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� �حلد�� �حلقيقية، � �لوقت �حلا�، ليست  تلك �حلد�� �"
�ل�  تلك  بعضها عن بعض، �لكنها  �لد�(  �ل� تفصل بني 
تفصل بني �لد�( �لقوية ��لد�( �لضعيفة، بني �لد�( �حلر- 
��لد�( �ملقيد-، بني �لد�( �ملميز- عن غ3ها ��لد�( �ملهانة. 
�ليو<، ال ميكن 8� تفصل 8ية جد:�� بني �إلنسانية �8 حقو6 
لألمن �  �لوطنية   AماBأل� �لعاD �بني  من   Eجز � ��إلنسا

جزG Eخر."
كو� 8نا�، �ألمني �لعا< لألمم �ملتحد- � كلمته �ل� 8لقاها عقب 

حصوله على جائز- نوبل للسال< لعا< 2001
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�لصحية �  �لغايا�  لتحقيق  جهو�نا  تركيز   �� فيه  نسعى  �لذ�  �لسيا" 
تفهم  �لضر&%�  يصبح من  لأللفية،  �إلمنائية  �ملر�مي  عليها  �شتملت  �ل8 
�لتحديا� �ل8 تو�جه �لصحة � Aيط �لعوملة. &تعد �=جر; – :� حركة 
�لناI من مكاG آلخر لفتر�� متباينة من �لوقت :حد :هم �لتحديا� �ملتنامية 

:ماJ �لصحة.
�G منظمة �لصحة �لعاملية تسترشد � ما تقوJ به من :عماL باملبد: �لذ� يقضي 
 �: G&بد  Gنسا� به كل  يتمتع   G: �نساS :ساسي Qب  �لصحة هي حق   Gبأ
 G: ملجموعا� �لسكانية �ملعرضة للخطر &�ملجموعا� �ملهمشة� Yمتييز.  &حتتا
تو� �أل&لية �أل&� � �الهتماJ ֲדا. &� �طا% �ملوضو\ �لذ� نتنا&له �آلG &هو 
موضو\ �=جر;، فإG هذc �ملجموعا� �لسكانية تتر�&b بني  �ملهاجرين �لذين 
 Lملوثقني &كليهما يفتقر �� سبل �لوصو� gجر; &�ملهاجرين غ=� �� G&يضطر
�� �خلدما� �لصحية �ألساسية، &بني �ملجموعا� �لسكانية �لفقg; �ل8 تتخلف � 
 ;gلفق� Gمن �لبلد� Gلصحيو� Gحيث يهاجر �ملهنيو ،"Lلعقو� b&لبال�  بعد "نز�

.nألكثر غ� Gلبلد�� ��
&لقد قامت منظمة �لصحة �لعاملية باالشتر�p مع معهد ما%يو نيجر�، &�ملركز 
للهجر;،  �لد&لية  &�ملنظمة  �لد&لية،  �لعمل  &منظمة  &�لصحة،  للهجر;   q&لد�
�لعالقة،   ��r �=يئا�  من  &غgهم   Gإلنسا� حلقو"  �لسامي   uملفو� &مكتب 
 vيعا باستكشاw مبا فيها �ملنظما� �لرئيسية �ملعنية باملجتمعا� �ملدنية، قامو�

�لتحديا� �ل8 تو�جه �لصحة &حقو" �إلنساG � �طا% �=جر; �لد&لية.
 "Gلوثيقة "�=جر; �لد&لية &�لصحة &حقو" �إلنسا� cهذ Gتكو G: د&نا �ألملy&
 G: نأمل  كما   .Jا=� �ملوضو\  هذ�  على   gجلماه�  Jهتما� لتركيز  مفيد;   ;��:
من  بينهم  فيما  �ملناقشة  على  �لسياسا�  %�}ي  يستخدJ حلث  منهاجا   Gتكو
�لعمومية  �عتبا%�� �لصحة  :جل �ستنبا| حلوL مستنg; &صحيحة تقوJ على 

.Gلضر&%�� �ملتعلقة {قو" �إلنسا�&

S�� لدكتو: � يونغ�
�ملدير �لعا< ملنظمة �لصحة �لعاملية
2003 Vأل�(/�يسم� �جنيف – كانو

áÓË∏
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@ãÌáóm

��� حركة تنقل �لناI بصو%; متصاعد; ألسبا~ سياسية &�نسانية &�قتصا�ية تز
&حقو"  بالصحة  تتعلق  �ثا%   Sلسكا�  pلتحر� هذ�  على  &تترتب  &بيئية. 
 vملهاجرين &من �لفو�م  &%��هم. &يصا�� تؤثر بد&%ها على   Gإلنسا�
�ملهاجر&G � :غلب �أل&قا� عقبا� كبg; حتد من متتعهم بالصحة �جليد; نظر� 
ملا يو�جهونه من صعوبا� تتمثل � �لتمييز، &حو�جز �للغة &�لعا���، &�لوضع 
 Gها من �لصعوبا� �القتصا�ية &�الجتماعية. &� نفس �لوقت، فإgغ& Sلقانو�
سياسا� �=جر; قد تنجم عنها :يضا نتائج هامة تتعلق بالصحة �لعمومية، ففي 
�لعديد من �ألماكن بالعا�، تؤ�� هجر; �ملهنيني �لصحيني :حيانا �� عو�ئق جا�; 
حتوG&� L تقدمي �لرعاية �لصحية � بلد�G �ملنشأ :� �لبلد�G �ل8 يهاجر&G منها.

 ،Iلنا� �منا هي حق لكل  بالصحة،  �لتمتع  فيها �حلق �  مبا   Gإلنسا� �G حقو" 
�خلا�   q&لد� �مليثا"   vعتر� &لقد  =م.  &طن  ال  &من  &�لنا�حني  للمهاجرين، 
 gباحلقو" �القتصا�ية &�الجتماعية &�لثقافية {ق كل فر� � �لتمتع بأعلى �ملعاي
�التفاقية  تنفيذ  قريب  منذ &قت  بد:  &�لبدنية. &لقد  �لنفسية  �لصحة  �ملمكنة من 
�خلاصة {ماية حقو" wيع �لعماL �ملهاجرين &عائالִדم، موفر; بذلك �اية �ضافية 
�لسياسا�   � هذ�  كل   Yما�� &يتعني  �ملهاجرين.   Lللعما  Gإلنسا� حقو"  من 

&�ل��مج &�لتشريعا� �خلاصة با=جر; &�لصحة.

&�ن نرحب مبو�صلة %�}ي �لسياسا� للمناقشا� حوL �لتحديا� عند مو�جهتهم 
ملثل هذc �لقضايا، &��n منظمة �لصحة �لعاملية &سائر �لشركا� على مسا�اִדم 

�لقيمة � هذ� �ملوضو\.

بو( هانت                   جابريلال :��:يج بيتز�:�
Zمقر: �ألمم �ملتحد- �خلا]                        �ملقر: �خلا] �ملع
�ملعZ باحلق � �لصحة                       [قو6 �إلنسا� للمهاجرين
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ÒäÏì‰æa@Íâ:@áíãfl

تقدJ هذc �ملنشو%; نظر; عامة حوL بعض �لتحديا� �جلوهرية 
يتنا&لوG �لصال� بني  �لسياسا� عندما  :ماJ %�}ي  �ل8 تقف 
�=جر; &�لصحة &حقو" �إلنساG. &هي توضح :G هناp ��%�كا 
بأG �ملعطيا� �ملتو�فر; Aد&�; ال تعطي صو%; كاملة للموقف. 
 rمفيد للحث على � ا Yا&لة لوضع منهاA ملنشو%; هي� cهذ&
بطريقة  &�لصحة  �=جر;  مو�جهة  :جل  من  �لعملية  �إلجر���� 

.Gشاملة تأخذ � �عتبا%ها حقو" �إلنسا

�=جر;  ملوضو\  تنا&لنا   ��%& �لسبب   L&أل� �لقسم   bيشر&
&�لصحة، &ملا�r يتم rلك � �طا% حقو" �إلنساG.  &بعد rلك، 
 Lحو v&يبحث � بعض �ملصطلحا� �ملستخدمة &ما هو معر

حجم �=جر; &�ألسبا~ �ل8 تدعو �ليها.

:ما �لقسم �لثاS، فgبط بني �ألسبا~ �ل8 تدفع �لناI �� �=جر; 
&ما يتبع rلك من �ثا% تتعلق بالصحة &حقو" �إلنساG على من 
قضية  على   Jالهتما� يركز  �لسكاG. &هو  من  &%��هم  يتخلف 
 ��r �الجتاها�  على  �لضو�  بإلقا�  �لصحيني  �ملهنيني  هجر; 

�لعالقة، &�لتأث��g �ملالية &�ملد�&ال� �لتجا%ية �جلا%ية.

 Jلصحية على من يقو� ��gلقسم �لثالث �هتمام¢ بالتأث� qيو&
بالتنقل &rلك من خالL مضموG �لصحة �لعمومية &فيما يتعلق 
بصحة �لفر� �rته. &يشمل �لوسائل �ملختلفة �ل8 يتم من خال=ا 

تدبg �=جر; مثل ما يتم من �حتجا� :& حتٍر على �حلد&�.

¥ يأ¤ �لقسم �لر�بع &�ألخg ليقدJ لنا �لقضايا �ل8 تتعلق بالصحة 
�ملضيف.   �لبلد   �� &صو=م  عند  للمهاجرين   Gإلنسا� &حقو" 
للخطر  تعرضا  �ألكثر  �لفئا�  على  خاصا  �هتماما  يركز  &هو 
من �ملهاجرين، &يلقي �لضو� على بعض �لتحديا� �لرئيسية �ل8 

تقف :ماJ تعزيز �لصحة &�ايتها.

&هنالك مالحق تقدJ مسر�� &قائمة باأل�&�� �لد&لية �لقانونية 
&�لسياسية �ل8 تتعلق بأ� مناقشة تد&% حوL �لصحة &�=جر;.
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ZfiÎ˛a@·è‘€a
@∂g@Úflá‘fl

@Úzó€aÎ@Òãv:a
Êbè„⁄a@÷Ï‘yÎ

@Òãv�a @�ÏöÏæ @b‰€Îb‰m @ıaäÎ @kj�€a @·�‘€a @aâÁ @�ãìÌ
@LŸ€à@á»iÎ@@NÊb�„�a@÷Ï‘y@äb†g@¿@Ÿ€à@·nÌ@aàbæÎ@LÚzó€aÎ
@Â«@“Îã»fl@ÏÁ@bflÎ@ÚfláÉn�æa@pbz‹�óæa@�»i@¿@szjÌ

NbËÓ€g@Ï«ám@�€a@lbj	˛aÎ@Òãv�a@·vy

ÚÓ»uãæa@ÚÓ–‹©a @-1
Ô‘İ‰æa@›Ó‹zn€aÎ  

 Iلنا� Lظهر� �=جر; مع بد�ية �أللفية - &هي تع¦ �نتقا
من منطقة �� :خر� لفتر�� متفا&تة من �لوقت – بصو%; 
�لسياسي  � يسبق =ا مثيل من قبل. �G عدJ �الستقر�% 
�ملتنامي &�لذ� تال�J مع ما yد© � �لو�قع من %كو� � 
�لنمو �القتصا�� � عد� ال يستهاG به من �لبلد�G، �منا 
يع¦ :G �جتثا© �ألفر�� من بال�هم &�نتقا=م لن يتوقف 
على �ألغلب(1)، سو�� :كاG هذ� عائد� ألسبا~ سياسية 
:& بيئية :& �قتصا�ية، بل &قد يصبح :ك� �لتحديا� �ل8 

تو�جه �لصحة �لعمومية.

تعرضا للخطر من �ملهاجرين. &� هذ� �لصد�، فإG حجم 
�=جر; سو�� :كانت هجر; ج�ية :& طوعية، منتظمة :& 
غg منتظمة، �منا يوحي بأنه ما � يكن هنالك �هتماJ بتلك 
�ملجموعا�، ستظل �ملجموعا� &�ألفر�� � �لعديد من 
�ألماكن معرضني خلطر �الستبعا� �الجتماعي &عاجزين 
�ل8  �لصحية  بالرعاية  �الستفا�;   &: بالصحة  �لتمتع  عن 
يستحقو�ا كبشر. هنالك حاجة �� بذL �جلهو� من :جل 
�ملحافظة على �لصحة �لعمومية &على �لتو�فق �الجتماعي 
� عا� يتحرp بصو%; متز�يد; &سريعة، حيث �G غيا~ 
هذc �جلهو� سوy vد من �ملسا�ة �ل8 ميكن :G يقدمها 

�ملهاجر&G �� �ملجتمعا� �ملضيفة.

 cذ= &مد%كة  &�عية  �لعاملية  �لصحة  منظمة  كانت  &ملا 
 2003-2001 Jألعو�� Lالهتماما�، فقد قامت خال�
¬مع ممثلني للمنظما� �لد&لية &�ملعنية �لو�%�; فيما بعد، 
تو�جه  �ل8  &�لتحديا�  �لقضايا   vستكشا� :جل  من 
 .Gلتعامل مع �لصحة &�=جر; من منظو% حقو" �إلنسا�
&قد :�%كت هذc �ملنظما� :G �لقضايا �لصحية بالنسبة 
�� �ملجموعا� �لسكانية �ملهاجر; متثل عبئا جا�� &هاما 

:Gيتعلق بكل من �لصحة �لعمومية &حقو" �إلنسا
the Ethical مبا�%; �لعوملة �خلالقية  -

    ،Globalization Initiative (EGI)  
18 كانوG �أل&L/�يسم�،   -

the Instituto Mario �معهد ما%يو نيجر  -
    ،Negri (IMN)  
�للجنة �لكاثوليكية �لد&لية للهجر;،   -

�ملركز �لد&q للهجر; &�لصحة،  -
منظمة �لعمل �لد&لية،  -

�ملنظمة �لد&لية للهجر;،  -
  the Gلسامي حلقو" �إلنسا� uمكتب �ملفو  -

Office of the High Commissioner
 ،for Human Rights

مفوu �ألمم �ملتحد; �لسامي لشؤ&G �لالجئني  -
the UN High Commissioner for

.Refugees

@ÏÁ @Úzó€a @Âfl @Âÿø @ÙÏn�fl @Û‹«di @…n‡n€a @Êg
@kj�i @
ÓÓ∏ @ÊÎÜ @LÊb�„g @›ÿ€ @ÚÓ	b	˛a @÷Ï‘®a @áyc
@Ú€b®a @Îc @ÚÓ	bÓ�€a @ÒáÓ‘»€a @Îc @ÂÌá€a @Îc @ãó‰»€a

H2INÚÓ«b‡nu¸a@Îc@ÚÌÜbón”¸a
@�bÓ�–„Î @�bÓ„ái @Úfl˝�€a @fib‡n◊a @Âfl @Ú€by @ÔÁ @Úzó€aÎ

(3)N
v»€a@Îc@�ãæa@‚aá»„a@Üã™@¸@L�bÓ«b‡nuaÎ
H1946I@ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰fl@÷brÓfl

� يركز �لنقاÊ �لذ� يد&% حوL �لصحة � �طا% �لعوملة 
حË �آلG سو� على حركة �لبضائع &�لتجا%; موليا بعض 
�الهتماJ لقلة من �لناI �ملشا%كة فيهما من حيث توليها 
توفg �خلدما� �خلاصة ֲדما. &� يو� سو� �هتماJ قليل 
�ألكثر  �ملجموعا�   cجتا  q&لد� �ملجتمع  قبل  من  نسبيا 

(1)�جلماعا� �ملحتشد;، %جا� 

�لبقا� بعيد�. �إلكونوميست، 
.29 ،2002/06/13

(2)متهيد مليثا" منظمة 

�لصحة �لعاملية كما 
 q&عتمد :ثنا� �ملؤمتر�لد�

                 ،p%للصحة، نيويو
19-1946/06/22؛ &مت 
توقيعه � 1946/07/22 

من قبل ممثلني  61 بلد� (من 
&�قع �لسجال� �لر}ية ملنظمة 

�لصحة �لعاملية، %قم 2، 
�لصفحة 100) &تنفيذ هذ� 
�مليثا" � 1948/04/07.

(3)�ملرجع �لسابق.

fljL`Ü~ìòó=OMMP
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يتز�يد �الهتماJ بسما� حقو" �إلنساG للهجر; من قبل 
 ،Gملنظما� �لد&لية، &�ملنظما� �ملد�فعة عن حقو" �إلنسا�
تلك  &السيما  �حلكومية   gغ &�ملنظما�  &�حلكوما� 
�حلقو" �ل8 تتعلق باملهاجرين &ليس �لالجئني :& �ملطالبني 
{ق �للجو� �لسياسي. &من �ملظاهر �ملرئية &�مللموسة =ذ� 
على  تصديق  من   L&لد� به   Jتقو ما  �حلديث   Jالهتما�
&�عا�;  للمهاجرين،   Gإلنسا� {قو"   vتعتر معاهد�� 
�الهتماJ بسما� حقو" �إلنساG للمهاجرين � �لعديد 
من �ملؤمتر�� �لوطنية &�لد&لية، &تعيني مقر% خا� تابع 
�ضافة  للمهاجرين،   Gإلنسا� {قو"   nيع �ملتحد;  لألمم 
�� �لتطبيق �لذ� مت حديث¢ التفاقية �ألمم �ملتحد; �خلاصة 
عائالִדم  &:فر��  �ملهاجرين   Lلعما� wيع  حقو"  {ماية 

(�تفاقية �ألمم �ملتحد; �ملعنية بالعماL �ملهاجرين).

هذ� �لتقرير هو مسا�ة :&لية �و حتديد موضو\ ال شك 
:نه سيكوG موضوعا طويل �ألمد. &يصف �لتقرير بعض 
قضايا �لصحة �لعمومية �ملعقد; �ل8 تفرضها �=جر; &rلك 
من خالL �طا% �لعمل �خلا� {قو" �إلنساG &من �ألمنا| 
�حلالية للهجر;. كما يهدv �لتقرير �� �لقا� �لضو� على 
�لطبيعة �لشديد; �الختالv للتعرu للخطر باإلضافة �� 
بعض �لتحديا� �لرئيسية �ل8 تضعها �=جر; :ماJ %�}ي 

�لسياسا� على �لصعيد �لعاملي. 

 Gفإ تعقيد��،  من  �ملعنية  �لقضايا  حتويه  ما  ضو�   �&
 G: �حلاQ qب  �لوقت   � �لد&لية  للهجر;  �ستجابة   �:
تكوG �ستجابة شاملة تتعامل مع كل من عو�مل "�لدفع" 
&"�لشد" �ل8 حتد� طبيعة �=جر; &�جتاهها.(4)  &يقدJ هذ� 
للصو%;  :فضل  تفهم  بنا�  �و  متو�ضعة  مسا�ة  �لتقرير 
�ملطلوبة بصفة عامة. &هو يهدv �� توضيح �حلاجة �� 
�يال� �ملزيد من �الهتماJ &�جر�� �لبحو© &بذL �جلهو� � 

ÎاL �ألساليب �لسياسية. 

@Ò�‘–€a@Êaá‹j€a@¿@Úzó€a@
Ì
»m@fib™@¿@äb‡rn	¸a@Êg
@Ômaà@‚b‡nÁa@ÏÁ@bfl@äá‘i@�–‰€a@Û‹«@äbrÌg@Ú€d�fl@�Ó€
@@fi˝Ç @Âfl @µjm @Lfibræa @›Ój	 @Û‹»œ @N›ÌÏ�€a @áfl˛a @Û‹«
@ÚiÏ‹�æa@ÜäaÏæa@Êc@Ôˆbj€a@ájÿ€a@lbËn€¸@Ôib�y@xàÏπ
@Úÿ‹‡æa @¿@ëÎ�–‹€ @›flby@áyaÎ@òÉí@Úibñg@…‰æ
@LîÌÜ˝Ã‰i@¿@“�a@Ú»iäc@Úibñg@…‰∏@Êc@bË‰ÿ∫@Òáznæa
@Úÿ‹‡æa@∂g@aÎãubËÌ@Êc@LbÓˆbóyg@L›‡n±@·Ë‰fl@Ú»iäc
@aàg@“b»öc@Ú»iäc @ÜÎÜãæa@—«bõnÌ@á‘œ@LaâiÎ@NÒáznæa
@áö @…Ó‰‡n‹€ @wflb„ãi @›ÌÏ‡ni @Òáznæa @Úÿ‹‡æa @oflb” @bfl
@b�bÇÜg@Â«@böÏ«@îÌÜ˝Ã‰i @¿@Ôˆbj€a @ájÿ€a @lbËn€a

H5INÔæb»€a@|Ó‘‹n€bi@ôb©a@bË™b„�€

Êbè„⁄a@÷Ï‘y@xàÏπ -2

لألفر��  مضمونة  قانونية  �اية  هي   Gإلنسا� حقو" 
&�ملجموعا� من :ية �جر���� تعو" �حلريا� �ألساسية 
�حلقو"   cإلنسانية.(6)  &تشمل هذ� �لكر�مة  تؤثر �   &:
&�القتصا�ية  &�لثقافية  �ملدنية  �حلقو"  من  &�سعا  طيفا 

&�لسياسية &�الجتماعية &تطبق عامليا.

�يديولوجيا  بناً�   Gإلنسا� حلقو"   q&لد� �إلطا%   Jيقد
نطا"  على  &مقبولة  &�ضحة  بصو%;  متر�بطة  &مفاهيم 
عريض لالستجابا� �لعملية &�لتشريعية � ÎاL �لصحة 
&Aد��ִדا.  كما :G �حتر�J حقو" �إلنساG �ألساسية لكل 
شخص � �ملجتمع يقدJ :ساسا جوهريا &عا�ال يساعد 
على مو�جهة &حل �لتوتر�� &�لضغو| �ل8 حتد© عند 

تآثر &تفاعل �ملجموعا� ��r �الهتماما� �ملختلفة. 

�G �لوسائل �لد&لية حلقو" �إلنساG تد%p بصو%; &�ضحة 
بالصحة،  &�ملتعلقة  �ملعنية  تلك  شاملة  �حلقو"،   cهذ  G:
تنطبق على �جلميع – مهاجرين &الجئني &من ال جنسية 
=م. كما :G �لعديد من �ألحكاJ &�لفقر�� �لشرطية �ل8 
تتضمنها �التفاقا� معترv بتطبيقها على wيع �ملهاجرين 
 cمنهم. &�نكا% هذ �أل Sبغض �لنظر عن �لوضع �لقانو
�حلقو" yمل � طياته خطر� كب�g يتمثل � �قصا� من ال 
جنسية له بعيد� عن �ملجتمع مع عدJ قد%ته على �الستفا�; 
من �خلدما� �لصحية &ما yويه هذ� من �حتماL نشو� 
نتائج &خيمة =م &للمجتمعا� �ملضيفة &Îتمعا� �ملنشأ 

على حد سو��.

يتعلق   Gإلنسا� حلقو"  :سلو~   �:  Gفإ &باختصا%، 
بالقضايا �ملعقد; �ل8 تد&% حوL �=جر;، يتطلب �لتعامل 
مع مضامني هذc �حلقو" بالنسبة أل� سياسة :& برنامج 
:& تشريع خا� با=جر;. &فو" هذ� كله، يتطلب :يضا 

 L(4)ملزيد من �ملعلوما� حو

عناصر �لدفع &�جلذ~، 
.(4) L&نظر �لقسم �أل�

 ،Gay NJ (5)

Edmunds WJ. ميكن 
للبلد�G �ملتقدمة :G تدفع 

تكلفة �لتها~ �لكبد �لبائي 
� �لبلد�G �لنامية. �جلريد; 
�ل�يطانية �لطبية، 1998، 

 .1457:316
 qلعا� u(6)مكتب �ملفو

للحقو" �إلنسانية، مشر&\ 
كلية �لعاملني باألمم 

�ملتحد;. �حلقو" �إلنسانية: 
�ليل :ساسي للعاملني 

باألمم �ملتحد;، جنيف، 
�ألمم �ملتحد;، 2001، 3. 

fljL`Ü~ìòó=OMMP
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 � للنظر   Gإلنسا� {قو"  �خلا�  �لعمل  �طا%   Jستخد��
�خليا%�� �لتشريعية &�لسياسية �ملتاحة &خيا%�� �ل��مج. 
يتجز:  بعد� ال  �إلنسانية  �حلقو"   Gتكو  G: &مبعn �خر، 
 cها، &تنفيذ هذÎمن %سم &تصميم سياسا� �=جر; &بر�

�لسياسا� &�ل��مج &%صدها &تقييمها.  

  @Òãv:a@·vy@ZÒãv:a  -3
bËi@Úñb©a@pbz‹İóæaÎ  

من  عريضا  طيفا  �لد&لية"  "�=جر;  �ملصطلح  يشمل 
 Sلقانو� حركة �ملجموعا� �لسكانية، &:سباֲדا &�لوضع 
ميكنهم  �ل8  �لزمنية  �لفتر;  yد�  �لذ�  &هو  للمهاجرين 
 Gيعيشو �لذ�  &�لوضع  �ملضيف  �لبلد   � خال=ا  �لبقا� 

فيه.

&� �لوقت �حلاq، يبلغ عد� من يعيشوG بصفة مؤقتة :& 
 G175 مليو qطا�م �ألصلية حو�&: Y%بصفة ��ئمة خا
شخص :& 2,9% من سكاG �لعا�.(7)  &يشمل هذ� �لعد� 
&�لالجئني،  �ملتوطنني،  &�ملهاجرين  �ملهاجرين،   Lلعما�
هذ�  حسا~   � بعد  يدخل   �& �لسياسيني،  &�لالجئني 
�لرقم �لعد� �ملتز�يد من �النتقاال� غg �ملنتظمة :& �ل8 � 

.Gتوثق &�ل8 بد:� تتميز ֲדا �=جر; � كل مكا

@xäbÇ @ÊÏ‹‡»ÌÎ @Ô‘Ìãœc @›flb« @ÊÏÓ‹fl @ÊÎãì« @îÓ»Ì
@›◊@Âfl@áyaÎ@ÊÏÿÓ	@2015@‚b«@fiÏ‹¢Î@L·Ë„b†Îc

H8INÈ‰†Î@xäbÇ@›‡»ÌÎ@îÓ»Ì@µÓ‘Ìãœc@fib‡«@Òãì«

�ملنتظمني   gغ& �ملنتظمني  �ملهاجرين  بني  فر"  هنالك 
 &:  Gملنتظمو�  G&ملهاجر� �ملوثقني).   gغ& (�ملوثقني 
 Gلبلد�� �لبلد�G �ملضيفة :&   �� Gهم من يدخلو Gملوثقو�
 Gֲדا، &يكو vفيها بصو%; مؤقتة بطريقة معتر Gل8 يقفو�
Aل �قامتهم &مكاG عملهم، ��r :مكن، معر&فا &مصرحا 
 gغ G&به من سلطا� �=يئا� �لر}ية � �لبلد. :ما �ملهاجر
�ملنتظمني :& غg �ملوثقني (:حيانا يشا% �� &ضعهم بصو%; 
 ،("Sقانو  gتوطن "غ &: :نه  هجر;  غg صحيحة على 
ترخيص %}ي   G&بد �ملضيف  �لبلد  &هم كل من �خل 
:& مكث � �لبلد فتر; :طوL من �لفتر; �ملصرb ֲדا، &هم 
على سبيل �ملثاL، �لز&�% :& �لسياb :& �لطلبة �ألجانب، 

:& �لعماL بعقو� مؤقتة.  

&هنالك :يضا فر" بني �ملهاجرين "�لطوعيني" &�ملهاجرين 
قر%&�  �لذين  هم   Gلطوعيو�  G&فاملهاجر "�ملجبو%ين". 
 ��%& �لد�فع   G: من  �لرغم  (على  �%��ִדم  �=جر; مبحض 
غgها).    &: شديد;  �قتصا�ية  ضغوط¢   Gيكو قد  �=جر; 
�لذين  �لعائال�  &:فر��  �ملهاجرين   Lلعما� هذ�  &يشمل 
�=جر;  :ما  �لعائلة &�لطلبة �ألجانب.  للم Ùل   G&يهاجر
�لد�خلية  &�لتنقال�  �لالجئني  "حركة   ��  gفتش �جل�ية 
 G&(بسبب �لصر�عا�)، باإلضافة �� من يضطر Gللسكا
�� �النتقاL بسبب �لكو�%© �لطبيعية :& �لبيئية، :& بسبب 
 &: �ملجاعا�  بسبب   &: &�لنو&ية،  �لكيميائية  �لكو�%© 

مشر&عا� �لتنمية."(9)

(7)�لتقرير�لعاملي للهجر;. 

جنيف، �ملنظمة �لد&لية 
للهجر;، 2003. 

(8)�عو; منظمة �لعمل �لد&لية 

للتغيÎ � gاL سياسا� 
�=جر; � جنو~ :فريقيا. 

