املرجع حتت 

احلاشية رقم 17 الفقرة 
12 (ب)

137- انظر املرجع حتت 
احلاشية رقم 73 الفقرة عند 

رقم 11
 Ackerhans -138
 M and Staugard

.F.eds
القضايا الصحية لألقلية 
من النساء الالئي يعشن 

يف أوربا، تقرير صادر عن 
اجتماع جوتنربغ، السويد، 

 ،1999/11/12-11
بروكسل، اللجنة األوربية، 

2000
139- املرجع السابق
140- املرجع السابق
141- املرجع السابق
142- املرجع السابق
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خلَّص
رمتŠَّطـ سحلرـخص›طـ خصخرְקـًٌّـ سئَّْـ خْـ "..َُّروٌّـ
ٍُّسهخٍْـ خعآلָדهـ هالֱקـ رخؤÐخִקحلطـ سهَّجلـ ٍألرسئ›طـ Šنبָדحلطـ
يָדٌخـخعآلָדه. ًٍ‰خـًَّـخþالَّزـخþٍضحلـخؤ‰ِّـكئُـرّـ
سخألقـخüًسآلخإلـكمتخـئالـألُـخلٌخص›ُُّـٍخؤرالحلخْـ

خل‹ָדÐְקـٍلخְُّקـضَّىٌآل."ب143إ

يزداد اعتماد الناس الذي يعيشون يف خمتلف املجتمعات 
العامل  وكثريا ما نشري إىل  العامل بعضهم على بعض.  يف 
على أنه "قرية عاملية". وֲדذا املفهوم، فإن هذه القرية ميكن 
النظر إليها على أهنا تضم جمتمعا واحدا حييا يف ظروف 
الظروف  تلك  مثل  مثلها  املساواة  بعدم  تتميز  متباينة 
عشر  التاسع  القرن  يف  الصناعية  البلدان  متيز  كانت  اليت 
على  وفرنسا  انكلترا  (يف  والفقراء  األغنياء  بني  وتفصل 

سبيل املثال).(144)

ومع مرور الوقت، بدأت احلكومات تدرك أو اضطرت 
االجتماعية  املساواة  عدم  يف  التمادي  أن  إدراك  إىل 
واالقتصادية هو أمر الميكن أن يستمر.  وقد بدأ التغيري مع 
اعترافهم مبسؤولياִדم جتاه الناس من حيث تأمني الوصول 
إىل التعليم، واإلصحاح وتوافر اخلدمات الصحية.  ومامل 
حتدث يقظة مماثلة للحكومات الغنية بالنسبة ملسؤولياִדا 
جتاه املجموعات السكانية الفقرية يف اجلنوب، سيواصل 
العامل  أما  ازدياده.  بينهما  تفصل  اليت  التباينات  حجم 
يكون  ولن  االستقرار  عدم  من  حالة  يف  يستمر  فسوف 
أن  باألدلة  يتبني  عندما  املفاجآت  من  نوع  أي  هنالك 

معدالت اهلجرة آخذة يف االرتفاع.

وتدل املسوحات احلايل على قلة التماثل يف طريقة تدبري 
االحتاد  مثل  اإلقليمية  املجموعات  بني  حىت  اهلجرة، 
جيعل  مما  املعطيات  يف  نقصًا  هنالك  أن  كما  األوريب. 
تربط  اليت  للصالت  متناغم  تصور  وضع  املستحيل  من 
من  نتمكن  ومل  اإلنسان.  وحقوق  والصحة  اهلجرة  بني 
حول  األولية   املالحظات  مجع  جمرد  من  بأكثر  القيام 
درجة تعرض املهاجرين ملمارسات التمييز، والكيفية اليت  
يستخدمون ֲדا اخلدمات الصحية ومدى مشاركتهم يف 

االقتصاد من خالل توفري اخلدمات الصحية.

خؤر‹خִקهـ خألخإلـ خؤָדَّجلـ ‚Ðـ خجلֲקـ ألشالآلخـ "كخألخـ
خؤسصخŠְُّקـذقـجنُّخجلطـش›خõـخؤهخـ‚ֻדألـخؤَمتةـخؤشخإلٌّـألُـ
خؤ›ْـخؤهنت›ُُّبـكئُـخُّ‹خـعÐـخؤָדَّجلـخؤـظحلـألُـ
ض›ئְקـخؤَخ‘ـخْـֹُّקجلِّـذقـجليهְקـخئش›ـىَّطـرقـخؤَخ‘ـمـ

خؤَمتةـخþٍألـألُـخؤ›ْـخؤَّخضحلـٍخؤهنت›ُُّ".ب145إ

فيه  تتحرر  لعامل  املحتملة  االقتصادية  الفوائد  إن  يقال 
إزالة  عن  النامجة  الفوائد  من  كثريا  أكرب  اهلجرة  أساليب 
العوائق التجارية.(146) وهو قول صادق والسيما عندما 
إىل  االقتصاديات  واحتياج  الشعوب  بتشيخ  األمر  يتعلق 
احلاجة  تليب  أن  ميكن  اليت  املتنقلة  العمالة  قبل  من  دفعة 
املستشفيات  احتياج  حالة  يف  املهارات،  توافر  عدم  عند 
مثال.  بالتمريض  والعاملني  األطباء  من  األجانب  إىل 
وعلى الرغم من األمهية الكربى للمجادالت االقتصادية 
أكثر  يكسبون  قد  بأهنم  الناخبني  إدراك  من  تزيد  اليت 
بانفتاحهم على اهلجرة، إال أن هذه املجادالت جيب أن 
تتزامن مع حتقيق الشروط األساسية حلقوق اإلنسان. إن 
قانون حقوق اإلنسان وآلياִדا وأساليبها حتتاج مجيعا إىل 
سياسات للهجرة حتافظ على الكرامة اإلنسانية وتضمن 
انتهاج أساليب إنسانية عادلة. ومع تصارع البلدان حول 
الضروري  من  يصبح  املتزايدة  اهلجرة  مع  التعامل  كيفية 
هامة  دعامة  اإلنسان  حبقوق  اخلاص  العمل  إطار  اعتبار 
بالنسبة لرامسي السياسات. وإذا ما تزامن هذا مع دعامة 
يف  أصبح  اجليدة  اإلحصاءات  مجع  وهي  أخرى  هامة 

اإلمكان وضع وإعداد استراتيجيات ناجحة. 

حنن أبعد مانكون عن التغري النموذجي الذي يقضي مبعاملة 
و"أصحاب  عامليون"  "مواطنون  أهنم  على  املهاجرين 
حقوق" بغض النظر عن املكان الذي وفدوا منه أو املكان 
وقت،  إىل  حيتاج  سوف  التغيري  وهذا  ينشدونه.  الذي 
وحوار، ومعلومات دقيقة وصحيحة، وإرادة جيدة، وقبل 
وهذا  صادقة.  سياسية  رغبة  إىل  حيتاج  سوف  كله  هذا 

التقرير هو مبثابة خطوة صغرية حنو هذا االجتاه.

