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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2017حزيران/يونيه  6-23
 األعمالمن جدول  3البند 

تعزيز وحمايةة ممعةح حقةوق اإلنسةانم المدنعةة والسعااةعة واية  ةا ية 
 وايم ماععة والثقافعةم بما في ذلك الحق في ال نمعة

تقريةةر المقةةرر الخةةان المعنةةي بحقةةوق اإلنسةةان للمخةةامري  ب ةة ن   ةةة   
 2035ل عسعر ال نقل الب ري لعام 

 مذكرة م  األمانة   
التفاق العاملي . ويف ضوء ا26/19بقرار جملس حقوق اإلنسان يقدم هذا التقرير عماًل  

، يقرترتح  املقرترر ا رترتا  وضرتض ن رترتظ ضرتمن   رترتار مرترتن لجرتهل اة رترترن اومنرتظ واملنلمرترتظ والنلاميرتظاملقرتح  
، يكرترترتون ا خرترترتا ن رترترتظ تيسرترترت  التنقرترترتهل 2030األمرترترتمل املت،رترترتدن،  رترترتوالان ن رترترتظ التنميرترترتظ املسرترترتتدامظ لعرترترتام 

مرترترترتن لهرترترترتداة التنميرترترترتظ املسرترترترتتدامظ،  8-8و 7-10لغرترترترتايت  . واسرترترترتتناىلا    ا2035لعرترترترتام  البشرترترترتر 
ستشمهل ا  ظ مثانيظ لهداة للتنقرتهل البشرتر ، باإلضرتاإظ    اايرتاؤ ومت،رتراؤ، تسرتتخدة تيسرت  
التنقرترتهل البشرترتر  علرترتا مرترتدت السرترتنواؤ ا مرترتس عشرترترن املقبلرترتظ، مرترتض القيرترتام يف الو رترت  نفسرترته ب رترتمان 

 واملساوان.  مبدل  عدم التمييز،اححام حقوق اإلنسان جلميض املخاجرين استناىلاً    
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 مقدمة  -أويا  
، حملرتظ مرتوجزن عرتن 26/19بقرار جملس حقوق اإلنسان  يعرض هذا التقرير، املقدم عمالً  -1

نيسرترترترترترتان/  20ن نرترترترترترتالل الفرترترترترتحن مرترترترترتن لنشرترترترترت ظ املقرترترترترترر ا رترترترترتا  املعرترترترترترتي  قرترترترترتوق اإلنسرترترترترتان للمخرترترترترتاجري
صَّرترترت  2017نيسرترترتان/لبريهل  11    2016 لبريرترترتهل إلعرترترتداىل ن رترترتظ لتيسرترترت   الفرترترترمل املواضرترترتيعي. وُيخ

 . 2035لعام  التنقهل البشر 

 األن  ة ال ي اض لح بخا المقرر الخان -ثانعاا  
 الم اركة في الم اورات والمؤتمرات -ألف 

وت املعي العام الرإيض املست،ارك املقرر ا ا  كع و يف النقاش الذ  ،خده االجتمامل  -2
ليلرترترترترترترترتول/  19د يف نيويرترترترترترترترتورك يف ، الرترترترترترترترتذ  عخقرترترترترترترترت ركرترترترترترترترتاؤ النرترترترترترترترتزو  الكرترترترترترترترت ت لالج رترترترترترترترت  واملخرترترترترترترترتاجرين

. و،رترترتارك يف إعاليرترترتاؤ متعرترترتدىلن يف االجتمرترترتامل العرترترتام الرإيرترترتض املسرترترتتوت،  رترترتا يف  لرترترت  2016 سرترترتبتم 
إعاليرترتظ بعنرترتوان راة رترترترن والتنميرترتظ: نري رترترتظ  ريرترت  التفرترتاق عرترترتاملير، نلمتخرترتا جمموعرترترتظ البنرترت  الرترترتدو   

مرترتن لجرترتهل  ارترتاء احت رترتال األ فرترتال املخرترتاجرين، نلمرترته  واجتمرترتامل ماةرترتدن مسرترتتديرن بشرترت ن العمرترتهل معرترتاً 
الفريرترت  العامرترتهل املشرترتحك برترت  الوكرترتاالؤ املعرترتي باارترتاء احت رترتال األ فرترتال املخرترتاجرين  وإعاليرترتظ جانبيرترتظ 
نلمتخرتا مفوضرترتيظ األمرترتمل املت،رترتدن السرتاميظ سقرترتوق اإلنسرترتان بشرترت ن اايرتظ حقرترتوق اإلنسرترتان يف سرترتياق 

كاؤ النزو  الك ت للمخاجرين والالج رت   ومنترتدت الق رتامل ا رتا  بشرت ن اة رترن والالج رت ، حر 
الرترتذ  نلمترترته متسسرترتظ كونكورىليرترتا باال،رترتحاك مرترتض مبرترتاىلرن السياسرترتظ العامليرترتظ التابعرترتظ جلامعرترتظ كولومبيرترتا، 
واملنلمرترترترتظ الدوليرترترترتظ للخ رترترترترن، ومفوضرترترترتيظ األمرترترترتمل املت،رترترترتدن السرترترترتاميظ لشرترترترتتون الالج رترترترت ، وبرترترترتدعمل مرترترترتن 

  ؤ اجملتمض املفتو  والوكالظ السويسريظ للتنميظ والتعاون.متسسا
ونلرترتمل املقرترترر ا رترتا ، بالتعرترتاون مرترتض املتسسرترتاؤ الو نيرترتظ املعنيرترتظ سقرترتوق اإلنسرترتان، حلقرترتيت  -3

 كرترترترتانون األول/  6و 5عمرترترتهل بشرترترت ن  مكانيرترترتظ وصرترترتول املخرترترتاجرين    العدالرترترتظ، يف السرترترتنغال، يرترترتومي 
  .2016األول/ىليسم   كانون  9و 8، ويف املغرب، يومي 2016ىليسم  

، نلرترترترتمل املقرترترترترر ا رترترترتا  مشرترترترتاورن يف جنيرترترترتف مرترترترتض منلمرترترترتاؤ 2017آ ار/مرترترترتار   31ويف  -4
اجملتمض املدين ووكرتاالؤ األمرتمل املت،رتدن السرتتعراض نترتاةت االجتمرتامل العرتام الرإيرتض املسرتتوت ومنا شرتظ 

