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الحماًت الضولُت للحﻘﻮق والحغٍاث لاؾاؾُت
للمهاحغٍن غحرالنظامُحن
ص .غﺒض الػؼٍؼﺑن غﺒض هللا الغقﻮص

(*)

ص .دمحم أخمض غِسخى

(**)

حامػت املجمػت

ملخص
مً اإلاا٦ض ؤن ٖال٢ت وي٘ اإلاهاظغًٍ زانت ٚحر الىٓامُحن واخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان ه ٖال٢ت وَُضة ،ماصامذ الهجغة
ْاَغة اظخجاُٖت طاث بٗض بوؿاوي .لهظا ٧اهذ مؿإلت الخجاًت الضولُت مُغوخت ٖلى املجخج٘ الضول الظي جىنـل بلى
ً
نُاٚت خلى٢ ٫اهىهُت لًُ٣ت اإلاهاظغًٍ ؤًىجا ٧اهىا ،مٗخبرا خ٣ى٢هم مؿإلت بوؿاهُت بالضعظت ألاولى ،وطل ٪بٛـغى عص
الاٖخباع لهظٍ الٟئت املخغومت مً الخجخ٘ بإَم الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت .ججؿض َظا اإلاىخى ف ببغام الاجٟاُ٢ت الضولُت لخجاًت
خ٣ى ١ظجُ٘ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم بخاعٍش  06صٌؿجبر 0771جدذ بقغا ٝمىٓجت ألامم اإلاخدـضة ،والخـي
ظاءث ٦خخىٍج ملجهىص ٞغٍ ٤مً السبراء الضولُحن صام َُلت ازجي ٖكغة ؾىت .وَىا ٥الٗضًض مً آلالُاث الضولُت لخجاًت
اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن ،مجها آلالُاث اإلاخٗل٣ت باالجٟاُ٢اث الضولُت الٗامت لخجاًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،اإلا٣غع السام
بججلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاٗجي بد٣ى ١اإلاهاظغًٍ ،اللجىت اإلاٗىُت بدجاًت خ٣ى ١الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم.
الهلماث الاﻓخخاخُت :الهجغة ٚحر الىٓامُت ،ؤلاٖاصة ال٣ؿغٍت  ،الٟئاث الهكت  ،اليؿاء وألاَٟا ٫اإلاهاظغًٍ

(*) ؤؾخاط ال٣اهىن الجؼاجي اإلاكاع٧ ،٥لُت بصاعة ألاٖجا ،٫ظامٗت املججٗت.
(**) ؤؾخاط ال٣اهىن الضول الٗام اإلاؿاٖض٧ ،لُت الٗلىم والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت بالٛاٍ ،ظامٗت املججٗت.
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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.
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الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .غﺒض الػؼٍؼ ﺑن غﺒض هللا الغقﻮص  ،ص .دمحم أخمض غِسخى  -الحماًت الضولُت للحﻘﻮق والحغٍاث
لاؾاؾُت للمهاحغٍن غحرالنظامُحن

مﻘضمت
جخٗغى الخ٣ى ١ألاؾاؾُت لٟئت اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن بلى مسخل ٠ؤهىإ الاهتها٧اث بضءا مً مداولت ٖبىعَم
ً
الخضوص البرًت والبدغٍت وما ًهاخب طل ٪مً ؤزُاع ٖلى خُاتهم وؾالمتهم البضهُت والٗ٣لُت هٓغا للىؾاثل اإلاؿخٗجلت
والٓغو ٝالتي حؿىص ٖجلُت الٗبىع ،مغوعا باالٖخ٣ا ٫والىي٘ ف مغا٦ؼ الاخخجاػ ؤلاصاعي بطا جم يبُهم ؤزىاء مداولت
الٗبىع ،خُض ال ًخم اخترام اإلاٗاًحر والًجاهاث ال٣اهىهُت للخغمان مً الخغٍت والاخخجاػ ف ؤٚلب ألاخُان ،زم ؤزىاء
ب٢امتهم ف بلضان اإلا٣هض بىنٟهم ف وي٘ ٚحر هٓامي ،وما ًترجب ٖلى طل ٪مً اهتها٧اث وخغمان مً الخ٣ى.١
وعٚم زُىعة ْاَغة الهجغة ٚحر الىٓامُت وآزاعَا الٗاإلاُت ،وا٢ترانها بٓىاَغ ؤزغي ؤقض زُىعة جغجبِ بالجغٍجت
اإلاىٓجت الٗابغة لؤلوَان ٦تهغٍب اإلاهاظغًٍ والاججاع باألشسام وؤلاعَاب الضول  ،بال ؤهه ال ًىٟي وظىص الٗضًض مً
اإلاٗاًحر والًجاهاث ال٣اهىهُت الضولُت اإلاخًجىت ف ن٩ى ٥جىٞغ الخض ألاصوى مً الخجاًت للجهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن،
٧االجٟاُ٢ت الضولُت لخجاًت خ٣ى ١ظجُ٘ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم.
أهمُت الضعاؾت:
اخخل الىي٘ ال٣اهىوي للجهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن نضاعة الاَخجاماث الضولُت وزانت ف الٟترة ألازحرة واٖخباعٍ مً
الً٣اًا الكاث٨ت إلاا ًىُىي ٖىه مً بزاعة مؿإلت اهتها٧اث خ٣ى ١الاوؿان مً ٢بل صو ٫اإلا٣هض ؤو صو ٫الٗبىع ف ْل
ُٚاب ؾُاؾت صولُت ٗٞالت لخجاًت خ٣ى٢هم ؤلاوؿاهُت.
ألامغ الظي ًضٗٞىا لبدض ًٖ مضي ججخ٘ َظٍ الٟئت بالخ٣ى ١والخجاًت الضولُت.
هضف الضعاؾت:
تهض ٝالضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى الخ٣ى ١ألاؾاؾُت لٟئت اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن ،و٦ظا ظؿامت الاهتها٧اث
التي ًخٗغى لها َاالء اإلاهاظغًٍ .وجداو ٫الىٓغ ف مضي ٗٞالُت ألاهٓجت ال٣اهىهُت الضولُت ،التي جدمي خ٣ىَ ١ظٍ
الٟئت.
منهج الﺒدث:
اٖخجض الباخض ٖل اإلاىهج الاؾخ٣غاجي الخدلُل وطل ٪لخدلُل اإلاهاصع ال٣اهىهُت الضولُت مً َظٍ الخجاًت
باإلياٞت بلى جدلُل الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلاخٗل٣ت بجىيىٕ الضعاؾت.
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ؤما اإلاىهج الاؾخ٣غاجي ٣ٞض ؾاٖضها ف اؾخسالم مسخل ٠ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت ال٣ابلت للخُبُٖ ٤لى ٞئت
اإلاهاظغًٍ بىنٟها ٞئت بوؿاهُت.
زؼت الﺒدث:
لﻘض جﻢ جﻘؿُﻢ الﺒدث غلى الندﻮ الخالي:
اإلابدض ألاو :٫الخ٣ى ١ألاؾاؾُت للجهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن
اإلابدض الشاوي :الخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت والخ٩امل للجهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن
اإلابدض الشالض :ؤَم الخ٣ى ١اإلاىته٨ت باليؿبت للجهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن
اإلابدض الغاب٘ :آلالُاث الضولُت لخجاًت اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن
املﺒدث لاوى
الحﻘﻮق لاؾاؾُت للمهاحغٍن غحرالنظامُحن
ؤن الخ٣ى ١ألاؾاؾُت والخغٍاث الغثِؿُت حٗض مخإنلت لضي ٧اٞت البكغ ،وه ٚحر ٢ابلت للخهغ ٝوجىُبٖ ٤لى
الججُ٘ ف بَاع مً اإلاؿاواةً ،ىظض مججىٖت مً الخ٣ىً ١جب ٖلى الضوٟ٦ ٫التها للجهاظغ ٚحر الىٓامي والتي ؤ٢غتها
ً
الاجٟاُ٢اث الضولُت ٦دض ؤصوي للخٗامل م٘ اإلاهاظغ ٚحر الكغع باٖخباعٍ بوؿاها.
املؼلب لاوى
خماًت املهاحغٍن من مل أقهاى الخمُحزوالػنﻒ
ًجشل مبضؤ اإلاخجشل ف اإلاؿاواة وٖضم الخجُحز ظؼءا مً ؤؾـ ؾُاصة ال٣اهىن وؾى ٝهدىاوَ ٫ظا اإلاُلب ف الٟغوٕ الخالُت.

الفغع لاوى
مﻮاحهت الخمُحزالػنصغي ولغة لاحانب
ؤصاهذ الضو ٫ألاًٖاء بكضة ،ف ال٣ٟغة  02مً بٖالن هُىٍىع ،)1(٥ألاٗٞا ٫واإلآاَغ التي جىم ًٖ الٗىهغٍت
والخجُحز الٗىهغي و٦غٍ ألاظاهب وما ًخهل بظل ٪مً حٗهب يض الالظئحن واإلاهاظغًٍ بؿبب الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض ؤو
()0

ف  07ؾبخجبر 0104م ،اؾخًاٞذ الججُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٢جت عُٗٞت اإلاؿخىي خى ٫الالظئحن واإلاهاظغًٍ بهض ٝجدؿحن َغٍ٣ت اؾخجابت
املجخج٘ الضول للخدغ٧اث ال٨بحرة لالظئحن واإلاهاظغًٍ .ف ال٣جت اٖخجضث ظجُ٘ الضو ٫ألاًٖاء ف ألامم اإلاخدضة البالٖ ٜضصَا  ،071باإلظجإ بٖالن
هُىٍىع ٥بكإن الالظئحن واإلاهاظغًٍ ال٣غاع (.)50/0
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الجيـ ؤو اللىن وٚحرَا مً ؤؾباب الخجُحز .وف ال٣ٟغة  ۲مً الاجٟاُ٢ت الضولُت للً٣اء ٖلى ظجُ٘ ؤق٩ا ٫الخجُحز
الٗىهغي ،حصجب الضو ٫ألاَغا ٝالخجُحز الٗىهغي وجخٗهض الضو ٫ألاَغا ٝؤن حٗجل ،ب٩ل الىؾاثل اإلاىاؾبت التى جغمي
بلى الً٣اء ٖلى الخجُحز الٗىهغي ب٩اٞت ؤق٩اله(.)1
وهىص ؤن وكحر بلى الاجٟاُ٢ت الضولُت للً٣اء ٖلى ظجُ٘ ؤق٩ا ٫الخجُحز الٗىهغي ٖغٞذ الخجُحز الٗىهغي بإهه “ؤي
ججُحز ؤو اؾخصىاء ؤو جُُ٣ض ؤو جٟهُل ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الٗغ ١ؤو اللىن ؤو اليؿب ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو الازجي وَؿتهضٝ
ؤو ٌؿخدب٘ حُُٗل ؤو ٖغ٢لت الاٖترا ٝبد٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت ؤو الخجخ٘ بها ؤو مجاعؾتهاٖ ،ل ٢ضم
اإلاؿاواة ،ف اإلاُضان الؿُاسخي ؤو الا٢خهاصي ؤو الاظخجاع ؤو الش٣اف ؤو ف ؤي مُضان آزغ مً مُاصًً الخُاة الٗامت”.
وٍىُب ٤ؤخ٩ام الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖلى الججُ٘ بهغ ٝالىٓغ ًٖ الجيؿُت ؤو
اوٗضام الجيؿُت ،وجىو اإلااصة ( )1/2مً الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖلى ؤن جخٗهض ٧ل صولت
َغ ٝف َظا الٗهض باخترام الخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبها ُٞه ،وبٟ٨الت َظٍ الخ٣ى ١لججُ٘ ألاٞغاص اإلاىظىصًً ف ب٢لُجها
والضازلحن ف والًتها ،صون ؤي ججُحز بؿبب الٗغ ،١ؤو اللىن ،ؤو الجيـ ،ؤو اللٛت ،ؤو الضًً ،ؤو الغؤي ؾُاؾُا ؤو ٚحر
ؾُاسخي ،ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو الاظخجاع  ،ؤو الثروة ،ؤو اليؿب ،ؤو ٚحر طل ٪مً ألاؾباب ” )2(.وط٦غث اللجىت اإلاٗىُت
بد٣ى ١ؤلاوؿان ،ف حٗلُ٣ها ع٢م  )0764( 03بكإن وي٘ ألاظاهب بجىظب الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت ؤن “ال٣اٖضة الٗامت اإلاخبٗت ه وظىب يجان ٧ل واخض مً الخ٣ى ١اإلاىهىم ٖلحها ف الٗهض صون ججُحز
بحن اإلاىاَىحن وألاظاهب(.)3
وعٚم ٖضم وظىص حٗغٍ٢ ٠اهىوي قامل إلاهُلر ٦غٍ ألاظاهب ،بال ؤهه ظاء ف ميكىع ألامم اإلاخدضة اإلاكتر ٥الظي
ُ
ؤٖض للجاججغ الٗالمي إلا٩اٞدت الٗىهغٍت والخجُحز الٗىهغي و٦غٍ ألاظاهب وما ًخهل بظل ٪مً حٗهب الظي ُٖ٣ض
بضًغبان بجىىب اٞغٍُ٣ا ؤهه ًجٞ ً٨هم َظا اإلاهُلر باٖخباعٍ بقاعة بلى اإلاىا ٠٢والؿلىُ٦اث التي ج٣ىم بك٩ل مدضص

( )1انظغ املاصة ( )2الاجفاقُت الضولُت الﻘظاء غلى حمُؼ أقهاى الخمُحز الػنصغي ،اغخمضث وغغطذ للخﻮقُؼ والخصضًق والانظمام ﺑمﻮحب
قغاع الجمػُت الػامت للمﻢ املخدضة  2116ألﻒ (ص )21-املؤعر في  21مانﻮن لاوى/صٌؿمبر 1965جاعٍش ﺑضء النفاط 4 :مانﻮن الشانيً/ناًغ ،1969
وﻓﻘا للماصة .19
( )0اهٓغ اإلااصة ( )0/0الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،اٖخجض وٖغى للخى ُ٘٢والخهضً ٤والاهًجام بجىظب ٢غاع الججُٗت الٗامت
ً
 0011ؤل( ٠ص )00-اإلااعر ف ٧ 04اهىن ألاو/ ٫صٌؿجبر 0744م ،جاعٍش بضء الىٟاط  01آطاع  /ماعؽ 0754م ،و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة .27
( )1اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  )0764( 03بكإن وي٘ ألاظاهب بجىظب الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت
ال٣ٟغة .0
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ٖلى ؤن آلازغ َى ٧ل ؾلى ٥ال ًيخمي بلى الججاٖت ؤو ألامت ؤو مً ًيكإ زاعظهجا(.)1
وؤ٦ض اإلا٣غع السام اإلاٗجي باألق٩ا ٫اإلاٗانغة للٗىهغٍت والخجُحز الٗىهغي و٦غٍ ألاظاهب وما ًخهل بظل ٪مً
حٗهب ؤن مٓاَغ کغٍ ألاظاهب٢ ،ض حكجل َظٍ اإلآاَغ الٗى ٠البضوي الهغٍذ ،وزُاب ال٨غاَُت ،وظغاثم ال٨غاَُت،
ًٞال ًٖ الخجُحز اإلاخٗجض ؤو الًججي ؤو الهُ٨ل يض اإلاهاظغًٍ٦ ،جا ٢ض ًخجلى کغٍ ألاظاهب ؤًًا ف ظهىص ببٗاصَم ًٖ
مىاَ ٤مُٗىت ف اإلاضن ؤو مىٗهم مً الاؾخٟاصة مً السضماث ؤو اإلااؾؿاث ؤو اإلاىاعص الٗامت ؤو السانت ،و٢ض ٌؿهم
اهدكاع اإلاٟاَُم الساَئت بكإن هُا ١وَبُٗت الهجغة ف بزاعة مكاٖغ ٦غٍ ألاظاهب(.)2

الفغع الشاني
خماًت املهاحغٍن من حمُؼ أقهاى الػنﻒ والاؾخغلى
حٗهضث الضو ٫ألاًٖاء ،ف ال٣ٟغة  ۰۱مً بٖالن هُىٍىع ،٥بإن جىاظه ب٩ل الىؾاثل خاالث بؾاءة اإلاٗاملت
والاؾخٛال ٫التي حٗاهحها ؤٖضاص ال خهغ لها مً الالظئحن واإلاهاظغًٍ الظًً ٌِٗكىن ف ْل ؤويإ َكت ،وجخٗهض الضو٫
ألاَغا ٝف الاجٟاُ٢ت الضولُت للً٣اء ٖلى ظجُ٘ ؤق٩ا ٫الخجُحز الٗىهغي ،بجىظب اإلااصة ( 3ب) ،بًجان خ ٤الٟغص ف
ألامً ٖلى شسهه وف خجاًت الضولت له مً ؤي ٖى ٠ؤو ؤطي بضويً ،هضع ؾىاء ًٖ مىْٟحن عؾجُحن ؤو ًٖ ؤًت
ظجاٖت ؤو ماؾؿت.
وبُيذ اإلاجاعؾت الٗجلُت ؤن اإلاهاظغ الٛحر هٓامي ًخٗغى للجٗاملت الالبوؿاهُت اإلااؾت بال٨غامت ألانلُت ف
الصسو ؤلاوؿاوي بؿبب ويٗه الهل بضاًت مً و٢ىٖه ف ؤًضي مىٓجاث بظغامُت ؤزىاء مداولخه اظخُاػٍ الخضوص،
وفى خالت جسُى جل ٪املساَغ ًخم ال٣بٌ ٖلُه مً َغ ٝخغاؽ الؿىاخل خُض ًخم حجؼٍ وجغخُله ف ْغوً ٝسً٘
ٞحها للخٗظًب واإلاٗاملت الخاَه لل٨غامت.

