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 المحتىيبت

 
 

غ  01 ..................................................................................................................... م٣ضمت الخدٍغ

 )صعاؾت ف  البيُت والضاللت( ف  السُاب الكب٩ي EMOJISًجى   ؤلا 

ؼ   01 .......................................................................................... الخجُمي ظىان ٖبض الٍٗؼ

 بلى ؤي مضي ًج٨جها جٟؿحر ابخ٩اع اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت؟ الجضلُت الخىُٓجُت:

م ؤخجض ٢ىضوػ    25 ........................................................................................ ص. ٖبض ال٨ٍغ

ً ٚحر الىٓامُحن  اث ألاؾاؾُت للجهاظٍغ  الخجاًت الضولُت للخ٣ى١ والخٍغ

ؼ بً ٖبض هللا الغقىص   51 ........................................... ص. دمحم ؤخجض ِٖسخى - ص. ٖبض الٍٗؼ

اصة ف  بيُ ا الضالل الٍؼ م ت الٟٗل الشالسي وؤزَغ   ف  ال٣غآن ال٨ٍغ

 001 ......................................................................................... ص. ظجا٫ دمحم ؾُٗض خجض 

   َـ173للٗؿ٨غي ث الىو ألاصبي ف  ٦خاب الهىاٖخحن )ال٨خابت، والكٗغ(

 037 ........................................................................... َضي ببغاَُم الىبىي ٖبض الخلُم 

ت ف   ت لسغاثِ ال٨شاٞت اليؿبُت ليؿب اإلاؿاخت اإلاؼعٖو  اإلاٗالجت البهٍغ

اى    -صعاؾت جُب٣ُُت -مى٣ُت الٍغ

 067 ................................................................................... ظجُلت بيذ خجاص الُىيهغ ص. 

غاى ؾُاخُت ف  يىء   بغهامج م٣ترح لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

ت اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  ـ  0111عٍئ  )صعاؾت م٣ضمت مً زال٫ وا٢٘ الخضَع

  ف  الجامٗت ؤلاؾالمُت وظامٗت جبى٥(

 001 ............................................................................................. ؾالمت نالح البلىي ؤ.  

ت ف  مىاظهت اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت  وصوع م٩اهت جإ  زحر مهضا٢ُت الٗالمت الخجاٍع

ت الاظخجاُٖت   الٗالمت الخجاٍع

 043 ........................................................................................................ ص. َكام ٞايل 

 



 

00 

 

ُت والى٢اًت مً ألاػماث الم الجضًض ف  الخٖى    صوع ؤلٖا

 067 .......................................................................................... ص. ٖبضهللا ٖل  الٗؿحري  

 حن َالب صوع الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف  مىاظهت ؤػمت ألامً ال٨ٟغي ب

  صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى َالب ظامٗت ق٣غاء - الجامٗاث الؿٗىصًت

ضاعص.    101 .................................................................................... مدجىص دمحم ٖىى صٍو

 ؤزغ جبجي اإلاىاػهت الصسهُت ٖلى الٗاصاث الكغاثُت والاصزاع والاؾدشجاع 

   الصسصخي

 145 ........................................................................................... ص. خؿً ؤخجض آ٫ َال٘ 

حن بالخ٨ٟحر الاهخدا
َ
 عي لضي ُٖىت ٖضم الاجؼان الىظضاوي والاهضٞاُٖت ٦جىِبئ

  مً َالب الجامٗت طوي ايُغاب الصسهُت الَخضًت

 173 ......................................................................................... ببغاَُم بً ٖبضٍ نٗضي 

بت
ّ
 َـ (  013صعاؾت ف  ٢غاءاث ٣ٌٗىب الخًغمّي ) ث  مىهج ألانىاث اإلاغ٦

ة
ّ
اط
ّ
   الك

اب بً ؤخجض قِباوي  َّ  201 ......................................................................... ؤ.ص/ ٖبض الى

ِت لك َُّ ِت والهٞغ  ِٗغ اإلاخىبي ف  ٦خاِبه مى٠٢ ابً ظجي مً مؿاثِل الاهخ٣اِص الىدىٍَّ

ْؿغِ 
َ
     الٟ

٘ ؤبى صبُل   255 .............................................................................. ص. ؾلُان ؾُٗض مَغ
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اث لاؾاؾُت و ق و لُت للحقو اًت الضمالح  الحٍغ

ن غحر النظاملل  ُحن مهاحٍغ

 

ؼ بن غبض هللا الغق  (**) ض غِسخىم أخدمحمص.  (*) صو ص. غبض الػٍؼ

 ػتمجػت املمحا

 

 لخصم

ً زانت ٚحر الىٓاي٘ اإلاو ا٦ض ؤن ٖال٢ت ً اإلام ذ الهجغة ماصامَُضة، و ١ ؤلاوؿان ه  ٖال٢ت ى خ٣ ماختراو ُحن مهاظٍغ

نـل بلى ى ل  الظي جو ٘ الضججخخت ٖلى املو ُغ ملُت و اًت الضجؿإلت الخماُٖت طاث بٗض بوؿاوي. لهظا ٧اهذ جْاَغة اظخ

ً ؤًىهُت ل٣ًُت اإلاى ٫ ٢اهى نُاٚت خل  خ٣ما، ى ا ٧اهجهاظٍغ
ً
٪ بٛـغى عص طلو لى، و ؿإلت بوؿاهُت بالضعظت ألا م م٢هى ٗخبرا

خباع لهظٍ الٟئت امل اًت جلُت لخو الاجٟا٢ُت الض مىخى ف  ببغا١ ؤلاوؿاهُت. ججؿض َظا اإلاى الخ٣ مخ٘ بإَجً الخمت ومخغ الٖا

ً ا٫ اإلاجُ٘ الٗج١ ظى خ٣ ش  مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ الخـي و خدـضة، اإلا ممت ألا جىٓمجدذ بقغاٝ  0771برجصٌؿ 06بخاٍع

٤ ى جهٍج ملى ظاءث ٦خخ اًت جلُت لخو ً آلالُاث الضمَىا٥ الٗضًض و َُلت ازجي ٖكغة ؾىت.  ملُحن صاو ء الضً السبرامص ٍٞغ

ً ٚحر الىٓااإلا ٣غع السام ١ ؤلاوؿان، اإلاى اًت خ٣جت لخملُت الٗاو خٗل٣ت باالجٟا٢ُاث الضجها آلالُاث اإلامُحن، مهاظٍغ

ً، اللجىت اإلا١ اإلاى ٗجي بد١٣ ؤلاوؿان اإلاى جلـ خ٣جب ً ا٫ اإلاج١ الٗى اًت خ٣جٗىُت بدهاظٍغ  .مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ

 

ت ، ُتمالهجغة ٚحر الىٓا اث الافخخاخُت:مالهل اصة ال٣ؿٍغ ٟا٫ اإلاو اليؿاء ،  الٟئاث الهكت، ؤلٖا ًألَا  هاظٍغ
 

 

                                                                          
 .ٗتججٗت املمظا، ا٫ج٧لُت بصاعة ألٖا، كاع٥ن الجؼاجي اإلاى ؤؾخاط ال٣اه (*)

 .ٗتججٗت املمظا، الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت بالٛاٍو  ىم٧لُت الٗل، ؿاٖضاإلا مل  الٗاو ن الضى ؤؾخاط ال٣اه (**)
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 Interntional Protection of Fundamental Rights and Freedom 

 

Dr. Abdulaziz A. Al Roshoud (*)  Dr. Muhammed A. Issa (*)*  

Majmaah University 

 

Abstract 

The situation of immigrants, particularly irregular immigrants, is closely related to respect of human rights, given 

that immigration is a social phenomenon based on a humanitarian cause. Therefore, the international 

community has considered the issue of legitimating international protection and recommended legal solutions 

to defend immigrants wherever they may be, considering their rights primarily a humanitarian issue in the first 

place. The fundamental rationale is to provision rehabilitation for such groups, who are often deprived of the 

most important human rights. This move was embodied in the conclusion of the International Convention on 

the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) on December 18, 

1990, under the auspices of the United Nations, which was the culmination of a 12-year effort by a group of 

international experts. There are many international mechanisms for the protection of irregular migrants, 

including those relating to general international conventions for the protection of human rights, the Special 

Procedures of the Human Rights Council (SPHRC) on the rights of migrants, and the Committee on the 

Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families. 

 

Keywords : Irregular migration, Non-refoulement, Vulnerable groups, Migrant women and children. 
 

 

                                                                          
(*) Dr. Abdulaziz A. Al Rushod, Associate Professor, criminal law, College of Business, Majmmah University. 

(**) Dr. Muhammed A. Issa, Assistant Professor, International Law, College of Science and Humanities, Alghat, Majmmah University 
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 تمقضم

ً ٚحر الىٓا١ ألاؾاؾُت لٟئت اإلاى جخٗغى الخ٣  مَعى لت ٖبو دامً مإ الاهتها٧اث بضءا ى سخل٠ ؤهمُحن بلى مهاظٍغ

ت و الخض ت و ص البًر  للو البضهُت  متهمؾال و  مً ؤزُاع ٖلى خُاتهما ًهاخب طل٪ ومالبدٍغ
ً
لت جؿخٗؾاثل اإلاى ال٣ٗلُت هٓغا

لت و دامؤزىاء  ميبُه مغا٦ؼ الاخخجاػ ؤلاصاعي بطا جمي٘ ف  ى الو خ٣ا٫ عا بااٖلو غ مع، ى لُت الٗبجص ٖى ٝ التي حؿو الٓغ و 

ت مان مهُت للخغ ى اهاث ال٣اهجالًو ٗاًحر اإلا ماخترا مع، خُض ال ًخى الٗب ؤزىاء  مالاخخجاػ ف  ؤٚلب ألاخُان، زو ً الخٍغ

 ١.ى ً الخ٣مان مخغ و ً اهتها٧اث ما ًترجب ٖلى طل٪ ومي، مي٘ ٚحر هٓاو ف   منٟهى ٣هض بف  بلضان اإلا متهمب٢ا

ا الٗاإلاو ُت معة ْاَغة الهجغة ٚحر الىٓاى زُ مٚعو  ت جعة جغجبِ بالجٍغى اَغ ؤزغي ؤقض زُى ا٢ترانها بٓو ُت، آزاَع

ب اإلاو ت الٗابغة لؤل جىٓاإلا ً َان ٦تهٍغ اب الضو الاججاع باألشسام و هاظٍغ ً مص الٗضًض ى ظو ل ، بال ؤهه ال ًىٟي و ؤلاَع

ً ٚحر الىٓاجاًت للجً الخمٞغ الخض ألاصوى ى ٥ جى ىت ف  ن٩جخًلُت اإلاو هُت الضى اهاث ال٣اهجالًو ٗاًحر اإلا ُحن، مهاظٍغ

ً ا٫ اإلاجُ٘ الٗج١ ظى اًت خ٣جلُت لخو ٧االجٟا٢ُت الض  .مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ

  ُت الضعاؾت:مأه

ً ٚحر الىٓاجوي للى ي٘ ال٣اهى اخخل ال ً مٍع اٖخباو زانت ف  الٟترة ألازحرة و لُت و اث الضماجُحن نضاعة الاَخمهاظٍغ

ع ف  ْل ى ٫ الٗبو ص و٣هض ؤ٫ اإلاو ً ٢بل صمالاوؿان  ١ ى ؿإلت اهتها٧اث خ٣مً بزاعة مي ٖىه ى ا ًىُال٣ًاًا الكاث٨ت إلا

 ؤلاوؿاهُت. م٢هى اًت خ٣جلُت ٞٗالت لخو ُٚاب ؾُاؾت ص

 لُت. و اًت الضجالخو ١ ى خ٘ َظٍ الٟئت بالخ٣جضي جمغ الظي ًضٞٗىا لبدض ًٖ مألا 

 هضف الضعاؾت:

ً ٚحر الىٓا١ ألاؾاؾُت لٟئت اإلاى ء ٖلى الخ٣ىبلى حؿلُِ الً تهضٝ الضعاؾت ت الاهتها٧اث م٦ظا ظؿاو ُحن، مهاظٍغ

ًالتي ًخٗغى لها َاالء اإلا ١ َظٍ ى ي خ٣ملُت، التي جدو هُت الضى ت ال٣اهجضي ٞٗالُت ألاهٓم٫ الىٓغ ف  و جداو . هاظٍغ

 الٟئت.

 نهج البدث:م

اًت جَظٍ الخ ًم لُتو الض هُتى ال٣اه هاصعاإلا طل٪ لخدلُلو  ىهج الاؾخ٣غاجي الخدلُل ض الباخض ٖل  اإلاجاٖخ

 ٕ الضعاؾت. ى يجى خٗل٣ت بلُت اإلاو باإلياٞت بلى جدلُل الاجٟا٢ُاث الض
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 ٞئت ٖلى للخُب٤ُ ال٣ابلت لُتو الض هُتى ال٣اه اٖضى ال٣ سخل٠م ف  اؾخسالم ؾاٖضها ىهج الاؾخ٣غاجي ٣ٞضا اإلامؤ

ًاإلا  نٟها ٞئت بوؿاهُت.ى ب هاظٍغ

 ث:زؼت البد

 الخالي: و البدث غلى الند مجقؿُ ملقض ج

ً ٚحر الىٓاج١ ألاؾاؾُت للى ٫: الخ٣و بدض ألا اإلا  ُحن مهاظٍغ

ً ٚحر الىٓاجل للمالخ٩او الش٣اُٞت و اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى بدض الشاوي: الخ٣اإلا  ُحنمهاظٍغ

ً ٚحر الىٓاجىته٨ت باليؿبت لل١ اإلاى الخ٣ مؤَ بدض الشالض:اإلا  ُحنمهاظٍغ

ً ٚحر الىٓااًت اإلاجلُت لخو الغاب٘: آلالُاث الض بدضاإلا  ُحنمهاظٍغ

 ى و بدث لا امل

ن غحر النظامق لاؾاؾُت للو الحق  ُحنمهاحٍغ

اث الغثِؿُت حٗض و ١ ألاؾاؾُت ى ؤن الخ٣ جىُب٤ ٖلى و ه  ٚحر ٢ابلت للخهٝغ و خإنلت لضي ٧اٞت البكغ، مالخٍغ

التي ؤ٢غتها و ي مهاظغ ٚحر الىٓاج٫ ٦ٟالتها للو جب ٖلى الض١ ًى ً الخ٣مٖت جى جمظض ى ًاة، و ؿاً اإلامُ٘ ف  بَاع جالج

.٘ اإلامل ملُت ٦دض ؤصوي للخٗاو الاجٟا٢ُاث الض
ً
 هاظغ ٚحر الكغع  باٖخباٍع بوؿاها

 ى و ؼلب لا امل

ن اًت املمخ  الػنفو ُحز من مل أقهاى الخمهاحٍغ

 ٕ الخالُت.و ُلب ف  الٟغ ٫ َظا اإلاو ٝ هدىاى ؾو ن ى ً ؤؾـ ؾُاصة ال٣اهمُحز ظؼءا جالخ مٖضو اة و ؿاشل ف  اإلاجخبضؤ اإلامشل جً

 ى و الفغع لا 

 لغة لاحانبو ُحز الػنصغي ماحهت الخمو 

ًاء بكضة، ف  ال٣ٟغة و ؤصاهذ الض ت  مٓاَغ التي جىاإلاو ، ألاٞٗا٫ (1)ع٥ى ٍى ً بٖالن هُم ٫02 ألٖا ًٖ الٗىهٍغ

ً بؿبب الضًً ؤهاإلاو ً حٗهب يض الالظئحن ما ًخهل بظل٪ وم٦ٍغ ألاظاهب و ُحز الٗىهغي جالخو   وٗخ٣ض ؤاإلا واظٍغ

                                                                          
ُٗت اإلاجخدضة ٢اإلا ممت لؤل مُٗت الٗاجخًاٞذ الج، اؾم0104بر جؾبخ 07ف   (0) ٣ت اؾخجابت اإلاو ٫ الالظئحن ى ي خى ؿخت ٞع ً بهضٝ جدؿحن ٍَغ هاظٍغ

ً. ف  ال٣اإلاو ل  للخدغ٧اث ال٨بحرة لالظئحن و ٘ الضججخامل ًاء ف  ألا و ُ٘ الضجضث ظجت اٖخجهاظٍغ إ بٖالن ج، باإلظ071خدضة البالٜ ٖضصَا اإلا مم٫ ألٖا

ً ال٣غاع )اإلاو ظئحن ع٥ بكإن الال ى ٍى هُ  (.0/50هاظٍغ
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ا و ن ى الل والجيـ ؤ ُحز جُ٘ ؤق٩ا٫ الخجلُت لل٣ًاء ٖلى ظو ً الاجٟا٢ُت الضم ۲ف  ال٣ٟغة وُحز. جً ؤؾباب الخمٚحَر

غاٝ الخو الٗىهغي، حصجب الض غاٝ ؤن حٗو جخٗهض الضو ُحز الٗىهغي ج٫ ألَا ي مىاؾبت التى جغ ؾاثل اإلاى ل، ب٩ل الج٫ ألَا

 .(1)ُحز الٗىهغي ب٩اٞت ؤق٩الهجلخبلى ال٣ًاء ٖلى ا

ذ الخجُ٘ ؤق٩ا٫ الخجلُت لل٣ًاء ٖلى ظو الاجٟا٢ُت الضص ؤن وكحر بلى ى هو  ؤي “بإهه  ُحز الٗىهغي جُحز الٗىهغي ٖٞغ

َؿتهضٝ و الازجي  وي ؤىمألانل ال٣ واليؿب ؤ ون ؤى الل وٖلى ؤؾاؽ الٗغ١ ؤ ىمجٟهُل ٣ً وج٣ُُض ؤ واؾخصىاء ؤ وُحز ؤجج

تراٝ بد٣ ول ؤٌؿخدب٘ حُُٗ وؤ اث ألاؾاؾُت ؤو ١ ؤلاوؿان ى ٖغ٢لت الٖا  ماعؾتها، ٖل  ٢ضمج وخ٘ بها ؤجالخ والخٍغ

 .”تمُاصًً الخُاة الٗامً مُضان آزغ مف  ؤي  والش٣اف  ؤ واع  ؤجالاظخ والا٢خهاصي ؤ وُضان الؿُاسخي ؤاة، ف  اإلاو ؿااإلا

 وُ٘ بهٝغ الىٓغ ًٖ الجيؿُت ؤجٖلى الجالؿُاؾُت و ضهُت ١ اإلاى ل  السام بالخ٣و الٗهض الض مٍىُب٤ ؤخ٩او 

لت و جخٗهض ٧ل ص الؿُاؾُت ٖلى ؤنو ضهُت ١ اإلاى ل  السام بالخ٣و ً الٗهض الضم( 1/2اصة )اإلاجىو و  ،الجيؿُت ماوٗضا

ها جصًً ف  ب٢لُى ظى ُ٘ ألاٞغاص اإلاج١ لجى ب٨ٟالت َظٍ الخ٣و ٗتٝر بها ُٞه، ١ اإلاى الخ٣ مَٝغ ف  َظا الٗهض باخترا

ٚحر  والغؤي ؾُاؾُا ؤ والضًً، ؤ واللٛت، ؤ والجيـ، ؤ ون، ؤى الل وُحز بؿبب الٗغ١، ؤجن ؤي جو الًتها، صو الضازلحن ف  و 

ٗىُت ط٦غث اللجىت اإلاو  (2) ”.ً ألاؾبابمٚحر طل٪  واليؿب، ؤ وة، ؤو الثر واع ، ؤجالاظخ وي ؤىمألانل ال٣ وؾُاسخي، ؤ

ضهُت ١ اإلاى ل  السام بالخ٣و ظب الٗهض الضجى اهب بي٘ ألاظو ( بكإن 0764) 03 م١ ؤلاوؿان، ف  حٗل٣ُها ع٢ى بد٣

ُحز جن جو م ٖلحها ف  الٗهض صى ىه١ اإلاى ً الخ٣ماخض و ان ٧ل جب يى ظو خبٗت ه  ت اإلامال٣اٖضة الٗا“الؿُاؾُت ؤن و 

 .(3)ألاظاهبو اَىحن ى بحن اإلا

كتر٥ الظي دضة اإلاخاإلا ممع ألا ى يكمهُلر ٦ٍغ ألاظاهب، بال ؤهه ظاء ف  ل إلاموي قاى ص حٍٗغ٠ ٢اهى ظو  مٖض مٚعو 

ٖض لل
ُ
ت ي إلامغ الٗالجاججؤ ٣ض ما ًخهل بظل٪ وم٦ٍغ ألاظاهب و ُحز الٗىهغي جالخو ٩اٞدت الٗىهٍغ ُٖ ً حٗهب الظي 

٣ُا ؤهه ًى بضًغبان بجى دضص مبك٩ل  ىم٦ُاث التي ج٣ى الؿلو ا٠٢ ى هُلر باٖخباٍع بقاعة بلى اإلاَظا اإلا م٨ً ٞهجب اٍٞغ

                                                                          
حب مو ب مامالانظو الخصضًق و قُؼ و غغطذ للخو ضث مُحز الػنصغي، اغخمُؼ أقهاى الخملُت القظاء غلى حو ( الاجفاقُت الض2اصة )انظغ امل ( 1)

ش بضء النفا 1965برمى/صٌؿو ن لا و مان 21ؤعر في ( امل21-ألف )ص 2116خدضة امل ممت لل مػُت الػامقغاع الج ، 1969ن الشاني/ًناًغ و مان 4ط: جاٍع

 .19اصة مفقا للو 

ت مُٗت الٗاجظب ٢غاع الججى ب ماجالاهًو الخهض٤ً و ٢ُ٘ ى ٖغى للخو ض جالؿُاؾُت، اٖخو ضهُت ١ اإلاى ل  السام بالخ٣و ( الٗهض الض0/0اصة )اهٓغ اإلا ( 0)

ش بضء الىٟاط م0744بر ج٫ /صٌؿو ن ألا ى ٧اه 04اعر ف  ( اإلا00-ؤل٠ )ص 0011  ألخ٩او ، م0754اعؽ مطاع / آ 01، جاٍع
ً
 .27اصة اإلا م٣ٞا

الؿُاؾُت و ضهُت ١ اإلاى ل  السام بالخ٣و ظب الٗهض الضجى ي٘ ألاظاهب بو ( بكإن 0764) 03 مع٢ م١ ؤلاوؿان الخٗل٤ُ الٗاى ٗىُت بد٣اللجىت اإلا ( 1)

 .0ال٣ٟغة 
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 .(1)اجً ًيكإ زاعظهم وت ؤمألا  واٖت ؤجلى الجي بم٥ ال ًيخى ٧ل ؾل ىٖلى ؤن آلازغ َ

ت ٗجي باألق٩ا٫ اإلا٣غع السام اإلاؤ٦ض اإلاو  ً ما ًخهل بظل٪ وم٦ٍغ ألاظاهب و ُحز الٗىهغي جالخو ٗانغة للٗىهٍغ

ذ، ل َظٍ اإلاجٓاَغ کٍغ ألاظاهب، ٢ض حكمحٗهب ؤن  ال٨غاَُت،  مظغاثو ال٨غاَُت،  زُابو ٓاَغ الٗى٠ البضوي الهٍغ

ً، ٦اله٨ُل  يض اإلا وجي ؤجالً وض ؤجخٗحز اإلاُجًٞال ًٖ الخ ًٖ  مص ببٗاصَى ا ٢ض ًخجلى کٍغ ألاظاهب ؤًًا ف  ظهجهاظٍغ

 مٌؿه ٢ضو السانت،  وت ؤماعص الٗاى اإلا واؾؿاث ؤاإلا واث ؤمً السضمً الاؾخٟاصة م مىٗهم وضن ؤُٗىت ف  اإلامىا٤َ م

 .(2)كاٖغ ٦ٍغ ألاظاهبمَبُٗت الهجغة ف  بزاعة و الساَئت بكإن هُا١  مٟاَُاهدكاع اإلا

 الفغع الشاني

ن اًت املمخ  الاؾخغلىو ُؼ أقهاى الػنف من حمهاحٍغ

ًاء، ف  ال٣ٟغة و حٗهضث الض لت مٗاؾاثل خاالث بؾاءة اإلاى اظه ب٩ل الى ع٥، بإن جى ٍى ً بٖالن هُم ٫۰۱ ألٖا

ً الظًً ٌِٗكاإلاو ً الالظئحن مالاؾخٛال٫ التي حٗاهحها ؤٖضاص ال خهغ لها و  ٫ و جخٗهض الضو يإ َكت، و ْل ؤ ن ف ى هاظٍغ

غاٝ ف  الاجٟا٢ُت الض ان خ٤ الٟغص ف  ج)ب(، بً 3اصة ظب اإلاجى ُحز الٗىهغي، بجُ٘ ؤق٩ا٫ الخجلُت لل٣ًاء ٖلى ظو ألَا

ًٖ ؤًت  وُحن ؤجْٟحن عؾمى اء ًٖ ى ؤطي بضوي، ًهضع ؾ وً ؤي ٖى٠ ؤملت له و اًت الضجف  خوً ٖلى شسهه مألا 

 .اؾؿتم واٖت ؤجظ

ت ألانلُت ف  ماؾت بال٨غالت الالبوؿاهُت اإلامٗاجي ًخٗغى للمهاظغ الٛحر هٓالُت ؤن اإلاجعؾت الٗاجبُيذ اإلاو 

ص، و لخه اظخُاٍػ الخضو دامُت ؤزىاء ماث بظغاجىٓمٖه ف  ؤًضي ى ٢و ً ميٗه الهل بضاًت و الصسو ؤلاوؿاوي بؿبب 

ٝ ًسً٘ و جغخُله ف  ْغ و حجٍؼ  ماخل خُض ًخى ً َٝغ خغاؽ الؿمال٣بٌ ٖلُه  مساَغ ًخفى خالت جسُى جل٪ املو

 ت.ملت الخاَه لل٨غامٗااإلاو ٞحها للخٗظًب 

                                                                          
ن الالظئحن، الهجغة و ُت لكا مخدضة الؿااإلا مميُت ألا ى ٟم٘ مع و دكا١ ؤلاوؿان، بالى يُت خ٣ى ٟوملُت للهجغة، و ت الضجىٓاإلاو ل ، و ل الضج٨خب الٗم ( 0)

ت و لُت و الض  ٦ٍغ ألاظاهبو ُحز جالخو الٗىهٍغ

International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM), Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR), 

International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia (2001). 