مرترتن لجرترتهل التفرترتاق العرترتاملي ا سرترتبهل املشرترتاركظ يف العمليرترتظ الرترتيت ستسرترتتمر لسرترتنت  وستف رترتي    اعتمرترتاىل
 . 2018يف عام  اة رن اومنظ واملنلمظ والنلاميظ

 الزيارات الق رية -باء 
. ولوصرتا 2016ليار/مرتايو  10    3 ام املقرترر ا رتا  بزيرتارن    لنغرتوال يف الفرتحن مرتن  -5

برترترت ن ت رترترتض لنغرترترتوال اسرترترتحاتي يظ و نيرترترتظ ،رترترتاملظ للخ رترترترن والتنقرترترتهل ولن ترترترت م اتفا رترترتاؤ ثناةيرترترتظ ومتعرترترتدىلن 
 لبلدان اجملاورن من لجهل اايظ وتعزيز حقوق اإلنسان جلميض املخاجرين يف البلد. األ راة مض ا

. 2016ليار/مرترتايو  16    12بزيرترتارن    اليونرترتان يف الفرترتحن مرترتن  لي رترتاً و رترتام املقرترترر ا رترتا   -6
 ول ر بالتقدم احملرل يف اعتماىل  وان  وسياسرتاؤ درتدة     ىلارن ،رتتون اة رترن و ىلارن اسرتدوىل. ونلرتراً 
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حاميرترتظ جلانرترت  مرترتن حرترتدوىل االورترتاىل األوروق، يوصرترتي املقرترترر ا رترتا  برترت ن ت رترتض حكومرترتظ كرترتون اليونرترتان ل
مسرترترترتتدامظ  اةمرترترترتظ علرترترترتا حقرترترترتوق اإلنسرترترترتان للمخرترترترتاجرين  اليونرترترترتان ومتسسرترترترتاؤ االورترترترتاىل األوروق حلرترترترتوالً 

وملتمسرترتي الل رترتوء يف اليونرترتان،  رترتا يشرترتمهل مرترتا يتعلرترت   سرترت لظ  ىلارن اسرترتدوىل، وهرترتي مسرترت لظ مخمرترتظ، ولن 
 للقانون الدو  سقوق اإلنسان.  وإقاً تعتمد سياساؤ اسحاتي يظ  ويلظ األمد للخ رن والتنقهل 

تشرترترترترترترترين الثرترترترترترترتاين/  18    1مرترترترترترترتن يف الفرترترترترترترتحن  و رترترترترترترتام املقرترترترترترترترر ا رترترترترترترتا  بزيرترترترترترترتارن    لسرترترترترترترتحاليا -7
. والحرترترتن لن حقرترترتوق اإلنسرترترتان للمخرترترتاجرين تتاكرترترتهل بشرترترتكهل متزايرترترتد بسرترترتب  بعرترترت  2016 نرترترتوإم 

سياساؤ اة رن اليت تتبعخا لسرتحاليا،  رتا ُيرتالف االلتزامرتاؤ الدوليرتظ الرتيت تقرتض علرتا عرتات  البلرتد يف 
ر ا ا  ب ن ت رتض لسرتحاليا وتنفرتذ جمال حقوق اإلنسان ويف ميدان العمهل اإلنساين. ويوصي املقر 

علا حقوق اإلنسان يف جما  اة رن و ىلارن اسدوىل،  ا ي رتمن  يرتالء األولويرتظ سقرتوق   اةماً  ا اً 
 املخاجرين،  ن إيخمل املخاجرون ا  املوثق . 

 2035عام ل   ة تعسعر ال نقل الب ري -ثالثاا  
 مقدمة -ألف 

، عقرترترتدؤ اجلمعيرترترتظ العامرترترتظ اجتماعرترترتا عامرترترتا رإيرترترتض املسرترترتتوت 2016ليلول/سرترترتبتم   19يف  -8
، اعتخمرترتد إيرترته  عرترتالن نيويرترتورك مرترتن حركرترتاؤ النرترتزو  الكرترت ت لالج رترت  واملخرترتاجرينبشرترت ن التعامرترتهل مرترتض 

(. ويتسرتس اإلعرتالن لعمليرتظ مرتددا سرتنتان تف رتي    A/71/L.1لجهل الالج   واملخاجرين )القرار 
يخعرض إيرته لالعتمرتاىل اتفا رتان عامليرتان لحرتدأا بشرت ن الالج رت  واونرتر  2018عام متمتر ىلو  يف 

بشرترت ن اة رترترن اومنرترترتظ واملنلمرترتظ والنلاميرترتظ. ويرترترترت املقرترترر ا رترتا  لن اعتمرترترتاىل االتفرترتاق العرترتاملي املعرترترتي 
برترتاة رن اومنرترترتظ واملنلمرترترتظ والنلاميرترترتظ لرترترتيس اايرترترتظ العمليرترترتظ، برترترتهل برترترتدايتخا. ويف   رترترتار االتفرترترتاق العرترترتاملي، 

  املقرترترر ا رترتا     الرترتدول لن ترترتذه     مرترتا هرترتو لبعرترتد مرترتن اإلعرترتالن وتت رترتاول رىلوىل األإعرترتال ي لرترت
لرترتاىلارن يقرترتوم  العفويرترتظ املتةرترتذن علرترتا لسرترتا  مرترتا تتصرترتور لنرترته اثرترتهل املشرترتاكهل الراهنرترتظ، ولن ت رترتض   رترتاراً 

  علا حقوق اإلنسان وعلا األىللظ جملا  اة رن والتنقهل الدولي .
برتالت ور اإلارتاق املتمثرتهل يف منا شرتظ اة رترن والتنقرتهل ضرتمن   رتار  وحييط املقرر ا ا  علمرتاً  -9

األمرترترتمل املت،رترترتدن، ررترترتا لسرترترتفر عرترترتن  ىلراا اايرترترتاؤ تتعلرترترت  برترترتاة رن يف لهرترترتداة التنميرترترتظ املسرترترتتدامظ و عرترترتالن 
التزامادرترترتا  مايرترترتظ حقرترتوق اإلنسرترترتان للمخرترتاجرين وبرترترتابرام اتفرترترتاق  نيويرترتورك، حيرترترتت لكرترتدؤ الرترترتدول جمرترتدىلاً 

