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ملخص
عرف القانون الدولي المعاصر آلية اللجان الدولية منذ بداية نشأته، كما تبنت الممارسة الدولية 
هذه اآللية في العديد من السوابق الدولية أين تم اللجوء لها كوسيلة لحل أو تسوية النزاع القائم، 
وتأتي هذه المقالة الستعراض وتحليل دور اللجان الدولية في عملية حماية المهاجرين وفق قواعد 
القانون الدولي، هذا األخير الذي اعترف لفئة المهاجرين بنظام حماية متكامل يشمل العديد من 
الحقوق عبر مختلف مراحل عملية الهجرة وكذا الوضعيات التي يكون فيها المهاجر، ونظرا لقلة 
الدراسات في هذا الصدد فقد حاولت هذه المقالة في الجزء األول منها الكشف عن الطبيعة القانونية 
التي  والخصائص  الشأن  هذا  في  الفقه  قدمها  التي  التعريف  استعراض محاوالت  عبر  اآللية  لهذه 
خلص إليها حول اللجان الدولية، كما تتناول هذه المقال بشكل من التحليل أهم نوعين من اللجان 
الدولية في مجال حماية المهاجرين، وهما اللجان الدولية للمتابعة وهي التي تتابع تنفيذ القوانين 
المتعلقة بالمهاجرين واللجان الدولية للتحقيق التي تتولى عمليات التحقيق في اإلدعاءات بانتهاك 
حقوق المهاجرين، وذلك عبر استعراض إجراءات وصالحيات كل نوع من هذه األنواع، وفي الجزء 
الثاني من المقالة نتناول اآلثار الناجمة على حماية المهاجرين بموجب اللجان الدولية وذلك عبر 
استعراض إسهامات هذه العملية في تطوير نصوص القانون الدولي، وتنتهي المقال إلى تقييم شامل 
لدور اللجان في هذا الموضوع  عبر التطرق لكل من إيجابيات وسلبيات هذه اآللية في مجال حماية 

المهاجرين.
الكلمات الدالة: اللجان الدولية، المهاجرين، الحماية القانونية الدولية للمهاجرين، لجان المتابعة، 

لجان التحقيق.
Abstract

The present article studies the most important legitimate investment mechanisms of Islamic banks funds such as 
sleeping partnership, participation, resale with a stated profit, forward buying and contract for manufacture as the 
appropriate Islamic alternatives for interest-based conventional banks in accordance with the provisions of the law 
and its fair in financial transactions and the protection of the nation from the effects of social usury and its economic 
harms, which warns a war from Allah and his messenger on its dealers.
In order to achieve the purpose of investing in Islam which aims at exploring the wealth and resources that God 
created on this earth, or obtain them and employ them in ways that lead to their increase, development, utilization 
and conservation, the Islamic jurisprudence formulas provided us with a variety of investments forms and shapes 
that suit different categories, different circumstances and fields. This is so to be a help for the one of experience 
who is able to work and tender, unlike investment usurious formula which is basically based on the interest rate and 
which has one formula despite its numerous forms, it favours the royal wealthy category and protect it against risks 
while it exposes winning funding alone risks whatever the outcome of his project.
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مقدمة

الدستوري  والقانون  الدولي  للقانون  احلديث  الفقه  كان  إذا 
ثالثة:  هي  احلديثة  الدولة  تكوين  شروط  أن  على  جيمع 
الشعب، السلطة، واإلقليم)1(، ويعرف الشعب على أنه جمموعة 
من األفراد حتذوهم فكرة العيش املشرتك)2(، فإن ذلك ال يعين 
املكونني  األفراد  هؤالء  مجيع  يتخذ  أن  األحوال  من  حال  بأي 
للشعب إقليم دولتهم موطنا هلم حيث تثبت احلقيقة التارخيية 
أن  األفراد  لبعض  ميكن  أنه  الطبيعية)3(  وحتى  والقانونية 
ينتقلوا إىل أقاليم دول أخرى ليتخذوا منها حمل إقامة دائم، 
يف  الفئة  هذه  لعيش  ونظرا  باملهاجرين)4(،  يعرفون  ما  وهم 
كانت  جنسيتها  حيملون  ال  سلطة  وحتت  عنهم  غريبة  بيئة 
واالنتهاكات  للتجاوزات  عرضتا  األحيان  أغلب  يف  حقوقهم 
وتبين  اإلنساني  الفكر  تطور  ومع  العصور،  عرب  الصرحية 
والشعوب)5(،  اإلنسان  حقوق  مبدأ  املعاصر  الدولي  القانون 
طرحت إشكالية محاية املهاجرين والوسائل الكفيلة بتجسيد 
التقليدية  الوسائل  بادئ األمر إىل  اللجوء يف  الغاية، فتم  هذه 
يف القانون الدولي لتكريس هذه احلماية كاالتفاقيات الدولية 
الشارعة والتعاقدية حلماية املهاجرين )6(والقضاء الدولي عرب 
مبدأ احلماية الدبلوماسية)7(، لكن عدم كفاية هذه الوسائل يف 
حتقيق اهلدف املنشود دفع إىل التفكري يف وسائل أكثر فاعلية 
: فما هي الطبيعة  الدولية  اللجان  املهاجرين ومنها  يف محاية 
املهاجرين، وما تقييمها  اللجان وكيف حتمي  القانونية هلذه 

يف هذه املهام ؟. 
حلماية  الدولية  للجان  القانونية  الطبيعة  األول:  املبحث 

املهاجرين.

القانون  أشخاص  أن  على  العام  الدولي  القانون  مصادر  جتمع 
الدولي على سبيل احلصر هم: أوال الدولة الشخص القانوني 
القانوني  الشخص  الدولية  املنظمات  ثانيا:  األصيل،  الدولي 
الدولي الوظيفي، أما باقي الفاعلني الدوليني ومنهم اللجان فال 
تعترب شخصا قانونيا دوليا، وعليه فما هو مفهوم هذا الكيان وما 

تكيفه القانوني ؟.
املطلب األول: تعريف اللجان الدولية.

لتطبيق  كآلية  اللجان  الدولية  االتفاقيات  تبين  من  بالرغم 
أحكامها ومنها االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال 
مل  أنها  إال   18/12/1990 يف  املربمة  أسرهم  وأفراد  املهاجرين 
تقدم  مل  الدولي  القانون  مصادر  باقي  أن  كما  اللجان،  تعرف 
احملاوالت  واقتصرت  القانوني،  باملعنى  الدولية  للجنة  تعريف 
الدولية  الوظيفي للجان  املوضوع ركزت على تعريف  يف هذا 
مثل تعريف منظمة األمم املتحدة للجنة الدولية لنزع السالح 
بنزع  ختتص  اليت  اللجنة  هي   “ بـ  هلا  التابعة  الدولي  واألمن 
السالح ومسائل األمن الدولي ذات الصلة “ )8(، وحتى بالرجوع 
نفس  على  سارت  أنها  نالحظ  للدول  الداخلية  القوانني  إىل 
ظهرت  الفراغ  هذا  وأمام  الداخلية،  اللجان  تعريف  يف  النهج 
بعض احملاوالت للتعريف باللجان نذكر منها: تعريف املعجم 

  Nolo’s Plain-English Law Dictionary اإلجنليزي  القانوني 
بعض  إلجراء  القانون  يعينها  جمموعة   “ أنها  فيه  جاء  الذي 
التعريف  هذا   ،)9(  “ خاص  لتنظيم  وختضع  احلكومية  أعمال 
اللجان  مالمح  بعض  يعطي  أنه  إال  املوجز  شكله  من  بالرغم 
وليست  مجاعية  تشكيلة  ذات  تكون  اللجنة  أن  مثل  الدولية 
فردية كما ختضع لتنظيم خاص وقد تضطلع ببعض أعمال 
احلكومات، ولكن يف املقابل يؤخذ عليه أنه حصر أساس تشكيل 
اللجان يف القانون فقط يف حني أن املمارسة الدولية تدلنا على 
أن اغلب اللجان الدولية أساس تشكيلها هو االتفاق بني الدول 

ومثال ذلك جلان متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية.
  Encyclopaedia Britannicaاملعجم اإلجنليزي من جهته عرف 
اللجان بـ “ جمموعة من األشخاص تفوض للنظر يف مسألة 
تقرير  وترفع  بشأنها،  إجراء  واختاذ  فيها  التحقيق  أو  معينة 
الفرنسي  املعجم  اعتمده  التعريف  ونفس   ،)01(  “ مبهامها 
Larousse )11( ، لقد تضمن هذا التعريف إشارة إىل مهام اللجان 
حيث ميكن أن تكلف اللجان بالتحقيق أو النظر أو التنفيذ كما 
تكلف برفع تقرير إىل اجلهة املنشأة ،غري أنه يعاب على هذا 
التعريف أنه موجه بالدرجة األوىل للجان يف القانون الداخلي 