Available from www.unesco.org/most/migration/imrdx.pdf (accessed on 11 May 2016) 

غ اإلا (0) ت ٗجى باألق٩ا٫ اإلا٣غع السام اإلاج٣ٍغ (، ال٣ٟغة A/HRC/32/50ً حٗهب )مظل٪ ا ًخهل بوم٦ٍغ ألاظاهب و ُحز الٗىهغي جالخو ٗانغة للٗىهٍغ
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ت مال٨غا ملت بوؿاهُت جدتر مٗامبٗض هاظغ اإلالت اإلامٗام٩لٟت بدىُٟظ ٢غاعاث ؤلابٗاص ظب ٖلى الؿلُاث اإلاى خُض ًخ 

 . (1)ت ؤلاوؿاهُت مؿاؽ بال٨غاً قإهه اإلاما مخىإ ًٖ ٧ل مالا و ألانلُت ف  الصسو ؤلاوؿاوي 

ً الخج جخاح للالو  خضاء و الخٗظًب و ً الٗى٠ ماًت ال٩اُٞت جهاظٍغ ع ى ف  بلضان الٗبو، مالاؾخٛال٫ ؤزىاء عخلتهو الٖا

 .٣هضف  ؾُا١ الاؾخ٣با٫ ف  بلضان اإلاوالؿبل(،  ما ف  طل٪ خُض جخ٣ُ٘ بهج)ب

ت ل  او ؿا ومً ماث ألا ى ً ظاهب ٢مة ى وي لل٣ى ٚحر ال٣اهو خىاؾب ٚحر اإلا من لالؾخسضاى ٢ض ًخٗغيو  ؾلُاث و لكَغ

خضاء و ح ال٨بري لالؾخٛال٫ و ن ف  ؾُا١ خغ٧اث الجزو هاظغ ٢ض ًخٗغى اإلاو ص. و الخض ت، ال جىًٓ ظاهب الٗهاباث اإلامالٖا

ن ؤًًا لسُغ و هاظغ ٍخٗغى اإلاو حر. جي الًمل ٖضًجً ظاهب ؤصخاب الٗمزُغ الاؾخٛال٫ و  (2) ا لسُغ الاججاعجؾُ

 .ا٫مى ن بلى ابتزاػ ألا ى ٌؿٗحن الظًً مجغ الخٗظًب ٖلى ًض املو الازخُاٝ 

غاٝ الٟاٖلت، ٧الؼ مٖت ى خىمٖت جى جماليؿاء، بك٩ل زام، لسُغ الٗى٠ ٖلى ًض و جخٗغى الٟخُاث و  الء مً ألَا

ت، و ص، و ؾلُاث الخضو ف  الهجغة،  ٍىدكغ ؤًًا الٗى٠ و لحن. و ؿا ً اإلام مٚحَرو غا٦ؼ الاخخجاػ، مخغاؽ و يباٍ الكَغ

٫ بلحها، ال ًبلٜ ٖاصة ًٖ الٗى٠ ى نى جیؿغ ال وي ؤى ص آلُاث للك٩ى ظو خالت  ختى ف و الٟخُان. و الجيسخي يض الغظا٫ 

 .٣ترهت بهت اإلاجنى الجيؿاوي بؿبب ال

 ؼلب الشانيامل

ت  مخػلقت بػضق املو الحق  خابػت القظائُتاملو إلاغاصة القؿٍغ

ت َ مٖض اصة ال٣ؿٍغ بلى  مً بٖاصتهمئحن اًت الالظجبد مالظي يهخو ن الالظئحن، ى اهب الغثِؿُت ل٣اهى ؤخض الج ىؤلٖا

اته وؤ ما٦ً التي تهضص خُاتهمألا  اًـت جـً ؤهجـ٘ ؤقـ٩ا٫ الخمشـل قـ٨ال جٞحر ؾـبل الاهخـهاٝ ال٣ًاثُت ًى ا ؤن جـج، ٦مخٍغ

ًجهُت للى ال٣اه  الخال : ىٕ ٖلى الىدو ُلب بلى ٖضة ٞغ َظا اإلا مٝ ه٣ؿى ؾو  .هاظٍغ

 ى و الفغع لا 

ت( مت )غضمؿخضاوم نُتو صة قانو لُاث الػمُؼ غمن حو ان أن جنمط  إلاغاصة القؿٍغ

ت  مبضؤ ٖضم والغص ؤ مبضؤ ٖضمٌٗخبر  اصة ال٣ؿٍغ ل  و ن الضى ال٣اهو ١ ؤلاوؿان ى ن خ٣ى بضؤ ؤؾاسخي ف  ٢اهمؤلٖا

                                                                          
غ م٢ض ”٣اعهتمصعاؾت “ٍغ الغ٢ابت ال٣ًاثُت ع  ٢غاعاث ببٗاص الجاهب ى ي، جُمالعج معاظ٘، ٖلى ٞهُض ؾال ( 0) ٫ ٖلى ى اال للخهجخت اؾخ٨و ذ َظٍ ألَا

 .  034، نـ م0100 مان، ألاعصن، ٖاجٗت ٖم١، ظاى ن، ٧لُت الخ٣ى عاٍ ٞلؿٟت ف  ال٣اهى صعظت الض٦خ

(2)  International Organization for Migration, International Migration Law: Glossary on Migration (3) .(Geneva, 2004), p. 42 
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ت ى َك٩ل ٢اٖضة ظو ؤلاوؿاوي،  ٖلحها ٨ٞغة  ىمن الالظئحن، باٖخباٍع ؤخض الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت التي ج٣ى اٖض ٢اهى ً ٢مٍَغ

ً الاجٟا٢ُت م 11اصة اًت الالظئحن، ٞىهذ اإلاجل  لخو وي الضى ال٣اه مٍت ف  الىٓاو جغ الؼان٠ بإهه حى لجإ، بل ًاإلا

ص و ع بل  خضى ً الهمعة ى جغصٍ بإًت ن وخٗا٢ضة ؤن جُغص الظئا ؤملت و ػ ألًت صى ال ًج“ٖلى ؤهه  ي٘ الالظئحنى السانت ب

خه  ون خُاجه ؤى التي ج٩ مألا٢الُ ُٗىت ماُٖت جاثه بل  ٞئت اظخجاهخ وظيؿِخه ؤ وصًىه ؤ وهضصجحن ٞحها بؿبب ٖغ٢ه ؤمخٍغ

 .(1)”بؿبب آعاثه الؿُاؾُت وؤ

ًاء، ف  ال٣ٟغة و ؤ٦ضث الض ٚحر طل٪،  وُٖت ؤى اء ٧ان َى صة، ؾى ً الٗمٕ ى ع٥، ؤن ؤي هى ٍى ً بٖالن هُم ٫36 ألٖا

ت،  مبضؤ ٖضم٘ مخ٣ٟت وم١ ؤلاوؿان ى ل  لخ٣و ن الضى ظب ال٣اهجى اتها بم٘ التزاماقُت جخمن ى ًجب ؤن ٩ً اصة ال٣ؿٍغ ؤلٖا

ً الظًً ٌِٗكً اإلامزام بةخخُاظاث الٗاثضًً  ماجعة بًالء اَخو ٘ يغ م ٟا٫ ميإ َكت، و ن ف  ؤى هاظٍغ ٦باع و شل ألَا

ا٢ت و ألاشسام طو الؿً  اػ ى ظ مىاًَت الخٗظًب ٖلى ٖضمً اجٟا٢ُت م( ۰)1اصة جىو اإلاو ضخاًا الاهخداع. و ي ؤلٖا

بلى  ىظضث ؤؾباب خ٣ُ٣ُت جضٖو لت ؤزغي بطا و ؤي شسو بلى ص محؿلُ وؤ (”عص“بٖاصة ) ولت َٝغ بُغص ؤو ؤي ص م٢ُا

خ٣اص بإن َظا الصسو ؾِخٗغى لسُغ الخٗظًب    .(2)الٖا

ت جلت جخو إطا ٧اهذ الضو  اظضًً ٖلى ؤعيحها نُاهت ى خَغص ألاظاهب اإلاو اؾٗت ف  الابٗاص و خ٘ بؿلُاث ج٣ضًٍغ

ً الاجٟا٢ُت م( 00اصة )ا ؤ٦ضث ٖلُه اإلامَظا و ص ى ا بٌٗ ال٣ُل  ًٟغى ٖلحهو ن الضى ُت، بال ؤن ال٣اهىمهالخها ال٣إلا

ً ا٫ اإلاجُ٘ الٗج١ ظى اًت خ٣جلُت لخو الض  . (3) مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ

ت ألاؾاسخي، الظي  مبضؤ ٖضغج٨ؼة ٖلى الغصٕ بلى اهتها٧اث إلا٨ً ؤن جاصي ؾُاؾاث الهجغة اإلاجً اإلاوم اصة ال٣ؿٍغ ؤلٖا

 ف  ال٣اهمٌٗض 
ً
 ٢ُُٗا

ً
ه٣ل  وً ؤق٩ا٫ ببٗاص ؤما ًخٗل٤ بإي ق٩ل جاظب الخُب٤ُ ُٞى ١ ؤلاوؿان الى ل  لخ٣و ن الضى ُٗاعا

                                                                          
يحن بكإن الالظئحن ى ٟجخدضة للاإلا ممغ ألا جاجم 0730لُه ى ػ/ًجى ج 06 ىمضَا ًجي٘ الالظئحن، اٖخى السانت ب ً الاجٟا٢ُتم( 11اصة )عاظ٘ اإلا ( 0)

ا ع٢جخدضة بلى الاو٣ٗاص باإلا ممت لؤل مُٗت الٗاجي الجيؿُت، الظي صٖخه الجمٖضًو   0731بر ج٫/صٌؿو ن ألا ى ٧اه 02اعر ف  ( اإلا3-)ص 207 م٣خطخى ٢غاَع

ش بضء الىٟاط:  ل  00جاٍع  .21اصة اإلا م٣ٞا ألخ٩او ، 0732هِؿان/ؤبٍغ

ٖغيذ و ضث جهُىت، اٖخاإلا والالبوؿاهُت ؤ وبت ال٣اؾُت ؤى ال٣ٗ ولت ؤمٗاب اإلاو ً يغ مٚحٍر و ىاًَت الخٗظًب م ً اجٟا٢ُتم( 1/0اصة )عاظ٘ اإلا ( 0)

ش بضء الىٟاط: 0762بر ج٫/صٌؿو ن ألا ى ٧اه 01اعر ف  اإلا 17/24خدضة اإلا ممت لؤل مُٗت الٗاجظب ٢غاع الججى ب ماجالاهًو الخهض٤ً و ٢ُ٘ ى للخ  04جاٍع

غان/ً  (.0) 05اصة اإلا م٣ٞا ألخ٩او ، 0765هُت ى خٍؼ

ً ا٫ اإلاجُ٘ الٗج١ ظى اًت خ٣جلُت لخو الاجٟا٢ُت الضً م( 00اصة )اإلاعاظ٘  ( 1)  06اعر ف  اإلا 23/036ت مُٗت الٗاجضث ب٣غاع الججاٖخ مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ

ض .  إلا0771بر ج٫/ صٌؿو ن ألا ى ٧اه ظئحن، لُت لال و اًت الضجخدضة، الخاإلا مماز٤ُ ألا ى ١ الال ئ َب٣ا إلاى ق  ٖبض الٗا٫، خ٣ى قدمحمً الخٟهُل عاظ٘ مٍؼ

اجه ف  مالتزاو  ظال٫ الاجغشخي، ألاظىبي دمحمعاظ٘ ، 21، نـم0775الضعاؾاث الؿُاؾُت ال٣اَغة و ر ى غ٦ؼ البدملُت لالظئحن، و اًت الضجة الخو ا٫ هضجؤٖ

ذ للٗلمجلت ظاملت، و الض مب٢لُ  122-121الٗغا١، نـ  2 مالؿُاؾُت، الٗضص ع٢و هُت ى ال٣اه ىمٗت ج٨ٍغ

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
Volume 7, Issue 1, 2020 - https://hj.kku.edu.sa



 

 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

ؼ بن غبض هللا الغق اث و ق و لُت للحقو اًت الضمالح - ىض غِسخم أخدمحمص. ،  صو ص. غبض الػٍؼ الحٍغ

ن غحر النظاملاؾاؾُت لل    ُحنمهاحٍغ

 

60 

 

خ٣اص بإن الصسو ؾِخٗغى لسُغ الخٗظًب ؤ ىظض به ؤؾباب جضٖى ، بلى بلض جميٗهو ؤشسام، ؤًا ٧ان   وبلى الٖا

ن، ف  بٌٗ و غ هاظَعجؼ اإلاو اع . جالجو ن ؤًًا للُغص الخٗؿٟي و هاظغ ٢ض ًخٗغى اإلاو . (1)٨ً ظبٍر جلًغع آزغ ال ً

 .”ُٖتى َ“صة التي جه٠ بإنها ى ا ًخٗل٤ بالٗجؿدىحرة ُٞاإلاو ا٣ٞت الخغة ى الخاالث، ًٖ ببضاء اإلا

اصة“ٍاصي و  تزاًض ؾُاؾاث الهجغة، ف  الخاالث التي ٌؿعى ٞحها ألاشسام م ىبه ٖلى هد مالظي جدؿ ”ؤلاؾغإ باإٖل

ب وصة ؤى ن ًٖ الٗو َعجؼ و ٝ ٢اؾُت و ً ْغ مبلى الٟغاع  ً جت للمؿخضامصة ٚحر ى لُاث ٖجٞحها، بلى ٖ ن ى ال ًٚغ هاظٍغ

  .(2)ً ألاخُان مٗىُحن ف  ٦شحر اإلا

، بلى ج٨غاع صو ٍاصي طل٪، بضو  ١ ؤلاوؿان التي ى ػاث خ٣و ججاو ت اهتها٧اث مإلى بصاو ساَغ ٞت باملى خٟعاث الهجغة املو ٍع

 .نو هاظغ ًخٗغى لها اإلا

 الفغع الشاني

ن إلى القظاء املوهانُت لجمان إمط  ءهاحٍغ

ً اء اإلاى اخخو اط ماهض كاع٦ت ؤنها ؾدخسظ جضابحر لخدؿحن٫ اإلاو ع٥، ؤ٦ضث الضى ٍى ً بٖالن هُم ۹۳ف  ال٣ٟغة  هاظٍغ

ً م 02اصة ج٣ٞا للوو بلى ال٣ًاء.  مئهى ٩اهُت لجمب جهامع مى ظه زام بلى ؤى ٘ ؤلاقاعة بمالالظئحن، خؿب الا٢خًاء، و 

ً مٖلجي و ىه٠ مدل هٓغ من ٢ًِخه ى ً خ٤ ٧ل ٞغص ؤن ج٩من الؿُاؾُت، ٞةو  ضهُت١ اإلاى ل  السام بالخ٣و الٗهض الض

 .ن ى ال٣اه ميكإة بد٨مؿخ٣لت خُاصًت مسخهت م تجد٨م٢بل 

( 6اصة )لُت هجض اإلاو لُت، ٞٗلى نُٗض الاجٟا٢ُاث الضو هُت الضى م ال٣اهى ً الىهملت ج٢ض ؤ٦ضث ٖلى طل٪ الخ٤ ظو 

الن الٗالم اى الٗغبُت للخٗام (1اصة )اإلاو ، 0726 م١ ؤلاوؿان لٗاى ي لخ٣مً ؤلٖا  من ال٣ًاجي لٗاو ً اجٟا٢ُت الٍغ

 .(3)م0761

                                                                          
 موي الٗاى ال٣اه م( بكإن َبُٗت الالتزا0112)۹۰ مع٢ م١ ؤلاوؿان، الخٗل٤ُ الٗاى ٗىُت بد٣اللجىت اإلاو ؛ 1اصة الخٗظًب، اإلاىاًَت ماهٓغ اجٟا٢ُت  ( 0)

غاٝ ف  الٗهض، ال٣ٟغة و ى ٖلى الضو ٟغ اإلا  .٫۰۲ ألَا

ذ اللجىت اإلاو خٗل٣ت بالٗاثضًً ف  صف  الخاالث اإلا ( 0) ل جت بإنها حكمؿخضاصة اإلاى الش٣اُٞت الٗو اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى ٗىُت بالخ٫٣ البل٣ان، ٖٞغ

اُٖت جاًت الاظخججاالث الخما ف  جالش٣اُٞت، ال ؾُو اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى ل  السام بالخ٣و لت بالٗهض الضجى ك١ اإلاى خ٘ بالخ٣جاة ف  الخو ؿااإلا

اًت الصخُت و   (00، ال٣ٟغة E/C.12/BIH/CO/2ل )اهٓغ جالٗو  مالخٗلُو الٖغ

اى م( 1اصة )عاظ٘ اإلا ( 1) غاٝ اإلا ىاَىمى ّخ٘ جًخ “خُض ههذ ٖلى  م0761 من ال٣ًاجي لٗاو للخٗا الٗغبُتً الاجٟا٢ُت الٍغ ص ٧ل و خٗا٢ضة صازل خضألَا

 واهت شسهُت ؤجؤًت ي مػ بهٟت زانت ؤن جٟغى ٖلحهى ال ًجو الضٞإ ٖجها، و  م٢هى ُالبت بد٣جالهُئاث ال٣ًاثُت لل مامجها بد٤ّ الخ٣اضخي ؤم

 صٍ. و صازل خض مت لهمدل ب٢ام وًَ ؤمى ص ى ظو  مٗجي لٗضخٗا٢ض اإلان ظيؿُت الُٝغ اإلاى لجال ًد منهى ظه ٧ان، ل٩و ُٖيُت بإي 

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الأول ــ يونيو٢٠٢٠



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 1, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr. Abdulaziz A. Al Roshoud, Dr. Muhammed A. Issa, Interntional 

Protection of Fundamental Rights and Freedom 

 

60 

 

ً ا٫ اإلاجً الاجٟا٢ُت ؤ٦ضث ٖلى ؤهه للٗم( 06اصة )٦ظا اإلاو  اًا الضماة و ؿاالخ٤ ف  اإلا مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ لت و ٘ ٖع

ي ٢ًاثُت، ى ف  صٖ ماتهمالتزاو  م٢هى جدضًض خ٣ و، ؤمت ظىاثُت يضَجٖىض بزباث ؤًت تهو اٖها. ى بإه مخا٦امل مامٗىُت ؤاإلا

٣ت ٖاصلت  مالهى إ ؤ٢جؾ مً خ٣همن ى ٩ً  . (1)ن ى ٣ٞا لل٣اهو هؼيهت ح٣ٗض و ؿخ٣لت ومسخهت مت جد٨م مامٖلىُت ؤو بٍُغ

بلى  مئهى ٩اهُت لجمب ً ال٣ٗباث التي حٗترىمٖت جى جمح ال٨بري و ن ف  خغ٧اث الجزو هاظغ اظه اإلاى ا ًم٦شحرا و 

ل َظٍ ج٢ض حكو َجي. ى ٖلى الهُٗض ال ي و الك٩او غا٢بت آلُاث اإلاو ٣ًاثُت الهُئاث الو  مخا٦ا ف  طل٪ ف  املجال٣ًاء، ب

يت و ٟغ ص اإلاى ال٣ُو ؾبل الاهخهاٝ، و  م٢هى صة ًٖ خ٣و خضامل اثىمٗلاإلاو خلُت، هاعاث اللٛت املمال٣ٗباث الاٞخ٣اع بلى 

اهاث ؤلاظغاءاث جالاٞخ٣اع بلى يو ٚحر ٢ًاثُت، و ٖت ٢ًاثُت ى خىمٖلى آلُاث  سخلٟت١ املى الخ٣ مج٣ؿُو ، مٖلى جى٣له

ل، معي ى ٞ مترظم وسخو ؤم مداج٩اهُت الاؾخٗاهت بمب مٖضو  اظبت،ى هُت الى ال٣اه  هُت.ى ال٣اه ؿاٖضةبجاخت اإلا مٖضو َا

ً ٝ اإلاى ت ٣ٖبت عثِؿُت ؤزغي، ه  زجزو  ء بلى ىف  اللج ما خ٣هى َلب بطا مجغخُلهو  ماخخجاَػو  مً ا٦دكاٞهمهاظٍغ

ت بامل ٫ بلى الجهاثى نى ا ف  طل٪ الجال٣ًاء، ب ن ًٖ ؤلاباٙل ًٖ وَٗٝؼ ال٨شحرو خل . امل ٘ججخالٟاٖلت ف  الكَغ

 .ا٢بى ً الٗمٞا ى ال٨غاَُت، ز ما ٞحها ظغاثج، بمالجغاث

ٍت ى ال٣ٗباث اللٛ ت ٚحر ٞٗالت بؿببجلُاث ال٣ًاثُت ال٣اثجن الٗى ي، ٢ض ج٩و ن ق٩او هاظغ اإلا ما ٣ًضمختى ٖىضو 

ض و ً البلضان. مالٗضًض  الٗضالت ف  مٍت ف  هٓو دؿالت ٚحر اإلامٗاجللو ُحز جن للخو هاظغ ٍخٗغى اإلاو الش٣اُٞت. و  ٢ض ًٍؼ

 .(2)ُحز ف  اجساط ال٣غاعاثجللخو الاخخجاػ،  للٗؼ٫ ف و باث ؤقض، ى ل٣ٗو ن، ى للخدحز ف  بهٟاط ال٣اه محٗغيه