اسفرترتا  منرتظ واملنلمرترتظ والنلاميرترتظ. ويشرتدىل املقرترترر ا رتا  علرترتا لأيرتظ ضرترتمان عرتاملي مرترتن لجرتهل اة رترترن او
   وترمجته يف اعتماىل االتفاق العاملي. (1)التزام الدول  مايظ حقوق اإلنسان للمخاجرينعلا 
يف االعتبرترترترتار الرترترترتدينامياؤ الراهنرترترترتظ لعوامرترترترتهل الرترترترتدإض واجلرترترترتذب ويف ضرترترترتوء مالحلاترترترترته  ولنرترترترتذاً  -10

 التنقرتهل، يقرتح  املقرترر ا رتا  لن يشرتتمهل االتفرتاق العرتاملي بشرت ن اة رترن املتعلقظ باساجرتظ    تيسرت 
يف  2035اومنظ واملنلمظ والنلاميظ علا لحكام تتعلرت  بوضرتض ن رتظ لتيسرت  التنقرتهل البشرتر  لعرتام 

  (.70/1) رار اجلمعيظ العامظ  2030  ار األممل املت،دن،  والان ن ظ التنميظ املستدامظ لعام 

__________ 

تخفخمل مجيض اإل،اراؤ    املخاجرين يف هذا التقرير ب سره علا لاا راملخاجرون، بصرة النلر عن وضعخمل لو  (1)
 ظروإخملر. 
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مرترترترتن  8-8و 7-10ويتمثرترترترتهل ا رترترترتيط األساسرترترترتي الرترترترترابط ةرترترترتذا الرترترترتنخت يف وقيرترترترت  الغرترترترتايت   -11
لهرترترترتداة التنميرترترترتظ املسرترترترتتدامظ مرترترترتن نرترترترتالل ن رترترترتظ  اةمرترترترتظ علرترترترتا اسقرترترترتوق ومراعيرترترترتظ العتبرترترترتاراؤ السرترترترتن 

 واالعتباراؤ اجلنسانيظ. 
، الكيفيرتظ الرتيت اكرتن 7-10ويتصور املقرر ا ا  ن رتظ ورتدىل، مرتض اسرتتناىلها    الغايرتظ  -12
يس  التنقهل البشر  بفعاليظ، وتشدىل علا لأيظ اتبامل ارتت اسرتحاتي ي  ويرتهل األجرتهل يف وضرتض هبا ت

سياساؤ ورارساؤ للتنقهل تتسمل بقدر لكرت  مرتن سرتخولظ االسرتتةدام واالنتلرتام واألمرتان ومعقوليرتظ 
ظ التكلفظ،  ا يعزل  درن الدول علا مواجخظ الت،دياؤ اةامظ الداغراإيرتظ واال تصرتاىليظ واالجتماعيرت

 والسياسيظ والثقاإيظ اليت تلو  يف األإ . 
ألن االتفرترتاق العرترتاملي مرترتن لجرترتهل اة رترترن اومنرترتظ واملنلمرترتظ والنلاميرترتظ سرترتيقدَّم لالعتمرترتاىل  ونلرترتراً  -13

بعرترترتد عمليرترترتظ متخيديرترترتظ تسرترترتتغرق عرترترتام .  2020، إرترترتيمكن   رترترتالق ا  رترترتظ يف عرترترتام 2018يف عرترترتام 
ولكرترتن القابلرترتظ للت،قيرترت ، الرترتيت ترمرترتي    مرترتن األهرترتداة العامليرترتظ املتواضرترتعظ،  وستشرترتمهل ا  رترتظ عرترتدىلاً 

اايرتظ حقرترتوق اإلنسرترتان للمخرتاجرين وتيسرترت  التنقرترتهل يف السرتنواؤ ا مرترتس عشرترترن التاليرتظ، مرترتض اايرترتاؤ 
 وا عيظ، وآلياؤ مساءلظ إعالظ.  ومت،راؤ حمدىلن بد ظ، وجداول لمنيظ ونقاط  ر،اىليظ

 الخجرة: ال  ورات مقابل الواةح -باء 
ة بةع  الجمعةةح  ةح بحقةوق اإلنسةةانم علةس أاةاي مبةدأي المسةاوايحةق للةل المخةامري  ال م  

 وعدم ال مععز بعنخم
يوىل املقرر ا ا  اإل،ارن     عالن نيويورك الذ  ل رترؤ إيرته الرتدول بوجرتوب لن حيصرتهل  -14
اللتزامرتاؤ  وإقرتاً ون واملخاجرون علرتا الرتدعمل السياسرتاا واملسرتاعدن واسمايرتظ بشرتكهل ،رتامهل،  الالج

ون الرترتدو ، وبوجرترتوب االحرترتحام الكامرترتهل سقرترتوق اإلنسرترتان واسريرترتاؤ األساسرترتيظ الرترتدول  وجرترت  القرترتان
  املكفولظ ةمل وساجتخمل    اسيان يف لمان وكرامظ.

ويتع  االعحاة جبميض املخاجرين ومعاملتخمل باححام وكرامظ باعتبارهمل لصرت،اب حقرتوق  -15
النسرترتبظ لا لرترتيمل    السرترتياىلن علرتا  رترتدم املسرترتاوان، بصرترترة النلرترتر عرترتن وضرتعخمل إيمرترتا يتعلرترت  برترتاة رن ب

الذ  ادون إيه لنفسخمل. و وج  القانون الرتدو ، يقرتض علرتا الرتدول واجرت  اايرتظ املخرتاجرين يف 
مجيض مراحهل عمليرتظ اة رترن وترتوإ   مكانيرتظ وصرتوةمل    العدالرتظ لالنتصرتاة مرتن ل  معاملرتظ متييزيرتظ 

 لو انتخاكاؤ سقوق اإلنسان يتعرضون ةا. 
ا رترترتا   حرترترتدا  نقلرترترتظ جوهريرترترتظ يف لسرترترتلوب النلرترترتر    اة رترترترن وت   هرترترتا. ويقرترترتح  املقرترترترر  -16

إرترترترتاة رن يف حرترترترتد  ادرترترترتا جرترترترتزء  بيعرترترترتي مرترترترتن الوجرترترترتوىل اإلنسرترترترتاين  وهرترترترتي ليسرترترترت  جرارترترترتظ وال مشرترترترتكلظ، 
وبامكااا لن تكون حاًل. وبناء علا  ل ، إان  ىلارن اة رن ليس  مس لظ تتعل  بااالق اسدوىل 

 لظ تتعلرترت  بتنلرترتيمل التنقرترتهل عرترتن  ريرترت  إرترتتة  نرترتواؤ ميسرترترن ومنرترتض النرترتا  مرترتن الرترتدنول، و  رترتا هرترتي مسرترت
 ونلاميظ وآمنظ ومعقولظ التكلفظ للخ رن وتعزيز التنومل واالحتفاء به. 