كما مل يتعرض إىل البناء القانوني للجان.
إذا مل تتمكن حماوالت التعريف السابقة اإلحاطة بكل جوانب 
اللجان الدولية إال أننا ميكن من خالهلا استخالص بعض 

خصائصها:
قرار  أو  دولية  اتفاقية  مبوجب  الدولية  اللجنة  تنشأ   : أوال 
منظمة دولية:  إن األساس القانوني لتشكيل اللجان الدولية ال 
خيرج عن أحد االحتمالني التاليني، أوهلما االتفاقية الدولية، 
حقوق  حلماية  الدولية  االتفاقية  مثل  شارعه  كانت  سواء 
 18/12/1990 املربمة  أسرهم  وأفراد  املهاجرين  العمال  مجيع 
على  لتشرف  لتطبيق  دولية  جلنة  إنشاء  على  نصت  )21(اليت 

أسرهم  وأفراد  للمهاجرين  محاية  يشكل  مما  أحكامها  تطبيق 
أو كانت اتفاقية عقدية مثل االتفاقية املتعلقة بتنقل الرعايا 
بها  وإقامتهم  وتشغيلهم  فرنسا  إىل  وعائالتهم  اجلزائريني 
املوقعة باجلزائر يف 27 ديسمرب 1968)31(. ثانيهما قرار منظمة 
دولية، ال توجد يف موضوع محاية املهاجرين سابقة قامت فيها 
املهاجرين،  حلماية  جلنة  بإنشاء  قرار  بإصدار  دولية  منظمة 
غري أن هناك بعض احلاالت أنشأة جلان هلام أخرى مثل تقصي 
احلقائق إال أنها يف سياق نشاطها تطرقت لوضعية املهاجرين 
مما يشكل محاية غري مباشرة هلم مثل جلنة التحقيق الدولية 
القانون الدولي املدعى  املعنية بالتحقيق يف مجيع انتهاكات 
بالرغم   ،2011 سنة  وقوعها يف اجلماهريية العربية الليبية 
والقانون  اإلنسان  حقوق  جتاوزات  يف  حتقيق  جلنة  أنها  من 
الدولي اإلنساني املدعى بها خالل النزاع املسلح الداخلي اللييب 
املهاجرين  العمال  أنه تطرق للتجاوزات يف حق  2011 إال  سنة 

وضرورة محايتهم )41(.
ثانيا: التشكيلة اجلماعية للجنة الدولية: إن اللجان الدولية ال 
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تشكل من شخص وإمنا جمموعة من األشخاص وقد أكدت 
اتفاقية  مثل  ذلك  على  الدولية  القانونية  النصوص  بعض 
الدولية حلماية حقوق  االتفاقية   72 املادة  1907 وأيضا  الهاي 
 18/12/1990 املربمة  أسرهم  وأفراد  املهاجرين  العمال  مجيع 
 14 من  تشكلها  االتفاقية  هذه  تطبيق  جلنة  يف  تشرتط  اليت 
اجلزائريني  الرعايا  بتنقل  املتعلقة  االتفاقية  وأيضا  عضو 
وعائالتهم إىل فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها املوقعة باجلزائر 

يف 27 ديسمرب 1968 )51(.
اللجان  تتشكل  الدولية:  للجنة  الدولية  التشكيلة   : ثالثا 
العمل  وجرى  دولة،  من  ألكثر  ينتمون  أعضاء  من  الدولية 
الدولي أنه إذا كان األساس القانوني الدولي لنشأة هذه اللجنة 
الدولية هو اتفاقية دولية شارعه فأعضائها يتم اختيارهم )إما 
الدول  مندوبي  من  املباشر(  التعني  أو  االنتخاب  أساس  على 
كل  فتتكفل  عقدية  دولية  اتفاقية  كانت  وإن   ، األعضاء)61( 
األساس  كان  إذا  أما  اللجنة)71(،  هذه  يف  ممثليها  بتعني  دولة 
منظمة  قرار  هو  الدولية  اللجنة  هذه  لنشأة  الدولي  القانوني 
دولية فغالبا ما يكلف اجلهاز التنفيذي يف املنظمة الدولية مثل 
ذلك  يف  ويتبع  الدولية  اللجنة  أعضاء  باختيار  العامة  األمانة 
أسلوبني إما أن يتكفل باختيار مجيع أعضاء اللجنة الدولية أو 
أن يقتصر على اختيار رئيس اللجنة ليقوم هذا األخري باختيار 

طاقم جلنته)18(.
األساس  حيدد  االختصاص:  حمددة  الدولية  اللجنة   : رابعا 
صالحياتها  اللجنة  مبوجبه  أنشأت  الذي  الدولي  القانوني 
ونطاق اختصاصها من نواحي املوضوعية والعضوية والزمنية، 
يقصد بصالحيات اللجنة طبيعة نشاطها مثال أن تكون جلنة 
تسوية  أو  التنفيذ  أو  املتابعة  أو  احلقائق  تقصي  أو  للتحقيق 
بالنسبة  أما  أن تتجاوز صالحياتها،  النزعات وال ميكن للجنة 
به  تكلف  الذي  املوضوع  للجنة  حيدد  املوضوعي  لالختصاص 
قواعد  احرتام  مدى  أو  املهجر،  دول  يف  املهاجرين  وضعية  مثل 
فيحدد  العضوي  االختصاص  عن  وأما  ...إخل،  احلرب،  قانون 
للجنة الدول اليت تزاول النشاط على إقليمها، وعن االختصاص 
نشاط  فرتة  فأن  دائمة  غري  دولية  جلنة  كانت  فإذا  الزمين 
اللجنة  هذه  نشاط  ينتهي  وبعدها  سابقا  حمددة  اللجنة  هذه 
دائمة  دولية  جلنة  كانت  إذا  أما  ثانية)19(،  لفرتة  جتدد  أو 
بالرغم من طابعها دائم إال أن عضويتها تكون ملدة حمددة قابلة 
للتجديد )20(, وجتدر اإلشارة أنه يف حال واجه اللجنة مشاكل 
متعلقة باالختصاص حتول دون أدائها ملهامها على أحسن وجه 
فال جيوز هلا تطوير اختصاصاها إال أنه يف غالب يتم معاجل هذه 

املشكلة التقنية مبالحق)21( . 
عكس  على  باالستقاللية:  الدولية  اللجنة  متتع  عدم   : خامسا 
باستقاللية)22(  الدولية  اللجان  تتمتع  ال  الدولية  املنظمات 
وميكن  هلا،  املنشأة  اجلهة  عن  مستقلة  إرادة  هلا  ليس  فهي 
مستوى  فعلى  منها،  عديدة  جوانب  يف  التبعية  هذه  مالحظة 
النشأة فاللجنة تنشئ بعنصر خارج عنها وهو إما اتفاقية دولية 
مجيع  فإن  الصالحيات  مستوى  وعلى  دولية،  منظمة  قرار  أو 

تتمتع  اليت  واالمتيازات  وواجباتها  الدولية  اللجنة  صالحيات 
هلا  جيوز  وال  اإلنشاء  قرار  أو  اتفاقية  يف  سالفا  حمددة  بها)23( 
مظاهر  أبرز  ومن  اختصاصاتها،  خارج  تصرف  بأي  القيام 
مالية  بذمة  متتعها  عدم  هو  الدولية  اللجنة  استقاللية  عدم 
املنشأة،  اجلهة  عاتق  على  يكون  اللجان  هذه  فتمويل  مستقلة 
عضوية  مستوى  على  االستقاللية  عدم  خاصية  تتضح  كما 
اللجان حيث ال ميكن للجنة اختيار أعضائها بل اجلهة املنشأة 
هي اليت ختتار أعضاء اللجنة وفق أساليب خمتلفة، وتتجلي 
التقارير  نظام  يف  أيضا  املنشأة  للجهة  الدولية  اللجان  تبعية 
استدعت  إن  املرفوعة  التقارير  بإحالة  إما  اللجان ملزمة  فكل 
بإعدادها  تقوم  اليت  التقارير  برفع  تقوم  أو  ذلك)24(  الضرورة 
أو عند  دورية  املنشأة سواء كان ذلك بصفة  إليها إىل اجلهة 
نهاية مهامها)52(،غري أنه يالحظ أن بعض اللجان تتمتع بقدر 
من احلرية يف تسري عملها مثل جلان الدولية تسوية املنازعات 

إال أن ذلك ال يصل لدرجة القول أنها مستقلة.  
ال ميكن الكشف عن الطبيعة القانونية للجان الدولية حلماية 
املهاجرين مبجرد بتعريفها والتطرق خلصائصها بل البد من 

التطرق ألنواعها وهو ما سنتناوله يف املطلب املوالي.
املطلب الثاني :  أنواع اللجان الدولية حلماية املهاجرين. 