 ؼلب الشالثامل

نمق إلانؿان للو ان خقمط  هاحٍغ

٣ت ؾَٟغ وؤ مظيؿُته ووي ؤى ال٣اه ميٗهو  وؤ م٩انهمُ٘ ألاشسام بهٝغ الىٓغ ًٖ جًد٤ لج ا ى خٗجؤن ًخ مٍَغ

ت، و ف  الخُاة،  ماًت خ٣هجبد  ٕ الخالُت.و ٫ طل٪ ف  الٟغ و ٝ هدىاى ؾو ل ألاؾغة. ج٘ قجظو الخٍغ

 

                                                                          
ً ا٫ اإلاجُ٘ الٗج١ ظى اًت خ٣جلُت لخو ً الاجٟا٢ُت الضم( 06اصة )عاظ٘ اإلا ( 0)  .مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ

ً، ٩اٞدت الٗى٠ يض اإلام) غ،جالهال٫ ألاخو غ جُٗاث الهلُب ألاخجلج ل و الاجداص الضو ت، جالجٍغو سضعاث ٗجي باملخدضة اإلااإلا مم٨خب ألا م ( 0) هاظٍغ

ً ى٘ الٗى٠ يض اإلاجضابحر الٗضالت الجىاثُت إلا ً ا٫ اإلاجالٗو هاظٍغ  اًت ضخاًاٍ(جخو ، مٗا٢بتهومغج٨بُه م٣اياجه ومالخد٤ُ٣ ُٞه و  مؤؾَغو هاظٍغ

Combating Violence against Migrants : Criminal Justice Measures to Prevent, Investigate, Prosecute and Punish Violence against 

Migrants, Migrant Workers and Their Families and to Protect Victims (2015), P.4 
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  ى و الفغع لا 

نت املمؾل و اح و اًت أع مخ  هاحٍغ

ً جللو ً الخُاة حٗؿٟا مان ؤي بوؿان مػ خغ ى ن، ٞال ًجى ُه ال٣اهجخإنل ًدمخ٤  ىبن الخ٤ ف  الخُاة َ هاظٍغ

ت مٚحر الىٓا    .مان ٖلى ؤشسانهمف  ألا وُحن ٦ظل٪ الخ٤ ف  الخٍغ

ًاء، ف  ال٣ٟغة و ؤ٦ضث الض  ً الٗهض م 4اصة حكحر اإلاو اح. و ألاع  ها ٖلى به٣اطجُجع٥، جهى ٍى ً بٖالن هُم ٫۰۱ ألٖا

 .ل٩ل بوؿان مالػ مالخُاة خ٤  الؿُاؾُت بلى ؤن الخ٤ ف و ضهُت ١ اإلاى ل  السام بالخ٣و الض

ب اإلاى ٧ى ً بغجم( 04/0اصة )نغاخت ف  اإلا ٖلُهم ى ىهمالخ٤  َظاو  ٫ً تهٍغ  لهظٍ اإلاو  (1)هاظٍغ
ً
ل جاصة ال ٌكجىُٟظا

ً ٚحر الىٓان ٞحها خُاة اإلاى الخضزل ف  الخاالث التي ج٩  اإلاجهضصة ٞدؿب بل ٌكمُحن مهاظٍغ
ً
 ماًتهجباصعة بلى خل ؤًًا

 .م٢هى ؤلاًجابي بد٣ مخٗهجان ججلً مؿاٖضتهوم

اث الهجغة ى بلى ٢ى ص الساعظُت، باإلياٞت بلى الاٞخ٣اع الكضًضو غا٢بت ٖلى الخضحكضیض جضابحر اإلا ٢ض ؤصيو  

اهاث اإلاو هُت، بلى جهاٖض ألازُاع ى ال٣اه ً بلى اجبإ ؤؾالُب ا ًًُغ اإلامج وي،ى خٗل٣ت بالخى٣ل ٚحر ال٣اهجؼاًض الَغ هاظٍغ

ف  َغ١ الهجغة زال٫  ما خُاتهو شسها ٣ٞض (4234إن )ب لُت للهجغةو ت الضجىٓؤٞاصث اإلاو ٞت بالسُغ. ى خٟالؿٟغ امل

 ؤ٢ل معة قبه ى شل َظا الٗضص بهجٍو  ؛2016 مً ٖاملى و اهُت ألا جألاقهغ الش
ً
 .(2)ا٢٘ ب٨شحرى ً الما٦ضة ج٣ضًغا

ً ف  الصخاعي ً اإلام٢ض َل٪ آالٝ و  ت و ٖلى الخضو هاظٍغ  والجٟاٝ، ؤ وٍت الكضًضة، ؤى ل الجماى ً ظغاء الٗمص البًر

بؿبب  وٚغ٢ها، ؤو  ماعبهى ن ف  البدغ بؿبب اه٣الب ٢و اث آالٝ آزغ وم١ ف  خاٞالث قضًضة الا٦خٓاّ. الازخىا

هغبحن ً ظاهب اإلام مبؿبب بظباَع واء، ؤمن و غجٟٗت الخغاعة صخغ٧اث اإلاللؿٟغ ف  ٖىابغ الؿًٟ ف  ٚٝغ امل مايُغاَع

تراى السُجً الؿًٟ ف  ؾُا١ ٖماخل ٖلى ال٣ٟؼ ى خغؽ الؿ وؤ صة ى ٣ٟمالطخاًا  ا جٓل ظشضمٖاصة و حرة. لُاث الٖا

ال ًدؿب ؤًًا و ؤخُاء.  ماث ؤمى ؤ مؤ٢اعبه ا بطا ٧انمً ألاخُان مال جضعي ؤؾغ الطخاًا ف  ٦شحر و ٍت، ى دضصة الهمٚحر  وؤ

                                                                          
، بو ٫، جخسظ ٧ل صى ٧ى جو لضي جىُٟظ َظا البر “ا ًل  م( ٖلى 04/0اصة )ههذ اإلا ( 0) ل ، ٧ل الخضابحر و ن الضى ال٣اه ٣خطخىجاتها بم٘ التزاما ًدؿ٤ جلت َٝغ

ٗاث ٖىض الا٢خًاء، لهجىاؾبت، باإلا ً َظا م 4اصة بحن ف  اإلا٥ اإلاى ن َضٞا للؿلى هى ١ ألاشسام الظًً ٩ًى اًت خ٣جخو ن ى ا ف  طل٪ ؾً الدكَغ

لت مٗاً ؤق٩ا٫ اإلامٚحٍر  وب ؤٕ للخٗظًى السً مالخ٤ ف  ٖضو بسانت الخ٤ ف  الخُاة و ىُب٤، ل  اإلاو ن الضى بًاَا ال٣اه مىدهجا ًج٫، خؿبى ٧ى جو البر

 ”هُىتاإلا والالبوؿاهُت ؤ وبت ال٣اؾُت ؤى ال٣ٗ وؤ

ً اإلإ اإلاو كغ ملُت للهجغة، و ت الضجىٓاهٓغ: اإلا ( 0)  ىهجُتخٗل٣ت باإلاصًً، الهٟدت الكب٨ُت اإلاى ٣ٟهاظٍغ

http://missingmigrants.iom.int/methodology 
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ً الظًً ًخٗغيً اإلامبلى خض ٦بحر الٗضًض   .مؤلاناباث زُحرة ف  ؾُا١ عخلته ن ى هاظٍغ

 الفغع الشاني

اقبت ملُاث مق إلانؿان في غو قاًت خمخ مان اخترامط  صو إصاعة الحضو غ

ً ومغا٢بتها، ومصَا و لُاث ف  بصاعة خضو ؿا م ٖلحهاو ١ ى ٫ لها خ٣و بإن الض مع٥، حؿلى ٍى ً بٖالن هُم 24ف  ال٣ٟغة و

ت بمالالتزا ٘مص جخ٤ٟ و غا٢بت الخضحٗهضث بدىُٟظ بظغاءاث إلا مز ن ى ا ف  طل٪ ال٣اهجل ، بو ن الضى ظب ال٣اهجى اث الؿاٍع

 ل  لالظئحن. و الض ن ى ال٣اهو ١ ؤلاوؿان ى ل  لخ٣و الض

 طل٪و ٫، و ً الضمً ٢بل الٗضًض معنضَا و ص و غا٢بت الخضجاث ألازحرة جؼاًضا ٦بحرا ف  الاوكٛا٫ بى قهضث الؿىو 

ابِ و بكإن الغ -خض ٦بحر  التي ال ؤؾاؽ لها بلى-ٝ و سااملو ٣هض، ٫ اإلاو ت صجىٓغ الهجغة ٚحر اإلاجً ؤن حٛمهدُجت ال٣ل٤ 

اب. وَىُت ؤى ت ٖبر الجالجٍغو جغة بحن اله  ؤلاَع

ؼ و اجسظث جل٪ الض اصة وكغ ال٣مخذ و ص جغاو غا٢بت الخضم٫ جضابحر لخٍٗؼ ألاؾالُب  وؿلخت ؤاث اإلاى ا بحن ٍػ

ت،  ً ال من مى ت ٖلى ؤعباب الظًً ٌؿخسضمجُب٤ُ ظؼاءاث ناع و لُاث الاججاع، جهاصعة ٖاثضاث ٖومالٗؿ٨ٍغ هاظٍغ

  .(1) مإبٗاصَو  مب ٞحهى ٚغهب ٚحر اإلااخخجاػ ألاظاو زاث٤، و ن ى لجًد

 ف  و 
ً
ت ؤو اؾٗت ٖلى الخضو ىا٤َ ظٛغاُٞت م٢ض ْلذ َظٍ الخضابحر ؤخُاها ؤَضاٞا  واخل ف  البلضان ؤى الؿ وص البًر

 . (2)ى٣ُت خٓغ عثِؿُتمشل ج٨ؿُ٪ ج٘ اإلامخدضة الًاث اإلاى ص الو شال هجض ؤن خضم-ًُٟت الغثِؿُتىا٤َ اإلااإلا

٢ذ هٟؿه بلى ٢ًاًا ى الخهضي ف  الو هُت ى ً الهجغة ٚحر ال٣اهمى بلى الخض بك٩ل ؤ٦بر مص التي جغ ى ً الجهجً يوم

ً جغا٢بت بلى صازل البلضان ألانلُت لللُاث اإلاجٖ خضجَجي، بط جى ً المألا   وظب اجٟا٢اث زىاثُت ؤجى ع بى بلضان الٗبو هاظٍغ

لت لسٌٟ يِٛ الهجغة ٖلى البلضان جدخمت ىا٤َ ٖاػلمؿتهضٞت بلى ٍل َظٍ البلضان اإلاى هت بُٛت جدى ٗاإلا مص بخ٣ضًى ٖو 

 .  (3)ؿخ٣بلت اإلا

                                                                          
       (1) Maggy Lee, “Human trade and the criminalisation of irregular migration”, International Journal of the Sociology of Law, vol. 33: 

1 (March 2005) 

(2)    P. Green and M. Crewcock, “The war against illegal immigration: State crime and the construction of a European identity”, 

Current Issues in Criminal Justice 14 (2002), 87-101, in Lee, 3 

(3)     Hein de Haas, “The myth of invasion: irregular migration from West Africa to the Maghreb and the European Union”, October 

2007   
== 
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ً الاؾخٟاصةجً ألاخُان، ال ًدؿجى للمف  ٦شحر و ت لٟغػ ألاٞغاص ٖلى الخضجٚحر جو ت جالثمً بظغاءاث م هاظٍغ ص و ُحًز

ت ى لو ل  الؿلُاث ؤى ا جمٖاصة و ، مٍتهى جدضًض َو  ت، و ت الًغ ؿاٖضة الٗاظلاإلا مىُت ٖلى ج٣ضًمألا و ٍت لئلظغاءاث ؤلاصاٍع ٍع

جىٟظ خالُا ف  ؤخُان و الهجغة.  ل و ؿا ومص و ً ال٣ٗاب لضي خغاؽ الخضم٨ً ؤن ٌصج٘ ٖلى اهدكاع ز٣اٞت ؤلاٞالث جا ًم

٤ ظهاث ٞاٖلت زانت ًو بصاعة الخض مهام٦شحرة،  ٍٝ ىمن بقغاٝ خ٩و ل صجالٗ ٨جهاجص ًٖ ٍَغ غاٖاة من و صو ي کا

 .١ ؤلاوؿانى ٣خًُاث خ٣إلا

 الفغع الشالث

تخق امل الضفاع غن ن في الحٍغ  هاحٍغ

ً ٚحر ٨ً ؤن ج٣طخى بلى اهتها٥ خ٤ اإلاجً بظغاءاثخى٘ ًٖ اجساط جُت ؤن جىمًجب ٖلى الجهاث الخ٩ هاظٍغ

ت ى ل بال بخجالخ٤ ف  الخُاة ال ٨ًخو ُحن ف  الخُاة.  مالىٓا الظي ٌٗخبر خ٤ َبُع   (1)ً الصسصخي مألا و ٞغ الخ٤ ف  الخٍغ

 بُبُٗخهى ان ًؤؾاسخي ٦د٣ه ف  الخُاة ألن ؤلاوؿو 
ً
 . (2)لض خغا

ًاء، و حٗهضث الض الخى٣ل ٖبر  مغاظٗت الؿُاؾاث التي جدغ مع٥، بإن جىٓغ ف  ى ٍى ً بٖالن هُم ۹۹ال٣ٟغة  ف ٫ ألٖا

الن، ؤهه م 34ؤ٦ضث، ف  ال٣ٟغة و ، ملُاث الخ٣ُُجل ببضاثل الاخخجاػ ؤزىاء بظغاء ٖجبإن حؿعى بلى الٗو ص، و الخض ً ؤلٖا

ٟ مجدٍغ مًيبػ  ٖض جىو و ً خُض الهجغة. م مي٘ آبائهو  وؤ ميٗهو للخضابحر ال٣ٗابُت بؿبب  مبزًاٖه وا٫ ؤألَا

ت و ضهُت ١ اإلاى ل  السام بالخ٣و ً الٗهض الضم( ۰) 3اصة اإلا ف  والؿُاؾُت، نغاخت، ٖلى ؤن ل٩ل ٞغص الخ٤ ف  الخٍغ

 .ان ٖلى شسههمألا 

ً، اخخجاػ اإلا ى٣ل٣ا هدماث ألازحرة اججاَا ى قهضث الؿىو  ١ ؤلاوؿان، ى لُت لخ٣و باصت الضغ ًىته٪ اإلامؤ ىَو هاظٍغ

                                                                          
== 
 عصى ٗت ؤ٦ؿٟمل  للهجغة ظاو ٗهض الضاإلا

http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/Irregular%20migration%20from%20West%20Africa%20-%20Hein%20de%20Haas.pdf, p. 52   

تمان مالخغ “جشاع بق٩الُت الخٟغ٢ت بحن  (0) غة، مً مؿإلت أل٦ثر ١ ؤلاوؿان لهظٍ اإلاى بُت لخ٣و ع و ت ألا جخ٢٨ض جهضث املو  ”ج٣ُُض الخى٣ل”و ”ً الخٍغ

 ٖلى َظا الخُٛحر جن الخٟغ٢ت بُجهى ج٩و َغة ى ظ وء ال ف  َبُٗخه ؤقضة ؤلاظغا وً ف  صعظت ؤجا ج٨جضخذ ؤن الخٟغ٢ت بُجهو ؤو 
ً
ؿإلت شسهُت ما جإؾِؿا

ت م ومخغ ٗجي املٗجى آزغ جىُل٤ َظٍ الخٟغ٢ت ف  خالت الصسو اإلاجبو ُٖت، ى يمى ال   ظمً الخٍغ
ً
خباع َبٗا خضصاث ً اململت ج٘ ألازظ بٗحن الٖا

ت مان مضة الخغ مشل مابِ ألازغي ى الًو  ٣ت و ً الخٍغ ت ؤمان مص خغ ى ظى ٫ بى لل٣و طل٪ بخ٣ضًغ صعظت الخ٣ُُض و ان مالخغ ٍَغ ت  وً الخٍغ ج٣ُُض بدٍغ

ُت، ٍ الغابٗت، صاع الش٣اٞت لليكغ جخ١ املى ١ ؤلاوؿان، الجؼء الشاوي الخ٣ى ل  لخ٣و ن الضى سخى، ال٣اهى  زلُل اإلادمحمان، ى ؾ٠ ٖلى  ًدمحمالخى٣ل: عاظ٘ 

٘، ٖى الخو   .000، نـ 0102ان، جَػ

٘ ى  السُُب، خ٣دمحمضي عاظ٘، ؾٗ ( 0)  37، نـ 0117ث، و ٢ُت، بحرى عاث الخلبي الخ٣ى يكمالخُب٤ُ، و ١ ؤلاوؿان بحن الدكَغ
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ت، ًخ٨غع حٗغى اإلامان مألازغ الكضًض للخغ  مٚعو  ً ف  ؾُا١ خغ٧اث الجزً الخٍغ ح ال٨بري لالخخجاػ ؤلاصاعي، و هاظٍغ

هُىت، ومٝ ال بوؿاهُت و ن ف  ْغ و هاظغ ٢ض ًدخجؼ اإلاو ى، مؿمختى ألظل ٚحر  ون َظا الاخخجاػ بظباعي ؤى ا ٩ًمؤخُاها و 

ٍغجبِ و ٍاث الٗى٠، ى ؿخماعجٟإ و الاٞخ٣اع بلى الخٛظًت ال٩اُٞت، و ٝ ٚحر الصخُت، و الٓغ و ، مؿخضًالا٦خٓاّ اإلا جهام

اًت ى ٩اهُت الخهمب مٍغظ٘ طل٪ بلى ٖضو كا٧ل الصخت الىٟؿُت، جٍل ألاظل بى الاخخجاػ ؤلاصاعي الُ ٫ ٖلى الٖغ

 .اتهامزضو الىٟؿُت -الصخُت 

 الفغع الغابؼ

نامل خضة أؾغ و اًت مان خمط  هاحٍغ

اُٖت جخضة الجى ألاؾغة ه  ال الؿُاؾُت ٖلى ؤنو ضهُت ١ اإلاى ل  السام بالخ٣و ً الٗهض الضم( ۰) ۲۹اصة جىو اإلاو 

 .لتو الضو  ٘ججخاًت املجخ٘ بدجلها خ٤ الخو ٘، ججخألاؾاؾُت ف  املو الُبُُٗت 

ًاء، ف  ال٣ٟغة و ؤقاعث الض ت جىٓاإلاو ىت مٞغم الهجغة آلا  ع٥، بلى ؤنها ؾدىٓغ ف  جِؿحرى ٍى ً بٖالن هُم ٫35 ألٖا

 ل ألاؾغة.جق ٘جخؿب الا٢خًاء، ظو ع ؤزغي مى لت ؤجل، ف  ظجا ٌكجهُت، بى ال٣اهو 

ٟا٫ ًٖ آبائه مبٗض م٫ ٖلى الالتزاو ١ الُٟل الضى ً اجٟا٢ُت خ٣م 7اصة اإلا مجٚغو  ي ى ٍىُو . مبعاصته مٚع مٞهل ألَا

ٟا٫ ٚحر اإلاجُا١ الهجغة، ال ؾُت لؤلَٟا٫ ف  ؾم٢اثُت َاو ُْٟت و ل ألاؾغة ٖلى ج٘ قجبضؤ ظم بحن ى صخا ف  خالت ألَا

 ف  ؾُاؾاث ؤلاصج٘ قجَك٩ل ظو  ميهو ىٟهلحن ًٖ طاإلاو 
ً
 عثِؿُا

ً
 ٖىهغا

ً
 اط.مل ألاؾغة ؤًًا

 ظضًضة ججٗل ظى سخل٠ البلضان، بط جٟغى ٢ُمت ف  مت ؤنبدذ ؤ٦ثر نغاجؤن ألاهٓ وٚحر ؤهه ًبض
ً
ل ج٘ قجصا

ل ًيبػ  ؤن ًدضر ف  ج٘ الكجؤن ظ ى٫ َو ً الضمجي للؿُاؾاث ف  الٗضًض جالً الاٞتراىو . (1)بت ى ألاؾغة ؤ٦ثر نٗ

هالر الٗلُا للُٟل ًيبػ  ؤن ح ٖلى ؤن اإلاى يى ١ الُٟل ًىو بى للجىت خ٣ 4 مع٢ مالبلض ألانل ، بال ؤن الخٗل٤ُ الٗا

خباع ألا ى ج٩ بإن  ”لتى ٣ٗمساَغ م“َىا٥  ن ى ا ج٩مل ف  البلض ألانل  ٖىضج٘ الكجالؿع  لج مؤهه ًيبػ  ٖضو ٫، و ن ه  الٖا

ً الاجٟا٢ُت ٖلى ؤهه م 01اصة جىو اإلاو (. ١60 ؤلاوؿان ألاؾاؾُت للُٟل )ال٣ٟغة ى صة بلى اهتها٥ خ٣ى جاصي َظٍ الٗ

 الىٓغ ف  ظجًجب صاث
ً
 هالر الٗلُا للُٟل.غاٖاة اإلام٘ مل ج٘ الكجا

 

                                                                          
غ  ( 0) ٤ الٗالالخ٣ٍغ ً ألا  ”١ الُٟلى خ٣و ت الا٢خهاصًت ٖلى الهجغة م٢اج٘ بكإن ؤزغ ألاػ و صخُٟت “ٗجي بالهجغة، ي اإلامالٍٟغ  (.0117بغ ى ٫/ؤ٦خو )حكٍغ
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 بدث الشانيامل

 لمالخهاو الشقافُت و اغُت مالاحخو ق الاقخصاصًت و الحق

لُت، ٦دض و التي ؤ٢غتها الاجٟا٢ُاث الضو ي مهاظغ ٚحر الىٓاج٫ ٦ٟالتها للو ١ ًجب ٖلى الضى ً الخ٣مٖت جى جمىا٥ َ

 مهاظغ ٚحر الىٓا٘ اإلامل مؤصوي للخٗا
ً
ا و اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى خٗل٣ت بالخ٣اإلاو ي باٖخباٍع بوؿاها الش٣اُٞت باٖخباَع

ت للى دوم٢ا ؤؾاؾُت ى خ٣ ً. ٣ٞض ٢ؿجٍع  ُالب آلاجُت.بدض بلى اإلااإلاىا جهاظٍغ

 ى و ؼلب لا امل

ن في الخضاًت خق املمخ  اث لاؾاؾُتمهاحٍغ

 ى و الفغع لا 

ن في أغلى ان خق املمط  النفؿُتو ن الصحت البضنُت منن ممى و ؿخمهاحٍغ

ً ساَغ حٗغى اإلا٫ ٖلى الخهضي ملو ع٥ الضى ٍى ً بٖالن هُم ۹۱حصج٘ ال٣ٟغة  ي و خى٣لحن للٗضالؿ٩ان اإلاو هاظٍغ

ت ه٣و اإلا ؽو بٟحر اًت الصخُت. مخضصة ف  امل مٖلى جلبُت اخخُاظاتهو ىاٖت البكٍغ  جا٫ الٖغ

غاٝ ف  الٗهض الضو ج٣غ الضو  ىه، بد٤ م ۰۲اصة الش٣اُٞت، ف  اإلاو اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى ل  السام بالخ٣و ٫ ألَا

 .ال٣ٗلُتو ً الصخت البضهُت مٚه ى ٨ً بلجي ًى ؿخمخ٘ بإٖلى ج٧ل بوؿان ف  الخ

ً ف  الصخت خ٤ اإلا جُب٤ُو  الن الٗالى ىهُحز اإلاجالخ مبضؤ ٖضم٣خطخى ج٫ بى ٨ٟمهاظٍغ ١ ى ي لخ٣مم ٖلُه ف  ؤلٖا

شا٫ ال الش٣اُٞت ٖلى ؾبُل اإلاو اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى ل  السام بالخ٣و ً الٗهض الضم 0-0اصة اإلاو  ؤلاوؿان

ت ملؼ م٫ و ح ؤن الضى يى الش٣اُٞت بو اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى ٗىُت بالخ٣ة ٖلى طل٪، ؤ٦ضث اللجىت اإلاو ٖال و الخهغ. 