جنيف، منظمة �لعمل 
�لد&لية، 2002/11/29. 

http:// :نشر; �عالمية)
www.ilo.org/

public/english/
dialogue/actrav/

 new/291102.htm,
accessed 22/03/

 (2004
 (9)بياG ملهمة قاJ ֲדا �الحتا� 

�لد&q حوL �%�سة �=جر; 
 .(IASFM) جل�ية�

 ،IASFM ،�%كسفو:
 .1994

(http://www.
uni-bamberg.

de/~ba6ef3/iasfm/
 mission.htm,

accessed 16/03/
  2004)

fljLiçïÉåëíÉáåJiçã=NVVV
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   @Zëb‰€a@ãubËÌ@aàbæ @-4
 @"ÚÓ«Ï†"@ÒãvÁ@ÊÎãubËæa@  

"ÚÌ5u"@@ÒãvÁÎ  
سو��  منا�=م   Gيتركو  Iلنا�  Gكا �لتا%يخ،  مد�  على 
للهر&~ من �الضطها� :& �لعنف �لسياسي :& �ل�áعا� 
طبيعة    � :صبح   vالختال�  Gفإ  Jليو� :ما  �ملسلحة.(10) 
صحية.   ��gتأث من  عنها  ينجم  &ما  �ملسلحة  �ل�áعا� 
 ،Êفلم تعد �حلر~ تأ¤ ��ئما � صو%; تصا%\ بني �جليو
&لكنها :صبحت نوعا من �لقتاL �لطاحن بني �لعسكريني 
&�ملدنيني من نفس �لبلد :& بني Îموعا� معا�ية &مدنيني 
شكل   � متز�يد;،  بصو%;  �حلر&~،  &تأ¤  مسلحني. 
تستمر  &لكنها  منخفضة  كثافة   ��r ��خلية  نز�عا� 
لفتر�� طويلة.(11) فهم يتقاتلوG من خالL نو�فذ �لشقق 
&� �لطرقا� �لضيقة للقر� &�لضو�حي حيث سرعاG ما 
يز&L �لفر" بني �ملقاتل &غg �ملقاتل.(12) &كانت �لنتيجة 
 Gتفع عد� �لنكبا� �ملدنية من 5% � مستهل �لقر%� G:
 ¥ �أل&�،  �لعاملية  �حلر~   Lخال  %15  �� �لعشرين 
من  :كثر   ��  ¥ �لثانية  �لعاملية  �حلر~  �اية  مع   %65
90% خالL حر&~ �لتسعينيا�.(13) &قد تز�من هذ� مع 
�ال%تفا\ �لشديد للعب� �لعاملي حلاال� �لالجئني بسبب 
 �� 1974 Jعا � Gلصر�عا� �ملسلحة من 2,4 مليو�
:كثر من 27,4 مليوG � �لوقت �حلاq.(14)  &يقد% عد� 
من يتنقل ��خليا � �لبلد�G �ل8 تعاS من �حلر&~ �� 30 

مليوG شخص.(15)

:ما �لفقر �ملتز�يد (سو�� :كاG فقر� حقيقيا :J نسبيا)، فهو 
�حليا;  فصو%  �لعمل.  عن  {ثا   Lالنتقا�  ��  Iلنا� يدفع 
&جتتذֲדم  تصلهم  �لعا�   � �ألماكن  سائر   � �ألفضل 
 ��  Jليو� تصل  �ل8   Jإلعال� &سائل  wيع   Lخال من 
:G �الختالفا�  �لنائية. كما  �ألماكن &�ملجتمعا�  :كثر 

�لعريضة � تو�\ �لثر&; بني �لشماL &�جلنو~ باإلضافة 
نسبيا  �لرخيص  &�لعمل  للشبا~  �ملتز�يد;  �حلاجة   ��
:ما  �=جر;.   ��  cالجتا� باستمر�%  يوحي   Lلشما�  �
�قتصا�ية   ��gتغ من  �لشمالية   Gلبلد��  � yد©  ما 
�لعمل   LاÎ  �  ��gتغ& &تكنولوجية  &�ميوغر�فية 
فيتطلب :G تتاb للناI �لقد%; على �لتنقل بنفس �%جة  
 (16).gقت قص& L{رية &خال �ملو�� &�لبضائع :� Lنتقا�
 Lلعما�  G: �ال  �مللحة،  �لعو�مل   cهذ من  �لرغم  &على 
�ملهاجرين  فئة   � عامة  بصفة   Gيدخلو ال  �ملهاجرين 
يؤ��  �لذ�  �حلد   Lحو متز�يد   Êنقا  pفهنا �ملج�ين، 
&�الجتماعية  �القتصا�ية  باحلقو"  �لتمتع   �� �الفتقا% 
&�لثقافية بالناI �� ترp منا�=م {ثا عن :سبا~ �لر�" 
�لتفريق  صعوبة   تتز�يد  �Qا�،   �& :خر�.  :ماكن   �
&�ملهاجرين  "طوعية"  بصو%;  �ملهاجرين  بني   bبوضو

بصو%; "ج�ية".

(10)�ملفوu �لعاq لألمم 

�ملتحد; �ملع¦ بالالجئني. 
&ضع �لالجئني � �لعا�: 
 Lعاما من �ألعما Gسوâ

�إلنسانية. :كسفو%�، 
منشو%�� جامعة 

:كسفو%�، 2000، 1. 
 .Machel G(11)

تأثg �لصر�عا� �ملسلحة � 
�ألطفاL (تقرير خلبg �ألمني 

�لعاJ لألمم �ملتحد;). 
نيويو%p، �ليونيسف، 

 .1996
 (http://www.

unicef.org/graca/
 patterns.htm,

accessed 23/03/
 2004)

(12)�ملرجع �لسابق.

(13)�ملرجع �لسابق.

(14)�ملرجع �لسابق.

(15)�ملرجع �لسابق.

 ،Carballo M(16)

 Divino JJ ،Zeric
D. مر�جعة للهجر; 

&�لصحة &تأث�gִדما على 
Îتمعا� �لبلد�G �أل&%&بية. 

 q&جنيف، �ملركز �لد
للهجر; &�لصحة، 1997، 

 .3
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:Ô„br€a@·è‘€a
@pa7qdn€a

@Û‹«@ÚÓzó€a
@¿@ÊÏ–‹ÉnÌ@Âfl
@Ô‹ñ˛a@á‹j€a

@äbq�aÎ@Òãv�a@∂g@Ï«ám@�€a@lbj	˛a@µi@·�‘€a@aâÁ@¡iãÌ
@ÍâÁ@Û‹«@km�m@�€aÎ@ÚÓzó€a@÷Ï‘®bi@Ú�jmãæaÎ@ÚÓzó€a
@
◊ãÌ @b‡◊ @NÔ‹ñ˛a @á‹j€a @¿ @ÊÏ–‹ÉnÌ @Âfl @¿ @ãq˚mÎ @Òãv�a
@@µÓzó€a @µÓ‰Ëæa @ÒãvÁ @ÚÓõ” @Û‹« @‚b‡nÁ¸a @·�‘€a
@∂g @Úœbö�bi @Ú”˝»€a @paà @pbÁb§¸a @Û‹« @ıÏõ€a @Èˆb‘€hi

NÚÌäbßa@ÚÌäbvn€a@pbrybjæaÎ@ÚÓ€bæa@äbq�a

  @äbqe Òıb–ÿ€a@Îà@ÒãvÁ @-5
µÓzó€a@µÓ‰Ëæa@ÒãvÁ  

�لعمومية  �لصحة   gتوف مسؤ&لية  �حلكوما�  على  تقع 
&�ل��مج،  &�خلدما�  &�لبضائع  �أل&لية،  �لرعاية  &مر�فق 
&rلك بكميا� كافية للسكاG.(17) &هذ� يتضمن �ألفر�� 
�ملد%بني من �ملهنيني &�ملهنيني �لطبيني �لذ� yصلوG على 
باملو�%�  �ملعنية  �لسياسا�  :ما  Aلية.(18)  تنافسية  %&�تب 
�لصحية �ل8 تعمل على حتسني :��� �لنظم �لصحية فهي 
سياسا� =ا :�ية خاصة من :جل حتقيق �ملر�مي �إلمنائية 
 Jما: �ل8 تقف  �لعو�ئق  تقليص  باإلضافة ��  لأللفية،(19) 
�لبلد�G � مو�جهتها للمشكال� �لصحية �جلوهرية مثل 

فI&g �لعو� �ملناعي �لبشر�، &�لسل &�ملال%يا.(20)

 Gبلد� �لعديد من   � ;gملهنيني مشكلة خط� متثل هجر; 
�لعا�، &السيما � �لبلد�G �لنامية  �ل8 =ا تقاليد %�سخة 
  bلتعليم &تد%يب �ملهنيني.(21) &يظهر هذ�  بوضو� LاÎ �
� �لبلد���r G �لقد%; �ملحد&�; لالستثما% � ÎاL �لنظم 
بالرعاية  �ملعنيني  �لصحيني  �ملهنيني   Gففقد� �لتعليمية. 
نقص شديد �  يتسبب �  قد   Gلبلد��  cهذ �لصحية � 
 Gخلدما� �ملتاحة للمجتمعا� �ملحلية  &� قد%; �لبلد��
�لنامية على �ملضي � تنفيذ خطط �لتنمية �لصحية �خلاصة 
 Gملتبقو� Gد �ملهنيوQ ֲדا. &من :جل تعويض هذ� �لفقد، قد

:نفسهم مضطرين �� �لتكيف لتقدمي خدما� ال تقع � 
نطا" ما ميا%سونه من عمل.(22) كما يقع عليهم عب� 
:ك� من �لعمل، مع �يا�; �لضغو| �مللقا; على عاتقهم، 
&�لر&�تب �لضعيفة، &�ملعد�� �&G �ملستو�، &عدJ كفاية 
�إلشر�v &�ملعلوما� �ضافة �� ضيا\ �لفر� �لوظيفية، 
 cيعها قد حتد من �&�فعهم ملو�صلة �لعمل � مثل هذw&
�ألماكن(23). (ال تقتصر هذc �أل&ضا\ على �=جر; بني 

�حلد&� &لكن على �=جر; �لد�خلية :يضا)(24).

ÚÓ€Îá€a@Òãv:a@¿@pbÁb§¸a �
�G ما يطلق عليه "نز&b �لعقوL" :& هجر; r&� �لكفا�; 
�لثمانينا�،  �لعقو�. ففي  هو مسألة مستمر; على مد� 
 Y%خا  �� غانا   � �ملد%بني  �ألطبا�  من   %60 هاجر 
�لبال�،(25) &هو ليس بالنمط �لشائع � �لعديد من مناطق 
على  :جر�  مسح  :&ضح   1998  �& &�سيا.  :فريقيا 
�لشاغر; �  �لوظائف  مستويا�   G: :فريقية   Gبلد� سبعة 
(بالنسبة   %7,6 بني   b&تر� �لعمومية  �لصحة  قطا\ 
لألطبا� � لوسوتو) &72,9% (بالنسبة لألخصائيني � 
غانا).(26) &قد :بلغت ماال&� عن 52,9% � �لوظائف 
�لشاغر; � ÎاL �لتمريض.(27) &هذc �لنسب � �ألماكن 
 Lكافية. &� حا gبالضر&%; �� تغطية غ �لشاغر; تؤ��
�ستمر�% هذ� �الجتاc، فسوv تز��� صعوبة تغطية بعض 

(28).Gالحتياجا� �لصحية للسكا�

(17)حق كل شخص � �لتمتع 

بأعلى مستو� ممكن من �لصحة 
�لبدنية &�لنفسية (�التفاقية �لد&لية  

�ملعنية باحلقو" �القتصا�ية 
&�الجتماعية &�لثقافية). �لتعليق 

�لعاJ %قم 14 (2000)، �لفقر; 
12(a). �لتعليق �لعاJ يساعد على 

�لقا� �لضو� على طبيعة &Aتو� 
حقو" �لفر� &�اللتز�ما� �خلاصة 

با=يئا� �لر}ية للبلد.
(18)�ملرجع �لسابق.

(19)�ملر�مي �لتنموية لأللفية &�خلاصة 

باألمم �ملتحد;. نيويو%p، �ألمم 
�ملتحد;، 2000. 

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

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

�ملو�%� �لبشرية للصحة: &ضع 
 gخيا%�� سياسية من :جل �لتغي

(مسو�; &%قة للمناقشة). جنيف، 
منظمة �لصحة �لعاملية، 2001، 
   .(WHO/EIP/OSD)

Stilwell B et al(21). &ضع 

سياسا� :خالقية مرتكز; على 
�لبيانا� حوL هجر; �لعاملني 

�لصحيني: حتديا� خاصة باملفاهيم 
&�ملما%سا�. �ملو�%� �لبشرية من 

:جل �لصحة، 2003، 8:1. 
(22)�ملرجع �لسابق، 8.

(23)�ملرجع �لسابق، 7.

(24)�ملرجع �لسابق، 4.

 b&جر; &نز=� .Stalker P(25)

 Stalker ليل� :� .Lلعقو�
للهجر; �لد&لية.

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

 emig_3.htm, accessed
23/03/2004)

Dovlo DY(26). �ستبقا� 

&نشر �لعاملني &�ملهنيني �لصحيني 
� :فريقيا (Aاضر;). :�يس :بابا، 
�جتما\ �ستشا%� حوL حتسني 

ÎاL �لتعا&G بني �ملهنيني �لصحيني 
&�حلكوما� � صياغة �لسياسا� 
&تنفيذ �جر���� �صالb �لقطا\ 

�لصحي، 2002. 
(27)�ملرجع �لسابق.

(28)�ملرجع �لسابق.

fljL`Ü~ìòó=OMMP
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 @ëÎ�œ@…fl@‚ÏÓ€a@ÊÏìÌb»nÌ@òÉí@ÊÏÓ‹fl@42@…fl
@�◊c@áyc@|jóÌ@LåáÌ�a@�ãflÎ@ãìj€a@Ô«b‰æa@åÏ»€a
@…	Ïn€a@ÏÁ@ÚÓ€Îá€a@Úzó€a@fib™@¿@Úz‹æa@pbÌázn€a
@ÒÜbõæa @ÚÌã‘Ë‘€a @pb	Î�–€bi @Úßb»æa @›ÓñÏm @¿
@Úibvn	aÎ @NÚÌäÏœ @ÒäÏói @bË„Ïubn± @Âfl @∂g @åáÌ�€
@…fl @ÊÎb»n€bi @ÚÓæb»€a @Úzó€a @Ú‡ƒ‰fl @‚Ï‘m @Laâ�
@Òâ‘‰æa @Úßb»æa @·Ìá‘m @Û‹« @›‡»€bi @Ô€Îá€a @…‡n�a
@¿@òÉí@µÌ˝fl@Úq˝q@∂g@ÚÌã‘Ë–€a@pb	Î�–€bi@ÒbÓz‹€

H29IN2005@‚b«@ÚÌbË„@fiÏ‹¢@ÚÓflb‰€a@Êaá‹j€a

@·Ìá‘m @ÚÓ„bÿflg @Ùáfl @fiÏy @äÎám @�€a @pbflb‡nÁ¸a @bflc
@Üá«@∂g@åáÌ�€@ÒÜbõæa@ÚÌã‘Ë‘€a@pb	Î�–€bi@Úßb»æa
@Â‡õnnœ@ÜäaÏæa@ÒÜÎá�a@Â◊bfl˛a@¿@ÊÏìÓ»Ì@Âø@�j◊
@ÚÌb«ã€a@Ôflá‘fl@Òäá„Î@Úßb»æa@·ƒ„@ÚiÏ»ñ@fiÏy@bÌbõ”
@ozöÎc@á”Î@NH30IıaÎá€a@ıb�«g@Û‹«@µiäáæa@ÚÓzó€a
@ÚÓ‰»æaÎ @ÚÓflb‰€a @Êaá‹j€a @¿ @bÓ€by @Ùã§@�€a @Úiãvn€a
@Âÿ∫ @â€a @Ô€bræa @Ùáæa @LÚÌã‘Ë‘€a @Úßb»æa @wfla�i
@Û‹«Î @NÒãœaÏnæa @ÚÌãìj€a @ÜäaÏæa @fi˝Ç @Âfl @ÈÀÏ‹i
@Ú»ibnflÎ @ÚÌb«ä @k„aÏu @ı˝Ìg @Âÿ∫ @Lfibræa @›Ój	
@∂g @åáÌ�aÎ @ãìj€a @Ô«b‰æa @åÏ»€a @ëÎ�–i @µìÌb»æa
@áy@Û‹«@…‡n�a@ıbõ«cÎ@ÚÓzó€a@ÚÌb«ã€bi@µ‹flb»€a

H31INıaÏ	

�لد&لية، على  �ملعطيا� بصو%; عامة حوL �=جر;  تند% 
�ملعطيا�  :G هنالك مو�%� �حصائية êتلفة  توفر بعض 
�ملفيد; حوL هجر; �لعاملني �لصحيني (مثل �إلحصا��� 
�لسكانية، &�ملسوحا�، &�لسجال� �إل��%ية، &�لتصا%يح 
�ملتعلقة بتصا%يح  (�لفيز��) �خلاصة با=جر;، &�ملعطيا� 
 .(Gلعمل، &�إلحصا��� �خلاصة بعبو% �حلد&� بني �لبلد��
بلد �� �خر.  تتباين من  قد  �ملو�%�   cطبيعة هذ G: على 
فهنالك � �لعديد من �لبلد�G فجو�� كبg; � �ملعلوما� 
�خلاصة  �ملسا%��  من   ;gنسبة كب هنالك   G:  �� �ضافة 
بني  �ملعطيا�  مقا%نة  Qعل  مما  توثيقها،  يتم  ال  با=جر; 
�لبلد�G عملية على �%جة من �لصعوبة.(32) &لذ� يصعب 
�لرصد �لعاملي  للهجر; بسبب نوعية �ملعطيا� &جو�ִדا 

&�مكانية �ملقا%نة بينها.

معطيا�  تعت�   G: ميكن  &�ل8  �ملعطيا�  من  �ملتو�فر  :ما 
يعوL عليها فيؤكد :G �لبلد�G �ألكثر غn سوv تو�صل 
هجر;   G:& �لنامية،(33)   Gلبلد�� من  �لعاملني  �ستقطا~ 
�ملهنيني �لصحيني سوv تستمر طاملا كانت هناp %&�تب 
:على. &يز��� �إل�%�p بأG �لبلد�G �ل8 "تستقطب" Qب 
�لناwة عن سياساִדا الستيفا�   ��gلتأث� بتقدير   Jتقو  G:

�حلقو" �إلنسانية � �لبلد�G �ألخر�.(34)

@ÂÌãubËæa @Âfl @Új�„ @�◊c @Êhœ @L�Ô€b®a @o”Ï€a @¿
@ÊÎãubËÌ @·Ëœ @NµÓ‰Ëæa @Âfl @ÊÏÿm @µÌÜbón”¸a
@›‡»€a @�böÎcÎ@kmaÎã€a @ÚÓyb„ @Âfl@›õœ˛a@Â«@br¢
@›õœc @ÒbÓy @›j	 @∂g @Úœbög @LÚÓ‰Ëæa @ÚÓ‡‰n€aÎ
@·Ëœ @ÊÏÓzó€a @ÊÏ‹flb»€a @bflc @N·�b–†˛Î @·Ë�–„˛
@·nÌ @bfl @bj€bÀÎ @LÚiÏ‹�æa @ÚÓ‰Ëæa @pb˜–€a @ãr◊c @Âfl
@ÒãvÁ @Â« @·v‰Ì @á”Î @N·Ëuã¶ @á»i @aäÏœ @·Ë‰ÓÓ»m
@ãìj€a@fibæa@ëcä@¿@·ÓÇÎ@Êaá‘œ@@µÓzó€a@µ‹flb»€a
@ÚÓ‡‰m@ÜáËÌ@bø@LbË‰fl@ÊÎãubËÌ@�€a@ÚÓ‹ñ˛a@Êaá‹j‹€
@Û‹« @Êaá‹j€a @Òäá” @Âfl @á±Î @Ôzó€a @�b�‘€a @ãÌÏ�mÎ

NÚÓzó€a@pbflá©a@·Ìá‘m
@·Ë„aá‹i@¿@ÊÎãubËæa@ÊÏÓzó€a@ÊÏÓ‰Ëæa@·‹»nÌ@bflá‰«
@LbÓ‰†Î@ÚflÏ«áæa@ÚÓ‡Ó‹»n€a@·ƒ‰€a@fi˝Ç@Âfl@ÚÓ‹ñ˛a
@ÚÓzó€a@·ƒ‰€a@·«ám@ÚÓflb‰€a@Êaá‹j€a@Êc@!»Ì@aâÁ@Êhœ

NÚflá‘næa@Êaá‹j€bi@Úñb©a
ZÔ‹Ì@bfl@Ú	bÓ�€a@paäbÓÇ@Â‡õnm@Êc@Âÿ∫Î

Òãÿnjfl@ÜÏ‘« .1
@÷b–ma@á‘«@Ô«b‰ñ@á‹i@¿@pbÓ–ìn�æa@áyc@bÓ€by@ëäáÌ
@µÓ»n€ @ÚÓflb‰€a @Êaá‹j€a @áyc @pbÓ–ìn�fl @…fl @Ôˆb‰q
@ÊÏÿm @“Ï	Î @No”Ï€a @Âfl @ÒÜÎá´ @Ò�–€ @µöãø
@·nÌ@bË‰fl@t˝q@LpaÏ‰	@�Ω@Òáæ@ÚÌäb	@ÜÏ‘»€a@ÍâÁ
@‚á‘Ì@â€a@á‹j€a@¿@�Ó€Î@Ô‹ñ˛a@á‹j€a@›ÇaÜ@bËÓœ@›‡»€a

NµÓ»n€a
@L›fl˛a@�»ji@ãìjm@á”@Òãÿnjæa@ÜÏ‘»€a@ÍâÁ@›rfl@Êc@ÎájÌÎ
@ÚÓ‰Ëæa@pb˜–‹€@k�‘n�æa@á‹j‹€ @|Ónm@“Ï	@bË„g@sÓy
@ÜäaÏæa@∂g@b‡Ó	¸Î@Ôzó€a@�b�‘€a@∂g@·«á€a@‚á‘Ì@Êc
@µÓ‰Ë‡‹€@|Ónm@“Ï	@bË„c@b‡◊@LÔ‹ñ˛a@á‹j€a@¿@ÚÌãìj€a

NÜ˝j€a@xäbÇ@›‡»€a@Úñãœ@µÓzó€a
@pb»Ìãìn€aÎ @bÌaÏ‰€a @¿ @ÚÓœb–ì€a @Âfl @áÌ
æa @Êdí @ÂflÎ
@ıáj€bœ @NÚÓ‹‡»€a @ÍâÁ@Âfl@›Ë�m@Êc@Òãv�bi@Úñb©a
@Û‹« @‚
»€a @ÂÌá”b« @ÊÏÓ‰Ëæa @Êb◊ @aàg @bfl @Úœã»∑
@ÒÜÎá´ @pa�–€ @á”b»n‹€ @ÚÓ€e @‚aáÉn	a @·q @Òãv�a
@›”˛a @Û‹« @Îc @›ÌÏ‡n€a @·nÌ @Êc @Û‹« @LÂÌá‹j€a @¿ @›‡»‹€
@Òáˆb–€a@›»∞@LÒÎãqÎ@bflá‘m@ãr◊˛a@á‹j€a@›j”@Âfl@·«á€a

@@N“aã†˛a@…Óª@·»m
·Ó‹»n€a@¿@äb‡rn	¸a@.2

@Âfl @bËi @›‡»‹€ @µöãø@k�‘n�m @Êc @"ë" @á‹j€a @ÜÏm
@oflb” @LÜb»€a @µÓ»n€a @Â« @böÏ«Î @N"ô" @á‹j€a
@�Ìã‡n€bi @µ‹flb»€a @kÌäán€ @aáË»fl @ıbì„hi @"ë" @á‹j€a
@Âfl @›‡»€a @lbzñc @›j” @Âfl @È‹ÌÏ∏ @% @L"ô" @¿
@kÌäám @áË»æa @aâÁ@∂ÏnÌÎ @N"ë" @á‹j€a @¿ @Ú”˝»€a @Îà
@á‹j€a @pbubÓny¸ @b‘œÎ @�Ìã‡n€a @fib™ @¿ @µ‹flb»€a
@Û‘jÌ @b‡‰Ói @"ë" @∂g @·Ë‰fl @�»j€a @ãubËÌÎ @L"ô"

."ô"@¿@ãÇ�a@�»j€a
@ãflc@ÏÁ@ãÇe@á‹ji@ôb©a@·Ó‹»n€a@‚bƒ„@¿@äb‡rn	¸a@Êg
@L›‡»€a@Êa
Ófl@@bn–◊@ÙÎb�nm@ @̧bflá‰«@Âÿ€Î@L…ˆbí@�À
@"›	ãæa" @á‹j‹€ @Úñãœ @‚á‘Ì @aáÓu @bœãóm @aâÁ @ÊÏÿÌ @á”

@@NÚÓnzn€a@ÈnÓ‰i@ÚÌÏ‘n€@fib�a@|ÓnÌÎ@bÓ€bfl@�Ï»Ó€
@pb„bÓi  LÚÓæb»€a @Úzó€a @Ú‡ƒ‰fl @LfiÎ @›Ón	 @aäbiäbi

N2003@LÚ	bÓ�€a@›uc@Âfl@pbflÏ‹»flÎ

(29)منظمة �لصحة �لعاملية 

&برنامج �ألمم �ملتحد; 
ملكافحة مرu �إليد� 

&�لعد&� بفg&سه، خطة 
غg معلنة لوضع ثالثة 
ماليني مريض باإليد� 

حتت �ملعاجلة بالفg&سا� 
 Jلقهقرية قبل �اية عا�

2005. جنيف، منظمة 
�لصحة �لعاملية، 2003. 

(نشر; �عالمية صد%� � 
:2003/12/01

  http://www. 
who.int/

mediacentre/
releases/2003/

 pr89/en/,
accessed 25/03/

(2004
 ،Grubb I(30)

 ،Perriens J
 Schwartlander

B. :سلو~ للصحة 
�لعمومية من :جل �ملعاجلة 

بالفg&سا� �لقهقرية. 
جنيف، منظمة �لصحة 

�لعاملية، 2002، 3.
(31)�ملرجع �لسابق، 4.

(32)�نظر �ملرجع حتت 

�حلاشية %قم 21، 5. 
(33)�نظر �ملرجع حتت 

�حلاشية %قم 25. 
(34)مهاJ بد&G حد&�: 

�حلقو" �إلنسانية &�لعد�لة 
�الجتماعية � �لعا�. 

 q&جنيف، �ملجلس �لد
�ملع¦ بسياسة �حلقو" 
�إلنسانية، 2003، 

.53–46
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&من �لو�ضح :G هنالك حاجة �� بذL �ملزيد من �جلهد 
&من  �ملعنية.(35)   vألطر�� كافة  تفيد   Lحلو الستنبا| 
:حد �خليا%�� �لقياJ باستعر�v �حلو�فز �ل8 تدفع �ملهنيني 
على  &�لعمل  �ألصلي  بلدهم   � للمكو©  �لصحيني 
�ألطبا�  %&�تب  لرفع   qملا� �لدعم   G: كما  تنفيذها.(36) 
&�ملعد��  �إلمد����   gتوف مع  بالتمريض  &�لعاملني 
�لضر&%ية =م ميكن :G يعطي �فعة للبنية �لتحتية �لصحية 

� :فريقيا.(37)

ÚÓ€bæa@µflbõæa �
مالية  �ستثما%��  من  �حلكوما�  تقدمه  ما  �لنظر �   G�
 Gمنا ميثال� �ملهنيني، &فقد��ا للخرQني �جلد�  � تد%يب 
خسا%; مالية كبg; للبلد �ملع¦ باإلضافة �� خسا%ته من 
جيد�  سببا  هنالك   G: نر�  سبق  &مما  �لبشرية.   �ملو�%� 
&%�� �العتقا� بأG هذc �ملما%سة ال تعمل �ال على توسيع 
 Lا�Q& �لغنية.(38)   Gلبلد��&  ;gلفق�  Gلبلد�� بني  �لفجو; 
 G&ملهاجر�  Gلعاملو� يرسلها  �ل8  �لنسبة   G:  � G&gلكث�
 �� ֲדا   Gيعملو �ل8   Gلبلد��  �  "�% من  يكسبونه  مما 
يطلق  مبا  &�سعة  بصو%;  (&�ملعر&فة  �ألصلية  بلد��م 
�قتصا�يا�   � مركز�  بد&%   Jتقو "�حلو�ال�")،  عليه 
wيع   Jيقو ال  �ألمر،  &�قع   � &لكن  �ألصلي.(39)  �لبلد 
 G� بلد��م �ألصلية(40)، بل �� Lمو�: Lملهاجرين بإ%سا�
مقد%ִדم على �لتحويل �ملاq تكوA Gد&�; & ضع غالبا 
 � �ملنتظم   gغ �لعمل   LاÎ  � يصا�فو�ا  �ل8  للتقلبا� 

�لبلد�G �ل8 �ستقبلتهم.

1@·”ä@Ô„bÓj€a@·éã€a
@Ú«åÏfl@LÚÓflb‰€a@Êaá‹j€a@bËn‘‹m@>€a@p¸aÏ®a

‚aÏ«˛a@¿@·Ó€b”ˇ€@b‘œÎ
Hä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹iI@2002−1999

@Ôuäb©a@›ÌÏ‡n‹€@ÜäÏfl@�◊c@Ô„bq@p¸aÏ®a@’œám@›r∫
@Ô–œ@NÒãíbjæa@ÚÓj‰u˛a@paäb‡rn	¸a@á»i@LÚÓflb‰€a@Êaá‹j‹€
@bË‹	äc @�€a @p¸aÏ®a @p¸ÏñÎ @oÃ‹i @L2001 @‚b«
@Û‹«c@Lä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹i@72~3@ÚÓflb‰€a@Êaá‹j€a@∂g@ÊÏ‹flb»€a
@pb‘œán€aÎ@ÚÓ&ã€a@ÚÓ€bæa@pb‘œán€a@Ô€bªg@Âfl@a�r◊
@ÍâÁ@pá»m@L�Ç˛a@á‘»€a@¿Î@NÒãíbjæa@ÚÓj‰u˛a@ÚÓ€bæa

H41INÚÓæb»€a@ÚÌÏ‡‰n€a@paá«b�æa@Ô€bªg@p¸aÏ®a

(42)2003 q&ملصد%: �لبنك �لد�

�ملهنيني  �حلديث عن هجر;  &عند  ما سبق،   �� &�ضافة 
�لصحيني، فال توجد :ية بيانا� على :G �حلو�ال� �ملرسلة 
�الستثما%��   � بالضر&%;  تساهم  �ملهاجرين  قبل  من 
�لصحية � بلد��م �ألصلية، &السيما :G هذc �حلو�ال� 
ال يعا� �ستثما%ها بصو%; مباشر; � %:I �ملاL �لبشر�.  
&بذ� فإنه مهما كاG �لتعزيز �ملوجه �� �لقد%; �القتصا�ية 
للبلد على �ألمد �لطويل، فإG �خلسا%; �لقصg; �ألمد �ل8 
تصيب ÎاL �ملهنيني �لصحيني قد  تؤثر سلبا على تغطية 
 cهذ �� Lلنامية &على سبل �لوصو� Gخلدما� � �لبلد��

�خلدما�(43).

(35)من �لسما� �=امة ألساليب 

�حلقو" �إلنسانية، �ملشا%كة 
�لسياسية  للمجموعا� 
�لسكانية �ملعنية &�ملتأثر; 

بالقر�%�� �خلاصة بالصحة على 
�ملستويا� �لد&لية &�لوطنية 

&مستو� �ملجتمع. &هذ� قد 
يع¦ :G �ملجتمعا� �ملهاجر; 

Qب :G يكوG =ا صو� 
� �لعمليا� �حلكومية �ل8 
ִדدv �� &ضع �أل&لويا� 
&� اr �لقر�%�� &�لتخطيط 

&تنفيذ &تقييم �لسياسا� 
&�الستر�تيجيا� �ل8 ستؤثر � 

صحتهم &تطو%هم.
 v&حتسني �لظر G: (36)ثبت

�ملعيشية &ظر&v �لعمل هي 
جز� من هذc �حلو�فز. %جا� 

�لرجو\ ��: �&% �لر&�تب � 
�بطا� هجر; �ملهنيني �لصحيني 

�لعاملني � ÎاL �لرعاية 
�لصحية. جنيف، منظمة �لصحة 
�لعاملية (&ثيقة � تنشر، &تتو�فر 

عند �لطلب من �ملجموعة 
�خلاصة بالبيانا� &�ملعلوما� 

 ،EIP ،من :جل �لسياسة
منظمة �لصحة  �لعاملية، 1211 

جنيف، 27، سويسر�)، 
5–14. &�شى �ملؤلفوG من 
:G هذ� �ملوجز ال يطبق �ال � 
بعض �حلاال�، &:نه ال توجد 
معلوما� كافية تسمح بإجر�� 

حتليل عاq �جلو�; ملثل هذ� 
�ملوجز.

Friedman EA(37). تقييم 

 bملد� �مكانية تنفيذ �قتر�
منظمة �لصحة �لعاملية مبعاجلة 
 I&gثالثة ماليني مريض بف

�لعو� �ملناعي �لبشر� &�إليد� 
قبل �اية عاJ 2005: &%قة 

بيضا� مقدمة من :حد �ألطبا� 
حوL �حلقو" �إلنسانية. 