حلماية  الدولية  واللجان  عام  بشكل  الدولية  اللجان  تتخذ 
املهاجرين بشكل خاص عدة أشكال وأنواع، فإذا ما مت تصنيفها 
على أساس السند القانوني املنشئ هلا جند جلان دولية حلماية 
املهاجرين نشأت مبوجب اتفاقيات دولية وجلان دولية حلماية 
ما  وإذا  دولية،  منظمات  قرارات  مبوجب  نشأت  املهاجرين 
إىل  تنقسم  جندها  املنشأة  أعضائها  عدد  أساس  على  صنفناها 
جلان دولية ثنائية حلماية املهاجرين وتضم دولتني وغالبا ما 
تنشأ على أساس اتفاقية دولية ثنائية وجند أيضا جلان دولية 
من  أكثر  تضم  واليت  األطراف  متعددة  املهاجرين  حلماية 
دولتني وغالبا ما تنشأ إما مبوجب اتفاقية دولية شارعة أو قرار 
منظمة دولية، وإذا ما صنفنا اللجان الدولية  حلماية املهاجرين 
على أساس وظائفها نالحظ أنها تنقسم إىل ثالثة أنواع رئيسة 
اللجان  أنواع فرعية وهي  وكل نوع رئيسي يتفرع بدوره إىل 
الدولية لتسوية  الدولية للمتابعة واللجان للتحقيق وللجان 
املنازعات، ونظرا ألهمية هذا التصنيف األخري وكذا ما تثريه 
تطبيقاته العملية من إشكاالت قانونية ستقتصر دراستنا على 

أنواعه الثالثة تباعا.
محاية  كآلية  للمتابعة  الدولية  اللجان   : األول  الفرع 

للمهاجرين

جتسيدا ملبدأ تنفيذ االتفاقات الدولية حبسن نية)26( قد تلجئ 
حلماية  الدولية  واالتفاقيات  عام  بشكل  الدولية  االتفاقيات 
تضمن  متخصصة  آليات  إلجياد  خاص  بشكل  املهاجرين 
التطبيق السليم ألحكامها، ومن هذه اآلليات جند جلان املتابعة 
ملتابعة  تنشأ  اليت  األجهزة  تلك  اللجان  من  النوع  بهذا  ويقصد 
اإلشارة  وجتدر  دولية،  اتفاقيات  عن  الناشئة  التزامات  تنفيذ 
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اللجان الدولية كآلية محاية للمهاجرين يف القانون الدولي
أن األصل هو استئثار الدولة لوحدها بتطبيق االتفاقيات اليت 
جهة  ألي  جيوز  السيادة)27( وال  يف  املساواة  مبدأ  حسب  تربمها 
تتمتع  حيث  للدول،  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  أجنبية 
وتتكفل  الدولة  شؤون  تسيري  ثالث  بسلطات  احلديثة  الدولة 
جمموع  أي  الواسع  مبعناه  القانون  بتنفيذ  التنفيذية  السلطة 
الدولية  واالتفاقية  والفرعية  والعادية  األساسية  القوانني 
يف  أنه  غري  املهاجرين،  محاية  اتفاقيات  ومنها  النفاذ  السارية 
بعض احلاالت قد تشرك يف عملية التنفيذ والتطبيق أطراف 
والنزاهة  التطبيق  حسن  ضمانات  من  كضمان  وهذا  أخرى 
ومنها اللجان الدولية للمتابعة ، ويأتي هذا التنازل من الطرف 
إما  اللجان  هذه  عمل  على  توافق  أين  إرادتها  مبحض  الدولة 
مبوجب االتفاقية اليت ستطبق أو باتفاقية مستقلة غالبا تأخذ 

شكل ملحق)28(.
جمال  ويف  عام  بشكل  للمتابعة  الدولية  اللجان  مشاركة  إن 
االتفاقية،  تطبيق  عملية  يف  خاص  بشكل  املهاجرين  محاية 
التنفيذية فهي ال تتمتع  ال جيعل منها طرف شبيه بالسلطة 
بنفس سلطاتها وإمنا تشارك يف التطبيق عرب إجراء االستشارة 
وإجراء التوجيه عرب القنوات القانونية املعروفة لذلك، فإجراء 
احلاالت  بعض  يف  اللجان  من  النوع  هذا  جيعل  االستشارة 
كجهة استشارية لتنفيذ االتفاقيات يتم الرجوع إليها يف حالة 
غموض يكتنف بعض النصوص مما يعطل تنفيذها أو حيول 
طلب  على  بناءا  االستشارة  وتكون  سليما  تنفيذا  تنفيذها  دون 
حق  للجنة  فيعطي  التوجيه  إجراء  أما  العضو)29،  الدولة  من 
لفت انتباه الدولة واقرتاح احللول عليها يف مسألة من املسائل 
دون طلب منها وذلك عرب القنوات القانونية فمثال إذا الحظت 
اللجنة أن يف النظام القانوني للدولة يتضمن بعض املواد اليت 
تتعارض مع حقوق املهاجرين فهي ال تبادر إلعداد مشروع إللغاء 
هذه املواد بل ختطر اجلهة الوصية بذلك عرب وزارة اخلارجية 
لتتكفل اجلهة الوصية بإعداد مشروع إللغاء هذه املواد، أيضاء 
إذا تضمنت اتفاقية محاية املهاجرين حمل التطبيق مواد تنص 
املتابعة  فلجنة  باملهاجرين  خاصة  خدمات  أجهزة  إنشاء  على 
التنفيذية  السلطة  ختطر  وإمنا  األجهزة  هذه  إلنشاء  تبادر  ال 
و  األجهزة  هذه  إنشاء  بضرورة  اخلارجية  وزارة  عرب  للدولة 

مواصفاتها)30(.
)أي  النفوس  وإمنا  النصوص  يف  ليست  العلة   � ألن  نظرا 
الدولية  االتفاقيات  تطبيق  مرحلة  تكتسي  التطبيق(�)31( 
إبرام  مرحلة  أهمية  عن  تقل  ال  أهمية  املهاجرين  حلماية 
االتفاقية يف حد ذاتها، فهذه االتفاقيات يف حقيقتها ال تتضمن 
والتفصيل  التطبيقية  اإلجراءات  أما  العريضة  اخلطوط  إال 
اإلحاطة  تستطيع  فال  االتفاقية  دقة  كانت  فمهما  اجلزئية 
بها، وغالبا ما ترتك تلك التفاصيل للجهة التطبيق أو التنفيذ 
من  االتفاقيات  إلفراغ  الثغرات  هذه  الدول  بعض  تستغل  وهنا 
املمارسة  أوجدت  السلبية  الظاهرة  هلذه  وتفاديا  مضمونها، 

الدولية هذا النوع من اللجان.
ذات  املهاجرين  محاية  جمال  يف  للمتابعة  الدولية  اللجان  إن 

محاية  لالتفاقية  القانوني  املمثل  هي  التطبيقية  الوظيفة 
املهاجرين وهي صاحبة التفسري الصحيح لنصوص االتفاقية، 
حلقوق  ضمانا  التطبيق  عملية  يف  مشاركتها  تعترب  وعليه 
اتفاقية، فهي تسعى جاهدة إىل  بها يف  املعرتف هلم  املهاجرين 
احملافظة على هذه احلقوق دون خفض من سقفها كما تسعى 

يف نفس الوقت إلجياد تطبيق عملي هلا يف الواقع.
وما يعزز الثقة يف هذا النوع من اللجان هو تشكيلتها املشرتكة 
فمن جهة تضم ممثلني للدولة املهجر ومن جهة أخرى تضم 
ممثلني للمهاجرين، حيث يكون للمهاجرين ممثلني يدافعون 
لدولة  التابعني  املتابعة  جلنة  أعضاء  وهم  مصاحلهم  عن 
املهجر من يدافع على مصاحلها  جنسيتهم كما يكون لدولة 