٢اثُت ى اث الصخُت الم٫ ٖلى السضى ن للخهو هاظغ اإلا مً ٞحهجُ٘ ألاشسام بجخ٩اٞئت لجمان بجاخت ٞغم جبً

 .(1)هُت ى زاث٤ ال٣اهى الو وي ى غ٦ؼ ال٣اهؿ٨ىت بهٝغ الىٓغ ًٖ اإلااإلاو الٗالظُت و 

ً بالخدضًض الضا٫ اإلاجً اجٟا٢ُت الٗم 21اصة اإلا مبلى طل٪، جلؼ  باإلياٞتو  ٫ ى ان ج٩اٞا ٞغم الخهج٫ بًو هاظٍغ

اًت الصخُت للٗمٖلى زض ً الىٓاا٫ اإلاجاث الٖغ  خ٤ الٗو . مؤٞغاص ؤؾَغو ُحن مهاظٍغ
ً
ا٫ جج٨ٟل الاجٟا٢ُت ؤًًا

ً اإلا ٨ً ٖالظه جال ًو  مجالف  يغع ًلخ٤ بصخته وؤ مف  جل٣ي ؤي ٖىاًت َبُت َاعثت لخٟٔ خُاته مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ

                                                                          
 الش٣اُٞت.و اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى ٗىُت بالخ٣، اللجىت اإلا01 مع٢ مً الخٗل٤ُ الٗام 11ال٣ٟغة و ٟؿه غظ٘ هً اإلام 12ال٣ٟغة  ( 0)
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 (.06اصة )اإلا ملهجٖ وؤ متهمي إل٢امي٘ ٚحر الىٓاى الىٓغ ًٖ ال بهٝغ

ع، ى ف  بلض الٗب ملهجٖو  مِٗكتهمٝ و ْغ و ن بلى الؿٟغ، و هاظغ ٝ التي ًًُغ ٞحها اإلاو ا جدؿبب الٓغ م٦شحرا و 

 .٢ض جاصي بلى هخاثج صخُت ؾِئتو ف  الصخت،  مخضصة لخ٣هل ألاؾاؾُت املماى ً الٗم مانهم، ف  خغ مٝ اؾخ٣بالهو ْغ و 

هُت، ى جها ال٣ٗباث ال٣اهمل، ماى ىاؾب ح٣ُٗضاث بؿبب ٖضة ٖاإلاو عي و ٫ بلى الٗالط الًغ ى نى لُت الجا ج٨خى٠ ٖج٦

اًت الصخُت، بد٨ى ً الخهمُحن من ٚحر الىٓاو هاظغ اإلا م٢ض ًدغ و ٍت. ى اللٛو ؿاثل الش٣اُٞت اإلاو الخ٩لٟت، و   م٫ ٖلى الٖغ

 .ا٢٘ى ال مبد٨ ون ؤى ال٣اه

غيُت الخاالث اإلاو ا ف  طل٪ ٖالط خاالث الصخت الىٟؿُت جخى٣لحن، بط للؿ٩ان اإلاالٗال  مباث ج٣ضًى حٗترى الهٗو 

ً ؾًُُغ ً اإلاما ٌٗجي ؤن ال٨شحر مجىت، مؼ اإلا  ُت.جن ٖلى بضاثل ٚحر عؾو ضجؾُٗخ ون بلى الخُبِب الظاحي ؤو هاظٍغ

 هاحغاث في الصحتالفخُاث املو النؿاء خق 

اًت م٫ ٖلى زضى غؤة الخ٤ ف  الخهُحز يض اإلاج٩ا٫ الخُ٘ ؤقجً اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظم 00 اصةاإلاً ججً اث الٖغ

اصة بهٟت زانت َظٍ اإلا مجدؿو غؤة. اإلاو اة بحن الغظل و ؿاألاؾغة، ٖلى ؤؾاؽ اإلا ماث جىُٓما ٞحها زضجالصخُت، ب

ُحز الجيسخي جُضان الصخت. ٣ٞض ًخٗغيً للخمُٗىت ف  مهاظغاث جدضًاث الٟخُاث اإلاو اظه اليؿاء ى ظاَتها بط جى ب

ازخباع  وؾه ؤو ي بٟحرو الٗضو غى ؤلاًضػ مهً بةظغاء ازخباع ال٨ك٠ ًٖ مشل بلؼامٕ الجيـ ى ُحز ٖلى ؤؾاؽ هجالخو 

 ًٖ حٗغيهً لالٖخضاء الجيسخي مى ٫ ٖلى ى ن الخهو ؾاثغ الازخباعاث ص ول ؤجالخ
ً
ً ظاهب مالبضوي و ا٣ٞتهً، ًٞال

 . (1)ع ى غا٣ٞحن ؤزىاء الٗباإلاو الء جالٗ

ل الٗضًض و 
ّ
 وخضهُت ف  ٢ُاٖاث الخهيُ٘ ؤمهاعاث ما٫ جخُلب جًُٟت ألصاء ؤٖظغاث ف  البلضان اإلاهاً اإلامَكٛ

ُه  وىاػ٫ ؤت اإلامزض  و التٞر
ً
ًّ و اث الصخُت. م٫ ٖلى السضى ا ًخِؿغ لهً الخهج٢لو وي ى ي٘ ٢اهو ًٟخ٣غن بلى  امٚالبا َ

 
ً
ظه ى ٢ض ًخٗغيً بو ػباثجهً.  ولهً ؤجً ظاهب ؤعباب ٖمالجيسخي و الٗى٠ البضوي  و/ؤوا ًخٗغيً لالؾخٛال٫ م٦شحرا

 .(2)ل البضًلتجً ٞغم الٗمي ال٣لُل ى ال ًخاح لهً ؾو ي ؤلاًضػ و زام لئلنابت بٗض

 

                                                                          
 .06و 05و 00(، ال٣ٟغاث 0116)04 مت ع٢منُت الٗاى غؤة، الخُحز يض اإلاجلجىت ال٣ًاء ٖلى الخ ( 0)

 غظ٘ الخال :اهٓغ اإلا ( 0)

 UNAIDS, “HIV and International Labour Migration”, Policy Brief, June 2008, first page. 
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ن في الصحتخق لاػفاى امل  هاحٍغ

اصة ٚه )اإلاى ٨ً بلجي نخ  ًى ؿخمخ٘ بإٖلى جؿخٌُٟ ٖلى خ٤ الُٟل ف  الخم١ الُٟل بك٩ل ى جىو اجٟا٢ُت خ٣ 

دغ جلخً“اصة ببظ٫ ٢هاعي ظهضَا ظب جل٪ اإلاجى ٫ بو الض مجلتز و (. 02 ًُ ٫ ٖلى ى ً خ٣ه ف  الخهمؤي َٟل  مً ؤال 

اًت الصخُت َظٍمزض اًت الصخُت الالػ و ؿاٖضة الُبُت اإلا“جها مؾاثل ى ب ”اث الٖغ اًت “٦ٟالت و لؤلَٟا٫  ”خحنمالٖغ الٖغ

 .”بٗضَاو الصة ى هاث ٢بل المىاؾبت لؤل الصخُت اإلا

اًت الصخُت مجىُٟظَا الٟٗل  ف  و ١ ؤلاوؿان ى لُت لخ٣و الضٗاًحر اإلااع١ َاثلت بحن ى لؤلؾ٠، َىا٥ ٞو  جا٫ الٖغ

ٟا٫ اإلا ً ؾلٟاثضة ألَا اًت و بحن. ى صخمٚحر  وبحن ؤى صخم مي ؤمٚحر هٓا وي ؤمي٘ هٓاى خٗحن بجخما ى اء ؤ٧اهى هاظٍغ للٖغ

،  اًت ؤقضجشل ف  خجخ٫ اإلاو اظب الضو ء ىف  يوٖلُه و الُٟل.  جىض ٖلى همٍلت ألا ى ا٢ب َى ٚحر ال٩اُٞت ٖ
ً
الٟئاث يٟٗا

ٟا٫ اإلاى ًيبػ  ؤن ًهبذ جِؿغ خه اًت الصخُت ؤ٫ ألَا ً ٖلى الٖغ  طا ؤمهاظٍغ
ً
 لخت.مٍت ى لو غا

ً ال٣اهي٘ آلاباء اإلاو ٢ض ًازغ و   ف  خهى هاظٍغ
ً
ً ٖلى زض٫ ؤَٟا٫ اإلاى وي ؤًًا اًت الصخُت. مهاظٍغ لٗل و اث الٖغ

ً َبٌٗ ؤبىاء اإلا اث٤ ف  ى ن الٗى اظهى ن ًى ٢ض ًٓل مخ٤ ألاعى بال ؤنهبضؤ م٣خطخى ج٠ًُ باَجي البلض اإلامى ً م مهاظٍغ

اًت الصخُت ى الخه ً ال ًخم مزانت بطا ٧ان آباَئو ٫ ٖلى الٖغ ا بالخال  ف  الؿع  بلى و جغصصو ي مي٘ هٓاى ن بى خٗجهاظٍغ

اًت الصخُت زكُت ال٨ك٠ ًٖ ى الخه ً. ج٦ ميٗهو ٫ ٖلى الٖغ ً مٌؿخُٟض الٗضًض  ازل، المج ىٖلى هدو هاظٍغ

ٟا٫ ٚحر  ً طالتي حؿتهضٝ ؤبىاء اإلا مً الىٓمي مي٘ هٓاى خٗحن بجخاإلاألَا اًت ى جو ىسٌٟ ي الضزل اإلاو هاظٍغ ٞغ الٖغ

ساٞت جبلُٜ ماُٖت جاث الاظخمء بلى السضىن ف  اللجو ًترصص مالصخُت بهٝغ الىٓغ ًٖ ال٣ضعة ٖلى الؿضاص ألن آباءَ

  .(1)مالؿلُاث ٖجه

ً ٫ ؤبىاء اإلاى ن خهو باقغة صمعة ٚحر ى الخضابحر بهو ث الؿُاؾاو اهحن ى ٫ بٌٗ ال٣ى ة ٖلى طل٪، ٢ض جدو ٖال و  هاظٍغ

، ًجب ٖلى المف  بٌٗ البلضان واث الصخُت. مُحن ٖلى السضمٚحر الىٓا
ً
ُت ل٩ي مهاظغة هٓامن ى الضة ؤن ج٩ى شال

ً ٚحر اإلا٫ ؤبىاء اإلاى ً الهٗب جِؿغ خهما ًجٗل مجصَا ى لى ُالص إلامجدهل ٖلى قهاصة  ي مي٘ هٓاى خٗحن بجخهاظٍغ

اًت الصخُت.مزضٖلى   اث الٖغ

                                                                          
 غظ٘ الخال :اهٓغ اإلا ( 0)

 F. Crépeau and others, “Right and access to healthcare for undocumented children: addressing the gap between international 

conventions and disparate implementations in North America and Europe”, Social Science and Medicine, vol. 70, No. 2 (January 2010), 

p. 5. Available from http://ssrn.com/abstract=1513419 
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 الفغع الشاني

ن في الخػلُاًت خق املمخ  مهاحٍغ

ًاء، ف  ال٣ٟغة و حٗهضث الض ً اط اإلاماهض ع٥، باجساط جضابحر لخدؿحنى ٍى ً بٖالن هُم ٫۹۳ ألٖا الالظئحن و هاظٍغ

 مجلتز و ي. ع ؤزغ مى ً بحن ؤم، مٖلى الخٗلُ ملهى خه ظه زام بلى بجاختى ٘ ؤلاقاعة بوم، خؿب الا٢خًاء، مائهى اخخو 

غاٝ ف  الٗهض الضو الض ىه، باإل٢غاع م( ۰) ۰۹الش٣اُٞت، ف  ال٣ٟغة و اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى بالخ٣ ل  السامو ٫ ألَا

 .مالخٗلُ ال  بد٤ ٧ل ٞغص ف 

ً، ف  ٦شحر ال ًدؿجى لؤلَٟا٫ اإلاو  ى٘ جً البلضان، ًمف  الٗضًض و. مف  الخٗلُ مخ٘ بد٣هجً ألاخُان، الخمهاظٍغ

ٟا٫ اإلان ى ال٣اه ً، الظًً َألَا نها ى . بل بهه ف  البلضان التي ٌٗتٝر ٢اهمً الالخدا١ بالخٗلُموي، ى ٢اه ي٘ ٚحرو ف   مهاظٍغ

ٟا٫ اإلا مُ٘ ف  الخٗلُجَجي بد٤ الجى ال ٦ُاث ى الؿلو ا٠٢ ى ضاعؽ بؿبب اإلان ًٖ الظَاب بلى اإلاو هاظغ ٢ض ٌعجؼ ألَا

ت. جالخ  وغجبِ ب٨ٍغ ألاظاهب ؤً الٗى٠ اإلامٞا ى ضاعؽ زبلى اإلا م٫ ؤبىائهة ٖلى طل٪، ٢ض ٌٗٝؼ آلاباء ًٖ بعؾاو ٖال و ُحًز

 . مجغخُلهو  مً ا٦دكاٞهم

ت مؤلا٢او ٍت ى ُٗىت، ٧ةزباث الهمزاث٤ و جها اقتراَاث اؾخسغاط م، مت ٣ٖباث ؤزغي حٗترى الالخدا١ بالخٗلُجزو 

ً صٞ٘ عؾً ؤؾغ اإلامف  بٌٗ الخاالث، ًُلب والسجل الُبي. و ُالص قهاصة اإلاو  ٢ض ًًُغ و صعاؾُت بآَت،  ىمهاظٍغ

ٟا٫ اإلا ً ؤًًا بلى الٗبٌٗ ألَا الت ؤهٟؿهجهاظٍغ  ضاعؽن باإلاى ال ًلخد٣ مً زوم، ملضٞ٘ ه٣ٟاث عخلته وؤ مل إٖل

ن في الخػلُخق لاػفاى امل  مهاحٍغ

ٟا٫ ف  ؾُا١ الهجغة ٖى ٨ً ؤن ًجً ً م مىٗهج٢ض ًو . مف  الخٗلُ ما٫ خ٣هجهُت إٖلى ٢اهو لُت جاث٤ ٖى اظه ألَا

بلٜ ًٖ خالتهمٝ ى ضاعؽ السلخدا١ باإلاالا ًُ قغاء الؼي و  ىمال٣ضعة ٖلى صٞ٘ الغؾ م٦ظل٪ ٖضو هُت، ى ٚحر ال٣اه مً ؤن 

ٟا٫ اإلاى ٨ً ؤن ًجٍو اص الضعاؾُت. ى اإلاو ضعسخي اإلا  ٦ٍغ ألاظاهب و هاظغ اظه ألَا
ً
ت ف  ٢اٖت الضعاؾت، ؤو ن ؤًًا  والٗىهٍغ

 ضعسخي. ٗضالث الدؿغب اإلامٟإ ا ًاصي بلى اعجمج٫ ٖلى صزل، ى للخه مً ؤؾَغمالًِٛ 

ٟا٫  جىف  ه مُت ألاؾاؾُت للخٗلُج١ الُٟل باألَى إط حٗتٝر اجٟا٢ُت خ٣و   06اصة ، ٞةنها جىو ف  اإلاماًتهجخو ألَا

 ف  ٧ل مالابخضاجي  من الخٗلُى عة ؤن ٩ًو ٖلى يغ 
ً
 وم٩ان مخاخا

ً
ٍغ ى ٫ جُو عة ؤن حصج٘ الضو ٖلى يغ و ، ”ُ٘جللج“جاها

باإلياٞت بلى و  ٫ ٧ل َٟل.و خىامف  وخاخت مظٗلها و نهي، اإلاو  مالٗا ما ٞحها الخٗلُجي، بى شاهال مسخل٠ ؤق٩ا٫ الخٗلُم

ٟا٫ جٞغة لجى خمهىُت اإلاو ُت جؤلاعقاصاث الخٗلُو اث ىمٗلعة ظٗل اإلاو طل٪، جىو الاجٟا٢ُت ٖلى يغ   .ملهو خىامف  وُ٘ ألَا
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ً ا٫ اإلاجُ٘ الٗج١ ظى اًت خ٣جلُت لخو ً الاجٟا٢ُت الضم 11اصة جىو اإلاو   ، التي جىُب٤ ٖلى مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ

ً ا٫ اإلاجُ٘ الٗجظ هاظغ الخ٤ ل اإلامً ؤَٟا٫ الٗامل٩ل َٟل “ا ًل : م، ٖلى ميٗهو ، بٌٛ الىٓغ ًٖ مؤؾَغو هاظٍغ

اًا الضملت مٗااة ف  اإلاو ؿاٖلى ؤؾاؽ اإلا م٫ ٖلى الخٗلُى ألاؾاسخي ف  الخه ٌ ؤى ال ًجو ٗىُت. لت اإلاو ٘ ٖع ج٣ُُض  وػ ٞع

ً خُض مي مي٘ ٚحر الىٓاى ضاعؽ بؿبب الباإلا وضعسخي ؤ٢بل اإلا مُت للخٗلُىماؾؿاث الخ٩خدا١ باإلا٩اهُت الالمب

 .”لجلت الٗو ت الُٟل ف  صمي إل٢امي٘ ٚحر الىٓاى بؿبب ال وًٍ، ؤى ً ألابمألي  مالاؾخسضا وت ؤمؤلا٢ا

٤ الٗىهغي ف  اإلا“٫ بلى و ُحز الٗىهغي الضج٢ض صٖذ لجىت ال٣ًاء ٖلى الخو  ٗاًحر مجُب٤ُ و ضاعؽ ججىب الخٍٟغ

ضاعؽ الٗغق  ف  اإلا وي ؤىمألانل ال٣ واليؿب ؤ ون ؤى الل وٖلى ؤؾاؽ الٗغ١ ؤ ىماَىحن ج٣ى لت ٚحر اإلامٗامسخلٟت ف  م

  .(1)”الٗال  مغاخل الخٗلُم٫ بلى ى نى ا ًخٗل٤ بالجُٞو ؾُت، ى خاإلاو الابخضاثُت 

٨ُت لخ٣مت البلضان ألا جد٨مؤ٦ضث و  لؼ جؤخض جضابحر الخ مالخٗل٫ُ بلى ى نى ١ ؤلاوؿان ؤن الى ٍغ
ُ
 ماًت السانت التي ج

غاٝ ٖلى الا و الض ٟا٫ ف  ؾُا١ الهجغة م٫ ألَا  .(2)خشا٫ لها، ٦ظل٪ ف  خالت ألَا

 ؼلب الشانيامل

نماغُت للماث الاحخمالخضو ل ماًت خق الػمخ  هاحٍغ

 ى و الفغع لا 

ن في الػان خق املمط  ؤاجُتومغ غاصلت و ل بكغ مهاحٍغ

ًاء،و حٗهضث الض ل الضهُا جٗاًحر الٗما زانا الخُب٤ُ ماجل  اَخى ع٥، بإن جى ٍى ً بٖالن هُم 35ف  ال٣ٟغة  ٫ ألٖا

ً بهٝغ الىٓغ ًٖ ا٫ اإلاجللٗ غاٝ ف  الٗهض الضو الض مجلتز و . ميٗهو هاظٍغ ١ الا٢خهاصًت ى ل  السام بالخ٣و ٫ ألَا

تراٝ بالخ٤ ف  الٗم ۷و( ۰)4الش٣اُٞت، ف  ال٣ٟغجحن و اُٖت جالاظخو  ل خ٤ ٧ل شسو ف  ؤن جخاح جالظي ٌكل، جىه، بااٖل

ت،  ول ًسخاٍع ؤج٩اهُت ٦ؿب عػ٢ه بٗمله ب   .ااجُهومل ٖاصلت جٍ ٖو خ٘ بكغ ج٦ظل٪ بد٤ ٧ل شسو ف  الخو ٣ًبله بدٍغ

ً البدض ًٖ ًٖ اإلامٍخٗحن ٖلى الٗضًض و  ً الٗابٍغ ف  و. مٍل ؾَٟغجى جو ً ؤظل الب٣اء ٖلى ٢ُض الخُاة مل جهاظٍغ

اؾخٛاللُت. و ٝ زُحرة و ي، ٖاص ف  ْغ مل ف  ال٣ُإ ٚحر الغؾجٝ بالٗو ن ف  َظٍ الٓغ و اظغ هؤٚلب الخاالث، ًخ٣ُض اإلا

                                                                          
 .11 مع٢ مُحز الٗىهغي، الخٗل٤ُ الٗاجلجىت ال٣ًاء ٖلى الخ ( 0)

٨ُت لخ٣مت البلضان ألا جد٨ماهٓغ  ( 0) ت الضى هجيض الج ىؾ٩ُى بو الٟخاجحن ًحن  ١ ؤلاوؿان، ٢ًُتى ٍغ بر ج٫/ؾبخى ؤًل 6اعر اإلا م، الخ٨ُي٨ُُتومٍع

 .063، ال٣ٟغة 0113
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اظبت ى ل الج١ الٗى اًت خ٣جج٨خى٠ خو صًت الضًً. ى ا ف  طل٪ ٖبجالسسغة، بو ل ال٣ؿغي جن بك٩ل زام للٗى ٍخٗغيو 

ً نٗجلل ً ًٖ اللجً اإلامباث بالٛت، خُض ٌعجؼ الٗضًض ى هاظٍغ ٙ ًٖ اهتها٧اث جخٗل٤ ء بلى ال٣ًاء لئلبال ىهاظٍغ

 ماؾدبٗاصَو  م٢ض ًاصي اوٗؼالهو ل. جؤصخاب الٗ مً اهخ٣ام مٞهى ز ووي ؤى ٚحر ال٣اه ميٗهو ل، هٓغة بلى جبالٗ

اصة حٗغيهجاظخ ً مالاؾخٟاصة  م٨جهجال ًو بلى الى٣اباث  ماجً الاهًمن ى ىٗج٢ض ً ما ؤنهجال ؾُو لئلًظاء،  ماُٖت بلى ٍػ

 .ُٗاثجألاق٩ا٫ ألازغي للج

ٟا٫ اإلا ًٍُغو   ن، ف  خالت ى ًدخاظ وٞحر صزل لؤلؾغة، ؤى ت ف  ججؿاَاإلا ً ألاخُان، بلىمن ف  ٦شحر و هاظغ ألَا

ل جٝ ٖو لٓغ  مجهمٍخٗغى ال٨شحر و . مانلت ؾَٟغومى ٖلى ٢ُض الخُاة  للب٣اء ما٫ الالػ ، بلى اإلامٟغصَجب مؾَٟغ

 هً طاث َاب٘ ظيؿاويمغاث ف  الٛالب ٖلى هاظل اليؿاء اإلاج٣ٍخهغ ٖو ؤلاًظاء. و لت مٗااإلا ءىلؿو ساَغ ٞت باملى دٟم

 .لالؾخٛال٫ ل حٗغيهً ٞحهاجٍدخو اظبت لهً ى ل الج١ الٗى هُت لخ٣ى اًت ال٣اهجُت، ج٣ل ٞحها الخجٚحر عؾو ٗحن م

 لمالػو ن و هاحغ لاػفاى امل

ٟا٫ اإلاو ل الضجت الٗجىٓمضث جاٖخ ً الظًً ٌٗلُت اجٟا٢ُخحن جخٗل٣ان بدالت ألَا  م٢ت ع ن. ٞاالجٟا٢ُى لجهاظٍغ

اصة الخض ألاصوى لؿً الٗو ل الُٟل ج٫ بةلٛاء ٖو الض مجلؼ  (1)016 . جٍػ
ً
جُا  ل جضٍع