( )0م٨خب الٗجل الضول  ،واإلاىٓجت الضولُت للهجغة ،ومٟىيُت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،بالدكاوع م٘ مٟىيُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لكاون الالظئحن ،الهجغة
الضولُت والٗىهغٍت والخجُحز و٦غٍ ألاظاهب
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
( )0ج٣غٍغ اإلا٣غع السام اإلاٗجى باألق٩ا ٫اإلاٗانغة للٗىهغٍت والخجُحز الٗىهغي و٦غٍ ألاظاهب وما ًخهل بظل ٪مً حٗهب ( ،)A/HRC/32/50ال٣ٟغة
.11
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خُض ًخىظب ٖلى الؿلُاث اإلا٩لٟت بدىُٟظ ٢غاعاث ؤلابٗاص مٗاملت اإلاهاظغ اإلابٗض مٗاملت بوؿاهُت جدترم ال٨غامت
ألانلُت ف الصسو ؤلاوؿاوي والامخىإ ًٖ ٧ل ما مً قإهه اإلاؿاؽ بال٨غامت ؤلاوؿاهُت (.)1
وال جخاح للجهاظغًٍ الخجاًت ال٩اُٞت مً الٗى ٠والخٗظًب والاٖخضاء والاؾخٛال ٫ؤزىاء عخلتهم ،وف بلضان الٗبىع
(بجا ف طل ٪خُض جخ ُ٘٣بهم الؿبل) ،وف ؾُا ١الاؾخ٣با ٫ف بلضان اإلا٣هض.
و٢ض ًخٗغيىن لالؾخسضام ٚحر اإلاخىاؾب وٚحر ال٣اهىوي لل٣ىة مً ظاهب ٢ىاث ألامً ومؿاول الكغَت وؾلُاث
الخضوص .و٢ض ًخٗغى اإلاهاظغون ف ؾُا ١خغ٧اث الجزوح ال٨بري لالؾخٛال ٫والاٖخضاء مً ظاهب الٗهاباث اإلاىٓجت ،ال
ؾُجا لسُغ الاججاع ( )2وزُغ الاؾخٛال ٫مً ظاهب ؤصخاب الٗجل ٖضًمي الًجحر .وٍخٗغى اإلاهاظغون ؤًًا لسُغ
الازخُا ٝوالخٗظًب ٖلى ًض املجغمحن الظًً ٌؿٗىن بلى ابتزاػ ألامىا.٫
وجخٗغى الٟخُاث واليؿاء ،بك٩ل زام ،لسُغ الٗىٖ ٠لى ًض مججىٖت مخىىٖت مً ألاَغا ٝالٟاٖلت٧ ،الؼمالء
ف الهجغة ،وؾلُاث الخضوص ،ويباٍ الكغَت ،وخغاؽ مغا٦ؼ الاخخجاػ ،وٚحرَم مً اإلاؿاولحن .وٍىدكغ ؤًًا الٗى٠
الجيسخي يض الغظا ٫والٟخُان .وختى ف خالت وظىص آلُاث للك٩ىي ؤو جیؿغ الىنى ٫بلحها ،ال ًبلٖ ٜاصة ًٖ الٗى٠
الجيؿاوي بؿبب الىنجت اإلا٣ترهت به.
املؼلب الشاني
الحﻘﻮق املخػلﻘت بػضم إلاغاصة الﻘؿغٍت واملخابػت الﻘظائُت
ٖضم ؤلاٖاصة ال٣ؿغٍت َى ؤخض الجىاهب الغثِؿُت ل٣اهىن الالظئحن ،والظي يهخم بدجاًت الالظئحن مً بٖاصتهم بلى
ألاما ً٦التي تهضص خُاتهم ؤو خغٍاتهم٦ ،جا ؤن جـىٞحر ؾـبل الاهخـها ٝالً٣اثُت ًجشـل قـ٨ال مـً ؤهجـ٘ ؤقـ٩ا ٫الخجاًـت
ال٣اهىهُت للجهاظغًٍ .وؾى ٝه٣ؿم َظا اإلاُلب بلى ٖضة ٞغوٕ ٖلى الىدى الخال :

الفغع لاوى
طمان أن جنﻮن حمُؼ غملُاث الػﻮصة قانﻮنُت ومؿخضامت (غضم إلاغاصة الﻘؿغٍت)
ٌٗخبر مبضؤ ٖضم الغص ؤو مبضؤ ٖضم ؤلاٖاصة ال٣ؿغٍت مبضؤ ؤؾاسخي ف ٢اهىن خ٣ى ١ؤلاوؿان وال٣اهىن الضول
()0

عاظٖ٘ ،لى ٞهُض ؾالم العجمي ،جُىٍغ الغ٢ابت الً٣اثُت ع ٢غاعاث ببٗاص الجاهب “صعاؾت م٣اعهت” ٢ضمذ َظٍ ألاَغوخت اؾخ٨جاال للخهىٖ ٫لى
صعظت الض٦خىعاٍ ٞلؿٟت ف ال٣اهىن٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ٖجان ،ألاعصنٖ ،ام 0100م ،نـ .034
)2( International Organization for Migration, International Migration Law: Glossary on Migration (3) .(Geneva, 2004), p. 42
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ؤلاوؿاوي ،وَك٩ل ٢اٖضة ظىَغٍت مً ٢ىاٖض ٢اهىن الالظئحن ،باٖخباعٍ ؤخض الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت التي ج٣ىم ٖلحها ٨ٞغة
اإلالجإ ،بل ًىن ٠بإهه حجغ الؼاوٍت ف الىٓام ال٣اهىوي الضول لخجاًت الالظئحنٞ ،ىهذ اإلااصة  11مً الاجٟاُ٢ت
السانت بىي٘ الالظئحن ٖلى ؤهه “ال ًجىػ ألًت صولت مخٗا٢ضة ؤن جُغص الظئا ؤو جغصٍ بإًت نىعة مً الهىع بل خضوص
ألا٢الُم التي ج٩ىن خُاجه ؤو خغٍخه مهضصجحن ٞحها بؿبب ٖغ٢ه ؤو صًىه ؤو ظيؿِخه ؤو اهخجاثه بل ٞئت اظخجاُٖت مُٗىت
ؤو بؿبب آعاثه الؿُاؾُت”(.)1
ؤ٦ضث الضو ٫ألاًٖاء ،ف ال٣ٟغة  36مً بٖالن هُىٍىع ،٥ؤن ؤي هىٕ مً الٗىصة ،ؾىاء ٧ان َىُٖت ؤو ٚحر طل،٪
ًجب ؤن ً٩ىن مخجاقُت م٘ التزاماتها بجىظب ال٣اهىن الضول لخ٣ى ١ؤلاوؿان ومخ٣ٟت م٘ مبضؤ ٖضم ؤلاٖاصة ال٣ؿغٍت،
م٘ يغوعة بًالء اَخجام زام بةخخُاظاث الٗاثضًً مً اإلاهاظغًٍ الظًً ٌِٗكىن ف ؤويإ َكت ،مشل ألاَٟا ٫و٦باع
الؿً وألاشسام طوي ؤلاٖا٢ت وضخاًا الاهخداع .وجىو اإلااصة  )۰(1مً اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب ٖلى ٖضم ظىاػ
ُ٢ام ؤي صولت َغ ٝبُغص ؤو بٖاصة (“عص”) ؤو حؿلُم ؤي شسو بلى صولت ؤزغي بطا وظضث ؤؾباب خُ٣ُ٣ت جضٖى بلى
الاٖخ٣اص بإن َظا الصسو ؾِخٗغى لسُغ الخٗظًب (.)2
وإطا ٧اهذ الضولت جخجخ٘ بؿلُاث ج٣ضًغٍت واؾٗت ف الابٗاص وَغص ألاظاهب اإلاخىاظضًً ٖلى ؤعيحها نُاهت
إلاهالخها ال٣ىمُت ،بال ؤن ال٣اهىن الضول ًٟغى ٖلحها بٌٗ الُ٣ىص وَظا ما ؤ٦ضث ٖلُه اإلااصة ( )00مً الاجٟاُ٢ت
الضولُت لخجاًت خ٣ى ١ظجُ٘ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم (.)3
ومً اإلاج ً٨ؤن جاصي ؾُاؾاث الهجغة اإلاغج٨ؼة ٖلى الغصٕ بلى اهتها٧اث إلابضؤ ٖضم ؤلاٖاصة ال٣ؿغٍت ألاؾاسخي ،الظي
ً
ً
ٌٗض مُٗاعا ُُٗ٢ا ف ال٣اهىن الضول لخ٣ى ١ؤلاوؿان الىاظب الخُبُُٞ ٤جا ًخٗل ٤بإي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫ببٗاص ؤو ه٣ل

()0

()0

()1

عاظ٘ اإلااصة ( )11مً الاجٟاُ٢ت السانت بىي٘ الالظئحن ،اٖخجضَا ًىم  06ججىػً/ىلُه  0730ماججغ ألامم اإلاخدضة للجٟىيحن بكإن الالظئحن
وٖضًمي الجيؿُت ،الظي صٖخه الججُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بلى الاوٗ٣اص بج٣خطخى ٢غاعَا ع٢م ( 207ص )3-اإلااعر ف ٧ 02اهىن ألاو/٫صٌؿجبر 0731
جاعٍش بضء الىٟاط 00 :هِؿان/ؤبغٍل  ،0732و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة .21
عاظ٘ اإلااصة ( )0/1مً اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت ،اٖخجضث وٖغيذ
للخى ُ٘٢والخهضً ٤والاهًجام بجىظب ٢غاع الججُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة  24/17اإلااعر ف ٧ 01اهىن ألاو/٫صٌؿجبر 0762جاعٍش بضء الىٟاط04 :
خؼٍغانً/ىهُت  ،0765و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة .)0( 05
عاظ٘ اإلااصة ( )00مً الاجٟاُ٢ت الضولُت لخجاًت خ٣ى ١ظجُ٘ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم اٖخجضث ب٣غاع الججُٗت الٗامت  036/23اإلااعر ف 06
٧اهىن ألاو /٫صٌؿجبر  .0771إلاؼٍض مً الخٟهُل عاظ٘ دمحم قىق ٖبض الٗا ،٫خ٣ى ١الال ئ َب٣ا إلاىازُ ٤ألامم اإلاخدضة ،الخجاًت الضولُت لالظئحن،
ؤٖجا ٫هضوة الخجاًت الضولُت لالظئحن ،مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث الؿُاؾُت ال٣اَغة 0775م ،نـ ،21عاظ٘ دمحم ظال ٫الاجغشخي ،ألاظىبي والتزاماجه ف
ب٢لُم الضولت ،مجلت ظامٗت ج٨غٍذ للٗلىم ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،الٗضص ع٢م  2الٗغا ،١نـ 122-121
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ؤشسام ،ؤًا ٧ان ويٗهم ،بلى بلض جىظض به ؤؾباب جضٖى بلى الاٖخ٣اص بإن الصسو ؾِخٗغى لسُغ الخٗظًب ؤو
لًغع آزغ ال ًج ً٨ظبرٍ ( .)1و٢ض ًخٗغى اإلاهاظغون ؤًًا للُغص الخٗؿٟي والججاع  .وَعجؼ اإلاهاظغون ،ف بٌٗ
الخاالث ًٖ ،ببضاء اإلاىا٣ٞت الخغة واإلاؿدىحرة ُٞجا ًخٗل ٤بالٗىصة التي جه ٠بإنها “َىُٖت”.
وٍاصي “ؤلاؾغإ باإلٖاصة” الظي جدؿم به ٖلى هدى متزاًض ؾُاؾاث الهجغة ،ف الخاالث التي ٌؿعى ٞحها ألاشسام
بلى الٟغاع مً ْغو٢ ٝاؾُت وَعجؼون ًٖ الٗىصة ؤو ال ًغٚبىن ٞحها ،بلى ٖجلُاث ٖىصة ٚحر مؿخضامت للجهاظغًٍ
اإلاٗىُحن ف ٦شحر مً ألاخُان (.)2
وٍاصي طل ،٪بضوعٍ ،بلى ج٨غاع صوعاث الهجغة املخٟىٞت باملساَغ وإلى بصامت اهتها٧اث وججاوػاث خ٣ى ١ؤلاوؿان التي
ًخٗغى لها اإلاهاظغون.

الفغع الشاني
طمان إمهانُت لجﻮء املهاحغٍن إلى الﻘظاء
ف ال٣ٟغة  ۹۳مً بٖالن هُىٍىع ،٥ؤ٦ضث الضو ٫اإلاكاع٦ت ؤنها ؾدخسظ جضابحر لخدؿحن اهضماط واخخىاء اإلاهاظغًٍ
والالظئحن ،خؿب الا٢خًاء ،م٘ ؤلاقاعة بىظه زام بلى ؤمىع مجها بم٩اهُت لجىئهم بلى الً٣اء .وو٣ٞا للجاصة  02مً
الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُتٞ ،ةن مً خ٧ ٤ل ٞغص ؤن ج٩ىن ًِ٢خه مدل هٓغ مىه ٠وٖلجي مً
٢بل مد٨جت مسخهت مؿخ٣لت خُاصًت ميكإة بد٨م ال٣اهىن.
و٢ض ؤ٦ضث ٖلى طل ٪الخ ٤ظجلت مً الىهىم ال٣اهىهُت الضولُتٗٞ ،لى نُٗض الاجٟاُ٢اث الضولُت هجض اإلااصة ()6
مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان لٗام  ،0726واإلااصة ( )1مً اجٟاُ٢ت الغٍاى الٗغبُت للخٗاون الً٣اجي لٗام
0761م(.)3
()0
()0

()1

اهٓغ اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب ،اإلااصة 1؛ واللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  )0112(۹۰بكإن َبُٗت الالتزام ال٣اهىوي الٗام
اإلاٟغوى ٖلى الضو ٫ألاَغا ٝف الٗهض ،ال٣ٟغة .۰۲
ف الخاالث اإلاخٗل٣ت بالٗاثضًً ف صو ٫البل٣انٖ ،غٞذ اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت الٗىصة اإلاؿخضامت بإنها حكجل
اإلاؿاواة ف الخجخ٘ بالخ٣ى ١اإلاكجىلت بالٗهض الضول السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت ،ال ؾُجا ف مجاالث الخجاًت الاظخجاُٖت
والغٖاًت الصخُت والخٗلُم والٗجل (اهٓغ  ،E/C.12/BIH/CO/2ال٣ٟغة )00
عاظ٘ اإلااصة ( )1مً الاجٟاُ٢ت الغٍاى الٗغبُت للخٗاون الً٣اجي لٗام 0761م خُض ههذ ٖلى “ ًخج ّخ٘ مىاَىى ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة صازل خضوص ٧ل
مجها ّ
بد ٤الخ٣اضخي ؤمام الهُئاث الً٣اثُت للجُالبت بد٣ى٢هم والضٞإ ٖجها ،وال ًجىػ بهٟت زانت ؤن جٟغى ٖلحهم ؤًت يجاهت شسهُت ؤو
ُٖيُت بإي وظه ٧ان ،ل٩ىنهم ال ًدجلىن ظيؿُت الُغ ٝاإلاخٗا٢ض اإلاٗجي لٗضم وظىص مىًَ ؤو مدل ب٢امت لهم صازل خضوصٍ.

60

King Khalid University Journal of Humanities,
Volume 7,
29,Issue
Issue
2020
- https://hj.kku.edu.sa
Volume
1,1,
2020
- https://hj.kku.edu.sa
Dr. Abdulaziz A. Al Roshoud, Dr. Muhammed A. Issa, Interntional
Protection of Fundamental Rights and Freedom

و٦ظا اإلااصة ( )06مً الاجٟاُ٢ت ؤ٦ضث ٖلى ؤهه للٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم الخ ٤ف اإلاؿاواة م٘ عٖاًا الضولت
اإلاٗىُت ؤمام املخا٦م بإهىاٖها .وٖىض بزباث ؤًت تهجت ظىاثُت يضَم ،ؤو جدضًض خ٣ى٢هم والتزاماتهم ف صٖىي ً٢اثُت،
ً٩ىن مً خ٣هم ؾجإ ؤ٢ىالهم بُغٍ٣ت ٖاصلت وٖلىُت ؤمام مد٨جت مسخهت ومؿخ٣لت وهؼيهت حٗ٣ض و٣ٞا لل٣اهىن (.)1
و٦شحرا ما ًىاظه اإلاهاظغون ف خغ٧اث الجزوح ال٨بري مججىٖت مً الٗ٣باث التي حٗترى بم٩اهُت لجىئهم بلى
الً٣اء ،بجا ف طل ٪ف املخا٦م والهُئاث الً٣اثُت وآلُاث اإلاغا٢بت والك٩اوي ٖلى الهُٗض الىَجي .و٢ض حكجل َظٍ
الٗ٣باث الاٞخ٣اع بلى مهاعاث اللٛت املخلُت ،واإلاٗلىماث املخضوصة ًٖ خ٣ى٢هم وؾبل الاهخها ،ٝوالُ٣ىص اإلاٟغويت
ٖلى جى٣لهم ،وج٣ؿُم الخ٣ى ١املسخلٟت ٖلى آلُاث مخىىٖت ً٢اثُت وٚحر ً٢اثُت ،والاٞخ٣اع بلى يجاهاث ؤلاظغاءاث
ال٣اهىهُت الىاظبت ،وٖضم بم٩اهُت الاؾخٗاهت بجدام مسخو ؤو مترظم ٞىعي ماَل ،وٖضم بجاخت اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت.
وزجت ٖ٣بت عثِؿُت ؤزغي ،ه زى ٝاإلاهاظغًٍ مً ا٦دكاٞهم واخخجاػَم وجغخُلهم بطا َلبىا خ٣هم ف اللجىء بلى
الً٣اء ،بجا ف طل ٪الىنى ٫بلى الجهاث الٟاٖلت ف الكغَت باملجخج٘ املخل  .وَٗؼ ٝال٨شحرون ًٖ ؤلابالًٖ ٙ
الجغاثم ،بجا ٞحها ظغاثم ال٨غاَُت ،زىٞا مً الٗىا٢ب.
وختى ٖىضما ً٣ضم اإلاهاظغون ق٩اوي٢ ،ض ج٩ىن الٗجلُاث الً٣اثُت ال٣اثجت ٚحر ٗٞالت بؿبب الٗ٣باث اللٛىٍت
والش٣اُٞت .وٍخٗغى اإلاهاظغون للخجُحز وللجٗاملت ٚحر اإلادؿاوٍت ف هٓم الٗضالت ف الٗضًض مً البلضان .و٢ض ًؼٍض
حٗغيهم للخدحز ف بهٟاط ال٣اهىن ،ولٗ٣ىباث ؤقض ،وللٗؼ ٫ف الاخخجاػ ،وللخجُحز ف اجساط ال٣غاعاث(.)2
املؼلب الشالث
طمان خﻘﻮق إلانؿان للمهاحغٍن
ًد ٤لججُ٘ ألاشسام بهغ ٝالىٓغ ًٖ م٩انهم ؤو ويٗهم ال٣اهىوي ؤو ظيؿُتهم ؤو َغٍ٣ت ؾٟغَم ؤن ًخجخٗىا
بدجاًت خ٣هم ف الخُاة ،والخغٍت ،وظج٘ قجل ألاؾغة .وؾى ٝهدىاو ٫طل ٪ف الٟغوٕ الخالُت.