ويرترترترت املقرترترترر ا اصرترترتظ لن هنرترترتاك حاجرترترتظ  ويرترترتظ لتنلرترترتيمل التنقرترترتهل، وهرترترتو مرترترتا مرترترتن ،رترترت نه تسرترترتخيهل  -17
عرترترترتن تقييرترترترتد وركرترترترتاؤ اة رترترترترن مرترترترتن نرترترترتالل لعمرترترترتال الصرترترترتد ، واالعرترترترتحاض،  اة رترترترترن ومرا بتخرترترترتا، عوضرترترترتاً 

   مو رترتف اسرترتد مرترتن  واالحت رترتال. وارترت  علرترتا الرترتدول االنتقرترتال مرترتن مو رترتف عرترتدم التسرترتامة م لقرترتاً 
ال رر،  ا يخ عف من املنلماؤ اإلجراميرتظ املسرتتولظ عرتن دريرت  املخرتاجرين، واالسرتت ابظ لشرتوااهل 
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يف اايرترتظ امل رترتاة. و  ا كانرترت  الرترتدول ترارترت  يف    األروا الرترتدول، واسرترتد مرترتن معانرترتان البشرترتر، و نقرترتا
اسرترترتتعاىلن السرترترتي رن علرترترتا حرترترتدوىلها، إي رترترت  لن يترترترتا  للمخرترترتاجرين  نرترترتواؤ نلاميرترترتظ وآمنرترترتظ ومعقولرترترتظ 

  التكلفظ وميسرن للتنقهل.
ومن لجهل تنليمل التنقهل بفعاليظ، يلزم لن تعتمد الدول ا ا يشمهل اسكومظ ب سرترها  لاء  -18

يض جوانبخا،  ا يف  ل  كهل املزايا والت،دياؤ من ناحيظ النمو اال تصاىل ، اة رن، مض مراعان مج
والتغرترت اؤ الداغراإيرترتظ، والتنرترتومل الثقرترتايف، واإلىلمرترتاا االجتمرترتاعي، وحقرترتوق اإلنسرترتان، واحرترتحام سرترتياىلن 
القرترتانون. وباتبرترتامل ارترتت اسرترتحاتي ي  ويرترتهل األجرترتهل، سرترتتكون الرترتدول ل رترتدر علرترتا مواجخرترتظ الت،رترتدياؤ 

  اجملاالؤ الداغراإيظ واال تصاىليظ واالجتماعيظ واال تصاىليظ والثقاإيظ. اةامظ الو،يكظ يف

 ضرورة تعزيز   اب عام ع  الخجرة يقوم علس الحقائق  
 ن ا  اب السياسي عن اة رن ال يع  عن الوا ض يف لالرت  األحيرتان، علرتا الرترامل مرتن  -19

ؤ العامظ عن اة رن. وبالتا ، وجوىل حقاة  ولر ام تفيد بالعكس. وهذا ا  اب يشكهل التصورا
مرترتهل، لسرترتكان مجيرترتض البلرترتدان وساسرترتتخا،  إرترتان ل  حماولرترتظ لوضرترتض ن رترتظ مرترتن لجرترتهل اة رترترن يتعرترت  لن اخ

 لن يسخمل يف الىلهار اجملتمض واستقراره.  للكيفيظ اليت اكن هبا للتنقهل املدار جيداً  ن ابا مخلخماً 
مليون ،رتة   244يقرب من  ، كان ما2015إلحصاءاؤ األممل املت،دن لعام  ووإقاً  -20

مليرتون الجرت . وعلرتا الرترامل  20يف لحناء العامل يعيشون نارا بلداامل األصليظ،  ا يشمهل حوا  
يف املاةرترترترتظ مقارنرترترترتظ  مرترترترتس عشرترترترترن سرترترترتنظ ماضرترترترتيظ، إرترترترتان هرترترترتذا الرترترترتر مل ال اثرترترترتهل  41مرترترترتن ليرترترترتاىلن نسرترترترتبتخا 

. 2000عرترتام  يف املاةرترتظ يف 2.8، مقابرترتهل 2015يف املاةرترتظ مرترتن سرترتكان العرترتامل يف عرترتام  3.3 سرترتوت
،  رتالة مرتا ،رتخدته 2015    2010و د تبا   معدل اة رن يف وا ض األمر نالل الفرتحن مرتن 
، كان  آسيا هي املن قظ 2015و 2000إحن ا مس سنواؤ السابقظ. ويف الفحن ما ب  عامي 

  .(2)مليون ،ة  26اليت استقبل  لك  عدىل من املخاجرين اإلضاإي   ا جمموعه 
تسرترتبب  ،رترتيةونظ السرترتكان يف بعرترت  املنرترتا      ورترتول يف اللرترتروة الداغراإيرترتظ ررترتا و رترتد  -21

لىلت    حرترترتاالؤ نقرترترترت  يف اليرترترتد العاملرترترترتظ. ومرترترترتن منلرترترتور ا تصرترترترتاىل   رترترترت ، إرترترتان هرترترترتذه الت،رترترترتوالؤ 
الداغراإيرترترتظ ست رترترتيف ضرترترتغو ا وىلواإرترترتض إيمرترترتا يتعلرترترت  باساجرترترتظ    وقيرترترت  الترترترتوالن برترترت  ال لرترترت  علرترترتا 

يتنرترترترتا   بوضرترترترتو  مرترترترتض املفخرترترترتوم الشرترترترتاةض برترترترت ن املخرترترترتاجرين ريسرترترترتر ون ،  رترترترتا (3)العمالرترترترتظ والعرترترترترض منخرترترترتا
  الوظاةفر.

وعلرترتا نلفيرترتظ املنرترتاص اال تصرترتاىل  السرترتيء وصرترتعوىل األحرترتزاب القوميرترتظ الشرترتعبويظ واة مرترتاؤ  -22
اإلرهابيرتظ امل سرترتاويظ، تزايرترتد كرتره األجانرترت  ون رترتاب الكراهيرترتظ، ررتا لىلت    اارترتاه تصرترتاعد  برترتارل يف 

رين و،كهل ح ر عثرن لمام وضرتض سياسرتاؤ لكثرتر كفرتاءن تسرتتند    التصوراؤ السلبيظ عن املخاج
 األىللظ و   حقوق اإلنسان. 