ُ٘ جاًت ظجؤهه ًيبػ  خو  ”ؾىت 03ؤال ج٣ل ًٖ “ل ًيبػ  جة ٖلى طل٪ ٖلى ؤن الخض ألاصوى لؿً الٗو جىو ٖال و 

ٟا٫  ٗغَّٝ ٖلى ؤهه الٗجً الٗمألَا ٌُ ؤزال١ الكباب  وت ؤمؾال  ول ؤن ٌٗغى صخت ؤجالظي ًدخ“ل جل السُحر )الظي 

 و ً الضم١ الُٟل ى شل، ج٣خطخي اجٟا٢ُت خ٣باإلاو (. ”للسُغ
ً
 لل٣بم٫ ؤن جدضص ؾىا

ً
ت جىٓمحٗٝغ اجٟا٢ُت و ل. ج٫ للٗى ُٗىا

اؾخٗباص و ا ٞحها ؤق٩ا٫ الغ١، جل الُٟل، التي ًيبػ  ؤال ًخٗغى لها ؤي َٟل، بجؤ ؤق٩ا٫ ٖى ؤؾ 060 ملُت ع٢و ل الضجالٗ

ؿغ َظا ألازحر ٖلى ؤهه ٌكو ل السُغ. جالٗو اعؾت البٛاء، ومجضًً، اإلا
ُ
ل ف  جالٗ وا٫ ... ؤى ل لؿاٖاث َجالٗ“ل ج٢ض ٞ

 بك٩ل ٚحر من ٞحها الُٟل ى ا٦ً التي ٩ًمألا 
ً
٣هض ”لجباوي عب الٗم٫ ف  ى ٣ٗم٣ُضا ًُ  وىاػ٫، ؤاإلا مىه زضم، الظي 

اًت جلُت لخو الاجٟا٢ُت الض مؤخ٩ا ُ٘ججىُب٤ ظو  (2)ا٫ جؿخٛلت للٗل اإلامٗان ف  اإلاى لجَٗو ن ى ن الظًً ٌِٗكى لمالٗا

                                                                          
غان/ً 04لُت ف  و ل الضجت الٗجىٓإلا مغ الٗاجاجً َٝغ اإلامضث جاٖخ ( 0)  0751 ىهُى خٍؼ

غان/ ً 07بضؤ هٟاط َظٍ الاجٟا٢ُت ف    .0754هُت ى خٍؼ

ٟا٫، ج٫ ٖؤ ؤق٩اى بكإن ؤؾ 071 منُت ع٢ى لُت، الخو ل الضجت الٗجىٓم ( 0) ١ ى ً اجٟا٢ُت خ٣م 10اصة ي اإلامباإلياٞت بلى طل٪، جدو . 0777ل ألَا

ٟا٫  ل  و ُشا١ الضً اإلام 01اصة ً اإلام 1جىو ال٣ٟغة و . مصختهو  مؤزال٢هو  مهج٨ً ؤن ًازغ ف  حٗلُجل الظي ًجالٗو ل السُغ جً الٗمالُٟل ألَا

 ازلت.جماًت جالش٣اُٞت ٖلى خو اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى السام بالخ٣
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ً ا٫ اإلاجُ٘ الٗج١ ظى خ٣ ٟا٫ اإلا مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ  ٖلى ألَا
ً
ً الٗؤًًا ؤن الاجٟا٢ُت ال حكحر نغاخت  ما٫، ٚعجهاظٍغ

ٟا٫ الظًً يهاظغ   ل.جللٗ مخضَى ن لو بلى خالت ألَا

 الفغع الشاني

ن في ان خق املمط  ناؾبمػِشخي مى و ؿخمهاحٍغ

ًاء، و الض طکغث اث ألاؾاؾُت و ١ ؤلاوؿان ى خ٣ مها بإن جدتر مع٥، بالتزاى ٍى ً بٖالن هُم 00ف  ال٣ٟغة ٫ ألٖا الخٍغ

ً جاظبت للى ال ت. م٦غاو ان مبإ معة ؤن ًدُا َاالء ألاشسام خُاتهو قضصث ٖلى يغ و ال، ما ٧امالالظئحن اختراو هاظٍغ

غاٝ ف  الٗهض و ش٣اُٞت، جخ٤ٟ الضالو اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى ل  السام بالخ٣و ً الٗهض الضم 00اصة ج٣ٞا للوو  ٫ ألَا

ٍٝ ًمي ى ؿخمٖلى ؤلا٢غاع بد٤ ٧ل شسو ف   بد٣ه ف  و ي، و إاإلاو ال٨ؿاء و ً الٛظاء ما ًٟي بداظخه مٞغ ى ِٗصخي کا

 .ِٗكُتٞه اإلاو انل لٓغ ى خمجدؿحن 

ً مشحر ن، ف  ٦و هاظغ ت ألانُلت ل٩ل بوؿان، ًًُغ اإلامال٨غا ملُت التي جضٖو ٗاًحر الض٘ اإلامناعر  جىا٢ٌف  و

ا مٖاصة و ُاٍ الكغب، ومً الٛظاء ما ٨ًٟي من ٖاصة بلى و ٍٟخ٣غ و ىاؾبحن، منٝغ نخ  و ن ؾ٨ً و ألاخُان، بلى الِٗل ص

ت مشل ألا مالا٦خٓاّ،  وي الىٓاٞت الصخُت ؤى ؿخمت ًٖ جضوي جغاى الجلضًت الىاظمجىدكغ ألا  التهاب و غاى الٍُٟغ

اصة زُغ ؤلانابت باأل مالجلض،  تم٘ ٍػ  .غاى الؿاٍع

٤ الهجغة و هاظغ ً ألاخُان، ًًُغ اإلام٦شحر  ف و ُحن، ف  ؤزىاء ٍَغ ٣هض، بلى بلض اإلا ملهى نو لضي و ن ٚحر الكٖغ

غا٤ٞ وماث مطاث زضو ؾِئت الهُاهت، و عة ى خضَومىٗؼلت مىا٤َ ؾ٨ىُت مٝ، بلى الِٗل ف  و الٓغ  ون ؤى ال٣اه مبد٨

ُت ؤن اإلا م٢ض ٌٗجي جدٍغو . (1)خضهُتم ً الالهجغة ٚحر الكٖغ  مًٍَُغو ؿا٦ً زانت ظُضة؛ ماؾدئجاع  م٨جهج ًهاظٍغ

، بد٨ مٍدٓغ ٖلحهو ف  الٗغاء. وعة، بل ى هجمباٍن م وار ؤى طل٪ بلى الِٗل ف  ؤ٧
ً
ت، بظغاء ى الل ون ؤى ال٣اه مٖاصة اثذ ؤلاصاٍع

 .ن ٞحهاى باوي التي ٌِٗكجؤي جدؿِىاث لل

ً ٚحر الىٓاٖلى اإلا ٍدٓغو   من َى ٢ض ال ًظَبو كغصًً، اء اإلاى ع بًو ف  صت مً البلضان ؤلا٢امُحن ف  الٗضًض مهاظٍغ

ن ؤًًا إلزالء و هاظغ ٢ض ًخٗغى اإلاو ع بةباٙل ؾلُاث الهجغة ًٖ هؼالئها. و َظٍ الض ماٖض التي جلؼ ى بلحها بؿبب ال٣

،  مؿا٦جهم
ً
ض بضجا ًم ىَو ٢ؿغا تو الاخخجاػ و ػ ى الٗو للدكغص  مً حٗغيهمٍع و ٨ً ؤن ًٍؼ اصة ال٣ؿٍغ  .ؤلٖا

                                                                          
ُحنجالش٣اُٞت للو اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى الخ٣ ( 0) ً ٚحر الكٖغ  هاظٍغ

The Economic, Social and Cultural Right of Migrants in an Irregular Situation (United Nations Publication, Sales No. E.14.XIV.4),pp.64-65 
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 الفغع الشالث

ن في الؿنن اللئقهخق امل  احٍغ

 إلاو ِٗصخي الث٤ مي ى ؿخجخ٘ بجً الخ٤ ف  الخمظؼء ال ًخجؼؤ  ىالخ٤ ف  الؿ٨ً الالث٤ َو  
ً
ً م 0-00اصة ا جىو ٖلُه اإلا٣ٞا

 بهظٍ اإلاجت ٖملؼ م٫ و الضو الش٣اُٞت. و اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى ل  السام بالخ٣و الٗهض الض
ً
اصة باجساط جضابحر ال

جُت ب٣ضع  ٤ اإلاو صَا الٟغصي ى جهجاعص لضيها بى ٞغ اإلاى ا جخمجضٍع خ٤ ٧ل شسو ف   ملُت الختراو ؿاٖضة الضًٖ ٍَغ

لُت و ً الاجٟا٢ُت الضم 3اصة ً اإلاججًو ى به بهٝغ الىٓغ ًٖ ظيؿُت الصسو. ى الجهو اًخه جخو الؿ٨ً الالث٤ 

 َظا الخ٤ صجُ٘ ؤق٩ا٫ الخجلل٣ًاء ٖلى ظ
ً
 وي ؤىمألانل ال٣ ون ؤى الل وُحز ٖلى ؤؾاؽ الٗغ١ ؤجن جو ُحز الٗىهغي ؤًًا

 .  (1)ُحز ٖلى ؤؾاؽ الجيؿُت جُحز الٗىهغي خٓغ الخج٢ض ؤ٦ضث لجىت ال٣ًاء ٖلى الخو  (ٌ)3اصة ؤلازجي )اإلا

ؼ ا٫ اإلاجً اجٟا٢ُت الٗم 0-42اصة ظب اإلاجى ٫ بو الض ما جلؼ ج٦ ً بخٍٗؼ  ”ؤلاوؿاهُتو الٗاصلت و ت جٝ الؿلُو الٓغ “هاظٍغ

ً. ا٫ اإلاجُ٘ الٗجي ٖلى الخ٤ ف  الؿ٨ً الالث٤ لجى ٫ بهه ًىُى ٨ً ال٣جا ًمجلُت و ا ًخٗل٤ بالهجغة الضجُٞ  هاظٍغ

 هاحغاث في الؿنن اللئقخق امل

هاظغة لٗضة ؤق٩ا٫ غؤة اإلااإلا جخٗغىو  (2)٫ ٖلى الؿ٨ً الالث٤ى اث٤ ٦بري ف  الخهى ُحز ٖجغؤة بؿبب الخاظه اإلاى ج

 بلى جً الخم
ً
 ٚالبو ٗاث. ججخل ف  املجهيٗها اإلاو ُحز هٓغا

ً
ُت مغؤة ف  البلضان الىاجخاخت للل اإلاج١ الٗى ن ٞغم ؾى ج٩ اما

اًت  ىظهت هدمى   ما٫ ال٣ُإ ٚحر الغؾجؤٖو جزلُت ألاقٛا٫ اإلاو ؤوكُت الٖغ
ً
ىسًٟت مع ٞحها ى ن ألاظى ا ج٩مي التي ٦شحرا

 جاًت الٗجؾبل خو للٛاًت 
ً
خضوي ٢خهاصي اإلاالاو اع  جهاظغة الاظخغؤة اإلاي٘ اإلاو ً الجل  ؤن ًازغ وم. (3)ا٫ يئُلت ظضا

 ف  ٞغم خه مالىاظ
ً
 ياثغا

ً
 لها ٖلى الؿ٨ً.ى ًٖ طل٪ جإزحرا

ن ى ًٟغى ال٣اه وهاظغاث ؤالث اإلامؿا٦ً للٗال اإلاجٞغ ؤعباب الٗى جزلُت، ٢ض ًشل ألاقٛا٫ اإلامهً ف  بَاع بٌٗ اإلاو

ً طل٪، حكحر م ملٚغٖلى او . (4)ىذ الخإقحرة ٖلى ؤؾاؽ ال٨ٟالتمٍ و ً قغ مل ٦جؼء ج٘ ؤعباب الٗمت مٖلحهً ؤلا٢ا

                                                                          
 .10، ال٣ٟغة 11 مت ع٢مُت الٗانى ُحز الٗىهغي، الخجلجىت ال٣ًاء ٖلى الخ ( 0)

غي اإلا ( 0)  (. E/CN.4/2005/43و E/CN.4/2006/118ز٣ُخان ى ٗجي بالؿ٨ً الالث٤ )ال٣غع السام اإلااهٓغ ج٣ٍغ

 .UNDP, Human Development Report 2009, p. 51غظ٘ الخال : اهٓغ اإلا ( 1)

 غظ٘ الخال :شا٫ اإلااهٓغ ٖلى ؾبُل اإلا ( 2)

Bahrain Centre for Human Rights, Bahrain Youth Society for Human Rights and Caram-Asia, “The situation of women migrant domestic 

workers in Bahrain”, report submitted to the forty-second session of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 

October 2008, sixth page 
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غ ٖضًضة بلى ْغ  ال١ ى ىاػ٫ الؿ٨ىُت التي ال ج٩اث اإلامٝ زاصو ج٣اٍع  وُاٍ الهالخت للكغب ؤجٟخ٣غ بلى اإلاو ن الث٣ت ٖلى ؤلَا

 جل٪ الساصج٢ض ال جخو . (1)ىاؾبت ف  الٛالب غا٤ٞ الصخُت اإلااإلا
ً
ٖلى  ىمٍجبرن ٖلى الىو اث بإي خُاة زانت مخ٘ ؤًًا

شل َظٍ الخاالث، جترصص مختى ف  و . (2)ٍاصي بلى ؤلاًظاء الىٟسخيو تهً ما يهحن ٦غامجاث ماجخال وُابش ؤؤعى ٚٝغ اإلا

اهتها٧اث  ما ًضًمجؿا٦ً ً ٖلى بزالء اإلاجٍٚغو لهً جٝ الؿ٨ىُت زكُت ؤن ٣ًٟضن ٖو ً الٓغ مهاظغاث ف  الاقخ٩اء اإلا

 خ٣هً ف  الؿ٨ً الالث٤.

ن في الؿنن اللئقخق لاػفاى امل  هاحٍغ

ٟا٫ ف  الؿ٨ً الالث٤ بط حٗتٝر بد٤ ٧ل َٟل ف  ى ً اجٟا٢ُت خ٣م 05ة اصج٨ٟل اإلا ١ الُٟل بالخدضًض خ٤ ألَا

ج مٞحر بغاى ٫ ٖىض الا٢خًاء بخو الض ما جلؼ جاع . ٦جالاظخو ي ى ٗىاإلاو ح  و الغ و ال٣ٗل  و ٍ البضوي جى ِٗصخي الث٤ لىمي ى ؿخم

ال و ؿ٨ً. اإلاو لبـ اإلاو جاالث الخٛظًت ما ف  جال ؾُو لحن ًٖ الُٟل و ؿا ً اإلام مٚحَرو اصًحن لآلباء اإلا مالضٖو ؿاٖضة اإلا

ٟا٫ اإلاج٣ًخهغ الخ ٟا٫ بجل ظجاَىحن بل ٌكى خ٘ بهظا الخ٤ ٖلى ألَا ن ى الالظئو ء ىاللج ىؿجلخم مً ٞحهجُ٘ ألَا

ً ؤج٦ ميٗهوو  من بهٝغ الىٓغ ًٖ ظيؿُتهو هاظغ اإلاو   .(3)ي الجيؿُتم٦ٗضً وهاظٍغ

 قض م٢ض ًازغ اوٗضاو 
ً
 بلى ج٩االؿ٨ً الالث٤ جإزحرا

ً
ٟا٫ هٓغا  ف  ألَا

ً
ٟا٫ ف  الؿ٨ً ى ل الهلت بحن خ٣مًضا ١ ألَا

هت مى إومىت مِٗكُت آمٞحر بِئت ى َٗخبر جو اع . جالاظخو الٗاَٟي و الش٣اف  و الجؿضي و ٗغف  اإلا مَجى هو  مٝ ِٖكهو ْغ و 

 خاؾملؤلَٟا٫ ؤ
ً
 لخد٤ُ٣ جغا

ً
ف  الصخت  الخ٤و  مشل الخ٤ ف  الخٗلُم١ ؤلاوؿان ألازغي ى ً خ٣ملت م٧ا ٖتجى جما

 ً الصسصخي.مالخ٤ ف  ألا و 

ٟا٫ اإلاو  ً ٚحر الىٓاٍؼصاص ال٣ل٤ بكإن ألَا ٝ و ف  الؿ٨ً الالث٤ بدؿب ْغ  مُحن الظًً ًخدضص خ٣همهاظٍغ

ً ٚحر الىٓاجِؿغ الؿ٨ً الالث٤ لآلباء اإلا مٖضو . ماع  التي جسً٘ لها ؤؾَغجالاؾدبٗاص الاظخ ان مُحن ٌٗجي خغ مهاظٍغ

. م مؤبىائه
ً
 بداالث جبضي ٞحها الؿلُاث اؾخٗضاصَا لخ٣ض٢ًض ؤبلٜ اإلاو ً الؿ٨ً ؤًًا

ً
ؿاٖضة اإلا م٣غع السام ؤًًا

ٟا٫ اإلا ً ٚحر الىٓاالؿ٨ىُت بلى ألَا ٟا٫ و . ملِـ بلى ؤؾَغو ُحن مهاظٍغ جيكإ ًٖ طل٪ خاالث ٖهِبت ًخٗحن ٞحها ٖلى ألَا

 ؿاٖضة الؿ٨ىُت. ً ؤظل جل٣ي اإلاما الاهٟها٫ ٖجها مإو بالخٗغى لسُغ الدكغص  م٘ ؤؾَغمالِٗل  اما بو ؤن ًسخاع 

                                                                          
 .05، ال٣ٟغة 04 مت ع٢منُت الٗاى غؤة، الخُحز يض اإلاجلجىت ال٣ًاء ٖلى الخ ( 0)

 .Human Rights Watch, “As if I Am Not Human”, p. 51 غظ٘ الخال :اهٓغ اإلا ( 0)

 .00(، ال٣ٟغة 0113)4 مع٢ م١ الُٟل، الخٗل٤ُ الٗاى لجىت خ٣

 .00(، ال٣ٟغة 0113)4 مع٢ م١ الُٟل، الخٗل٤ُ الٗاى لجىت خ٣ ( 1)
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 بدث الشالثامل

ن غحر النظامنتهنت بالنؿبت للق املو الحق مأه  ُحنمهاحٍغ

٢ض و هُت ى اًت ال٣اهجن بلى الخو ًٟخ٣غ  مجها ؤنهم١ ؤلاوؿان ألؾباب ى اهتها٧اث لخ٣و ن بلى زغ١ و هاظغ ًخٗغى اإلا

 ُالب آلاجُت.بدض بلى اإلاىا اإلاج٢ؿ

 ى و ؼلب لا امل

 هاحٍغنملاؾاؾُت للق و انتهاك الحق

ً ٦ا تهضص خُاة اإلامج١ ألاؾاؾُت ى اهتها٧اث للخ٣و ن تهضًضاث و هاظغ اظه اإلاى ٢ض ً تراى ججهاظٍغ اعؾاث الٖا

ت، جالثٝ الاخخجاػ ٚحر اإلاو ْغ و الُغص، الاخخجاػ الخٗؿٟي  مبضؤ ٖضماهتها٧اث و اع  جلُاث ؤلابٗاص الججالسُغة، ٖ

 الاؾخٛال٫.و ؤلاًظاء و الٗى٠ 

 ى و الفغع لا 

 اعؾاث الاغتراض الخؼغةمم

غاٝ يو ً الضم( ۰۳۷۳ؤلاه٣اط ف  البدغ )و لُت للبدض و ج٣خطخي الاجٟا٢ُت الض ؿاٖضة بلى ؤي اإلا مان ج٣ضج٫ ألَا

جلبُت و ظض ٞحها، و ٝ التي و الٓغ  ونٟخه ؤ وؿخُٛض ف  البدغ، بهٝغ الىٓغ ًٖ ظيؿُت َظا الصسو ؤمشسو 

ص ى ٣ه٫ بكإن اإلاو يُت بإن جخ٤ٟ الضى ٟنذ اإلاو ؤو ً. م٩ان آمه بلى إًهالو اخخُاظاجه ألازغي  واخخُاظاجه الُبُت ؤ

ؼ خملبر ألا و ً م٩ان آمؤ٢غب و خالت الكضة  مٟاَُجب ًج١ ؤلاوؿان للى اًت خ٣جان، بهضٝ حٍٗؼ  .(1)هاظٍغ

 ماتهمٞـاء بالتزاى غا٦ـب ف  الل ، ٢ـض ًخـغصص عبابىـت اإلاو ن الضى اعصة ف  ال٣اهى اضخت الى باصت الً َظٍ اإلام مٖلى الٚغو 

ً ف  البدغ. جؿاٖضة للاإلا مشلـت ف  ج٣ضًجخاإلا ـغجر ؤن ًخُلـب به٣ـاط ـً اإلاجَىـا٥ ٖـضة ؤؾـباب لهـظا الخـغصص. ٞو هاظٍغ

ً خُض الخ٩لٟت ٖلى الؿُٟىت من له آزاع ٦بحرة ى غ الظي ٢ض ج٩م، ألا مٗتز ألاقـسام ف  البدغ الاهدغاٝ ًٖ الضعب اإلا

 زكُت ن َىـا٥ ؤى ٨ـً ؤن ج٨ـجٍو ٗىُـت. اإلا
ً
٢ـض ًهـبذ ٢باَىـت و ٫ َـاالء ألاقـسام، و ً ؤنَّ الؿلُاث ٢ض ال ج٣بل هؼ مًًـا

  .م(2)به٣اطٍ ملُت ًٖ ألاشسام الظًً جو ؿا لـت بكإن الجهت التي ج٣٘ ٖلحها اإلاو ظـض٫ الض مالؿـًٟ ٖـال٣حن ف  زًـ

                                                                          
 ۰۹-2ظُهي ى بضؤ الخلُت، اإلاو ص الضو الاججاع باألشسام ٖلى الخضو ١ ؤلاوؿان ى ا ًخٗل٤ بد٣جا ُٞمصخي ى ظحهُت اإلاى باصت الخاإلاو باصت يُت، اإلاى ٟاإلا ( 0)

  ,Council of Europe, Parliamentary Assembly, Europe„s ‘Boat-people„ mixed migration flows by sea into .Southern Europe      اهٓغ: ( 0)

11 July 2008, Doc. 11688, p.11, available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/487c61f616.html 
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 للو 
ً
ُـت البمشـل م٨ًـ ؤن جيكإ ٢ًاًا جُٞه ؤلاه٣ـاط، ً م٩ان الظي ًخججبٗا ًـخاَ ٛـي ؤن  ُـه بهـؼا٫ ألاقـسام الـظًً  ملـض الـظي ًيب ٞ

ب٣مإلى و ، مبه٣ـاطَ مج ُـت يـو ، مغ٦ـب الـظي ؤه٣ـظَـتن اإلامن ٖلـى ى ـتى ؾِـ ٛـظاء  مٍـضَو ان جؼ ج٦ُٟ ُـت و ـاء اإلاو بال ًـت الُب ا الٖغ

ًـغ  ت، و ال ُـت الجهـت الـتي جخدومٍع ت  مبضؤ ٖضجالخ٣ُض بً م٦ُُٟت الخإ٦ض و ـل ج٩ال٠ُ ؤلاه٣اط ف  البدغ، جاَ اصة ال٣ؿٍغ  .(1)ؤلٖا

ب اإلاو   تهٍغ
ً
 اٖخبـاعاث جسـو جدضًـضا

ً
 ًٖ َـظٍ الخدـضًاث، َىـا٥ ؤًًـا

ً
ً ف  البدـغ ٢ـض جـغصٕ عبابىـت ًٞال هـاظٍغ

ـظ ٖمً هاخُت، ٢ض ٌكٗغ عبابىت الؿـًٟ بـال٣ل٤ جالايُإل باإله٣اط. ٞ الؿـًٟ ٖـً َّٟ لـت ى ُملُـاث بدـض جـً ؤن جى