( )0عاظ٘ اإلااصة ( )06مً الاجٟاُ٢ت الضولُت لخجاًت خ٣ى ١ظجُ٘ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم.
( )0م٨خب ألامم اإلاخدضة اإلاٗجي باملسضعاث والجغٍجت ،والاجداص الضول لججُٗاث الهلُب ألاخجغ والهال ٫ألاخجغ( ،م٩اٞدت الٗى ٠يض اإلاهاظغًٍ،
جضابحر الٗضالت الجىاثُت إلاى٘ الٗى ٠يض اإلاهاظغًٍ والٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤؾغَم والخدُٞ ٤ُ٣ه وم٣اياجه مغج٨بُه ومٗا٢بتهم ،وخجاًت ضخاًاٍ)
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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الفغع لاوى
خماًت أعواح وؾلمت املهاحغٍن
بن الخ ٤ف الخُاة َى خ ٤مخإنل ًدجُه ال٣اهىنٞ ،ال ًجىػ خغمان ؤي بوؿان مً الخُاة حٗؿٟا وللجهاظغًٍ
ٚحر الىٓامُحن ٦ظل ٪الخ ٤ف الخغٍت وف ألامان ٖلى ؤشسانهم.
ؤ٦ضث الضو ٫ألاًٖاء ،ف ال٣ٟغة  ۰۱مً بٖالن هُىٍىع ،٥جهجُجها ٖلى به٣اط ألاعواح .وحكحر اإلااصة  4مً الٗهض
الضول السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت بلى ؤن الخ ٤ف الخُاة خ ٤مالػم ل٩ل بوؿان.
ً
وَظا الخ ٤مىهىم ٖلُه نغاخت ف اإلااصة ( )0/04مً بغجى٧ى ٫تهغٍب اإلاهاظغًٍ( )1وجىُٟظا لهظٍ اإلااصة ال ٌكجل
ً
الخضزل ف الخاالث التي ج٩ىن ٞحها خُاة اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن مهضصة ٞدؿب بل ٌكجل ؤًًا اإلاباصعة بلى خجاًتهم
ومؿاٖضتهم لًجان ججخٗهم ؤلاًجابي بد٣ى٢هم.
و٢ض ؤصي حكضیض جضابحر اإلاغا٢بت ٖلى الخضوص الساعظُت ،باإلياٞت بلى الاٞخ٣اع الكضًض بلى ٢ىىاث الهجغة
ال٣اهىهُت ،بلى جهاٖض ألازُاع وجؼاًض الغَاهاث اإلاخٗل٣ت بالخى٣ل ٚحر ال٣اهىوي ،مجا ًًُغ اإلاهاظغًٍ بلى اجبإ ؤؾالُب
الؿٟغ املخٟىٞت بالسُغ .وؤٞاصث اإلاىٓجت الضولُت للهجغة بإن ( )4234شسها ٣ٞضوا خُاتهم ف َغ ١الهجغة زال٫
ً
ألاقهغ الشجاهُت ألاولى مً ٖام 2016؛ وٍجشل َظا الٗضص بهىعة قبه ما٦ضة ج٣ضًغا ؤ٢ل مً الىا ٘٢ب٨شحر(.)2
و٢ض َل ٪آال ٝمً اإلاهاظغًٍ ف الصخاعي وٖلى الخضوص البرًت مً ظغاء الٗىامل الجىٍت الكضًضة ،ؤو الجٟا ،ٝؤو
الازخىا ١ف خاٞالث قضًضة الا٦خٓاّ .وماث آال ٝآزغون ف البدغ بؿبب اه٣الب ٢ىاعبهم وٚغ٢ها ،ؤو بؿبب
ايُغاعَم للؿٟغ ف ٖىابغ الؿ ًٟف ٚغ ٝاملخغ٧اث اإلاغجٟٗت الخغاعة صون ماء ،ؤو بؿبب بظباعَم مً ظاهب اإلاهغبحن
ؤو خغؽ الؿىاخل ٖلى الٟ٣ؼ مً الؿ ًٟف ؾُاٖ ١جلُاث الاٖتراى السُحرة .وٖاصة ما جٓل ظشض الطخاًا م٣ٟىصة
ؤو ٚحر مدضصة الهىٍت ،وال جضعي ؤؾغ الطخاًا ف ٦شحر مً ألاخُان ما بطا ٧ان ؤ٢اعبهم ؤمىاث ؤم ؤخُاء .وال ًدؿب ؤًًا

()0

()0

ههذ اإلااصة (ٖ )0/04لى ما ًل “ لضي جىُٟظ َظا البروجى٧ى ،٫جخسظ ٧ل صولت َغ ،ٝبجا ًدؿ ٤م٘ التزاماتها بج٣خطخى ال٣اهىن الضول ٧ ،ل الخضابحر
اإلاىاؾبت ،بجا ف طل ٪ؾً الدكغَٗاث ٖىض الا٢خًاء ،لهىن وخجاًت خ٣ى ١ألاشسام الظًً ً٩ىهىن َضٞا للؿلى ٥اإلابحن ف اإلااصة  4مً َظا
البروجى٧ى ،٫خؿبجا ًجىدهم بًاَا ال٣اهىن الضول اإلاىُب ،٤وبسانت الخ ٤ف الخُاة والخ ٤ف ٖضم السًىٕ للخٗظًب ؤو ٚحرٍ مً ؤق٩ا ٫اإلاٗاملت
ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت”
اهٓغ :اإلاىٓجت الضولُت للهجغة ،مكغوٕ اإلاهاظغًٍ اإلا٣ٟىصًً ،الهٟدت الكبُ٨ت اإلاخٗل٣ت باإلاىهجُت
http://missingmigrants.iom.int/methodology
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بلى خض ٦بحر الٗضًض مً اإلاهاظغًٍ الظًً ًخٗغيىن ؤلاناباث زُحرة ف ؾُا ١عخلتهم.

الفغع الشاني
طمان اخترام خماًت خﻘﻮق إلانؿان في غملُاث مغ اقﺒت وإصاعة الحضوص
وف ال٣ٟغة  24مً بٖالن هُىٍىع ،٥حؿلم بإن الضو ٫لها خ٣ى ١وٖلحها مؿاولُاث ف بصاعة خضوصَا ومغا٢بتها ،ومً
زم حٗهضث بدىُٟظ بظغاءاث إلاغا٢بت الخضوص جخ ٤ٟم٘ الالتزاماث الؿاعٍت بجىظب ال٣اهىن الضول  ،بجا ف طل ٪ال٣اهىن
الضول لخ٣ى ١ؤلاوؿان وال٣اهىن الضول لالظئحن.
وقهضث الؿىىاث ألازحرة جؼاًضا ٦بحرا ف الاوكٛا ٫بجغا٢بت الخضوص وعنضَا مً ٢بل الٗضًض مً الضو ،٫وطل٪
هدُجت ال٣ل ٤مً ؤن حٛجغ الهجغة ٚحر اإلاىٓجت صو ٫اإلا٣هض ،واملساو- ٝالتي ال ؤؾاؽ لها بلى خض ٦بحر -بكإن الغوابِ
بحن الهجغة والجغٍجت ٖبر الىَىُت ؤو ؤلاعَاب.
اجسظث جل ٪الضو ٫جضابحر لخٗؼٍؼ مغا٢بت الخضوص جغاوخذ ما بحن ػٍاصة وكغ ال٣ىاث اإلاؿلخت ؤو ألاؾالُب
الٗؿ٨غٍت ،ومهاصعة ٖاثضاث ٖجلُاث الاججاع ،وجُبُ ٤ظؼاءاث ناعمت ٖلى ؤعباب الظًً ٌؿخسضمىن مهاظغًٍ ال
ًدجلىن وزاث ،٤واخخجاػ ألاظاهب ٚحر اإلاغٚىب ٞحهم وإبٗاصَم (.)1
ً
و٢ض ْلذ َظٍ الخضابحر ؤخُاها ؤَضاٞا ف مىاَ ٤ظٛغاُٞت واؾٗت ٖلى الخضوص البرًت ؤو الؿىاخل ف البلضان ؤو
اإلاىاَ ٤اإلاًُٟت الغثِؿُت-مشال هجض ؤن خضوص الىالًاث اإلاخدضة م٘ اإلا٨ؿُ ٪ججشل مىُ٣ت خٓغ عثِؿُت(.)2
ومً يجً الجهىص التي جغمى بلى الخض بك٩ل ؤ٦بر مً الهجغة ٚحر ال٣اهىهُت والخهضي ف الى٢ذ هٟؿه بلى ً٢اًا
ألامً الىَجي ،بط ججخض ٖجلُاث اإلاغا٢بت بلى صازل البلضان ألانلُت للجهاظغًٍ وبلضان الٗبىع بجىظب اجٟا٢اث زىاثُت ؤو
وٖىص بخ٣ضًم اإلاٗىهت بُٛت جدىٍل َظٍ البلضان اإلاؿتهضٞت بلى مىاَٖ ٤اػلت مدخجلت لس ٌٟي ِٛالهجغة ٖلى البلضان
اإلاؿخ٣بلت (.)3

Maggy Lee, “Human trade and the criminalisation of irregular migration”, International Journal of the Sociology of Law, vol. 33:
)1 (March 2005
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
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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وف ٦شحر مً ألاخُان ،ال ًدؿجى للجهاظغًٍ الاؾخٟاصة مً بظغاءاث مالثجت وٚحر ججُحزًت لٟغػ ألاٞغاص ٖلى الخضوص
وجدضًض َىٍتهم ،وٖاصة ما جىل الؿلُاث ؤولىٍت لئلظغاءاث ؤلاصاعٍت وألامىُت ٖلى ج٣ضًم اإلاؿاٖضة الٗاظلت الًغوعٍت،
ما ًج ً٨ؤن ٌصج٘ ٖلى اهدكاع ز٣اٞت ؤلاٞالث مً الٗ٣اب لضي خغاؽ الخضوص ومؿاول الهجغة .وجىٟظ خالُا ف ؤخُان
کا ٝوصون مغاٖاة
٦شحرة ،مهام بصاعة الخضوص ًٖ َغٍ ٤ظهاث ٞاٖلت زانت ًج٨جها الٗجل صون بقغا ٝخ٩ىمي ٍ
إلا٣خًُاث خ٣ى ١ؤلاوؿان.

الفغع الشالث
الضﻓاع غن خق املهاحغٍن في الحغٍت
ًجب ٖلى الجهاث الخ٩ىمُت ؤن ججخى٘ ًٖ اجساط بظغاءاث ًج ً٨ؤن ج٣طخى بلى اهتها ٥خ ٤اإلاهاظغًٍ ٚحر
الىٓامُحن ف الخُاة .والخ ٤ف الخُاة ال ً٨خجل بال بخىٞغ الخ ٤ف الخغٍت وألامً الصسصخي ( )1الظي ٌٗخبر خَ ٤بُع
ً
وؤؾاسخي ٦د٣ه ف الخُاة ألن ؤلاوؿان ًىلض خغا بُبُٗخه(.)2
حٗهضث الضو ٫ألاًٖاء ،ف ال٣ٟغة  ۹۹مً بٖالن هُىٍىع ،٥بإن جىٓغ ف مغاظٗت الؿُاؾاث التي جدغم الخى٣ل ٖبر
الخضوص ،وبإن حؿعى بلى الٗجل ببضاثل الاخخجاػ ؤزىاء بظغاء ٖجلُاث الخُُ٣م ،وؤ٦ضث ،ف ال٣ٟغة  34مً ؤلاٖالن ،ؤهه
ًيبػ ٖضم جدغٍم ألاَٟا ٫ؤو بزًاٖهم للخضابحر الٗ٣ابُت بؿبب ويٗهم ؤو وي٘ آبائهم مً خُض الهجغة .وجىو
اإلااصة  )۰( 3مً الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،نغاختٖ ،لى ؤن ل٩ل ٞغص الخ ٤ف الخغٍت وف
ألامان ٖلى شسهه.
وقهضث الؿىىاث ألازحرة اججاَا م٣ل٣ا هدى اخخجاػ اإلاهاظغًٍ ،وَى ؤمغ ًىته ٪اإلاباصت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان،
==

اإلاٗهض الضول للهجغة ظامٗت ؤ٦ؿٟىعص
http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/Irregular%20migration%20from%20West%20Africa%20-%20Hein%20de%20Haas.pdf, p. 52
( )0جشاع بق٩الُت الخٟغ٢ت بحن “الخغمان مً الخغٍت” و”جُُ٣ض الخى٣ل” و٢ض جهضث املخ٨جت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان لهظٍ اإلاؿإلت أل٦ثر مً مغة،
ً
وؤوضخذ ؤن الخٟغ٢ت بُجهجا ج٨جً ف صعظت ؤو قضة ؤلاظغاء ال ف َبُٗخه ؤو ظىَغة وج٩ىن الخٟغ٢ت بُجهجا جإؾِؿا ٖلى َظا الخُٛحر مؿإلت شسهُت
ً
ال مىيىُٖت ،وبجٗجى آزغ جىُلَ ٤ظٍ الخٟغ٢ت ف خالت الصسو اإلاٗجي املخغوم مً الخغٍت م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع َبٗا ظجلت مً املخضصاث
والًىابِ ألازغي مشل مضة الخغمان مً الخغٍت وَغٍ٣ت الخغمان وطل ٪بخ٣ضًغ صعظت الخُُ٣ض ولل٣ى ٫بىظىص خغمان مً الخغٍت ؤو جُُ٣ض بدغٍت
الخى٣ل :عاظ٘ دمحم ًىؾٖ ٠لىان ،دمحم زلُل اإلاىسخى ،ال٣اهىن الضول لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الجؼء الشاوي الخ٣ى ١املخجُت ٍ ،الغابٗت ،صاع الش٣اٞت لليكغ
والخىػَٖ٘ ،جان ،0102 ،نـ .000
( )0عاظ٘ ،ؾٗضي دمحم السُُب ،خ٣ى ١ؤلاوؿان بحن الدكغَ٘ والخُبُ ،٤ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،بحروث ،0117 ،نـ 37
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وعٚم ألازغ الكضًض للخغمان مً الخغٍتً ،خ٨غع حٗغى اإلاهاظغًٍ ف ؾُا ١خغ٧اث الجزوح ال٨بري لالخخجاػ ؤلاصاعي،
وؤخُاها ما ً٩ىن َظا الاخخجاػ بظباعي ؤو ختى ألظل ٚحر مؿمى ،و٢ض ًدخجؼ اإلاهاظغون ف ْغو ٝال بوؿاهُت ومهُىت،
مجها الا٦خٓاّ اإلاؿخضًم ،والٓغوٚ ٝحر الصخُت ،والاٞخ٣اع بلى الخٛظًت ال٩اُٞت ،واعجٟإ مؿخىٍاث الٗى ،٠وٍغجبِ
الاخخجاػ ؤلاصاعي الُىٍل ألاظل بجكا٧ل الصخت الىٟؿُت ،وٍغظ٘ طل ٪بلى ٖضم بم٩اهُت الخهىٖ ٫لى الغٖاًت
الصخُت -الىٟؿُت وزضماتها.

الفغع الغابؼ
طمان خماًت وخضة أؾغاملهاحغٍن
وجىو اإلااصة  )۰( ۲۹مً الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖلى ؤن ألاؾغة ه الىخضة الججاُٖت
الُبُُٗت وألاؾاؾُت ف املجخج٘ ،ولها خ ٤الخجخ٘ بدجاًت املجخج٘ والضولت.
ؤقاعث الضو ٫ألاًٖاء ،ف ال٣ٟغة  35مً بٖالن هُىٍىع ،٥بلى ؤنها ؾدىٓغ ف جِؿحر ٞغم الهجغة آلامىت واإلاىٓجت
وال٣اهىهُت ،بجا ٌكجل ،ف ظجلت ؤمىع ؤزغي وخؿب الا٢خًاء ،ظج٘ قجل ألاؾغة.
وجغٚم اإلااصة  7مً اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل الضوٖ ٫لى الالتزام بٗضم ٞهل ألاَٟا ًٖ ٫آبائهم عٚم بعاصتهم .وٍىُىي
مبضؤ ظج٘ قجل ألاؾغة ٖلى وُْٟت و٢اثُت َامت لؤلَٟا ٫ف ؾُا ١الهجغة ،ال ؾُجا ف خالت ألاَٟاٚ ٫حر اإلاصخىبحن
ً
ً
ً
واإلاىٟهلحن ًٖ طويهم وَك٩ل ظج٘ قجل ألاؾغة ؤًًا ٖىهغا عثِؿُا ف ؾُاؾاث ؤلاصماط.
ً
ٚحر ؤهه ًبضو ؤن ألاهٓجت ؤنبدذ ؤ٦ثر نغامت ف مسخل ٠البلضان ،بط جٟغى ُ٢ىصا ظضًضة ججٗل ظج٘ قجل
ألاؾغة ؤ٦ثر نٗىبت ( .)1والاٞتراى الًججي للؿُاؾاث ف الٗضًض مً الضوَ ٫ى ؤن ظج٘ الكجل ًيبػ ؤن ًدضر ف
البلض ألانل  ،بال ؤن الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  4للجىت خ٣ى ١الُٟل ًىو بىيىح ٖلى ؤن اإلاهالر الٗلُا للُٟل ًيبػ ؤن
ج٩ىن ه الاٖخباع ألاو ،٫وؤهه ًيبػ ٖضم الؿع لجج٘ الكجل ف البلض ألانل ٖىضما ج٩ىن َىا“ ٥مساَغ مٗ٣ىلت” بإن
جاصي َظٍ الٗىصة بلى اهتها ٥خ٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾُت للُٟل (ال٣ٟغة  .)60وجىو اإلااصة  01مً الاجٟاُ٢ت ٖلى ؤهه
ً
ًجب صاثجا الىٓغ ف ظج٘ الكجل م٘ مغاٖاة اإلاهالر الٗلُا للُٟل.

()0

الخ٣غٍغ الٟغٍ ٤الٗالمي اإلاٗجي بالهجغة“ ،صخُٟت و٢اج٘ بكإن ؤزغ ألاػمت الا٢خهاصًت ٖلى الهجغة وخ٣ى ١الُٟل” (حكغًٍ ألاو/٫ؤ٦خىبغ .)0117
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املﺒدث الشاني
الحﻘﻮق الاقخصاصًت والاحخماغُت والشﻘاﻓُت والخهامل
َىا ٥مججىٖت مً الخ٣ىً ١جب ٖلى الضوٟ٦ ٫التها للجهاظغ ٚحر الىٓامي والتي ؤ٢غتها الاجٟاُ٢اث الضولُت٦ ،دض
ً
ؤصوي للخٗامل م٘ اإلاهاظغ ٚحر الىٓامي باٖخباعٍ بوؿاها واإلاخٗل٣ت بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت باٖخباعَا
خ٣ى٢ا ؤؾاؾُت ومدىعٍت للجهاظغًٍ٣ٞ .ض ٢ؿجىا اإلابدض بلى اإلاُالب آلاجُت.
املؼلب لاوى
خماًت خق املهاحغٍن في الخضماث لاؾاؾُت

الفغع لاوى
طمان خق املهاحغٍن في أغلى مؿخﻮى ممنن من الصحت الﺒضنُت والنفؿُت
حصج٘ ال٣ٟغة  ۹۱مً بٖالن هُىٍىع ٥الضوٖ ٫لى الخهضي ملساَغ حٗغى اإلاهاظغًٍ والؿ٩ان اإلاخى٣لحن للٗضوي
بٟحروؽ ه٣و اإلاىاٖت البكغٍت وٖلى جلبُت اخخُاظاتهم املخضصة ف مجا ٫الغٖاًت الصخُت.
وج٣غ الضو ٫ألاَغا ٝف الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت ،ف اإلااصة  ۰۲مىه ،بد٤
٧ل بوؿان ف الخجخ٘ بإٖلى مؿخىي ًج ً٨بلىٚه مً الصخت البضهُت والٗ٣لُت.
وجُبُ ٤خ ٤اإلاهاظغًٍ ف الصخت مٟ٨ى ٫بج٣خطخى مبضؤ ٖضم الخجُحز اإلاىهىم ٖلُه ف ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١
ؤلاوؿان واإلااصة  0-0مً الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال
الخهغ .وٖالوة ٖلى طل ،٪ؤ٦ضث اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت بىيىح ؤن الضو ٫ملؼمت
بًجان بجاخت ٞغم مخ٩اٞئت لججُ٘ ألاشسام بجً ٞحهم اإلاهاظغون للخهىٖ ٫لى السضماث الصخُت الى٢اثُت
والٗالظُت واإلاؿ٨ىت بهغ ٝالىٓغ ًٖ اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي والىزاث ٤ال٣اهىهُت (.)1
وباإلياٞت بلى طل ،٪جلؼم اإلااصة  21مً اجٟاُ٢ت الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ بالخدضًض الضو ٫بًجان ج٩اٞا ٞغم الخهى٫
ً
ٖلى زضماث الغٖاًت الصخُت للٗجا ٫اإلاهاظغًٍ الىٓامُحن وؤٞغاص ؤؾغَم .وجٟ٨ل الاجٟاُ٢ت ؤًًا خ ٤الٗجا٫
اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم ف جل٣ي ؤي ٖىاًت َبُت َاعثت لخ ٟٔخُاتهم ؤو جالف يغع ًلخ ٤بصختهم وال ًجٖ ً٨الظه