(143)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 81. 
(144)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 144، 1. 
(145)وسيلة أفضل. 

اإليكونوميست، 11/02/
 .15 ،2002

(146)مسامهة متواضعة. 

اإليكونوميست، 11/02/
 .11 ،2002
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خلالضءـخþٍأل:
خؤÐֵדخسـخؤ›ִקָדָדְקـ

ؤالآلٌخص›ُُّ
طالبوا اللجوء هم كل من هرب إىل بلد آخر وقدم طلبا 
بصفته  فيها  البقاء  يف  احلق  مبنحه  الدولة  محاية  مناشدا 
الجئا، ومل يتلق أي رد هنائي على طلبه هذا.  وقد قدرت 
املتحدة  األمم  مفوض  عن  الصادرة  املعلومات  أحدث 
السامي لشؤون الالجئني أن عدد الالجئني السياسيني يف 

العامل بلغ حوايل 000 015 1 الجىء.(147)

إىل  يضطرون  الذين  وهم  التنمية(148)  بسبب  النازحون 
تنفيذها  يتم  اليت  واملشاريع  السياسات  بسبب  االنتقال 
الطرقات،  وشق  السدود  بناء  مثل  "التنمية"  ستار  حتت 
واملبادرات اخلاصة بالتصاريح احلضرية، وأعمال املناجم 
والتصحر، وإنشاء حدائق املحافظة على البيئة وغريها من 
املحميات وغريها من املشاريع. ويف التسعينيات قدر عدد 
بالبنية  اخلاصة  التنمية  مشاريع  بسبب  العامل  يف  النازحني 

التحتية بني 90 و100 مليون شخص.

النازحون داخليا، مثل الالجئني، وهم الذي يضطرون إىل 
االنتقال بالقوة بسبب ظروف احلرب والصراعات املدنية 
الالجئني  نقيض  على  أهنم  على  السياسي.   واالضطهاد 
داخل  ميكثون  بل  الدولية  احلدود  بتخطي  اليقومون 
حدود بالدهم، وهم، فعليا، يقعون داخل دائرة املسؤولية 
لألمم  اإلرشادية  للمبادىء  ووفقا  للبالد.  احلكومية 

املتحدة فإن النازحني داخليا هم "أشخاص أو جمموعات 
من الناس أجربوا أو اضطروا إىل اهلروب أو ترك منازهلم 
أو أماكن إقامتهم، ليتجنبوا اآلثار النامجة عن الصراعات 
القتالية، أو األوضاع اليت تغلب فيها صور العنف بصفة 
عامة، أو انتهاك حقوق اإلنسان، أو الكوارث الطبيعية أو 
تلك اليت من صنع اإلنسان، مع عدم عبورهم ألية حدود 
مت  الذي  العدد  أن  من  الرغم  وعلى  معروفة"(149)  دولية 
تقديره هلم تراوح بني 20 و25 مليون شخص(150) إال 
أن نقص التسجيل وتردد السلطات الوطنية يف االعتراف 
ֲדذه املشكلة يعين أن العدد قد يتعدى هذه األرقام مبراحل 

كثرية.

الغالبة  الفئة  ميثلون  عامة  بصفة  وهم  املهاجرون  العمال 
بني املهاجرين. وقد قامت االتفاقية الدولية حلماية حقوق 
العامل  بتعريف  عائالִדم  وأفراد  املهاجرين  العمال  مجيع 
املهاجر على أنه "الشخص الذي سوف يلتحق أو التحق، 
أو كان قد التحق بنشاط ذي أجر مدفوع يف أحد البلدان 
اليت الينتمي إليها"(151)، وهو تعريف مياثل التعريفات اليت 
وردت يف االتفاقيات ذات العالقة واخلاصة مبنظمة العمل 

الدولية.(152)

الدولية،  العمل  ومنظمة  املتحدة  األمم  لتقديرات  ووفقا 
عدد  إمجايل  هم  شخص  مليون   175 بني  من  فإنه 
املهاجرين  العمال  من  مليونًا   120 هنالك  املهاجرين، 
الدولية  العمل  منظمة  تقدر  واليوم،  عائالִדم(153).  مع 
أن هناك حوايل 20 مليون عامل مهاجر مع عائالִדم يف 
أفريقيا، و18 مليونًا يف أمريكا الشمالية، و12 مليونًا يف 
أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية، و7 ماليني يف جنوب 
وغرب آسيا، و9 ماليني يف الشرق األوسط، و30 مليونًا 
يف أوروبا. ويوجد يف أوروبا الغربية فقط مايقرب من 9 
الناحية  من  نشطة  بصورة  يعملون  األجانب  من  ماليني 

االقتصادية يعولون 13 مليون شخص معهم.(154)

الالجىء هو ما تعرفه اتفاقية عام 1951 اخلاصة حبماية 
الالجئني على أنه الشخص الذي "بسبب خوف متأصل 
له أساس معترف به، و بسبب تعرضه لالضطهاد ألسباب 
خاصة بالعنصر أو الديانة أو اجلنسية أو العضوية يف إحدى 
املجموعات االجتماعية أو السياسية، ويعيش خارج بلده 
األصلي والميكنه، أو اليرغب بسبب خوفه هذا، من أن 
يضع نفسه حتت محاية هذا البلد"(155)  إن اتفاقية 1951 
اخلاصة حلة الالجئني هي األساس الذي بين عليه النظام 
عام  بروتوكول  جاء  وقد  الالجئني(156).  حلماية  الدويل 

1967 ليزيل القيود اجلغرافية الزمنية من االتفاقية.

(147)الالجئون باألرقام 2003. 

جنيف، مفوض األمم املتحدة 
السامي لشؤون الالجئني، 

.4 ،2003
 (http://www.
unhcr.org.uk/
info/briefings/

statistics/documents/
 numb2003.pdf,
accessed 23/03/

 2004)
(148)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 52.
(149)املبادىء اإلرشادية حول 

التنقالت الداخلية. تقرير ممثل 
األمني العام املعين باملشردين 

داخليا. جنيف، األمم املتحدة، 
1998 (مقتطفات من الوثيقة 

E/CN.4/1998/53/
.(Add.2

(150)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 147، 1. 
(151)االتفاقية الدولية املعنية 

حبماية حقوق مجيع العمال 
املهاجرين وأفراد عائالִדم 

(MWC) (اعتمدت 
يف 1990/12/18 ونفذت يف 

.2003(/07/01
(152)انظر امللحق 2.

(153)دعوة اجتماع منظمة العمل 

الدولية للتغري يف سياسات 
اهلجرة يف جنوب أفريقيا. 