غاى الخد٤ُ٣  مؤن جدخجؼ ؾٟجه و، ؤمـُت ؾـٟجهاؾى ب هضع ٢ل٤ عثِسخي آزغ ف  ؤنَّ عبابىت الؿًٟ ٢ـض مشل جٍخو  (2)أٚل

ً اإلان ف  به٣ـاط اإلاو ًخـغصص  ى ٗغيحن للسُغ ف  البدغ زهـاظٍغ
ً
ب اإلاجالخ٣ت ال٣ًاثُت بتهً اإلامٞا ًت تهٍغ   (3)هـاظٍغ

 الفغع الشاني

 الؼغص مضأ غضبمانتهاماث و اعي ملُاث إلابػاص الجمغ

ً ٫ طاث الؿُاصة ف  ببٗاص اإلاو ١ ؤلاوؿان خ٤ الضى ل  لخ٣و ن الضى ٣ًُض ال٣اه هاظغ ن اإلاى ا ٩ًمها ٖىضجً ب٢لُمهاظٍغ

 . (5) مل  الٗاو ن الضى باصت ال٣اهمً مبضؤ مع باٖخباٍع ى دٓماع  جؤلابٗاص الجو . (4)صجه ى ٗغيا لًغع قضًض ف  خا٫ ٖم

ً ًٖ ٢ل٣ه بػاء ٖجؤلاوؿان لل ١ ى ٗجي بد٣٣غع السام اإلاؤٖغب اإلاو   يكإ با بلى بلضان اإلاو ع و ً ؤملُاث الُغص جهاظٍغ

  .(6)لُاث هٟظث ف  بَاع اجٟا٢اث زىاثُتجه  ٖو ء ٞحها، ىاللج مجضوي هٓو ن ى ب٠ًٗ ؾُاصة ال٣اه مبلضان ؤزغي جدؿو 

                                                                          
(1)   Christine Adam, Migration at Sea, Rescue at Sea, in IOM ‘International Migration Law and Policies: Responding to .Migration 

Challenges in West and North Africa”, Round Table 8-9 December 2009, Dakar, Senegal, p.73 

ب اإلااث إلاو ٖت ؤصجى جمت، جالجٍغو سضعاث ٗجي باملخدضة اإلااإلا مم٨خب ألا ماهٓغ:  ( 0) ً، ألاصاة ٩اٞدت تهٍغ  .، ؤلاه٣اط ف  البدغ2-6هاظٍغ

 ت:جالجٍغو سضعاث ٗجي باملخدضة اإلااإلا مم٨خب ألا مً مىا٢كت ناصعة مع٢ت و  ( 1)

 Transnational Organized Crime in the Fishing Industry,2011, , p.64 

ً 7ت ف  جخ١٨ ؤلاوؿان بىاء ٖلى بطن ناصع ًٖ املى ي لخ٣مخدضة الؿااإلا ممى ألا ى ٟمخضزل الظي ٖغيه ظؼ اإلامى ؤهٓغ  ( 2) بغ ى ٫/ؤ٦خو ألا  حكٍغ

 :خاح ٖلى الهٟدتم. 03/6475و 03/6453 من. ث. يض بؾباهُا، ال٣ًِخان ع٢و ١ ؤلاوؿان، ن. ص. ى ُت لخ٣بو ع و ت ألا جخ٨، ف  امل۲۱۰۲

www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/ThirdParty Intervention.pdf 

ً ا٫ اإلاجُ٘ الٗج١ ظى اًت خ٣جلُت لخو اهٓغ الاجٟا٢ُت الض ( 3) ١ ؤلاوؿان، الخٗل٤ُ ى ٗىُت بد٣اللجىت اإلا ٦ظل٪و (؛ ۰) ۲۲اصة ، اإلامؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ

ُحز ج( بكإن الخ۲۱۱۲)۹۱ مت ع٢منُت الٗاى ُحز الٗىهغي، الخجلجىت ال٣ًاء ٖلى الخو ظب الٗهض؛ جى ي٘ ألاظاهب بو ( بكإن 0764) 03 مع٢ مالٗا

 ۲۳اَىحن، ال٣ٟغة ى يض ٚحر اإلا

 مف  خالت الالظئحن، اجٟا٢ُت ٖاو، 1اصة هُىت، اإلااإلا والالبوؿاهُت ؤ و٣اؾُت ؤبت الى ال٣ٗ ولت ؤمٗاب اإلاو ً يغ مٚحٍر و ىاًَت الخٗظًب ماهٓغ اجٟا٢ُت 

 .۹۹اصة ي٘ الالظئحن، اإلاى السانت ب 0730

 .17، ال٣ٟغة A/HRC/29/36ز٣ُت ى اهٓغ ال ( 4)
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ً جف  اؾخ٣هاء للو ٣ُا ظىمهاظٍغ ا ى حٗغي مجُبحن بإنهً املماثت ف  اإلا 46ٛغب، ؤٞاص ب الصخغاء ف  اإلاى ً ؤٍٞغ

 . (1)غاث ٖضًضة ما و ٢ض ؤبٗض مجهماثت ف  اإلا 61ٛغب؛ بل بن بلى اإلا ملهى نو ىظ مؤلابٗاص و ٠ُ٢ ى للخ

ٟا٫، ؤال حؿخسضو ٖال و  اصة بال ٦خضبحر خ مة ٖلى طل٪، ال بض، ف  خالت ألَا ؤٞاصث و . (2)لِـ ٦خضبحر ٣ٖابيو اجي جؤلٖا

ٟا٫ اإلا ۲۱۰۲ مصعاؾت ؤٖضث ف  ٖا ً اإلاهابكإن ألَا ً  (3) ىٞى ؾى اهُا بلى ٧ً ؤإلامٗاصًً ظٍغ ً َاالء مبإن ال٨شحًر

ٟا٫ ٌِٗك اًت الصخُت بال ب٣ضع ى ال ًدهلو ض٢٘ من ف  ٣ٞغ ى ألَا ً ؤَٟا٫ ماثت ف  اإلا 51ؤن و ص، و دضمن ٖلى الٖغ

  .(4) مصتهى ضاعؽ لضي ًٖ اإلاما ى ألا٢لُاث حؿغب

 الفغع الشالث

 تملئف الاخخجاػ غحر املو ظغ و الاخخجاػ الخػؿفي 

ً ٚحر الىٓااخخجاػ اإلا مًؼصاص ف  قتى ؤهداء الٗال  لُت. و ص الضو ٖلى الخضو ع ى ا ف  طل٪ ف  بلضان الٗبجُحن، بمهاظٍغ

 و 
ً
بل -ً ًٟغى ٖلُه جُٞ من الخضبحر بهظا الخإزحر الخاؾى ا ًٟترى ؤن ٩ًج٦-ال ٌك٩ل الاخخجاػ ؤلاصاعي خال ؤزحرا

اهاث جف  بٌٗ الخاالث، ٣ًترن الاخخجاػ ؤلاصاعي بًوف  بٌٗ الخاالث. ُا مإلؼاو بظغاءاث ٖاصًت ف  ؤخُان ٦شحرة، 

٠ُ٢ ى اجساط جضابحر للبذ ف  الُاب٘ الخٗؿٟي للخ مل ٖضجا ٌكج٣ترهت باالخخجاػ الجىاجي، بً جل٪ اإلامبظغاثُت ؤ٢ل 

 غاع الاخخجاػ. جاؾخو 

ٍت، ٞال ى ت الكٟجاث الترظمزض وؤهُت ى ؿاٖضة ال٣اه٫ ٖلى اإلاى ً الخهمن و خخجؼ ن املو هاظغ ى٘ اإلاجا ًم٦شحرا و 

ُت َظا الاخخجاػ وؤ مؾبب اخخجاَػ مً زمن جى ًٟه  .٦ُُٟت الًُٗ ف  قٖغ

ً الاخخجاػ ف  خالت اإلا مَك٩ل اؾخسضاو  ٝ و جضي ْغ و اهاث ؤلاظغاثُت جهضع ٢ل٤ بؿبب ه٣و الًمهاظٍغ

                                                                          
 اهٓغ: ( 0)

Doctors Without Borders, Violence, Vulnerability and Migration: Trapped at the Gates of Europe: A report on the situation of sub-

Saharan migrants in an irregular situation in Morocco, March 2013, p. 14; also Duncan Wood, “Reflections on the Mexico-Guatemala 

Border”, in Reflections on Mexico's Southem Border, Duncan Wood and others, contributors (Washington, D.C., Wilson Center, 

Mexico, Autonomous Institute of Technology Institute,1 April 2015),pp5-6. 

ٟا٫،اإلا محن الٗامشل السام لؤل ج٨خب اإلاماهٓغ  ( 0)  ٗجي بالٗى٠ باأَل

 Toward a World free from Violence:Global survey on violence against children, (New York, October 2013), p 23 

 (.0777) 0022ًمجلـ ألا مخشل ٢غاع جٖلى ؤنها ج مٟهجز٣ُت ًيبػ  ؤن ى ف  َظٍ ال ىٞى ؾى ُ٘ ؤلاقاعاث بلى ٧جظ ( 1)

(4)   Verena Knaus and others, Silent Harm: A report assessing the situation of repatriated children's psycho social health, (UNICEF 

Kosovo in cooperation with Kosovo Health Foundation, 2012), p. 8 
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اًت الُبُت، بى ً الخهمخخجؼ ى٘ املمشل مالاخخجاػ،  اًت الصج٫ ٖلى الٖغ اٞغ ى ج مخت ال٣ٗلُت، بلى ظاهب ٖضا ٞحها ٖع

ٍخٗغى و غا٤ٞ الهٝغ الهخ ، ف  الخبـ ٢هحر ألاظل. وماء اإلاو الٛظاء و ٩ان ا ٞحها ؾٗت اإلاجت، بجالثمٝ و ْغ 

  .(1)ال٣ٗلُت و الجؿضًت  مع صختهى جخضَو ل الٗى٠ الجيسخي، جا ٌكجن ف  ؤخُان ٦شحرة للٗى٠، بو خخجؼ ن املو هاظغ اإلا

 الفغع الغابؼ

 الاؾخغلىو  إلاًظاءو الػنف 

الاؾخٛال٫ ٖلى ؤًضي ظهاث زانت و ؤلاًظاء و الخٗظًب و لسُغ الٗى٠  مَعى ن ؤزىاء ٖبو هاظغ ا ًخٗغى اإلام٦شحرا 

غ بكإن خالت ً هه٠ ألاشسام اإلامشا٫، ؤٞاص ؤ٦ثر ٖلى ؾبُل اإلاو ُت. ىمخ٩و  غاى بٖضاص ج٣ٍغ كاع٦حن ف  اؾخ٣هاء أٚل

ً اإلا ً الٗابٍغ ٣ُا ظىمهاظٍغ  21ؤٞاص و ٛغب، بلى اإلا ما٫ ٖى٠ ؤزىاء عخلتهجا ؤٖو قهض مٛغب بإنهاإلا ب الصخغاء ف ى ً ؤٍٞغ

ة ٖلى و ٖال و . (2)خٗضصةماصر ٖى٠ ى حٗغى زالزت ؤعبإ َاالء لخو ً ؤق٩ا٫ الٗى٠. ما ضخُت ق٩ل ى ٧اه ماثت بإنهف  اإلا

ً، ج٣ُا ف  الصخت ال٣ٗلُت للجؤلاناباث الجؿضًت، ًازغ طل٪ الٗى٠ جإزحرا ٖ باؾخُاٖت الٟاٖلحن  ن ى ا ٩ًم٦شحرا و هاظٍغ

 واًت ؤجالخ وؿاٖضة الُبُت ؤاؽ اإلاجن ف  ؤخُان ٦شحرة ًٖ الخو هاظغ خى٘ اإلاجٍو ن الخٗغى لل٣ٗاب. و اعؾت الٗى٠ صمج

 ا٢ب ؤزغي.ى ً ٖم و٠ُ٢ ؤى ً الخمٞا ى الٗضالت ز

لى اثُت التي حكً ٖى الث الٗكجا ف  طل٪ الخجً، بماث ألا ى ن للٗى٠ ٖلى ؤًضي ٢و هاظغ ا ًخٗغى اإلام٦شحر و 

ُحن، اٖاث اإلاجظ ً ٚحر الكٖغ ً الظًً ًدااظهت اإلامى صًت ف  و ٖى٠ الؿلُاث الخضو هاظٍغ ص و ع الخضى ن ٖبى لو هاظٍغ

ُت و الض  .(3)لُت بهٟت ٚحر قٖغ

ا ف  طل٪ الٗى٠ الجيسخي، جب الٗى٠، بو ُ٘ يغ جاليؿاء بهٟت زانت لجو ع، جخٗغى البىاث ى ف  عخلت الٗبو

ً الظ٧اإلاو ُت مالجيسخي، ال ٖلى ؤًضي ؤٞغاص الٗهاباث ؤلاظغار بإن حٗغى اليؿاء للٗى٠ ى جُٟض البدو  ع ٣ِٞ، ى هاظٍغ

                                                                          
ً، خُض غا٦ؼ اخخجاػ اإلامشحرة ل٣ل٤ قضًض ف  مٞا و ْغ  0102 مف  لُبُا ف  ٖا مالضٖ مخدضة لخ٣ضًاإلا ممظضث بٗشت ألا و شا٫، ٖلى ؾبُل اإلا ( 0) هاظٍغ

اًت الصخُت، و غا٤ٞ الهٝغ الهخ  مجضوى و ً، مؼ ٝ الا٦خٓاّ اإلاو ل٪ الٓغ ل ججحكو ، ”لتى ُملٟتراث و اؾ٘ و ٖلى هُا١ “اعؽ الاخخجاػ جً الٖغ

غ و الى٣و الٛظاجي. و  خضاء الجيسخي، و ل، جالاؾخٛال٫ ف  الٗو اللُٟٓت،  ودؿ٣ت ًٖ ؤلاؾاءة الجؿضًت ؤمجل٣ذ البٗشت ؤًًا ج٣اٍع الابتزاػ، و الٖا

 .11و 10، ال٣ٟغجحن A/HRC/28/51ز٣ُت ى ال٘ ال٨باع. اهٓغ مٍت، بلى ظاهب اخخجاػ ال٣هغ ى زاث٤ الهو هاصعة وم

 (2)  See Doctors without Borders, Vioence, Vulnerabiliry and Migrationr Trapped at the gates of Europe, p 8. 

ت اإلاة إلاى ال٣ مامخه ؤم١ ؤلاوؿان ٖحن نضى ي لخ٣مى الؿاى ٟ، ٖحر اإلا0103حر جخ٫ ؾبى ؤًل ۰۷ف   ( 1) ً، بهاظت يض اإلامؿخسضَٟغ اليؿاء  مً ٞحهجٍغ

ٟا٫ الهٛاع، الظًً َاظو  ت بالٛاػ الؿُل للضماث ألا ى ٢ متهجألَا  يُت:ى ٟ٘ نغبُا. اهٓغ اإلامصَا و اثُت ٖلى خضضاٞ٘ اإلااإلاو ٕ مى ً الهىٛاٍع

Hugary violating international law in response to migration crisis” press release  

http//www.ohchr.org/en/NewsEvantsPages/DisplayNews.aspx?NewsID=16449&LangID=E 
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ت و صًت و ً ظاهب الؿلُاث الخضما ؤًًا جإهو  ً، ؤومى ؤٞغاص الكَغ ً مظؼء و ىه ٖلى ألاعجر، مىام مغ ال مْٟحن ؤزٍغ

غ خضًشت جؼایض ْاَغة الٗى٠ باليؿاء و . (1)ا٢٘ الهجغة الٗابغة و  ٟا٫ اإلاو ؤبغػث ج٣اٍع ً لبلضان البل٣ان هاظغ ألَا ًٍ الٗابٍغ

 .(2)ؾُىى با الو ع و ؤو 

 ؼلب الشانيامل

 الشقافُتو اغُت مالاحخو ق الاقخصاصًت و إنهاع الحق

اث ف  ؤزىاء مالهضو اٖخال٫ الصخت و ٕ ى ن للجى ٢ض ًخٗغيو بُئُت، و ن تهضًضاث ظؿضًت و هاظغ اظه اإلاى ٢ض ً

ً ن اإلاى ى٘ ال٣اهجا ًم٦شحرا و . مَعى ٖب ً الٗابٍغ اث م٫ ٖلى السضى الخه واؾدئجاع الؿ٨ً ؤ وؤل جً الٗمهاظٍغ

اًت الصخُت. و  مشل الخٗلُمألاؾاؾُت،  ُت ظٍغجخُشو الٖغ ن ف  و ن الٗابغ و هاظغ ت، ٌِٗل اإلاجا اٖخبرث الهجغة ٚحر الكٖغ

 .ؤلاًظاءو ً ال٨ك٠ م مٝ صاثى ز

 ى و الفغع لا 

 ى غلى الغغاًت الصحُتو الحص مغض

ً ؤو هاظغ ن اإلاى ا ٩ًم٦شحرا  ا و ت ملُت الالػ و ؿاٖضة ألا ٫ ٖلى اإلاى ًٖ الخه خىٗحنمج ون ٖاظٍؼ ً الخضزالث مٚحَر

ازت ؤى الصخُت الٟ ت ف  ؤ٣ٖاب ؤلٚا تراى، بؿبب ه٣و اإلا وٍع اع الُبي، ؤ وٗضاث ؤالٖا بؿبب  وي٠ٗ ٦ٟاءة ؤلَا

يُت بإن ج٨ٟل ى ٟنذ اإلاو لُت، ؤو ص الضو م الخضى بسهو صة. ى ٣هظهت اإلاى ب الى ن مانلت عخلتهمى بلى  مايُغاَع

ازت ؤىع بَاع َبي ٦ٟى خ٫ً و الض تراى بُٛت بظغاء الٟد وء ف  ه٣ُت ؤلٚا ض إخالت ألاشسام بلى اإلاو م ى الٖا ً مٍؼ

 .(3)اث الصخت ال٣ٗلُت ٖىض الا٢خًاء ما ٞحها ؤلاخالت بلى زضجالٗىاًت الُبُت، ب

ً ف  الصخت ى خ٤ اإلاى ل الخدضًاث السانت التي ج٣جحكو   شل مىت، مؼ ث اإلاع بصاعة الخاال ى ف  بلضان الٗب مَو هاظٍغ

غ جٍو الصخت ال٣ٗلُت. و اُٖت جكا٧ل الصخت الىٟؿُت الاظخالخهضي إلاو الكغاًحن، و غاى ال٣لب مؤو صاء الؿ٨غي 

                                                                          
(1)   Carla Angulo-Pasel, “Complex migration A woman's transit journey through Mexico”, p 14   

(2)   UNHCR, “UNHCR concerned at reports of sexual violence against refugee women and children” “, News stories 23 October 

2015 

 خاح ٖلى الهٟدت:م

www.unhcr org/562a3bbl6.html 

 .0-3ظُهي ى بضؤ الخلُت، اإلاو ص الضو الاججاع باألشسام ٖلى الخضو ١ ؤلاوؿان ى ا ًخٗل٤ بد٣جا ُٞجصخي َى ظحهُت اإلاى باصت الخاإلاو باصت يُت، اإلاى ٟاإلا ( 1)
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ه  ججاعب ج٣خطخي جل٣ى و الىٟسخي، و الٗى٠ الجؿضي و جها الخبـ م، مت ف  ؤزىاء عخلتهمن بخجاعب ناصون ٦شحرو هاظغ م

اًت للصخت ال٣ٗلُت  ا بلى و ًلجا  وٞت ؤى نمى ٍت ٚحر و ن ؤصو هاظغ ٫ اإلاو ت، ًغجر ؤن ًدىاجالثاث اإلامف  ُٚاب السضو. (1)ٖع

 الصخُت. مكا٧لهمٗالجت ُت إلامجضزالث َبُت ٚحر هٓا

 الفغع الشاني

 ػِكت غحر الئقتمف و ظغ 

غ ًٖ اإلا ً ظاء ف  ج٣ٍغ ً الٗابٍغ ٣ُا ظىمهاظٍغ كا٧ل الصخُت ٛغب ؤن ٢غابت هه٠ اإلاب الصخغاء ف  اإلاى ً ؤٍٞغ

ع، بلى ى ن، ؤزىاء الٗبو هاظغ ٢ض ًًُغ اإلاو  (2)ِٗكتٝ اإلاو ز٣ُا بخضوي ْغ و غاى جغجبِ اعجباَا مإصسهت جخٗل٤ باإلا

ت، مً الًٟاءاث الٗامٚحر طل٪ و دُاث ال٣ُاعاث ومعة ى هجث اإلاى البُو ٫ ى الخ٣و ٝ َكت ٧الٛاباث و الِٗل ف  ْغ 

ا م٦شحرا و ص. و دضمهت مى إٍ اإلاُاهاصع اإلاوم م٫ بلى الٛظاء الؿلُى نى خُض الو غا٤ٞ الهٝغ الهخ  ص إلاى ظو خُض ال 

ن ى ٨ىجن الظًً ًخو هاظغ ا اإلامدكغصًً. ؤال ئ اإلام٫ بلى ى نى ذ بالج٢ض ال ٌؿو ا٦ً، مٌٗغ٢ل بصزا٫ جدؿِىاث ٖلى َظٍ ألا 

ًٖ  مهت بؿبب عجَؼمى إمٚحر و ٚحر صخُت و ٨خٓت ما٦ً من ٖلى الِٗل ف  ؤوا ًجبرمؿ٨ً ٨ٞشحرا مً اؾدئجاع م

 .ويى ؿ٨ً ٢اهم٫ ٖلى ى للخه ما٫ الالػ بلى اإلا ماٞخ٣اَع وهُت ؤى عة ٢اهى ؿ٨ً بهماؾدئجاع 

 الفغع الشالث

 ل اللئقمى إلى الػو صو ال مغض

ف  ؤٚلب وً الغخلت، ما جب٣ى مٍل جى جو ٤ مل لؿض الغ ج، بلى البدض ًٖ ٖمَعى ن، ؤزىاء ٖبون ٦شحرو هاظغ مًًُغ 

ً ف  جل٪ الٓغ ألاخُان، ال ٌؿ٘ اإلا ل السُغ جللٗ ما ٢ض ٌٗغيهم، مىٓر اإلال ف  ال٣ُإ ٚحجي بًجاص ٖى ٝ ؾو هاظٍغ

ٖلى ؾبُل و ٚحر الكغع .  ميٗهو جها ما٫، ألؾباب ج٦ٗ م٢هى اًت خ٣جن بلى خو هاظغ ا ًٟخ٣غ اإلام٦شحرا و الاؾخٛال٫، و 

                                                                          
ف   37.5ؿاٖضة ف  ؤ٣ٖاب الاهخداع ؤن اث اإلامن زضى ا ًخل٣ى الكباب الظًً ٧اهو اليؿاء و ً الغظا٫ م ۰۰۱۲لذ جاؾخيخجذ صعاؾت اؾخ٣هاثُت ق ( 0)

ف   20.7وت؛ م٣ترهت بايُغاباث بظهاصًه الخ٣ت للهضما ًٖ ؤٖغاى ى اثت ؤبلٛف  اإلا  13.4و٣ترهت باال٦خئاب؛ ما ًٖ ؤٖغاى ى جُبحن ؤبلًٛ املماثت اإلا

 ٗاًحر ؤٖغاى ايُغاباث ال٣ل٤. اهٓغ:ما ى ٞى اثت اؾخاإلا

Cathy Zimmerman and others, Health and human trafficking in the Greater Mekong Subregion: Findings from a survey of men women 

and children in Thailand, Cambodia and Viet Nam (International Organization for Migration and London School of Hygiene and 

Tropical Medicine, 2014), p. 6. 