()0

ال٣ٟغة  12مً اإلاغظ٘ هٟؿه وال٣ٟغة  11مً الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  ،01اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت.
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بهغ ٝالىٓغ ًٖ الىي٘ ٚحر الىٓامي إل٢امتهم ؤو ٖجلهم (اإلااصة .)06
و٦شحرا ما جدؿبب الٓغو ٝالتي ًًُغ ٞحها اإلاهاظغون بلى الؿٟغ ،وْغو ٝمِٗكتهم وٖجلهم ف بلض الٗبىع،
وْغو ٝاؾخ٣بالهم ،ف خغمانهم مً الٗىامل ألاؾاؾُت املخضصة لخ٣هم ف الصخت ،و٢ض جاصي بلى هخاثج صخُت ؾِئت.
٦جا ج٨خىٖ ٠جلُت الىنى ٫بلى الٗالط الًغوعي واإلاىاؾب حُٗ٣ضاث بؿبب ٖضة ٖىامل ،مجها الٗ٣باث ال٣اهىهُت،
والخ٩لٟت ،واإلاؿاثل الش٣اُٞت واللٛىٍت .و٢ض ًدغم اإلاهاظغون ٚحر الىٓامُحن مً الخهىٖ ٫لى الغٖاًت الصخُت ،بد٨م
ال٣اهىن ؤو بد٨م الىا.٘٢
وحٗترى الهٗىباث ج٣ضًم الٗالط للؿ٩ان اإلاخى٣لحن ،بجا ف طلٖ ٪الط خاالث الصخت الىٟؿُت والخاالث اإلاغيُت
اإلاؼمىت ،مجا ٌٗجي ؤن ال٨شحر مً اإلاهاظغًٍ ؾًُُغون بلى الخُبِب الظاحي ؤو ؾُٗخجضون ٖلى بضاثل ٚحر عؾجُت.
خق النؿاء والفخُاث املهاحغاث في الصحت
جًجً اإلااصة  00مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظجُ٘ ؤق٩ا ٫الخجُحز يض اإلاغؤة الخ ٤ف الخهىٖ ٫لى زضماث الغٖاًت
الصخُت ،بجا ٞحها زضماث جىُٓم ألاؾغةٖ ،لى ؤؾاؽ اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة .وجدؿم َظٍ اإلااصة بهٟت زانت
بىظاَتها بط جىاظه اليؿاء والٟخُاث اإلاهاظغاث جدضًاث مُٗىت ف مُضان الصخت٣ٞ .ض ًخٗغيً للخجُحز الجيسخي
والخجُحز ٖلى ؤؾاؽ هىٕ الجيـ مشل بلؼامهً بةظغاء ازخباع ال٨ك ًٖ ٠مغى ؤلاًضػ والٗضوي بٟحروؾه ؤو ازخباع
ً
الخجل ؤو ؾاثغ الازخباعاث صون الخهىٖ ٫لى مىا٣ٞتهًًٞ ،ال ًٖ حٗغيهً لالٖخضاء الجيسخي والبضوي مً ظاهب
الٗجالء واإلاغا٣ٞحن ؤزىاء الٗبىع(.)1
ّ
وَكٛل الٗضًض مً اإلاهاظغاث ف البلضان اإلاًُٟت ألصاء ؤٖجا ٫جخُلب مهاعاث مخضهُت ف ُ٢اٖاث الخهيُ٘ ؤو
ً
ٚالبا ما ًٟخ٣غن بلى وي٘ ٢اهىوي و٢لجا ًخِؿغ لهً الخهىٖ ٫لى السضماث الصخُت .و ّ
ًَ
زضمت اإلاىاػ ٫ؤو الترُٞه و
ً
٦شحرا ما ًخٗغيً لالؾخٛال ٫و/ؤو الٗى ٠البضوي والجيسخي مً ظاهب ؤعباب ٖجلهً ؤو ػباثجهً .و٢ض ًخٗغيً بىظه
زام لئلنابت بٗضوي ؤلاًضػ وال ًخاح لهً ؾىي ال٣لُل مً ٞغم الٗجل البضًلت(.)2

()0
()0

لجىت الً٣اء ٖلى الخجُحز يض اإلاغؤة ،الخىنُت الٗامت ع٢م  ،)0116(04ال٣ٟغاث  00و 05و.06
اهٓغ اإلاغظ٘ الخال :
UNAIDS, “HIV and International Labour Migration”, Policy Brief, June 2008, first page.
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خق لاػفاى املهاحغٍن في الصحت
جىو اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل بك٩ل مؿخٖ ٌُٟلى خ ٤الُٟل ف الخجخ٘ بإٖلى مؿخىي نخ ًج ً٨بلىٚه (اإلااصة
 .)02وجلتزم الضو ٫بجىظب جل ٪اإلااصة ببظ٢ ٫هاعي ظهضَا “لخًجً ؤال ًُدغم ؤي َٟل مً خ٣ه ف الخهىٖ ٫لى
زضماث الغٖاًت الصخُت َظٍ” بىؾاثل مجها “اإلاؿاٖضة الُبُت والغٖاًت الصخُت الالػمخحن” لؤلَٟا ٫وٟ٦الت “الغٖاًت
الصخُت اإلاىاؾبت لؤلمهاث ٢بل الىالصة وبٗضَا”.
ولؤلؾَ ،٠ىاٞ ٥ىاعَ ١اثلت بحن اإلاٗاًحر الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان وجىُٟظَا الٟٗل ف مجا ٫الغٖاًت الصخُت
لٟاثضة ألاَٟا ٫اإلاهاظغًٍ ؾىاء ؤ٧اهىا مخجخٗحن بىي٘ هٓامي ؤو ٚحر هٓامي ؤم مصخىبحن ؤو ٚحر مصخىبحن .وللغٖاًت
ً
ٚحر ال٩اُٞت ٖىا٢ب َىٍلت ألامض ٖلى هجى الُٟل .وٖلُه وف يىء واظب الضو ٫اإلاخجشل ف خجاًت ؤقض الٟئاث يٟٗا،
ً
ًيبػ ؤن ًهبذ جِؿغ خهى ٫ألاَٟا ٫اإلاهاظغًٍ ٖلى الغٖاًت الصخُت ؤمغا طا ؤولىٍت ملخت.
ً
و٢ض ًازغ وي٘ آلاباء اإلاهاظغًٍ ال٣اهىوي ؤًًا ف خهى ٫ؤَٟا ٫اإلاهاظغًٍ ٖلى زضماث الغٖاًت الصخُت .ولٗل
بٌٗ ؤبىاء اإلاهاظغًٍ َم مً مىاَجي البلض اإلاًُ ٠بج٣خطخى مبضؤ خ ٤ألاعى بال ؤنهم ٢ض ًٓلىن ًىاظهىن الٗىاث ٤ف
الخهىٖ ٫لى الغٖاًت الصخُت وزانت بطا ٧ان آبائَم مهاظغًٍ ال ًخجخٗىن بىي٘ هٓامي وجغصصوا بالخال ف الؿع بلى
الخهىٖ ٫لى الغٖاًت الصخُت زكُت ال٨ك ًٖ ٠ويٗهم ٦جهاظغًٍ .وٖلى هدى مجازل ،ال ٌؿخُٟض الٗضًض مً
ألاَٟاٚ ٫حر اإلاخجخٗحن بىي٘ هٓامي مً الىٓم التي حؿتهض ٝؤبىاء اإلاهاظغًٍ طوي الضزل اإلاىس ٌٟوجىٞغ الغٖاًت
الصخُت بهغ ٝالىٓغ ًٖ ال٣ضعة ٖلى الؿضاص ألن آباءَم ًترصصون ف اللجىء بلى السضماث الاظخجاُٖت مساٞت جبلُٜ
الؿلُاث ٖجهم(.)1
وٖالوة ٖلى طل٢ ،٪ض جدى ٫بٌٗ ال٣ىاهحن والؿُاؾاث والخضابحر بهىعة ٚحر مباقغة صون خهى ٫ؤبىاء اإلاهاظغًٍ
ً
ٚحر الىٓامُحن ٖلى السضماث الصخُت .وف بٌٗ البلضان مشالً ،جب ٖلى الىالضة ؤن ج٩ىن مهاظغة هٓامُت ل٩ي
جدهل ٖلى قهاصة مُالص إلاىلىصَا مجا ًجٗل مً الهٗب جِؿغ خهى ٫ؤبىاء اإلاهاظغًٍ ٚحر اإلاخجخٗحن بىي٘ هٓامي
ٖلى زضماث الغٖاًت الصخُت.

( )0اهٓغ اإلاغظ٘ الخال :
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
خماًت خق املهاحغٍن في الخػلُﻢ
حٗهضث الضو ٫ألاًٖاء ،ف ال٣ٟغة  ۹۳مً بٖالن هُىٍىع ،٥باجساط جضابحر لخدؿحن اهضماط اإلاهاظغًٍ والالظئحن
واخخىائهم ،خؿب الا٢خًاء ،وم٘ ؤلاقاعة بىظه زام بلى بجاخت خهىلهم ٖلى الخٗلُم ،مً بحن ؤمىع ؤزغي .وجلتزم
الضو ٫ألاَغا ٝف الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت ،ف ال٣ٟغة  )۰( ۰۹مىه ،باإل٢غاع
بد٧ ٤ل ٞغص ف ال الخٗلُم.
وال ًدؿجى لؤلَٟا ٫اإلاهاظغًٍ ،ف ٦شحر مً ألاخُان ،الخجخ٘ بد٣هم ف الخٗلُم .وف الٗضًض مً البلضانً ،جى٘
ال٣اهىن ألاَٟا ٫اإلاهاظغًٍ ،الظًً َم ف وي٘ ٚحر ٢اهىوي ،مً الالخدا ١بالخٗلُم .بل بهه ف البلضان التي ٌٗتر٢ ٝاهىنها
الىَجي بد ٤الججُ٘ ف الخٗلُم ٢ض ٌعجؼ ألاَٟا ٫اإلاهاظغون ًٖ الظَاب بلى اإلاضاعؽ بؿبب اإلاىا ٠٢والؿلىُ٦اث
الخجُحزًت .وٖالوة ٖلى طل٢ ،٪ض ٌٗؼ ٝآلاباء ًٖ بعؾا ٫ؤبىائهم بلى اإلاضاعؽ زىٞا مً الٗى ٠اإلاغجبِ ب٨غٍ ألاظاهب ؤو
مً ا٦دكاٞهم وجغخُلهم.
وزجت ٖ٣باث ؤزغي حٗترى الالخدا ١بالخٗلُم ،مجها اقتراَاث اؾخسغاط وزاث ٤مُٗىت٧ ،ةزباث الهىٍت وؤلا٢امت
وقهاصة اإلاُالص والسجل الُبي .وف بٌٗ الخاالثًُ ،لب مً ؤؾغ اإلاهاظغًٍ ص ٘ٞعؾىم صعاؾُت بآَت ،و٢ض ًًُغ
بٌٗ ألاَٟا ٫اإلاهاظغًٍ ؤًًا بلى الٗجل إلٖالت ؤهٟؿهم ؤو لض ٘ٞه٣ٟاث عخلتهم ،ومً زم ال ًلخد٣ىن باإلاضاعؽ
خق لاػفاى املهاحغٍن في الخػلُﻢ
ًج ً٨ؤن ًىاظه ألاَٟا ٫ف ؾُا ١الهجغة ٖىاثٖ ٤جلُت و٢اهىهُت إلٖجا ٫خ٣هم ف الخٗلُم .و٢ض ًجىٗهم مً
الالخدا ١باإلاضاعؽ السى ٝمً ؤن ًُبل ًٖ ٜخالتهم ٚحر ال٣اهىهُت ،و٦ظلٖ ٪ضم ال٣ضعة ٖلى ص ٘ٞالغؾىم وقغاء الؼي
ً
اإلاضعسخي واإلاىاص الضعاؾُت .وٍج ً٨ؤن ًىاظه ألاَٟا ٫اإلاهاظغون ؤًًا ٦غٍ ألاظاهب والٗىهغٍت ف ٢اٖت الضعاؾت ،ؤو
الً ِٛمً ؤؾغَم للخهىٖ ٫لى صزل ،مجا ًاصي بلى اعجٟإ مٗضالث الدؿغب اإلاضعسخي.
وإط حٗتر ٝاجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل باألَجُت ألاؾاؾُت للخٗلُم ف هجى ألاَٟا ٫وخجاًتهمٞ ،ةنها جىو ف اإلااصة 06
ً
ً
ٖلى يغوعة ؤن ً٩ىن الخٗلُم الابخضاجي مخاخا ف ٧ل م٩ان ومجاها “للججُ٘” ،وٖلى يغوعة ؤن حصج٘ الضو ٫جُىٍغ
مسخل ٠ؤق٩ا ٫الخٗلُم الشاهىي ،بجا ٞحها الخٗلُم الٗام واإلانهي ،وظٗلها مخاخت وف مخىاو٧ ٫ل َٟل .وباإلياٞت بلى
طل ،٪جىو الاجٟاُ٢ت ٖلى يغوعة ظٗل اإلاٗلىماث وؤلاعقاصاث الخٗلُجُت واإلاهىُت مخىٞغة لججُ٘ ألاَٟا ٫وف مخىاولهم.
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وجىو اإلااصة  11مً الاجٟاُ٢ت الضولُت لخجاًت خ٣ى ١ظجُ٘ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم ،التي جىُبٖ ٤لى
ظجُ٘ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤؾغَم ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ ويٗهمٖ ،لى ما ًل “ :ل٩ل َٟل مً ؤَٟا ٫الٗامل اإلاهاظغ الخ٤
ألاؾاسخي ف الخهىٖ ٫لى الخٗلُم ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة ف اإلاٗاملت م٘ عٖاًا الضولت اإلاٗىُت .وال ًجىػ ع ٌٞؤو جُُ٣ض
بم٩اهُت الالخدا ١باإلااؾؿاث الخ٩ىمُت للخٗلُم ٢بل اإلاضعسخي ؤو باإلاضاعؽ بؿبب الىي٘ ٚحر الىٓامي مً خُض
ؤلا٢امت ؤو الاؾخسضام ألي مً ألابىًٍ ،ؤو بؿبب الىي٘ ٚحر الىٓامي إل٢امت الُٟل ف صولت الٗجل”.
و٢ض صٖذ لجىت الً٣اء ٖلى الخجُحز الٗىهغي الضو ٫بلى “ججىب الخٟغٍ ٤الٗىهغي ف اإلاضاعؽ وجُبُ ٤مٗاًحر
مسخلٟت ف مٗاملت ٚحر اإلاىاَىحن ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الٗغ ١ؤو اللىن ؤو اليؿب ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو الٗغق ف اإلاضاعؽ
الابخضاثُت واإلاخىؾُت ،وُٞجا ًخٗل ٤بالىنى ٫بلى مغاخل الخٗلُم الٗال ”(.)1
ُ
وؤ٦ضث مد٨جت البلضان ألامغٍُ٨ت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤن الىنى ٫بلى الخٗلُم ؤخض جضابحر الخجاًت السانت التي جلؼم
الضو ٫ألاَغاٖ ٝلى الامخشا ٫لها٦ ،ظل ٪ف خالت ألاَٟا ٫ف ؾُا ١الهجغة (.)2
املؼلب الشاني
خماًت خق الػمل والخضماث الاحخماغُت للمهاحغٍن

الفغع لاوى
طمان خق املهاحغٍن في الػمل بكغوغ غاصلت ومؤاجُت
حٗهضث الضو ٫ألاًٖاء ،ف ال٣ٟغة  35مً بٖالن هُىٍىع ،٥بإن جىل اَخجاما زانا الخُبُ ٤مٗاًحر الٗجل الضهُا
للٗجا ٫اإلاهاظغًٍ بهغ ٝالىٓغ ًٖ ويٗهم .وجلتزم الضو ٫ألاَغا ٝف الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت
والاظخجاُٖت والش٣اُٞت ،ف ال٣ٟغجحن  )۰(4و ۷مىه ،باالٖترا ٝبالخ ٤ف الٗجل ،الظي ٌكجل خ٧ ٤ل شسو ف ؤن جخاح
له بم٩اهُت ٦ؿب عػ٢ه بٗجل ًسخاعٍ ؤو ً٣بله بدغٍت ،و٦ظل ٪بد٧ ٤ل شسو ف الخجخ٘ بكغوٍ ٖجل ٖاصلت ومااجُه .
وٍخٗحن ٖلى الٗضًض مً اإلاهاظغًٍ الٗابغًٍ البدض ًٖ ٖجل مً ؤظل الب٣اء ٖلى ُ٢ض الخُاة وججىٍل ؾٟغَم .وف
ؤٚلب الخاالثً ،خُ٣ض اإلاهاظغون ف َظٍ الٓغو ٝبالٗجل ف الُ٣إ ٚحر الغؾميٖ ،اص ف ْغو ٝزُحرة واؾخٛاللُت.

()0
()0

لجىت الً٣اء ٖلى الخجُحز الٗىهغي ،الخٗلُ ٤الٗام ع٢م .11
اهٓغ مد٨جت البلضان ألامغٍُ٨ت لخ٣ى ١ؤلاوؿانًُ٢ ،ت الٟخاجحن ًحن وبىؾُ٩ى يض الججهىعٍت الضومُيُُ٨ت ،الخ٨م اإلااعر  6ؤًلى/٫ؾبخجبر
 ،0113ال٣ٟغة .063
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وٍخٗغيىن بك٩ل زام للٗجل ال٣ؿغي والسسغة ،بجا ف طلٖ ٪بىصًت الضًً .وج٨خى ٠خجاًت خ٣ى ١الٗجل الىاظبت
للجهاظغًٍ نٗىباث بالٛت ،خُض ٌعجؼ الٗضًض مً اإلاهاظغًٍ ًٖ اللجىء بلى الً٣اء لئلبال ًٖ ٙاهتها٧اث جخٗل٤
بالٗجل ،هٓغة بلى ويٗهم ٚحر ال٣اهىوي ؤو زىٞهم مً اهخ٣ام ؤصخاب الٗجل .و٢ض ًاصي اوٗؼالهم واؾدبٗاصَم
اظخجاُٖت بلى ػٍاصة حٗغيهم لئلًظاء ،وال ؾُجا ؤنهم ٢ض ًجىٗىن مً الاهًجام بلى الى٣اباث وال ًج٨جهم الاؾخٟاصة مً
ألاق٩ا ٫ألازغي للججُٗاث.
وًٍُغ ألاَٟا ٫اإلاهاظغون ف ٦شحر مً ألاخُان ،بلى اإلاؿاَجت ف جىٞحر صزل لؤلؾغة ،ؤو ًدخاظىن ،ف خالت
ؾٟغَم بجٟغصَم ،بلى اإلاا ٫الالػم للب٣اء ٖلى ُ٢ض الخُاة ومىانلت ؾٟغَم .وٍخٗغى ال٨شحر مجهم لٓغوٖ ٝجل
مدٟىٞت باملساَغ ولؿىء اإلاٗاملت وؤلاًظاء .وٍ٣خهغ ٖجل اليؿاء اإلاهاظغاث ف الٛالب ٖلى مهً طاث َاب٘ ظيؿاوي
مٗحن وٚحر عؾجُت ،ج٣ل ٞحها الخجاًت ال٣اهىهُت لخ٣ى ١الٗجل الىاظبت لهً وٍدخجل حٗغيهً ٞحها لالؾخٛال.٫
لاػفاى املهاحغون والػمل
اٖخجضث مىٓجت الٗجل الضولُت اجٟاُ٢خحن جخٗل٣ان بدالت ألاَٟا ٫اإلاهاظغًٍ الظًً ٌٗجلىنٞ .االجٟاُ٢ت ع٢م
ً
 )1(016جلؼم الضو ٫بةلٛاء ٖجل الُٟل وػٍاصة الخض ألاصوى لؿً الٗجل جضعٍجُا.
وجىو ٖالوة ٖلى طلٖ ٪لى ؤن الخض ألاصوى لؿً الٗجل ًيبػ “ؤال ج٣ل ًٖ  03ؾىت” وؤهه ًيبػ خجاًت ظجُ٘
ألاَٟا ٫مً الٗجل السُحر (الظي ٌُ َّ
ٗغٖ ٝلى ؤهه الٗجل “الظي ًدخجل ؤن ٌٗغى صخت ؤو ؾالمت ؤو ؤزال ١الكباب
ً
ً
للسُغ”) .وباإلاشل ،ج٣خطخي اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل مً الضو ٫ؤن جدضص ؾىا مُٗىا لل٣بى ٫للٗجل .وحٗغ ٝاجٟاُ٢ت مىٓجت
الٗجل الضولُت ع٢م  060ؤؾىؤ ؤق٩اٖ ٫جل الُٟل ،التي ًيبػ ؤال ًخٗغى لها ؤي َٟل ،بجا ٞحها ؤق٩ا ٫الغ ،١واؾخٗباص
ُ
اإلاضًً ،ومجاعؾت البٛاء ،والٗجل السُغ .و٢ض ٞؿغ َظا ألازحر ٖلى ؤهه ٌكجل “الٗجل لؿاٖاث َىا ... ٫ؤو الٗجل ف
ً
ألاما ً٦التي ً٩ىن ٞحها الُٟل مُ٣ضا بك٩ل ٚحر مٗ٣ى ٫ف مباوي عب الٗجل” ،الظي ًُ٣هض مىه زضم اإلاىاػ ،٫ؤو
الٗاملىن الظًً ٌِٗكىن وَٗجلىن ف اإلاٗامل اإلاؿخٛلت للٗجا )2( ٫وجىُب ٤ظجُ٘ ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت الضولُت لخجاًت

()0
()0

اٖخجضث مً َغ ٝاإلااججغ الٗام إلاىٓجت الٗجل الضولُت ف  04خؼٍغانً/ىهُى 0751
بضؤ هٟاط َظٍ الاجٟاُ٢ت ف  07خؼٍغانً /ىهُت .0754
مىٓجت الٗجل الضولُت ،الخىنُت ع٢م  071بكإن ؤؾىؤ ؤق٩اٖ ٫جل ألاَٟا .0777 ،٫وباإلياٞت بلى طل ،٪جدمي اإلااصة  10مً اجٟاُ٢ت خ٣ى١
الُٟل ألاَٟا ٫مً الٗجل السُغ والٗجل الظي ًج ً٨ؤن ًازغ ف حٗلُجهم وؤزال٢هم وصختهم .وجىو ال٣ٟغة  1مً اإلااصة  01مً اإلاُشا ١الضول
السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت ٖلى خجاًت مجازلت.
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ً
خ٣ى ١ظجُ٘ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم ؤًًا ٖلى ألاَٟا ٫اإلاهاظغًٍ الٗجا ،٫عٚم ؤن الاجٟاُ٢ت ال حكحر نغاخت
بلى خالت ألاَٟا ٫الظًً يهاظغون لىخضَم للٗجل.