جنيف، منظمة العمل الدولية، 
2002. (نشرة إعالمية: 

http://www.ilo.org/
public/english/

dialogue/actrav/
 new/291102.htm,

accessed 23/03/
(2004

(154)القوى املحركة حاليا 

للهجرة العاملية للعمالة: العوملة 
والتكامل اإلقليمي. جنيف، 

منظمة العمل الدولية، 2002.
(http://www.ilo.org/

public/english/
protection/migrant/

 about/index.htm,
accessed 23/03/

 (2004
(155)اتفاقية خاصة بأحوال 

الالجئني (اعتمدت يف 28/
1951/07 ونفذت يف 22/

.(1954/04
(156)إجراء يقوي من األدوات 

الدولية السابقة املتعلقة 
بالالجئني ويقدم جمموعة أكثر 
مشوال من القوانني الشاملة اليت 

ختص حقوق اإلنسان.
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فإنه  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  ملفوضية  ووفقا 
يف بداية عام 2002 بلغ عدد الالجئني يف العامل حوايل 
10,4 مليون الجىء(157). غري أن العدد الواقعي عندما 
يقارن مع األعداد املسجلة قد يكون أعلى، حيث كثريا 
ما جيد الالجئون أنفسهم يف ظروف مماثلة للظروف اليت 
خيضع هلا العمال املهاجرون غري املوثقني، ومن مث جينحون 
لعدم التوثيق خوفا من الرفض أو سائر اإلجراءات اخلاصة 
بأساليب االسترداد. ويف البلدان اليت التكون فيها احلدود 
واضحة، وتعيش فيها العائالت على جانيب هذه احلدود، 
حيدث أن يقوم أقارب الالجئني بإيوائهم دون أن تلحظ 

السلطات املحلية هذا.  

الفئات  أكثر  فهم  املؤقتة  العقود  ذوي  من  العمال  أما 
شيوعا بني العمالة املهاجرة املوثقة. ويسمح بدخوهلم إىل 
البلد املضيف لفترات زمنية حمدودة بنية العودة إىل بالدهم 
فور انتهاء مدة عقود العمل اخلاصة ֲדم. وغالبيتهم من 
جمايل  يف  للعمل  استجلبت  اليت  املهارة  املنخفضة  العمالة 
الزراعة والبناء، وهو عمل مومسي خيضع لتقلبات السوق 

اليت قد تتسبب بسهولة يف تغيري الطلب عليهم.  

عدد  يتراوح  متزايدة  عاملية  مشكلة  باألشخاص  التجارة 
شخص  ماليني  و4  الف  بني 700  العامل  يف  ضحاياها 
الربوتوكول  قبل  من  التجارة  هذه  وتعرف  سنويا.(158) 
اخلاص ֲדا على أهنا "استجالب، أو نقل، أو حتويل، أو 
إيواء أو استقبال أشخاص بأي وسيلة من وسائل التهديد 
أو استخدام القوة أو سائر أشكال اإلكراه أو االختطاف 
أو  القوة  استخدام  إساءة  أو  اخلداع،  أو  االحتيال،  أو 
إساءة استخدام التعريض للخطر، أو دفع أو تلقي أموال 
أو فوائد مقابل احلصول على موافقة شخص له سيطرة 

على شخص آخر بغرض االستغالل"(159)

حتارֲדم  اليت  الفئة  يف  ويقعون  املهربون  املهاجرون 
الربوتوكول اخلاص بتهريب املهاجرين عن طريق األرض 
أو البحر أو اجلو، ويعرفهم على انه "استجالب، بغرض 
احلصول املباشر أو غري املباشر، على فوائد مالية أو غريها 
من الفوائد، نظري اإلدخال غري القانوين ألي شخص إىل 
أي بلد اليكون من مواطنيها أو ممن يقيمون فيها بصورة 

دائمة."(160)

املهاجرون الدائمون هم أغلب فئات املهاجرين والسيما 
بالنسبة للبلدان التقليدية للهجرة.  واليوجد هلم تعريف 
التشريعات  أن  بل  الدولية.  القوانني  يف  شائع  قانوين 
واملمارسات تتفاوت بشدة يف تعريف  فئات املهاجرين 
بأية  اليتمتعون  قد  أهنم  على  ومعاملتهم.  خرباִדم  ويف 
امتيازات أو يصطدمون بقيود حتد من وصوهلم إىل الرعاية 
الصحية أو التمتع بأية حقوق صحية خاصة  مبواطين هذه 
البلدان حىت يستكملوا مجيع اإلجراءات اخلاصة بإقامتهم 

الدائمة أو بوضعهم كمواطنني يف تلك البلدان.

يزداد اجتاه اهلجرة الدولية للعمالة حنو انتقاء املهاجرين من 
حيث النوع والفئة العمرية. فالعديد من سياسات اهلجرة 
قانونية  بصورة  حترم  املؤقتة  اهلجرة  وسياسات  الوطنية 
اصطحاب العمال املهاجرين املؤقتني لعائالִדم(161). وقد 
من  العائالت  مشل  مل  إىل  ִדدف  برامج  يف  العمل  بدأت 
أجل السماح لعائالت العمال املهاجرين من اللحاق ֲדم 
العائالت  توحيد  إعادة  ويشكل  معينة.  زمنية  فترة  بعد 
البلدان  إىل  للهجرة  املوثقة  احلاالت  من  كبرية  نسبة 
الذين  املهاجرين  إمجايل  من   %70 إىل  تصل  الغربية، 

دخلوا إىل الواليات األمريكية عام 1998.(162)

القانونية  األحكام  على  العامة  النظرة  استكمال  وبغية 
اإلشارة  جتدر   ֲדا،  املعترف  التعريفات  وعلى  للهجرة 
إىل الطلبة األجانب. فهم ينتقلون لالستفادة من الربامج 
واملؤسسات  البلدان  تقدمها  اليت  والفرص  الدراسية 
التعليمية. وتظل الواليات املتحدة هي الغاية األكثر شعبية 
جامعاִדا   يف  املسجلني  األجانب  الطلبة  عدد  بلغ  حيث 
الدراسي  العام  خالل  طالب  الف   590 من  مايقرب 

(163).2003-2002

(157)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 147، 4. 
(158)التجارة باألشخاص: 

استجابة لربنامج املعونة 
األمريكية. واشنطن، مكتب 
املعونة األمريكية املعين باملرأة 

والتنمية، 2001، 1.
(159)بروتوكول من أجل 

القضاء على التجارة 
باألشخاص ومعاقبة القائمني 
عليها، والسيما التجارة يف 

النساء واألطفال، أضيف هذا 
الربوتوكول إىل اتفاقية األمم 
املتحدة ضد اجلرائم املنظمة 
بني حدود الدول (اعتمدت 

يف 2000/11/15 ونفذت 
يف 2003/12/25)، البند 

.(a)3
(160)بروتوكول ضد ִדريب 

املهاجرين عن طريق األرض 
والبحر واجلو، أضيف إىل 
اتفاقية األمم املتحدة ضد 
اجلرائم املنظمة بني حدود 

الدول (اعتمدت يف 11/15/
2000 ونفذت يف 01/28/

.(a)3 2004)، البند
(161)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 16، 17. 
(162)التقرير العاملي للهجرة 

لعام 2000. جنيف، 
املعهد الدويل املعين باهلجرة، 

 .243 ،2000
(163)الفوائد االقتصادية للتعليم 

الدويل بالنسبة للواليات 
املتحدة: حتليل إحصائي. 
واشنطن، رابطة املعلمني 
 NAFSA)،) الدوليني