ويعترترترت  اسرترترترتتةدام الصرترترتياااؤ والدراسرترترترتاؤ املالةمرترترتظ، وعرترترترترض اسقرترترتاة  والسياسرترترترتاؤ الرترترترتيت  -23
تف هل التنومل، واسرتتيعاب املخرتاجرين، مرتن األمرتور الرةيسرتيظ لتيسرت   ىلمرتاا املخرتاجرين و سرتخامخمل يف 

__________ 

 . Department of Economic and Social Affairs, International Migrant Stock: the 2015 Revisionانلر: (2)
(3) Ernst and Young, “Tracking global trends: how six key developments are shaping the business world” 

 . https://issuu.com/ezra1110/docs/tracking_global_trends/32، متا  علا الرابط التا : (2011)
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 ،رترتد مرترتن التصرترتوراؤ السرترتلبيظ الشرترتعبويظ ةرترتمل. وبالترترتا  يلرترتزم لن ت رترتض الرترتدول ر يرترتظ ون ابرترتاً التنميرترتظ ولل
اسحاتي ي  يف األجهل ال ويهل يقومان علا حقوق اإلنسان  لاء التنقهل والتنومل  ا يخكس  العمهل 

 . واااهاً  واتسا اً  الراهن واملستقبلي م موناً 
اق علرتا ا  رتاب العرتام وسيسرتخهل مرتن وسيكون لنخت  اةمل علا حقرتوق اإلنسرتان لثرتر  ارت -24

 ىلمرترترتاا املخرترترتاجرين يف اجملتمرترترتض عرترترتن  ريرترترت  تغيرترترت  التصرترترتور العرترترتام للخ رترترترن باعتبارهرترترتا عب رترترتا وتكلفرترترتظ    
 .  ي ماً  اعتبارها مستوليظ مشحكظ واستثماراً 

 الخجرة تدعم ال نمعة وايز هار علس الُ ُعد الوطني واإلةلعمي والعالمي  
حمركرترترتا ومسرترترتاعدا علرترترتا وقيرترترت  التنميرترترتظ، حيرترترتت يسرترترتاأون يف النمرترترتو يعرترترتد املخرترترتاجرون عرترترتامال  -25

علرترترتا الب الرترترتظ يف صرترترتفوة  ضرترترت يالً  اال تصرترترتاىل  لينمرترترتا يرترترتذهبون. وتخلخرترترتر الدراسرترترتاؤ لن للخ رترترترن لثرترترتراً 
. وتشرت  لىللرتظ (4)املقيم  يف البلدان امل يفظ ولثرا  اابيا عامرتا علرتا  ارتاىل إرتر  العمرتهل واالسرتتثمار

سرتخمون يف ال رتراة  املبا،رترن وارت  املبا،رترن بقرتدر لكرت  مرتن اسرتتفاىلدمل متزايدن    لن املخرتاجرين ي
مليرترترترتار ىلوالر تقريبرترترترتا يف  601، لرسرترترترتهل املخرترترترتاجرون 2015. ويف عرترترترتام (5)مرترترترتن اإلعانرترترترتاؤ اسكوميرترترترتظ

مليرتار ىلوالر، ل  مرتا يقرترب مرتن  441،كهل وويالؤ، يقرتد ر لن بلرتدانا ناميرتظ تلقرت  منخرتا حرتوا  
  .(6)اإل اةيظ الر يظثالثظ لمثال  يمظ املساعدن 

لن املخرترتاجرين يكملرترتون املرترتوا ن  وال يتناإسرترتون معخرترتمل،  وتبرترت  الب،رترتو  اال تصرترتاىليظ لي رترتاً  -26
لن  (8). وبين   حدت الدراسرتاؤ(7)را يتىل     وقي   نتاجيظ لك  بشكهل عام ىلانهل اال تصاىل

لثرترتر الركرترتوىل العرترتاملي يقلرترتهل مرترتن هرترتذه اللرترتاهرن اإلاابيرترتظ ولكرترتن ال يق رترتي عليخرترتا، ررترتا يرترتدح  اس رترتظ 
القاةلرترتظ برترت ن الحاجرترتض اال تصرترتاىل  يرترت ر اتبرترتامل سياسرترتاؤ  معيرترتظ ارترتاه املخرترتاجرين. وعلرترتا الرترترامل مرترتن لن 
، املخرترتاجرين  رترتد حيلرترتوا حمرترتهل بعرترت  املرترتوا ن  يف لسرترتواق العمرترتهل الصرترتغ ن ولسرترتواق عمرترتهل حمرترتدىلن لنرترترت
إمرترتن األإ رترتهل معاجلرترتظ هرترتذه التبعرترتاؤ اةامشرترتيظ مرترتن نرترتالل سياسرترتاؤ  عرترتاىلن الترترتدري  ال عرترتن  ريرترت  

 حماولظ الت يي  علا اة رن. 
وعلرتا الرترامل مرتن لن اسرتواإز اال تصرتاىليظ للخ رترن متنوعرتظ، و ويرتظ جرتدا للعديرتد مرتن النرترتا ،  -27

لرترتمل املخرترتاجرين حيرترتاولون إاارترتا ع رترتض لتقيرترتيمل وترترتد ي  ىلاةرترتمل مرترتن املخرترتاجرين احملتملرترت . إصرترت،ية لن مع
الرترترتذهاب    بلرترترتدان تترترترتوإر إيخرترترتا الوظرترترتاةف وحيرترترترتت اكرترترتنخمل البرترترتدء يف االنرترترتدماا يف اجملتمرترترتض وبنرترترترتاء 
مسرترترتتقبهل ألنفسرترترتخمل ولسرترترترهمل. وصرترترت،ية كرترترتذل  لن بلرترترتدان املقصرترترتد الرةيسرترترتيظ تترترترتوإر إيخرترترتا وظرترترتاةف 

__________ 

          Organization for Economic Cooperation and Development, International Migration ر:رترترترترترترترترترترترترترترترترتانل (4)

Outlook 2013 . 
(5) OHCHR, The economic, social and cultural rights of migrants in an irregular situation,  

(New York and Geneva, 2014), p. 99 . 
 . World Bank, Migration and Remittances Factbook 2016انلر:  (6)
(7)  David Card, “The impact of the Mariel boatlift on the Miami labour market”, Industrial and 