الفغع الشاني
طمان خق املهاحغٍن في مؿخﻮى مػِشخي مناؾب
طکغث الضو ٫ألاًٖاء ،ف ال٣ٟغة  00مً بٖالن هُىٍىع ،٥بالتزامها بإن جدترم خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت
الىاظبت للجهاظغًٍ والالظئحن اختراما ٧امال ،وقضصث ٖلى يغوعة ؤن ًدُا َاالء ألاشسام خُاتهم بإمان و٦غامت.
وو٣ٞا للجاصة  00مً الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت ،جخ ٤ٟالضو ٫ألاَغا ٝف الٗهض
کاً ٝىٞغ ما ًٟي بداظخه مً الٛظاء وال٨ؿاء واإلاإوي ،وبد٣ه ف
ٖلى ؤلا٢غاع بد٧ ٤ل شسو ف مؿخىي مِٗصخي ٍ
جدؿحن مخىانل لٓغوٞه اإلاِٗكُت.
وف جىا ٌ٢ناعر م٘ اإلاٗاًحر الضولُت التي جضٖم ال٨غامت ألانُلت ل٩ل بوؿانًًُ ،غ اإلاهاظغون ،ف ٦شحر مً
ألاخُان ،بلى الِٗل صون ؾ ً٨ونغ ٝنخ مىاؾبحن ،وٍٟخ٣غون ٖاصة بلى ما ًٟ٨ي مً الٛظاء ومُاٍ الكغب ،وٖاصة ما
جىدكغ ألامغاى الجلضًت الىاظجت ًٖ جضوي مؿخىي الىٓاٞت الصخُت ؤو الا٦خٓاّ ،مشل ألامغاى الُٟغٍت والتهاب
الجلض ،م٘ ػٍاصة زُغ ؤلانابت باألمغاى الؿاعٍت.
وف ٦شحر مً ألاخُانًًُ ،غ اإلاهاظغون ٚحر الكغُٖحن ،ف ؤزىاء َغٍ ٤الهجغة ولضي ونىلهم بلى بلض اإلا٣هض،
بد٨م ال٣اهىن ؤو الٓغو ،ٝبلى الِٗل ف مىاَ ٤ؾ٨ىُت مىٗؼلت ومخضَىعة وؾِئت الهُاهت ،وطاث زضماث ومغا٤ٞ
مخضهُت( .)1و٢ض ٌٗجي جدغٍم الهجغة ٚحر الكغُٖت ؤن اإلاهاظغًٍ ال ًج٨جهم اؾدئجاع مؿا ً٦زانت ظُضة؛ وًٍُغَم
ً
بان مهجىعة ،بل وف الٗغاء .وٍدٓغ ٖلحهم ٖاصة ،بد٨م ال٣اهىن ؤو اللىاثذ ؤلاصاعٍت ،بظغاء
طل ٪بلى الِٗل ف ؤ٧ىار ؤو م ٍ
ؤي جدؿِىاث للجباوي التي ٌِٗكىن ٞحها.
وٍدٓغ ٖلى اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن ف الٗضًض مً البلضان ؤلا٢امت ف صوع بًىاء اإلاكغصًً ،و٢ض ال ًظَبىن َم
بلحها بؿبب ال٣ىاٖض التي جلؼم َظٍ الضوع بةبال ٙؾلُاث الهجغة ًٖ هؼالئها .و٢ض ًخٗغى اإلاهاظغون ؤًًا إلزالء
ً
مؿا٦جهم ٢ؿغا ،وَى ما ًج ً٨ؤن ًؼٍض بضوعٍ مً حٗغيهم للدكغص والٗىػ والاخخجاػ وؤلاٖاصة ال٣ؿغٍت.

()0

الخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت للجهاظغًٍ ٚحر الكغُٖحن
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
خق املهاحغٍن في الؿنن اللئق
ً
والخ ٤ف الؿ ً٨الالثَ ٤ى ظؼء ال ًخجؼؤ مً الخ ٤ف الخجخ٘ بجؿخىي مِٗصخي الث ٤و٣ٞا إلاا جىو ٖلُه اإلااصة  0-00مً
ً
الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت .والضو ٫ملؼمت ٖجال بهظٍ اإلااصة باجساط جضابحر
جضعٍجُت ب٣ضع ما جخىٞغ اإلاىاعص لضيها بججهىصَا الٟغصي وًٖ َغٍ ٤اإلاؿاٖضة الضولُت الخترام خ٧ ٤ل شسو ف
الؿ ً٨الالث ٤وخجاًخه والجهىى به بهغ ٝالىٓغ ًٖ ظيؿُت الصسو .وجًجً اإلااصة  3مً الاجٟاُ٢ت الضولُت
ً
للً٣اء ٖلى ظجُ٘ ؤق٩ا ٫الخجُحز الٗىهغي ؤًًا َظا الخ ٤صون ججُحز ٖلى ؤؾاؽ الٗغ ١ؤو اللىن ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو
ؤلازجي (اإلااصة  )ٌ(3و٢ض ؤ٦ضث لجىت الً٣اء ٖلى الخجُحز الٗىهغي خٓغ الخجُحز ٖلى ؤؾاؽ الجيؿُت (. )1
٦جا جلؼم الضو ٫بجىظب اإلااصة  0-42مً اجٟاُ٢ت الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ بخٗؼٍؼ “الٓغو ٝالؿلُجت والٗاصلت وؤلاوؿاهُت”
ُٞجا ًخٗل ٤بالهجغة الضولُت مجا ًج ً٨ال٣ى ٫بهه ًىُىي ٖلى الخ ٤ف الؿ ً٨الالث ٤لججُ٘ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ.
خق املهاحغاث في الؿنن اللئق
جىاظه اإلاغؤة بؿبب الخجُحز ٖىاث٦ ٤بري ف الخهىٖ ٫لى الؿ ً٨الالث )2(٤وجخٗغى اإلاغؤة اإلاهاظغة لٗضة ؤق٩ا٫
ً
ً
مً الخجُحز هٓغا بلى ويٗها اإلاهجل ف املجخجٗاث .وٚالبا ما ج٩ىن ٞغم ؾى ١الٗجل اإلاخاخت للجغؤة ف البلضان الىامُت
ً
مىظهت هدى ؤوكُت الغٖاًت وألاقٛا ٫اإلاجزلُت وؤٖجا ٫الُ٣إ ٚحر الغؾمي التي ٦شحرا ما ج٩ىن ألاظىع ٞحها مىسًٟت
ً
للٛاًت وؾبل خجاًت الٗجا ٫يئُلت ظضا( .)3ومً الجل ؤن ًازغ وي٘ اإلاغؤة اإلاهاظغة الاظخجاع والا٢خهاصي اإلاخضوي
ً
ً
الىاظم ًٖ طل ٪جإزحرا ياثغا ف ٞغم خهىلها ٖلى الؿ.ً٨
وف بَاع بٌٗ اإلاهً مشل ألاقٛا ٫اإلاجزلُت٢ ،ض ًىٞغ ؤعباب الٗجل اإلاؿا ً٦للٗامالث اإلاهاظغاث ؤو ًٟغى ال٣اهىن
ٖلحهً ؤلا٢امت م٘ ؤعباب الٗجل ٦جؼء مً قغوٍ مىذ الخإقحرة ٖلى ؤؾاؽ الٟ٨الت( .)4وٖلى الغٚم مً طل ،٪حكحر
( )0لجىت الً٣اء ٖلى الخجُحز الٗىهغي ،الخىنُت الٗامت ع٢م  ،11ال٣ٟغة .10
( )0اهٓغ ج٣غٍغي اإلا٣غع السام اإلاٗجي بالؿ ً٨الالث( ٤الىزُ٣خان  E/CN.4/2006/118و.)E/CN.4/2005/43
( )1اهٓغ اإلاغظ٘ الخال .UNDP, Human Development Report 2009, p. 51 :
( )2اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫اإلاغظ٘ الخال :
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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ج٣اعٍغ ٖضًضة بلى ْغو ٝزاصماث اإلاىاػ ٫الؿ٨ىُت التي ال ج٩ىن الث٣ت ٖلى ؤلاَال ١وجٟخ٣غ بلى اإلاُاٍ الهالخت للكغب ؤو
ً
اإلاغا ٤ٞالصخُت اإلاىاؾبت ف الٛالب ( .)1و٢ض ال جخجخ٘ ؤًًا جل ٪الساصماث بإي خُاة زانت وٍجبرن ٖلى الىىم ٖلى
ؤعى ٚغ ٝاإلاُابش ؤو الخجاماث مجا يهحن ٦غامتهً وٍاصي بلى ؤلاًظاء الىٟسخي( .)2وختى ف مشل َظٍ الخاالث ،جترصص
اإلاهاظغاث ف الاقخ٩اء مً الٓغو ٝالؿ٨ىُت زكُت ؤن ً٣ٟضن ٖجلهً وٍغٚجً ٖلى بزالء اإلاؿا ً٦مجا ًضًم اهتها٧اث
خ٣هً ف الؿ ً٨الالث.٤
خق لاػفاى املهاحغٍن في الؿنن اللئق
جٟ٨ل اإلااصة  05مً اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل بالخدضًض خ ٤ألاَٟا ٫ف الؿ ً٨الالث ٤بط حٗتر ٝبد٧ ٤ل َٟل ف
مؿخىي مِٗصخي الث ٤لىجىٍ البضوي والٗ٣ل والغوح واإلاٗىىي والاظخجاع ٦ .جا جلؼم الضوٖ ٫ىض الا٢خًاء بخىٞحر بغامج
اإلاؿاٖضة والضٖم اإلااصًحن لآلباء وٚحرَم مً اإلاؿاولحن ًٖ الُٟل وال ؾُجا ف مجاالث الخٛظًت واإلالبـ واإلاؿ .ً٨وال
ً٣خهغ الخجخ٘ بهظا الخٖ ٤لى ألاَٟا ٫اإلاىاَىحن بل ٌكجل ظجُ٘ ألاَٟا ٫بجً ٞحهم ملخجؿى اللجىء والالظئىن
واإلاهاظغون بهغ ٝالىٓغ ًٖ ظيؿُتهم وويٗهم ٦جهاظغًٍ ؤو ٗ٦ضًمي الجيؿُت(.)3
ً
ً
ً
و٢ض ًازغ اوٗضام الؿ ً٨الالث ٤جإزحرا قضًضا ف ألاَٟا ٫هٓغا بلى ج٩امل الهلت بحن خ٣ى ١ألاَٟا ٫ف الؿً٨
وْغوِٖ ٝكهم وهجىَم اإلاٗغف والجؿضي والش٣اف والٗاَٟي والاظخجاع  .وَٗخبر جىٞحر بِئت مِٗكُت آمىت ومإمىهت
ً
ً
لؤلَٟا ٫ؤمغا خاؾجا لخد ٤ُ٣مججىٖت ٧املت مً خ٣ى ١ؤلاوؿان ألازغي مشل الخ ٤ف الخٗلُم والخ ٤ف الصخت
والخ ٤ف ألامً الصسصخي.
وٍؼصاص ال٣ل ٤بكإن ألاَٟا ٫اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن الظًً ًخدضص خ٣هم ف الؿ ً٨الالث ٤بدؿب ْغوٝ
الاؾدبٗاص الاظخجاع التي جسً٘ لها ؤؾغَم .وٖضم جِؿغ الؿ ً٨الالث ٤لآلباء اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن ٌٗجي خغمان
ً
ً
ؤبىائهم مً الؿ ً٨ؤًًا .و٢ض ؤبل ٜاإلا٣غع السام ؤًًا بداالث جبضي ٞحها الؿلُاث اؾخٗضاصَا لخ٣ضًم اإلاؿاٖضة
الؿ٨ىُت بلى ألاَٟا ٫اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن ولِـ بلى ؤؾغَم .وجيكإ ًٖ طل ٪خاالث ٖهِبت ًخٗحن ٞحها ٖلى ألاَٟا٫
ؤن ًسخاعوا بما الِٗل م٘ ؤؾغَم بالخٗغى لسُغ الدكغص وإما الاهٟهاٖ ٫جها مً ؤظل جل٣ي اإلاؿاٖضة الؿ٨ىُت.
()0
()0
()1

لجىت الً٣اء ٖلى الخجُحز يض اإلاغؤة ،الخىنُت الٗامت ع٢م  ،04ال٣ٟغة .05
اهٓغ اإلاغظ٘ الخال .Human Rights Watch, “As if I Am Not Human”, p. 51 :
لجىت خ٣ى ١الُٟل ،الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  ،)0113(4ال٣ٟغة .00
لجىت خ٣ى ١الُٟل ،الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  ،)0113(4ال٣ٟغة .00
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املﺒدث الشالث
أهﻢ الحﻘﻮق املنتهنت ﺑالنؿﺒت للمهاحغٍن غحرالنظامُحن
ًخٗغى اإلاهاظغون بلى زغ ١واهتها٧اث لخ٣ى ١ؤلاوؿان ألؾباب مجها ؤنهم ًٟخ٣غون بلى الخجاًت ال٣اهىهُت و٢ض
٢ؿجىا اإلابدض بلى اإلاُالب آلاجُت.
املؼلب لاوى
انتهاك الحﻘﻮق لاؾاؾُت للمهاحغٍن
٢ض ًىاظه اإلاهاظغون تهضًضاث واهتها٧اث للخ٣ى ١ألاؾاؾُت مجا تهضص خُاة اإلاهاظغًٍ ٦ججاعؾاث الاٖتراى
السُغةٖ ،جلُاث ؤلابٗاص الججاع واهتها٧اث مبضؤ ٖضم الُغص ،الاخخجاػ الخٗؿٟي وْغو ٝالاخخجاػ ٚحر اإلاالثجت،
الٗى ٠وؤلاًظاء والاؾخٛال.٫

الفغع لاوى
مماعؾاث الاغتراض الخؼغة
ج٣خطخي الاجٟاُ٢ت الضولُت للبدض وؤلاه٣اط ف البدغ ( )۰۳۷۳مً الضو ٫ألاَغا ٝيجان ج٣ضم اإلاؿاٖضة بلى ؤي
شسو مؿخُٛض ف البدغ ،بهغ ٝالىٓغ ًٖ ظيؿُت َظا الصسو ؤو نٟخه ؤو الٓغو ٝالتي وظض ٞحها ،وجلبُت
اخخُاظاجه الُبُت ؤو اخخُاظاجه ألازغي وإًهاله بلى م٩ان آمً .وؤونذ اإلاٟىيُت بإن جخ ٤ٟالضو ٫بكإن اإلا٣هىص
بجٟاَُم خالت الكضة وؤ٢غب م٩ان آمً ولبر ألامان ،بهض ٝحٗؼٍؼ خجاًت خ٣ى ١ؤلاوؿان للجهاظغًٍ(.)1
وٖلى الغٚم مً َظٍ اإلاباصت الىاضخت الىاعصة ف ال٣اهىن الضول ٢ ،ـض ًخـغصص عبابىـت اإلاغا٦ـب ف الىٞـاء بالتزاماتهم
اإلاخجشلـت ف ج٣ضًم اإلاؿاٖضة للجهاظغًٍ ف البدغ .وَىـاٖ ٥ـضة ؤؾـباب لهـظا الخـغصصٞ .جـً اإلاـغجر ؤن ًخُلـب به٣ـاط
ألاقـسام ف البدغ الاهدغا ًٖ ٝالضعب اإلاٗتزم ،ألامغ الظي ٢ض ج٩ىن له آزاع ٦بحرة مً خُض الخ٩لٟت ٖلى الؿُٟىت
ً
اإلاٗىُـت .وٍج٨ـً ؤن ج٨ـىن َىـا ٥ؤًًـا زكُت مً َّؤن الؿلُاث ٢ض ال ج٣بل هؼوَ ٫ـاالء ألاقـسام ،و٢ـض ًهـبذ ٢باَىـت
الؿـٖ ًٟـال٣حن ف زًـم ظـض ٫الضولـت بكإن الجهت التي جٖ ٘٣لحها اإلاؿاولُت ًٖ ألاشسام الظًً جم به٣اطٍ()2م.