بوسطن، :طبا� من :جل �حلقو" 
�إلنسانية &شركا� � �لصحة، 

 .2002
(http://www.phrusa.
org/campaigns/aids/

 who_doc.html,
accessed 24/03/2004)

Wheen F(38). هل 

تشعر �حلكوما� بالذعر؟ 
 Labour’s new

 idea – scrambled
 government? Tory
 night of the living

/09/06 ،Gجلا%�يا� .dead
.2000

(39)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 21، 8. &�نظر :يضا 
 Outward إليكونوميست�

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

Carballo، مدير �ملركز 
�لد&q للهجر; &�لصحة 

(ICMH)، جنيف.
(41)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 21، 8. 
(42)�ملرجع �لسابق، 9.

(43)�ملرجع �لسابق، 9. :نظر 

:يضا بيانا� &معلوما� من 
:جل �لسياسة، توفg �خلدما� 
�لصحية، 2002/12/16. 
(&ثيقة � تنشر، &تتو�فر عند 
�لطلب من �ملجموعة �خلاصة 

بالبيانا� &�ملعلوما� من :جل 
�لسياسة، EIP، منظمة �لصحة  

�لعاملية، 1211 جنيف، 27، 
سويسر�)، 6. 

aVلك� Eلصحر�� b8فريقيا جنو 

جنوG bسيا

�لشر6 �أل�سط �eا( 8فريقيا

h8مريكا �لالتينية �جز: �لكا:ي

Gسيا �لوسطى

jا�k� سيا ��ملحيطG شرقي

�حلو�الA (بليو� ��ال:)
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موضوعية  قضية  هي  �لصحيني  هجر; �ملهنيني  قضية   G�
�طا%   � مناقشتها  حاليا  Qر�  حيث  خاصة  بصو%; 
�خلدما�   LاÎ  � بالتجا%;  �ملعنية  �لعامة  �التفاقية  عمل 
(�جلا�)، &�طا% �لعمل �لقانوS �لذ� يقوJ :عضا� منظمة 
�خلدما�،   � �لتجا%;  بتحرير  من خالله  �لد&لية  �لعمل 
 G:  Lملأمو� &من  �لعمومية.(44)  �لصحة  فيها خدما�  مبا 
 Jملناقشا� &�ملباحثا� �ل8 بد:� منذ عا� cتتمخض هذ
2000، عن �نتشا% �لتعامل &�لتجا%; � ÎاL �خلدما� 
�ألجنبية  �الستثما%��  جلذ~  فرصة  :�ا  كما  �لصحية، 
�لوطنية �  لأل&لويا�  تستجيب  جتعلها  بصو%;  �ملباشر; 
�ملجاL �لصحي.(45) &ال �فى :G هنالك بعض �ملخاطر 
 Gهنالك بعض �لبلد� G: ل8 تتر�فق ֲדذ� �لتحرير، حيث�
�ل8 لن تتمكن من حتقيق �لتو��G �لذ� Qعلها حتوL بعض 

�ملكاسب �ملحتملة =ا �� فو�ئد صحية ألغلبية سكا�ا. 
�خلدما�   LاÎ  � �لتجا%;   ���� �حلاال�،  بعض   �&
تتعلق  �ل8  �حلالية  �ملشكال�  &خامة  من  �لصحية 
&�ملسا&�;  �لصحية  للخدما�   Lلعا�� �لتمويل   Gبضما
 Gلبلد��  Gفإ  ،Lملثا� �ليها. &على سبيل   Lلوصو� � سبل 
من  �ألجانب  معاجلة  على  مو�%�ها   vتصر �ل8   ;gلفق�
ֲדا   ñتل  G: ميكن   Gكا مو�%�  بتحويل   Jتقو قد  �ملرضى 
باإلضافة  هذ�  �ملحلية.  باإلمد����  �خلاصة  �الحتياجا� 
�� :G �الحتياجا� �خلاصة بالسكاG �ملقيمني � ِ�ألماكن 
�لنائية &�لذين ال يتمتعوG بأية ميز�� يز��� ��اال بسبب 
�ملستشفيا� �لباحثة عن �لربح &تلك �ل8 يتم �ستثما%ها 
بتمويل خا%جي &ما تستهدفه من �Qا� :سو�" :كثر فائد; 

=ا.(46)
يتطلب :� :سلو~ يعn {قو" �إلنساG: G تقوJ �حلكوما� 
�لتمتع  على  جتا%ية  �تفاقية  أل�  �ملحتمل   gلتأث� بتقييم  
{قو" �إلنساG. &على هذc �حلكوما� :G توq �هتماما 
خاصا بأكثر �ملجموعا� �لسكانية �ختطا%� &�ملجموعا� 
�ملهمشة.(47) &على سبيل �ملثاL، ففي �طا% قضية �حلقو" 
�إلنسانية، قد يع¦ هذ� تقييم تأثg �التفاقية �لتجا%ية �ملعنية 
 �r� &ما  &�خلدما�  &�لبضائع  �لصحية  �ملر�فق  تو�فر  على 
 Lلوصو� �مكانية  &مد�  �لتكلفة،  Aتمل  كله  هذ�   Gكا
�يال�  مع  �لثقافية،  �لناحية  من  &مقبوليته  &نوعيته  �ليه، 
�هتماJ خا� بأكثر �ملجموعا� �ملعرضة للخطر.(48) &قد 

تكوG هنالك حاجة �� توضيح ما لالتفاقية من �حتماال� 
� تعزيز �لتمتع {قو" �إلنساG :& �حلث عليها.  

&&فقا لالتفاقية �لعامة �ملعنية بالتجا%; � ÎاL �خلدما� 
(�جلا�)، تتمتع �لبلد�G بنو\ من �ملر&نة � تدبg جتا%; 
&تفي  &حتميه  �لصحة   � �حلق   Jحتتر بصو%;  �خلدما� 
تنظيمية  الستر�تيجيا�  �عتما�ها   Lخال من  &rلك  به 
 Gلد&لة {ماية حقو" �إلنسا� Jلتز�� G� .تنفيذها لآلليا�&
يع¦ على سبيل �ملثاL مسؤ&لية �حلكوما� � ضماG عمل 
تبعا  �خلاصة،  كالشركا�  للد&لة،  �لتابعة   gغ �=يئا� 
 Lكما هو منصو� عليه من خال Gحقو" �إلنسا gملعاي
�حلكوما�  على  يتعني  �خر،   nمبع& �لقضائية.  سلطتها 
�لنهج  نفس  على   gتس �لثالثة   vألطر��  G: تضمن   G:
�عتما�ها   Lخال من  �إلنسانية   �حلقو"   gمبعاي �خلا� 
تضمن  �ل8  �إلجر����  &سائر  &�لسياسا�  للتشريعا� 
�ملعلوما�،  &جو�;  �لصحية،  للرعاية  �لصحيح   Lلوصو�
�ل8  �لوسائل   gبتوف �ô. كما Qب :G تقوJ �حلكوما� 
يسهل �للجو� �ليها لتقومي :� موقف يستنكر على �ألفر�� 

حقهم � �لوصوL �� �لبضائع &�لتمتع باخلدما�.(49)

@paÜaáfl�a@ÒÜÏu@¿@·Áb�Ì@Êc@Òäbvn€a@ãÌã•@Êdí@Âfl
@Új»ó€a @p˝‡»€bi @|iã€a @ÒÜbÌå @∂g @Úœbö�bi @bËnÓ€b»œÎ
@fib�a@¿@Ú‡ƒ‰fl@›‡«@paäb†g@⁄b‰Á@ÊÏÿm @Êc@Ú�Ìãí
@fiÏ∏@�€a@pbÓ–ìn�‡‹€@Âÿ∫@Lfibræa@›Ój	@Û‹«Î@NÔzó€a
@�€a@pbflá©a@�»i@‚á‘m@Êc@k„buc@ÂÌã‡rn�fl@›j”@Âfl
@pbÓ–ìn�‡‹€@Âÿ∫@b‡◊@N›j”@Âfl@bËÓœ@ÒãœaÏnfl@Âÿm@'
@µÓzó€a@µÓ‰Ëæa@lân§@ÚÓ–Ó√Î@›ˆaái@ãœÏm@Êc@ÒáÌáßa
@›Çá€a @bflc @NÜ˝j€a @⁄ãm @∂g @LbË„Îái @LÊÏ»�Ì @á” @ÂÌâ€a
@bõÌc @Âÿ‡Óœ @k„bu˛a @Ûöãæa @Úßb»fl @Â« @·v‰Ì @â€a
@Êbÿ�€a @‚á¶@�€a @’œaãæa @ÙÏn�fl @…œä @¿ @ÈflaáÉn	a

NH50IµÓ‹�a
@Òäbvn€a@Ú‡ƒ‰flÎ@ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰fl@µi@Ú◊�ìæa@pbÓ”b–m¸a
@LÚÓflÏ‡»€a@Úzó€aÎ@ÚÓ€Îá€a@Òäbvn€a@Ú‡ƒ‰fl@ÚÓ”b–maÎ@LÚÓ€Îá€a

N113-112@pbz–ó€a@¿

(44)%غم تنفيذ �تفاقية �جلا� 

� عاJ 1995، "�ال 
:نه حË �آلG فإG �آلثا% 

�لتحر%ية ظلت Aد&�; حيث 
&ضعت �لبلد�G �ألعضا� 
� منظمة �لتجا%; �لد&لية 

بعض �اللتز�ما� �ل8 � يتم 
�لعمل ֲדا حË �آلG". منظمة 

�لصحة �لعاملية &منظمة 
�لتجا%; �لد&لية. �تفاقيا� 

منظمة �لتجا%; �لد&لية 
&�لصحة �لعمومية: �%�سة 

مشتركة بني منظمة �لصحة 
�لعاملية &منظمة �لتجا%; 
�لد&لية. جنيف، منظمة 
�لصحة �لعاملية &منظمة 

�لتجا%; �لد&لية، 2002، 
47. � �طا% عمل �تفاقية 
 LاÎ � ;%لتجا� Gجلا� فإ�

�خلدما� �لصحية تع¦: 
"توفg �لعاملني �ملتخصصني 
 Lملتخصصني � �ملجا� gغ&
�لصحي، &توفg �خلدما� 

�لتمريضية &خدما� 
�ملستشفيا� &�خلدما� 

�إلسعافية &�ملعاجلة �لنفسية 
�لعصبية، &�خلدما� �لطبية 

�ملساعد; من قبل �ملخت��� 
 ."Gت��� �ألسناê& لطبية�

تعريفا� &مد�&ال� من 
:جل �لصحة &%�}ي 

�لسياسة �لتجا%ية: مسر� 
yتو� على 103 مصطلحا 
صحيا متد�&L عامليا. (&ثيقة 
� تنشر، &تتو�فر عند �لطلب 

من قسم �لعوملة &�لتجا%; 
GTH/) لصحة�&

ETH/SDE)، منظمة 
�لصحة �لعاملية، 1211 
جنيف، 27، سويسر�).

(45)�تفاقية منظمة �لصحة 

�لعاملية &منظمة �لتجا%; 
�لد&لية. �تفاقيا� منظمة 
�لتجا%; �لد&لية &�لصحة 

�لعمومية: �%�سة مشتركة 
بني منظمة �لصحة �لعاملية 

&:مانة منظمة �لتجا%; 
�لد&لية. جنيف، منظمة 
�لصحة �لعاملية &منظمة 

�لتجا%; �لد&لية، 2002 
 .19

(46)�ملرجع �لسابق، 

.113–112
Hunt P(47). تقرير 

للمقر% �خلا� لألمم �ملتحد; 
حوL حق كل شخص 

� بلوõ :على �ملستويا� 
�ملمكنة من �لصحة �لبدنية 
&�لنفسية. جنيف، �ملجلس 
�القتصا�� &�الجتماعي، 

جلنة �حلقو" �إلنسانية، 
 ،E/CN.4/2003/58

�لفقر�� 82–85.
(48)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 17، �لفقر; 12.
 Nygren-Krug(49)

H. 25 سؤ�ال &�جابة 
حوL �لصحة &�حلقو" 

�إلنسانية. جنيف، منظمة 
�لصحة �لعاملية، 2002، 

(�لصحة &�حلقو" �إلنسانية 
سلسلة %قم 1)، 15.

(50)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 45، 112–113. 
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@ãq˚Ì@Êc@…”Ïnæa@ÂflÎ@NYangtze@
n≠bÌ@ãË„@�«@›n◊@Úq˝q@@Âfl@ÊÏÿnÌÎ@�fl@182@È«b–mäa@á	@ıb‰ji@bÓ€by@µó€a@‚Ï‘m
@òÉí@µÌ˝fl@1~3@fib‘n„a@¿@Èjj�i@Ú„Ïÿnæa@Ò�zj€a@kj�nm@“Ï	Î@N2009@‚b«@fiÏ‹¢@µÌ˝æa@ÚÓÁbœäÎ@Úzñ@Û‹«@á�€a@aâÁ
@Û‹«@îÓ»m@�€a@ÚÓ„bÿ�€a@pb«Ï‡�a@bflc@NbËœb–ö@Û‹«@ÊÏ‡Ó‘Ì@òÉí@ÊÏÓ‹fl@20@÷Ï‘y@Û‹«@ıaán«¸a@∂g@Úœbö�bi@›”˛a@Û‹«
@‚á»i@�bzñ�aÎ@ÍbÓæa@paÜaáflgÎ@ÚÓzó€a@pbflá©a@·�nmÎ@NÚzó€bi@…n‡nm@¸Î@Ò�‘œÎ@LÚ	áÿnfl@pb«Ï‡™@ÔËœ@Êa
©a@“b–ö
@bflc@NfibË	�aÎ@Újó®aÎ@LÏˆã€a@lbËn€¸aÎ@LÔˆbj€a@ájÿ€a@lbËn€aÎ@LÚÓfl
ÓmbflÎã€a@Û‡®bi@pbibñ�a@Âfl@ÚÓ€b«@k�„@…fl@bËnÌb–◊
@ÚÓœ
‰€a@Û‡®a@ıbiÎÎ@LÚiÏ‘ræa@ÊaáÌá€aÎ@bÌä˝æa@›rfl@ÚÓˆbiÏ€a@ÙÎaá»‹€@áÌáu@Âfl@tb»j„¸a@fib‡nya@›‡ìnœ@ÙãÇ˛a@ÚÓzó€a@ã†bÉæa
@Npb∫�€a@ıaÜÎ@Ll@¡‡‰€a@Âfl@Ô„bibÓ€a@Œbflá€a@lbËn€aÎ@LÚÌÏ‹ÿ€a@Úflå˝næa@…fl@hantaanvirus@Êbn„b�a@ëÎ�œ@Â«@·ub‰€a
@äb‘nœa@Âfl@›ÿi@Ú”˝«@È€Î@fib–†˛aÎ@pa�Ãó€a@ıb�‰€a@kÓóÌ@k‹‘€a@Ú‹õ«@¿@…ˆbí@fi˝n«a@ÏÁÎ@LKeshan@Êbíb◊@�ãfl@bflc
@kÓóÓ€@ãËƒÌ@Êc@›‡nzÓœ@LÚ˜iÎ˛bi@Ú„Ï†Ïæa@Â◊bfl˛a@¿@ÚÓˆaâÃ€a@·ƒ‰€aÎ@Ú‰–»næa@lÏj®aÎ@ÚÌÏ»æa@Ú	Î�–€aÎ@L‚ÏÓ‰Ó‹�‹€@Úi�€a
@Û‹«@Ïn±@â€a@·z–€a@Û‹«@—ìÿ€a@‚á«@kj�i@äÏ‹–€bi@·‡�n€a@¿@›r‡næa@áÌáËn€a@bõÌc@Ÿ€b‰ÁÎ@@NÒÜÎã�æa@ÚÓ„bÿ�€a@pb«Ï‡�a
@…–mãÌ@Ú�ì„@ÚÓ‹Ó€@ÒbÓy@Âfl@ÈjybóÌ@bflÎ@Ú‹flb»€a@ÙÏ‘€a@Âfl@áÌá»€a@…‡§@…flÎ@NÚÓœÏßa@ÍbÓæa@Û‹«@—ìÿ€a@Îc@äÏ‹–€a@Âfl@Új�„
@ãr◊c@bflc@Nµó€a@¿@aäbìn„a@ÚÌá»æa@�aãfl˛a@ãr◊c@s€bq@LÊ˝Ó�€a@ıaÜ@äbìn„bi@ÜaÜ
ÌÎ@Lãìj€a@Ô«b‰æa@åÏ»€a@ëÎ�œ@fib‘n„a@ã�Ç
@Ô‹Ó–�€a@ıaá€a@aâÁÎ@NÊa
©a@bËi@áuaÏnÌ@�€a@Ú‘�‰æa@fiÏy@pbÓ	äbË‹j€a@ıaÜ@äaã‘n	a@ÚÓ„bÿflg@¿@›r‡nÓœ@÷˝†�a@ÈuÎ@Û‹«@paáÌáËn€a
@›óm@ıaá€bi@Ú„Ï†Ïfl@’†b‰fl@b�˝Ç@o„Ïÿm@Lbflb«@40@‚aÜ@â€a@Úzœbÿæa@wflb„ãi@Âfl@·Àã€a@Û‹«@
n≠bÓ€a@ãË„@fiÏ�i@aã‡n�fl@fia
Ì¸
@Ú˜iÎc@pãË√@L@ÙãÇc@ÒáÌá«@Â◊bflc@¿Î@NChongqing@w‰Ó◊@w„Ïí@Û‹«c@·◊500Î@á�€a@›–	c@·◊@40@@∂g@bËnyb�fl
@c@Ê�a@Ûny@…öÏÌ@'Î@NÜÎá�€a@Úflb”g@á»i@dì‰m@�€a@pb„a
©a@fiÏy@ÚÓ‹Ó–�€a@ÙÎaá»€a@Âfl@bÁ�ÀÎ@bÌä˝æaÎ@pbÓ	äbË‹j€a@ıaá€

NÚÓflÏ‡»€a@Úzó€a@Û‹«@á�€a@bË»õÌ@�€a@paáÌáËn‹€@áón‹€@wflb„ãi
@351 @o�„¸ @Ú‹™ @LÊÏ�◊bu @Êb◊Ï	Î @˝	 @ÊbÌäÜc @"_pb‘j† @t˝r€a @Îà @µó€a @á	 @ZÚflb»€a @äbjnÇaÎ @ÚÓflÏ‡»€a @Úzó€a"

N1998@ÏÌbflOäbÌc@16@L1450–1449ZH9114I

@ÚÓzó€a@pa7qdn€a
@@ãubËæa@Âfl@Û‹«

@‚Ï‘Ì @Âfl @Û‹« @ÚÓzó€a @pa�qdn€a @·�‘€a @aâÁ @fiÎb‰nÌÎ
@Úzó€a@ÊÏ‡õfl@fi˝Ç@Âfl@Ÿ€àÎ@LãubËæa@Û‹«@c@fib‘n„¸bi
@Û‹« @Ïn±Î @NÈmaà @Üã–€a @Úzói @’‹»nÌ @b‡ÓœÎ @ÚÓflÏ‡»€a
@›rfl @Òãv�a@�iám @b�˝Ç@Âfl@·nÌ @�€a @Ú–‹nÉæa @›ˆb	Ï€a

NÜÎá®a@Û‹«@*ã•@Îc@åbvnya@Âfl@·nÌ@bfl

 @pa7qdn€aÎ@ÚÌ5ßa@Òãv:a  -6
ÚÓzó€a  

ÚÓ‡‰n€a@kjèi@›‘n‰Ì@Âfl �
 Jيقو G: يتعلق باحلقو" �إلنسانية �يتطلب �ألسلو~ �لذ
�لعاملوG بأ� مشر&\ للتنمية بتقدير تأث�gته على حقو" 
�إلنساG مبا فيها حق �لتمتع بالصحة.(51)  ففي &�قع �ألمر، 
�لسياسا� &�ملشا%يع �ل8 تنفذ بصو%; "يفترu" :�ا حتث 
على �لتنمية،  تتم بإ�اL شديد من حيث �لدعم :& �ملعونة 
�ملتأثر;.(52)  للمجموعا�  �ملوجهة من �جلها� �خلا%جية 
&هنالك حو�q 10 ماليني شخص كل عاJ � �ملتوسط، 
يتنقلوG بسبب �ملشا%يع �خلاصة بالسد&� فقط.(53) &يتأثر 
�إلثنية  &�لقلة  �ألصليني   Gلسكا� من  كل  êتلفة  بنسب 

&�لفقر�� من �حلضر &�لريف.(54) 

(51)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 47، �لفقر�� 82–85.
Loughma S(52). ما هي 

�=جر; �جل�ية؟ :كسفو%�، 
�=جر; �جل�ية على شبكة 

�إلنترنت:
     (http://www. 
 forcedmigration.

 org/whatisfm.htm,
  accessed 23/03/

2004)
(53)�ملرجع �لسابق.

(54)�ملرجع �لسابق.

fljLiçïÉåëíÉáåJiçã=OMMM
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ÊÏ˜u˝€aÎ@bÓ‹ÇaÜ@ÊÏyåb‰€a �
� �حلاال� �ل8 حتد© فيها �لصر�عا�، غالبا ما يتصاحب 
نز&b �لسكاG بb&á �لعاملني �لصحيني :يضا، مما يتسبب 
�حليوية  �لسبل  &�عاقة  �لصحية  �خلدما�  � متز" &حد; 
:مر�ضا متت   Gفإ �لرعاية.(55) &نتيجة =ذ�،   �� Lللوصو
مكافحتها � �ملاضي قد تظهر من جديد &تتخذ شكل 
�أل&بئة. فعلى سبيل �ملثاL، � :نغوال، كاG ��� �ملثقبيا� قد 
�÷فض بني 1949 &1974 من 2500 حالة �� ثال© 
حاال� فقط &لكنه عا� &ظهر من جديد بنسبة &�حد �� 

ثالثة :شخا� معرضني لإلصابة به � :نغوال.(56)

@fib–†˛aÎ @pbËfl˛a @b‡Ó	¸Î @µÓ„áæa @Êdi @⁄aäÜ�a @ÜaÜ
Ì
@Úªb‰€a @pa�qdn€a @Âfl @Û‡ƒ»€a @Òd†Ï€a @ÊÏ‹‡znÌ @·Ë‰fl
@·Áäaã�öbi@Îc@L·Ënibñhi@ıaÏ	@LÚrÌá®a@pb«aãó€a@Â«
@bflc@H57IN›n‘€a @Îc@Ùàˇ€@·Ëöã»ni @Îc@LaáÓ»i @�Î
‰€a @∂g
@ıb�‰€a@Ô„b»ÌÎ@Lµ«äbónæa@µiäb�a@Âfl@ÊÏ„ÏÿÌ@á‘œ@fibuã€a
@…fl @Llaâ»€bi @Ú‡»–æa @ÚìÓ»æa @Âfl @Â�€a @äbj◊Î @fib–†˛aÎ
@’œa�æa@—‰»€a@Âfl@·ËnÌb‡®@ÚÓœb◊@paıaãug@àb¶a@‚á«

NÙàˇ€@·Ëöã»m@Îc@fi˝Ãn	¸aÎ@lÎã®a@…fl
@¿ @Ú‡Ó�u @ÚÓzñ @ã†b¨ @pbÓn–€aÎ @ıb�‰€a @ÈuaÏmÎ
@paıaán«˝€@bÌbzö@Â»‘Ì@bfl@bj€bÀ@sÓy@µ˜u˝€a@pb‡Ó¨
@NÂËn	aãy @·Ëi @›◊Ïæa @ëaã®a @›j” @Âfl @Ûny @LÚÓ�‰ßa
@µi @bËÓ‹« @|�fl @ıaãug @%@�€a @pb«Ï‡�a @Ùáyg @¿Î
@·Ó¨ @ıb�„ @Âfl  %25 @Êc @áuÎ @Lá„Îãi @Âfl @µ˜u˝€a

H58INÔ�‰ßa@—‰»€a@∂g@Âöã»m@á”@aÏjπb◊

ÔébÓè€a@ıÏv‹€a@Ïj€b† �
غالبا ما يتعرu �لالجئوG &طالبو� �للجو� �لسياسي منهم 
 �rلأل تعرضهم  عن  �لناwة  باالضطر�با�  �إلصابة   ��
&بعدهم  �لقلق  مشاعر  من  معاناִדم   �� �ضافة  &�لكر~ 
 uتعر من  منهم   Gيكو ما   �gكث& عائالִדم.  :فر��  عن 
�إليذ��  فيها  مبا  �إلسا�;،  :نو�\  &سائر  للتعذيب  بالفعل 
 &: gجلنسي. :ما �لعجز �لنفسي �الجتماعي سو�� �لقص�
�لطويل �ألمد فو�%� حد&ثه بني �لسكاG �لنا�حني مما yد 
:حيانا من قد%ִדم على �لتكيف بسهولة :& بصو%; نشطة 

� �لبلد�G �ملضيفة.(59) 

@@â€a @Ô	b‘€a @—”Ïæa @á‘‰i @Ô„b�Ì�€a @,�€a @Üb•¸a @‚b”
@bæ @aãƒ„Î @H60INbÓ„b�Ìãi @¿ @ÊÏÓ	bÓ�€a @ÊÏ˜u˝€a @È€ @�ã»nÌ
@·v‰m@á”@�€a@ÚÓzó€a@ã†bÉæbi@’‹»nm@p˝ÿìfl@Âfl@ÈËuaÏÌ
@Ô»„@á‘œ@LÜ˝j€a@∂g@µflÜb‘‹€@ÚÓzó€a@pbÌãzn€a@ã§@'@aàg
@·Ë‰Ói @Ú‘r€a @Âfl@Ïu@ıb‰j€ @ıbj†˛a@ÈÓ€ÏÌ @â€a @o”Ï€a @Ú‹”
@‚á‘æa @·«á€a @ò‘„Î@LkÌâ»n€aÎ@Ùà˛a@Âfl@µub‰€a @µiÎ
@ÊcÎ @LÚÓ�–‰€a @Úzó€a @p˝ÿìæ@Ú»–mãæa @pbibñ�a @Úßb»æ
@ãƒ®@µöã»æa@ôbÉí˛a@Òáíb‰fl@!»Ì@bπg@Ô€b®a@‚bƒ‰€a
@Îc @¡Ó�¶ @c @ÊÎáiÎ @paãÌâ• @ÚÌc @·Ìá‘m @ÊÎái @Úßb»æa
@›uc @Âfl @ÚÓ€Î˛a @ÚÌb«ã€a @ıbj†c @|œbÿÌÎ @NÏÃ€ @·«Ü @c
@Îc@kÌâ»n‹€@·Ëöã»m@ÊÏ«áÌ@ÂÌâ€a@ôbÉí˛a@…fl@Új◊aÏæa

@NH61IÔ�–‰€a@Îc@È‰fl@Ô„áj€a@áÌáì€a@Ùà˛a@Îc@lbónÀ¸a

ÊÏiãËnæa@ÊÎãubËæa �
 Jلبال� :ما� Lملزيد من �لقيو� �لشديد; على �خو� Lخا�� G�
�ملهاجرين بصفة عامة قد %فع من :عد�� من yا&L �لتسلل 
 ;gية. &متو� سنويا :عد�� كب{% gخلها بطريقة غ�� ��
من �ملهاجرين عند ִדرֲדم من �لسلطا� سو�� عن طريق 
�أل%u :& �لبحر، مع ما yد© من حاال� مأسا&ية مثل 
�ملر�كب  :حد  ���� �ولة  عندما  غر" 356 شخص¢ 
 ،(62)2001  Jعا �ند&نيسيا  سو�حل  على  ֲדم  &غا� 
�حد� عربا�  �لصني � خلفية  من  مهاجرين  &�ختنا" 

.(63)2000 Jلنقل � مينا� �&فر ب�يطانيا عا�

HÒãv:a@Òäb§I@Òäbvn€a@bÌbzö �
 � للتحكم  قسرية  &طرقا  :ساليب  �لتجا%   Jيستخد
ضحاياهم &منها مما%سة �خلد\، &�الحتياL، &�لتخويف، 
&�لعزL، &�لتهديد،  باإلضافة �� �ستخد�J �لقو� �لبدنية 
 ��gلتأث� بعض  &تتمثل   .Gلديو� طريق  عن  &�الستعبا� 
�لصحية �لسلبية �ل8 يعاS منها ضحايا �لتجا%; &غالبيتهم 
من �لنسا� &�ألطفاL، � تعرضهم بصو%; كبê �� ;gاطر 
�إلصابة باالعتالال� �لصحية &قلة حيلتهم &قد%ִדم على 
 Sيعا من  بني  &السيما  �لصحية  �خليا%��  &حتقيق  تنفيذ 
منهم من �ملعيشة حتت ظر&v فقg;، :& يتعرu للعنف 
�لبدS :& �ضع لعبو�ية شر&| �لعمل �لقاسية، �ضافة �� 

(55)�لوضع �الجتماعي &�لصحي 

للنا�حني ��خليا � �لبوسنة 
&هر�جوفينا. جنيف، �ملركز 

�لد&q للهجر; &�لصحة، 
.7 ،1996

(56)�لتأثg �لصحي على 

�حلركا� �لتنقلية �ل8 حتد© 
عق �لصر�عا� – جتربة 

مو�مبيق، تقرير ملؤمتر مابوتو 
 .1996/03/22–20
جنيف، �ملنظمة �لد&لية 

للهجر;، 1996، 11. 
(57)حالة �ألمها� � �لعا�، 

 ،Lشنطن، �نقذ&� �ألطفا�&
 .1 ،2003

 (http://www.
savethechildren.

org/mothers/
report_2003/index.
asp, accessed 23/03/

2004)
 .Carballo M(58)

 Gلنا�حو� ،G&ملهاجر�
&�لسلوكيا� �لعنيفة: حتد 
متز�يد للصحة �لعمومية. 

جنيف، �ملركز �لد&q للهجر; 
&�لصحة، 1999. 

(59)"بدال من �عا�; �لتأهيل 

&توفg  بيئة مساعد; لألفر�� 
 Jا%بني من �لضغو|، تقو=�
�حلكوما� بالعمل &�إلنفا" 
على �Qا� بيئة مليئة بالتهديد 
&�خلوv متاما مثل تلك �ل8 
 ".Iهر~ منها هؤال� �لنا

 Silove D ،Steele Z
Mollica RF،. �حتجا� 
�لالجئني �لسياسيني: �عتد�� 
على �لصحة &على �حلقو" 

�إلنسانية &على �لتنمية 
�الجتماعية. النست، 2001، 

 .37–1436:357
 Gلسياسيو� G(60)�لالجئو

 ñالحتا� �لط� ،Gصحتهم. لند&
 .2003 ،Sل�يطا�

(http://www. bma.
org.uk/ap.nsf/

Content/asylumse
 ekershealth,

accessed 23/03/
2004)

 G(61)�ألطبا� &�لالجئو

 ñالحتا� �لط� :� .Gلسياسيو�
 Gلطبيو� Gملهنيو� .Sل�يطا�

&�حلقو" �إلنسانية: �ليل من 
 .gمتغ Lعما: L&جل جد:
 ،Zed Books ،Gلند
.412–382 ،2001

 Rodriguez(62)

Pizarro G. تقرير للمقر% 
�خلا� حوL �حلقو" �إلنسانية 
للمهاجرين. جنيف، �ملجلس 

�القتصا�� &�الجتماعي، 
جلنة �حلقو" �إلنسانية، 

 ،E/CN.4/2002/94
2002، �لفقر; 32.