.2003
 (http://www.

nafsa.org/content/
PublicPolicy/

DataonInternat
ionalEducation/
 EISIntroB.pdf,
accessed 16/03/

 (2004
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خلالضءـخؤشخإلٌّ:
خþجلٍخسـخؤخإلَّإلָדְקـ
ٍخؤָדخָדְקـخؤحلٍؤָדְקـ
ٍخŁؤָדخسـخعخمبְקـ
رخؤمتضְקـٍخ:ص›ط
خþجلٍخسـخؤحلٍؤָדְקـؤالضَّئـ

خ⁄إلخإلָדְק

عددا  اإلنسانية  للحقوق  القانوين  الدويل  اإلطار  يشمل 
من املعاهدات األساسية اليت تنطبق على اجلميع، مبا فيهم 
املهاجرين. أما أكثر األدوات األساسية للحقوق اإلنسانية 
عام  صدر  الذي  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  فهو 
من  جزءًا  كبري  حد  إىل  ميثل  اإلعالن  وهذا   .1948
القوانني الدولية املعروفة. كل شخص له احلق يف التمتع 
بكافة احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن دون 
متييز من أي نوع حىت ولو كان بسبب بلد املنشأ. (164) 
وهذه احلقوق املنصوص عليها يف هذا اإلعالن تنطبق أيضا 
على املهاجرين غري املنتظمني وتتضمن احلق يف االعتراف 
القانوين ֲדم واحلق يف مستوى من املعيشة يسمح بالتمتع 

بالصحة والرفاه (165). 

مجيع  من  بالتخلص  املعنية  الدولية  االتفاقية  إطار  ويف 
الدول  تضطلع   (1965) العنصري  التمييز  أشكال 
والسياسية  املدنية  احلقوق  بتأمني  بااللتزام  األطراف 
دون  كافة  للسكان  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
جتيز  االتفاقية  أن  على  املواطنني(166).  على  ذلك  اقتصار 
بعض االختالفات يف التعامل بني املواطنني وغري املواطنني 
ولكنها تفرض على البالد عدم متييز أية جنسية معينة على 

اجلنسيات اآلخرى يف تعاملها مع غري املواطنني.(167)

حلقوق  العاملي  اإلعالن  أحكام  مجعت   1966 عام  يف 
االتفاقية  يف  عليها  املنصوص  القوانني  مع  اإلنسان 
الدولية املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والسياسية،  املدنية  باحلقوق  املعنية  الدولية  واالتفاقية 
الدولية  بالوثيقة  معروف  ماهو  عن  اجلمع  هذا  ومتخض 

حلقوق اإلنسان. 

باحلقوق  املعنية  الدولية  االتفاقية  من   12 البند  حيتوي 
األحكام  أكثر  على  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
بالصحة  التمتع  يف  احلق  على  تأكيدًا  األكثر  الرمسية 
تدرك  ومبوجبه  اإلنسان.  حلقوق  الدولية  القوانني  ضمن 
البلدان املشتركة فيها والبالغ عددها 148 بلدا "حق كل 
الصحة  من  املمكنة  الدرجات  بأعلى  التمتع  يف  شخص 
من  عددا  االتفاقية  تشمل  كما  والنفسية."(168)  البدنية 
احلقوق اجلوهرية لتحقيق هذا احلق ومنها احلق يف الغذاء (169)، 
 ،(171) وصحية  مأمونة  عمل  وظروف  والسكن(170)، 
أي  انعدام  خالل  من  هذا  يتم  أن  وجيب  والتعليم(172). 
نوع من التمييز مبا فيها التمييز ضد اجلنسية من أي بلد 
بتحديد  النامية  للبلدان  تسمح  االتفاقية  أن  على  كان، 
االقتصادية  احلقوق  تأمني  إطاره  يف  ميكنها  الذي  املدى 
املنصوص عليها يف االتفاقية بالنسبة لغري املواطنني (173).

حنو  "التقدم  مبدأ  أن  األذهان  عن  اليغيب  أن  جيب 
إرساء حقوق اإلنسان"(174)، يفرض على الدول االلتزام 
بالتحرك بنشاط وسرعة وفعالية حنو العمل ֲדذه احلقوق. 
الفقر  الشديدة  البلدان  من  كل  على  املبدأ  هذا  وينطبق 
والبلدان الفاحشة الثراء، مع اعترافه بالعقبات النامجة عن 
املبدأ  هذا  يتطلب  الوقت  نفس  ويف  املوارد.  توافر  قلة 
حنو  حركتها  يف  ملحوظا  تقدما  البلدان  مجيع  تظهر  أن 

التحقيق الكامل والتام للحقوق.

والسياسية  املدنية  باحلقوق  املعنية  الدولية  االتفاقية  أما 
حتقيق  أجل  من  األساسية  احلقوق  من  بالعديد  فتعترف 
على  احلصول  يف  احلق  مثل  بالصحة  التمتع  يف  احلق 
حرية  ويف  اخلصوصية(176)،  يف  واحلق  املعلومات(175)، 
باألمن(178).  الشخص  متتع  ويف  والتنقل(177)،  احلركة 
فيها  الواردة  احلقوق  بتأمني  الدول  االتفاقية  وتطالب 
وخيضعون  أراضيها  داخل  املوجودين  األفراد  لكافة 

UDHR(164)، البند 2. 

UDHR(165)، البند 
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ICERD(166)، البند 5. 
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جلنة  إن  نوع(179).  أي  من  تفرقة  أية  بدون  لسلطاִדا، 
متابعة  مسؤولية  عاتقها  على  تقع  اليت  اإلنسان  حقوق 
تنفيذ االتفاقية الدولية املعنية باحلقوق املدنية والسياسية، 
أكدت أنه "بصورة عامة، فإن احلقوق اليت اشتملت عليها 
االتفاقية تنطبق  على اجلميع... بغض النظر عن جنسيته 
أو جنسيتها.." (180) كما اشتملت االتفاقية على أحكاما 
شاملة تناهض صور التمييز املرتكز على املنشأ الوطين أو 
االجتماعي، أو امليالد أو احلالة االجتماعية(181)، باإلضافة 
عدم  يف  للحق  خاصة  بصفة  محايتها  على  اشتماهلا  إىل 

التمييز(182).

بناء على الوثيقة الدولية للحقوق قامت معاهدات دولية 
أخرى للحقوق بالتركيز على جمموعات أو فئات معينة 
العمال  على  وأخريا  واألطفال  النساء  مثل  السكان  من 
التمييز  مثل  معينة  قضايا  على  ركزت  أو  املهاجرين، 

العنصري.