وهم أعضائها يف اللجنة)32(.
من الناحية العملية يكتسي هذا النوع من اللجان أهمية بالغة، 
حيث يؤدي إشراك هذه اللجان يف عملية التطبيق إىل السرعة 
يف تنفيذ بنود االتفاقية وخصوصا أن مدة نشاط هذا النوع من 
اللجان حمدد بفرتة زمنية معينة البد أن ترفع خالهلا أو مع 
وحتى  املنشأة،  اجلهة  إىل  املهاجرين  بوضعية  تقريرا  نهاتها 
يف  املهجر  دولة  بتقاعس  توحي  سلبية  التقارير  هذه  تكون  ال 
تذلل  كما  التنفيذ  بوترية  تسرع  فإنها  االتفاقية  بنود  تنفيذ 

كل العقبات اليت قد تعرتض ذلك.
خيدم  العملي  بالواقع  اللجان  من  النوع  هذا  اتصال  أن  كما 
حالة  يف  وخصوصا  املهجر  ودولة  املهاجرين  من  كل  مصاحل 
اإلدعاء بضرورة تأجيل تنفيذ اتفاقيات محاية املهاجرين بسبب 
فموقع  االستثنائية)33(،  الظروف  أو حالة  القاهرة  القوة  حالة 
اللجنة القريب من الواقع يعطيها نظرة دقيقة على صحة هذا 

اإلدعاء من عدمه. 
التحقيقية كآلية  الوظيفة  الدولية ذات  اللجان   : الثاني  الفرع 

محاية للمهاجرين

آلية  بأنها  التحقيقية  الوظيفة  ذات  الدولية  اللجان  تتميز 
إدعاءات  عقب  هلا  يلجئ  ما  غالبا  حيث  احلقيقة،  عن  للكشف 
خبروق أو جتاوزات طالت حقوق املهاجرين، ويتحلى هذا اجلزء 
أنواع  باقي  عن  متيزه  اليت  اخلصائص  من  جبملة  اللجان  من 
العنصرين  عرب  البحث  من  اجلزء  هذا  سنتناول  وعليه  اللجان 

التاليني.
كآلية  التحقيقية  الوظيفة  ذات  الدولية  اللجان  مفهوم  أوال: 

محاية للمهاجرين   

الدولة  يف  القوانني  تطبيق  على  الرقابة  سلطة  تعود  بديهيا 
عام  بشكل  الدولية  فاالتفاقيات  القضائية،  للسلطة  احلديثة 
استنفاذ  مبجرد  املهاجرين  حلماية  الدولية  االتفاقيات  ومنها 
إجراءات النفاذ سواء املصادقة أو أي إجراء أخر تدرج آليا ضمن 
النظام القانوني للدولة )43(وتصبح سلطة الرقابة على تطبيقها 
للسلطة القضائية، وعليه إذا مت اإلضرار باحلقوق املعرتف بها 
املهاجرين داخل دولة املهجر ميكن هلم االلتجاء إىل قضاء دولة 
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أ.عبابسة محزة

الصالحيات مبوجب قرار اإلنشاء، غري أن السمة العامة أن جلان 
التحقيق تتمتع بصالحيات واسعة من جلان تقصي احلقائق، 
مبوجبها  أنشئت  اليت  قرارات  جمموع  إىل  وبالرجوع  أنه  إال 
أهم  استخالص  ميكننا  التحقيقة  الوظيفة  ذات  دولية  جلان 
صالحيات هذه اللجان، ويف هذا اإلطار ال تتميز هذا النوع من 
التحقيق  إجراءات  عن  خمتلفة  حتقيق  بصالحيات  اللجان 

املعروفة يف القانون الداخلي، ومنها :
أو  املهجر  دولة  حكومة  ألعضاء  واالستماع  األسئلة  طرح   -

العبور أو أي دولة أخرى.
دولة  يف  املدني  اجملتمع  ألعضاء  واالستماع  األسئلة  طرح   -

املهجر أو العبور أو أي دولة أخرى.
- طرح األسئلة واالستماع للمهاجرين.

- القيام بزيارات ميدانية. 
- االستماع لشهود.
- عقد اجتماعات.

- تلقي تقارير من اجلمعيات واملنظمات الغري حكومية.
- دراسة التقارير والوثائق واألدلة املقدمة.

طبيعة  بشرح  رأيها  اللجنة  إبداء  وهو  االستنتاجات،  تقديم   -
النزاع ومكانه وزمانه وأسبابه، وأيضا رأيها يف صحة اإلدعاءات 
وجرى  املقدمة،  واألدلة  والتقارير  اإلفادات  ويف  الدفوع،  و 
حلل  اللجنة  مقرتحات  وهي  توصيات،  تقديم  يتم  أن  العمل 
النزاع وتكون موجهة لكل من دولة املهجر أو اجلهة املنشأة أو 

املهاجرين.
- حترير تقرير)34(.

االتهام،  أنها ال تتضمن سلطة  الصالحيات  ومالحظ من هذه 
ينتهي  التحقيقية  الوظيفة  ذات  اللجان  دور  أن  ذلك  ومعنى 
اليت  املهاجرين  حق  يف  االنتهاكات  عن  تقارير  رفع  مبجرد 
دولة  بني  املسؤوليات  لتحميل  ذلك  يتعدى  وال  رصدتها 
اللجان  هذه  تقارير  متتع  ولكن  املصدر)44(،  ودولة  االستقبال 
عن  لكشفها  وذاك  كبرية  معنوية  وقيمة  حبجية  الدولية 

حقائق تسهل تسوية النزاع.
املبحث الثاني : حصيلة ممارسة اللجان الدولية كآلية محاية 

حلقوق املهاجرين.

الوسيلة  هذه  أهمية  حجم  للجان  الدولية  املمارسة  تكشف 
عنها،  النامجة  اآلثار  مجلة  و  املهاجرين،  محاية  موضوع  يف 
املوضوع، وعليه  املمارسة تقييم هذه اآللية يف هذا  كما تتيح 
سنتناول يف هذا الشق من البحث كل من هذه اآلثار يف مطلب 

أول وتقييم هذه اآللية يف مطلب ثاني. 
املهاجرين  محاية  عن   النامجة  القانونية  اآلثار  األول:  املطلب 

عرب اللجان الدولية.

محاية  موضوع  على  اآلثار  من  مجلة  اللجان  نشاط  يعكس 
النظام  على  أنعكس  ما  فمنها  اآلثار  هذه  وتتنوع  املهاجرين، 
القانوني الدولي للمهاجرين أو على صالحيات اللجان أو حتى 

حقوق املهاجرين، وسنأتي على تناول أهمها تبعا.

املهجر من أجل محاية حقوقهم وغالبا يتم ذلك بنفس اإلجراءات 
اليت يتبعها األفراد الوطنيني)35(، لتقوم السلطة القضائية لدولة 
املهجر بالتحقيق يف صحة هذه اإلدعاءات وإصدار أحكام قضائية 

بشأنها والسهر على تنفيذ هذه األحكام.
غري أنه يف بعض احلاالت االستثنائية قد تسند مهام التحقيق 
يف صحة اإلدعاءات إىل أجهزة دولية تتمثل يف اللجان الدولية 
ذات الوظيفة التحقيقية، فهي عبارة عن بعثة أو جمموعة من 
اخلرباء تقوم بالتحقيق داخل إقليم دولة املهجر مبوجب تكليف 
دولي، وجتدر اإلشارة أن مهام هذه اللجنة تنحصر يف التحقيق 
التحقيق وال ميتد ذلك  أو  إما تقصي احلقائق  على مستويني 
لباقي مهام السلطة القضائية كإصدار أحكام أو تنفيذ أحكام، 
القضائية.  السلطة  حمل  األحوال  من  حال  بأي  حتل  ال  فهي 

ولكن متى وكيف يتم اللجوء هلذا النوع من اللجان؟.
سبق اإلشارة أن األصل أن ختتص السلطة القضائية يف دول 
املهجر بالنظر يف دعاوى اليت يرفعها املهاجرين من أجل محاية 
حقوقهم حتى ولو كان الفعل الضار صادر من أجهزة الدولة 
وخصم  حكم  تكون  أن  املهجر  لدولة  يسمح  الدولي  فالقانون 
املهجر  لدولة  القضائية  السلطة  وتبقى   الوقت)36(،  نفس  يف 
نزهاتها  وعدم  احنيازها  يثبت  حتى  االختصاص  هذا  صاحبة 
أجهزة  تورط  أو  املهاجرين)37(،  على  العدالة  إنكار  حاالت  مثل 
يفقد  مما  املهاجرين  على  املنظم  االعتداء  مثل  املهجر  دولة 