(63)�تفاقية �ألمم �ملتحد; ضد 

�جلرمية �ملنظمة ع� �حلد&�: 
بر&توكوL ضد ִדريب 

�ملهاجرين. فيينا، مكتب �ألمم 
�ملتحد; �ملع¦ باملخد%�� 

&�جلرمية، 2000.
 (http://www.

unodc.org/palermo/
 smugg.htm,

accessed 24/03/
 2004)

fljL^äó~å~â=NVVR
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لقد تبني :يضا :G �الحتجا� يؤثر سلبا على تو�فر �لرعاية 
�لتمتع   � &�حلق  �ليها   Lلوصو� سهولة  &على  �لصحية 
 � �لتبليغ،  مت   ،Lملثا� سبيل  فعلى  &�خلصوصية.  بالسرية 
 G:& ،Iلفحوصا� جتر� {ضو% �حلر��  G: حينه، على
 u&لرعاية �لطبية �ضع �� ما يتم من تفا� �� Lلوصو�
مع �لعاملني � غg �أل&قا� �ملتعاقد عليها، &:G �ملو�عيد 

�لطبية قد تلغى � حالة غيا~ �ملر�فقني �لر}يني.(66)

 �� �حلاجة   p%تد �ل8  �لغربية   Gلبلد�� من  �لعديد   �&
عن  �لكشف  مر�سم  تستكمل   Ëح �الحتجا�  بعض 
�=وية &�لتحر� �لصحي، يسو� �الجتاc حاليا �و �طال" 
هناp �عو;  �ألمر،  &�قع  �ملجتمع(67). &�  �ملهاجرين � 
يتم تر&Qها حاليا � كل مكاG باتبا\ نظاJ ثالثي �ملر�حل 
 bالنفتا� ¥ bيبد: باالحتجا� �ملحكم ¥ �الحتجا� �ملفتو
على �ملجتمع، :& �تبا\ نظاJ مؤلف من هذc �لنظم معا.  
�نسانية {يث  تكلفة &:كثر  :قل  بالفعل  &قد يكوG هذ� 
يسمح للقا�مني �جلد� بالعيش مع :قربائهم :& :صدقائهم، 
مع �ستيفائهم لكل ما يطلب منهم :& �فعهم لكفالة ما 
�لعامة  :& ضماG &بذ� فقد تنخفض �حلاجة �� �لوسائل 

(68).Jللمبيت &�لطعا

ZÂv�€a@∂g@ÜbË�ö¸a@Âfl
Ô	bÓ�€a@ıÏv‹€a@,€b†@åbvny¸@ÚÓzó€a@k”aÏ»€a

@ÊÎãñb‰æa @ıbj†˛a" @Ú‡ƒ‰fl @Èmãuc @sÌáy @|�fl @¿
@ÂÌ
vn�a@Ô	bÓ�€a@ıÏv‹€a@,€b†@›-@"Êb�„�a@÷Ï‘®
@Âfl @�Ï„ @ÏÁ @åbvny¸a @Êc @µjm @LÒáznæa @pbÌ¸Ï€a @¿
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�آلثا% �ملترتبة على �لصحة �إلجنابية &�جلنسية &ما تشمله 
فيه،  �ملرغو~   gملنقولة جنسيا، &�حلمل غ� �لعد�&�  من 
�ملناعي  �لعو�   I&gف& &�لعقم،  �آلمن،   gغ  uإلجها�&
�لصحية  �ملضامني  �خر�  &ليس   �gخ:& &�إليد�،  �لبشر� 

�ل8 تتعلق بالنو�حي �لعاطفية &�لنفسية.(64)

  @bflÎ@ÂÌãubËæa@åbvnya  -7
ÚÓzñ@pbÌá•@Âfl@Èöã–Ì  

�لذين  �ملهاجرين  مع  منطية  بصو%;  �حلكوما�  تتعامل 
:كثر  �ملشكال�  من  نو\  :�م  على  �ليها،   Gيصلو
مو�جهة  &بغية  ��فعة.  قو;  :�م  على  معهم  تعاملها  من 
 Gلبلد�� حكوما�  :نشأ�  �ليها،  تفد  �ل8  �لتدفقا� 
�ملضيفة مر�كز الحتجا� �ملهاجرين من :جل �لتعامل معهم 
قبل  &حتر� حاالִדم &غr gلك من �إلجر���� �إل��%ية 
�لسماb =م باالستقر�% � �لبلد �ملضيف، هذ� �G }حت 

=م :صال بالدخوL &�الستقر�% فيها.
@¿@pbÓ‰Ó»�n€a@ãÇaÎc@¿@ÚÌÜbón”¸a@pbflå˛a@ojì„@bflá‰«
@›ÇaÜ@’qÏfl@�À@ãubËfl@—€c@90@Ÿ€b‰Á@Êb◊@LbÌäÏ◊@lÏ‰u
@Ü˝j€a@ÒäÜbÃ∑@·Ë‰fl@“¸�a@∂g @ ãflaÎ˛a@oÓ�«c@á”Î@NÜ˝j€a
@˝ñc@Êb◊@·Ë‰fl@áÌá»€a@Êc@Âfl@·Àã€a@Û‹«@ÚflaãÀ@…œÜ@Îc
@›j”@ÊÎãubËæa@
vn±@bfl@bj€bÀÎ@N…œá€a@È‰ÿ∫@¸Î@˝†b«

NÚ	áÿfl@ÚÓ„b�„g@�À@“Îã√@¿@·Ë‹Óyãm
.ASA 25O02O99@L‚b»€a@Ï–»‹€@Ô€Îá€a@Üã�æa

.1999@ãÌa�œO¬bjí@L‚b»€a@Ô€Îá€a@Ï–»€a

 � ترغب  ال   &: تستطيع  ال  �ملضيفة   Gلبلد�� كانت  &ملا 
�الستثما% بصو%; قوية � ÎاL �لصحة &�إلصحاb ��خل 
�لعديد   Gفإ �لالجئني،  �الحتجا� &� معسكر��  مر�كز 
 uألمر�� Lمؤ�يا بذلك �� �نتقا Iمكتظا بالنا Gمنها يكو
�لسا%ية. :ما �ملهاجر&G �=ا%بوG من &يال� �حلر&~ &سائر 
فئا� �ملهاجرين مثل ضحايا جتا%; �=جر;، فقد يعانوG من 
تعذيب،  من  له   Gيتعرضو ما  عقب  يأ¤  �لذ�  �لكر~ 
 v&بالظر تز���  �ل8  �لعد&�نية  %غباִדم  من  يضاعف  مما 
�ملحيطة � هذc �ملر�كز &باألسلو~ �لذ� يعاملوG به. :ما 
�حتماL تأثg هذc �ملعاملة على �ألشخا� �ملعنيني &كيفية 
 Jاللتز��" G: ضح على�& gعلى �ألمد �لطويل فغ gهذ� �لتأث

�أليديولوجي" بني �ألطفاL عندما يتر�فق باضطر�با� ما 
بعد �لتعرu للكر~ &�أل�r، ميكن :G يؤ�� الحقا �� 
�لتعامل   � يتسبب  &قد  �حليا;  مسا%   � �لعنف   Yنتها�

بصو%; عنيفة ��خل �ملجتمعا� �ملضيفة &ضدها.(65)

 .Phinney A(64)

 Lلتجا%; بالنسا� &�ألطفا�
من :جل �الستغالL �جلنسي 

� �ألمريكتني. &�شنطن، 
�لنسا� &�لصحة &�لتنمية، 

منظمة �لصحة �لعاملية، �ملكتب 
�ألمريكي، 2001، 4–6. 
(65)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 58، 12–13. 
Loff B(66). �حتجا� 

�لالجئني �لسياسيني � 
:ستر�ليا. النست، 2002، 

.792:359
 ،L(67)�لسويد، على سبيل �ملثا

يتم �حتجا� �لو�فدين للتحقق 
 bمن شخصياִדم، ¥ يطلق سر�

معظمهم بعد فتر; &جيز; 
جد�، &السيما ��r كاG لديهم 
:قا%~ :& :صدقا� � �لسويد. 

&� �لسويد، ميكن �حتجا� :� 
 .Jطفل ملد; ال تتجا&� ستة :يا
نشر; �عالمية حوL �ملهاجرين: 

:سئلة &:جوبة. سيدS، �لعفو 
�لعاJ، :ستر�ليا، 2001.

 (http://www.
amnesty.org.au/

whats_happening/
refugees/resources/

fact_sheets/
 General_Questions,

accessed 24/03/
 2004)

 ،Glebe .(68)بد�ئل �الحتجا�

Îلس �لالجئني بأستر�ليا.
(http://www. 

refugeecouncil.org.
au/html/current_

issues/alternatives1.
 html, accessed

24/03/2004)
(69)من �الضطها� �� �لسجن: 

�لنتائج �لصحية الحتجا� 
�لالجئني �لسياسيني. بوسطن 

&مدينة نيويو%p، :طبا� 
من :جل �حلقو" �إلنسانية 
(PHR) &برنامج بلفيو/

جامعة نيويو%p ملن جنى من 
�لتعذيب، 2002.
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شخص  كل  {ق   q&لد�  Gلقانو�  vيعتر
� :G يترp &طنه(70)، &على �لنقيض فليس 
 �: على   uيفر مشابه   Jلتز��  �: هنالك 
 qضيها. &بالتا�%: Lبدخو bبلد �خر �لسما
فقد �لغيت �لتصرyا� �خلاصة باخلر&Y من 
�لبلد � معظم �لبلد�G &ما��لت تصرyا� 

�لدخوL لبعض �لبلد�G سا%ية &Qر� �لعمل ֲדا.

بصو%; تقليدية، كانت �لقضايا �ملتعلقة با=جر; تقع ��خل 
نطا" �لسيا�; �لوطنية. :ما �ليوJ فإG �حلكوما� � �لعديد 
تنتهج :سلوبا مقيد� للهجر;. &جتر� �=جر;   Gلبلد�� من 
 vملتز�يد �ملصحو~ باخلو� �لتمييز  حاليا حتت ستا% من 
�لوطنية  �لسياسا�   �� �ضافة  �ملهاجرين   cجتا &�لعد�&; 
 � Yلبال� &�الندما�  �� Lل8 جتعل من �لصعب �لدخو�
�ملجتمع &�لتمتع بأية %فاهية فيه. :ما �لضربا� �إل%هابية 
�ل8 حدثت � 11 :يلوL/سبتم� عاJ 2001 &�ل8 تبعها 
باألمن فقد ساعد�  �لوطنية �خلاصة  تنفيذ �الستجابا� 
على �يا�; هذc �ملو�قف شد; &���� من �شتعاL مباحثا� 

مؤيد� �لسياسا� �ملقيد; للهجر;.(71)

يز��� �العتر�v بأG �لتمييز على :ساI �حلالة �لصحية هو 
يشا%  �إلنساG.(72) &ال  �لد&q حلقو"   Gلقانو� جز� من 
�ليه بصو%; &�ضحة � �ملعاهد�� �لد&لية �خلاصة {قو" 
 &: �لعنصر   &: باجلنس   Lملثا� على سبيل  مقا%نة   Gإلنسا�
 � &�سع  نطا"  على  يدخل  فإنه  هذ�،  &%غم  �لدين. 
�ل8  مضموG "�أل&ضا\ �ألخر�" ليصبح :حد �ملو�ضيع 

yرJ �حلديث فيها.

�G تصنيف �ملهاجرين &فق &ضعهم �لصحي مما%سة شائعة. 
كوسيلة  �لتحر�   Jباستخد� �حلكوما�  بعض   Jتقو&
�ملهاجرين  لتحويل  �لضر&%ية  �ملعلوما�  على   Lللحصو
حكوما�  فهنالك  �لنقيض  &على  �لصحية،  �لرعاية   ��
تستخدJ هذc �ملعلوما� ملنع �لدخوL �� بال�ها. &على 
�لر}يني عند  �ملؤقتني  �لعاملني  �ملثاQ ،Lر� حتر�  سبيل 
بأ�  مصابني  كانو�   �r� ما  ملعرفة  سويسر�   ��  Lلدخو�
:� عقد عمل  �صد�%  قبل  :مر�u شائعة، &yد© هذ� 
=م. &ال مينع هذ� من قياJ �لد&لة مبعاجلة معظم �لعد�&� 
�ل8 يسهل معاجلتها مبا فيها مرu �لسل.(73) &&فقا لو��%; 
بلد� تطلب من   60 qخلا%جية �ألمريكية، هنالك حو��
�ألجانب �جر�� �لفحص �خلا� باإلصابة بفI&g �لعو� 
 �� بالنسبة  &rلك  �ليها   Lلدخو� قبل  �لبشر�  �ملناعي 
�لطلبة  مثل  طويلة  لفتر��  �ملكو©   G&ينو �لذين  �لز&�% 
&�لعماL.(74) &مما يتو�فر من بيانا�، ال يبد& :G هنالك 
�ملناعي  �لعو�   I&gلكشف عن ف� لفحوصا�   %&�  �:
�لبشر� ضمن عمليا� �لتحر� �ل8 جتر� لدخوL �لبال�، 
 Lنتقا� Lملعطيا� �إلبيدميولوجية �ملتو�فر; حو� G: حيث
 G: تبني  �لطبيعي  &�لتا%يخ  �لبشر�  �ملناعي  �لعو�   I&gف
�لسماb بدخوL �ملهاجرين �ملصابني بالفI&g ال يضيف 
 Jما عدنا �� عا �r�& (75).ملحليني� Gخطر على �لسكا �:
1994، فإننا جند :G تقرير منظمة �لصحة �لعاملية يوضح 

�ملفر&ضة  �لقيو�  فعالية &عدJ جد&�   Jعد
�لتالية(76):  �لثالثة  لألسبا~  �لسفر  على 
�لبشر�  �ملناعي  �لعو�   I&gف يتو�جد   -1
بالفعل � كل بلد � �لعا�، 2- من �ملستحيل 
�غال" �حلد&� بصو%; فعالة &��ئمة، 3- ملا 
كاG �لناI �شوG من تطبيق �لقيو� عليهم، 
فقد يدخلوG �� �لبال� بصو%; غg قانونية :& 
يظلوG فيها بوضع غg قانوS، &هذ� �لوضع 
 �� باللجو�  قطعا  =م  يسمح  لن  �لسر� 
�ستخد�J �ملد�خال� �لوقائية. &تتنا&L &ثيقة 
منظمة �لصحة �لعاملية �لوضع باستفاضة :كثر 
فتلقي �لضو� على :G هناý% pيتني êتلفتني 
�ملوضوعة  &�لقيو�  �القتصا�ية  �لقضايا  بني  �لعالقة   Lحو
على �لسفر بالنسبة للمصابني بالفI&g :& باإليد�. &:&� 
هاتني �لرýيتني جتد :نه ليس هناp :� م�%، من �لناحية 
�القتصا�ية، لعمليا� �لتحر�، :ما �لرýية �لثانية، فإ�ا ال 
&�لتركيز  �ملشاֲדة  �لصحية  �أل&ضا\  سائر  �ستبعا�  حتبذ 
فقط على �إلصابة بفI&g �لعو� �ملناعي �لبشر� &�إليد�، 
�لناحية  من  �لتحر�  هذ�  ي�%  ما  &جو�  حالة   � &هذ� 

�القتصا�ية :يضا.(77)

:ما � حالة �ألمر�u �لعالية �لعد&� مثل متال�مة �اللتها~ 
ִדديد�  ميثل  &�لذ�   ،(78)(I%سا) �لوخيم  �حلا�  �لتنفسي 
فو%يا على �لصحة بصفة عامة، فإG �لتحر� قبل �لرحيل 
 Gقد يوفر مسلكا هاما حلماية �لصحة �لعمومية. &ملا كا
هنالك ��%�p باستحالة �غال" �حلد&� �لوطنية :& �لكبح 
يقضي  �لذ�  �لو�قع  &� ضو�  �=جر;،  لعمليا�   Lلفعا�
بأG حامل �ملرu قد ال يعي :G مرضه معد، يصبح ترصد 
�صابتهم    � �ملشتبه  على  Qر�  �لذ�  �لعمومية  �لصحة 
�الستر�تيجيا�  :كثر  هو  ֲדم  يتصل  &من  هم  بالعد�&� 
فعالية.(79)  &من �لناحية �لعملية فقد يع¦ هذ� فتح :بو�~ 
�=جر; �لقانونية &�ملنتظمة &�لتوسع فيها مع �مكانية �جر�� 
 Lلعز� &تطبيق  �عد�ئية   uألمر�� �لصحي ألكثر  �لتحر� 
ملبا���  &فقا  صحيحة  بصو%;   ñلط�  Lلعز� &�جر���� 

س�gكو��.(80) 
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 Sإلنسانية مبناسبة �ملن� �ملد�
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 HIVtestingreqs.

 html, accessed
23/03/2004)

Matteeli A ،El-(75)

 Gلالجئو� .Hamad I
�لسياسيوG &�ملجموعا� 

�لسكانية �لسرية. �: 
 Haour-Knipe
M ،Rector R

eds. ع� �حلد&�: �=جر; 
 ،Lلعرقية &�إليد�. بريستو�&
  ،Taylor & Francis

.185–184 ،1996
(76)�ل�نامج �لعاملي ملكافحة 

�إليد� �لتابع ملنظمة �لصحة 
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�لقانونية �ل8 يفرضها 
 CNN .I%سا

FindLaw ،29/04/
.2003

 (http://www.
edition.cnn.

com/2003/LAW/
04/29/findlaw.
analysis.spiro.

 sars/, accessed
23/03/2004)

(80)�ألمم �ملتحد;، �ملجلس 

�القتصا�� &�الجتماعي، 
�للجنة �لفرعية �ملعنية بالوقاية 
من �لتمييز &�اية �ألقليا�، 

مبا��� س�gكو�� &جتاهل 
 Lالتفاقية �لد&لية حو� Jحكا:

�حلقو" �ملدنية &�لسياسية. 
�مللحق، &ثيقة �ألمم �ملتحد; 

 E/CN.4/1985/4 قم%
.(1985)
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Z…iaã€a@·è‘€a

ÚÓ„Ï„b‘€a@Ú€bz‹€@Újè‰€bi@fiÏñÏ€a@ÚÓ„bÿflg �
:كثر  :حد  �لبال�   � للمهاجرين   Sلقانو� �لوضع  ميثل 
�لعو�مل �لفاصلة :�ية � ما ��r كانو� يصا�فوG :ية عو�ئق 
متنعهم من �لوصوL �� �خلدما� �لصحية.  &لذ� يصبح 
�حلقو"   vباستكشا �لد%�سة   cتبد: هذ  G: �ملناسب  من 
 &: �ملوثقني   gغ باملهاجرين  �خلاصة  &�إلنسانية  �لصحية 

"غg �ملنتظمني".

 Lلقو�نني &�لسياسا� �ل8 متنع �ملهاجرين من �لوصو� G�
�� �خلدما� �لصحية &منها �لرعاية �لصحية، ترتكز على 
�أل&ضا\ �خلاصة با=جر; &تعمل على بث &نقل �لفكر; 
عاتقهم  على  تقع  �ملنتظمني   gغ �ملهاجرين   Gبأ �لقائلة 
 vضعهم �لصحي �ملحفو& � ;gملسؤ&لية �أل&� &�ألخ�
�منا توحي  �لقو�نني &�لسياسا�   cهذ G: باملخاطر. كما
:يضا بأG ما يقدJ من خدما� صحية �� هؤال� �ملهاجرين 
�منا هي تكلفة عالية يتكبدها ��فعو �لضر�ئب، &:G �قصا� 
 G: هؤال� �ملهاجرين عن �لتمتع بالفو�ئد �الجتماعية ميكنه
yد من تدفق �ملهاجرين غg �ملنتظمني � �ملستقبل. &لذ� 
فإG �لسماb =ؤال� �ملهاجرين من �لوصوL �� �خلدما� 
�لصحية يعت� � :غلب �أل&قا� عمال خgي¢ تقدمه �لد&لة 
:& "كرم¢ ��ئد� منها". &على نقيض rلك، &&فقا حلقو" 
يتعلق  &شرعي   Sقانو  Jلتز�� �حلكوما�  فعلى   ،Gإلنسا�

بصحة كل شخص � حد&� سيا�ִדا �لقانونية.

@Úzñ
@ÂÌãubËæa
@·Ë”Ï‘yÎ
@¿@ÚÓzó€a
—Óõæa@á‹j€a

@÷Ï‘yÎ @Úzó€bi @’‹»nm @�€a @bÌbõ‘€a @·�‘€a @aâÁ @b‰€ @‚á‘Ì
@@N—Óõæa @á‹j€a @∂g @·�ÏñÎ @á‰« @ÂÌãubË‡‹€ @Êb�„�a
@ã�É‹€ @böã»m @ãr◊˛a @pb˜–€a @Û‹«@bñbÇ@bflb‡nÁa @
◊ãÌ @ÏÁÎ
@@ÚÓ�Óˆã€a@pbÌázn€a@�»i@Û‹«@ıÏõ€a@Ô‘‹ÌÎ@LÂÌãubËæa@Âfl
@Úzó€bi@…n‡n€a@¿@ÚÓ„b�„�a@·Ë”Ï‘y@
Ì
»m@‚bflc@—‘m@�€a

NbËnÌbºÎ

:نفسهم   G&ملهاجر� Qد  �ل8  للخطر   uلتعر� �%جة   G�
فيها تعتمد على Îموعة متباينة من �لعو�مل تتر�&b بني 
&ضعهم �لقانوS &�لبيئة �ملتو�جدين فيها بصفة عامة. &� 
ما يلي نو%� بعض �لعو�مل �لرئيسية ��r �لعالقة �ملباشر; 
&غg �ملباشر;  بتمتع �ألفر�� {قو" �إلنساG، &�ل8 ميكن 

:G تؤثر على صحة &%فاهية �ملهاجرين.

@Ú‘Ìã�€aÎ @LÂÌãubËæbi @kÓy�‹€ @Êaá‹j€a @ÚjÀä @Êg"
@ÍâÁ@‚a
n€a@Ùáæ@ëbÓ‘fl@ÔÁ@·Ën‹flb»fl@bËi@·nm@�€a
@Êc @b‡◊ @NÚÌãìj€a @Úflaãÿ€aÎ @ÚÓ„b�„�a @Ú€aá»€bi @Êaá‹j€a
@bËi @ÔmdÌ @�€a @pa�Ãn€a @…fl @—Óÿn‹€ @Êaá‹j€a @Üaá»n	a
@ôãœÎ@pbfla
n€˝€@·Ë‹j‘n€@aãí˚fl@ÊÏÿn	@ÊÎãubËæa
@ôb©a@‚ÏË–‡‹€@aãí˚fl@È„Ï◊@∂g@Úœbö�bi@LÚæÏ»€a
@›◊ @pbjuaÎÎ @÷Ï‘y@c @ÚÓæb»€a @Ú‰†aÏæa @fiÏy@·Ëi
@ÚÓõ‘€a @ÍâÁ @Íb§ @·Ë–”aÏfl @bflc @N'b»€a @¿ @Â†aÏfl
@á”@aÏ„b◊@aàg@bfl@fiÏy@·�@äbjnÇa@Úibr∑@ÊÏÿm @“Ï�œ
@bË”b	 @�€a @pbfla
n€¸aÎ @ëÎäá€a @Âfl @aÏ‡‹»mÎ @aÏ◊äÜc

H81IN"ÑÌäbn€a@·�

 Emma ;اضرA(81)

Lazarus �ل8 :لقاها �ألمني 
 Lحو Kofi Annan Jلعا�
�لتدفقا� �إلنسانية �لد&لية، � 
 ،p%2003/11/21. نيويو

�ألمم �ملتحد;، 2003.
SG/ نشر; �عالمية)

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

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

accessed 23/03/
 (2004
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@åÏ»€a @ëÎ�–€ @µÓib∞�a @ÂÌãubËæa @Âfl @áyaÎ @"�"
@bÓ„b�Ìãi @Âfl @È‹Óyãm @ãflc @�bv‰i @Ùá• @Lãìj€a @Ô«b‰æa
@�bœá€bi @‚b” @Êdi @Ÿ€àÎ @L,Ìäbÿ€a @ä
u @Ùáyg @∂g @Û‡ƒ»€a
@�À@Ú‹flb»fl@Ô‘‹m@∂g@Èöã»Ì@Êc@È‹Óyãm@Êdí@Âfl@Êg@˝ˆb”
@ÚÓ”b–m¸a@Âfl@s€br€a@á‰j‹€@b”ãÇ@›r∫@bø@Ú‰ÓËflÎ@ÚÓ„b�„g
@páÌc @L“b‰˜n	¸a @¿Î @NÚÓ„b�„�a @÷Ï‘®a @fiÏy @ÚÓiÎäÎ˛a
@Êc @ÚzöÏfl@L"�" @�bœÜ @Êb�„�a @÷Ï‘®@ÚÓiÎäÎ˛a @Ú‡ÿ�a
@∂g "�"@áÓ�€a@fib‘n„a@Êc@sÓy@È◊bËn„a@%@á”@s€br€a@á‰j€a
@Úßb»‡‹€ @ıÛub–æa @�b�‘„�a @∂g @Ü˚Ì @“Ï	 @oÓ◊ @ÒãÌ
u
@á‹j€a@Òäá”@‚á«@kj�i@b�Îb‰nÌ@�€a@áfl˛a@Ú‹ÌÏ�€a@ÚÓj�€a
@NÚÌã‘Ë‘€a @pb	Î�–‹€ @ÒÜbõæa @Úßb»æa @�œÏm @Û‹«@⁄b‰Á
@Ú€b®a@ÍâÁ@Êc@ozöÎc@á” @Ú‡ÿ�a@Êc@Âfl@·Àã€a @Û‹«Î
@Êc @Û‹« @pÜáí @bË„c @¸g @Úñb©a @bËœÎã√ @b�@Ú€by @ÔÁ
@Úñb©aÎ @s€br€a @á‰j€a @¿ @bËÓ‹« @ôÏó‰æa @ÚÌb‡®a
@Êc@k∞@Ú‘‹�fl@ÚÌbº@ÔÁ@Ú‰ÓËæaÎ@ÚÓ„b�„g˝€a@Ú‹flb»æbi
@Âfl @⁄Ï‹	Î @Ú»Ój† @Â« @ãƒ‰€a @�Ãi @bÁâÓ–‰m @·nÌÎ @’j�m

N›Óy�‹€@…õ≤
H1997 L24 ECHR 423 LÒáznæa@Úÿ‹‡æaI

�جلميع  على  تنطبق   Gإلنسا� حقو"   G: من  �لرغم  على 
��خل نطا" حد&� :� بلد، �ال :نه من �جلائز :G  تلف 
�ملعاجلا� �ملقدمة � بعض �حلاال� تبعا للجنسيا�.(82) 
 G، فإ�لعنصر� �لتمييز  على :نه &فقا لالتفاقية �ل8 تدين 
�حلكوما� ال ينبغي =ا :G متيز :& تفضل بعض �جلنسيا� 

على جنسيا� :خر�.(83)

�G �لسياسا� �لر}ية للد&لة �ل8 ال تلزJ :صحا~ �لعمل 
قد  �ملنتظمني   gغ للمهاجرين  �لصحية  �لتغطية   gبتوف
حيث  �ملهاجرين،  هؤال�  تعيني   �� �للجو�  على  تشجع 
 Gيتطلبو �تقل تكلفتهم عن تكلفة �ملو�طنني �لوطنيني �لذ

�فع �شتر�كاִדم  � �لتأمني �لصحي. 

:ما قانوG حقو" �إلنساG &�اللتز�ما� �ل8 تقتضيها �لصحة 
�لعمومية فيتطلباG: G يسمح للمهاجرين غg �ملنتظمني {د 
�لعمومية. &%غم هذ�  :�� على �ألقل من �اية �لصحة 
فإG �العتر�v باحلقو" �لصحية =ؤال� �ملهاجرين يقتصر 
 Lبالعما �خلاصة  �التفاقية  �ا:  �&ليتني  �تفاقيتني  على 
 Lبعما �خلاصة  �ملنظما�  &�تفاقية   ،(1990) �ملهاجرين 
 gملناطق �لريفية (1975). &جتد% �إلشا%; بأنه عند تفس�
�القتصا�ية  باحلقو"  �ملعنية  �للجنة   Gفإ �لصحة،  �حلق � 
 Jباحتر�  Gلبلد��  Jلتز�� :&ضحت  &�لثقافية  &�الجتماعية 
�حلق � �لتمتع بالصحة عن طريق �إلحجاJ عن �ستنكا% 
�لوقائية  �خلدما�   ��  Lلعا��  Lلوصو� سبل  حتديد   &:
�لالجئني  فيهم  مبا  �جلميع،   Jما: &�مللطفة،  &�لعالجية 

�لسياسيني &�ملهاجرين غg �ملنتظمني.(84)

@ÚÌb‡¢@ÚÓ‰»æaÎ@1990@‚b»€@ÚÓ€Îá€a@ÚÓ”b–m¸a@Êg
@L·Ëm˝ˆb« @ÜaãœcÎ @ÂÌãubËæa @fib‡»€a @…Óª @÷Ï‘y
@ıaÏ	@·Ëm˝ˆb«@ÜaãœcÎ@ÂÌãubËæa@fib‡»€a@…Óª@|‰∏
@¿@’®a@LıaÏ	@áy@Û‹«@µ‡ƒn‰æa@�À@Îc@µ‡ƒn‰æa
@Ô�»m@Êc@¿@o‹ìœ@bË„c@Û‹«@NÚˆäb�€a@ÚÓj�€a@ÚÌb«ã€a
@Âfl @ÒÜb–n	¸a @¿ @’®a @µ‡ƒn‰æa @�À @ÂÌãubËæa
@ãÿjæa@òÓÉìn€a@›rfl@�aãfl˛a@áö@ÚÓˆb”Ï€a@paıaãu�a

@NÚÓj�€a@Ú»ibnæaÎ

 Nottebohm(82)

 (Liechtenstein v.
Guatemala)

1951–1955، تقرير 
ICJ 4، �لصفحة 23.