()0
()0

اإلاٟىيُت ،اإلاباصت واإلاباصت الخىظحهُت اإلاىصخي ما ُٞجا ًخٗل ٤بد٣ى ١ؤلاوؿان والاججاع باألشسام ٖلى الخضوص الضولُت ،اإلابضؤ الخىظُهي ۰۹-2
اهٓغ.Southern Europe, Council of Europe, Parliamentary Assembly, Europe„s ‘Boat-people„ mixed migration flows by sea into :
11 July 2008, Doc. 11688, p.11, available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/487c61f616.html
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ً
وجبٗا للج٩ان الظي ًخم ُٞه ؤلاه٣ـاطً ،ج٨ـً ؤن جيكإ ً٢اًا مشـل ماَُـت البلـض الـظي ًيبٛـي ؤن ًـخم ُٞـه بهـؼا ٫ألاقـسام الـظًً
جم به٣ـاطَم ،وإلى مـتى ؾـِب٣ىن ٖلـى مـتن اإلاغ٦ـب الـظي ؤه٣ـظَم ،وُُٟ٦ـت يـجان جؼوٍـضَم بالٛـظاء واإلاـاء والغٖاًـت الُبُـت
الًـغوعٍت ،وماَُـت الجهـت الـتي جخدجـل ج٩الُ ٠ؤلاه٣اط ف البدغ ،وُُٟ٦ت الخإ٦ض مً الخُ٣ض بجبضؤ ٖضم ؤلاٖاصة ال٣ؿغٍت (.)1
ً
ً
ً
وًٞال ًٖ َـظٍ الخدـضًاثَ ،ىـا ٥ؤًًـا اٖخبـاعاث جسـو جدضًـضا تهغٍب اإلاهـاظغًٍ ف البدـغ ٢ـض جـغصٕ عبابىـت
الؿـٖ ًٟـً الايُالٕ باإله٣اطٞ .جً هاخُت٢ ،ض ٌكٗغ عبابىت الؿـ ًٟبـال٣ل ٤مـً ؤن َّ
جىٟـظ ٖجلُـاث بدـض مُىلـت
بىاؾـُت ؾـٟجهم ،ؤو ؤن جدخجؼ ؾٟجهم ألٚغاى الخد )2( ٤ُ٣وٍخجشل مهضع ٢ل ٤عثِسخي آزغ ف َّؤن عبابىت الؿ٢ ًٟـض
ً
()3
ًخـغصصون ف به٣ـاط اإلاهـاظغًٍ اإلاٗغيحن للسُغ ف البدغ زىٞا مً اإلاالخ٣ت الً٣اثُت بتهجت تهغٍب اإلاهـاظغًٍ

الفغع الشاني
غملُاث إلابػاص الجماعي و انتهاماث مﺒضأ غضم الؼغص
ًُ٣ض ال٣اهىن الضول لخ٣ى ١ؤلاوؿان خ ٤الضو ٫طاث الؿُاصة ف ببٗاص اإلاهاظغًٍ مً ب٢لُجها ٖىضما ً٩ىن اإلاهاظغ
مٗغيا لًغع قضًض ف خاٖ ٫ىصجه ( .)4وؤلابٗاص الججاع مدٓىع باٖخباعٍ مبضؤ مً مباصت ال٣اهىن الضول الٗام (.)5
وؤٖغب اإلا٣غع السام اإلاٗجي بد٣ى ١ؤلاوؿان للجهاظغًٍ ًٖ ٢ل٣ه بػاء ٖجلُاث الُغص مً ؤوعوبا بلى بلضان اإلايكإ
وبلضان ؤزغي جدؿم بًٗ ٠ؾُاصة ال٣اهىن وجضوي هٓم اللجىء ٞحها ،وه ٖجلُاث هٟظث ف بَاع اجٟا٢اث زىاثُت(.)6

()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
( )0اهٓغ :م٨خب ألامم اإلاخدضة اإلاٗجي باملسضعاث والجغٍجت ،مججىٖت ؤصواث إلا٩اٞدت تهغٍب اإلاهاظغًٍ ،ألاصاة  ،2-6ؤلاه٣اط ف البدغ.
( )1وع٢ت مىا٢كت ناصعة مً م٨خب ألامم اإلاخدضة اإلاٗجي باملسضعاث والجغٍجت:
Transnational Organized Crime in the Fishing Industry,2011, , p.64
( )2ؤهٓغ مىظؼ اإلاخضزل الظي ٖغيه مٟىى ألامم اإلاخدضة الؿامي لخ٣ى ١ؤلاوؿان بىاء ٖلى بطن ناصع ًٖ املخ٨جت ف  7حكغًٍ ألاو/٫ؤ٦خىبغ
 ،۲۱۰۲ف املخ٨جت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ن .ص .ون .ث .يض بؾباهُا ،الًِ٣خان ع٢م  6453/03و .6475/03مخاح ٖلى الهٟدت:
www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/ThirdParty Intervention.pdf
( )3اهٓغ الاجٟاُ٢ت الضولُت لخجاًت خ٣ى ١ظجُ٘ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم ،اإلااصة )۰( ۲۲؛ و٦ظل ٪اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،الخٗلُ٤
الٗام ع٢م  )0764( 03بكإن وي٘ ألاظاهب بجىظب الٗهض؛ ولجىت الً٣اء ٖلى الخجُحز الٗىهغي ،الخىنُت الٗامت ع٢م  )۲۱۱۲(۹۱بكإن الخجُحز
يض ٚحر اإلاىاَىحن ،ال٣ٟغة ۲۳
اهٓغ اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت ،اإلااصة  ،1وف خالت الالظئحن ،اجٟاُ٢ت ٖام
 0730السانت بىي٘ الالظئحن ،اإلااصة .۹۹
( )4اهٓغ الىزُ٣ت  ،A/HRC/29/36ال٣ٟغة .17
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وف اؾخ٣هاء للجهاظغًٍ مً ؤٞغٍُ٣ا ظىىب الصخغاء ف اإلاٛغب ،ؤٞاص  46ف اإلااثت مً املجُبحن بإنهم حٗغيىا
للخى ٠ُ٢وؤلابٗاص مىظ ونىلهم بلى اإلاٛغب؛ بل بن  61ف اإلااثت مجهم ٢ض ؤبٗضوا مغاث ٖضًضة (.)1
وٖالوة ٖلى طل ،٪ال بض ،ف خالت ألاَٟا ،٫ؤال حؿخسضم ؤلاٖاصة بال ٦خضبحر خجاجي ولِـ ٦خضبحر ٖ٣ابي( .)2وؤٞاصث
صعاؾت ؤٖضث ف ٖام  ۲۱۰۲بكإن ألاَٟا ٫اإلاهاظغًٍ اإلاٗاصًً مً ؤإلااهُا بلى ٧ىؾىٞى ( )3بإن ال٨شحرًً مً َاالء
ألاَٟاٌِٗ ٫كىن ف ٣ٞغ مض ٘٢وال ًدهلىن ٖلى الغٖاًت الصخُت بال ب٣ضع مدضوص ،وؤن  51ف اإلااثت مً ؤَٟا٫
ألا٢لُاث حؿغبىا مً اإلاضاعؽ لضي ٖىصتهم (.)4

الفغع الشالث
الاخخجاػالخػؿفي وظغوف الاخخجاػغحرامللئمت
ًؼصاص ف قتى ؤهداء الٗالم اخخجاػ اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن ،بجا ف طل ٪ف بلضان الٗبىع وٖلى الخضوص الضولُت.
ً
وال ٌك٩ل الاخخجاػ ؤلاصاعي خال ؤزحرا ٦-جا ًٟترى ؤن ً٩ىن الخضبحر بهظا الخإزحر الخاؾم ُٞجً ًٟغى ٖلُه -بل
بظغاءاث ٖاصًت ف ؤخُان ٦شحرة ،وإلؼامُا ف بٌٗ الخاالث .وف بٌٗ الخاالث٣ً ،ترن الاخخجاػ ؤلاصاعي بًجاهاث
بظغاثُت ؤ٢ل مً جل ٪اإلا٣ترهت باالخخجاػ الجىاجي ،بجا ٌكجل ٖضم اجساط جضابحر للبذ ف الُاب٘ الخٗؿٟي للخى٠ُ٢
واؾخجغاع الاخخجاػ.
و٦شحرا ما ًجى٘ اإلاهاظغون املخخجؼون مً الخهىٖ ٫لى اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت ؤو زضماث الترظجت الكٟىٍتٞ ،ال
ًٟهجىن مً زم ؾبب اخخجاػَم ؤو ُُٟ٦ت الًُٗ ف قغُٖت َظا الاخخجاػ.
وَك٩ل اؾخسضام الاخخجاػ ف خالت اإلاهاظغًٍ مهضع ٢ل ٤بؿبب ه٣و الًجاهاث ؤلاظغاثُت وجضي ْغوٝ
( )0اهٓغ:
Doctors Without Borders, Violence, Vulnerability and Migration: Trapped at the Gates of Europe: A report on the situation of subSaharan 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.
( )0اهٓغ م٨خب اإلاجشل السام لؤلمحن الٗام اإلاٗجي بالٗى ٠باألَٟا،٫
Toward a World free from Violence:Global survey on violence against children, (New York, October 2013), p 23
( )1ظجُ٘ ؤلاقاعاث بلى ٧ىؾىٞى ف َظٍ الىزُ٣ت ًيبػ ؤن جٟهم ٖلى ؤنها ججخشل ٢غاع مجلـ ألامً.)0777( 0022
)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

76

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .غﺒض الػؼٍؼ ﺑن غﺒض هللا الغقﻮص  ،ص .دمحم أخمض غِسخى  -الحماًت الضولُت للحﻘﻮق والحغٍاث
لاؾاؾُت للمهاحغٍن غحرالنظامُحن

الاخخجاػ ،مشل مى٘ املخخجؼ مً الخهىٖ ٫لى الغٖاًت الُبُت ،بجا ٞحها عٖاًت الصخت الٗ٣لُت ،بلى ظاهب ٖضم جىاٞغ
ْغو ٝمالثجت ،بجا ٞحها ؾٗت اإلا٩ان والٛظاء واإلااء ومغا ٤ٞالهغ ٝالهخ  ،ف الخبـ ٢هحر ألاظل .وٍخٗغى
اإلاهاظغون املخخجؼون ف ؤخُان ٦شحرة للٗى ،٠بجا ٌكجل الٗى ٠الجيسخي ،وجخضَىع صختهم الجؿضًت والٗ٣لُت (.)1

الفغع الغابؼ
الػنﻒ وإلاًظاء والاؾخغلى
٦شحرا ما ًخٗغى اإلاهاظغون ؤزىاء ٖبىعَم لسُغ الٗى ٠والخٗظًب وؤلاًظاء والاؾخٛالٖ ٫لى ؤًضي ظهاث زانت
وخ٩ىمُت .وٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫ؤٞاص ؤ٦ثر مً هه ٠ألاشسام اإلاكاع٦حن ف اؾخ٣هاء ألٚغاى بٖضاص ج٣غٍغ بكإن خالت
اإلاهاظغًٍ الٗابغًٍ مً ؤٞغٍُ٣ا ظىىب الصخغاء ف اإلاٛغب بإنهم قهضوا ؤٖجاٖ ٫ى ٠ؤزىاء عخلتهم بلى اإلاٛغب ،وؤٞاص 21
ف اإلااثت بإنهم ٧اهىا ضخُت ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الٗى .٠وحٗغى زالزت ؤعبإ َاالء لخىاصر ٖى ٠مخٗضصة( .)2وٖالوة ٖلى
ؤلاناباث الجؿضًتً ،ازغ طل ٪الٗى ٠جإزحرا ٖجُ٣ا ف الصخت الٗ٣لُت للجهاظغًٍ ،و٦شحرا ما ً٩ىن باؾخُاٖت الٟاٖلحن
مجاعؾت الٗى ٠صون الخٗغى للٗ٣اب .وٍجخى٘ اإلاهاظغون ف ؤخُان ٦شحرة ًٖ الخجاؽ اإلاؿاٖضة الُبُت ؤو الخجاًت ؤو
الٗضالت زىٞا مً الخى ٠ُ٢ؤو مً ٖىا٢ب ؤزغي.
و٦شحر ما ًخٗغى اإلاهاظغون للٗىٖ ٠لى ؤًضي ٢ىاث ألامً ،بجا ف طل ٪الخجالث الٗكىاثُت التي حكً ٖلى
ظجاٖاث اإلاهاظغًٍ ٚحر الكغُٖحن ،وٖى ٠الؿلُاث الخضوصًت ف مىاظهت اإلاهاظغًٍ الظًً ًداولىن ٖبىع الخضوص
الضولُت بهٟت ٚحر قغُٖت (.)3
وف عخلت الٗبىع ،جخٗغى البىاث واليؿاء بهٟت زانت لججُ٘ يغوب الٗى ،٠بجا ف طل ٪الٗى ٠الجيسخي،
وجُٟض البدىر بإن حٗغى اليؿاء للٗى ٠الجيسخي ،ال ٖلى ؤًضي ؤٞغاص الٗهاباث ؤلاظغامُت واإلاهاظغًٍ الظ٧ىع ،ِ٣ٞ
()0

()1

ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫وظضث بٗشت ألامم اإلاخدضة لخ٣ضًم الضٖم ف لُبُا ف ٖام ْ 0102غوٞا مشحرة ل٣ل ٤قضًض ف مغا٦ؼ اخخجاػ اإلاهاظغًٍ ،خُض
ًجاعؽ الاخخجاػ “ٖلى هُا ١واؾ٘ ولٟتراث مُىلت” ،وحكجل جل ٪الٓغو ٝالا٦خٓاّ اإلاؼمً ،وجضوى مغا ٤ٞالهغ ٝالهخ والغٖاًت الصخُت،
والى٣و الٛظاجي .وجل٣ذ البٗشت ؤًًا ج٣اعٍغ مدؿ٣ت ًٖ ؤلاؾاءة الجؿضًت ؤو اللُٟٓت ،والاؾخٛال ٫ف الٗجل ،والاٖخضاء الجيسخي ،والابتزاػ،
ومهاصعة وزاث ٤الهىٍت ،بلى ظاهب اخخجاػ ال٣هغ م٘ ال٨باع .اهٓغ الىزُ٣ت  ،A/HRC/28/51ال٣ٟغجحن  10و.11
)2( See Doctors without Borders, Vioence, Vulnerabiliry and Migrationr Trapped at the gates of Europe, p 8.
ف  ۰۷ؤًلى ٫ؾبخجحر ٖ ،0103حر اإلاٟىى الؿامي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖحن نضمخه ؤمام ال٣ىة إلاٟغَت اإلاؿخسضمت يض اإلاهاظغًٍ ،بجً ٞحهم اليؿاء
وألاَٟا ٫الهٛاع ،الظًً َاظجتهم ٢ىاث ألامً الهىٛاعٍت بالٛاػ الؿُل للضمىٕ واإلاضا ٘ٞاإلااثُت ٖلى خضوصَا م٘ نغبُا .اهٓغ اإلاٟىيُت:
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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وإهجا ؤًًا مً ظاهب الؿلُاث الخضوصًت وؤٞغاص الكغَت ومىْٟحن ؤزغًٍ ،ؤمغ ال مىام مىه ٖلى ألاعجر ،وظؼء مً
وا ٘٢الهجغة الٗابغة ( .)1وؤبغػث ج٣اعٍغ خضًشت جؼایض ْاَغة الٗى ٠باليؿاء وألاَٟا ٫اإلاهاظغًٍ الٗابغًٍ لبلضان البل٣ان
وؤوعوبا الىؾُى(.)2
املؼلب الشاني
إنهاعالحﻘﻮق الاقخصاصًت والاحخماغُت والشﻘاﻓُت
٢ض ًىاظه اإلاهاظغون تهضًضاث ظؿضًت وبُئُت ،و٢ض ًخٗغيىن للجىٕ واٖخال ٫الصخت والهضماث ف ؤزىاء
ٖبىعَم .و٦شحرا ما ًجى٘ ال٣اهىن اإلاهاظغًٍ الٗابغًٍ مً الٗجل ؤو اؾدئجاع الؿ ً٨ؤو الخهىٖ ٫لى السضماث
ألاؾاؾُت ،مشل الخٗلُم والغٖاًت الصخُت .وخُشجا اٖخبرث الهجغة ٚحر الكغُٖت ظغٍجتٌِٗ ،ل اإلاهاظغون الٗابغون ف
زى ٝصاثم مً ال٨ك ٠وؤلاًظاء.

الفغع لاوى
غضم الحصﻮى غلى الغغاًت الصحُت
٦شحرا ما ً٩ىن اإلاهاظغون ٖاظؼًٍ ؤو مجخىٗحن ًٖ الخهىٖ ٫لى اإلاؿاٖضة ألاولُت الالػمت وٚحرَا مً الخضزالث
الصخُت الٟىعٍت ف ؤٖ٣اب ؤلاٚازت ؤو الاٖتراى ،بؿبب ه٣و اإلاٗضاث ؤو يٟٗ٦ ٠اءة ؤلاَاع الُبي ،ؤو بؿبب
ايُغاعَم بلى مىانلت عخلتهم نىب الىظهت اإلا٣هىصة .وبسهىم الخضوص الضولُت ،ؤونذ اإلاٟىيُت بإن جٟ٨ل
الضو ٫خًىع بَاع َبي ٟ٦ىء ف هُ٣ت ؤلاٚازت ؤو الاٖتراى بُٛت بظغاء الٟدىم وإخالت ألاشسام بلى اإلاؼٍض مً
الٗىاًت الُبُت ،بجا ٞحها ؤلاخالت بلى زضماث الصخت الٗ٣لُت ٖىض الا٢خًاء (.)3
وحكجل الخدضًاث السانت التي ج٣ىى خ ٤اإلاهاظغًٍ ف الصخت وَم ف بلضان الٗبىع بصاعة الخاالث اإلاؼمىت ،مشل
صاء الؿ٨غي وؤمغاى ال٣لب والكغاًحن ،والخهضي إلاكا٧ل الصخت الىٟؿُت الاظخجاُٖت والصخت الٗ٣لُت .وٍجغ

Carla Angulo-Pasel, “Complex migration A woman's transit journey through Mexico”, p 14
UNHCR, “UNHCR concerned at reports of sexual violence against refugee women and children” “, News stories 23 October
2015
مخاح ٖلى الهٟدت:
www.unhcr org/562a3bbl6.html
( )1اإلاٟىيُت ،اإلاباصت واإلاباصت الخىظحهُت اإلاىصخي َجا ُٞجا ًخٗل ٤بد٣ى ١ؤلاوؿان والاججاع باألشسام ٖلى الخضوص الضولُت ،اإلابضؤ الخىظُهي .0-3
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مهاظغون ٦شحرون بخجاعب ناصمت ف ؤزىاء عخلتهم ،مجها الخبـ والٗى ٠الجؿضي والىٟسخي ،وه ججاعب ج٣خطخي جل٣ى
عٖاًت للصخت الٗ٣لُت ( .)1وف ُٚاب السضماث اإلاالثجتً ،غجر ؤن ًدىاو ٫اإلاهاظغون ؤصوٍت ٚحر مىنىٞت ؤو ًلجاوا بلى
جضزالث َبُت ٚحر هٓامُت إلاٗالجت مكا٧لهم الصخُت.

الفغع الشاني
ظغوف مػِكت غحرالئﻘت
ظاء ف ج٣غٍغ ًٖ اإلاهاظغًٍ الٗابغًٍ مً ؤٞغٍُ٣ا ظىىب الصخغاء ف اإلاٛغب ؤن ٢غابت هه ٠اإلاكا٧ل الصخُت
اإلاصسهت جخٗل ٤بإمغاى جغجبِ اعجباَا وزُ٣ا بخضوي ْغو ٝاإلاِٗكت( )2و٢ض ًًُغ اإلاهاظغون ،ؤزىاء الٗبىع ،بلى
الِٗل ف ْغوَ ٝكت ٧الٛاباث والخ٣ى ٫والبُىث اإلاهجىعة ومدُاث الُ٣اعاث وٚحر طل ٪مً الًٟاءاث الٗامت،
خُض ال وظىص إلاغا ٤ٞالهغ ٝالهخ وخُض الىنى ٫بلى الٛظاء الؿلُم ومهاصع اإلاُاٍ اإلاإمىهت مدضوص .و٦شحرا ما
ٌٗغ٢ل بصزا ٫جدؿِىاث ٖلى َظٍ ألاما ،ً٦و٢ض ال ٌؿجذ بالىنى ٫بلى مال ئ اإلادكغصًً .ؤما اإلاهاظغون الظًً ًخج٨ىىن
مً اؾدئجاع مؿ٨ٞ ً٨شحرا ما ًجبرون ٖلى الِٗل ف ؤما ً٦م٨خٓت وٚحر صخُت وٚحر مإمىهت بؿبب عجؼَم ًٖ
اؾدئجاع مؿ ً٨بهىعة ٢اهىهُت ؤو اٞخ٣اعَم بلى اإلاا ٫الالػم للخهىٖ ٫لى مؿ٢ ً٨اهىوي.