الثقة يف دولة املهجر فال ميكن االحتكام إليها)38(.
الدولية ذات الوظيفة  الدولية فلجان  املتابعة  على عكس جلان 
التحقيقية يف ظل التنظيم الدولي املعاصر تنشأ مبوجب قرار من 
منظمة دولية مثل منظمة األمم املتحدة أو إحدى أجهزتها مثل 
جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة أو جلنة محاية حقوق 
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املنشأة يف مارس 2004 أو 
اجلمعية العامة أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة )39(، ويأتي 
أو  إصدار هذا القرار بناءا على طلب دولة املهاجر أو دول أخرى 
حتى دولة املهجر أو حتى منظمات دولية أخرى)40(، ونظرا ألن 
العبور يشرتط  دولة  أو  املهجر  دولة  إقليم  يتم فوق  التحقيق 
أن  غري  التحقيق)14(،  إقليمها  فوق  سيتم  اليت  الدولة  موافقة 
اإلشكالية يف هذه احلالة ماذا لو رفضت دولة املهجر استقبال 

اللجان ذات الوظيفة التحقيقية ؟.
دولة  رفضت  إذا  فإنه  الدولية  املمارسة  سوابق  إىل  بالرجوع 
املهجر استقبال هذه اللجان فإنه نظريا ميكن اللجوء إىل منظمة 
األمم املتحدة الستصدار قرار مبوجب الفصل السابع منه لكن 
جتدر اإلشارة أنه ال يوجد أي سابقة يف املمارسة الدولية مرت 
عرب هذه اإلجراءات، وذلك ألن التجاوزات اليت تلحق باملهاجرين 
ال تصل يف الغالب إىل درجة املساس بالسلم واألمن الدولي أو 

احلياة البشرية كحالة اإلبادة اجلماعية)42(.
ثانيا: صالحيات اجلنة ذات الوظيفة التحقيقية

بصراحة  حيدد  دولي  قانوني  صك  وجود  عدم  من  بالرغم 
هذه  حتدد  ما   وغالبا  الدولية،  التحقيق  جلان  صالحيات 
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اللجان الدولية كآلية محاية للمهاجرين يف القانون الدولي

من   73 للمادة  تطبيقا  وذلك  األعضاء  الدول  من  املهاجرين 
وإبداء  التقارير  هذه  دراسة  اللجنة  تتوىل  ثم  االتفاقية، 
التقارير  لكل دولة عضو، ومتكن هذه  تعليقاتها كتابيا علنيا 
الدولة  داخل  القانونية  املنظومة  على  اإلطالع  من  اللجنة 
وذلك من جانبها التشريعي والقضائي واإلداري وهذا ما تنص 
73 سالفة الذكر وقد يصل األمر حتى البحث يف  عليه املادة 

سلوكيات اجتماعية معينة ذات صلة باملوضوع.
من  العديد  سجلت  أنها  إال  اللجنة  هذه  حداثة  من  وبالرغم 
إليها،  األعضاء  الدول  رفعتها  اليت  التقارير  حول  التعليقات 
القانونية هلذه  األنظمة  تعديالت يف  ودعت فيها صراحة إىل 
ومدى  األعضاء  الدول  تشريعات  صعيد  على  فمثال  الدول، 
CMW/C/ رقم  تقريرها  يف  جاء  املهاجرين  حلقوق  ضمانها 

عن  تعليقات  املتضمن   2010 مايو   19 يف  املؤرخ   DZA/CO/1
به اجلزائر احلث على ضرورة  تقدمت  الذي  السنوي  التقرير 
لعام   143 رقم  اتفاقية منظمة العمل الدولية  على  املصادقة 
احلماية  لتعزيز  وذلك  املتعلقة بالعمال املهاجرين   1985
على  اجلزائر  اللجنة  حثت  وأيضا  للمهاجرين)50(  التشريعية 
ضرورة االعرتاف الصريح للمهاجرين غري النظامني حبقوقهم 
التقرير  نص  اإلداري  التنظيمي  املستوى  على  أما  األصلية، 
واالهتمام  املهاجرين  إلحصاء  إدارات  استحداث  ضرورة  على 
القضائي فقد تضمن  مبختلف وضعياتهم، وبالنسبة للمجال 
خصوصا  و  الطعن  حق  من  املهاجرين  متكني  ضرورة  التقرير 
املهاجرين غري النظامني الذين صدر بشأنهم قرار طرد، وحتى 
على  العمل  ضرورة  التقرير  تضمن  االجتماعي  الصعيد  على 

التوعية حبقوق املهاجرين)51(.    

ثالثا : إثبات وتوثيق اخلروقات يف حق املهاجرين 

و  احلياد  خاصية  من  بكل  الدولية  اللجان  لتمتع  نظرا 
شكل  يف  املوثق  أعماهلا  فإن  التخصص  وكذا  االستقاللية 
حق  يف  اخلروقات  و  للوقائع  إثبات  تعترب وسيلة  تقارير 
املهاجرين، وإن كانت مصادر القانون الدولي مل تنص صراحة 
املمارسة  أن  إال  للقاضي  وإلزاميتها  الثبوتية  قوتها  مدى  على 
الدولية يف هذا اجملال تشري إىل أن يف سوابق عديدة مت االعتماد 
عليها يف ترتيب املسؤوليات)52(، وتستقي تقارير اللجان الدولية 
قوتها الثبوتية من اعرتاف الدولة باختصاص اللجنة فالدولة، 
أو  اهلجرة  موضوع  يف  إقليمها  على  اللجنة  بنشاط  تقبل  اليت 
مسبق  قبول  أنه  على  هذا  اعرتافها  يرتجم  أخرى  مواضيع  أي 
لنتائج التقرير الذي ستعده اللجنة، سواء كان هذا االعرتاف 
بتنقل  املتعلقة  االتفاقية  يف  احلال  هو  كما  اتفاق  مبوجب 
الرعايا اجلزائريني وعائالتهم إىل فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم 
قرار  مبوجب  أو   ،1968 ديسمرب   27 يف  باجلزائر  املوقعة  بها 
دولي كما هو احلال يف قرار جملس حقوق اإلنسان دإ - 1/15  
املؤرخ  25 فرباير2011  املتعلق بلجنة التحقيق الدولية املعنية 
القانون الدولي املدعى وقوعها  بالتحقيق يف مجيع انتهاكات 

يف اجلماهريية العربية الليبية سنة 2011.

أوال: تدويل قوانني محاية املهاجرين.

لقد تبنى فقه القانون الدولي املعاصر يف بدايته مفهوما متشددا 
شؤونها  بإدارة  تستأثر  الدولة  كانت  حيث  الدول  سيادة  ملبدأ 
دون أي تدخل خارجي مبا فيها موضوع املهاجرين، الذي كان 
دخول  قوانني  مثل:  الداخلي  القانون  لقواعد  تنظيمه  خيضع 
وإقامة األجانب، قوانني تنقل األجانب)45(، قوانني اهلجرة. لكن 
لتطبيق  جديدة  اتفاقية  لنظم  الدولية  املمارسة  كشف  مع 
فقه  حتول  الدولية  اللجان  بها  ونقصد  الدولي  القانون  أحكام 
القانون الدولي إىل مفهوم مرن ملبدأ السيادة، حيث صار يقبل 
تدويل أحكام بعض املواضيع ومنها اهلجرة، وجتدر اإلشارة أن 
السبق  هلا  كان  املتحدة  األمم  هليئة  الفرعية  اللجان  بعض 
اللجنة  إنشاء  قبل  وذلك  املهاجرين  محاية  قواعد  تدويل  يف 
املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
01/06/2004)46( ، ونذكر منها على  النفاذ يف  واليت دخلت حيز 
التنمية االجتماعية  املثال جلنة حقوق اإلنسان وجلنة  سبيل 
واللجان املنبثقة عن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
ومنظمة  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  ومنظمة 
الصحة العاملية، ولقد أكدت الفقرة 06 من ديباجة االتفاقية 
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
األمم  هليئة  الفرعية  اللجان  دور  على   18/12/1990 املربمة 