(83)�التفاقية �لد&لية 

حوL �لتخلص من كافة 
:شكاL �لتمييز �لعنصر� 

(ICERD) (�عتمد� � 
1965/12/21 &نفذ� 

 �& .(1969/01/04 �
�لبند �أل&L (1): "�لتمييز 

�لعنصر� يع¦ :� تفريق، :& 
�قصا�، :& قيو� :& تفضيال� 
 Gترتكز على �لعنصر :& �للو

:& نسب :& :صل &ط¦ 
:& �ث¦..." &قد :&ضح 
الحقا :G �ألحكاJ "لن 

تشمل �لتفريق :& �إلقصا�، 
:& �لقيو� :& �لتفضيل بني 
�ملو�طنني &غg �ملو�طنني" 

�لبند �أل&L (2)، على :نه 
 G: يطلب من �لبلد vسو
 Jألحكا� G:" بتأمني Jتقو
�لقانونية ال تقوJ بالتمييز 

ضد :� جنسية معينة" �لبند 
.(3) L&أل�

(84)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 17، �لفقر; 34.
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@¿ @µ‡ƒn‰æa @�À@ÂÌãubËæa @÷Ï‘®@Ú€by@Ú	aäÜ @Zµ‡ƒn‰æa @�À@ÂÌãubË‡‹€ @ÚÓ	b	˛a @ÚÓ«b‡nu¸a @÷Ï‘®a @LbjflÏ€aÜ @Ô–‹Ó	
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N2003@ÏÓ„ÏÌOÊaãÌ
y@29@¿@LÊb�„�a@÷Ï‘¢@!»æa@ã∏˚æaÎ@LÚ‡ƒn‰æa

 Jخلطط �لوطنية �خلاصة بالرعاية �لصحية غالبا ما تقو� G�
 Gبالتمييز ضد �ملهاجرين �ملؤقتني (&غالبية �ملهاجرين يقعو
 gلفئة)، &السيما �ملهاجرين غ� cلبعض �لوقت حتت هذ
�ملوثقني منهم &rلك باالقتصا% على توفg �لرعاية �لطا%ئة 
�النتظا%   �� �ملهاجرين  يدفع  &هذ�  �ملو�طنني.(85)   gلغ
توجههم  لت�ير  خطر;  مرحلة   �� حاالִדم  تصل   Ëح
�ملشكال�  �لكثg من   Gفإ &بذ�  �لطو�%��.  عيا���   ��
�لصغg; �ل8 كاG ميكن معاجلتها � مر�حلها �أل&� قد 
تتحوL �� مشكال� خطg; تتكلف :كثر كث�g ملعاجلتها. 
&لذ� فإG معظم �ملهاجرين غg �ملوثقني yا&لوG � �لبد�ية 
حل �ملشكال� �لصحية مبعرفتهم سو�� بالتطبيب �لذ�¤ :& 
بالرجو\ �� غg �ملهنيني ��خل Îتمعاִדم.(86) &� تنجح 
�لضغو| �مللقا; على خدما� %عاية �حلاال� �لطا%ئة &ما 
تبع rلك من �الستخد�J غg �لناجع  للخدما� �لصحية 
 cتث¦ %�}ي �لسياسا� عن �ملحافظة على مثل هذ G: �

�لسياسا�.
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N(87)wfla�€a@ÍâÁ@›rfl@fiÏy@ã◊âm@Übÿm

 Verbruggen(85)

N ،ed. �لرعاية �لصحية 
للمهاجرين غg �ملوثقني: 
:ملانيا، بلجيكا، هولند�، 

�ململكة �ملتحد;. بر&كسل، 
 � q&لد� G&للتعا Iسا:

ÎاL �ملهاجرين غg �ملوثقني 
 .(PICUM) ،2001

(86)�ملرجع �لسابق، 37.

 Gملز�%عو� .Hanson P(87)

 Gيتعذبو" G&ملهاجر�
� صمت": Îموعا� 

كاليفو%نيا، �لنظر �� �ملشكلة 
&�حلل. �لنظر; �إلسبانية 

 :qلعامة على �لتعليم �لعا�
نظر; �خبا%ية �ثنية، 2002، 

.28:(17)12
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سبل  تدعم  �ل8  �لتشريعا�  نفذ�   ،Gلبلد�� بعض   �
�لوصوL �� �لرعاية �لصحية &�ملعاجلة على مستو� �لعا�، 
 ،Lملثا� سبيل  &على  �ملعدية.   uلألمر� بالنسبة  &rلك 
�ملعدية   uباألمر� &�خلا�  :ملانيا  �جلديد �   Gلقانو�  Gفإ
يقضي بأG  ضع بعض �ألمر�u، مثل مرu �لسل، �� 
�لتشخيص &�ملعاجلة � مكاتب �لصحة �لعمومية &:G يتم 
هذ� بأسلو~ عدJ �لكشف عن �=وية &بصو%; Îانية.(89) 
:ما بالنسبة لسائر �ملشكال� �لصحية مثل �لصحة �لنفسية 
�جلمهو%  على  &�ضحة  بصو%;  فو�ئدها  تظهر  ال  حيث 
 gغ �ملهاجرين   Jما: �خلدما�  تتو�فر  ما  فنا�%�   ،Jلعا�

�ملنتظمني.(90)

@Ú‰�®a @ÚÓ‰€bi @…öÏm @�€a @ÚÓzó€a @paäÜbjæa @Êg"
@ÚÌbºÎ @LÚÓæb« @paäÜbjfl @ÔÁ @áÓßa @·Ó‡ón€aÎ
@Íã	di @…‡n�a @fiÏñÎ @k‹�nm @ÚÓflÏ‡»€a @Úzó€a
@‚bflc @…öÏm @�€a @ÜÏÓ‘€a @bflc @NÚÓzó€a @pbflá©a @∂g
@·Áb�m @á” @bË„hœ @pbflá©a @∂g @ÂÌãubËæa @fiÏñÎ
@@Úzœbÿfl @wflaãi @ÚÓ€b»œ @‚á«@¿@Ò��ÇÎ@ÒÜbu@ÒäÏói
@’†b‰æa@∂g@›óm@�€a@wfla�€a@ÔÁÎ@LÚÌá»æa@�aãfl˛a
@ÚÌb”Ï€a @·Ìá‘mÎ @Lp¸b®a @Â«@—ìÿ€bi @‚Ï‘mÎ @LÚÓˆb‰€a

H91IN"Úßb»æaÎ

ال تقتصر مشكلة �لوصوL �� �خلدما� على �ملهاجرين 
غg �ملنتظمني بل تشمل :يضا �ملهاجرين �ملنتظمني �لذين 
قد يتم �ستبعا�هم من �الستفا�; من �خلدما� �لعامة أل�ا 
قاصر; على �ملو�طنني &�ملقيمني بصو%; ��ئمة. &على سبيل 
�لشخصية  باملسؤ&لية  �خلا�   Gلقانو� �جا�;  منذ   ،Lملثا�
 G&صل �ملهاجرy G: و�Q 1996، فال Jفر� �لعمل عا&
�ملنتظموG  �لذين �خلو� �� �لواليا� �ملتحد; �ألمريكية 
على :ية مساعد�� طبية �ال بعد مر&% âس سنو�� على 

�قامتهم �قامة ��ئمة � �لبال�.(92)

@äaáñg@¿@ãƒ‰€bi@Ô€b®a@o”Ï€a@¿@ÔiÎäÎ˛a@Êbæ�€a@‚Ï‘Ì
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@ÚÌäÎãö@ÒÏ�Ç@›r∫@È„c@b‡◊@ÊÏ„b‘€a@¿@ÒãÃq@á	@∂g@aâÁ
@s€br€a@á‹j€a@!†aÏæ@Ú€Üb«@Úßb»fl@µfldm@ÏÆ@ÚflbÁÎ

H93INıbõ«˛a@Êaá‹j€a@áyc@¿@µ‡Ó‘æa

&هنالك عامل �خر قد يث¦ �ملهاجرين غg �ملنتظمني عن 
�لتماI �لرعاية ناهيك عن �لتماسهم للمعاجلة، &هو عامل 
�خلوv من :G يكوG ملقدمي �خلدما� �لصحية صال� 
بالسلطا� �ملعنية با=جر;. &� هذc �حلالة، يتكوG شعو% 
 Lمنهم �لوصو L&اy مريح  لد� من gمستحب &غ gغ
مع  �لصال�   cهذ &مثل  �لصحية.  �لرعاية  خدما�   ��
 Jملهنيني �لصحيني باحتر�� Jلسلطا� قد تتناقض مع �لتز��
�ملهنية  �لسرية   G� �لرعاية.   Gيلتمسو حق �خلصوصية ملن 
تقدمي  يتم   G:&  ،Gلقانو� بو�سطة   Jحتتر& تعز�   G: Qب 
�ملبد: عند  تأييد هذ�  �لصحيني من :جل  للمهنيني  �لدعم 
تعاملهم مع �ملهاجرين غg �ملنتظمني. � �ملما%سة �لعملية، 
يتر�� �لعاملوG �لصحيوG � :غلب �أل&قا� � �لكشف 
لديهم   Gيكو �لنقيض  &على  طبية،  تفاصيل  :ية  عن 
من   Gكا &لذ�  يعاجلو�م.  من  بأ}ا�   bللبو �الستعد��  
�أل�ية �لتأكيد على :G �لسرية بني �لطبيب &�ملريض هي 

مبد: &�ضح &%ئيسي(88).

��r ما :خذ� �ألمو% من منظو% حقو" �إلنساG، يصبح 
من &�جب �حلكوما� :G تقوJ بتشجيع �ستقاللية �ملهنيني 
 Jملقا�  �  Gيكو  G: Qب  &ال�هم   G� حيث  �لصحيني، 
&قد   .Gإلنسا� حقو"  من  كحق  �لصحة  لدعم   L&أل�
 Gإلنسا� حقو"   Lحو �لصحيني  �لعاملني  تثقيف   Gيكو
بالنسبة للمهاجرين غg �ملنتظمني، &سيلة مفيد; ملو�جهة 
بعض مشكال� �لقطا\ �لصحي. كما يتعني بذL �جلهو� 
 Lصو& لسبل  &�لقو�نني  �لعامة  �لسياسة  تعزيز   Gلضما
�جلميع �� �لرعاية �لصحية �ألساسية �لوقائية &�لعالجية، 
&�لفصل متاما بني هذ� &بني تطبيق &تنفيذ قو�نني �=جر;.
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(88)�نظر �ملرجع حتت 

�حلاشية %قم 85، 90. 
(89)�ملرجع �لسابق، 38. 

(90)�ملرجع �لسابق، 43. 

(91)�للجنة �ملعنية باخلدما� 
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(92)قانوG �ملسؤ&لية 

�لشخصية &�سترضا� فر� 
 1996 Jلعمل �لصا�% عا�

 .(P.L. 104–193)
 Gلقد مت تعديل �لقانو&
 G: 2002، على Jعا

�حلظر ملد; âس سنو�� 
ال يز�L سا%يا. �نظر: 

�ملساعد; �ملؤقتة ملن yتاجها 
من �لعائال�: تعليما� 

�ل�نامج. &�شنطن، �لواليا� 
�ملتحد;، قسم �خلدما� 

�لصحية &�إلنسانية، �إل��%; 
�ملعنية باألطفاL &�لعائال�، 
مكتب �ملساعد�� �لعائلية، 

.2003
(http://www.
acf.dhhs.gov/
programs/ofa/

 pi2003-3.htm,
accessed 16/03/

 2004)
(93)�للجنة �ملعنية بالتوظيف  

&�لشؤ&G �الجتماعية. 
تقرير حوL �قتر�b ملجلس 

�لتشريع حوL �صد�% 
:حكاJ خاصة بالتنظيما� 

 (EEC) لتشريعا��&
%قم 71/1408 ملو�ط¦ 

�لبلد�G �لثالثة �لذين � 
 Jألحكا� cتشملهم بعد هذ
�ال بسبب جنسياִדم فقط. 
 (COM(2002) 59
 E C5-0084/2002
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@Újè‰€bi@pbflá©a@∂gč@fiÏñÏ€a@ÚÓ„bÿflg �
bËn–‹ÿm@›‡zn€ 

يتطلب حتقيق �حلق � �لتمتع بالصحة :G "تكوG �ملر�فق 
�لصحية &�لبضائع &�خلدما� ��r تكلفة ميكن حتملها. 
فما يتم �فعه لتلقي خدما� �لرعاية �لصحية، &�خلدما� 
 Jيقو G: بQ ،لعالقة باملحد��� �لرئيسية للصحة� ��r
 cتو�فر هذ Gمبد: �ملسا&�; &�لعد�لة، مع ضما Iعلى :سا
�خلدما� بتكلفة ميكن حتملها من قبل �جلميع، سو�� ما 
كاG منها خاصا :& عاما"G� (94) عدJ توخي �لعد�لة � 
�العتر�v ֲדذ� �حلق &�ايته بالقانوG يضع عو�ئق %ئيسية 
بتكلفة   Jتقد �ل8  �لصحية  �خلدما�   ��  Lلوصو�  Jما:

معقولة.(95)
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@LÚ–‹ÿm @Âfl @Èj‹�nm @bfl @kj�i @ÚÓj�€a @Úßb»æa @ëb‡n€a
@Âfl@ãœaÏm@‚á«Î@L›‡»€a@Â«@kÓÃn€a@Û‹«@Òäá‘æa@‚á«Î
@Np¸b‘n„¸a@p˝ÿìfl@Â«@ŸÓÁb„@fib–†˛bi@ıb‰n«¸bi@‚Ï‘Ì
@ÚÓ‹�a@·ƒ‰€bi@ÚÌaäÜ@Û‹«@aÏ�Ó€@·Ë‰fl@ÂÌ�rÿ€a@Êc@b‡◊
@ÚÓyb‰€a @Âfl @ÚiÏ»ñ @ÊÎá∞ @á”Î @ÚÓzó€a @ÚÌb«ã‹€

N·Ëm˝ÿìfl@Â«@�j»n€a@¿@ÚÓœb‘r€a@Îc@ÚÌÏÃ‹€a
@ıbì„hi@Òáznæa@pbÌ¸Ï€a@ÚflÏÿy@‚bÓ”@Âfl@·Àã€a@Û‹«Î
@fib–†ˇ€ @,�€a @µfldn€a @‚á‘m @�€a @wfla�€a @Âfl @Üá«
@¸g@LÒãvË‹€@Új�‰€bi@·ËÌá€aÎ@…öÎ@Â«@ãƒ‰€a@�Ãi
@›»§@Ô€bÁ˛a@ı¸˚Á@Âfl@áÌá»‹€@Òã‡n�æa@p¸b‘n„¸a@Êc
@kj�€a @ÊÏÿÌ @b„bÓycÎ @LbË‰fl @ÒÜb–n	¸a @k»ó€a @Âfl
@Új�‰€bi @·Ë»öÎ @Â« @·ub„ @’‹” @Âfl @È„Ï„b»Ì @bfl @ÏÁ
@fiÏñÏ€a@Âfl@·Ë»‰∏@ÚÓ„ái@p˝ÿìfl@kj�i@Îc@LÒãvË‹€

H96I.ÚÓzó€a@ÚÌb«ã€a@∂g

�ملبا�%��  �لتفاG: Lý هنالك عد�� من  &مما يشجع على 
لتأمني  �لوطنية  ع�  �لشركا�  بعض  ֲדا   Jتقو �إلQابية 
 Lلعما�  �� Aتملة  بتكلفة  �لصحية  �لرعاية   ��  Lلوصو�
 cهذ بعض  تفهمت  &قد  عائالִדم.   ��& �ملهاجرين 
تفرضه  �لذ�  �إلنتاجية  على  �لو�قع  �لتهديد  �لشركا� 
�لصحة �لضعيفة &السيما فيما يتعلق بفI&g �لعو� �ملناعي 
�لبشر� &�إليد� &مرu �لسل. فعلى سبيل �ملثاL، � :جز�� 
من :فريقيا �جلنوبية، :�� �العتالال� �لصحية &�لوفيا� 
�لناwة عن مرu �إليد� �� �÷فاu �لقو� �لعاملة بنسبة 
معا   G&تتعا �لشركا�  من  �لعديد   Gفإ &لذ�   (97).%20
 uمن :جل معاجلة :مر� Sمع �حلكوما� &�ملجتمع �ملد&
مثل �لعد&� بفI&g �لعو� �ملناعي �لبشر� &�إليد�.(98) 
&قد تصد%� صناعة �ملناجم � جنو~ :فريقيا �لصد�%; 

 .Lهذ� �ملجا �

@›‡»m @LkÁâ€a @·ub‰æ @Ò�j◊ @ÚÓ€ÎÜ @Ú◊ãí @Lá€ÏuÏ‹≠c
@¿Î @NbÓ‘Ìãœc @lÏ‰u @¿ @b�@Ú»ibn€a @ÚÌãìj€a @ÙÏ‘€a @k‹Àc
@p¸b®@áÌa
næa@Üá»€a@ÚËuaÏæ@ÜÏËu@Âfl@Èi@‚Ï‘m@bfl@äb†g
@ıbì„hi @oflb” @LbÓ‘Ìãœc @lÏ‰u @¿ @bËi @µ‹flb»€a @µi @›�€a
@Ú»–mãæa@p¸á»æa@ÚËuaÏfl@›uc@Âfl"@›�€a@Úzœbÿæ@wflb„ãi
@Ú◊ãì€a@…öÎ@bø@@L›�€bi@¡jmãæa@Ú–‹ÿn€a@ık«Î@�ã‡‹€
@bËflb‡nÁa @sÓy @Âfl @Ô€Îá€a @áÓ»ó€a @Û‹« @Ú�œb‰æa @÷Ïœ
@bËÓœ @äaã‘€a @lbzñcÎ @L·Ëm˝ˆb«Î @bËi @µ‹flb»€a @áÓ–Ì @b∑
@ÏËœ@Ú◊ãì€a@ÍâÁ@Ú	bÓ	@Üb‡«@bflc@NH99I"bÓ‘Ìãœc@lÏ‰uÎ
@µ‹flb»‹€@Âÿ∫"@aâËiÎ@bËi@µ‹flb»‹€@Úflá‘æa@ÚÓ�Ãn€a@µfldm
@Ú»ibn€a @ÚÓzó€a @’œaãæa @∂g @b„b™@ıÏv‹€a @ÚÌã¢@…n‡n€a
@bË‹Óv�m @·nÌ @ÒáyaÎ @ÚuÎå @’y @∂g @Úœbög @L·v‰‡‹€
@Úßb»æaÎ @›�€a @�ãæ @Ô„b�a @—ìÿ€a @¿ @b�b–†cÎ @ÔÁ

N"H100IÈ‰fl
@›j” @Âfl @Ú‹Çaáfl @Ú€b® @fibrfl @ZÚÓæb»€a @ÚÓzó€a @ÒäÜbjæa
@Úzœbÿæ @á€ÏuÏ‹≠c @Ú◊ãí @wflb„ãi @– @ôb©a @�b�‘€a

N›�€a

çÓÓ‡n€aÎ@Ú‡ñÏ€a �
 �G �لتمييز سو�� ما كاG منه &�ضحا :& ضمنيا ينتهك :حد 
 Gئما ما يكو��& Gحقو" �إلنسا Gملبا��� �ألساسية لقانو�
�لتمتع   � �حلق  :ما  �ملتر�ية.  �لصحية  باأل&ضا\  مرتبطا 
 �� Lحلكوما� بتأمني "سهولة �لوصو� Jبالصحة فهو يلز
�ملر�فق �لصحية، &�لبضائع &�خلدما� �� �جلميع &السيما 
�� �لقطاعا� �ملعرضة للخطر &�ملجموعا� �ملهمشة من 
�لسكاG، حتت �اية �لقانوG، &بد&G :� متييز على :� من 
�خللفيا� �لy 8رJ �القتر�~ منها."(101) &� �طا% �لصحة 
�للوG :& �جلنس :&  فإG هذc �خللفيا� تع¦ "�لعنصر :& 
�للغة :& �لديانة :& �لر:� �لسياسي :& سائر �آل%�� �ألخر�، 
 Sملنشأ �لوط¦ :& �الجتماعي، �مللكية، �ملولد، �لعجز �لبد�
 I&gبف �إلصابة  (&تشمل  �لصحية  &�حلالة  �لعقلي،   &:
�لعو� �ملناعي �لبشر�)، &�لتوجه �جلنسي، &�حلالة �ملدنية 

:& �لسياسية :& �الجتماعية".(102)

(94)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

 .(b)12 ;قم 17، �لفقر%
(95)�آلثا% �ملترتبة على 

سياسة �الستبعا� �لعنصر� 
&�القتصا��. جنيف، �ملجلس 

�لد&q لسياسة �حلقو" 
�إلنسانية، 2001، 6–9. 

 ،Guasasco C(96)

 .Heuer LJ ،Lausch C
توفg �لرعاية �لصحية &�لتثقيف 

لعماL �ملز�%\ �ملهاجرين 
� �ملر�كز �ل8 يتو� ���%ִדا 
�لعاملوÎ � GاL �لتمريض. 

�ملنظو% �خلا� بتثقيف 
هيئا� �لتمريض، 2002، 

 .171–166:(4)23
 I&gف :;g(97)نشر; قص

�لعو� �ملناعي �لبشر� &�إليد� � 
:ماكن �لعمل – :�ية �لقائمني 
باألعماL. ساG فرنسسكو،  

�لعمل من :جل �ملسؤ&لية 
�الجتماعية، 2003.

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

 ocumentID=49032,
accessed 25/03/2004)

(98)�ملبا�%; �لصحية �لد&لية 

(GHI). جنيف، �ملن� 
�القتصا�� �لعاملي، 2003.

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

homepublic.nsf/
Content/Global+

 Health+Initiative,
accessed 25/03/2004)

(99)�ملبا�%; �لصحية �لد&لية،  

مثاL حلالة مد�خلة من قبل 
�لقطا\ �خلا�: �لكشف عن 

حاال� �لسل �لنشط، مع 
88% من �حلاال� �ل8 مت 

شفاýها :& �ستكملت �ملعاجلة 
بتكلفة بلغت :قل من 85 

�&ال%� سنويا لكل موظف. 
جنيف، �ملن� �القتصا�� �لعاملي، 

.2002
 (http://www.

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

accessed 25/03/2004)
 (100)�ملرجع �لسابق.

(101)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

.(b)12 ;قم 17،  �لفقر%
(102)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 17، �لفقر; 18. 
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@Òáznæa @ÚÓiã»€a @paäbfl�a @pãuc @L1998 @‚b« @¿
@fib‡»€a @…Óª@›Óy�i@oflb” @·q @LÊbÿ�€a @Úœbÿ€ @bÌã•
@·ËnÓib∞g @pbñÏz–€a @onjqc @ÂÌâ€a @ÂÌãubËæa
@H103INåáÌ�a @�ãflÎ @ãìj€a @Ô«b‰æa @åÏ»€a @ëÎ�–€
@paäbfl�a@¿@bÁaáyg@oÌãuc@�€a@pb	äb‡æa@ÍâÁ@›rflÎ
@∂g@ÂÌãubËæa@ıÏß@‚á«@Û‹«@Ú€ÏË�i@…vìm@ÚÓiã»€a
@¿ @bË„c @›i @LH104I›Óy�€a @Âfl @bœÏÇ@ÚÓzó€a @’œaãæa
@ÚÓflÏ‡»€a@Úzó€a@“aáÁc@‚bflc@˝ˆby@—‘m@ãfl˛a@…”aÎ
@‚b‡nÁ¸a@äbrÌ@á”@Lp¸b®a@�»i@¿Î@Nãzn€a@aâÁ@›ræ
@äÏƒ‰æa@Âfl@È„c@∂g@Úœbö�bi@ÚÓñÏó©a@¿@’®a@Ùá∑
@¿ @bËnÓ€b»œ @‚á« @LÚñbÇ @ÒäÏói @Lojq @á” @LÔzó€a

NÚÓflÏ‡»€a@Úzó€a@ÚÌbº

�G �لفشل � تنفيذ �لقانوG لصا� �ملسا&�; &�لعد�لة بسبب 
�لعا�لة.  �ملعاجلة   Jما: �لتمييز ميثل عائقا هاما   &: �لوصمة 
تأمني �حلماية  �لتمييز،   Jلعد �ملسؤ&لية �حلكومية  &تشمل 
�لو�قعي  �لتمتع  &تأمني   ،Gلقانو� بقو;  &�لفر�  �لعا�لة 
�لطبية  &�لرعاية  �لعمومية  �لصحة   � �حلق  مثل  باحلقو" 

&�لتأمني �الجتماعي &�ملو�%� �الجتماعية.(105)

ما،  تتخذ بصد� Îموعة  �ل8  �ملو�قف  �لوصمة فهي  :ما 
 ��: �%جة  على  Îموعة  :�ا  على  بأخر�،   &: بصو%; 
&سط  مكا�ا   �� بالنظر  هذ�  يتم  ما  &غالبا  غgها  من 
تتحمل  بينما   ،Lملثا� سبيل  &على  ֲדا.  Aيطة  Îموعا� 
�ملجموعا� �ملسيطر; �لتهميش �ملنتظم �لو�قع على Îموعة 
�ملجموعة � تعمل   cهذ Gبأ  pلسلو� فإ�ا ت�% هذ�  ما، 
على �كتسا~ �ملعاملة �لعا�لة &بالتاq يقوموG بوصمها. 
بالناحية  تتعلق  :�ا  حيث  �لتمييز  مع  تتناقض  &�لوصمة 
�لنظرية :� �ملنظو%، :ما �لتمييز فهو مما%سة عملية. على 
 &: تسمح  فالوصمة  �آلخر،   � متأصل  منهما  كًال   G:
 G: بيانا� على �لتمييز. كما :G هنالك  نتائج  تعز� من 
� �حلاال� �ل8 تنخفض فيها �%جة �لتمييز بصو%; فعالة، 

جتنح �لوصمة �� �ال÷فاu :& تكوG :قل &ضوحا.(106)

@ãr◊˛a @pb«Ï‡�a @Âfl @·Ë„Ï◊ @Âfl @·Àã€a @Û‹«
@·Ë–ñÏi @ÛnyÎ @LÚÓ«b‡nu¸a @ÚÌb‡z‹€ @bubÓnya
@¿ @ÚÓ‰flä˛a @pb»‡n�a @Êhœ @L!»æa @á‹j€a @¿ @µ‰†aÏfl
@·Ë„c@Û‹«@·ËÓ€g@äbìÌ@bfl@b‡ˆaÜ@â€aÎI@ÚÓ”ãì€a@biÎäÎc
@b‡ÓœÎ@Ü˝j€a@›ÇaÜ@ÒãvË‹€@·ˆaá€a@·Ë«Î
‰€@"Ú€byã€a"
@LÊ�a @Ûny @ÚÓ‹‡»€a @ÚÓyb‰€a @Âfl @L…Ó�n�m @¸ @LHbË‰Ói
@pbflá©a@Âfl@bÁ�ÀÎ@ÚÓzó€a@pbflá©a@∂g@›óm@Êc
@Êc@sÓy@…öÏ€a@aâÁ@›Ìá»m@k»óÌÎ@NH107IÚÓ«b‡nu¸a
@bË�Ójrni@
ÓÓ‡n‹€@Úibvn	¸a@∂g@›Ó∏@ÚÓ‰flä˛a@pb»‡n�a
@c @fiÏznm @bflá‰«Î @Nb�Ïy@�◊˛a @…‡n�a @pb»”Ïn€
@bÁÜÏuÎ @á‘–m @LbË�–„ @›ÇaÜ @fia
»„¸a @∂g @Ú«Ï‡™
@pb«Ï‡�a@Âfl@ÊÏÿm@Ô€bn€biÎ@ÚÓ	bÓ�€a@Úyb�€a@Û‹«

H108INã�É‹€@Úöã»æa

�Ï‰€a@Îc@ê‰ßa@ëbéc@Û‹«@çÓÓ‡n€a �
بسبب ما يعانونه من ִדميش مضاعف ناجم عن كو�ن 
�لعامال�   Gفإ مهاجر��،  كو�ن   �� �ضافة  نسا� 
خلطر  عرضة  بسهولة  :نفسهن   GدQ قد  �ملهاجر�� 
 Gمكا � &:  Láمل� �إلسا�; سو�� �   &: للعنف   uلتعر�

�لعمل.(109)

 Gقد :لقى �ملقر% �خلا� لألمم �ملتحد; �ملع¦ {قو" �إلنسا&
�لنسا�  تو�جه  �ل8  �ملشكال�  على  �لضو�  للمهاجرين، 
 ،Lملنا��  � �لعامال�  &السيما  �ملهاجر��،  �لعامال� 
 uملشكال� "�لتحفظ على �لر&�تب، &�لتعر� cمن هذ&
�لتغذية، &�حتجا� جو��  �لبدS &�جلنسي، &سو�  للعنف 
�لسفر".(110) &قد :بلغت �ملنظمة �لد&لية للهجر; :G :عد��� 
 Gمن �لنسا� �ألثيوبيا� يتوفني :ثنا� عملهن � �لبلد� ;gكب
�لعربية، &:G من يعدG منهن �� مو�طنهن غالبا ما يعانني 
مبو�� �ضية  &حر&"  �لظهر،   &:  vباألطر� من كسو% 

&غgها من مظاهر �إلسا�; �لبدنية.(111)

(103)�نظر �ملرجع حتت 

�حلاشية %قم 73، 10. 
(104)�ملرجع �لسابق.

(105)�ملؤمتر �لعاملي ضد 

�لعنصرية &�لتمييز �لعنصر�، 
&�خلوv من �ألجانب 
 Jألمو% �ملتعلقة بعد�&

�لتحمل: �لصحة &�لتحر% 
من �لتمييز. جنيف، منظمة 

�لصحة �لعاملية، 2001، 
(WHO/SDE/
 .HDE/01.2)

(106)�نظر �ملرجع حتت 

�حلاشية %قم 95، 5–8. 
(107)�ملرجع �لسابق، 8.

(108)"قد يفشل :يضا 

� تقبل �لتغ��g �ل8 جتر� 
� �ملجتمع �ألك� مما يؤ�� 
�� �يا�; تعرضهم للخطر 

من �لناحية �القتصا�ية. 
&نظر� العتيا�هم �لتقليد� 

على �لعيش بصو%; منفصلة، 
معتمدين �قتصا�يا على 
�لتجا%; مع �ملجتمعا� 
�ملحلية، فإG �أل%من � 

%&مانيا، &�ملجر، &بلغا%يا، 
&�جلمهو%ية �لتشيكية كانو� 
مشتتني � �لفتر; �لشيوعية 

بسبب �لسياسا� �ل8 
كانت تقتضي منهم �لعيش � 
:ماكن سكنية ��ئمة &�لعمل 

� �ملصانع. &مع ��يا% 
�لشيوعية،  فقد معظمهم 
:& ترp عمله � �ملصانع 

&&جد&� :G �لعو�; �� �حيا� 
:سو�قهم �لقدمية مستحيلة." 

�ملرجع �لسابق، 16.
 Rodriguez(109)

Pizarro G. تقرير 
�ملقر% �خلا� للحقو" 
�إلنسانية للمهاجرين. 