الفغع الشالث
غضم الﻮصﻮى إلى الػمل اللئق
ًًُغ مهاظغون ٦شحرون ،ؤزىاء ٖبىعَم ،بلى البدض ًٖ ٖجل لؿض الغم ٤وججىٍل ما جب٣ى مً الغخلت ،وف ؤٚلب
ألاخُان ،ال ٌؿ٘ اإلاهاظغًٍ ف جل ٪الٓغو ٝؾىي بًجاص ٖجل ف الُ٣إ ٚحر اإلاىٓم ،ما ٢ض ٌٗغيهم للٗجل السُغ
والاؾخٛال ،٫و٦شحرا ما ًٟخ٣غ اإلاهاظغون بلى خجاًت خ٣ى٢هم ٗ٦جا ،٫ألؾباب مجها ويٗهم ٚحر الكغع  .وٖلى ؾبُل

( )0اؾخيخجذ صعاؾت اؾخ٣هاثُت قجلذ  ۰۰۱۲مً الغظا ٫واليؿاء والكباب الظًً ٧اهىا ًخل٣ىن زضماث اإلاؿاٖضة ف ؤٖ٣اب الاهخداع ؤن  37.5ف
اإلااثت مً املجُبحن ؤبلٛىا ًٖ ؤٖغاى م٣ترهت باال٦خئاب؛ و 13.4ف اإلااثت ؤبلٛىا ًٖ ؤٖغاى م٣ترهت بايُغاباث بظهاصًه الخ٣ت للهضمت؛ و 20.7ف
اإلااثت اؾخىٞىا مٗاًحر ؤٖغاى ايُغاباث ال٣ل .٤اهٓغ:
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.
( )0اهٓغ اَباء بال خضوص،
Violence,Vulnerability and Migration:Trapped at the Gates of Europe(see footnote 32),p.9
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اإلاشا ،٫جىدهغ ٞغم ٖجل اليؿاء اإلاهاظغاث الٗابغاث ف اإلا٨ؿُ ٪ف مهً مخضهُت وٚحر عؾجُت مشل الٗجل اإلاجزل ؤو
الًُاٞت ؤو الترُٞه ،وه ُ٢اٖاث جىٞغ خجاًت ٢اهىهُت مدضوصة لخ٣ى ١الٗجا .)1( ٫واؾخيخجذ صعاؾت ؤن ألاَٟا٫
اإلاهاظغًٍ الٗابغًٍ ٚحر اإلاصخىبحن ،ف جاًلىض٦ ،شحرا ما ٌٗجلىن ف مهً مكابهت وٍخٗغيىن بظل ٪لسُغ اؾخٛال٫
قضًض (.)2
املﺒدث الغابؼ
آلالُاث الضولُت لحماًت خﻘﻮق املهاحغٍن غحرالنظامُحن
جخجلى الخجاًت الضولُت لخ٣ى ١اإلاهاظغًٍ ف ظجلت ٚحر مدضصة مً ؤلاظغاءاث التي جسخل ٠مً َُئت صولُت بلى
ؤزغي ،وجسخل ٠ف اإلاىٓجاث ؤلا٢لُجُت ٖجها ف الضولُت ،وف ؤلاظجاً ٫ج ً٨ال٣ى ٫ؤن الخجاًت الضولُت ه ازخهاناث
وإظغاءاث ع٢ابُت ججاعؾها اإلاىٓجاث والهُئاث الضولُت وؤلا٢لُجُت بد ٤ؤًٖاءَا لٟغى اخترام خ٣ى ١اإلاهاظغًٍ(.)3
وف ُٚاب اجٟاُ٢ت حٗجى بد٣ى ١اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن خهغا٦ ،جا َى الخا ٫باجٟاُ٢اث ُ٢اُٖت ؤزغيٞ ،خ٩ىن
الاجٟاُ٢اث الىاظبت الخُبُ ٤مسخلٟت ومخٗضصة ،وبالخال ؾدخٗضص ألالُاث خؿب الخ ٤الظي اهته ،٪ول٨ىىا ؾىٗجل
ُٞجا ًل بلى الخُغ ١لبٌٗ آلالُاث طاث الهلت بد٣ى ١اإلاهاظغًٍ صازل مىٓىمت ألامم اإلاخدضة وزاعظها.
املؼلب لاوى
آلالُاث خماًت خﻘﻮق املهاحغٍن غحرالنظامُحن صازل منظﻮمت لامﻢ املخدضة
ج٣ىم مىٓجت ألامم اإلاخدضة ٖلى زجؿت ؤظهؼة عثِؿُت لها نالخُاث تهض ٝلخجؿُض م٣انض مُشا ١ألامم اإلاخدضة
ال ؾُجا جغُ٢ت خ٣ى ١ؤلاوؿان وقٗىب وهٓغا ل٩ىن خجاًت خ٣ى ١اإلاهاظغًٍ ظؼءا مً َظا الهضٞ ٝان ٧ل ألاظهؼة
الغثِؿُت حٗغيذ لهظا اإلاىيىٕ ما ٖضا مجلـ الىناًت ،خُض جىظض جغؾاهت مً الخ٣اعٍغ والخىنُاث الهاصعة مً
الججُٗت الٗامت واملجلـ الا٢خهاصي والاظخجاع ومجلـ ألامً ومجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان ومد٨جت الٗض ٫الضولُت

()1

Carla Angulo-Pasel, “Complex migration : a woman's transit journey through Mexico” (see footnote 14), p. 17
اهٓغ اإلاٟىيُت ،الخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت والش٣اُٞت للجهاظغًٍ ٚحر الكغُٖحن (اهٓغ الخاقُت  ،)20الهٟدت .004
اهٓغ ج٣غٍغ اللجىت ًٖ ًىم الى٣اف الٗام اإلاٗ٣ىص ف ٖام  ۲۱۰۲بكإن خ٣ى ١ظجُ٘ ألاَٟا ٫ف ؾُا ١الهجغة الضولُت ،ال٣ٟغة .۳۱
)2( Daniela Reale, “Protecting and supporting children on the move: Translating principles into practice” (see footnote 15), p. 71
( )1الخؿً الٗجزي وؾاصص َه الٗبُض“ ،مٟهىم الخجاًت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاٗى٢اث التي جىاظهها” مجلت املخ ٤٣الخل للٗلىم ال٣اهىهُت
والؿُاؾُت ،ظامٗت بابل ،املجلض  ،04الٗضص  ،0م .004
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اإلاخٗل٣ت بجؿاثل خ٣ى ١اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن (.)1
٦جا ؤن اإلا٣غع السام ،مً بحن ؤلاظغاءاث ٚحر الخٗاَضًت ،ؤلاظغاءاث السانت ملجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ججاعؽ
ازخهانها اججاٍ الضو ٫ختى صون مهاص٢تها ٖلى اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ولضي مجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان مً بحن 20
والًت مىايُُٗت و 02والًت ُ٢غٍت ،وؤلاظغاءاث السانت حؿهم ف الغ٢ابت ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان مً زال ٫الؼٍاعاث
الُ٣غٍت ،جىظُه الغؾاثل ،جل٣ي الك٩اوي والبالٚاث ،ج٣ضًم اإلاكىعة والخ٣اعٍغ والُ٣ام بضعاؾاث(.)2
وؤوكإ اإلا٣غع السام اإلاٗجي بد٣ى ١ؤلاوؿان للجهاظغًٍ بجىظب ؤوكإث لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان والًت اإلا٣غع السام
اإلاٗجي بد٣ى ١ؤلاوؿان للجهاظغًٍ ف ٖام  0777بجىظب ال٣غاع  0777 /22ومضصث والًخه ب٣غاعاث مً اللجىت
وب٣غاعاث مً مجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان الظي خل م٩انها(.)3
وؤن ٧اهذ ألالُاث الخٗاَضًت لخ٣ى ١ؤلاوؿان مخجشلت ف لجان خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤو املخا٦م ؤلا٢لُجُت حكترٍ
اؾدخٟاص ؾبل الاهخها ٝاملخلُت ،بال ؤن ما ًجحز ؤلاظغاءاث السانت َى اهخٟاء َظا الكغٍ.
و٢ض و٧لذ ال٣غاعاث اإلاخٗا٢بت والتي ظضصث والًت اإلا٣غع السام باإلاهاظغًٍ ،ازخهاناث مً بُجها :الٗجل ٖلى
حٗؼٍؼ خجاًت خ٣ى ١اإلاهاظغًٍ زانت الٟئاث الهكت ،جل٣ي اإلاٗلىماث ًٖ ؤخىا ٫اإلاهاظغًٍ وج٣ضًم جىنُاث بكإنها
الخىُٟظ الٟٗا ٫إلاٗاًحر خ٣ى ١ؤلاوؿان ،م٘ ج٣ضًم ج٣اعٍغ صوعٍت ملجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان (.)4
ومً بحن الىؾاثل بالٛت ألاَجُت ُ٢ام اإلا٣غع السام بؼٍاعاث مُضاهُت ،جدُذ له الاَالٕ اإلاباقغ والٟٗل لىا٘٢
خ٣ى ١اإلاهاظغًٍ ف الضو ٫التي حكهض مىظاث ٦بحرة للهجغة ٚحر الكغُٖت ،والتي ًخجسٌ ٖجها ٖاصة ج٣اعٍغ جغ ٘ٞملجلـ
خ٣ى ١ؤلاوؿان ث جًجً اؾخيخاظاث وجىنُاث ج٣ضم للضو ٫اإلاٗىُت (.)5
وٍخل٣ى اإلا٣غع السام عؾاثل ؤو زُاباث اصٖاءاث ج٣ىم ٖلى مٗلىماث مىز٣ت خى ٫اهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان
()0
()0
()1
()2
()3

ٖبابؿت خجؼة ،الخجاًت ال٣اهىهُت للجهاظغًٍ ف ال٣اهىن الضول  ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،ال٣اهىن الٗام ،ظامٗت ؤبىب٨غ بل٣اًض ،0105 ،م .071
اإلا٣غع السام لخ٣ى ١الاوؿان للجهاظغًٍ”؛ اإلاٟىيُت الؿامُت لخ٣ى ١الاوؿان؛ عاظ٘:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
٢غاع لجىت خ٣ى ١الاوؿان الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة 0777/22؛ ال٣ٟغة .3
“ج٣اعٍغ ؾىىٍت”؛ اإلاٟىيُت الؿامُت لخ٣ى ١الاوؿان؛ عاظ٘:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/AnnualReports.aspx
“ػٍاعة البلضان”؛ اإلاٟىيُت الؿامُت لخ٣ى ١الاوؿان؛ عاظ٘:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx
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للجهاظغًٍ ،وٍغؾل السُاب بلى الضو ٫اإلاٗىُت ًٖ َغٍ ٤اإلاٟىيُت الؿامُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
٦جا ملجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان مً زال ٫الازخهاناث التي جخجشل ؤَجها ف الخ٣اعٍغ التي جغٗٞها الضو ٫للججلـ،
ومً زال ٫آلُت اإلاغاظٗت الضوعٍت الكاملت ،ومً زال ٫ال٣غاعاث التي ًهضعَا املجلـ جباٖا ،خُض جلؼم الضو ،٫وان ٧ان
ؤلالؼام ؤصبُا ،مً زال ٫الخإُ٦ض ٖلى يغوعة اخترام الىهىم الاجٟاُ٢ت الضولُت واإلاٗاًحر التي جخًججها ،والتي جغج٨ؼ ٖلى
مباصت اإلاؿاواة وٖضم الخجُحز ،والٗهضًً الضولُحن ،اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب ،اجٟاُ٢ت الؿُضاو ،اجٟاُ٢ت خ٣ى١
الُٟل ،اجٟاُ٢ت ُٞىا للٗال٢اث الضبلىماؾُت ،وٚحرَا مً الاجٟاُ٢اث طاث الهلت بد٣ى ١اإلاهاظغًٍ ( ،)1وعٚم وظىص
آلُاث ؤزغي طاث نلت بد٣ى ١ؤلاوؿان بال ؤنها جسخو باإلاهاظغًٍ ال٣اهىهُحن  ،ِ٣ٞوه مىبش٣ت ؤؾاؾا مً الاجٟاُ٢ت
الضولُت السانت بالٗجا ٫اإلاهاظغًٍ والتي صزلذ خحز الىٟاط ؾىت  ،0111ل ً٨اإلااصجحن  06و 47مً الاجٟاُ٢ت ( ،)2جىل
اَخجاما زانا بٓاَغة تهغٍب اإلاهاظغًٍ وطل ٪بُلبها مً الضو ٫اجساط ؤلاظغاءاث الالػمت إلاى٘ وو ٠٢جى٣ل واؾخسضام
الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ الظي َم ف وي٘ ٚحر هٓامي وو ٠٢اؾخسضامهم٦ ،جا ؤن اللجىت اإلايكإة بجىظب الاجٟاُ٢ت حؿهغ
ٖلى جُبُ٣ها والغ٢ابت ٖلى مضي اخترامها.
٦جا ؤن اجٟاُ٢ت مىٓجت الٗجل الضولُت ع٢م  75لؿىت  0727ظاءث لخٗالج الهجغة اإلاكغوٖت ُٞجا ٖالجذ
الاجٟاُ٢ت ع٢م  021لؿىت  0753ؤويإ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ بهىعة ٚحر هٓامُت زالٞا لالجٟاُ٢ت الضولُت لخجاًت خ٣ى١
ظجُ٘ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم لؿىت  0771التي لم جٟغ ١بحن اإلاهاظغًٍ الىٓامُحن وٚحر الىٓامُحن ،و٢ض ؤ٢غث
َظٍ الاجٟاُ٢ت الٗضًض مً اإلاٗاًحر اإلاىيىُٖت ٗ٦ضم الُغص وؤلاٖاصة ال٣ؿغٍت ومبضؤ ٖضم الخجُحز(.)3

()0
()0

()1

“اإلاغاؾالث/ج٣ضًم مٗلىماث بلى اإلا٣غع السام”؛ اإلاٟىيُت الؿامُت لخ٣ى ١الاوؿان؛ عاظ٘:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Communications.aspx
جىو اإلااصة (ٖ )6لى “للٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم الخ ٤ف جل٣ي ؤًت ٖىاًت َبُت ج٩ىن مُلىبت بهىعة ٖاظلت لخ ٟٔخُاتهم ؤو لخالف يغع ال
ًجٖ ً٨الظه ًلخ ٤بصختهم وطلٖ ٪لى ؤؾاؽ اإلاؿاواة ف اإلاٗاملت م٘ عٖاًا الضولت اإلاٗىُت .وال ًدغم َاالء مً َظٍ الٗىاًت الُبُت الُاعثت بؿبب
ؤًت مسالٟت ُٞجا ًخٗل ٤باإل٢امت ؤو الاؾخسضام”.
جىو اإلااصة (ٖ )47لى -0 :جخسظ الضو ٫الاَغا ،ٝخحن ًىظض ف ؤعايحها ٖجا ٫مهاظغون وؤٞغاص ؤؾغَم ف وي٘ ٚحر هٓامي ،جضابحر مالثجت لًجان
ٖضم اؾخجغاع َظٍ الخالت.
٧ -0لجا هٓغث الضو ٫ألاَغا ٝاإلاٗىُت ف بم٩اهُت حؿىٍت وي٘ َاالء ألاشسام و٣ٞا للدكغَ٘ الىَجي اإلاىُب ٤ولالجٟا٢اث الشىاثُت ؤو اإلاخٗضصة ألاَغا،ٝ
جازظ ف الاٖخباع اإلاالثم ْغو ٝصزىلهم ،ومضة ب٢امتهم ف صولت الٗجل ،والاٖخباعاث ألازغي طاث الهلت ،وال ؾُجا الاٖخباعاث اإلاخهلت بدالتهم ألاؾغٍت.
اجٟاُ٢ت  021اجٟاُ٢ت الهجغة ف ؤويإ اٖدؿاُٞت وحٗؼٍؼ ج٩اٞا الٟغم واإلاٗاملت للٗجا ٫اإلاهاظغًٍ .صزلذ خحز الىٟاط ف ٧ 7اهىن ألاو ٫صٌؿجبر
0756م .عاظ٘ مهضٖ ١اصَ ٫الب ،الًجاهاث الضولُت والضازلُت لخجاًت خ٣ى ١الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ ،مجلت الخ٣ى ١الجامٗت اإلاؿدىهغٍت ،املجلض 2
الٗضص  03م .167
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .غﺒض الػؼٍؼ ﺑن غﺒض هللا الغقﻮص  ،ص .دمحم أخمض غِسخى  -الحماًت الضولُت للحﻘﻮق والحغٍاث
لاؾاؾُت للمهاحغٍن غحرالنظامُحن

وف طاث الؿُا ١وكحر بلى بغوجى٧ى ٫م٩اٞدت تهغٍب اإلاهاظغًٍ ًٖ َغٍ ٤البر والبدغ والجى لؿىت  0111وَى
بغوجى٧ىً ٫غج٨ؼ باألؾاؽ ٖلى اإلاٗاملت ؤلاوؿاهُت للجهاظغًٍ وخ٣ى٢هم ألاؾاؾُت
والظي ٢ض ؤ٢غ ف صًباظخه باوٗضام اجٟاُ٢ت حٗجي بد٣ى ١اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن ،م٘ اٖتراٞه بالبٗض ألامجي
لٓاَغة ٚحر الكغُٖت وما ٢ض ججشله مً تهضًضاث ظىاثُت ؤو بعَابُت مدخجلت ،ما خضاٍ بلى ججغٍم التهغٍب ،ل ً٨الخجغٍم
ال ٌكجل اإلاهاظغًٍ بجٟهىم اإلااصة  4مً البروجى٧ى ٫وخجاًت ألاشسام ضخاًا ظغٍجت التهغٍب خؿب اإلاىاص  2و 3مً
طاث البروجى٧ى.٫

()1

املؼلب الشاني
آلُاث خماًت املهاحغٍن غحرالنظامُحن زاعج منظﻮمت لامﻢ املخدضة
ؤولى املجخج٘ الضول اَخجاما مٗخبرا باإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن زهىنا بٗض ؤن ص٢ذ اإلاىٓجاث الخ٣ىُ٢ت الضولُت
ها٢ىؽ السُغ اججاٍ ألاويإ اإلاؼعٍت التي ٌِٗكها اإلاهاظغًٍ الٛحر الىٓامُحن ٖلى الخضوص ؤو بٗض اظخُاػَا ف ْل جسلى
٧ل مً الضولت ألانل والضولت اإلاؿخ٣بلت ًٖ مؿاولُتها اججاٍ َاالء اإلاهاظغًٍ ،ألامغ الظي اوظب عٖاًت خ٣ىٞهم
الجىَغٍت التي جًجً لهم ؤعواخهم وصختهم وبُ٣ت خ٣ى٢هم اللهُ٣ت بىظىصَم ؤلاوؿاوي.