Labour Relations Review, vol. 43, No. 2 (January 1990), pp. 245-257; Mette Foged and Giovanni 

Peri, “Immigrants’ effect on native workers: new analysis on longitudinal data”, Institute for the 

Study of Labour discussion paper No. 8961, 2015; Andri Chassamboulli and Giovanni Peri, “The 

labour market effects of reducing the number of illegal immigrants”, Review of Economic 

Dynamics, vol. 18, No. 4 (October 2015) . 
(8) Francesco D’Amuri and Giovanni Peri, “Immigration, jobs and employment protection: evidence 

from Europe before and during the Great Recession”, Bank of Italy working paper No. 886, 2012 . 
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 للمخرترترترتاجرين يف سرترترترتوق العمرترترترتهل الر يرترترترتظ لو تلرترترترت  السرترترترتريظ. ويت رترترترتاوب املخرترترترتاجرون مرترترترتض ال لرترترترت  علرترترترتا
 . العمالظ، ويف اللروة العاىليظ، عندما يحاجض ال ل  يف من قظ معينظ، تحاجض اة رن  ليخا لي اً 

 "م اعواصل المخامرون ال نقلالدفح والجذبطالما ُومدت عوامل "  
ترتتثر العديرتد مرتن العوامرترتهل يف  رتراراؤ املخرتاجرين املتعلقرتظ بسرترتب  اة رترن وموعرتدها ومكاارترتا  -28

عوامرترترتهل الرترترتدإض األساسرترترتيظ يف الفقرترترتر والعنرترترتف والتمييرترترتز واسكرترترتمل ارترترت  الر،رترترتيد. لمرترترتا وكيفيتخرترترتا. وتتمثرترترتهل 
عوامرترتهل اجلرترتذب إتتمثرترتهل يف احتياجرترتاؤ العمرترتهل الر يرترتظ لو ارترت  املعرترتحة هبرترتا ومل  رترتهل العاةلرترتظ. ويعرترتد 

مرترترتا يترترترت لف مرترترتن جمرترترترىل ترترترترويت  للغايرترترتظ، واالبرترترتاً  النقرترترتاش العرترترتام بشرترترت ن هرترترتذه العوامرترترتهل يف جمملرترترته سرترترت ،ياً 
  عمن ريست دون اإلعاناؤر ولن املخاجرين ريسر ون الوظاةفر. اإل،اعاؤ املقلقظ

عن معاجلظ األسرتباب الكامنرتظ وراء اة رترن، االبرتا مرتا تواجرته الرتدول تزايرتد حركرتاؤ  وعوضاً  -29
اة رن بوضض حواجز لمام التنقهل ولياىلدا تدرايا، مض الحكيز علا السياساؤ  اؤ ال ابض األمي 

ثرترتهل هرترتدإخا الرةيسرترتي يف ترترت م  حرترتدوىلها عرترتن  ريرترت  بنرترتاء األسرترتوار، وسياسرترتاؤ القمرترتض والرترترىلمل. ويتم
واسرتتعمال العنرتف لو رترتف الت،ركرتاؤ السرتكانيظ ارترت  املوثقرتظ عرت  اسرترتدوىل ال يرتظ والب،ريرتظ، واسرترتتةدام 
االحت ال ال ويهل األجهل ك ىلان للرترىلمل، والقيرتام بعمليرتاؤ  رترىل مجرتاعي    البلرتدان األصرتليظ وبلرتدان 

ال  ىلون تقييمل كرتاة الحتياجرتاؤ اسمايرتظ الفرىليرتظ والر ابرتظ املالةمرتظ. العبور، ويتمل كهل  ل  يف الغ
وإ ال عن  ل ، تنقهل الدول لنشرت تخا إلىلارن اسرتدوىل    مرتا وراء حرتدوىلها اإل ليميرتظ، لتمترتد    

 لعا  الب،ار و   بلدان ثالثظ. 
برتاة رن وال تتىل  السياساؤ القمعيظ ونق  االسرتت ابظ لعوامرتهل الرتدإض واجلرتذب املتعلقرتظ  -30

 ال    دي ظ اللروة املثاليظ اللىلهار لسواق العمالظ السريظ وعصاباؤ التخري . وال تعرتا  الرتدول 
يف كث  من األحيان لسباب رابظ األإراىل يف االنتقال من بلداامل األصليظ لو حرتاجتخمل     لرت ، 

لمرتام التنقرتهل  ولسباب سعي لص،اب العمهل يف بلدان املقصد    توظيفخمل، ولكنخا ت ض عقباؤ
وتزيدها بشكهل تدراي. ويعد ما يسما رللمرتظ اة رترنر مرتدإوعا بالسياسرتاؤ. إوضرتض القيرتوىل علرتا 

 التنقهل هو جزء من املشكلظ ال من اسهل. 
و رترتد تكشرترتف بشرترتكهل واضرترتة وجلرترتي اسرترتتمرار انعرترتدام الفعاليرترتظ ولوجرترته التنرترتا   إيمرترتا يتعلرترت   -31

سرتاق واالسرتتناىل    حقرتوق اإلنسرتان، و لرترت  برتاىلارن اسرتدوىل وعرتدم وجرتوىل   رتار للخ رترترن يتسرتمل باالت
بسرترتب  الوإيرترتاؤ امل سرترتاويظ للمخرترتاجرين العرترتابرين، ررترتا ىلإرترتض  سرترت لظ حقرترتوق اإلنسرترتان للمخرترتاجرين    
ىلاةرن ال رتوء. وتتسرتمل كرتهل املراحرتهل األنرترت للخ رترن باملعانرتان كرتذل . إقمرتض املخرتاجرين ارت  املرتوثق  

   ليرترتاىلن معانرترتان املخرترتاجرين ويف رترتيان    تعزيرترتز واعرترتا   جرترتراءاؤ إيمرترتا وراء اسرترتدوىل ال يتىليرترتان  ال 
عصاباؤ التخري  واملشغِّل  ولص،اب العمهل االستغاللي . إوصول املخرتاجرين سيسرتتمر. واسرتهل 
الوحيد هو اعتمرتاىل سياسرتاؤ ه رترن جيرتدن اإلىلارن تيسرتر تنقرتهل املخرتاجرين وترتوإر للرتدول الر ابرتظ الرتيت 

 وتاجخا علا اسدوىل. 