جنيف، �ملجلس �القتصا�� 
&�الجتماعي، جلنة �حلقو" 

E/CN.4/ ،إلنسانية�
2000/82، �لفقر; 56. 
(110)�ملرجع �لسابق، �لفقر; 

.63
(111):ثيوبيا: مقابال� مع 

ضحايا جتا%; �=جر;. �لنشر; 
�إلخبا%ية للمنظمة �لد&لية 
للهجر;، جنيف، �ملنظمة 
/Gلد&لية للهجر;، حزير��

يونيو 2001. 
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@‚bÌcÎ@ÚÓzó€a@ÚÌb«ã€aÎ@ÒbÓ®a@Û‹«@µfldn€bi@Úñb©a
@∂g@Úœbö�bi@Lá‘»€a@Òáfl@ıbËn„a@äÏœ@›Óy�€aÎ@LÚyaã€a
@ÚÓ€Îá€a@�Ìb»æa@’œÎ@��m@Ú‹flb»fl@¿@ıb�‰€a@÷Ï‘y@
Ì
»m
@�b–mä¸@ÚvÓn„@ÒäÜbjæa@ÍâÁ@pıbu@á”Î@@NÊb�„�a@÷Ï‘®
@·Ó‹”�a @¿ @ÚÓ€
‰æa @fib‡«ˇ€ @ÒãubËæa @Ú€b‡»€a @Üaá«c
@fib‡»€a@ı¸˚�@ÚÓ„Ï„b‘€a@ÚÌb‡®a@‚aá»„a@Üaå@á”Î@NÔiã»€a
@·«á€a@�–ØaÎ@b�@ÊÏöã»nÌ@�€a@—‰»€a@fib‡«c@Âfl

H112INÚ–Óõæa@Êaá‹j€a@¿@ÈÓ‹«@fiÏó®a@·Ë‰ÿ∫@â€a

�آلمنة،  �لسبل   Yملختلفة النتها� &�ملو�قف  �حلديثة  �مليكنة 
بالعمل(114).  �ملتعلقة  �لصحية  �ملخاطر  من  wيعها  لتزيد 
&بصفة عامة، فإG معدال� �حلو��© �ملهنية بني �لعاملني 
من   Gلعاملو� له   uيتعر ما  �� ضعف  تصل  �ملهاجرين 
ينفي  ما  يوجد  &ال  :&%&با(115)،   � �ألصليني   Gلسكا�
�العتقا� بأG �لوضع ال �تلف كث�g � سائر :�ا� �لعا�.

على  �ملهاجرين  مع   Lألعما� :صحا~  يتعامل  ما  &غالبا 
:�م يعملوG لفتر; مؤقتة ال تستحق :G ִדد% فيها �ملو�%� 
 �gكث �لتو�صل  مشكال�   G: كما  �لتد%يب،  :جل  من 
ما تقف عائقا :ماJ تنفيذ :& حË �%�سة هذc �إلمكانية. 
 G&ملهاجر� �خلصو�  &جه  &على   G&ملهاجر�  Lلعما�&
غg �ملنتظمني منهم يقبلوG ظر&v �لعمل هذc � :غلب 
�أل&قا� خوفا من توجيه �ألنظا% �ليهم &فقد�G عملهم :& 
 vأللفة مع �لبلد نفسه، &�ختال� Jنعد�� G: ترحيلهم. كما
ليسو� على  �ملهاجرين   Lلعما�  G: تع¦  �منا  &�للغة  �لثقافة 

�%�ية مبا =م من حقو".

@ÒäÏói@H117IÂÿè€aÎ@H116IıaâÃ€a@¿@’®a �
Újéb‰fl 

@b‡ˆaÜ @Ÿ€b‰Á @ÚÓ„bÿ	 @pb«Ï‡™ @c @›ÇaÜ @¿
@NbÁ�À@Âfl@ãr◊c@ã†b¨@∂g@�ã»nm@ÚÓ«ãœ@Ú«Ï‡™
@ÊÏ‹‡»Ì@ÂÌâ€a@ÂÌãubËæa@µÓ«aä
€a@fib‡»€a@Üá«@Êc@äá‘ÌÎ
@¿@·Ë‰fl@“�a@10@›‡»Ì@LãubËfl@—€c@13@ÏÁ@aá‰◊@¿
@bÿÓflbu@Âfl@ÏÌäb�„Îc@¿@ÊÏ‹flb»€a@·ƒ»fl@ÔmdÌÎ@NÏÌäb�„Îc
@È◊aÏ–€a@—�”@¿@Ú‹flb◊@ãËíc@Ú»j	@ÊÏõ‘ÌÎ@ŸÓ�ÿæaÎ
@Úªb‰€a@pbibñ�a@bflc@@NÚÓ«aä
€a@fib‡«˛a@Âfl@bÁ�ÀÎ
@µ‹flb»€a@¿@ÚzöaÎ@ÔËœ@‚aÏ�a@paáÓjæ@�ã»n€a@Â«
@µ‰Ó»€a @‚äÏm @Âfl @Òb„b»fl @µi @�Îa�mÎ @LfiÏ‘®bi
@fib‡« @Âfl @·Á�À @›rfl @·Ë‹rflÎ @N·–€a @pbyã” @∂g
@Âfl @ÚÓ�Ãm @di @ÊÏ»n‡nÌ @¸ @ÂÌãubËæa @Êhœ @LÚ«aä
€a
@ıb‰rn	bi@L·ËnÌb‡®@ÒÜÏuÏæa@ÒáÌá»€a@¬bπ˛a@Âfl@c

H118INfib‡»€bi@Úñb©a@pfœbÿæa@Îc@�ÌÏ»n€a

�G �حلصوL على �لغذ�� &�لتغذية �ملناسبني �منا يرتبط بصو%; 
�ملهاجرين،  حالة   �&  ،Iللنا �القتصا�ية  باملقد%;  &ثيقة 
�ملتر�بطة.   gغ& �ملعقد;  �لتحديا�  من  عد��  هذ�  ميثل 
&�ل8  �لغذ�ئية  عا��ִדم   � �جلذ%ية   ��gلتغ�  �� فإضافة 
 Gֲדا من :جل تنقالִדم على �حلد&�، فإ Jيتعني عليهم �لقيا
�لطبيعة �القتصا�ية للهجر; تع¦ :�م قد ال ميلكوG سو� 
 gلوضع غ�  Gلو كا  Ëح& ،Jلطعا� على  لإلنفا"  �لقليل 
rلك، فإG  تضا%~ �لثقافا� �لذ� يدخل ضمن تقبلهم 
عامال   Gيكو قد  �جلديد;  &�لعا���  �لغذ�ئية  للمكونا� 

خط�g &جا��.(119)

  @ÚÓzñ@“Îã√@o•@›‡»€a@¿@’®a �
H113IÚ„ÏfldflÎ  

:ماكن  �ملهاجرين �  يتمثل � &ضع   gهنالك خطر كب
 vمنخفضة �لر&�تب مع �إلشر� Lعالية �خلطو%;، &:عما
�ملها%��   �&r من  �ملهاجرين  &السيما  �لضعيف، 
 Gيتقبلو &هم  �ملنتظمة.   gغ �أل&ضا\   &: �ملنخفضة 
بصو%; منطية :عماال يرفضها �لعاملوG �ملحليوG، غالبا ما 
تتعلق بأعماL �ملناجم :& �لبنا�، :& �لصناعا� �لثقيلة، :& 
�ألعماL �لز%�عية �ل8 تعرضهم لطيف من êاطر �لصحة 
�لطويلة  �لعمل  �ملسممة، &ساعا�  �لعو�مل  �ملهنية &منها 
&تأ¤  �ملعد��.    &: �ملالبس  ناحية  تذكر من  &�اية ال 
مع  �أللفة   uفا÷�& �لضعيف  &�لتو�صل  �للغوية  �لعو�ئق 

 g(112)عقد عمل خا� لغ

 LاÎ � أل%�نيني �لعاملني�
�ألعماL �ملáلية: فرصة للحث 

على �اية �ملجموعا� �ملعرضة 
للخطر من �لنسا� �لعامال�، 

 ،G2003/01/21. عما
�أل%�G، صند&" �ألمم �ملتحد; 

للتنمية �ملوجه للمر:;/�ملكتب 
�إلقليمي للبلد�G �لعربية. (نشر; 

�عالمية:
 http://www. 

unifem.org.jo/
 press_releases.htm,

(accessed 25/03/2004
(113)�التفاقية �لد&لية �ملعنية 

باحلقو" �القتصا�ية &�الجتماعية 
 (ICESCR) لثقافية�&

(�عتمد� � 1966/12/16 
&نفذ� � 1976/01/03)، 

�لبند 7.
 Carballo M ،Siem(114)

H. �=جر; &سياسة �=جر; 
Haour- :� .إليد��&

 Knipe M ،RectorR
eds. ع� �حلد&�: �=جر; 

 ،Lلعرقية &�إليد�. بريستو�&
 ،Taylor & Francis

1996، 35–36. �نظر :يضا 
�حلاشية %قم 16، 55.

 Bollini P ،Siem(115)

H. ال تقدJ يذكر �و 
�لعد�لة &�ملسا&�;: صحة 

�ملهاجرين &�لقلة �إلثنية � 
 J2000. �لعلو Jمستهل عا

�الجتماعية &�لطب، 1995، 
.828–819:(6)41

ICESCR(116)، �لبند 11.

ICESCR(117)، �لبند 11.

(118)نشر; �عالمية: �ملخاطر 

 .Jة عن مبيد�� �=و�wملهنية �لنا�
تو%نتو، �لصند&" �خلا� باحليا; 

�ل�ية � كند�، 2000.
 (http://www.

wwf.ca/satellite/
prip/factsheets/

occupational-risks.
 html, accessed

25/03/2004)
(119)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 16، 59.
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 ،Iياها �لناy 8يعد �لسكن مبثابة �ملؤشر لنوعية �حليا; �ل
&� حالة �ملهاجرين، &السيما �ملهاجرين غg �ملنتظمني، 
 Lفال يقتصر �ألمر على &صو  .;gميثل �لسكن مشكلة كب
بل  �لنقو�  من   gليس� �لنذ%  سو�  معه  &ليس  معظمهم 
�لناحية  من  :&ضاعهم   Gتكو �حلاال�  من  �لعديد   �
�لر}ية مؤقتة ال تسمح =م باالستثما% � نوعية جيد; من 
�لسكن، حË لو كانو� ميلكوG �ملاL �لكا� لذلك. &غالبا 
ما تزيد �لعو�ئق �الجتماعية من هذc �أل&ضا\ بتخصيص 

بعض �ملناطق � �ملدG لسكn �ملهاجرين فقط.

تكر�%  مد�  على  �لد%�سا�  من  �لعديد  %كز�  لقد 
 ;gضطر�% �ملهاجرين �جلد� �� �لتمركز � �ملناطق �لفق�
حيث  �ملستو�   G&� �لسكنية  �ألماكن   �&  Gملد� من 
 gغ bلشديد &�إلصحا� Iفيها هو �لتكد vلعر� Gيكو
�ملناسب.(120) &� �ملناطق �ل8 نشأ� بعد قياJ �لصناعا� 
:صبحت  &:ملانيا،  &�يطاليا  &فرنسا  &�لنمسا  هولند�  مثل 
من  �ملهاجرين  بني  للوفيا�  Aتمال  مصد%�  �ملناطق   cهذ

كافة �ألعما%، شاملة �حلو��© �ل8 تصيب �لطفولة.(121)

ÚÓ‹ˆb«@ÒbÓy@¿@’®a �

@Üã™ @aÏ�Ó€ @ÂÌãubËæa @Êc @ÚÌaáj€a @Âfl @ã◊ân‰‹œ"
@LÚÓ„b�„g @ã«bìfl @·� @ëb„c @·Ëœ @N›‡»‹€ @paáyÎ
@ÊcÎ@ái¸ @ÚÓ„b�„g @÷Ï‘y@·�@È‹◊ @aâÁ@›j”Î @›ˆaÏ«Î
@äÎám@�€a@pb	bÓ�€aÎ@pbì”b‰æa@¿@ãœaÏ€a@¡�‘€a@fib‰m
@ÒbÓy@¿@’®a@L÷Ï‘®a@ÍâÁ@µi@ÂflÎ@NÒãv�a@fiÏy
@·˜n€a @�€a @p˝ˆb»€a @Êhœ @…”aÏ€a @¿Î @LÒáznfl @ÚÓ‹ˆb«
@bÿÌãflc@¿@ÒãvÁ@Âfl@%@bfl@¿@Új�„@�◊c@›r∏@bË‹-

H122I."biÎäÎcÎ@ÚÓ€b‡ì€a

:بلغت �لد%�سا� �ل8 :جريت على �لعماL �ملهاجرين � 
�لسكن  من  توليفة  &جو�  عن  :فريقيا  من  êتلفة  مناطق 
جا�  �جتماعي  &متز"  �خلطر;  �لعمل   v&ظر&  gلفق�
&خطg. &قد :شا%� هذc �لد%�سا� �� �ملعاقر; �ملزمنة 
للكحوليا� &:منا| من �لسلوp �جلنسي �ل8 تساعد على 
 I&gف &منها  جنسيا  �ملنقولة  للعد�&�  �لسريع  �النتشا% 
عن  ناwة  &wيعها  &�إليد�(123)،  �لبشر�  �ملناعي  �لعو� 
�البتعا� عن �&جاִדم.(124) &قد توصلت �حد� �لد%�سا� 
�� :G نسبة �حتماL تعرu �لعاملني �ملهاجرين &قرنائهم 
لإلصابة بعد&� فI&g �لعو� �ملناعي �لبشر� تز��� �� 

�لضعف مقا%نة باأل�&�Y من غg �ملهاجرين.(125)

 Lستجابة �� �لنتائج �لصحية �لسلبية �ل8 تنجم عن عز�&
 Jملهاجرين، &�عتر�فا باحلق � �حليا; �لعائلية، يقو� Lلعما�
�لوقت �حلاq بتعديل سياساִדا  �لعديد من �لشركا� � 
على  للحث  منها  Aا&لة   � �لعائال�  Ùل  بلم  لتسمح 

�نتاجية �لعاملني ֲדا.

@ÔÁÎ@LbÓ„a
„bm@¿@·ub‰‡‹€@bflbÁb◊@Òáznæa@Ú◊ãì€a@¿
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@�ãflÎ @ãìj€a @Ô«b‰æa @åÏ»€a @ëÎ�–i @’‹»nÌ @bfl @›◊
@áuaÏm@ÚÓ‡Ádi@bË‰fl@b◊aäÜgÎ@N›‡»€a@Êbÿfl@¿@Ÿ€àÎ@åáÌ�a
@ÚÌb”Ï€a @wflaãi @p
◊ä" @ÂÌãubËæa @fib‡»€a @…fl @Ú‹ˆb»€a
@Ú–‹ÿn€a @à @Ô‹�a @Âÿ�€a @·«Ü @Û‹«@›‡»€a @Â◊bflc @¿
@Ú◊ãí@¿Î@N"·Ëm˝ˆb«Î@·ub‰æa @¿ @µ‹flb»‹€ @Ú€Ï‘»æa
@Âfl@Âÿ�€a@ÚÓÿ‹æ@¡�¨@Üaá«g" @aâÁ@›-@LbflbÁb◊
@lã‘€bi @îÓ»€bi @·�@�b‡�‹€ @·ub‰æbi @µ‹flb»€a @›uc
@bËÓ€g @“áËm @�€a @pbÌbÃ€a @ÂflÎ @N·Ë‹‡« @Â◊bflc @Âfl
@�€a@Òã�©a@ÚÓ�‰ßa@pbÓ◊Ï‹�€a@�–Ç@wfla�€a@ÍâÁ

N"Ú‹ˆb»€a@Â«@Üb»ni¸aÎ@fibó–„¸a@Â«@·v‰m
@fibrfl@ZÚzó‹€@ÚÓæb»€a@ÒäÜbjæa@LÔæb»€a@Übón”¸a@�‰æa
@wflb„ãi@Üaá«g@Zôb©a@�b�‘€a@›j”@Âfl@Ú‹Çaáfl@Ú€b®
@Ô«b‰æa @åÏ»€a @ëÎ�œ @Úzœbÿæ @äaã‡n	¸a @ÊÏ‡õfl
@Ú◊äbìæa @fi˝Ç@Âfl@µ‹flb»€a @›uc @Âfl @åáÌ�aÎ @ãìj€a

NH126I…‡nv‡‹€@ÚÌÏ‘€a

(120)�ملرجع �لسابق، 33. 

(121)�نظر �ملرجع حتت 

�حلاشية %قم 73، 8.
(122)�نظر �ملرجع حتت 

�حلاشية %قم 81. 
 Girdler-Brown(123)

B.  شر" &جنو~ :فريقيا. 
�=جر; �لد&لية، 1998، 

 .551–513:36
 .Schooks M(124)

كل ما يلمع: كيف �شتعل 
فI&g �لعو� �ملناعي �لبشر� 
� جنو~ :فريقيا – �لقسم 

 Lجلنس &�لعما� :L&أل�
�ملهاجر&G. صو� �لقرية، 

 .1999/05/04–04/28
 r(125)�ملرجع �لسابق، مأخو

من Lurie M. �=جر; 
&�إليد� � جنو~ :فريقيا: 
حتد� �الفتر�ضا� �لشائعة. 

�لنشر; �إلخبا%ية �لصا�%; 
/L&تشرين �أل ،A&M عن

:كتوبر 2002، 12-11:4.
 (http://www.
 aidsmobility.

 org/lurie.html,
accessed 23/03/

 2004)
(126)مثاL حلالة مد�خلة من 

قبل �لقطا\ �خلا� معنية 
بتنفيذ مبا�%; للصحة � 

 Gلعا�: �عد�� برنامج مضمو�
 I&gالستمر�% ملكافحة ف�

�لعو� �ملناعي �لبشر� &�إليد� 
من خالL �ملشا%كة �لقوية 

للمجتمع. جنيف، �ملن� 

�القتصا�� �لعاملي، 2002.
  (http://www.

weforum.org/pdf/
Initiatives/GHI_

HIV_CaseStudy_
BarrickGold.
 pdf, accessed

25/03/2004)
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@pbflá©a@∂g@Èè–‰i@òÉì€a@fiÏñÎ@ÚÓ„bÿflg @�
ÚÓzó€a 

�ملر�فق   Gتكو  G: يتطلب  بالصحة  �لتمتع   � �حلق   G�
=ا  �آلمن   Lلوصو� "سهلة  &�خلدما�  &�لبضائع  �لصحية 
�ملجموعا�  &السيما   Gلسكا� قطاعا�  كافة  قبل  من 
 G: على  �ملهمشة"(127)  &�ملجموعا�  للخطر  �ملعرضة 
 Lخلدما� &�ملسافة �ل8 يتعني قطعها للوصو� cهذ Gمكا
�ليها &مو�عيد �لعمل قد متثل مشكلة بالنسبة للمهاجرين.  
 Lلك، فالعماr ��%& هنالك �لعديد من �ألسبا~ �ملختلفة&
:ثنا�  �لعمل  �ملهاجر&G قد ال يسمح =م باالستئذ�G من 
�لنها% للذها~ �� مر�فق �لرعاية �لصحية. &هم � &�قع 
�ألمر، yتاجوG � �لعديد من �لبلد�G �� �لعمل � :كثر 
يصعب  &بذ�  �القتصا�ية  �ملتطلبا�  ملو�كبة   Gمكا من 
عليهم حË �لذها~ ليال لتلقي �لرعاية �لصحية.(128) كما 
:�م كث�g ما يعيشوG � :ماكن � �ملدG :& :ماكن �%�عية 
 Gمكا ثابتة �  مر�فق صحية  �خلدما� �  فيها   Jتقد ال 

Aد�.

@ãr◊c @ @¿@�ãœc @b�@�€a @pb◊ãì€a @Âfl@áÌá»€a @Íb§a@Üaå
@ÚñbÇ@’œaãfl@ıbì„g@Îc@ÚÓzñ@pbfláÇ@·Ìá‘m @∂g@á‹i @Âfl
@ÔÁ @ÊbÿÌãflc @Ï‹≠c @Ú◊ãíÎ @N·Ëˆbiã”cÎ @bËÓœ @µ‹flb»€bi
@Âfl@›◊@¿@Ò�j◊@ÒäÏói@›‡»m@·ub‰æa@fib‡«˛@Ò�j◊@Ú◊ãí
@LbÓ€a�	cÎ @ÚÓ€b‡ì€aÎ @ÚÓiÏ‰ßa @bÿÌãflcÎ @biÎäÎcÎ @bÓ‘Ìãœc
@ÍâÁ @oflb” @á”Î @NÂÌãubËæa @Âfl @Èi @ÊbËn�Ì @¸ @Üá« @bËiÎ
@ëÎ�œ@Úzœbÿæ@›flbí@wflb„ãi@ıbì„hi@pbÓ‰Ó»�n€a@¿@Ú◊ãì€a
@‚Ï‘Ì@bËÓœ@µ‹flb»€a@›uc@Âfl@åáÌ�aÎ@ãìj€a@Ô«b‰æa@åÏ»€a
@ÈmbfláÇ @›‡ìmÎ @LıaÏ	 @áy @Û‹« @Úßb»æaÎ @ÚÌb”Ï€a @·Ìá‘ni
@bÓ�‰u @Ú€Ï‘‰æa @�aãfl˛a @Úßb»flÎ @Lã◊â€a @fiåb»€a @…ÌåÏm
@�€a @tÏzj€a @ozöÎc @á”Î @NÔ«Ï�€a @òz–€aÎ @ÚÓ«Ïn€aÎ
@¿@|≠@á”@lÏ‹	˛a@aâÁ@Êc@pb◊ãì€a@Âfl@áÌá»€a@¿@oÌãuc
@fiåaÏ»€a@Û‹«@k‹�€a@ÜaåÎ@LåáÌ�a@�ã∑@Ô«Ï€a@p¸á»fl@…œä
@NbÓ�‰u@Ú€Ï‘‰æa @�aãfl˛a @pb«Ï”Î@Âfl@�–ÇÎ@LÚÌã◊â€a
@bËn�Ç@Â«@Ú◊ãì€a @o‰‹«c@L2002 @���ÀcOle@¿Î
@bËi @µ‹flb»‹€ @ÚÌã‘Ë‘€a @pb	Î�–€bi @Úßb»æa @·Ìá‘m @¿

NåáÌ�aÎ@ãìj€a@Ô«b‰æa@åÏ»€a@ëÎ�–€@µìÌb»æa
@åÏ»€a @ëÎ�–i @!»æa @fib‡«˛a @fibuã€ @Ôæb»€a @—€bzn€a
@â€a @ÊbÿÌãflc@Ï‹≠c@Ú◊ãí@wflb„ãi @ZåáÌ�aÎ@ãìj€a @Ô«b‰æa

H129IN›‡»€a@Êbÿfl@¿@’j�Ì

@>€aÎ@ÒáÓßa@ÚÓ«Ï‰€a@paà@ÚÓzó€a@pbflá©a �
ÂÌãubË‡‹€@ÚÓœb‘r€a@ÚÓ–‹©a@bËÓœ@Û«aãÌ 

 Gتكو G: من �لعو�مل �جلوهرية للحق � �لتمتع بالصحة
من  مناسبة  &�خلدما�  &�لبضائع  �لصحية  �ملر�فق  wبع 
�لناحية �لثقافية.(130) &على �لنقيض فإG خدما� �لرعاية 
 Gتكو ما  عا�;  �لثقا�  �جلانب  تر�عي  �ل8  �لصحية 
تقدمي  ֲדا  �ل8 ميكن  &�لعقلية  �ملو�%�   ��  Yحتتا& Aد&�; 
�لدعم للمهاجرين &�لتعا&G معهم. &� �حلقيقة،� تتخذ 
تتفق  خدما�  تقدمي  :جل  من  معد&�;  خطو��  سو� 
 cهذ تؤ��  ما   �gكث بل  �ملهاجرين(131)،  �حتياجا�  مع 
�خلدما� �� �خلطأ � �لتشخيص &�ملعاجلة باإلضافة �� 

عدJ �اللتز�J من قبل �ملرضى.(132)

@fibóm¸a @kybóm @bfl @a�r◊ @�€a @ÚÓœb‘r€a @Úfláó€a @Êg
@km�m @Êc @Âÿ∫@áÌáu@¿b‘q @Ô«b‡nua @‚bƒ„ @c @…fl@Ô€Î˛a
@∂g @ıÏv‹€a @�œä @Üã™ @Âfl @�◊c @ÚÓ�–„ @á‘« @bËÓ‹«
@xbflá„�a @ÚÓ‹‡»œ @NÚÓ‹�a @ÚÓ«b‡nu¸aÎ @ÚÓzó€a @pbflá©a
@Òá‘»fl@ÚÓ‹‡«@bË‹j‘mÎ@á‹j€a@Úœb‘q@Û‹«@ÜÏ»n€a@·q@Ô«b‡nu¸a
@ÚÓ«b‡nu¸aÎ @ÚÌÏÃ‹€a @·ÓÁb–æa @¿ @¸b‘n„aÎ @¸Ï• @›‡ìm
@o„b◊@�€a@›flaÏ»€a@›◊@Âfl@ÂÌãubËæa@Üã§@á”Î@ÚÓœb‘r€aÎ

H133IN·ËnÌÏÁ@ÂÌÏÿm@ëb	c

�ملقدمة فهي على �%جة من �أل�ية  :ما نوعية �خلدما� 
حيث توضح كيف تتم معاجلة �ملهاجرين عند �لتماسهم 
للرعاية �لصحية. &قد كانت هناp تقا%ير من قبل �ملهنيني 
�لصحيني تعترv باملستويا� �ملنخفضة للرعاية &�ملعاجلة 
� �حلاال� �ل8 � يتوضح فيها مسبقا �ملوقف من �لتأمني 
�لصحي. &على سبيل �ملثاL، كانت معاجلة :� كسر يتم 
 Jلقيا� من  بدال  (�لبالستر)  �لالصقة  �لضما�;   Jباستخد�

بتثبيت �لعظم �ملكسو% جر�حيا.(134)

(127)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

.(b)12 ;قم 17، �لفقر%
(128)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 73، 11. 
 G(129)برنامج شركة :جنلو :مريكا

�لذ� يطبق � مكاG �لعمل. 
 q&لتحالف �لد� ،p%نيويو

 I&gملع¦ بف� Lألعما� Lلرجا
�لعو� �ملناعي �لبشر� &�إليد�، 

 .2002
(http://www.

businessfightsaids.
         org/wpp_popup.asp?

 CompanyID=48,
accessed 25/03/2004)
(130)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

.(c)12 ;قم 17، �لفقر%
 Carballo M ،Siem(131)

H. �=جر; &سياسة �=جر; 
Haour- :� .إليد��&

 Knipe M ،Rector
eds R. ع� �حلد&�: �=جر; 

 ،Lلعرقية &�إليد�، بريستو�&
 ،Taylor & Francis

  .44 ،1996
(132)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 73، 10. 
(133)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 131، 36. 
(134)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 85، 41.
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 &: bما هو متا Lنقص �ملعلوما� حو Gقع �ألمر، فإ�& �&
حوL �ألمو% �لصحية بصفة عامة هو :حد �ألسبا~ �ل8 
كث�g ما يتعلل ֲדا �ملهاجر&G لعدJ �ستخد�مهم للخدما� 
�جر����  :ية  � اrهم   Jعد  �& فعالة  بصو%;  �لصحية 
�ل8  �لد%�سا�  :&ضحت  &قد   (137).uملر� من  للوقاية 
:جريت � عد� من �لبلد�G �لغربية بأ&%&با �%تفا\ معدال� 
معدال�  �%تفا\   �� باإلضافة  �ألمومة  &مر�ضة  &فيا� 
من  :ك�  بنسبة  �ملهاجر��  �لنسا�  بني   Lألطفا� &فيا� 
�ملعدال� �ل8 تقع  بني �لنسا� من �ألغلبية �لعرقية � نفس 
�لبلد�G.(138)  كما تز��� بينهن نسبة �إلجهاu &تنخفض 
�حلمل.(139)  منع  &سائل   Jستخد�� نسبة  عامة  بصو%; 
�ملنخفضة  باملستويا�  عالقة  فلها  �الختالفا�   cهذ :ما 
ما  %عاية  مثل  &�حلقو"،  باخلدما�  �خلاصة  للمعلوما� 
قبل �لوال�; :& سبل �لوصوL �� &سائل منع �حلمل.(140) 
&بصفة عامة، فقد &ضح :G �ملهاجرين � :&%&با ال �%�ية 
=م بالكثg من �ملعلوما�، مع �ختالv كبg � نشأ; كل 
لغوية &ضعف  يو�جهونه من عو�ئق  ما   �� �ضافة  منهم 

�خللفية �لثقافية &�لتعليمية لعد� كبg منهم.(141)

@bËÓ‘‹mÎ@pbflÏ‹»æa@Â«@szj€a@¿@’®a �
H135IÂÌãÇł€@bË‹ÓñÏmÎ 

�ملعلوما� �لصحية تشمل �حلق   �� Lلوصو� �G �مكانية 
� �لبحث عنها &تلقيها &توصيلها لآلخرين هي &�ألفكا% 
 Gضما  Lحا  �& �لصحية.(136)  بالقضايا  تتعلق  �ل8 
 Gملعلوما� فإ� �� Lلد�خلية للوصو� �لتشريعية   Jألحكا�
 Iد من مقد%ִדم على �لتماy نقص �لوعي بني �ملهاجرين

�لرعاية.

�لتو�صل  ميكنهم  ال  �لذ�  �ملهاجرين  من  �لعديد  هنالك 
بصو%; مفهومة مع مقدمي �لرعاية �لصحية. &يتو�فر � 
�ستخد�مهم  يتم   Gوwمتر  Gلبلد�� من  جد�  قليل  عد� 
بصو%; %&تينية � مر�فق �لرعاية �لصحية، فمثال � �لسويد 
فإG �لنتائج �لضائر; للحمل � �ملجموعا� �ملهاجر; ثبت 
�ال%تفا\   Gكا &لذ�  =م(142)  �لثقافية  باملعتقد��  تأثرها 
�لصحيحة.    gغ &�ملعاجلة  �خلطأ  �لتشخيص  معدال�   �
�لنفسية  �لصحة   LاÎ � �gيظهر هذ� بصو%; :ك� كث&
حيث يكوG �لتو�صل بني �ملريض &مقدJ �لرعاية �لصحية 

على �%جة كبg; جد� من �أل�ية.

 G&تعا على  �حلث  يتم   G: �أل�ية  من   Gفإ �لنهاية،   �&
سلطا� �لصحة �لعمومية لتأمني �لتمتع {ق �حلصوL على 
 Lحو للمهاجرين  �لصحي  &�لتثقيف  �لصحية  �ملعلوما� 
كل من خدما� �لرعاية �لصحية &�جلهو� �ملبذ&لة لتعزيز 

�لصحة.

 L(135)�التفاقية �لد&لية حو

�حلقو" �ملدنية &�لسياسية 
(ICCPR) (�عتمد� � 

1966/12/16 &نفذ� 
.(1976/03/23 �

(136)�نظر �ملمرجع حتت 

�حلاشية %قم 17، �لفقر; 
.(b)12

(137)�نظر �ملرجع حتت 

�حلاشية %قم 73، 11.
 ،Ackerhans M(138)

.Staugard F ،eds
�لقضايا �لصحية لألقلية 

من �لنسا� �لالئي يعشن � 
:&%&با، تقرير صا�% عن 

�جتما\ جوتن�õ، �لسويد، 
 .1999/11/12-11

بر&كسل، �للجنة �أل&%&بية، 
.2000

(139)�ملمرجع �لسابق.

(140)�ملمرجع �لسابق.

(141)�ملمرجع �لسابق.