املرأة   ضد  التمييز  أشكال  كافة  من  التخلص  اتفاقية 
أوغري  مواطنات  النساء،  مجيع  على  تنطبق   (1979)
أحكاما  االتفاقية  وتشمل  سواء.  حد  على  مواطنات 
املرأة  ضد  التمييز  من  للتخلص  فيها  املشاركة  للدول 
إىل  الوصول  سبل  تأمني  بغية  الصحية  الرعاية  جمال  يف 
خدمات الرعاية الصحية أمام املرأة، ومن هذه اخلدمات، 
اخلدمات  إتاحة  ضمان  إىل  باإلضافة  األسرة،  تنظيم 
املناسبة ذات العالقة باحلمل، والوالدة ومابعد الوالدة، مع 
تأمني اخلدمات املجانية عند الضرورة، والتغذية املالئمة 

أثناء احلمل واإلرضاع(183).

أما االتفاقية اليت حتارب التعذيب وسائر أمناط املعاملة أو 
العقوبات القاسية والإلنسانية واملخزية (1984)، فتنطبق 
على أي شخص كان عرضة للتعذيب حتت سيطرة أي 
من البلدان األطراف.  ولن يتم ترحيل أو إعادة أو تسليم 
أي شخص إىل بلد آخر يكون هنالك شك يف تعرض هذا 

الشخص فيه إىل أي نوع من أنواع التعذيب.(184)

وتضع العديد من االتفاقيات خطوطا عريضة حول معايري 
بالفعل  مت  واألمن  املهنية  بالصحة  خاصة  معينة  دولية 
الدولية،  العمل  منظمة  رعاية  حتت  ֲדا  والعمل  حتديدها 
ونفذت بصورة عريضة. وهي توفر مستويات من احلماية 
العمال  على  خاصة  بصورة  تطبق  العمل  أثناء  الصحية 
الالجئني)  (مثل  املواطنني  غري  من  وغريهم  املهاجرين 
وعلى  باألجر.  أعمال  أو  وظائف  يف  ينخرطون  الذين 
العمل  ملنظمة   155 رقم  االتفاقية  فإن  املثال،  سبيل 
الدولية واخلاصة بالسالمة والصحة املهنية (1981)(185) 
تصف التطبيق املحرز إلجراءات احلماية الشاملة واعتماد 
سياسة وطنية مترابطة حول السالمة والصحة إضافة إىل 
بيئة   يف  السالمة  توفري  يف  العمل  أرباب  مسؤولية  حتديد 
العمل واملعدات بدون أية خماطر على الصحة إىل جانب 

كبريًا  عددًا  هنالك  أن  كما  العمال.  وحقوق  واجبات 
من االتفاقيات ذات العالقة بالقطاعات املختلفة لألنشطة 
االقتصادية واألمناط املتنوعة من املعدات والعوامل اخلطرة، 
واملعنية  الدولية  العمل  ملنظمة   167 رقم  االتفاقية  مثل 

بالسالمة والصحة يف أعمال البناء (1988)(186).

انتهت  واليت   ،(1989) الطفل  حبقوق  املعنية  االتفاقية 
تشمل  العامل،  مستوى  على  اعتمادها  إجراءات  تقريبا 
حق الطفل يف احلصول على أعلى املعايري املمكنة من الصحة 
مجيع  على  يطبق  للحماية  عمل  إطار  تقدم  كما   .(187)

باحترام  االتفاقية  يف  األطراف  البلدان  "تقوم  األطفال: 
بالنسبة  االتفاقية  هذه  عليها  تنص  اليت  احلقوق  وتأمني 
بدون  سيطرִדا  وحتت  حدودها  داخل  يعيش  طفل  لكل 
أن يتعرض ألي نوع من أنواع التمييز، وبغض النظر عن 
وضع والديه أو املسؤول القانوين عنه من ناحية العنصر، 
اآلراء  أو  الديانة،  أو  اللغة،  أو   ، اجلنس  أو  اللون،  أو 
السياسة وغريها من اآلراء، أو اجلنسية، أو األصل العرقي 
أو االجتماعي، أو امللكية، أو العجز، أو امليالد، أو سائر 

احلاالت األخرى". (188)
لب  تنفيذ  برصد  مستقلني  خرباء  من  مكونة  جلان  تقوم 
اللجان  وهذه  اإلنسانية،  باحلقوق  اخلاصة  املعاهدات 
معروفة بأهنا هيئات رصد املعاهدات. ولكل معاهدة من 
اإلنسان هيئة للرصد  املعاهدات الست اليت تعين حبقوق 
الواردة  التقارير  للنظر يف  بانتظام  جتتمع  خاصة ֲדا(189)، 
بناءً"  "حوارا  وتفتح  املعاهدة،  يف  األطراف  البلدان  من 
اليت  االلتزامات  التعايش مع  كيفية  احلكومات حول  مع 
تتعلق باحلقوق اإلنسانية فيها. ولكل من هذه املعاهدات 
هيئات للرصد تابعة لألمم املتحدة تقدم آلية لكيفية زيادة 

املسؤولية احلكومية جتاه احلقوق اإلنسانية.

احلقوق  جلنة  اعتمدت   ،2000 عام  من  أيار/مايو  يف 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 24 
من  املمكنة  املعايري  أعلى  على  احلصول  يف  باحلق  املعين 
الصحة، ووضعت معيارا للتمتع الكامل باحلق يف الصحة(190).  
كما أوضحت أن احلق يف الصحة يعين التمتع بعدد متنوع 

ICESCR(179)، البند 2.

(180)وضع الغرباء يف االتفاقية 

(االتفاقية الدولية املعنية باحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية). التعليق العام رقم 
15، 1986، الفقرة 1.

(181)املرجع السابق.

ICCPR(182)، البند 26. 

(183)االتفاقية املعنية بالتخلص من 

كافة أشكال التمييز ضد املرأة 
(CEDAW) (اعتمدت 

يف 1979/12/18 ونفذت يف 
1981/09/03)، البند 12.
(184)اتفاقية مناهضة التعذيب 

وغريه من ضروب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

أو املهينة (CAT) (اعتمدت 
يف 1984/12/10 ونفذت يف 

1987/06/26)، البند 3. 
(185)اتفاقية منظمة العمل الدولية 

(رقم 155)  واخلاصة بالسالمة 
والصحة وبيئة العمل (اعتمدت 

يف 1981/06/22 ونفذت يف 
.(1983/08/11

(186)اتفاقية منظمة العمل الدولية 

(رقم 167) واخلاصة بالسالمة 
والصحة يف أعمال البناء 

(اعتمدت يف 1988/06/20 
ونفذت يف 1995/01/31).

(187)االتفاقية املعنية حبقوق الطفل 

(CRC) (اعتمدت يف 20/
1989/11 ونفذت يف 02/

1990/09)، البند 24. 
CRC(188)، البند 2. 