 توفعر حلول نظامعة وآمنة ومعسرة ومعقولة ال للفة لل نقل تعسعر ال نقل يعني  
ا  علا الدول، من لجهل تيس  التنقهل، لن تزيد من القنرتواؤ النلاميرتظ للخ رترن وإرترض  -32

ال رترتراة  علرترتا التنقرترتهل، مرترتن نرترتالل التوسرترتض الترترتدراي يف وريرترتر الت ،رترت اؤ ويف لنلمرترتظ و/لو برترترامت 
ثهل ت ، اؤ تو   الالج  ، واسمايظ املت ترتظ، والزيرتارن، يسخهل التعامهل معخا لتيس  الت ، اؤ، م
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ومل  رترترتهل العاةلرترترتظ، والعمرترترتهل، واإل امرترترتظ، والتقاعرترترتد، والدراسرترترتظ، مرترترتض كرترترتهل لعمرترترتال الت،قرترترت  مرترترتن اةويرترترتظ 
 والف،  األمي اليت اكن ألنلمظ الت ، اؤ الفعالظ توإ ها. 

ب  ولن تعتمرترترتد ترترترتداب  ويف الوا رترترتض، ارترترت  علرترترتا الرترترتدول لن تسرترترتحىل سرترترتوق التنقرترترتهل مرترترتن املخرترترتر  -33
لتسرترترتويظ لوضرترترتامل املخرترترترتاجرين ارترترت  املرترترترتوثق . إاملخرترترتاجرون ال يريرترترتدون لن يكونرترترترتوا ارترترت  مرترترترتوثق  لو لن 
يل رترت وا    املخرترترب ، ولكرترتنخمل ي رترت رون     لرترت  بسرترتب  نقرترت  نيرترتاراؤ التنقرترتهل النلاميرترتظ واومنرترتظ 

 اؤ عرتن املعانرتان مرتن وامليسرن واملعقولرتظ التكلفرتظ. إخرتمل يف رتلون سرتداىل رسرتوم معقولرتظ ملوظرتف الت ،رت
االبترترتزال علرترتا يرترتد املخرترترب . ويف رترتلون الترترت  لمل مرترتض ا،رترتحا اؤ الرترتدول لالسرترتتفاىلن مرترتن حلرترتول التنقرترتهل 
النلاميظ يف و   معقول والوصول    النقاط اسدوىليظ وتقدمي وثاة  ر يظ للخويظ والسفر بنلام، 

 لسرترتواق عمرترتهل ر يرترتظ، حرترت  عرترتن اإل رترتار مرترتض لسرترترهمل يف رحلرترتظ حمفوإرترتظ باملعانرترتان. ويف رترتلون العمرترتهل يف
باسرترتد األىلل لوجرترترتور، عرترترتن التعرترترض لالسرترترتتغالل واإليرترترتذاء يف لسرترترتواق العمرترتهل السرترترتريظ. إيلرترترتزم وضرترترتض 

 سياساؤ تنقهل مصممظ جيدا من لجهل وفيز هذه الدورن السليمظ. 

 : اا راتعجعة طويلة األمل2035  ة عام  -معم 
ر ، علرتا الن،رتو املوضرتة لعرتاله، يلرتزم من لجهل مواجخظ التعقيد الذ  يتسمل برته التنقرتهل البشرت -34

لن ت رتض الرترتدول ر يرترتظ اسرترتحاتي يظ  ويلرترتظ األجرترتهل ملرترتا سرترتتبدو عليرترته سياسرترتادا املتعلقرترتظ بالتنقرترتهل بعرترتد جيرترتهل 
مرترتن اون، مرترترتض جرترترتداول لمنيرترتظ ىل يقرترترتظ ونقرترترتاط  ر،رترتاىليظ للمسرترترتاءلظ. وهرترترتذه الر يرترتظ ال ويلرترترتظ األجرترترتهل متاثرترترتهل 

لبي رتظ والت رتارن واألمرتن الغرتذاةي والنقرتهل العرترتام التة رتيط االسرتحاتي ي للرتدول بشرت ن سياسرتاؤ ال ا رترتظ وا
 واةياكهل األساسيظ والصناعاؤ، من لجهل وديد االستثماراؤ الاللمظ لت،قي  األهداة. 

لن ت ض هذه الر يظ لسياساؤ اة رترن.  لي اً ويقح  املقرر ا ا  لنه يتع  علا الدول  -35
إاجلرترتدول الرترتزمي لسياسرترتاؤ اة رترترن يبرترتدو ىلاةمرترتا لنرترته يسرترتتند    الل،لرترتظ الراهنرترتظ، حيرترتت تركرترتز الرترتدول 
علرترتا رمنرترتض اة رترترن اونر لو ر عرترتاىلن املخرترتاجرين اونر لو رجلرترت  تقنيرترت  لو عمرترتال مخرترتاجرين  و  

مدروسرتظ بقرتدر لكرت  ومسرتتندن     مخاراؤ منةف ظ اونر. ويقح  املقرر ا ا  وضرتض اسرتت ابظ
الو رترترتاةض  لاء عوامرترترتهل الرترترتدإض واجلرترترتذب يف   رترترتار ر يرترترتظ  مرترترتس عشرترترترن سرترترتنظ عرترترتن كيفيرترترتظ تنلرترترتيمل التنقرترترتهل 

 بفعاليظ، را سيتية للدول اعا   جراءاؤ جيدن التة يط يف مواجخظ ما يسما باأللمظ. 
الالج رترترترت  سرترترترتي تون  وتتمثرترترترتهل ا  رترترترتون األو  يف تغيرترترترت  العقليرترترترتظ اجلمعيرترترترتظ يف تقبرترترترتهل إكرترترترترن لن -36

ويذهبون يف كهل األحوال بسب  عوامهل الرتدإض واجلرتذب، وهرتي العوامرتهل الرتيت ال يرتتمل تناوةرتا بالقرتدر 
الكايف  مجرتاال. إتيسرت  التنقرتهل املتزايرتد، والتوإيرت  برت  املخرتاراؤ واحتياجرتاؤ العمرتهل، كمرتا هرتو اسرتال 

 ،رت اؤ وضرتوابط لمنيرتظ يف سوق عمهل متاحظ ونلاميظ وآمنظ ومعقولرتظ التكلفرتظ، مرتض وضرتض لنلمرتظ ت
  مالةمظ، هي لمور ستكفهل استةدام معلمل املخاجرين لقنواؤ التنقهل النلاميظ.