املتحدة يف تدويل قانون محاية املهاجرين.
حيت  بالغة  أهمية  يكتسي  املهاجرين  محاية  قوانني  وتدويل 
املنازعات  يف  الفصل  يف  االختصاص  الدولي  للقضاء  يصبح 
للقضاء  يثبت  أنه  اإلشارة  وجتدر  املوضوع،  بهذا  املتعلقة 
التقليدية  الطريقة  أوهلما  بطريقتني:  االختصاص  الدولي 
الدولية  املنازعات  يف  النظر  أن  له  التقليدي  الدولي  فالقضاء 
اليت يكون الفرد الطبيعي أحد أطرافها من خالل مبدأ احلماية 
الدبلوماسية)74(، ثانيهما الطريقة احلديثة تتيح بعض النظم 
إمكانية  الطبيعي  للفرد  احلديثة  احملاكم  لبعض  األساسية 
وعليه  أمامها)84(،  مباشرة  بصفة  التقاضي  اإلجراءات  مباشرة 
فقد تعززت آليات محاية املهاجرين بآلية قضائية جديدة بعد 
أن كان أمام املهاجرين القضاء الداخلي فقط كآلية حلماية 

حقوقه.  
ثانيا:  املساهمة يف تعديل يف األنظمة القانونية للدول تعزيزا 

حلماية املهاجرين:

املهاجرين  الدولية كآلية محاية  للجان  اللجوء فقط  يتم  ال 
االعتداء  هذا  قبل  نشاطها  تباشر  قد  بل  االعتداء،  وقوع  بعد 
حقوق  حيمي  رقيب  مبثابة  احلالة  هذه  يف  دورها  ويكون 
املهاجرين ومستشار يوجه الدول يف آن واحد، ولعل أبرز مثال 
ميكن االستناد إليه يف هذا الصدد اللجنة املعنية حبماية حقوق 
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم اليت نصت عليها املادة 72 
من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين 

وأفراد أسرهم املربمة 18/12/1990.
وضعية  حول  تقارير)94(  سنوي   بشكل  تتلقى  اللجنة  فهذه 
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مهاجرين  مصطلح  ذكر  على  تأتي  مل  وإن  للمهاجرين 
اللجنة  قامت  عندما  الرأي  هذا  على  التأكيد  ومت  بصراحة، 
ينتمون  مهاجر   789677 لفائدة  مالية  تعويض  قرارات  بإصدار 

ألكثر من 13 جنسية)85(. 
املطلب الثاني:تقييم دور اللجان كآلية محاية املهاجرين.

املهاجرين  محاية  موضوع  يف  اآللية  هذه  حداثة  من  بالرغم 
اإلجيابية  جبوانبها  وذلك  تقييمها  ميكن  أنه  إال  الدولي 

والسلبية.
الفرع األول : إجيابيات نظام محاية املهاجرين عرب آلية اللجان 

الدولية 

املزايا  أهم  على  الدراسة  من  الشق  يف  استعرضنا  يقتصر 
القانونية ، وميكن تناوهلا يف العناصر التالية:

أوال: التطبيق الفعلي لقواعد قانونية الدولية حلماية املهاجرين.

املواضيع  تنظيم  على  تأتي  واالتفاقيات  النصوص  كانت  إذا 
ميدانيا)95(،  املواضيع  تنظم  الدولية  اللجان  فإن  نظريا 
املوقعة  األطراف  نية  حسب  وذلك  النصوص  تطبق  فاللجان 
االتفاقيات  تطبيق  آليات  عكس  على  وهذا  االتفاقية،  على 
فهو  الدولي  القضاء  مثل  الدولي  القانون  يف  األخرى  الدولية 
احلكام  هذه  بتطبيق  الدولة  وتتكفل  أحكام  بإصدار  يكتفي 
وخصوصا مع حالة عدم وجود جهاز دولي قانوني متخصص 
وجد  إن  وحتى  الدولي  القضاء  ألحكام  السليم  التطبيق  يتابع 
األمن  جملس  فإن  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  مثل 
التنفيذي)06(،  الطابع  ذو  نشاطه  يف  اللجان  نظام  يتبنى  أيضا 
اليت  للمشاكل  احللول  تصنع  فاللجان  ذلك  من  وأكثر 
تعرتض تطبيق النصوص وخصوصا يف هذا املوضوع، حيث أن 
االتفاقيات الدولية اعرتفت للمهاجرين بنظام محاية متكامل 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  جوانبه  مجيع  يشمل 
من  ميدانية  ممارسة  يستدعي  النظام  وهذا  والثقافية)16( 
جهة تسهر على تطبيقه، كما أن اللجنة من اآلليات الدولية 
القليلة اليت تضمن تطبيق أحكام القانون الدولي بني طرفني 
غري متكافئني أوهلما الدولة ذلك شخص من أشخاص القانون 
الدولي صاحبة السلطة والسيادة سواء كانت دولة مصدر أو 
دولة العمل أو دولة العبور وثانيهما املهاجر الشخص الطبيعي 

املعرتف به فقط يف القانون الداخلي.
حبماية  تعنى  اليت  الدولي  القانون  قواعد  تطبيق  أن  كما 
النصوص  تبلغ  حتى  للميدان  النزول  تستدعى  املهاجرين 
الدولية األهداف اليت سطرت من أجلها، ولعله ال يوجد أكفئ 
من اللجان الدولية يف العمل امليداني وخصوصا أنها قد تتكفل 
أو  أو مهام حتقيق  التطبيق  مبهام خمتلفة مثل مهام متابعة 
حتى مهام دراسة التعويضات)26(، وكل نوع يتمتع بصالحيات 

تسمح له القيام مبهامه على أحسن وجه.  
ثانيا : التطبيق النزيه لقواعد قانونية الدولية حلماية املهاجرين.

هي  العبور  دولة  أو  االستقبال  ودولة  املهاجر  بني  العالقة  إن 
والدول  املهاجر  جنسية  دولة  بني  مصاحل  صراع  حقيقتها  يف 

كما قد تستقي تقارير اللجان قوة ثبوتية إذا مت حتريرها من 
الطرف الدولة ذاتها وهو النظام الذي تتبناه االتفاقية الدولية 
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املربمة 
بإجناز  عضو  دولة  كل  تكلف  حيث   72 املادة  يف   1990/12/18
إىل  وترفعه  املهاجرين  ووضعيات  جوانب  مجيع  حول  تقرير 
اللجنة اليت تقوم بدراسة هذه التقارير وإبداء تعليقاتها بشأنه، 
أنه  على  اللجنة  كيفتها  واقعة  أي  التقرير  تضمن  حال  ويف 
كتابي  إقرار  مبثابة  التقرير  يصبح  املهاجرين  حلقوق  خرق 

لتحميلها املسؤولية القانونية)35(.    
رابعا: املساهمة يف وإعادة حقوق املهاجرين إىل ما كانت عليه 

قبل االعتداء.
استعادة  جند  املهاجرين  حلقوق  البعدية  احلماية  مظاهر  من 
ذلك  ويكون  وخرق،  جتاوزات  حمل  كانت  اليت  احلقوق  هذه 
بإيقاف التجاوزات وإعادة الوضع إىل مكان عليه قبل االعتداء 
الرتضية،  أو  للتعويض  اللجوء  يتم  أو  ممكنا  ذلك  كان  متى 
حمايدة  جهة  إىل  حباجة  فهي  املرحلة  هي  ألهمية  ونظرا 
االعتداء،  مصدر  والدولة  املهاجر  بني  توازن  ختلق  ومؤهلة 
وجرى العمل الدولي على إسناد هذه املهام للجان الدولية وهذا 
ما أشار إليه تقرير اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال 
املؤرخ   1/CO/DZA/C/CMW رقم  املهاجرين وأفراد أسره 
ممتلكات  إدعاءات  حول  اجلزائر  خبصوص    2010 مايو   19 يف 
املهاجرين املغاربة يف اجلزائر املطرودين خالل فرتة الستينيات 

و السبعينيات)45(. 
أو  املصاحلة  جلان  احلالة  هذه  يف  اللجان  على  ويصطلح 
جند  السياق  هذا  يف  األمثلة  أبرز  ومن  املطالبات،  أو  االعتذار 
قدرت  اليت  الثانية  العاملية  احلرب  عقب  األملانية  اللجان 
الذين  للمهاجرين  أملانيا  قدمتها  اليت  اعتذارات  و  التعويضات 
كانوا عرضتا لالعتداءات خالل فرتة حكم احلزب النازي )55(، 
وأيضا جلنة األمم املتحدة للتعويضات عن حرب اخلليج اليت 
تشكلت مبوجب القرار 687 الفقرة 17 الصادر يف 3 ابريل 1991 
)65(الصادر عن جملس األمن فهذه اللجنة مت إنشائها للتعويض 

للضحايا املتواجدين يف العراق أو الكويت يف الفرتة ما بني 1 أوت 
وقد   ،1991 مارس   2 إىل  للكويت  العراق  احتالل  تاريخ   1990