(142)�ملمرجع �لسابق.
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çuÏæa
@ÒäÏói @Òãv�a@�iám @ÔÁ@Úibu�a @ÊÏÿm @Êc @ÔÃj‰ÌNN"
@ÊÎb»nÌÎ @…Ó‡ßa @Û‹« @Òáˆb–€bi @ÜÏ»m @ÒãÿnjflÎ @ÒáÓíä
@Èi@Âÿ∫@â€a@áyÎ˛a@lÏ‹	˛a@ÏÁ@aâÁÎ@N…Ó‡ßa@bËÓœ
@Êaá‹j€aÎ@ÂÌãubËæa@Âfl@›◊@/bó∑@‚b‡nÁ¸a@µfldm

H143I"N·Ë”Ï‘y@ÚÌbºÎ@Ú–Óõæa

يز��� �عتما� �لناI �لذ� يعيشوê � Gتلف �ملجتمعا� 
على  � �لعا� بعضهم على بعض. &كث�g ما نشg �� �لعا� 
ميكن  �لقرية   cهذ  Gفإ  ،Jملفهو� &ֲדذ�  عاملية".  "قرية  :نه 
 v&يا � ظرy تمعا &�حد�Î لنظر �ليها على :�ا تضم�
 v&لظر� تلك  مثل  مثلها  �ملسا&�;   Jبعد تتميز  متباينة 
�لتاسع عشر   Gلقر� �لصناعية �   Gلبلد�� متيز  �ل8 كانت 
على  &فرنسا  �جنلتر�   �) &�لفقر��  �ألغنيا�  بني  &تفصل 

(144).(Lسبيل �ملثا

&مع مر&% �لوقت، بد:� �حلكوما� تد%p :& �ضطر� 
�الجتماعية  �ملسا&�;   Jعد  � �لتما��   G:  p�%��  ��
&�القتصا�ية هو :مر ال ميكن :G يستمر.  &قد بد: �لتغيg مع 
 Lمن حيث تأمني �لوصو Iلنا� cعتر�فهم مبسؤ&لياִדم جتا�
�� �لتعليم، &�إلصحاb &تو�فر �خلدما� �لصحية.  &ما� 
�لغنية بالنسبة ملسؤ&لياִדا  حتد© يقظة مماثلة للحكوما� 
جتاc �ملجموعا� �لسكانية �لفقg; � �جلنو~، سيو�صل 
�لعا�  :ما   .cيا���� بينهما  تفصل  �ل8  �لتباينا�  حجم 
 Gيكو &لن  �الستقر�%   Jعد من  يستمر � حالة   vفسو
 G: باأل�لة  يتبني  عندما  �ملفاجآ�  من  نو\   �: هنالك 

معدال� �=جر; �خذ; � �ال%تفا\.

 gعلى قلة �لتماثل � طريقة تدب qملسوحا� �حلا� Lتد&
�الحتا�  مثل  �إلقليمية  �ملجموعا�  بني   Ëح �=جر;، 
Qعل  مما  �ملعطيا�   � نقص¢  هنالك   G: كما   .þ&%&أل�
من �ملستحيل &ضع تصو% متناغم للصال� �ل8 تربط بني 
 Jنتمكن من �لقيا �& .Gجر; &�لصحة &حقو" �إلنسا=�
 uجة تعر%� Lع �ملالحظا� �أل&لية حوw ر�Î بأكثر من
 Gملهاجرين ملما%سا� �لتمييز، &�لكيفية �ل8  يستخدمو�
ֲדا �خلدما� �لصحية &مد� مشا%كتهم � �القتصا� من 

خالL توفg �خلدما� �لصحية.

@…ˆbõj€a @‚bflc @ÜÏÓ‘€a @�–Ç @ÙÜc @b‡‹rfl @bflb∏"
@Âfl@Ô„br€a@—ó‰€a@fi˝Ç@'b»€a@ıaãq@ÒÜbÌå@∂g@ÚÌäbvn€a
@Âfl@á•@�€a@ÜÏÓ‘€a@�–©@bõÌc@Âÿ∫@LÂÌãì»€a@Êã‘€a
@¿@ëb‰€a@µi@ÒÏ”@ãr◊c@Ú»œÜ@∂g@Ü˚Ì@Êc@ëb‰€a@Ú◊ãy

H145I."ÂÌãì»€aÎ@áyaÏ€a@Êã‘€a@Âfl@fiÎ˛a@—ó‰€a

فيه  تتحر%  لعا�  �ملحتملة  �القتصا�ية  �لفو�ئد   G�  Lيقا
���لة  �لناwة عن  �لفو�ئد  :ساليب �=جر; :ك� كث�g من 
�لتجا%ية.(146) &هو قوL صا�" &السيما عندما  �لعو�ئق 
 �� �القتصا�يا�   Yحتيا�& �لشعو~  بتشيخ  �ألمر  يتعلق 
�حلاجة   ñتل  G: ميكن  �ل8  �ملتنقلة  �لعمالة  قبل  من  �فعة 
�ملستشفيا�   Yحتيا� �ملها%��، � حالة  تو�فر   Jعند عد
مثال.  بالتمريض  &�لعاملني  �ألطبا�  من  �ألجانب   ��
&على �لرغم من �أل�ية �لك�� للمجا�ال� �القتصا�ية 
:كثر   Gيكسبو قد  بأ�م  �لناخبني   p�%�� من  تزيد  �ل8 
 G: بQ ملجا�ال�� cهذ G: بانفتاحهم على �=جر;، �ال
 G� .Gتتز�من مع حتقيق �لشر&| �ألساسية حلقو" �إلنسا
قانوG حقو" �إلنساG &�لياִדا &:ساليبها حتتاw Yيعا �� 
سياسا� للهجر; حتافظ على �لكر�مة �إلنسانية &تضمن 
 Lحو Gساليب �نسانية عا�لة. &مع تصا%\ �لبلد�: Yنتها�
�لضر&%�  من  يصبح  �ملتز�يد;  �=جر;  مع  �لتعامل  كيفية 
هامة  �عامة   Gإلنسا� {قو"  �خلا�  �لعمل  �طا%  �عتبا% 
بالنسبة لر�}ي �لسياسا�. &��r ما تز�من هذ� مع �عامة 
 � :صبح  �جليد;  �إلحصا���  wع  &هي  :خر�  هامة 

�إلمكاG &ضع &�عد�� �ستر�تيجيا� ناجحة. 

يقضي  �لذ�  �لنموrجي   gلتغ� عن   Gنكو ما  :بعد  �ن 
مبعاملة �ملهاجرين على :�م "مو�طنوG عامليوG" &":صحا~ 
 G&فد&� منه :& �ملكا �لذ� Gحقو"" بغض �لنظر عن �ملكا
&قت،   ��  Yتاy  vسو  gلتغي� &هذ�  ينشد&نه.  �لذ� 
&حو�%، &معلوما� �قيقة &صحيحة، &�%��; جيد;، &قبل 
&هذ�  سياسية صا�قة.  %غبة   ��  Yتاy  vكله سو هذ� 

.cو هذ� �الجتا� ;gلتقرير هو مبثابة خطو; صغ�

(143)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 81. 
(144)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 144، 1. 
(145)&سيلة :فضل. 

�إليكونوميست، 11/02/
 .15 ،2002

(146)مسا�ة متو�ضعة. 

�إليكونوميست، 11/02/
 .11 ،2002

fljLiçïÉåëíÉáåJiçã=NVVV



30

:fiÎ˛a@’z‹æa

@ÚÓèÓˆã€a@pb˜–€a
ÂÌãubË‡‹€

طالبو� �للجو� هم كل من هر~ �� بلد �خر &قدJ طلبا 
بصفته  فيها  �لبقا�   � �حلق  مبنحه  �لد&لة  �اية  مناشد� 
الجئا، &� يتلقى :� %� �ائي على طلبه هذ�.  &قد قد%� 
�ملتحد;  �ألمم   uمفو عن  �لصا�%;  �ملعلوما�  :حد© 
�لسامي لشؤ&G �لالجئني :G عد� �لالجئني �لسياسيني � 

�لعا� بلغ حو�q 000 015 1 الجى�.(147)

 ��  G&يضطر �لذين  &هم  �لتنمية(148)  بسبب   Gلنا�حو�
تنفيذها  يتم  �ل8  &�ملشا%يع  �لسياسا�  بسبب   Lالنتقا�
�لطرقا�،  &شق  �لسد&�  بنا�  مثل  "�لتنمية"  ستا%  حتت 
&�ملبا�%�� �خلاصة بالتصا%يح �حلضرية، &:عماL �ملناجم 
&�لتصحر، &�نشا� حد�ئق �ملحافظة على �لبيئة &غgها من 
�ملحميا� &غgها من �ملشا%يع. &� �لتسعينيا� قد% عد� 
بالبنية  �خلاصة  �لتنمية  مشا%يع  بسبب  �لعا�   � �لنا�حني 

�لتحتية بني 90 &100 مليوG شخص.

 �� G&يضطر �خليا، مثل �لالجئني، &هم �لذ�� Gلنا�حو�
�النتقاL بالقو; بسبب ظر&v �حلر~ &�لصر�عا� �ملدنية 
�لالجئني  نقيض  على  :�م  على  �لسياسي.   &�الضطها� 
��خل   Gميكثو بل  �لد&لية  �حلد&�  بتخطي   Gيقومو ال 
حد&� بال�هم، &هم، فعليا، يقعوG ��خل ��ئر; �ملسؤ&لية 
لألمم  �إل%شا�ية  للمبا���  &&فقا  للبال�.  �حلكومية 

�ملتحد; فإG �لنا�حني ��خليا هم ":شخا� :& Îموعا� 
من �لناI :ج�&� :& �ضطر&� �� �=ر&~ :& ترp منا�=م 
:& :ماكن �قامتهم، ليتجنبو� �آلثا% �لناwة عن �لصر�عا� 
�لقتالية، :& �أل&ضا\ �ل8 تغلب فيها صو% �لعنف بصفة 
عامة، :& �نتهاp حقو" �إلنساG، :& �لكو�%© �لطبيعية :& 
تلك �ل8 من صنع �إلنساG، مع عدJ عبو%هم ألية حد&� 
مت  �لذ�  �لعد�   G: من  �لرغم  &على  معر&فة"(149)  �&لية 
تقديرc =م تر�&b بني 20 &25 مليوG شخص(150) �ال 
 vنقص �لتسجيل &تر�� �لسلطا� �لوطنية � �العتر� G:
ֲדذc �ملشكلة يع¦ :G �لعد� قد يتعد� هذc �أل%قاJ مبر�حل 

.;gكث

�لغالبة  �لفئة   Gميثلو عامة  بصفة  &هم   G&ملهاجر�  Lلعما�
بني �ملهاجرين. &قد قامت �التفاقية �لد&لية حلماية حقو" 
�لعامل  بتعريف  عائالִדم  &:فر��  �ملهاجرين   Lلعما� wيع 
�ملهاجر على :نه "�لشخص �لذ� سوv يلتحق :& �لتحق، 
 Gجر مدفو\ � :حد �لبلد�: �r |قد �لتحق بنشا Gكا &:
�لتعريفا�  مياثل  تعريف  &هو  �ليها"(151)،  ينتمي  ال  �ل8 
�لعالقة &�خلاصة مبنظمة   ��r ل8 &%�� � �التفاقيا��

�لعمل �لد&لية.(152)

�لد&لية،  �لعمل  &منظمة  �ملتحد;  �ألمم  لتقدير��  &&فقا 
عد�   qاw� هم  شخص   Gمليو  175 بني  من  فإنه 
�ملهاجرين، هنالك 120 مليون¢ من �لعماL �ملهاجرين مع 
 pهنا G: تقد% منظمة �لعمل �لد&لية ،Jعائالִדم(153). &�ليو
حو�q 20 مليوG عامل مهاجر مع عائالִדم � :فريقيا، 
&18 مليون¢ � :مريكا �لشمالية، &12 مليون¢ � :مريكا 
�لوسطى &:مريكا �جلنوبية، &7 ماليني � جنو~ &غر~ 
مليون¢ �  �أل&سط، &30  �لشر"  �سيا، &9 ماليني � 
:&%&با. &يوجد � :&%&با �لغربية فقط ما يقر~ من 9 
�لناحية  من  نشطة  بصو%;   Gيعملو �ألجانب  من  ماليني 

�القتصا�ية يعولوG 13 مليوG شخص معهم.(154)

�لالجى� هو ما تعرفه �تفاقية عاJ 1951 �خلاصة {ماية 
�لالجئني على :نه �لشخص �لذ� "بسبب خوv متأصل 
له :ساI معترv به، &بسبب تعرضه لالضطها� ألسبا~ 
خاصة بالعنصر :& �لديانة :& �جلنسية :& �لعضوية � �حد� 
 cبلد Y%ملجموعا� �الجتماعية :& �لسياسية، &يعيش خا�
 G: ألصلي &ال ميكنه، :& ال يرغب بسبب خوفه هذ�، من�
يضع نفسه حتت �اية هذ� �لبلد"G�  (155) �تفاقية 1951 
 Jب¦ عليه �لنظا �لذ� Iخلاصة {الة �لالجئني هي �ألسا�
 Jعا  Lبر&توكو جا�  &قد  �لالجئني(156).  حلماية   q&لد�

1967 ليزيل �لقيو� �جلغر�فية �لزمنية من �التفاقية.

 .2003 Jباأل%قا G(147)�لالجئو

جنيف، مفوu �ألمم �ملتحد; 
�لسامي لشؤ&G �لالجئني، 

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

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

 2004)
(148)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 52.
 L(149)�ملبا��� �إل%شا�ية حو

�لتنقال� �لد�خلية. تقرير ممثل 
�ألمني �لعاJ �ملع¦ باملشر�ين 

��خليا. جنيف، �ألمم �ملتحد;، 
1998 (مقتطفا� من �لوثيقة 

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

(150)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 147، 1. 
(151)�التفاقية �لد&لية �ملعنية 

 Lيع �لعماw "ماية حقو}
�ملهاجرين &:فر�� عائالִדم 
(MWC) (�عتمد� � 

1990/12/18 &نفذ� � 
.(2003/07/01
(152)�نظر �مللحق 2.

(153)�عو; �جتما\ منظمة �لعمل 

�لد&لية للتغيg � سياسا� 
�=جر; � جنو~ :فريقيا. 

جنيف، منظمة �لعمل �لد&لية، 
2002. نشر; �عالمية: 
(http://www.ilo.

org/public/english/
dialogue/actrav/

 new/291102.htm,
accessed 23/03/

2004)
(154)�لقو� �ملحركة حاليا 

للهجر; �لعاملية للعمالة: �لعوملة 
&�لتكامل �إلقليمي. جنيف، 

منظمة �لعمل �لد&لية، 2002.
(http://www.ilo.

org/public/english/
protection/migrant/

 about/index.htm,
accessed 23/03/

 2004)
 L(155)�تفاقية خاصة بأحو�

�لالجئني (�عتمد� � 
1951/07/28 &نفذ� � 

.(1954/04/22
(156)�جر�� يقو� من �أل�&�� 

�لد&لية �لسابقة �ملتعلقة 
بالالجئني &يقدÎ Jموعة :كثر 
Ùوال من �لقو�نني �لشاملة �ل8 

.Gص حقو" �إلنسا 
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 � فإنه  �لالجئني   G&لشؤ �ملتحد;  �ألمم  ملفوضية  &&فقا 
 qحو� �لعا�   � �لالجئني  عد�  بلغ   2002  Jعا بد�ية 
10,4 مليوG الجى�(157). غG: g �لعد� �لو�قعي عندما 
 �gعلى، حيث كث: Gمع �ألعد�� �ملسجلة قد يكو G%يقا
ما Qد �لالجئوG :نفسهم � ظر&v مماثلة للظر&v �ل8 
 GنحوQ ¥ ملوثقني، &من� gغ G&ملهاجر� Lضع =ا �لعما�
لعدJ �لتوثيق خوفا من �لرفض :& سائر �إلجر���� �خلاصة 
بأساليب �الستر���. &� �لبلد�G �ل8 ال تكوG فيها �حلد&� 
&�ضحة، &تعيش فيها �لعائال� على جانñ هذc �حلد&�، 
yد© :G يقوJ :قا%~ �لالجئني بإيو�ئهم �&G: G تلحظ 

�لسلطا� �ملحلية هذ�.  

�لفئا�  :كثر  فهم  �ملؤقتة  �لعقو�   �&r من   Lلعما� :ما 
شيوعا بني �لعمالة �ملهاجر; �ملوثقة. &يسمح بدخو=م �� 
�لبلد �ملضيف لفتر�� �منية Aد&�; بنية �لعو�; �� بال�هم 
�نتها� مد; عقو� �لعمل �خلاصة ֲדم. &غالبيتهم من  فو% 
 qاÎ � للعمل �ستجلبت  �ل8  �ملها%;  �ملنخفضة  �لعمالة 
�لز%�عة &�لبنا�، &هو عمل مو}ي �ضع لتقلبا� �لسو" 

�ل8 قد تتسبب بسهولة � تغيg �لطلب عليهم.  

يتر�&b عد�  متز�يد;  عاملية  باألشخا� مشكلة  �لتجا%; 
شخص  ماليني   4& :لف   700 بني  �لعا�   � ضحاياها 
 Lل�&توكو� قبل  من  �لتجا%;   cهذ  vتعر& سنويا.(158) 
�خلا� ֲדا على :�ا "�ستجال~، :& نقل، :& حتويل، :& 
�يو�� :& �ستقباL :شخا� بأ� &سيلة من &سائل �لتهديد 
 vالختطا� &: cإلكر�� Lلقو; :& سائر :شكا� Jستخد�� &:
 &: �لقو;   Jستخد�� �سا�;   &: �خلد�\،   &:  ،Lالحتيا�  &:
 Lلتعريض للخطر، :& �فع :& تلقي :مو�� Jسا�; �ستخد��
:& فو�ئد مقابل �حلصوL على مو�فقة شخص له سيطر; 

(159)".Lالستغال� uعلى شخص �خر بغر

حتا%ֲדم  �ل8  �لفئة   �  Gيقعو&  Gملهربو�  G&ملهاجر�
 u%خلا� بتهريب �ملهاجرين عن طريق �أل� Lل�&توكو�
 uلبحر :& �جلو، &يعرفهم على :نه "�ستجال~، بغر� &:
�حلصوL �ملباشر :& غg �ملباشر، على فو�ئد مالية :& غgها 
من �لفو�ئد، نظg �إل�خاL غg �لقانوS أل� شخص �� 
:� بلد ال يكوG من مو�طنيها :& ممن يقيموG فيها بصو%; 

��ئمة."(160)

�ملهاجر&G �لد�ئموG هم :غلب فئا� �ملهاجرين &السيما 
بالنسبة للبلد�G �لتقليدية للهجر;.  &ال يوجد =م تعريف 
�لتشريعا�   G: بل  �لد&لية.  �لقو�نني   � شائع   Sقانو
&�ملما%سا� تتفا&� بشد; � تعريف  فئا� �ملهاجرين 
بأية   Gيتمتعو ال  قد  :�م  على  &معاملتهم.  خ��ִדم   �&
�متيا��� :& يصطدموG بقيو� حتد من &صو=م �� �لرعاية 
 cلصحية :& �لتمتع بأية حقو" صحية خاصة  مبو�ط¦ هذ�
�لبلد�G حË يستكملو� wيع �إلجر���� �خلاصة بإقامتهم 

.Gلد�ئمة :& بوضعهم كمو�طنني � تلك �لبلد��

يز��� �جتاc �=جر; �لد&لية للعمالة �و �نتقا� �ملهاجرين من 
حيث �لنو\ &�لفئة �لعمرية. فالعديد من سياسا� �=جر; 
قانونية  بصو%;   Jحتر �ملؤقتة  �=جر;  &سياسا�  �لوطنية 
�صطحا~ �لعماL �ملهاجرين �ملؤقتني لعائالִדم(161). &قد 
بد: �لعمل � بر�مج ִדدÙ � �� vل �لعائال� من :جل 
�لسماb لعائال� �لعماL �ملهاجرين من �للحا" ֲדم بعد 
نسبة  �لعائال�  توحيد  �عا�;  معينة. &يشكل  �منية  فتر; 
�لغربية،   Gلبلد��  �� للهجر;  �ملوثقة  �حلاال�  من   ;gكب
�لذين �خلو� ��  تصل �� 70% من �wاq �ملهاجرين 

(162).1998 Jلواليا� �ألمريكية عا�

�لقانونية   Jألحكا� على  �لعامة  �لنظر;   Lستكما� &بغية 
�إلشا%;  جتد%  ֲדا،   vملعتر� �لتعريفا�  &على  للهجر; 
�� �لطلبة �ألجانب. فهم ينتقلوG لالستفا�; من �ل��مج 
&�ملؤسسا�   Gلبلد�� تقدمها  �ل8  &�لفر�  �لد%�سية 
�لتعليمية. &تظل �لواليا� �ملتحد; هي �لغاية �ألكثر شعبية 
جامعاִדا    � �ملسجلني  �ألجانب  �لطلبة  عد�  بلغ  حيث 
�لد%�سي   Jلعا�  Lخال طالب  :لف   590 من  يقر~  ما 

(163).2003-2002

(157)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 147، 4. 
(158)�لتجا%; باألشخا�: 

�ستجابة ل�نامج �ملعونة 
�ألمريكية. &�شنطن، مكتب 
�ملعونة �ألمريكية �ملع¦ باملر:; 

&�لتنمية، 2001، 1.
(159)بر&توكوL من :جل 

�لقضا� على �لتجا%; 
باألشخا� &معاقبة �لقائمني 
عليها، &السيما �لتجا%; � 

�لنسا� &�ألطفاL، :ضيف هذ� 
�ل�&توكوL �� �تفاقية �ألمم 
�ملتحد; ضد �جلر�ئم �ملنظمة 
بني حد&� �لد&L (�عتمد� 

� 2000/11/15 &نفذ� 
� 2003/12/25)، �لبند 

.(a)3
(160)بر&توكوL ضد ִדريب 

 u%ملهاجرين عن طريق �أل�
&�لبحر &�جلو، :ضيف 

�� �تفاقية �ألمم �ملتحد; 
ضد �جلر�ئم �ملنظمة بني 

حد&� �لد&L (�عتمد� � 
2000/11/15 &نفذ� 

� 2004/01/28)، �لبند 
.(a)3

(161)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 16، 17. 
(162)�لتقرير �لعاملي للهجر; 

لعاJ 2000. جنيف، 
�ملعهد �لد&q �ملع¦ با=جر;، 

 .243 ،2000
(163)�لفو�ئد �القتصا�ية للتعليم 

�لد&q بالنسبة للواليا� 
�ملتحد;: حتليل �حصائي. 
&�شنطن، %�بطة �ملعلمني 
 ،(NAFSA) لد&ليني�

.2003
 (http://www.

nafsa.org/content/
PublicPolicy/Data
onInternationalEd

ucation/EISIntroB.
 pdf, accessed
 16/03/2004)
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عد��  �إلنسانية  للحقو"   Sلقانو�  q&لد� �إلطا%  يشمل 
من �ملعاهد�� �ألساسية �ل8 تنطبق على �جلميع، مبا فيهم 
�ملهاجرين. :ما :كثر �أل�&�� �ألساسية للحقو" �إلنسانية 
 Jعا صد%  �لذ�   ،Gإلنسا� حلقو"  �لعاملي   Gإلعال� فهو 
من  جز��   gكب حد   �� ميثل   Gإلعال� &هذ�   .1948
�لقو�نني �لد&لية �ملعر&فة. كل شخص له �حلق � �لتمتع 
 G&� Gبكافة �حلقو" &�حلريا� �ملنصو� عليها � �إلعال
متييز من :� نو\ حË &لو كاG بسبب بلد �ملنشأ.(164) 
&هذc �حلقو" �ملنصو� عليها � هذ� �إلعالG تنطبق :يضا 
 vملنتظمني &تتضمن �حلق � �العتر�� gعلى �ملهاجرين غ
�لقانوS ֲדم &�حلق � مستو� من �ملعيشة يسمح بالتمتع 

 .(165)cبالصحة &�لرفا

wيع  من  بالتخلص  �ملعنية  �لد&لية  �التفاقية  �طا%   �&
 L&لد� تضطلع   (1965) �لعنصر�  �لتمييز   Lشكا:
&�لسياسية  �ملدنية  �حلقو"  بتأمني   Jبااللتز�  vألطر��
 G&� كافة   Gللسكا &�لثقافية  &�الجتماعية  &�القتصا�ية 
�التفاقية جتيز   G: �ملو�طنني(166). على  �قتصا% rلك على 
بعض �الختالفا� � �لتعامل بني �ملو�طنني &غg �ملو�طنني 
&لكنها تفرu على �لبال� عدJ متييز :ية جنسية معينة على 

�جلنسيا� �ألخر� � تعاملها مع غg �ملو�طنني.(167)

حلقو"  �لعاملي   Gإلعال�  Jحكا: wعت   1966  Jعا  �
�إلنساG مع �لقو�نني �ملنصو� عليها � �التفاقية �لد&لية 
�ملعنية باحلقو" �القتصا�ية &�الجتماعية &�لثقافية &�التفاقية 
&متخض  &�لسياسية،  �ملدنية  باحلقو"  �ملعنية  �لد&لية 
�لد&لية حلقو"  بالوثيقة   v&معر هو  ما  عن  �جلمع  هذ� 

 .Gإلنسا�

باحلقو"  �ملعنية  �لد&لية  �التفاقية  من   12 �لبند  yتو� 
 Jألحكا� :كثر  على  &�لثقافية  &�الجتماعية  �القتصا�ية 
بالصحة  �لتمتع   � �حلق  على  تأكيد�  �ألكثر  �لر}ية 
 p%تد &مبوجبه   .Gإلنسا� حلقو"  �لد&لية  �لقو�نني  ضمن 
�لبلد�G �ملشتركة فيها &�لبالغ عد�ها 148 بلد� "حق كل 
�لصحة  من  �ملمكنة  �لد%جا�  بأعلى  �لتمتع   � شخص 
من  عد��  �التفاقية  تشمل  كما  &�لنفسية."(168)  �لبدنية 
�حلقو" �جلوهرية لتحقيق هذ� �حلق &منها �حلق � �لغذ��(169)، 
&صحية(171)،  مأمونة  عمل   v&ظر& &�لسكن(170)، 
 �:  Jنعد��  Lمن خال هذ�  يتم   G: &Qب  &�لتعليم(172). 
نو\ من �لتمييز مبا فيها �لتمييز ضد �جلنسية من :� بلد 
بتحديد  �لنامية   Gللبلد� تسمح  �التفاقية   G: على   ،Gكا
�القتصا�ية  �حلقو"  تأمني   c%طا�  � ميكنها  �لذ�  �ملد� 

�ملنصو� عليها � �التفاقية بالنسبة لغg �ملو�طنني(173).

Qب :G ال يغيب عن �ألrهاG: G مبد: "�لتقدJ �و �%سا� 
 pبالتحر Jاللتز�� L&على �لد u(174)، يفر"Gحقو" �إلنسا
بنشا| &سرعة &فعالية �و �لعمل ֲדذc �حلقو". &ينطبق 
 Gلبلد��& �لفقر  �لشديد;   Gلبلد�� من  �ملبد: على كل  هذ� 
�لفاحشة �لثر��، مع �عتر�فه بالعقبا� �لناwة عن قلة تو�فر 
�ملو�%�. &� نفس �لوقت يتطلب هذ� �ملبد: :G تظهر wيع 
�لكامل  �لتحقيق  �لبلد�G تقدما ملحوظا � حركتها �و 

&�لتاJ للحقو".

&�لسياسية  �ملدنية  باحلقو"  �ملعنية  �لد&لية  �التفاقية  :ما 
حتقيق  :جل  من  �ألساسية  �حلقو"  من  بالعديد   vفتعتر
على   Lحلصو�  � �حلق  مثل  بالصحة  �لتمتع   � �حلق 
حرية   �& �خلصوصية(176)،   � &�حلق  �ملعلوما�(175)، 
باألمن(178).  �لشخص  متتع   �& &�لتنقل(177)،  �حلركة 
فيها  �لو�%�;  �حلقو"  بتأمني   L&لد� �التفاقية  &تطالب 
 Gضعو�& :%�ضيها  ��خل  �ملوجو�ين  �ألفر��  لكافة 

UDHR(164)، �لبند 2. 

UDHR(165)، �لبند 

 .25
ICERD(166)، �لبند 5. 

�نظر :يضا �لبياG �لذ� صد% 
عن جلنة �لقضا� على �لتمييز 

 ،(CERD) �لعنصر�
�ل8 :نشئت لرصد تنفيذ 
�التفاقية �لد&لية، &ثيقة 

 UN ألمم �ملتحد; %قم�
Doc CERD/226/
Add.9، �لفقر; 314.

ICERD(167)، �لبند 1.

ICESCR(168)، �لبند 

 .12
ICESCR(169)، �لبند 

.11
ICESCR(170)، �لبند 

.11
ICESCR(171)، �لبند 

.7
ICESCR(172)، �لبند 

.13
ICESCR(173)، �لبند 

.(3)2
ICESCR(174)، �لبند 

.2
ICESCR(175)، �لبند 

.19
ICESCR(176)، �لبند 

.17
ICESCR(177)، �لبند 

 .22
ICESCR(178)، �لبند 

.6

rk=mÜçíç=@rkOPTUP



33

جلنة   G� نو\(179).   �: من  تفرقة  :ية   G&بد لسلطاִדا، 
متابعة  مسؤ&لية  عاتقها  على  تقع  �ل8   Gإلنسا� حقو" 
تنفيذ �التفاقية �لد&لية �ملعنية باحلقو" �ملدنية &�لسياسية، 
:كد� :نه "بصو%; عامة، فإG �حلقو" �ل8 �شتملت عليها 
�التفاقية تنطبق  على �جلميع... بغض �لنظر عن جنسيته 
:& جنسيتها.."(180) كما �شتملت �التفاقية على :حكاما 
شاملة تناهض صو% �لتمييز �ملرتكز على �ملنشأ �لوط¦ :& 
�الجتماعي، :& �مليال� :& �حلالة �الجتماعية(181)، باإلضافة 
 Jعد  � للحق  خاصة  بصفة  �ايتها  على  �شتما=ا   ��

�لتمييز(182).

بنا� على �لوثيقة �لد&لية للحقو" قامت معاهد�� �&لية 
:خر� للحقو" بالتركيز على Îموعا� :& فئا� معينة 
 Lلعما� على   �gخ:&  Lألطفا�& �لنسا�  مثل   Gلسكا� من 
�لتمييز  مثل  معينة  قضايا  على  %كز�   &: �ملهاجرين، 

�لعنصر�.

�ملر:;   ضد  �لتمييز   Lشكا: كافة  من  �لتخلص  �تفاقية 
 gغ  &: مو�طنا�  �لنسا�،  wيع  على  تنطبق   (1979)
 L&مو�طنا� على حد سو��. &تشمل �التفاقية :حكاما للد
 LاÎ  � �ملر:;  ضد  �لتمييز  من  للتخلص  فيها  �ملشا%كة 
خدما�   ��  Lلوصو� سبل  تأمني  بغية  �لصحية  �لرعاية 
تنظيم  �خلدما�،   cهذ &من  �ملر:;،   Jما: �لصحية  �لرعاية 
�ملناسبة  �خلدما�  �تاحة   Gضما  �� باإلضافة  �ألسر;، 
��r �لعالقة باحلمل، &�لوال�; &ما بعد �لوال�;، مع تأمني 
:ثنا�  �ملالئمة  &�لتغذية  �لضر&%;،  عند  �ملجانية  �خلدما� 

�حلمل &�إل%ضا\(183).