 CAT، ICERD،(189)

 ICCPR، ICESCR،
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(190)انظر املرجع حتت احلاشية 
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وضروري من املرافق والبضائع واخلدمات واألوضاع من 
أجل حتقيق أعلى املعايري املمكنة من الصحة، كما ركز 
على وجوب توافر كل هذا مع سهولة الوصول إليه، وأن 

يكون على مستوى مقبول وذا نوعية جيدة.(191)

إطار  يف  تعمالن  االتفاقيات  إىل  باإلضافة  آليتان  هنالك 
بتعزيز  خاصة  بصورة  عالقة  وهلما  املتحدة  األمم  نظام 
وتشمل  للمهاجرين.  اإلنسان  وحقوق  الصحة  ومحاية 
بأعلى  التمتع  يف  شخص  كل  حلق  اخلاص  املقرر  وظيفة 

معيار ممكن من الصحة البدنية والنفسية ما يلي:
أ- مجع املعلومات والبحث عنها وطلبها وتلقيها وتبادهلا 
من خمتلف املصادر اليت تشمل احلكومات واملنظمات 
احلكومية،  غري  واملنظمات  احلكومات،  بني  العاملة 
بأعلى  شخص  كل  متتع  ضمان  أجل  من  وذلك 

مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية،
األطراف  مع  املنتظم  احلوار  استمرار  على  ب- العمل 

املعنية ومناقشة جماالت التعاون املحتملة،
على  احلصول  جمال  يف  يتحقق  ما  مدى  عن  ج- التبليغ 
به  اخلاصة  التطورات  من  وماجيد  الصحة،  يف  احلق 
اجليدة  واملمارسات  والسياسات  القوانني  ومنها 
بالصحة،  بالتمتع  الكفيلة  الفوائد  أكرب  حتقق  اليت 

والعقبات الداخلية واخلارجية أمام تنفيذها،   
لتعزيز  املناسبة  اإلجراءات  حول  توصيات  د- وضع 
ومحاية احلصول على هذا احلق من قبل كل شخص، 
بالنظر إىل ماتقدمه الدولة من جهود دافعة للصحة 

العمومية(192).

اإلنسان  وحقوق  الصحة  مع  للتعامل  اآلخرى  اآللية  أما 
اإلنسان  حلقوق  اخلاص  املقرر  فهي  للمهاجرين 

للمهاجرين، ومهامه الوظيفية تشمل مايلي:

املعنية،  املصادر  كافة  من  املعلومات  وتلقي  أ- مجع 
حقوق  انتهاك  حول  أنفسهم،  املهاجرين  وتشمل 

اإلنسان للمهاجرين وعائالִדم،
االنتهاكات  من  للوقاية  مناسبة  توصيات  ب- صياغة 
قد  مكان  أي  يف  ومعاجلتها  املهاجرين  إىل  املوجهة 

حتدث فيه،
ج- تعزيز التطبيق الفعال للقواعد واملعايري الدولية الفعالة 

يف هذا الصدد،
بالتخلص  اخلاصة  واإلجراءات  باألعمال  د- التوصية 
اإلنسانية  احلقوق  على  الواقع  العنف  أشكال  من 
للمهاجرين وذلك على املستوى الوطين، واإلقليمي، 

والدويل.
ه- األخذ يف االعتبار مفهوم النوع (البعد االجتماعي) 
عند طلب وحتليل املعلومات، مع إيالء اهتمام خاص 

جتاه  والعنف  للتمييز  متعددة  صور  من  حيدث  ملا 
النساء املهاجرات.(193)

خلرخجلֲקõـخؤخإلَّإلָדְקـخؤحلٍؤָדְקـ
خلهָَדְקـرو٧ـخلَّخ َقـ

حيق  الالجئني،  حبالة  املعنية   1951 عام  التفاقية  وفقا 
لالجئني أن ينالوا نفس املعاملة اليت يتلقاها مواطنو البلدان 
األطراف يف االتفاقية والبالغ عددها 142 بلدا، وذلك 
يف ما يتعلق باألمور اخلاصة باألمومة، واملرض، والعجز، 

وكرب السن.

قامت منظمة العمل الدولية بالعمل على إصدار وثيقتني 
املهاجرين،  وللعمال  األساسية  للعمالة  احلماية  لتقدمي 
العمالة  جمال  يف  الدول  بني  التعاون  تعزيز  إىل  إضافة 
املهاجرة. وكانت أوىل هاتني الوثيقتني هي اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 97 املعنية باهلجرة من أجل العمل (مت 
من  يهاجرون  الذين  األفراد  تغطي  وهي  تنقيحها)(194) 
الوثيقة  أما  األعمال.  أرباب  أحد  مع  للعمل  آلخر  بلد 
الثانية فيه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 واملعنية 
الفرص  العدالة يف  وتعزيز  التعسفية  الظروف  باهلجرة يف 
تلزم  االتفاقية  وهذه  املهاجرين(195).  للعمال  واملعاملة 
جلميع  اإلنسان  حقوق  باحترام  فيها  األطراف  البلدان 

العمال املهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوين. 

(191)املرجع السابق، الفقرة 

.12
(192)القرار 34/2002. 

جنيف، املجلس االقتصادي 
واالجتماعي، جلنة حقوق 

اإلنسان.
(193)القرار 44/1999. 

جنيف، املجلس االقتصادي 
واالجتماعي، جلنة حقوق 

اإلنسان.
(194)اتفاقية منظمة العمل 

الدولية (رقم 97) املعنية 
باهلجرة من أجل العمل 
(اعتمدت يف 07/01/

1949 ونفذت يف 22/
1952/01). وترافقت 
االتفاقية بالتوصية (رقم 

86) واخلاصة باهلجرة من 
أجل العمل (اعتمدت يف 

.(1949/07/01
(195)اتفاقية منظمة العمل 

الدولية (رقم 143) 
واملعنية باهلجرة يف األحوال 

التعسفية وتعزيز املساواة 
يف الفرص واملعاملة بالنسبة 

للعمال املهاجرين (اعتمدت 
يف 1975/06/24 
ونفذت يف 12/09/
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بأول  اخلاصة  للمباحثات  املتحدة  األمم  استهالل  كان 
معاهدة بني الدول من أجل حماربة اجلرمية املنظمة، مدفوعا 
مبا متخضت عنه الفترة التالية للحرب الباردة من إدراك أن 
العديد من أشكال اجلرمية املنظمة بني البلدان متثل ִדديدا 
عن  املباحثات  هذه  أسفرت  وقد  للدميقراطية.  خطريا 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود 
بدأ  اليت  االتفاقية  هذه  تبع  وقد  الوطنية (2000)(196). 
العمل ֲדا يف 29/09/2003(198)، صدور الربوتوكول 
والقضاء عليها ومعاقبة  اخلاص مبنع التجارة باألشخاص 
كل من ميارسها والسيما جتارة النساء واألطفال. ويعىن 
أجل   من  اختاذها  يتعني  اليت  باإلجراءات  الربوتوكول 
من  السوية  حلالتهم  باألشخاص  التجارة  ضحايا  استعادة 
الناحية البدنية والنفسية واالجتماعية(198). كما صدر بعدها 
طريق  عن  املهاجرين  ִדريب  يكافح  الذي  الربوتوكول 
األرض أو البحر أو اجلو، وحيتوي على إجراءات للحماية 
محاية  أجل  من  حتملها  البلدان  على  يتعني  اليت  واملعونة 
حقوق هذه املجموعات من املهاجرين املعرضني بصورة 
خاصة للمخاطر(199).  وقد حصل كل من الربوتوكولني 
على التوقيعات الالزمة إلدخاهلما حيز التنفيذ واملتوقع أن 

يكون قد مت يف بداية 2004(200). 