()2

هٓغا لخُٗ٣ض ْاَغة الهجغة ،وٖضم وظىص اجٟاُ٢ت حٗجى بد٣ى ١اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن ،ؾعی املجخج٘ الضول  ،بلى
بًجاص آلُاث ٖضة إلاٗالجت ْاَغة الهجغة ٚحر الىٓامُت ،مً بحن آلالُاث اإلاىظىصة ،الٟغٍ ٤الٗالمي اإلاٗجي بالهجغة،
والظي جم بوكاءٍ مً َغ ٝألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة ؾىت  ،0114وٞغٍ ٤الٗجل م٩ىن مً َُ 01ئاث صولُت مً بُجها
اإلاىٓجت الضولُت للهجغة ،مٟىيُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لالظئحن ،مٟىيُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان،
نىضو ١ألامم اإلاخدضة للؿ٩ان(.)3
()0

()0
()1

اهٓغ بغوجى٧ى ٫م٩اٞدت تهغٍب اإلاهاظغًٍ ًٖ َغٍ ٤البر والبدغ والجى ،اإلا٨جل الجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الجغٍجت اإلاىٓجت ٖبر الىَىُت،
اٖخجض وٖغى للخى ُ٘٢والخهضً ٤والاهًجام بجىظب ٢غاع الججُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة  03الضوعة السامؿت والسجؿىن اإلااعر ف  03حكغًٍ
الشاوي/هىٞجبر.0111
ؾُٗض صًىػ ،خجاًت خ٣ى ١اإلاهاظغًٍ ٚحر الكغُٖحن ف ْل م٩اٞدت الهجغة ٚحر الكغُٖت ف اله٩ى ٥الضولُت والدكغَ٘ الجؼاثغي ،املجلت الضولُت
للبدىر ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،مسبر الؿُاؾاث الٗامت وجدؿحن السضمت الٗجىمُت ،ظامٗت الىاصي ،املجلض الشاوي ،الٗضص ألاو 0106 ٫م .50
ًخإل ٠الٟغٍ ٤اإلاٗجي بالهجغة مً  01مىٓجاث َم :اإلاىٓجت الضولُت للهجغة ( ،)ILOاإلاىٓجت الضولُت للهجغة ( )IOMماججغ ألامم اإلاخدضة للخجاعة
والخىجُت (ألاوه٨خاص) ( )UNCTADبغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهجاجي ( )UNDPبصاعة الكاون الا٢خهاصًت والاظخجاُٖت الخابٗت لؤلماهت الٗامت لؤلمم
اإلاخدضة ( )UN-DESAنىضو ١ألامم اإلاخدضة للؿ٩ان ( )UNFPAاإلاٟىيُت الؿامُت لؤلمم اإلاخدضة لخ٣ى ١ؤلاوؿان ( )OHCHRاإلاٟىيُت الؿامُت
لؤلمم اإلاخدضة لكاون الالظئحن ( )UNHCRم٨خب ألامم اإلاخدضة اإلاٗجي باملسضعاث والجغٍجت ( )UNODCالبى ٪الضول .
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وٍسخو الٟغٍ ٤بججلت مً اإلاهام طاث الهلت بد٣ى ١ؤلاوؿان للجهاظغًٍ ،مً بُجها جىخُض ههج الخٗامل م٘ الهجغة
بإهىاٖها م٘ حٗؼٍؼ خ٣ى ١ؤلاوؿان وخى٦جت ؾُاؾاث الهجغة ،والتر٦حز ٖلى خجاًت اإلاهاظغًٍ ضخاًا الاججاع بالبكغ.
وحٗض اإلاىٓجت الضولُت للهجغة اإلايكاة ؾىت  0730بىنٟها مىٓجت خ٩ىمُت صولُت ٧إلُت تهض ٝلخٗؼٍؼ خ٣ى١
ؤلاوؿان للجهاظغًٍ ،مً زال ٫ؤوؿىه بصاعة الهجغة ،وحٗجل ٖلى طل ٪ف ؤعبٗت ؾُا٢اث ه  :الهجغة والخىجُت ،جىُٓم
الهجغة ،حؿهُل الهجغة ،مٗالجت الهجغة ال٣ؿغٍت( ،)1وف الٛالب ج٣ىم اإلاىٓجت الضولُت للهجغة بخ٣ضًم زضماث
للجهاظغًٍ ،ل٨جها ال جىٞغ الخجاًت اإلاُلىبت للجهاظغًٍ خُض ال ًىو مُشا٢ها ٖلى طل ،٪بل ٌؿاٖضَا ف طل ٪مىٓجاث
خ٩ىمُت صولُت ؤزغي طاث نلت.
ٞضؾخىع مىٓجت الهجغة ٚحر الضولُت ًدهغ وكاٍ اإلاىٓجت ف ٖجلُاث الخىٓحر وج٣ضًم الاؾدكاعاث ف الخٗامل
م٘ الهجغة واإلاهاظغًٍ ،صون الاهخ٣ا ٫بلى الغ٢ابت اإلاُضاهُت ومؿاٖضة اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن.

()2

وجىظض الٗضًض مً آلالُاث زانت ٖلى اإلاؿخىي ألاوعوبي ،ل ً٨جىىٕ آلالُاث السانت بةصاعة الهجغة ؤصي بلى اوٗضام
آلُت ماؾؿُت صولُت مىخضة”( ،)3وطل ٪ؾًُٗ ٠الخجاًت ال٣اهىهُت الخ٣ى ١اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن.
والبض ؤن وكحر بلى ؤن الخجاًت الضولُت لخ٣ى ١اإلاهاظغًٍ ؾدب٣ى صون اإلاؿخىي اإلاُلىب خحن جُػ ٖلحها الاٖخباعاث
ألامىُت ،وف ُٚاب بَاع ماؾسخي صول ًإزظ الكغٖت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بٗحن الاٖخباع زانت ما حٗل ٤بالخ٣ى١
ؤلاوؿاهُت ألاؾاؾُت ،لظلٞ ٪جً بحن الا٢تراخاث اإلا٣ضمت ف َظا الهضصٞ ،هض بًجاص بَاع صولى لخجاًت خ٣ى١
اإلاهاظغًٍ ،مً بُجها بوكاء مىٓجت صولُت للهجغة جابٗت لهُئت ألامم اإلاخدضة ،ؤو بصماط اإلاىٓجت الضولُت للهجغة
واإلاٟىيُت الؿامُت لؤلظىحن ،ؤو جىؾُ٘ ازخهام َظٍ ألازحرة لدكجل اإلاهاظغًٍ ،ؤو بصماط اإلاىٓجت الضولُت للهجغة
صازل مىٓىمت ألامم اإلاخدضة م٘ جىؾُ٘ والًتها وجىُ٣دها ( ،)4وٖجىما ومهجا ٧اهذ آلالُاث اإلاىيىٖت ٖلى مؿخىي

()0

()0
()1
()2

ُ
جإؾِؿها ف الٗام  0730وحٗجل ف املجاالث الىاؾٗت ألاعب٘ إلصاعة الهجغة وه :
ّبن اإلاىٓجت الضو ّلُت للهجغة ) (IOMه مىٓجت بحن-خ٩ىم ُّت جم
ُا
الهجغة و ّ
ّ
ّ
الخىجُت؛ وجِؿحر الهجغة؛ وجىُٓم الهجغة؛ ومٗالجت الهجغة ال٣ؿغٍت .وجخًجً ألاوكُت الجامٗت لٗضة ُ٢اٖاث ومجاالث ٦ال مً حٗؼٍؼ
السام ّ
الؿُاؾاث والخىظحهاث وخجاًت خ٣ى ١اإلاهاظغًٍ ،باإلياٞت بلى ّ
ال٣اهىن الضول للهجغة ومىا٢كت ّ
ّ
بالىىٕ الاظخجاع ّ .
صخت الهجغة والبٗض
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
زُ ٤م٘ الكغ٧اء ،مً ؤَغا ٝخ٩ىمُت وٚحر خ٩ىمُت وبحن-خ٩ىمُتُٞ ،جا ًخٗل ٤بهظٍ املجاالث.
وحٗجل اإلاىٓجت الضولُت للهجغة )ٖ (IOMلى هدى و ٍ
ٖبابؿت خجؼة ،الخجاًت ال٣اهىهُت للجهاظغًٍ ف ال٣اهىن الضول  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .210
خ٣ى ١ؤلاوؿان للجهاظغًٍ مظ٦غة ألامحن الٗام للججُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة الضوعة ع٢م  46عمؼ الىزُ٣ت  A/68/283بخاعٍش  0101م .00
خ٣ى ١ؤلاوؿان للجهاظغًٍ مظ٦غة ألامحن الٗام للججُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة الضوعة ع٢م  46عمؼ الىزُ٣ت  A/68/283بخاعٍش  0101م .05-04
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مىٓىمت ألامم اإلاخدضة لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ؤو ٖلى الهُٗض ؤلا٢لُمي ،ؤو ف ٢ىاهحن الضو ٫الضازلُتٞ ،ةنها ًجب ؤن جغاع
خ٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾُت للجهاظغًٍ.
الخاجمت
مً اإلاا٦ض ؤن ٖال٢ت اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن باخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان ه ٖال٢ت وَُضة ٧ىن الهجغة ؾىاء هٓامُت
ؤو ٚحر هٓامُت ه ْاَغة اظخجاُٖت طاث بٗض بوؿاوي ،لظل٧ ٪اهذ مؿإلت الخجاًت الضولُت لهظٍ الٟئت مُغوخت ٖلى
املجخج٘ الضول .
ول٣ض جىنلىا مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت بلى بٌٗ الىخاثج وٖضص مً الخىنُاث
أهﻢ النخائج
 ؤن اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن ٌكجل مسخل ٠الٟئاث الٗجغٍت وبازخال ٝؤظىاؾهم وظيؿهم خُض ال ً٣خهغ ٖلى
الكباب الظ٧ىع وإهجا جخٗضي بلى اليؿاء وألاَٟا.٫
 ؤن ّخغٍت الخى٣ل حٗض مً الخغٍاث الصسهُت اللهُ٣ت باإلوؿان وبها ج٣ىم ظجُ٘ الخ٣ى ١والخغٍاث الٗامتٚ ،حر
ان َظٍ الخغٍاث لِؿذ مُل٣ت بل حٗض مً الخغٍاث اليؿبُت التي جغص ٖلحها ُ٢ىص عٚم ما ججل ٪مً خجاًت ٖلى
اإلاؿخىي الضول .
 ان اخترام ؤشسام ال٣اهىن الضول لخ٣ى ١اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن ًىبش ٤مً ٧ىن جل ٪ال٣ىاٖض ه ٢ىاٖض آمغة
جخٗل ٤بالىٓام الضول الٗام اإلاخجشل ف مهلخت الججاٖت الضولُت وعٖاًت ؤلاوؿاهُت.
ً
 ان ال٣ىاٖض اإلاىٓجت لخ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاهاظغ بهٟت ٚحر هٓامُت حٗض ظؼءا ال ًخجؼؤ مً خ٣ى ١ؤلاوؿان.
 ان ٗٞالُت الاجٟاُ٢اث الضولُت لخجاًت خ٣ى ١ظجُ٘ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم جخى ٠٢ف اإلا٣ام ألاوٖ ٫لى
ٗٞالُت آلُاث جىُٟظَا وٖلى آلُاث الغ٢ابت التي جىو ٖلحها.
ُٚ اب نٟت الالؼام ُٞجا جهضعٍ اللجان مً آعاء و٢غاعاث وؤخ٩ام ججاٍ الضوً ٫ازغ ٖلى ٗٞالُت الخىنُاث السخامُت
ً
وَى ما ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى خ٣ى ١الطخاًا.
أهﻢ الخﻮصُاث
 الخغم ٖلى ؤال جاصي بظغاءاث الضولت اإلاؿخ٣بلت ف الًبِ ؤلاصاعي وجىُٓم خغٍت الخى٣ل وجىُٓم مجاعؾت
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الكٗاثغ الضًيُت اإلاؿاؽ بد٣ى ١اإلاهاظغًٍ ٚحر الىٓامُحن.
 يغوعة اخترام الضو ٫إلابضؤ ٖضم الخجُحز ف مجاعؾتها لهالخُاتها ججاٍ اإلاهاظغ ،وججىب بزًإ بٌٗ اإلاهاظغًٍ مً
ظيؿُاث مُٗىت إلظغاءاث وؤٖباء بياُٞت بذجت ٢اٖضة اإلاٗاملت باإلاشل.
 الخغم ؤال ًدؿبب ٢غاع ؤلابٗاص ف حٗغٌٍ اإلاهاظغ لسُغ يهضص ؾالمخه وٍد٦ ٟٔغامخه ؤلاوؿاهُت واُٖاثه ٞغنت
للخىُٟظ الُىع ل٣غاع ؤلابٗاص.
 جىؾُ٘ نالخُاث اللجىت لدكجل ٧ل مً الخد ٤ُ٣وصعاؾت الخٗىًٍاث وخل الجزاٖاث طاث الهلت باإلاىيىٕ.
ً يبػ للضو ٫ؤن جخسظ بظغاءاث لٟ٨الت خلى ٫صاثجت لخالت اإلاهاظغًٍ ٚحر ال٣اهىهُحن ،بجا ف طل ٪الىٓغ ف بغامج
ً
حؿىٍت الىي٘ ،مً زال ٫ههج مخ٩امل وو٢اجي بضال مً اجساط ههج ظؼاجي.
 حصجُ٘ ظجُ٘ الضو ٫للخهضًٖ ٤لى اله٩ى ٥الضولُت طاث الهلت اإلاخٗل٣ت بالٗجاٚ ٫حر الىٓامُحن وجىُٟظَا
بدؿً هُت.
 يغوعة بقغا ٥مجلـ ألامً الضول ف مىيىٕ الخجاًت الضولُت للجهاظغًٍ الظي ؤنبذ ًازغ بك٩ل مباقغ ٖلى
ألامً والؿلم الضولُحن ف الٗ٣ىص ألازحرة ،وطل ٪ختى ًخم الاؾخٟاصة مً الُبُٗت اإلالؼمت ل٣غاعجه.
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أهﻢ املغاحؼ
املغاحؼ الػغبُت

أوال :النخب
ؾٗضي دمحم السُُب ،خ٣ى ١ؤلاوؿان بحن الدكغَ٘ والخُبُ ،٤ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،بحروث،0117 ،
ٖبابؿت خجؼة ،الخجاًت ال٣اهىهُت للجهاظغًٍ ف ال٣اهىن الضول  ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،ال٣اهىن الٗام ،ظامٗت ؤبىب٨غ
بل٣اًض،0105 ،
ٖلى ٞهُض ؾالم العجمي ،جُىٍغ الغ٢ابت الً٣اثُت ع ٢غاعاث ببٗاص الجاهب “صعاؾت م٣اعهت” ٢ضمذ َظٍ ألاَغوخت
اؾخ٨جاال للخهىٖ ٫لى صعظت الض٦خىعاٍ ٞلؿٟت ف ال٣اهىن٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ٖجان ،ألاعصنٖ ،ام
0100م،
دمحم ًىؾٖ ٠لىان ،دمحم زلُل اإلاىسخى ،ال٣اهىن الضول لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الجؼء الشاوي الخ٣ى ١املخجُت ٍ ،الغابٗت ،صاع
الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘ ،جان،0102 ،

زانُا :املجلث والخﻘاعٍغ
الخؿً الٗجزي وؾاصص َه الٗبُض“ ،مٟهىم الخجاًت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاٗى٢اث التي جىاظهها” مجلت املخ٤٣
الخل للٗلىم ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،ظامٗت بابل ،املجلض  ،04الٗضص ،0
ؾُٗض صًىػ ،خجاًت خ٣ى ١اإلاهاظغًٍ ٚحر الكغُٖحن ف ْل م٩اٞدت الهجغة ٚحر الكغُٖت ف اله٩ى ٥الضولُت
والدكغَ٘ الجؼاثغي ،املجلت الضولُت للبدىر ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،مسبر الؿُاؾاث الٗامت وجدؿحن السضمت
الٗجىمُت ،ظامٗت الىاصي ،املجلض الشاوي ،الٗضص ألاو 0106 ٫م .50
دمحم ظال ٫الاجغشخي ،ألاظىبي والتزاماجه ف ب٢لُم الضولت ،مجلت ظامٗت ج٨غٍذ للٗلىم ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،الٗضص ع٢م 2
الٗغا،١
دمحم قىق ٖبض الٗا ،٫خ٣ى ١الال ئ َب٣ا إلاىازُ ٤ألامم اإلاخدضة ،الخجاًت الضولُت لالظئحن ،ؤٖجا ٫هضوة الخجاًت
الضولُت لالظئحن ،مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث الؿُاؾُت ال٣اَغة 0775م.

زالشا :أهﻢ الاجفاقُاث
بٖالن هُىٍىع ٥بكإن الالظئحن واإلاهاظغًٍ 0104م.
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الاجٟاُ٢ت الضولُت الً٣اء ٖلى ظجُ٘ ؤق٩ا ٫الخجُحز الٗىهغي ،اٖخجضث وٖغيذ للخى ُ٘٢والخهضً ٤والاهًجام
بجىظب ٢غاع الججُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة  0014ؤل( ٠ص )01-اإلااعر ف ٧ 00اهىن ألاو/٫صٌؿجبر 0743جاعٍش
بضء الىٟاط٧ 2 :اهىن الشاويً/ىاًغ  ،0747و٣ٞا للجاصة .07
الٗهض الضول السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،اٖخجض وٖغى للخى ُ٘٢والخهضً ٤والاهًجام بجىظب ٢غاع
الججُٗت الٗامت  0011ؤل( ٠ص )00-اإلااعر ف ٧ 04اهىن ألاو/ ٫صٌؿجبر 0744م ،جاعٍش بضء الىٟاط  01آطاع /
ً
ماعؽ 0754م ،و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة .27
الاجٟاُ٢ت الغٍاى الٗغبُت للخٗاون الً٣اجي لٗام 0761م
الاجٟاُ٢ت السانت بىي٘ الالظئحن ،اٖخجضَا ًىم  06ججىػً/ىلُه  0730ماججغ ألامم اإلاخدضة للجٟىيحن بكإن
الالظئحن وٖضًمي الجيؿُت ،الظي صٖخه الججُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بلى الاوٗ٣اص بج٣خطخى ٢غاعَا ع٢م 207
(ص )3-اإلااعر ف ٧ 02اهىن ألاو/٫صٌؿجبر  0731جاعٍش بضء الىٟاط 00 :هِؿان/ؤبغٍل  ،0732و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة
.21
اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت ،اٖخجضث وٖغيذ
للخى ُ٘٢والخهضً ٤والاهًجام بجىظب ٢غاع الججُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة  24/17اإلااعر ف ٧ 01اهىن
ألاو/٫صٌؿجبر 0762جاعٍش بضء الىٟاط 04 :خؼٍغانً/ىهُت  ،0765و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة .)0( 05
الاجٟاُ٢ت الضولُت لخجاًت خ٣ى ١ظجُ٘ الٗجا ٫اإلاهاظغًٍ وؤٞغاص ؤؾغَم اٖخجضث ب٣غاع الججُٗت الٗامت 036/23
اإلااعر ف ٧ 06اهىن ألاو /٫صٌؿجبر .0771
اجٟاُ٢ت  021اجٟاُ٢ت الهجغة ف ؤويإ اٖدؿاُٞت وحٗؼٍؼ ج٩اٞا الٟغم واإلاٗاملت للٗجا ٫اإلاهاظغًٍ .صزلذ خحز الىٟاط
ف ٧ 7اهىن ألاو ٫صٌؿجبر 0756م.
بغوجى٧ى ٫م٩اٞدت تهغٍب اإلاهاظغًٍ ًٖ َغٍ ٤البر والبدغ والجى ،اإلا٨جل الجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الجغٍجت
اإلاىٓجت ٖبر الىَىُت ،اٖخجض وٖغى للخى ُ٘٢والخهضً ٤والاهًجام بجىظب ٢غاع الججُٗت الٗامت لؤلمم
اإلاخدضة  03الضوعة السامؿت والسجؿىن اإلااعر ف  03حكغًٍ الشاوي/هىٞجبر.0111

عابػا :قغاعاث وجﻘاعٍغلامﻢ املخدضة
مٟىيُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،خ٣ىٚ ١حر اإلاىاَىحن ،ميكىعاث ألامم اإلاخدضة ،ع٢م اإلاُبىٕ
 ،HR/PUB/06/11ظىُ ٠وهُىٍىع.0114 ٥
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٢غاع الججُٗت الٗامت  005ؤل ٠اإلااعر ف ٧ 01اهىن ألاو/ ٫صٌؿجبر 0726م.
ج٣غٍغ اإلا٣غع السام اإلاٗجي بد٣ى ١ؤلاوؿان للجهاظغًٍ بكإن جإزحر الاجٟا٢اث الخجاعٍت الشىاثُت واإلاخٗضصة ألاَغاٖ ٝلى
خ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاهاظغًٍ ،الججُٗت الٗامت ،مجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الضوعة الشاهُت والشالزىن 2 ،ماًى .0104
٢غاع الججُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة اإلاخٗل“ ٤بدجاًت اإلاهاظغًٍ” ف الضوعة  42جدذ ع٢م  A/RES/64/166 :والهاصع ف
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