 ص، و اهٓغ اَباء بال خض ( 0)

Violence,Vulnerability and Migration:Trapped at the Gates of Europe(see footnote 32),p.9 
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 وجزل  ؤل اإلاجشل الٗمُت جٚحر عؾو خضهُت مهً م٨ؿُ٪ ف  هاظغاث الٗابغاث ف  اإلال اليؿاء اإلاجشا٫، جىدهغ ٞغم ٖاإلا

ُه، الت والًُاٞت ؤ ٟا٫ و . (1)ا٫ ج١ الٗى صة لخ٣و دضمهُت ى اًت ٢اهجٞغ خى ه  ٢ُاٖاث جو ٞر اؾخيخجذ صعاؾت ؤن ألَا

ً ٚحر اإلااإلا ً الٗابٍغ ن بظل٪ لسُغ اؾخٛال٫ ى ٍخٗغيو كابهت مهً من ف  ى لجا ٌٗمبحن، ف  جاًلىض، ٦شحرا ى صخهاظٍغ

  .(2)قضًض 

 بدث الغابؼامل

ن غحر ق املو اًت خقملُت لحو آلالُاث الض  ُحنمالنظاهاحٍغ

ً ف  ظ١ اإلاى لُت لخ٣و اًت الضججخجلى الخ لُت بلى و ً َُئت صمً ؤلاظغاءاث التي جسخل٠ مدضصة ملت ٚحر جهاظٍغ

لُت ه  ازخهاناث و اًت الضج٫ ؤن الخى ال٨٣ً جا٫ ًجف  ؤلاظولُت، و ُت ٖجها ف  الضجاث ؤلا٢لُجىٓجسخل٠ ف  اإلاو ؤزغي، 

١ً اإلاى خ٣ مُت بد٤ ؤًٖاءَا لٟغى اختراجؤلا٢لُو لُت و الضالهُئاث و اث جىٓاعؾها اإلاجإظغاءاث ع٢ابُت جو    .(3)هاظٍغ

ً ٚحر الىٓا١ اإلاى ف  ُٚاب اجٟا٢ُت حٗجى بد٣و ن ى الخا٫ باجٟا٢ُاث ٢ُاُٖت ؤزغي، ٞخ٩ ىا َجُحن خهغا، ٦مهاظٍغ

ل جا ؾىٗل٨ىىو بالخال  ؾدخٗضص ألالُاث خؿب الخ٤ الظي اهته٪، و خٗضصة، ومسخلٟت ماظبت الخُب٤ُ ى الاجٟا٢ُاث ال

ً صازل ١ اإلاى ا ًل  بلى الخُغ١ لبٌٗ آلالُاث طاث الهلت بد٣جُٞ  زاعظها.و خدضة اإلا ممت ألا ىمىٓمهاظٍغ

 ى و ؼلب لا امل

ن غحر النظاق املو اًت خقمآلالُاث خ  خدضةامل ممت لا ومنظمُحن صازل مهاحٍغ

خدضة اإلا ممُشا١ ألا م٣انض مؿت ؤظهؼة عثِؿُت لها نالخُاث تهضٝ لخجؿُض جخدضة ٖلى زاإلا ممت ألا جىٓم ىمج٣

ً ظؼءا ١ اإلاى اًت خ٣جن خى هٓغا ل٩و ب ى قٗو ١ ؤلاوؿان ى ا جغ٢ُت خ٣جال ؾُ ً َظا الهضٝ ٞان ٧ل ألاظهؼة مهاظٍغ

غ مظض جغؾاهت ى ناًت، خُض جى جلـ الما ٖضا مٕ ى يى الغثِؿُت حٗغيذ لهظا اإلا ً منُاث الهاصعة ى الخو ً الخ٣اٍع

لُت و ت الٗض٫ الضجد٨وم١ ؤلاوؿان ى جلـ خ٣ومً مجلـ ألا وماع  جظخالا و جلـ الا٢خهاصي املو ت مُٗت الٗاجالج

                                                                          
 (1)   Carla Angulo-Pasel, “Complex migration : a woman's transit journey through Mexico” (see footnote 14), p. 17 

ُحن )اهٓغ الخاقُت جالش٣اُٞت للو اُٖت جالاظخو ١ الا٢خهاصًت ى يُت، الخ٣ى ٟٓغ اإلااه ً ٚحر الكٖغ  .004(، الهٟدت 20هاظٍغ

غ اللجىت ًٖ ً ٟا٫ ف  ؾُا١ الهجغة الضج١ ظى بكإن خ٣ ۲۱۰۲ مص ف  ٖاى ٣ٗاإلا مالى٣اف الٗا ىماهٓغ ج٣ٍغ  .۳۱لُت، ال٣ٟغة و ُ٘ ألَا

(2 )    Daniela Reale, “Protecting and supporting children on the move: Translating principles into practice” (see footnote 15), p. 71 

هُت ى ال٣اه ىمخ٤٣ الخل  للٗلجلت املم ”اظههاى ٢اث التي جى ٗاإلاو ١ ؤلاوؿان ى لُت لخ٣و اًت الضجالخ ىمٟهم“ؾاصص َه الٗبُض، و الخؿً الٗجزي  ( 1)

 .004، م 0، الٗضص 04جلض ملٗت بابل، امالؿُاؾُت، ظاو 
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ً ٚحر الىٓا١ اإلاى ؿاثل خ٣جخٗل٣ت باإلا  .(1)ُحن مهاظٍغ

اعؽ ج١ ؤلاوؿان، جى جلـ خ٣ً بحن ؤلاظغاءاث ٚحر الخٗاَضًت، ؤلاظغاءاث السانت ملم٣غع السام، ا ؤن اإلاج٦

 20ً بحن م١ ؤلاوؿان ى جلـ خ٣ملضي و ١ ؤلاوؿان، ى ث خ٣هاص٢تها ٖلى اجٟا٢ُامن و ٫ ختى صو ازخهانها اججاٍ الض

ت، و  02وايُُٗت مى الًت و  اعاث م١ ؤلاوؿان ى ف  الغ٢ابت ٖلى خ٣ مؤلاظغاءاث السانت حؿهو الًت ٢ٍُغ ً زال٫ الٍؼ

ت، ج غ و عة ى كاإلا مالبالٚاث، ج٣ضًو ي و ظُه الغؾاثل، جل٣ي الك٩اى ال٣ٍُغ   .(2)بضعاؾاث مال٣ُاو الخ٣اٍع

ً بج١ ؤلاوؿان للى ٗجي بد٣لسام اإلا٣غع اؤوكإ اإلاو  ٣غع السام الًت اإلاو ١ ؤلاوؿان ى ظب ؤوكإث لجىت خ٣جى هاظٍغ

ً ف  ٖاج١ ؤلاوؿان للى ٗجي بد٣اإلا ً اللجىت مالًخه ب٣غاعاث و ضصث وم 0777/ 22ظب ال٣غاع جى ب 0777 مهاظٍغ

 .(3)٩انهام١ ؤلاوؿان الظي خل ى جلـ خ٣مً مب٣غاعاث و 

ُت حكتٍر جؤلا٢لُ مخا٦امل و١ ؤلاوؿان ؤى شلت ف  لجان خ٣جخم١ ؤلاوؿان ى لخ٣ ؤن ٧اهذ ألالُاث الخٗاَضًتو 

 .اهخٟاء َظا الكٍغ ىحز ؤلاظغاءاث السانت َجا ًمخلُت، بال ؤن اؾدخٟاص ؾبل الاهخهاٝ امل

ً، ازخهاناث ٣غع السام باإلاالًت اإلاو التي ظضصث و خٗا٢بت ٧لذ ال٣غاعاث اإلاو ٢ض و  ل ٖلى جً بُجها: الٗمهاظٍغ

ً زانت الٟئاث الهكت، جل٣ي اإلا١ اإلاى اًت خ٣جؼ خحٍٗؼ ً ا٫ اإلاى اث ًٖ ؤخىمٗلهاظٍغ نُاث بكإنها ى ج مج٣ضًو هاظٍغ

غ ص م٘ ج٣ضًم١ ؤلاوؿان، ى ٗاًحر خ٣الخىُٟظ الٟٗا٫ إلا ت ملو ج٣اٍع   .(4)١ ؤلاوؿان ى جلـ خ٣ٍع

اعاث اإلا مُت ٢ُاجؾاثل بالٛت ألاَى ً بحن الوم ا٢٘ ى الٟٗل  لو باقغ َإل اإلاُضاهُت، جدُذ له الا م٣غع السام بٍؼ

ً ف  الض١ اإلاى خ٣ ُت، مى ٫ التي حكهض و هاظٍغ ٘ ملجالتي ًخو ظاث ٦بحرة للهجغة ٚحر الكٖغ غ جٞغ جلـ سٌ ٖجها ٖاصة ج٣اٍع

  .(5)ٗىُت ٫ اإلاو للض منُاث ج٣ضى جو ً اؾخيخاظاث ج١ ؤلاوؿان ث جًى خ٣

١ ؤلاوؿان ى ٫ اهتها٧اث خ٣ى ز٣ت خمى ث اىمٗلمٖلى  ىمزُاباث اصٖاءاث ج٣ و٣غع السام عؾاثل ؤٍخل٣ى اإلاو 

                                                                          
ً ف  ال٣اهجهُت للى اًت ال٣اهجؼة، الخجٖبابؿت خ ( 0)  . 071، م 0105ب٨غ بل٣اًض، ى ٗت ؤبم، ظامن الٗاى عاٍ، ال٣اهى خت ص٦خو ل ، ؤَغ و ن الضى هاظٍغ

ًج١ الاوؿان للى ٣غع السام لخ٣اإلا ( 0)  ١ الاوؿان؛ عاظ٘:ى ُت لخ٣ميُت الؿاى ٟ؛ اإلا”هاظٍغ

 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx 

  .3؛ ال٣ٟغة 22/0777خدضة اإلا مم١ الاوؿان الخابٗت لؤل ى ٢غاع لجىت خ٣ ( 1)

غ ؾى“ ( 2)  ١ الاوؿان؛ عاظ٘: ى ُت لخ٣مت الؿايُى ٟ؛ اإلا”ٍتى ج٣اٍع

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/AnnualReports.aspx 

اعة البلضان“ ( 3)  عاظ٘: ١ الاوؿان؛ ى ُت لخ٣ميُت الؿاى ٟ؛ اإلا”ٍػ

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/AnnualReports.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx
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ً، جلل ٤ اإلا٫ اإلاو ٍغؾل السُاب بلى الضو هاظٍغ  ١ ؤلاوؿان.ى ُت لخ٣ميُت الؿاى ٟٗىُت ًٖ ٍَغ

ٗها الضجشل ؤَجً زال٫ الازخهاناث التي جخم١ ؤلاوؿان ى جلـ خ٣ا ملج٦ غ التي جٞغ جلـ، ج٫ للو ها ف  الخ٣اٍع

ت الكاو غاظٗت الضً زال٫ آلُت اإلاوم ا امل ًوملت، مٍع ان ٧ان و ٫، و الض مجلـ جباٖا، خُض جلؼ زال٫ ال٣غاعاث التي ًهضَع

التي جغج٨ؼ ٖلى و جها، جٗاًحر التي جخًاإلاو لُت و م الاجٟا٢ُت الضى الىه معة اختراو ً زال٫ الخإ٦ُض ٖلى يغ مؤصبُا،  مؤلالؼا

١ ى ، اجٟا٢ُت خ٣وت الؿُضاىاًَت الخٗظًب، اجٟا٢ُملُحن، اجٟا٢ُت و الٗهضًً الضو ُحز، جالخ مٖضو اة و ؿاباصت اإلام

ا و اؾُت، ىمالُٟل، اجٟا٢ُت ُٞىا للٗال٢اث الضبل ً ١ اإلاى ً الاجٟا٢ُاث طاث الهلت بد٣مٚحَر ص ى ظو  مٚعو ، (1)هاظٍغ

ً ال٣اه١ ؤلاوؿان بال ؤنها جسخو باإلاى آلُاث ؤزغي طاث نلت بد٣ ً الاجٟا٢ُت مىبش٣ت ؤؾاؾا مه  و هُحن ٣ِٞ، ى هاظٍغ

ً إلاا٫ اجلُت السانت بالٗو الض ل  ى ، ج(2) ً الاجٟا٢ُتم 47و 06اصجحن ، ل٨ً اإلا0111التي صزلذ خحز الىٟاط ؾىت و هاظٍغ

ب اإلاماجاَخ ً ا زانا بٓاَغة تهٍغ  ماؾخسضاو ٠٢ جى٣ل وو ى٘ ت إلام٫ اجساط ؤلاظغاءاث الالػ و ً الضمطل٪ بُلبها و هاظٍغ

ً الظي َا٫ اإلاجالٗ ظب الاجٟا٢ُت حؿهغ جى يكإة بلجىت اإلاا ؤن الج، ٦مهم٠٢ اؾخسضاوو ي مي٘ ٚحر هٓاو ف   مهاظٍغ

 .هامضي اخترامالغ٢ابت ٖلى و ٖلى جُب٣ُها 

ا ٖالجذ جٖت ُٞو كغ ظاءث لخٗالج الهجغة اإلا 0727لؿىت  75 ملُت ع٢و ل الضجت الٗجىٓما ؤن اجٟا٢ُت ج٦

ً بها٫ اإلاجيإ الٗو ؤ 0753لؿىت  021 مالاجٟا٢ُت ع٢ ١ ى اًت خ٣جلخلُت و ُت زالٞا لالجٟا٢ُت الضمعة ٚحر هٓاى هاظٍغ

ً ا٫ اإلاجُ٘ الٗجظ ً الىٓاجٟغ١ بحن اإلا مالتي ل 0771لؿىت  مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ ٢ض ؤ٢غث و ُحن، مٚحر الىٓاو ُحن مهاظٍغ

ت و الُغص  مُٖت ٦ٗضى يى ٗاًحر اإلاً اإلامَظٍ الاجٟا٢ُت الٗضًض  اصة ال٣ؿٍغ  .(3)ُحزجالخ مبضؤ ٖضومؤلٖا

                                                                          
 ؛ عاظ٘: ١ الاوؿانى ُت لخ٣ميُت الؿاى ٟ؛ اإلا”٣غع الساماث بلى اإلاىمٗلم مغاؾالث/ج٣ضًاإلا“ ( 0)

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Communications.aspx 

ً ا٫ اإلاجللٗ“( ٖلى 6اصة )جىو اإلا ( 0) لخالف  يغع ال  وؤ معة ٖاظلت لخٟٔ خُاتهى بت بهى ُلمن ى ًت َبُت ج٩الخ٤ ف  جل٣ي ؤًت ٖىا مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ

اًا الضملت مٗااة ف  اإلاو ؿاطل٪ ٖلى ؤؾاؽ اإلاو  م٨ً ٖالظه ًلخ٤ بصختهجً ً َظٍ الٗىاًت الُبُت الُاعثت بؿبب مَاالء  مال ًدغ و ٗىُت. لت اإلاو ٘ ٖع

 .”مالاؾخسضا وت ؤما ًخٗل٤ باإل٢اجسالٟت ُٞمؤًت 

غاٝ، خحن ًو جخسظ الض -0ٖلى: ( 47اصة )جىو اإلا ان جت لًجالثمي، جضابحر مي٘ ٚحر هٓاو ف   مؤٞغاص ؤؾَغو ن و هاظغ ما٫ جظض ف  ؤعايحها ٖى ٫ الَا

 .غاع َظٍ الخالتجاؾخ مٖض

غاٝ اإلاو ا هٓغث الضج٧ل  -0 غاٝ، اإلا ولالجٟا٢اث الشىاثُت ؤو ىُب٤ َجي اإلاى ٣ٞا للدكَغ٘ الو  ألاشسامي٘ َاالء و ٍت ى ٩اهُت حؿمٗىُت ف  ب٫ ألَا خٗضصة ألَا

خباع اإلا خباعاث ألازغي طاث الهلت، و ل، جلت الٗو ف  ص متهمضة ب٢اوم، ملهى ٝ صزو ْغ  مالثجازظ ف  الٖا خباعاث اإلاجال ؾُو الٖا   .ألاؾٍغت مخهلت بدالتها الٖا

ؼ ج٩اٞا الٟغم و يإ اٖدؿاُٞت و اجٟا٢ُت الهجغة ف  ؤ 021اجٟا٢ُت  ( 1) بر ج٫ صٌؿو ن ألا ى ٧اه 7ً. صزلذ خحز الىٟاط ف  هاظٍغا٫ اإلاجلت للٗمٗااإلاو حٍٗؼ

ً، ا٫ اإلاج١ الٗى اًت خ٣جالضازلُت لخو لُت و اهاث الضجهض١ ٖاص٫ َالب، الًم. عاظ٘ م0756 ت، املٗت اإلام١ الجاى جلت الخ٣مهاظٍغ  2جلض ؿدىهٍغ

 .167م  03الٗضص 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Communications.aspx
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٤ البر ب اإلا٩اٞدت تهٍغم٫ ى ٧ى جو ف  طاث الؿُا١ وكحر بلى بغ و ً ًٖ ٍَغ  ىَو  0111لؿىت  ىالجو البدغ و هاظٍغ

ً جلت ؤلاوؿاهُت للمٗا٫ ًغج٨ؼ باألؾاؽ ٖلى اإلاى ٧ى جو بغ   ألاؾاؾُت م٢هى خ٣و هاظٍغ

ً ٚحر الىٓا١ اإلاى اجٟا٢ُت حٗجي بد٣ مالظي ٢ض ؤ٢غ ف  صًباظخه باوٗضاو  جي م٘ اٖتراٞه بالبٗض ألا مُحن، مهاظٍغ

ُت  ابُت  وً تهضًضاث ظىاثُت ؤمه شلجا ٢ض جوملٓاَغة ٚحر الكٖغ ب، ل٨ً الخجٍغ ما خضاٍ بلى ججٍغملت، جدخمبَع  مالتهٍغ

ً بل اإلاجال ٌك ب خؿب اإلاجاًت ألاشسام ضخاًا ظٍغجخو ٫ ى ٧ى جو ً البرم 4اصة اإلا ىمٟهجهاظٍغ ً م 3و 2اص ى ت التهٍغ

 (1) .٫ ى ٧ى جو طاث البر

 ؼلب الشانيامل

ن غحر النظااًت املمآلُاث خ  خدضةامل ممت لا ومنظمُحن زاعج مهاحٍغ

ً ٚحر الىٓاٗخبرا باإلاما ماجل  اَخو ٘ الضججخلى املو ؤ لُت و ٢ُت الضى اث الخ٣جىٓنا بٗض ؤن ص٢ذ اإلاى ُحن زهمهاظٍغ

ت التي ٌِٗكها اإلايإ اإلاو ؽ السُغ اججاٍ ألا ى ها٢ ً الٛحر الىٓاؼٍع ا ف  ْل جسلى  وص ؤو ُحن ٖلى الخضمهاظٍغ بٗض اظخُاَػ

ً، ألا لُتها اججاٍ َاالء اإلاو ؿا مؿخ٣بلت ًٖ لت اإلاو الضو لت ألانل و ً الضم٧ل  اًت خ٣و غ الظي امهاظٍغ  مٞهى ظب ٖع

ت التي جًى الج   (2) ؤلاوؿاوي. مصَى ظى الله٣ُت ب م٢هى ب٣ُت خ٣و  مصختهو  ماخهو ؤع  مً لهجٍَغ

ً ٚحر الىٓا١ اإلاى ص اجٟا٢ُت حٗجى بد٣ى ظو  مٖضو هٓغا لخ٣ُٗض ْاَغة الهجغة،  ل ، بلى و ٘ الضججخُحن، ؾعی املمهاظٍغ

٤ الٗالى ظى ً بحن آلالُاث اإلامُت، مٗالجت ْاَغة الهجغة ٚحر الىٓابًجاص آلُاث ٖضة إلا ٗجي بالهجغة، ي اإلامصة، الٍٟغ

٤ الٗو ، 0114خدضة ؾىت اإلا مملؤل  محن الٗامً َٝغ ألا مبوكاءٍ  مالظي جو  ً بُجها ملُت و َُئاث ص 01ً من ى ٩مل جٍٞغ

١ ؤلاوؿان، ى ُت لخ٣مخدضة الؿااإلا مميُت ألا ى ٟمُت لالظئحن، مخدضة الؿااإلا مميُت ألا ى ٟملُت للهجغة، و ت الضجىٓاإلا

  .(3)خدضة للؿ٩اناإلا مم١ ألا و نىض

                                                                          
ب اإلام٫ ى ٧ى جو اهٓغ بغ  ( 0) ٤ البر ٩اٞدت تهٍغ ً ًٖ ٍَغ َىُت، ى ت ٖبر الجىٓت اإلاج٩اٞدت الجٍغخدضة إلااإلا ممل الجٟا٢ُت ألا ج٨، اإلاىالجو البدغ و هاظٍغ

ً  03اعر ف  ن اإلاى ؿجالسو ؿت معة الساو الض 03خدضة اإلا ممت لؤل مُٗت الٗاجظب ٢غاع الججى ب ماجالاهًو الخهض٤ً و ٢ُ٘ ى ٖغى للخو ض جاٖخ حكٍغ

 .0111برجٞى الشاوي/ه

ُح١ اإلاى اًت خ٣جػ، خى ؾُٗض صً ( 0) ً ٚحر الكٖغ ُت ف  اله٩من ف  ْل هاظٍغ ٘ الجؼاثغي، املو لُت و ٥ الضى ٩اٞدت الهجغة ٚحر الكٖغ لُت و جلت الضالدكَغ

 . 50م  ٫0106 و جلض الشاوي، الٗضص ألا اصي، املى ٗت المُت، ظاجىمت الٗمجدؿحن السضو ت مسبر الؿُاؾاث الٗامالؿُاؾُت، و هُت ى ر ال٣اهى للبد

٤ اإلا ( 1) خدضة للخجاعة اإلا ممغ ألا جاجم( IOMلُت للهجغة )و ت الضجىٓ(، اإلاILOلُت للهجغة )و ت الضجىٓ: اإلامث َاجىٓم 01ً مٗجي بالهجغة ًخإل٠ الٍٟغ

 ممت لؤل ماهت الٗاماُٖت الخابٗت لؤل جالاظخو ن الا٢خهاصًت و ( بصاعة الكا UNDPاجي )جخدضة ؤلاهاإلا ممج ألا م( بغهاUNCTADه٨خاص( )و ُت )ألا جالخىو 

ُت ميُت الؿاى ٟ( اإلا١OHCHR ؤلاوؿان )ى خدضة لخ٣اإلا ممُت لؤل ميُت الؿاى ٟ( اإلاUNFPAخدضة للؿ٩ان )إلاا مم١ ألا و ( نىضUN-DESAخدضة )اإلا

 ل . و ( البى٪ الضUNODCت )جالجٍغو سضعاث ٗجي باملخدضة اإلااإلا مم٨خب ألا م( UNHCRن الالظئحن )و خدضة لكا اإلا مملؤل 
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٤ بجو  ً، ج١ ؤلاوؿان للى طاث الهلت بد٣ مهاً اإلاملت جٍسخو الٍٟغ ٘ الهجغة مل مخُض ههج الخٗاى ً بُجها جمهاظٍغ

ؼ خ٣ماٖها ى بإه ً ضخاًا الاججاع بالبكغاًت اإلاجالتر٦حز ٖلى خو ت ؾُاؾاث الهجغة، ج٦ى خو ١ ؤلاوؿان ى ٘ حٍٗؼ  .هاظٍغ

ؼ خ٣و ُت صىمت خ٩جىٓمنٟها ى ب 0730يكاة ؾىت لُت للهجغة اإلاو ت الضجىٓحٗض اإلاو  ١ ى لُت ٧إلُت تهضٝ لخٍٗؼ

ً، جؤلاوؿان لل  مُت، جىُٓجالخىو ل ٖلى طل٪ ف  ؤعبٗت ؾُا٢اث ه : الهجغة جحٗو ً زال٫ ؤوؿىه بصاعة الهجغة، مهاظٍغ