العمال  مجيع  حقوق  حبماية  املعنية  الدولية  االتفاقية 
املهاجرين ومحاية أفراد عائالִדم، بدأ العمل ֲדا يف 01/

حق  هو  االتفاقية  هذه  تفرضه  ما  وأهم   .2003/07
العمال املهاجرين يف محاية احلقوق اإلنسانية األساسية هلم 
دون النظر إىل حاالִדم من الناحية القانونية. وهي تعترف 
بصورة خاصة حبق مجيع العمال املهاجرين وعائالִדم يف 
العمال  وحق  الطارئة(201)،  الطبية  الرعاية  على  احلصول 
املهاجرين املوثقني وعائالִדم يف معاملة مساوية للمعاملة 
اخلدمات  على  احلصول  ويف  البلد  مواطنو  يتلقاها  اليت 
الصحية(202). كما تشتمل االتفاقية على مايفيد التعاون 
معدالت  وخفض  املهاجرين،  محاية  جمال  يف  الدول  بني 
إىل  باإلضافة  املهاجرين  واستغالل  املنتظمة  غري  اهلجرة 

تأمني عودة مأمونة ومحيدة.

ملزمة  قانونية  اتفاقيات  أية  وجود  عدم  من  الرغم  على 
ִדتم بصورة خاصة مبعاملة املهاجرين (النازحني) داخليا، 
إال أنه من الضروري التشديد على أن هؤالء املهاجرين 
حيق هلم التمتع باحلماية اليت يكفلها القانون الدويل مثلهم 
مثل غريهم من املواطنني يف سائر البلدان. وقد اعترفت 
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة باملبادىء اإلرشادية حول 
النازحني داخليا(203) اليت وإن كانت غري ملزمة قانونا إال 
الدولية  والقوانني  اإلنسان  حقوق  أساس  على  بنيت  أهنا 
احلالية، كما أهنا مبثابة إطار عمل دويل للمبادىء اخلاصة 

بتقدمي احلماية واملعونة هلؤالء النازحني داخليا.

خلֹקك›خسـخؤحلٍؤָדְקـبخؤسخألخسـ
ָדخָדְקـألُـخصالـسخألقـضَّئـ

خ⁄إلخْـؤالآلٌخص›ُُّإ

منذ تكوين األمم املتحدة قامت املؤمترات الدولية بدور 
املؤمترات  هذه  دفعت  فقد  عملها.  توجيه  يف  جوهري 
اإلجراءات  اختاذ  إىل  الدولية  غري  واملنظمات  احلكومات 
الدولية  اإلرشادية  والدالئل  املعايري  ووضع  العملية، 
ملناقشة  للمنابر  املجال  وافسحت  الوطنية،  للسياسات 
كما  اآلراء،  إمجاع  والتماس  اجلديدة  االقتراحات 
احلكومات  تقبل  جنحت يف  اليت  العمليات  بتنفيذ  دفعت 
لاللتزامات وتقدمي التقارير حوهلا بصورة منتظمة.  وقد 
ركز العديد من املؤمترات اهلامة لألمم املتحدة مؤخرا على 
من  الرغم  وعلى  والصحة(204).  املهاجرين  بني  الصالت 
أن هذه املؤمترات التعترب جزءا من إطار العمل القانوين 
حقوق اإلنسان الدولية إال أهنا أدت إىل صدور إعالنات 
من  عاملية  سياسية  التزامات  متثل  للعمل  برامج  وإنشاء 

جانب حكومات الدول.

"...أمهية  يوليان   العمل (1993)  وبرنامج  فينا  إعالن 
كربى .. لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص الذين 
للمخاطر ومنها  معرضة  جمموعات أصبحت  ينتمون إىل 
العمال املهاجرين"، كما يوليان اهتماما كبريا بالتخلص 
من كافة أشكال التمييز اليت متارس ضدهم. ويعمالن على 
أكرب  وتالمحا  تناغما  تضفي  ظروف  إلجياد  البلدان  حث 

بني العمال املهاجرين وجمتمع البلد اليت يقطنون فيها(205).

برنامج العمل املعين بالسكان والتنمية يتضمن عددًا من 
سبيل  فعلى  والصحة.  املهاجرين  إىل  تشري  اليت  املراجع 
سبل  توفري  على  احلكومات  حبث  الربنامج  يقوم  املثال، 
للمهاجرين  املناسبة  الصحية  اخلدمات  على  احلصول 
األشخاص  حصول  تأمني  إىل  باإلضافة  والالجئني. 
النازحني على اخلدمات األساسية للرعاية الصحية شاملة 

خدمات الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة(206).

وقد أدركت خطة عمل بكني (1995)(207) أن النساء 
الكاملة  املساواة  على  حصوهلن  أمام  عوائق  يواجهن 
والثقاقة  والعرق،  واللغة،  العنصر،  بسبب  والترقيات 
وغريها. كما اعترفت بأن هنالك عقبات إضافية تقف أمام 
النساء النازحات واملهاجرات، مبا فيهن النساء العامالت. 
حقوق  بتأمني  احلكومات  تقوم  أن  على  اخلطة  وحتث 
اإلنسان كاملة إىل مجيع النساء املهاجرات ومنهن النساء 
واالستغالل،   العنف  من  هلن  احلماية  وتوفري  العامالت، 
وإدخال اإلجراءات الضرورية لتمكني النساء املهاجرات 
لغوية  خدمات  إنشاء  على  اخلطة  حتث  كما  املوثقات. 
املهاجرات،  والفتيات  للنساء  توصيلها  ميكن  وثقافية 

(196)اتفاقية األمم املتحدة ضد 

اجلرمية املنظمة بني الدول 
(اعتمدت يف 2000/11/15 
ونفذت يف 2003/09/29).

(197)اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
احلدود الوطنية، للتنفيذ يف 29 

أيلول/سبتمرب. فيينا، مكتب 
املعلومات التابع لألمم املتحدة، 

.2003/07/07
L/ نشرة إعالمية رقم)

T.4373 – SOC/
CP/263: http://

www.un.org/News/
Press/docs/2003/
 It4373.doc.htm,

 (accessed 23/03/2004
(198)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 159، البند 46. 
(199)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 160، البند 16.
(200)حىت نيسان/أبريل 2004 

وصل عدد البلدان اليت وقعت 
على الربوتوكول املناهض 

لتهريب املهاجرين عن طريق 
األرض أو البحر أو اجلو، إىل 

112 توقيعا باشتراك 46 طرفًا 
فيه. أما الربوتوكول اخلاص مبنع 

التجارة باألشخاص والقضاء 
عليها ومعاقبة كل من ميارسها 

والسيما جتارة النساء واألطفال، 
فقد حصل على 117 توقيعا 

باشتراك 52 طرفا فيه. توقيعات 
خاصة باتفاقية األمم املتحدة 

املعنية باجلرمية بني الدول 
والربوتوكالت النامجة عنها. 
فيينا، مكتب األمم املتحدة 

ملكافحة املخدرات واجلرمية، 
.2004

 (http://www.
unodc.org/unodc/

en/crime_cicp_
 signatures.html,

accessed 19/04/2004)
MWC(201)، البند 28. 