:ما �التفاقية �ل8 حتا%~ �لتعذيب &سائر :منا| �ملعاملة :& 
�لعقوبا� �لقاسية &�لال�نسانية &�ملخزية (1984)، فتنطبق 
على :� شخص كاG عرضة للتعذيب حتت سيطر; :� 
من �لبلد�G �ألطر�v. &لن يتم ترحيل :& �عا�; :& تسليم 
:� شخص �� بلد �خر يكوG هنالك شك � تعرu هذ� 

�لشخص فيه �� :� نو\ من :نو�\ �لتعذيب.(184)

 gمعاي Lتضع �لعديد من �التفاقيا� خطوطا عريضة حو&
بالفعل  مت  &�ألمن  �ملهنية  بالصحة  خاصة  معينة  �&لية 
�لد&لية،  �لعمل  منظمة  %عاية  ֲדا حتت  &�لعمل  حتديدها 
&نفذ� بصو%; عريضة. &هي توفر مستويا� من �حلماية 
 Lلعما� على  خاصة  بصو%;  تطبق  �لعمل  :ثنا�  �لصحية 
�لالجئني)  (مثل  �ملو�طنني   gغ من  &غgهم  �ملهاجرين 
&على  باألجر.   Lعما:  &: &ظائف   �  Gينخرطو �لذين 
�لعمل  ملنظمة   155 %قم  �التفاقية   Gفإ  ،Lملثا� سبيل 
�لد&لية &�خلاصة بالسالمة &�لصحة �ملهنية (1981)(185) 
تصف �لتطبيق �ملحر� إلجر���� �حلماية �لشاملة &�عتما� 
سياسة &طنية متر�بطة حوL �لسالمة &�لصحة �ضافة �� 
بيئة    � �لسالمة   gتوف �لعمل �  :%با~  مسؤ&لية  حتديد 
�لعمل &�ملعد�� بد&G :ية êاطر على �لصحة �� جانب 

 �gكب عد��  هنالك   G: كما   .Lلعما� &حقو"  &�جبا� 
من �التفاقيا� ��r �لعالقة بالقطاعا� �ملختلفة لألنشطة 
�القتصا�ية &�ألمنا| �ملتنوعة من �ملعد�� &�لعو�مل �خلطر;، 
&�ملعنية  �لد&لية  �لعمل  ملنظمة   167 %قم  �التفاقية  مثل 

بالسالمة &�لصحة � :عماL �لبنا� (1988)(186).

�نتهت  &�ل8   ،(1989) �لطفل  {قو"  �ملعنية  �التفاقية 
تشمل  �لعا�،  مستو�  على  �عتما�ها  �جر����  تقريبا 
من  �ملمكنة   gملعاي� :على  على   Lحلصو�  � �لطفل  حق 
على  يطبق  للحماية  عمل  �طا%   Jتقد كما  �لصحة(187). 
�التفاقية   �  vألطر��  Gلبلد��  Jتقو"  :Lألطفا� wيع 
�التفاقية   cهذ عليها  تنص  �ل8  �حلقو"  &تأمني   Jباحتر�
بالنسبة لكل طفل يعيش ��خل حد&�ها &حتت سيطرִדا 
&بغض  �لتمييز،  :نو�\  من  نو\  أل�   uيتعر  G:  G&بد
�لنظر عن &ضع &�لديه :& �ملسؤ&L �لقانوS عنه من ناحية 
 &: �لديانة،   &: �للغة،   &: �جلنس،   &:  ،Gللو�  &: �لعنصر، 
�آل%�� �لسياسية &غgها من �آل%��، :& �جلنسية، :& �ألصل 
�لعرقي :& �الجتماعي، :& �مللكية، :& �لعجز، :& �مليال�، 

:& سائر �حلاال� �ألخر�".(188)

لب  تنفيذ  برصد  مستقلني  من خ���  مكونة   Gجلا Jتقو
 Gللجا�  cهذ& �إلنسانية،  باحلقو"  �خلاصة  �ملعاهد�� 
معر&فة بأ�ا هيئا� %صد �ملعاهد��. &لكل معاهد; من 
�ل8 تعn {قو" �إلنساG هيئة للرصد  �ملعاهد�� �لست 
�لو�%�;  �لتقا%ير  للنظر �   Jبانتظا خاصة ֲדا(189)، جتتمع 
بنا�ً"  "حو�%�  &تفتح  �ملعاهد;،   �  vألطر��  Gلبلد�� من 
�ل8  �لتعايش مع �اللتز�ما�  مع �حلكوما� حوL كيفية 
تتعلق باحلقو" �إلنسانية فيها. &لكل من هذc �ملعاهد�� 
هيئا� للرصد تابعة لألمم �ملتحد; تقدJ �لية لكيفية �يا�; 

�ملسؤ&لية �حلكومية جتاc �حلقو" �إلنسانية.

�حلقو"  جلنة  �عتمد�   ،2000  Jعا من  :يا%/مايو   �
�القتصا�ية &�الجتماعية &�لثقافية، �لتعليق �لعاJ %قم 14 
من  �ملمكنة   gملعاي� :على  على   Lحلصو�  � باحلق  �ملع¦ 
�لصحة، &&ضعت معيا%� للتمتع �لكامل باحلق � �لصحة(190).  
كما :&ضحت :G �حلق � �لصحة يع¦ �لتمتع بعد� متنو\ 

ICESCR(179)، �لبند 2.

(180)&ضع �لغربا� � �التفاقية 

(�التفاقية �لد&لية �ملعنية باحلقو" 
�القتصا�ية &�الجتماعية 

&�لثقافية). �لتعليق �لعاJ %قم 
15، 1986، �لفقر; 1.

(181)�ملرجع �لسابق.

ICCPR(182)، �لبند 26. 

(183)�التفاقية �ملعنية بالتخلص من 

كافة :شكاL �لتمييز ضد �ملر:; 
(CEDAW) (�عتمد� � 
1979/12/18 &نفذ� � 
1981/09/03)، �لبند 12.
(184)�تفاقية مناهضة �لتعذيب 

&غcg من ضر&~ �ملعاملة :& 
�لعقوبة �لقاسية :& �لال�نسانية :& 
�ملهينة (CAT) (�عتمد� � 
1984/12/10 &نفذ� � 
1987/06/26)، �لبند 3. 

(185)�تفاقية منظمة �لعمل �لد&لية 

(%قم 155)  &�خلاصة بالسالمة 
&�لصحة &بيئة �لعمل (�عتمد� 

� 1981/06/22 &نفذ� � 
.(1983/08/11

(186)�تفاقية منظمة �لعمل �لد&لية 

(%قم 167) &�خلاصة بالسالمة 
&�لصحة � :عماL �لبنا� 

(�عتمد� � 1988/06/20 
&نفذ� � 1995/01/31).

(187)�التفاقية �ملعنية {قو" 

�لطفل (CRC) (�عتمد� � 
1989/11/20 &نفذ� � 

1990/09/02)، �لبند 24. 
CRC(188)، �لبند 2. 

  ،CAT ،ICERD(189)

 ،ICCPR ،ICESCR
.CEDAW ،CRC

(190)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 17.
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&ضر&%� من �ملر�فق &�لبضائع &�خلدما� &�أل&ضا\ من 
:جل حتقيق :على �ملعايg �ملمكنة من �لصحة، كما %كز 
 G:& ،ليه� Lعلى &جو~ تو�فر كل هذ� مع سهولة �لوصو

يكوG على مستو� مقبو�r& L نوعية جيد;.(191)

�طا%   �  Gتعمال �التفاقيا�   �� باإلضافة   Gليتا� هنالك 
بتعزيز  خاصة  بصو%;  عالقة  &=ما  �ملتحد;  �ألمم   Jنظا
&تشمل  للمهاجرين.   Gإلنسا� &حقو"  �لصحة  &�اية 
بأعلى  �لتمتع  �خلا� حلق كل شخص �  �ملقر%  &ظيفة 

معيا% ممكن من �لصحة �لبدنية &�لنفسية ما يلي:

wع �ملعلوما� &�لبحث عنها &طلبها &تلقيها &تبا�=ا   -:
من êتلف �ملصا�% �ل8 تشمل �حلكوما� &�ملنظما� 
�حلكومية،   gغ &�ملنظما�  �حلكوما�،  بني  �لعاملة 
بأعلى  شخص  كل  متتع   Gضما :جل  من  &rلك 

مستو� ممكن من �لصحة �لبدنية &�لنفسية،
 vألطر�� مع  �ملنتظم  �حلو�%  �ستمر�%  على  ~- �لعمل 

�ملعنية &مناقشة Îاال� �لتعا&G �ملحتملة،
على   Lحلصو�  LاÎ � يتحقق ما  مد�  Y- �لتبليغ عن 
�حلق � �لصحة، &ما Qد من �لتطو%�� �خلاصة به 
&منها �لقو�نني &�لسياسا� &�ملما%سا� �جليد; �ل8 
حتقق :ك� �لفو�ئد �لكفيلة بالتمتع بالصحة، &�لعقبا� 

�لد�خلية &�خلا%جية :ماJ تنفيذها،   
لتعزيز  �ملناسبة  �إلجر����   Lحو توصيا�  &ضع   -�
&�اية �حلصوL على هذ� �حلق من قبل كل شخص، 
بالنظر �� ما تقدمه �لد&لة من جهو� ��فعة للصحة 

�لعمومية(192).

 Gإلنسا� �لصحة &حقو"  للتعامل مع  �آللية �ألخر�  :ما 
للمهاجرين فهي �ملقر% �خلا� حلقو" �إلنساG للمهاجرين، 

&مهامه �لوظيفية تشمل ما يلي:

�ملعنية،  �ملصا�%  كافة  من  �ملعلوما�  &تلقي  wع   -:
حقو"   pنتها�  Lحو :نفسهم،  �ملهاجرين  &تشمل 

�إلنساG للمهاجرين &عائالִדم،
�النتهاكا�  من  للوقاية  مناسبة  توصيا�  ~- صياغة 
قد   Gمكا  �:  � &معاجلتها  �ملهاجرين   �� �ملوجهة 

حتد© فيه،
Y- تعزيز �لتطبيق �لفعاL للقو�عد &�ملعايg �لد&لية �لفعالة 

� هذ� �لصد�،
بالتخلص  �خلاصة  &�إلجر����   Lباألعما �لتوصية   -�
�إلنسانية  �حلقو"  على  �لو�قع  �لعنف   Lشكا: من 
للمهاجرين &rلك على �ملستو� �لوط¦، &�إلقليمي، 

،q&لد�&
�ألخذ � �العتبا% مفهوJ �لنو\ (�لبعد �الجتماعي)   -c
عند طلب &حتليل �ملعلوما�، مع �يال� �هتماJ خا� 

 cجتا &�لعنف  للتمييز  متعد�;  صو%  من  yد©  ملا 
�لنسا� �ملهاجر��.(193)

@ÚÓ€Îá€a@ÚÓ„Ï„b‘€a@ıÙÜbjæa
@µ‰†aÏæa@7Ãi@ÚÓ‰»æa

yق  �لالجئني،  {الة  �ملعنية   1951  Jعا التفاقية  &فقا 
 Gينالو� نفس �ملعاملة �ل8 يتلقاها مو�طنو �لبلد� G: لالجئني
�ألطر�v � �التفاقية &�لبالغ عد�ها 142 بلد�، &rلك 
� ما يتعلق باألمو% �خلاصة باألمومة، &�ملرu، &�لعجز، 

&ك� �لسن.

قامت منظمة �لعمل �لد&لية بالعمل على �صد�% &ثيقتني 
�ملهاجرين،   Lللعما& �ألساسية  للعمالة  �حلماية  لتقدمي 
�لعمالة   LاÎ  �  L&لد� بني   G&لتعا� تعزيز   �� �ضافة 
�ملهاجر;. &كانت :&� هاتني �لوثيقتني هي �تفاقية منظمة 
�لعمل �لد&لية %قم 97 �ملعنية با=جر; من :جل �لعمل (مت 
من   G&يهاجر �لذين  �ألفر��  تغطي  &هي  تنقيحها)(194) 
�لوثيقة  :ما   .Lألعما� :%با~  :حد  مع  للعمل  آلخر  بلد 
 143 %قم  �لد&لية  �لعمل  منظمة  �تفاقية  فهي  �لثانية 
�لعد�لة �  �لتعسفية &تعزيز   v&لظر� با=جر; �  &�ملعنية 
�التفاقية   cهذ& �ملهاجرين(195).   Lللعما &�ملعاملة  �لفر� 
تلزJ �لبلد�G �ألطر�v فيها باحتر�J حقو" �إلنساG جلميع 

 .Sملهاجرين بغض �لنظر عن &ضعهم �لقانو� Lلعما�

(191)�ملرجع �لسابق، �لفقر; 

.12
(192)�لقر�% 31/2002. 

جنيف، �ملجلس �القتصا�� 
&�الجتماعي، جلنة حقو" 

.Gإلنسا�
(193)�لقر�% 44/1999. 

جنيف، �ملجلس �القتصا�� 
&�الجتماعي، جلنة حقو" 

.Gإلنسا�
(194)�تفاقية منظمة �لعمل 

�لد&لية (%قم 97) 
�ملعنية با=جر; من :جل 

�لعمل (�عتمد� � 
1949/07/01 &نفذ� 

 .(1952/01/22 �
&تر�فقت �التفاقية بالتوصية 

(%قم 86) &�خلاصة با=جر; 
من :جل �لعمل (�عتمد� 

.(1949/07/01 �
(195)�تفاقية منظمة �لعمل 

�لد&لية (%قم 143) 
 Lملعنية با=جر; � �ألحو��&

�لتعسفية &تعزيز �ملسا&�; 
� �لفر� &�ملعاملة بالنسبة 

للعماL �ملهاجرين (�عتمد� 
 1975/06/24 �
&نفذ� � 12/09/

 .(1978

telLsáêçí
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 L&بأ �خلاصة  للمباحثا�  �ملتحد;  �ألمم   Lستهال�  Gكا
معاهد; بني �لد&L من :جل Aا%بة �جلرمية �ملنظمة، مدفوعا 
 G: p�%�� مبا متخضت عنه �لفتر; �لتالية للحر~ �لبا%�; من
�لعديد من :شكاL �جلرمية �ملنظمة بني �لبلد�G متثل ִדديد� 
عن  �ملباحثا�   cهذ :سفر�  &قد  للدميقر�طية.   �gخط
�تفاقية �ألمم �ملتحد; ملكافحة �جلرمية �ملنظمة ع� �حلد&� 
بد:  �ل8  �التفاقية   cتبع هذ &قد  �لوطنية (2000)(196). 
 Lلعمل ֲדا � 2003/09/29(197)، صد&% �ل�&توكو�
�لتجا%; باألشخا� &�لقضا� عليها &معاقبة  �خلا� مبنع 
 nيع& .Lكل من ميا%سها &السيما جتا%; �لنسا� &�ألطفا
:جل   من  � اrها  يتعني  �ل8  باإلجر����   Lل�&توكو�
من  �لسوية  حلالتهم  باألشخا�  �لتجا%;  ضحايا  �ستعا�; 
�لناحية �لبدنية &�لنفسية &�الجتماعية(198). كما صد% بعدها 
طريق  عن  �ملهاجرين  ִדريب  يكافح  �لذ�   Lل�&توكو�
�أل%u :& �لبحر :& �جلو، &yتو� على �جر���� للحماية 
�اية  :جل  من  حتملها   Gلبلد�� على  يتعني  �ل8  &�ملعونة 
حقو" هذc �ملجموعا� من �ملهاجرين �ملعرضني بصو%; 
خاصة للمخاطر(199).  &قد حصل كل من �ل�&توكولني 
 G: على �لتوقيعا� �لال�مة إل�خا=ما حيز �لتنفيذ &�ملتوقع

يكوG قد مت � بد�ية 2004(200). 

 Lلعما� wيع  حقو"  {ماية  �ملعنية  �لد&لية  �التفاقية 
�ملهاجرين &�اية :فر�� عائالִדم، بد: �لعمل ֲדا � 01/

حق  هو  �التفاقية   cهذ تفرضه  ما  &:هم   .2003/07
�لعماL �ملهاجرين � �اية �حلقو" �إلنسانية �ألساسية =م 
 vلنظر �� حاالִדم من �لناحية �لقانونية. &هي تعتر� G&�
بصو%; خاصة {ق wيع �لعماL �ملهاجرين &عائالִדم � 
 Lلعما� �لطا%ئة(201)، &حق  �لطبية  �لرعاية  على   Lحلصو�
�ملهاجرين �ملوثقني &عائالִדم � معاملة مسا&ية للمعاملة 
�خلدما�  على   Lحلصو�  �& �لبلد  مو�طنو  يتلقاها  �ل8 
 G&لصحية(202). كما تشتمل �التفاقية على ما يفيد �لتعا�
معدال�  �ملهاجرين، &خفض  �لد&Î � LاL �اية  بني 
 �� باإلضافة  �ملهاجرين   Lستغال�& �ملنتظمة   gغ �=جر; 

تأمني عو�; مأمونة &�يد;.

ملزمة  قانونية  �تفاقيا�  :ية  &جو�   Jعد من  �لرغم  على 
ִדتم بصو%; خاصة مبعاملة �ملهاجرين (�لنا�حني) ��خليا، 
�ال :نه من �لضر&%� �لتشديد على :G هؤال� �ملهاجرين 
yق =م �لتمتع باحلماية �ل8 يكفلها �لقانوG �لد&q مثلهم 
مثل غgهم من �ملو�طنني � سائر �لبلد�G. &قد �عترفت 
 Lجلمعية �لعمومية لألمم �ملتحد; باملبا��� �إل%شا�ية حو�
�لنا�حني ��خليا(203) �لG�& 8 كانت غg ملزمة قانونا �ال 
�لد&لية  �إلنساG &�لقو�نني  بنيت على :ساI حقو"  :�ا 
�حلالية، كما :�ا مبثابة �طا% عمل �&q للمبا��� �خلاصة 

بتقدمي �حلماية &�ملعونة =ؤال� �لنا�حني ��خليا.

@pbflaçn€aI@ÚÓ€Îá€a@paã∏˚æa
@÷Ï‘y@µfldm@›uc@Âfl@ÚÓébÓé

HÂÌãubË‡‹€@Êbè„⁄a

�لد&لية بد&%  منذ تكوين �ألمم �ملتحد; قامت �ملؤمتر�� 
�ملؤمتر��   cهذ �فعت  فقد  عملها.  توجيه   � جوهر� 
�إلجر����   rا �  �� �لد&لية   gملنظما� غ�& �حلكوما� 
�لد&لية  �إل%شا�ية  &�لدالئل   gملعاي� &&ضع  �لعملية، 
ملناقشة  للمنابر   Lملجا� &�فسحت  �لوطنية،  للسياسا� 
كما  �آل%��،  �wا\   Iلتما�& �جلديد;  �القتر�حا� 
تقبل �حلكوما�  �ل8 جنحت �  �لعمليا�  بتنفيذ  �فعت 
لاللتز�ما� &تقدمي �لتقا%ير حو=ا بصو%; منتظمة.  &قد 
%كز �لعديد من �ملؤمتر�� �=امة لألمم �ملتحد; مؤخر� على 
�لرغم من  &�لصحة(204). &على  �ملهاجرين  بني  �لصال� 
 Sملؤمتر�� ال تعت� جز�� من �طا% �لعمل �لقانو� cهذ G:
حلقو" �إلنساG �لد&لية �ال :�ا :�� �� صد&% �عالنا� 
من  عاملية  سياسية  �لتز�ما�  متثل  للعمل  بر�مج  &�نشا� 

.L&جانب حكوما� �لد

�عالG فيينا &برنامج �لعمل (1993) يولياG  "...:�ية 
ك�� .. لتعزيز &�اية حقو" �إلنساG لألشخا� �لذين 
ينتموÎ �� Gموعا� :صبحت معرضة للمخاطر &منها 
�لعماL �ملهاجرين"، كما يولياG �هتماما كب�g بالتخلص 
من كافة :شكاL �لتمييز �ل8 متا%I ضدهم. &يعمالG على 
تناغما &تال�ا :ك�  �لبلد�G إلQا� ظر&v تضفي  حث 

بني �لعماL �ملهاجرين &Îتمع �لبلد �ل8 يقطنوG فيها(205).

برنامج �لعمل �ملع¦ بالسكاG &�لتنمية (1994) يتضمن 
عد�� من �ملر�جع �ل8 تشg �� �ملهاجرين &�لصحة. فعلى 
 gتوف على  �حلكوما�  �ل�نامج {ث   Jيقو  ،Lملثا� سبيل 
سبل �حلصوL على �خلدما� �لصحية �ملناسبة للمهاجرين 
�ألشخا�   Lحصو تأمني   �� باإلضافة  &�لالجئني. 
�لنا�حني على �خلدما� �ألساسية للرعاية �لصحية شاملة 

خدما� �لصحة �إلجنابية &تنظيم �ألسر;(206).

&قد :�%كت خطة عمل بكني G: (207)(1995) �لنسا� 
�لكاملة  �ملسا&�;  على  حصو=ن   Jما: عو�ئق  يو�جهن 
&�لثقاقة  &�لعر"،  &�للغة،  �لعنصر،  بسبب  &�لترقيا� 
 Jهنالك عقبا� �ضافية تقف :ما Gها. كما �عترفت بأgغ&
�لنسا� �لنا�حا� &�ملهاجر��، مبا فيهن �لنسا� �لعامال�. 
حقو"  بتأمني  �حلكوما�   Jتقو  G: على  �خلطة  &حتث 
�إلنساG كاملة �� wيع �لنسا� �ملهاجر�� &منهن �لنسا� 
  ،Lالستغال�& �لعنف  من  =ن  �حلماية   gتوف& �لعامال�، 
&��خاL �إلجر���� �لضر&%ية لتمكني �لنسا� �ملهاجر�� 
لغوية  خدما�  �نشا�  على  �خلطة  حتث  كما  �ملوثقا�. 
�ملهاجر��،  &�لفتيا�  للنسا�  توصيلها  ميكن  &ثقافية 

(196)�تفاقية �ألمم �ملتحد; ضد 

 L&جلرمية �ملنظمة بني �لد�
(�عتمد� � 2000/11/15 
&نفذ� � 2003/09/29).

(197)�تفاقية �ألمم �ملتحد; 

ملكافحة �جلرمية �ملنظمة ع� 
�حلد&� �لوطنية، للتنفيذ � 29 

:يلوL/سبتم�. فيينا، مكتب 
�ملعلوما� �لتابع لألمم �ملتحد;، 

.2003/07/07
L/ نشر; �عالمية %قم)

T/4373 – SOC/CP/
263: http://www.

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

 (23/03/2004
(198)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 159، �لبند 46. 
(199)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 160، �لبند 16.
(200)حË نيساG/:بريل 2004 

&صل عد� �لبلد�G �ل8 &قعت 
على �ل�&توكوL �ملناهض 

لتهريب �ملهاجرين عن طريق 
�أل%u :& �لبحر :& �جلو، �� 

112 توقيعا باشتر�p 46 طرف¢ 
فيه. :ما �ل�&توكوL �خلا� مبنع 

�لتجا%; باألشخا� &�لقضا� 
عليها &معاقبة كل من ميا%سها 

 ،Lالسيما جتا%; �لنسا� &�ألطفا&
فقد حصل على 117 توقيعا 

باشتر�p 52 طرفا فيه. توقيعا� 
خاصة باتفاقية �ألمم �ملتحد; 

 L&ملعنية باجلرمية بني �لد�
&�ل�&توكال� �لناwة عنها. 
فيينا، مكتب �ألمم �ملتحد; 

ملكافحة �ملخد%�� &�جلرمية، 
.2004

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

en/crime_cicp_
 signatures.html,

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

 G(202)�ملرجع �لسابق، �لبند�

 .45& 43
(203)�نظر �ملرجع حتت �حلاشية 

%قم 149.
(204)�لتقرير �لعاملي للهجر;. 

جنيف، �ملنظمة �لد&لية للهجر;، 
.88 ،2002

(205)�عالG فيينا &خطة �لعمل 

�خلاصة باملؤمتر �لعاملي حلقو" 
�إلنساG. فيينا، 1993، 

A/ ثيقة �ألمم �ملتحد; %قم&
CONF.157/23، �لقسم 
2، �لفقر�� 24 &33 &34.

 q&(206)برنامج عمل �ملؤمتر �لد

 Gلسكا� Lلألمم �ملتحد; حو
&�لتنمية. �لقاهر;، 1994، 
A/ ثيقة �ألمم �ملتحد; %قم&

CONF.171/13، �لفقر; 
 .22/9

(207)�عالG بكني &خطة 

�لعمل، �ملؤمتر �لعاملي �لر�بع 
�ملع¦ باملر:;. بكني، 1995، 

&ثيقة �ألمم �ملتحد; %قم 
 ،A/CONF.177/20

�لفقر�� 58(k)–(l)؛ 
   .(c)–(b)125



36

�لعنيفة  �لعامال� ضحايا �ملما%سا�  �لنسا�  تشمل :يضا 
�ملرتكز; على �لنو\، &�العتر�v بتعرu �لنسا� �لعامال� 
للمخاطر &�لعنف &سائر :شكاL �إلسا�; �ل8 �ضعن =ا � 
�لبلد �ملضيف بسبب &ضعهن �لقانوS �لذ� يعتمد على 

:%با~ �لعمل �لذين قد يستغلونه لصاحلهم.

 rا � bما �لوثيقة �لنهائية �لصا�%; � 1999 &�ل8 تقتر:
�لعمل  برنامج  من  �ملزيد  لتنفيذ  %ئيسية  عملية  �جر���� 
من  كل   � �حلكوما�  فتحث  �لقاهر;،  مبؤمتر  �خلا� 
�لفعالة  �حلماية   gتوف.." على  �ملضيف  &�لبلد  �ملنشأ  بلد 
&�الجتماعية  �لصحية  �خلدما�   gتوف& للمهاجرين 
&�إلجنابية  �جلنسية  �لصحة  خدما�  &منها  �ألساسية، 
&تنظيم �ألسر;.."(208). كما تدعو نفس �لوثيقة �� �يا�; 
�لدعم �ملقدJ ملجموعا� �لالجئني من :جل �نقاr حياִדم 

&�ملحافظة عليها.

 ،(2000) 5+ بكني  مؤمتر  عنها  :سفر  �ل8  �لوثيقة   �
:عيد �لتأكيد على �ملفاهيم �لرئيسية إلعالG بكني &خطة 
�لضو�  �لوثيقة  :لقت  &قد   .(1995) به  �خلاصة  �لعمل 
&�لفتيا�  �لنسا�  =ا   uتتعر �ل8  �لصحية  �ملخاطر  على 
:جل  من  �=جر;  تدفقا�  على  �لعوملة  :ثا%  عن  &�لناwة 
يؤثر  �ملخاطر هي مبثابة ִדديد   cهذ G: لعمل، &�عت���

على تنفيذ �عالG بكني &خطة �لعمل �لتابعة له.(209)

�عالG �اللتز�J بشأG مكافحة فI&g �لعو� �ملناعي �لبشر� 
&مرu �إليد�، �لذ� �عتمد � �جللسة �خلاصة للجمعية 
�لعامة لألمم �ملتحد;، �ملعقو�; � حزير�G/يونيو 2001،  
yث على &ضع &تنفيذ �الستر�تيجيا� �لوطنية &�إلقليمية 
 I&gبر�مج �لوقاية من ف �� Lلد&لية �ل8 تسهل �لوصو�&
�لعو� �ملناعي �لبشر� &مرu �إليد� بالنسبة للمهاجرين 
&Qب   .2005 Jعا �اية  قبل  &rلك  �ملتنقلني   Lلعما�&
باخلدما�  �خلاصة  �ملعلوما�   gتوف :يضا  :G يشمل هذ� 

�لصحية &�الجتماعية(210).

�ملؤمتر �لعاملي ملناهضة �لعنصرية &�لتمييز �لعنصر� &كر�هية 
�ألجانب &ما يتصل بذلك من تعصب، �لذ� عقد � �%بن 
بصو%;  �ملؤمتر  هذ�  &yث   .2001 Jعا :فريقيا  ¬نو~ 
خاصة على :نه "Qب على wيع �لبلد�G حترمي �لتمييز � 
�ملعاملة �ملرتكز على �لعنصر :& �للوG :& �ملنشأ :& �لوطن 
  Lضد �ألجانب &�لعما I%ميا �ألصل �لعرقي، &�لذ� &:
�ملهاجرين، بالنسبة لكافة �ملعامال� &منها تلك �ل8 تتعلق 
بتر�خيص �لدخوL �� �لبلد (�لفيز��)، &تصا%يح �لعمل، 
حتقيق   ��  Lلوصو� &سبل  �لصحية  &�لرعاية  &�لسكن 
للمهاجرين  �ملضيفة   Gلبلد�� yث  كما  �لعد�لة"(211). 
&السيما  �الجتماعية  �خلدما�   gتوف  � "تنظر   G: على 
 Lلك :&لوية :&�، من خالr %لصحي.. باعتبا� Lملجا� �
�لتعا&G مع &كاال� �ألمم �ملتحد;، &�ملنظما� �إلقليمية 

&�=يئا� �لد&لية �ملمولة"(212).

�عتمد�  �ل8  �لشيخوخة   Lحو �لد&لية  �لعمل  خطة   G�
للجمعية   Sلثا� �ملتحد;  �ألمم  قبل مؤمتر  � 2002 من 
 �� تدعو  مد%يد،   � عقد  �لذ�  للشيخوخة،  �لعاملية 
         Lتمعاִדم �جلديد; من خالÎ � مج �ملهاجرين �ملسنني�
 Gضما على  �ملسنني  �ملهاجرين  تساعد  "...�جر���� 

�ستمر�% �لضماG �الجتماعي &�لصحي =م."(213)

(208)�جر���� عمل %ئيسية 

من :جل تنفيذ �ملزيد من 
برنامج �لعمل �خلا� باملؤمتر 

 Gلسكا� Lحو q&لد�
 ،1999 ،p%لتنمية. نيوبو�&

&ثيقة �ألمم �ملتحد; %قم 
 ،G.A.RES/S-21/2
�لفقر; 24(a). �نظر :يضا 
�ملرجع حتت �حلاشية %قم 

.88 ،204
(209)تقرير للجنة �ملخصصة  

للجلسة �خلاصة %قم 
23 للجمعية �لعمومية. 

نيويو%p، 2000، &ثيقة 
A/S- ألمم �ملتحد; %قم�

 .23/10/REV.1
(210)مقر% مت �عتما�c من 

 Gقبل �جلمعية �لعامة: �عال
حوL �اللتز�J مبكافحة 

فI&g �لعو� �ملناعي �لبشر� 
 ،2001 ،p%إليد�. نيويو�&

&ثيقة �ألمم �ملتحد; %قم 
 .A/RES/S-26/2
(211)تقرير �ملؤمتر �لعاملي 

ملناهضة �لعنصرية، 
&�لتمييز�لعنصر� &كر�هية 

�ألجانب &ما يتصل 
بذلك من تعصب. 

�%بن، 2001، &ثيقة 
A/ ألمم �ملتحد; %قم�

CONF.189/12, 2/
18.

(212)�ملرجع �لسابق، 30/2.

(213)خطة �لعمل �لد&لية، 

 Sمؤمتر �ألمم �ملتحد; �لثا
للجمعية �لعاملية للشيخوخة. 

مد%يد، 2002، &ثيقة 
A/ ألمم �ملتحد; %قم�
 ،CONF.197/9

�مللحق 2.  
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