قامت بتقسيم ضحايا إىل ستة فئات وهي : 
األفراد الطبعني الذين رحلوا يف الفرتة ما بني 1 أوت 1990 إىل 

2 مارس 1991 .
بأزمات  أصيبوا  أو  جرحوا  أو  توفوا  الذين  الطبعني  -األفراد 

نفسية من جراء االحتالل.
تتجاوز  ال  والعقارية  املنقولة  أمواهلم  تضررت  الذين  األفراد 

100.000.00 دوالر أمريكي من جراء االحتالل.
تتجاوز  والعقارية  املنقولة  أمواهلم  تضررت  الذين  األفراد 

100.000.00 دوالر أمريكي من جراء االحتالل.
الشركات التجارية العامة واخلاصة ومؤسسات القطاع العام 
املتضررة املتواجدة يف الكويت أو العراق ما بني 01 أوت 1990 إىل 

2 مارس 1991 .
-املنظمات احلكومية واملقرات البعثات الدبلوماسية واملنظمات 

الدولية املتضررة ما بني 1 أوت 1990 إىل 2 مارس 1991 )75(.
املذكورة  األوىل  األربعة  الفئات  اللجنة  كرست  فقد  وعليه 
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اللجان الدولية كآلية محاية للمهاجرين يف القانون الدولي

حتسب عليها مجلة من املآخذ نذكر منها:
املهاجرين  محاية  موضوع  يف  الدولية  القانونية  الساحة  إثراء  عدم   : أوال 

بقواعد جديدة.

محاية  موضوع  يف  الدولية  اللجان  نشاط  طبيعة  على  يطغى 
املهاجرين أنها تطبق القانون لكن ال تتمتع بصالحية االجتهاد 
يف  جديدة  بقواعد  الدولية  القانونية  الساحة  إثراء  أجل  من 
يف  الدولية  اللجان  أن  ذلك  ومرد  املهاجرين،  محاية  موضوع 
أي  التنفيذي  الطابع  عليها  يغلب  املهاجرين  محاية  موضوع 
بعض  اعرتفت  املنشأة، وإن  اجلهة  تقرره  ما  لتنفيذ  آلية  أنها 
عن  البحث  بإمكانية  عنها  املنبثق  للجان  الدولية  الصكوك 
ال  ذلك  فإن  نشاطها  تعرتض  اليت  للمشاكل  املناسبة  احللول 

جيعل منها جهاز لالجتهاد)07(.
لكن هذا ال يعين أنها ال تبدي انشغاهلا باإلشكاليات اليت تصادف 
نشاطها، حيث يكون للجان الدولية أن تدرج يف تقاريرها بعض 
املنشأة  اجلهة  تقوم  حتى  وهذا  اعرتضتها  اليت  االنشغاالت 

بدراستها وإجياد احللول القانونية املناسبة هلا)17(.
ثانيا: القوة اإللزامية لقرارات اللجان.

الثبوتية  من  بقدر  الدولية  اللجان  تقارير  متتع  من  بالرغم 
فإن هذا ال يعطي لقراراتها قوة إلزامية أمام األطراف أو الغري، 
قرارات  أن  الدولي  القانون  فقه  من  جانب  حسب  ذلك  وسبب 
أولية وذلك ألنها مبثابة خربة مت  أحكام  الدولية هي  اللجان 
النزاع  ألطراف  ملزمة  غري  لكن  النزاع  حل  يف  بها  االستعانة 
املنشأة هلذه اجلنة  التأكيد عليها من طرف اجلهة  مامل يتم 
أن  أخر  جانب  يرى  حني  يف  الفصل)27(،  جهة  هي  تعترب  اليت 
بشكل  يرجع  إلزامية  قوة  اللجان  تقارير  اكتساب  عدم  سبب 
املدعى  الدولة  تكلف  قد  حيث  النظام  هذا  طبيعة  إىل  أساسي 
التقرير وعليه ال ميكن  بإعداد  املهاجرين  عليها خبرق حقوق 

الوثوق بهذا التقرير على وجه اإلطالق )37(.
يف حني يرى كال اجلانبني من الفقه السالف الذكر أن هذه 
التقارير وإن كانت ال تتمتع بقوة إلزامية فإنها تبقى عنوان 

للحقيقة وذات قوة معنوية كبرية. 
اخلامتة

املهاجرين إىل  أدت احلاجة إلجياد نظام متكامل حلماية  لقد 
ومنها  اهلدف  هذا  لتجسيد  وآليات  قانونية  أنظمة  عدة  تبين 
مت  وإن  التقنية  الوظيفة  ذات  اآللية  تلك  الدولية  اللجان 
تدارك  من  البد  املقابل  ففي  اآللية  هلذه  مزايا  عدة  تسجيل 
 : التالية  التوصيات  نقرتح  وعليه  املسجلة،  النقائص  بعض 
العمال  مجيع  حقوق  حلماية  الدولية  اللجنة  خبصوص  أوال 
القانوني  األساس  مراجعة  من  البد  أسرهم،  وأفراد  املهاجرين 
حقوق  حلماية  الدولية  االتفاقية  يف  واملتمثل  اآللية  هلذه 
 ،18/12/1990 املربمة  أسرهم  وأفراد  املهاجرين  العمال  مجيع 
وهذا لتأكيد على أن هذه اآللية تشرف على تطبيق اتفاقية 
العريف  الطابع  ذات  الدولية  القواعد  من  مجلة  تظم  دولية 

اكرب  حتقيق  إىل  طرف  كل  يسعى  حيث  الذكر،  السالفة 
قدر من املصاحل على حساب األخر، وغالبا ما تكون هذه الظاهرة 
السبب الرئيسي يف فشل تطبيق النصوص واالتفاقيات الدولية، 
اللجان  آلية  الدولية  املمارسة  أوجدت  املشكل  هذا  ولتفادي 
الدولية تلك الكيانات اليت تتكون إما من أعضاء ختتارهم الدول 
املعنية أو أعضاء معينني من منظمة دولية حمايدة)36(، وحسب 
املمارسة الدولية يف هذا اجملال يعترب حياد هذا الكيان أحد أبرز 
حلماية  الدولية  قانونية  لقواعد  النزيه  التطبيق  يف  األسباب 
االتفاقية  لبنود  السليم  التطبيق  عن  تبحث  فهي  املهاجرين، 

وليس تغليب مصلحة طرف على األخر.
وهذا على عكس آليات تطبيق االتفاقيات الدولية األخرى اليت 
يف مجلتها تنتمي إىل القانون الداخلي للدول وغالبا ما تطغى 
على  للدولة)46(  الداخلي  والنظام  القانون  حامية  صفة  عليها 
حساب التطبيق السليم ألحكام االتفاقية الدولية وخصوصا يف 
موضوع محاية املهاجرين، فمثال اإلدارة أو القضاء يف حال إذا 
ما صدفها نص أو إجراء غامض يتعلق باملهاجرين فهي ختتار 
التفسري الذي يتماشي مع املصلحة العامة وليس التفسري الذي 

يعزز من محاية املهاجر)56(.  
ثالثا : خماطبة الدول األطراف مباشرة.

الدولة  على  كامل  بشكل  املهاجرين  محاية  مسؤولية  تقع 
وذلك بوصفها الكيان صاحب السيادة على اإلقليم والسلطة يف 
تسيري شؤونها الداخلية وهذا ما تنص عليه الصكوك الدولية 
حلماية  الدولية  اللجان  تتبنى  ذلك  أجل  من  الشأن،  هذا  يف 
وهذا  مباشرة)66(  األطراف  الدول  خماطبة  أسلوب  املهاجرين 
لضمان فاعلية يف محاية املهاجرين من مجيع النواحي وبشكل 
سريع وهذا على عكس أسلوب خماطبة اجملتمعات )76(والشعوب 

الغري مضمون النتائج.
الدولي  االتفاق  من  اخلاصية  هذه  الدولية  اللجان  وتستقي 
الذي حيدد  فهو  نشأة مبوجبه،  الذي  الدولية  املنظمة  قرار  أو 
اللجان  تستند  بالدول)86(،كما  االتصال  وقنوات  كيفيات 
القانون  إىل  مباشرة  األطراف  الدول  خماطبة  يف  الدولية 
يعرتف  وال  متكامل  ككل  الدول  إىل  ينظر  الذي  الدولي 

بتقسيماتها اإلدارية أو الوظيفية أو سلطاتها.
تتمتع  ال  قد  االستثنائية  حاالت  بعض  يف  أنه  اإلشارة  وجتدر 
اللجان الدولية خباصية خماطبة الدول األطراف مباشرة ومثال 
ذلك اللجان ذات الوظيفة التحقيقية املنشأة يف إطار املنظمات 
الدولية أو اإلقليمية ذات االختصاص العام مثل منظمة األمم 
املتحدة فهذه اللجان عندما تبلغ مرحلة إمتام تقرير التحقيق أو 
تقصي احلقائق تقوم بتسليمه لألمني العام للمنظمة وال جيوز 

هلا تسليمه للدولة املعنية إال عرب األمني العام )96(. 
الفرع الثاني :  سلبيات نظام محاية املهاجرين عرب آلية اللجان 

الدولية

محاية  كآلية  الدولية  اللجان  ألسلوب  حتسب  كانت  إذا 
املقابل  الذكر فإنه يف  السالفة  النقاط اإلجيابية  للمهاجرين 
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إىل  وعائالتهم  اجلزائريني  الرعايا  بتنقل  املتعلقة  االتفاقية  انظر   -13

 ،1968 ديسمرب   27 يف  باجلزائر  املوقعة  بها  وإقامتهم  وتشغيلهم  فرنسا 
اجلريدة الرمسية اجلزائرية ، العدد 71 رقم  املؤرخة يف 21 أفريل 1969.