تمحؿهُل الهجغة،  الهجغة، اث مزض ملُت للهجغة بخ٣ضًو ت الضجىٓاإلا ىمف  الٛالب ج٣و، (1)ٗالجت الهجغة ال٣ؿٍغ

ً، ل٨جها ال ججلل ً خُض ال ًىو جبت للى ُلاًت اإلاجٞغ الخى هاظٍغ اث جىٓمُشا٢ها ٖلى طل٪، بل ٌؿاٖضَا ف  طل٪ مهاظٍغ

 لُت ؤزغي طاث نلت.و ُت صىمخ٩

ل مالاؾدكاعاث ف  الخٗا مج٣ضًو لُاث الخىٓحر جت ف  ٖجىًٓدهغ وكاٍ اإلا لُتو ت الهجغة ٚحر الضجىٓمع ى ٞضؾخ

ً، صاإلاو ٘ الهجغة م ً ٚحر الىٓاؿاٖضة اإلاومُضاهُت ن الاهخ٣ا٫ بلى الغ٢ابت اإلاو هاظٍغ  (2) ُحن.مهاظٍغ

 ماوٗضا ٕ آلالُاث السانت بةصاعة الهجغة ؤصي بلىى بي، ل٨ً جىو ع و ي ألا ى ؿخً آلالُاث زانت ٖلى اإلامظض الٗضًض ى جو 

ً ٚحر الىٓا١ اإلاى هُت الخ٣ى اًت ال٣اهجطل٪ ؾ٠ًُٗ الخو ، (3)”خضةمى لُت و اؾؿُت صمآلُت   ُحن.مهاظٍغ

ً ؾدب٣ى ص١ اإلاى لُت لخ٣و اًت الضجالبض ؤن وكحر بلى ؤن الخو  خباعاث ى ُلي اإلاى ؿخن اإلاو هاظٍغ ب خحن جُػ  ٖلحها الٖا

ت الضو اؾسخي صمف  ُٚاب بَاع وىُت، مألا  خباع زانت ى لخ٣ لُتو ل  ًإزظ الكٖغ ١ ى ا حٗل٤ بالخ٣م١ ؤلاوؿان بٗحن الٖا

١ ى اًت خ٣جلى لخو ت ف  َظا الهضص، ٞهض بًجاص بَاع صم٣ضً بحن الا٢تراخاث اإلاجؤلاوؿاهُت ألاؾاؾُت، لظل٪ ٞ

ً، اإلا لُت للهجغة و ت الضجىٓاط اإلامبص وخدضة، ؤاإلا مملُت للهجغة جابٗت لهُئت ألا و ت صجىٓمً بُجها بوكاء مهاظٍغ

ً، ؤل اإلاجؾُ٘ ازخهام َظٍ ألازحرة لدكى ج وُت لؤلظىحن، ؤميُت الؿاى ٟاإلاو  لُت للهجغة و ت الضجىٓاط اإلامبص وهاظٍغ

ي ى ؿخمٖت ٖلى ى يى ا ٧اهذ آلالُاث اإلاجهوما جىمٖو ، (4) جى٣ُدهاو الًتها و ؾُ٘ ى ٘ جمخدضة اإلا ممت ألا ىمىٓمصازل 

                                                                          
ت للهجغةو ت الضجىٓاإلا بّن  ( 0) ُّ ه : و اؾٗت ألاعب٘ إلصاعة الهجغة ى جاالث الل ف  املجحٗو  0730 مجإؾُِؿها ف  الٗا مت جُّ ىمخ٩-ت بحنجىٓمه    (IOM) ل

ت. ومالهجغة؛  مجىُٓو جِؿحر الهجغة؛ و ُت؛ جالّخىو الهجغة   ومٗت لّٗضة ٢ُاٖاث مً ألاوكُت الجاججخًو ٗالجت الهجغة ال٣ؿغٍّ
ا
ال
ُ
ؼ مجاالث ٦ ً حٍٗؼ

ً، باإلياٞت بلى صّخت الهجغة ١ اإلاى اًت خ٣جخو ظحهاث ى خالو ىا٢كت الّؿُاؾاث ومل  للهجغة و ن الضى ال٣اه اعّ . جٕ الاظخى البٗض الساّم بالىّ و هاظٍغ

ت للهجغةو ت الضجىُٓل اإلاجحٗو  ُّ غ٧اء، مز٤ٍُ و  ىٖلى هد (IOM) ل
ّ
ت ىمً ؤَغاٝ خ٩م٘ الك ت ىمٚحر خ٩و ُّ ت، ُٞىمخ٩-بحنو ُّ ٤ بهظٍ املجُّ

ّ
 جاالث.ا ًخٗل

ً ف  ال٣اهجهُت للى اًت ال٣اهجؼة، الخجٖبابؿت خ ( 0)  . 210غظ٘ ؾاب٤، م مل ، و ن الضى هاظٍغ

ً ج١ ؤلاوؿان للى خ٣ ( 1) ش  A/68/283ز٣ُت ى ؼ المع  46 معة ع٢و خدضة الضاإلا ممت لؤل مُٗت الٗاجللج محن الٗامظ٦غة ألا مهاظٍغ  .00م  0101بخاٍع

ً ج١ ؤلاوؿان للى خ٣ ( 2) ش  A/68/283ز٣ُت ى ؼ المع  46 معة ع٢و ة الضخدضاإلا ممت لؤل مُٗت الٗاجللج محن الٗامظ٦غة ألا مهاظٍغ   .05-04م  0101بخاٍع
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٫ الضازلُت، ٞةنها ًجب ؤن جغاع  و اهحن الضى ف  ٢ وي، ؤملُٖلى الهُٗض ؤلا٢ و١ ؤلاوؿان، ؤى خدضة لخ٣اإلا ممت ألا ىمىٓم

ً. ج١ ؤلاوؿان ألاؾاؾُت للى خ٣  هاظٍغ

 تمالخاج

ً ٚحر الىٓاا٦ض ؤن ٖال٢ت اإلاً اإلام ُت ماء هٓاى ن الهجغة ؾى َُضة ٧و ١ ؤلاوؿان ه  ٖال٢ت ى خ٣ مُحن باخترامهاظٍغ

خت ٖلى و ُغ ملُت لهظٍ الٟئت و اًت الضجؿإلت الخماُٖت طاث بٗض بوؿاوي، لظل٪ ٧اهذ جُت ه  ْاَغة اظخمٚحر هٓا وؤ

 ل .و ٘ الضججخامل

 نُاثى ً الخمٖضص و ً زال٫ َظٍ الضعاؾت بلى بٌٗ الىخاثج منلىا ى ل٣ض جو 

 النخائج مأه

 ٚحر الىٓاؤن اإلا ً ت جسخل٠ الٟئاث الٗمل جُحن ٌكمهاظٍغ خُض ال ٣ًخهغ ٖلى  مظيؿهو  مبازخالٝ ؤظىاؾهو ٍغ

ٟا٫. و بلى اليؿاء  ا جخٗضيجإهو ع ى الكباب الظ٧  ألَا

  ت الخى٣ل حٗض اث الصسهُت الله٣ُت باإلوؿان مؤن ّخٍغ اث الٗاو ١ ى ُ٘ الخ٣جظ ىمبها ج٣و ً الخٍغ ت، ٚحر مالخٍغ

اث لِؿذ  اث اليؿبُت التي جغص ٖلحها ٢ُمُل٣ت بل حٗض مان َظٍ الخٍغ اًت ٖلى جً خمل٪ جا جم مص ٚعى ً الخٍغ

 ل .  و ي الضى ؿخاإلا

 ٚحر الىٓا١ اإلاى ل  لخ٣و ن الضى اهؤشسام ال٣ مان اخترا ً غة ماٖض آى اٖض ه  ٢ى ن جل٪ ال٣ى ً ٧مُحن ًىبش٤ مهاظٍغ

اًت ؤلاوؿاهُت.و لُت و اٖت الضجهلخت الجمشل ف  جخاإلا مل  الٗاو الض مجخٗل٤ بالىٓا  ٖع

 ال ًخجؼؤ مهاظغ بهٟت ٚحر هٓا١ ؤلاوؿان اإلاى ت لخ٣جىٓاٖض اإلاى ان ال٣ 
ً
 ١ ؤلاوؿان.ى ً خ٣مُت حٗض ظؼءا

 ٞ ا٫ اإلاجُ٘ الٗج١ ظى اًت خ٣جلُت لخو ٗالُت الاجٟا٢ُاث الضان ً ٫ ٖلى و ألا  م٣ا٠٢ ف  اإلاى جخ مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ

 ٖلى آلُاث الغ٢ابت التي جىو ٖلحها.و ٞٗالُت آلُاث جىُٟظَا 

 ُتمنُاث السخاى ٫ ًازغ ٖلى ٞٗالُت الخو ججاٍ الض مؤخ٩او ٢غاعاث و ً آعاء ما جهضٍع اللجان جُٞ مُٚاب نٟت الالؼا 

 ٖلى خ٣م ىَو 
ً
 ١ الطخاًا.ى ا ًى٨ٗـ ؾلبا

 صُاثو الخ مأه

 ت الخى٣ل  مجىُٓو ؿخ٣بلت ف  الًبِ ؤلاصاعي لت اإلاو الخغم ٖلى ؤال جاصي بظغاءاث الض اعؾت مج مجىُٓو خٍغ
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ً ٚحر الىٓا١ اإلاى ؿاؽ بد٣الكٗاثغ الضًيُت اإلا  ُحن. مهاظٍغ

  ججىب بزًإ بٌٗ اإلاو هاظغ، تها ججاٍ اإلااعؾتها لهالخُامجُحز ف  جالخ مبضؤ ٖض٫ إلاو الض معة اختراو يغ ً ً مهاظٍغ

 شل.لت باإلامٗاؤٖباء بياُٞت بذجت ٢اٖضة اإلاو ُٗىت إلظغاءاث مظيؿُاث 

 اُٖاثه ٞغنت و خه ؤلاوؿاهُت مٍدٟٔ ٦غاو خه مهاظغ لسُغ يهضص ؾال الخغم ؤال ًدؿبب ٢غاع ؤلابٗاص ف  حٍٗغٌ اإلا

 ع  ل٣غاع ؤلابٗاص.ى للخىُٟظ الُ

 ى يى خل الجزاٖاث طاث الهلت باإلاو ًٍاث ى صعاؾت الخٗو ً الخد٤ُ٣ مل ٧ل جلجىت لدكؾُ٘ نالخُاث الى ج.ٕ 

 ٚحر ال٣اهت لخالت اإلاج٫ صاثى ٫ ؤن جخسظ بظغاءاث ل٨ٟالت خلو ًيبػ  للض ً ج ما ف  طل٪ الىٓغ ف  بغاجهُحن، بى هاظٍغ

 وو ل مخ٩امً زال٫ ههج مي٘، ى ٍت الى حؿ
ً
 ً اجساط ههج ظؼاجي.م٢اجي بضال

 جىُٟظَا و ُحن ما٫ ٚحر الىٓاجخٗل٣ت بالٗلُت طاث الهلت اإلاو ٥ الضى ٫ للخهض٤ً ٖلى اله٩و لضُ٘ اجحصجُ٘ ظ

 بدؿً هُت.

  الظي ؤنبذ ًازغ بك٩ل جلُت للو اًت الضجٕ الخى يمى ل  ف  و ً الضمجلـ ألا معة بقغا٥ و يغ ً باقغ ٖلى مهاظٍغ

 ت ل٣غاعجه. ملؼ ُبُٗت اإلاً المالاؾخٟاصة  مطل٪ ختى ًخو ص ألازحرة، ى لُحن ف  ال٣ٗو الض مالؿلو ً مألا 

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
Volume 7, Issue 1, 2020 - https://hj.kku.edu.sa



 

 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

ؼ بن غبض هللا الغق اث و ق و لُت للحقو اًت الضمالح - ىض غِسخم أخدمحمص. ،  صو ص. غبض الػٍؼ الحٍغ

ن غحر النظاملاؾاؾُت لل    ُحنمهاحٍغ

 

017 

 

 غاحؼامل مأه

 غاحؼ الػغبُتامل

: النخبو أ
 
 ال

٘ ى  السُُب، خ٣دمحمؾٗضي   ، 0117ث، و ٢ُت، بحرى عاث الخلبي الخ٣ى يكمالخُب٤ُ، و ١ ؤلاوؿان بحن الدكَغ

ً ف  ال٣اهجهُت للى اًت ال٣اهجؼة، الخجٖبابؿت خ ب٨غ ى بٗت ؤم، ظامن الٗاى عاٍ، ال٣اهى خت ص٦خو ل ، ؤَغ و ن الضى هاظٍغ

 ، 0105بل٣اًض، 

غ م٢ض ”٣اعهتمصعاؾت “ٍغ الغ٢ابت ال٣ًاثُت ع  ٢غاعاث ببٗاص الجاهب ى ي، جُمالعج مٖلى ٞهُض ؾال خت و ذ َظٍ ألَا

 مان، ألاعصن، ٖاجٗت ٖم١، ظاى ن، ٧لُت الخ٣ى عاٍ ٞلؿٟت ف  ال٣اهى ٫ ٖلى صعظت الض٦خى اال للخهجاؾخ٨

 ، م0100

ُت، ٍ الغابٗت، صاع جخ١ املى ١ ؤلاوؿان، الجؼء الشاوي الخ٣ى ل  لخ٣و ن الضى ل٣اهسخى، اى  زلُل اإلادمحمان، ى ؾ٠ ٖلى  ًدمحم

٘، ٖى الخو الش٣اٞت لليكغ   ، 0102ان، جَػ

: امل
 
غو جلث زانُا  الخقاٍع

خ٤٣ جلت املم ”اظههاى ٢اث التي جى ٗاإلاو ١ ؤلاوؿان ى لُت لخ٣و اًت الضجالخ ىمٟهم“ؾاصص َه الٗبُض، و الخؿً الٗجزي   

 ، 0، الٗضص 04جلض ٗت بابل، املمالؿُاؾُت، ظاو هُت ى ٣اهال ىمالخل  للٗل

ُحن ف  ْل ١ اإلاى اًت خ٣جػ، خى ؾُٗض صً ً ٚحر الكٖغ ُت ف  اله٩مهاظٍغ لُت و ٥ الضى ٩اٞدت الهجغة ٚحر الكٖغ

٘ الجؼاثغي، املو  ت مجدؿحن السضو ت مسبر الؿُاؾاث الٗامالؿُاؾُت، و هُت ى ر ال٣اهى لُت للبدو جلت الضالدكَغ

 . 50م  ٫0106 و جلض الشاوي، الٗضص ألا اصي، املى ٗت المُت، ظاجىمالٗ

ذ للٗلمجلت ظاملت، و الض ماجه ف  ب٢لُمالتزاو  ظال٫ الاجغشخي، ألاظىبي دمحم  2 مالؿُاؾُت، الٗضص ع٢و هُت ى ال٣اه ىمٗت ج٨ٍغ

 الٗغا١، 

اًت جة الخو ا٫ هضج، ؤٖلُت لالظئحنو اًت الضجخدضة، الخاإلا مماز٤ُ ألا ى ١ الال ئ َب٣ا إلاى ق  ٖبض الٗا٫، خ٣ى قدمحم

 .م0775الضعاؾاث الؿُاؾُت ال٣اَغة و ر ى غ٦ؼ البدملُت لالظئحن، و الض

: أه
 
 الاجفاقُاث مزالشا

ً اإلاو ع٥ بكإن الالظئحن ى ٍى بٖالن هُ  . م0104هاظٍغ
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 ماجالاهًو الخهض٤ً و ٢ُ٘ ى ٖغيذ للخو ضث جُحز الٗىهغي، اٖخجُ٘ ؤق٩ا٫ الخجلُت ال٣ًاء ٖلى ظو الاجٟا٢ُت الض

ش  0743برج٫/صٌؿو ن ألا ى ٧اه 00اعر ف  ( اإلا01-ؤل٠ )ص 0014خدضة اإلا ممت لؤل مُٗت الٗاج٢غاع الج ظبجى ب جاٍع

 .07اصة ج٣ٞا للو ، 0747ن الشاوي/ًىاًغ ى ٧اه 2بضء الىٟاط: 

ظب ٢غاع جى ب ماجالاهًو الخهض٤ً و ٢ُ٘ ى ٖغى للخو ض جالؿُاؾُت، اٖخو ضهُت ١ اإلاى ل  السام بالخ٣و الٗهض الض

ش بضء الىٟاط م0744بر ج٫ /صٌؿو ن ألا ى ٧اه 04اعر ف  ( اإلا00-ؤل٠ )ص 0011ت مُٗت الٗاجالج آطاع /  01، جاٍع

 ألخ٩او ، م0754اعؽ م
ً
 .27اصة اإلا م٣ٞا

اى الٗغبُت للخٗا    م0761 من ال٣ًاجي لٗاو الاجٟا٢ُت الٍغ

يحن بكإن ى ٟجضة للخداإلا ممغ ألا جاجم 0730لُه ى ػ/ًجى ج 06 ىمضَا ًجي٘ الالظئحن، اٖخى الاجٟا٢ُت السانت ب 

ا ع٢جخدضة بلى الاو٣ٗاص باإلا ممت لؤل مُٗت الٗاجي الجيؿُت، الظي صٖخه الجمٖضًو الالظئحن   207 م٣خطخى ٢غاَع

ش بضء الىٟاط:  0731بر ج٫/صٌؿو ن ألا ى ٧اه 02اعر ف  ( اإلا3-)ص ل  00جاٍع اصة اإلا م٣ٞا ألخ٩او ، 0732هِؿان/ؤبٍغ

21. 

ٖغيذ و ضث جهُىت، اٖخاإلا والالبوؿاهُت ؤ وبت ال٣اؾُت ؤى ال٣ٗ ولت ؤمٗاب اإلاو ً يغ مٚحٍر و ىاًَت الخٗظًب ماجٟا٢ُت 

ن ى ٧اه 01اعر ف  اإلا 17/24خدضة اإلا ممت لؤل مُٗت الٗاجظب ٢غاع الججى ب ماجالاهًو الخهض٤ً و ٢ُ٘ ى للخ

ش بضء الىٟاط: 0762بر ج٫/صٌؿو ألا  غان/ً 04جاٍع  (.0) 05اصة اإلا م٣ٞا ألخ٩او ، 0765هُت ى خٍؼ

ً ا٫ اإلاجُ٘ الٗج١ ظى اًت خ٣جلُت لخو الضالاجٟا٢ُت   23/036ت مُٗت الٗاجضث ب٣غاع الججاٖخ مؤٞغاص ؤؾَغو هاظٍغ

 .  0771بر ج٫/ صٌؿو ن ألا ى ٧اه 06اعر ف  اإلا

ؼ ج٩اٞا الٟغم و يإ اٖدؿاُٞت و اجٟا٢ُت الهجغة ف  ؤ 021اجٟا٢ُت  ً. صزلذ خحز الىٟاط ا٫ اإلاجلت للٗمٗااإلاو حٍٗؼ هاظٍغ

 . م0756بر جصٌؿ٫ و ن ألا ى ٧اه 7ف  

ب اإلام٫ ى ٧ى جو بغ  ٤ البر ٩اٞدت تهٍغ ً ًٖ ٍَغ ت ج٩اٞدت الجٍغخدضة إلااإلا ممل الجٟا٢ُت ألا ج٨، اإلاىالجو البدغ و هاظٍغ

 ممت لؤل مُٗت الٗاجظب ٢غاع الججى ب ماجالاهًو الخهض٤ً و ٢ُ٘ ى ٖغى للخو ض جَىُت، اٖخى ت ٖبر الجىٓاإلا

ً الشاوي/ه 03اعر ف  ن اإلاى ؿجالسو ؿت معة الساو الض 03خدضة اإلا  . 0111برجٞى حكٍغ

: قغاعاث 
 
غ لا و عابػا  خدضةامل ممجقاٍع

ٕ ى ُباإلا مخدضة، ع٢اإلا ممعاث ألا ى يكماَىحن، ى ١ ٚحر اإلاى ١ ؤلاوؿان، خ٣ى ُت لخ٣مخدضة الؿااإلا مميُت ألا ى ٟم

HR/PUB/06/11 0114ع٥ ى ٍى هُو ، ظى٠ُ . 
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 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

ؼ بن غبض هللا الغق اث و ق و لُت للحقو اًت الضمالح - ىض غِسخم أخدمحمص. ،  صو ص. غبض الػٍؼ الحٍغ

ن غحر النظاملاؾاؾُت لل    ُحنمهاحٍغ

 

000 

 

 .م0726بر جؿ٫ /صٌو ن ألا ى ٧اه 01اعر ف  ؤل٠ اإلا 005ت مُٗت الٗاج٢غاع الج

غ اإلا ت الشىاثُت ج١ ؤلاوؿان للى ٗجي بد٣٣غع السام اإلاج٣ٍغ ً بكإن جإزحر الاجٟا٢اث الخجاٍع غاٝ ٖلى اإلاو هاظٍغ خٗضصة ألَا

ً، الج١ ؤلاوؿان اإلاى خ٣  .0104 ىاًم 2ن، ى الشالزو عة الشاهُت و ١ ؤلاوؿان، الضى جلـ خ٣مت، مُٗت الٗاجهاظٍغ

ًاًت اإلاجبد“خٗل٤ إلاخدضة ااإلا ممت لؤل مُٗت الٗاج٢غاع الج الهاصع ف  و   A/RES/64/166: مجدذ ع٢ 42عة و ف  الض ”هاظٍغ

07/1/0101. 

ل  السام و ظب الٗهض الضجى ي٘ ألاظاهب بو ( بكإن 0764) 03 مع٢ م١ ؤلاوؿان الخٗل٤ُ الٗاى ٗىُت بد٣اللجىت اإلا  

 .0الؿُاؾُت ال٣ٟغة و ضهُت ١ اإلاى بالخ٣

خدضة اإلا مميُت ألا ى ٟم٘ مع و ١ ؤلاوؿان، بالدكاى يُت خ٣ى ٟومللهجغة،  لُتو ت الضجىٓاإلاو ل ، و ل الضج٨خب الٗم

ت و لُت و ن الالظئحن، الهجغة الضو ُت لكا مالؿا  ٦ٍغ ألاظاهبو ُحز جالخو الٗىهٍغ

غ  ت ٗجى باألق٩ا٫ اإلاالسام اإلا ٣غع اإلاج٣ٍغ ً حٗهب ما ًخهل بظل٪ وم٦ٍغ ألاظاهب و ُحز الٗىهغي جالخو ٗانغة للٗىهٍغ

(A/HRC/32/50ا ،) 11ل٣ٟغة. 

غ ٤ الخ٣ٍغ  ”١ الُٟلى خ٣و ت الا٢خهاصًت ٖلى الهجغة م٢اج٘ بكإن ؤزغ ألاػ و صخُٟت “ٗجي بالهجغة، ي اإلامالٗال الٍٟغ

ً ألا   (.0117بغ ى ٫/ؤ٦خو )حكٍغ

غي اإلا  (.E/CN.4/2005/43و E/CN.4/2006/118ز٣ُخان ى ٗجي بالؿ٨ً الالث٤ )ال٣غع السام اإلاج٣ٍغ

ص و الاججاع باألشسام ٖلى الخضو ١ ؤلاوؿان ى ا ًخٗل٤ بد٣جا ُٞمصخي ى ظحهُت اإلاى باصت الخاإلاو باصت يُت، اإلاى ٟاإلا

 ۰۹-2ظُهي ى بضؤ الخلُت، اإلاو الض

ص و الاججاع باألشسام ٖلى الخضو ١ ؤلاوؿان ى ا ًخٗل٤ بد٣جا ُٞجصخي َى ظحهُت اإلاى باصت الخاإلاو باصت يُت، اإلاى ٟاإلا

 .0-3ظُهي ى بضؤ الخلُت، اإلاو الض

 غاحؼ لاحنبُتامل
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