(202)املرجع السابق، البندان 

43 و45. 
(203)انظر املرجع حتت احلاشية 

رقم 149.
(204)التقرير العاملي للهجرة. 

جنيف، املنظمة الدولية للهحرة، 
.88 ،2002

(205)إعالن فيينا وخطة العمل 

اخلاصة باملؤمتر العاملي حلقوق 
اإلنسان. فيينا، 1993، 

A/ وثيقة األمم املتحدة رقم
CONF.157/23، القسم 
2، الفقرات 24 و33 و34.

(206)برنامج عمل املؤمتر الدويل 

لألمم املتحدة حول السكان 
والتنمية. القاهرة، 1994، 
A/ وثيقة األمم املتحدة رقم

CONF.171/13، الفقرة 
 .22/9

(207)إعالن بكني وخطة 

العمل، املؤمتر العاملي الرابع 
املعين باملرأة. بيكني، 1995، 

وثيقة األمم املتحدة رقم 
 ،A/CONF.177/20

الفقرات 58(l)–(k)؛ 
   .(b)–(c)125
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تشمل أيضا النساء العامالت ضحايا املمارسات العنيفة 
املرتكزة على النوع، واالعتراف بتعرض النساء العامالت 
للمخاطر والعنف وسائر أشكال اإلساءة اليت خيضعن هلا يف 
البلد املضيف بسبب وضعهن القانوين الذي يعتمد على 

أرباب العمل الذين قد يستغلونه لصاحلهم.

أما الوثيقة النهائية الصادرة يف 1999 واليت تقترح اختاذ 
العمل  برنامج  من  املزيد  لتنفيذ  رئيسية  عملية  إجراءات 
من  كل  يف  احلكومات  فتحث  القاهرة،  مبؤمتر  اخلاص 
الفعالة  احلماية  "..توفري  على  املضيف  والبلد  املنشأ  بلد 
واالجتماعية  الصحية  اخلدمات  وتوفري  للمهاجرين 
واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  خدمات  ومنها  األساسية، 
وتنظيم األسرة.."(208). كما تدعو نفس الوثيقة إىل زيادة 
الدعم املقدم ملجموعات الالجئني من أجل إنقاذ حياִדم 

واملحافظة عليها.

بكني +5 (2000)،  مؤمتر  عنها  أسفر  اليت  الوثيقة  يف 
أعيد التأكيد على املفاهيم الرئيسية إلعالن بكني وخطة 
الضوء  الوثيقة  ألقت  وقد   .(1995) به  اخلاصة  العمل 
والفتيات  النساء  هلا  تتعرض  اليت  الصحية  املخاطر  على 
أجل  من  اهلجرة  تدفقات  على  العوملة  أثار  عن  والنامجة 
يؤثر  ִדديد  مبثابة  هي  املخاطر  هذه  أن  واعتربت  العمل، 

على تنفيذ إعالن بكني وخطة العمل التابعة له.(209)

إعالن االلتزام بشأن مكافحة فريوس العوز املناعي البشري 
ومرض اإليدز، الذي اعتمد يف اجللسة اخلاصة للجمعية 
العامة لألمم املتحدة، املعقودة يف حزيران/يونيو 2001،  
حيث على وضع وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية 
والدولية اليت تسهل الوصول إىل برامج الوقاية من فريوس 
العوز املناعي البشري ومرض اإليدز بالنسبة للمهاجرين 
وجيب  عام 2005.  هناية  قبل  وذلك  املتنقلني  والعمال 
باخلدمات  اخلاصة  املعلومات  توفري  أيضا  هذا  يشمل  أن 

الصحية واالجتماعية(210).

املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد يف دربن 
بصورة  املؤمتر  هذا  وحيث  عام 2001.  أفريقيا  جبنوب 
خاصة على أنه "جيب على مجيع البلدان حترمي التمييز يف 
املعاملة املرتكز على العنصر أو اللون أو املنشأ أو الوطن 
أو األصل العرقي، والذي ميارس ضد األجانب والعمال  
املهاجرين، بالنسبة لكافة املعامالت ومنها تلك اليت تتعلق 
بتراخيص الدخول إىل البلد (الفيزات)، وتصاريح العمل، 
حتقيق  إىل  الوصول  وسبل  الصحية  والرعاية  والسكن 
للمهاجرين  املضيفة  البلدان  حيث  كما  العدالة"(211). 
والسيما  االجتماعية  اخلدمات  توفري  يف  "تنظر  أن  على 
يف املجال الصحي.. باعتبار ذلك أولوية أوىل، من خالل 
التعاون مع وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية 

واهليئات الدولية املمولة"(212).

اعتمدت  اليت  الشيخوخة  حول  الدولية  العمل  خطة  إن 
للجمعية  الثاين  املتحدة  األمم  مؤمتر  قبل  من  يف 2002 
إىل  تدعو  مدريد،  يف  عقد  الذي  للشيخوخة،  العاملية 
دمج املهاجرين املسنني يف جمتمعاִדم اجلديدة من خالل 
ضمان  على  املسنني  املهاجرين  تساعد  "...إجراءات 

استمرار الضمان االجتماعي والصحي هلم."(213).

(208)إجراءات عمل رئيسية 

من أجل تنفيذ املزيد من 
برنامج العمل اخلاص باملؤمتر 

الدويل حول السكان 
والتنمية. نيوبورك، 1999، 

وثيقة األمم املتحدة رقم 
 ،G.A.RES/S-21/2
الفقرة 24(a). انظر أيضا 
املرجع حتت احلاشية رقم 

.88 ،204
(209)تقريرللجنة املخصصة  

للجلسة اخلاصة رقم 
23 للجمعية العمومية. 

نيويورك، 2000، وثيقة 
A/S- األمم املتحدة رقم

 .23/10/REV.1
(210)مقرر مت اعتماده من 

قبل اجلمعية العامة: إعالن 
حول االلتزام مبكافحة 

فريوس العوز املناعي البشري 
واإليدز. نيويورك، 2001، 

وثيقة األمم املتحدة رقم 
 .A/RES/S-26/2
(211)تقرير املؤمتر العاملي 

ملناهضة العنصرية، 
والتمييزالعنصري وكراهية 

األجانب وما يتصل 
بذلك من تعصب. 

دربن، 2001، وثيقة 
A/ األمم املتحدة رقم

CONF.189/12,2/
  .81

(212)املرجع السابق، 30/2.

(213)خطة العمل الدولية، 

مؤمتر األمم املتحدة الثاين 
للجمعية العاملية للشيخوخة. 

مدريد، 2002، وثيقة 
A/ األمم املتحدة رقم

 ،CONF-197/9
امللحق 2.  
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