جلنة التحقيق الدولية املعنية بالتحقيق يف مجيع  تقرير  انظر   -14

انتهاكات القانون الدولي املدعى وقوعها يف اجلماهريية العربية الليبية، 
 1 عشر  السابعة  الدورة  يف  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  جمللس  املقدم 

جوان 1102، موجز باللغة العربية tcartxE( 44/71/CRH/A(، الصفحة 7.
إىل  وعائالتهم  اجلزائريني  الرعايا  بتنقل  املتعلقة  االتفاقية  انظر   -15

 ،8691 ديسمرب   72 يف  باجلزائر  املوقعة  بها  وإقامتهم  وتشغيلهم  فرنسا 
املرجع السابق.

61- انظر االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد 

أسرهم املربمة 1990/12/18  املادة 72 الفقرة 2 ب، املرجع السابق.
17- انظر االتفاقية املتعلقة بتنقل الرعايا اجلزائريني وعائالتهم إىل فرنسا 

وتشغيلهم وإقامتهم بها املوقعة باجلزائر يف 27 ديسمرب 1968 املادة 12.
18- انظر قرار جملس حقوق اإلنسان تابع للجمعية العامة لألمم املتحدة 

رقم أد 1/16 املؤرخ يف 29 أبريل 2011 املتضمن إنشاء جلنة التحقيق الدولية 
A/HRC/RES/S- ،07 املستقلة بشأن اجلمهورية العربية السورية، الفقرة

1 /16، أوكلت إختيار أعضاء اللجنة إىل رئاسة ومكتب اجمللس أي األمانة 
العامة  للمجلس.

19- انظر قرار جملس األمن ملنظمة األمم املتحدة رقم 1636 املؤرخ يف 31 

تشرين األول/أكتوبر2005 املتعلق بإنشاء جلنة دولية للتحقيق يف إغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق احلريري، الفقرة 7. 

وأفراد  املهاجرين  العمال  مجيع  حقوق  حلماية  الدولية  االتفاقية   -20

أسرهم املربمة 1990/12/18  املادة 72 الفقرة 5 أ
21-  الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 

ضد املرأة  10 كانون األول/ديسمرب 1999 اخلاص باللجنة املعنية بالقضاء 
على التمييز ضد املرأة، و الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
اخلاص   2000 أيار/مايو  املسلحة  25  املنازعات  يف  األطفال  اشرتاك  بشأن 
بلجنة حقوق الطفل، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة18  

كانون األول/ديسمرب 2002 اخلاص باللجنة الفرعية ملنع التعذيب.
الدميومة،  االستقاللية،  الدولية،   : الدولية  املنظمات  خصائص  من   -22

املنظمات  الفتالوي،  حسني  سهيل  املوضوع  يف  راجع  االتفاقية.  الصفة 
الدولية، دار الفكر العربى للطباعة والنشر، مصر، 2004.

23- انظر االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد 

أسرهم املربمة 1990/12/18 ، اجلزء السابع، املرجع السابق.
24- انظر العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اعتمد وعرض 

للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
2200 ألف )د-21( املؤرخ يف 16 كانون/ديسمرب1966 ، املادة 40 الفقرة 2. 

25- انظر االتفاقية الدولية للقضاء علي مجيع أشكال التمييز العنصري 

اجلمعية  قرار  مبوجب  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرضت  اعتمدت 
العامة لألمم املتحدة 2106 ألف )د-20( املؤرخ يف 21 كانون األول/ديسمرب 
نيويورك،  املتحدة،  األمم  األول،  اجمللد  دولية،  صكوك  جمموعة   ،1965

1993، رقم املبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 90:110، املادة 13 .

26- انظر ميثاق األمم املتحدة، املادة 02 الفقرة 02، املرجع السابق.

27- انظر املادة 02 الفقرة 07، نفس املرجع.

28- انظر االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد 

أسرهم املربمة 1990/12/18  املادة 73 الفقرة 01 أ، املرجع السابق.
إىل  وعائالتهم  اجلزائريني  الرعايا  بتنقل  املتعلقة  االتفاقية  انظر   -29

فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها املوقعة باجلزائر يف 27 ديسمرب 1968، املادة 
12، املرجع السابق.

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين  تقرير  انظر   -30

املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبماية  خبصوص  وأفراد أسرهم 

اليت تلزم مجيع الدول بغض النظر عن موقفها من انضمامها 
نشاط  الدول  بعض  رفض  ظاهرة  لتفادي  وذلك  لالتفاقية 
اللجنة حبجة أنها ليست طرف يف االتفاقية املنشاة هلا، أيضا 
البد من توسيع صالحيات اللجنة لتشمل كل من التحقيق و 
وعدم  باملوضوع  الصلة  ذات  النزاعات  وحل  التعويضات  دراسة 
االقتصار فقط على دراسة التقارير كما هو الشأن حاليا، كما 
التعديل نص جييز للجنة مباشرة إجراءات  أن يتضمن  جيب 
الدولية  اللجان  أو مراسلة  بناءا على تقرير  املهاجرين  محاية 
الدائمة األخرى، أيضا ضرورة تثبيت مدة التقارير اليت تسلمها 
الدول للجنة حول وضعية املهاجرين بسنة واحدة أو أقل بدل 
الغري  واملنظمات  النقابات  إشراك  مع  وأيضا  سنوات  اخلمس 

حكومية فيها يف إعداد هذه التقارير.
ثانيا خبصوص اللجان الثنائية حلماية املهاجرين املنبثقة عن 
اتفاقيات دولية تعاقدية، أوال: البد من التوعية ألهمية اآللية 
يف  تكريسها  على  العمل  وكذا  املهاجرين  محاية  موضوع  يف 
االتفاقيات ذات الصلة، ثانيا جيب إتاحة بعض الصالحيات هلذه 
واإلدارات  بالسلطات  املباشر  االتصال  من  تتمكن  حتى  اللجان 
بغرض محاية املهاجرين، وهذا دون املرور على وسائل االتصال 
من  البد  وأخريا  اإلجراءات،  الكثرية  التقليدية  الدبلوماسية 

إعطاء لقرارات هذه اللجان قوة نفاذ داخل الدول األطراف.     
اهلوامش

1- انظر مؤمتر وستفاليا و يعرف أيضا بصلح وستفاليا الذي عقد من 30 

جانفي 1648 إىل 24 أكتوبر 1648.
2- نظرية العقد االجتماعي والنظرية االجتماعية يف نشأة الدولة.

افتتاحية لرئيس جامعة حسيبة بن بوعلي األستاذ بصديق  - مداخلة   3
مصطفي يف امللتقي الوطين الثاني لكلية احلقوق والعلوم السياسية حول 

ظاهرة اهلجرة غري الشرعية وآثارها الدولية يومي 25/26 ماي 2011.
4 - انظر االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد 
أسرهم املربمة 18/12/1990 ، أعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة 158/45 
رمز  الوثيقة   ،2 الفقرة   72 املادة   ،1990 ديسمرب   / األول  كانون   18 املؤرخ 

A/C.3/45/1 ، الصفحة 333 .

5  - انظر ديباجة ميثاق األمم املتحدة، إدارة شؤون األعالم، األمم املتحدة، 
نيويورك، 1999، ص ج.

6  -انظر االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد 
عدميي  األشخاص  وضع  بشأن  اتفاقية   ،18/12/1990 املربمة  أسرهم 
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