واكن وضض حلول الحتياجاؤ التنقهل البشرتر  علرتا حمرتورين رةيسرتي ، كمرتا لوجرتز املقرترر  -37
 ا ا  يف تقارير سابقظ: 

الواحرتد يف  ت وير برامت تو   الالج   لتةرتدم الج رت  بنسرتبظ لكرت  مرتن نسرتبظ )ل( 
املاةظ اساليظ. ويتع   ىلراا الكفالظ ا اصظ لالج   يف هذه ال امت ألاا تعمهل تدرايا علرتا بنرتاء 

 مجخور من املوا ن  املتيدين للححي  بالالج   
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 ىلراك االحتياجرترتاؤ اسقيقيرترترتظ مرترترتن العمالرترتظ و تاحرترترتظ  رترترتدر لكرترت  بكثرترترت  مرترترتن إرترترتر   )ب( 
ت ،رترت ن للعمرترتال املخرترتاجرين علرترتا مجيرترتض مسرترتتوياؤ املخرترتاراؤ.  مرترتنة الت ،رترت اؤ لو برترترامت السرترتفر ىلون

 ومض االنتيار والتنليمل املالةم ، ستكون األعداىل مقدورا عليخا متاما. 
 وسيكون ةذا التنقهل امليسر مزاياه الواض،ظ  ا يف  ل  لنه: -38
 سيقل  بشدن من السوق اليت يستةدمخا املخربون واملشغِّلون عداو األنالق   )ل( 
سرترتيمك ن مرترتن  جرترتراء مجيرترتض الف،رترتو  األمنيرترتظ مرترتن  برترتهل لجخرترتزن االسرترتتةباراؤ يف  )ب( 

  و   مناس  ويف بلد املقصد االباً 
سرتيوإر الفرصرتظ لرت ت مجخرتور النرتانب  يف بلرتدان املقصرتد لن اسرتدوىل حمحمرترتظ، ولن  )ا( 

 السل اؤ تدير عمليظ اة رترن بشرتكهل مناسرت ، ولن لصرت،اب العمرتهل يرتدجمون املخرتاجرين يف سرتوق
العمرترترترتهل، ولن اسرترترترتتثماراؤ  رترترترتد نخصصرترترترت  لرترترترت امت اإلىلمرترترترتاا، ولن ن رترترترتاب نشرترترترتر املةرترترترتاوة الرترترترتذ  
يسرترترترتتةدمه القوميرترترترتون الشرترترترتعبويون  رترترترتاةمل علرترترترتا القوالرترترترت  النم يرترترترتظ وا راإرترترترتاؤ واألوهرترترترتام الرترترترتيت اكرترترترتن 

 مواجختخا باسقاة . 
يرتظ ولظخر  ىلراا املخاجرين يف لهداة التنميظ املستدامظ لن مجيرتض الرتدول ىلون ،رت  تقرتر ب أ -39

املقرترر ا رتا  االسرتتفاىلن مرتن  ا رتظ  ألن العمليرتظ جاريرتظ بالفعرتهل، يقرتح  . ونلرتراً التنقهل األإ هل تنليمرتاً 
   هذه العمليظ القاةمظ ووضض توصياؤ بش ن ال ريقظ اليت اكن هبا ت ويرها من لجهل اة رن.

 ن رترتظ لتيسرترت  التنقرترتهل البشرترترتر ومرترتض لنرترتذ  لرترت  يف االعتبرترتار، يقرترتح  املقرترترترر ا رترتا  وضرترتض  -40
   لهرتداة واايرتاؤ ومت،رتراؤ يسرتخهل  2030، تحجمل ن ظ التنميظ املستدامظ لعام 2035 لعام

بالفعرتهل، يف بعرت  لهرتداة التنميرتظ  2030التعامهل معخا وتكون  ابلظ للت،قي . وتش  ن ظ عام 
 املستدامظ،    حقوق اإلنسان والعمال ا اصظ باملخاجرين،  ا يف  ل  ما يلي: 

ترترتوإر السرترتالمظ واألمرترتن جلميرترتض الرترتيت عمرترتهل البي رترتاؤ  وتعزيرترتزل ااايرترتظ حقرترتوق العمرترت )ل( 
 العمرترتال،  رترتن إرترتيخمل العمرترتال املخرترتاجرون، و اصرترتظ املخرترتاجراؤ، والعرترتاملون يف الوظرترتاةف ارترت  املسرترتتقرن

 ( 8-8)الغايظ 
يف املاةرتظ، و لغرتاء  3نف  تكاليف معامالؤ وويالؤ املخاجرين    ل هل مرتن  )ب( 

 ا( -10)الغايظ  2030يف املاةظ،  لول عام  5فخا علا اليت تربو تكالي  نواؤ الت،ويهل
ومتسرتمل باملسرتتوليظ، ونلرتامي تيس  اة رن وتنقهل األ،ةا  علرتا حنرتو مرتنلمل وآمرتن  )ا( 

 ( 7-10)الغايظ  تنفيذ سياساؤ اة رن املة ط ةا واليت تتسمل  سن اإلىلارنب رق منخا 
القرترترترتوان  والسياسرترترترتاؤ ارترترترت  التمييزيرترترترتظ لت،قيرترترترت  التنميرترترترتظ املسرترترترتتدامظ و نفرترترترتا  تعزيرترترترتز  )ىل( 

 ب( -16)الغايظ 
تعزيرترترتز سرترترتياىلن القرترترتانون علرترترتا الصرترترتعيدين الرترترتو ي والرترترتدو  وضرترترتمان تكرترترتاإت إرترترتر   )هرت( 

 ( 3-16،  ن إيخمل املخاجرون )الغايظ وصول اجلميض    العدالظ
 2030ليرترتد،  لرتول عرترتام ترتوإ  هويرترتظ  انونيرتظ لل ميرترتض،  رتا يف  لرترت  تسرت يهل املوا )و( 

 ( 9-16)الغايظ 
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وقيرترترت  ليرترترتاىلن كبرترترت ن يف ترترترتواإر بيانرترترتاؤ عاليرترترتظ اجلرترترتوىلن ومناسرترترتبظ التو يرترترت  وموثو رترترتظ  )ل( 
  (.18-17)الغايظ  2020،  لول عام اة رناملتعل  بالوضض لمور منخا حس  ومصنفظ 
لتوصرتيظ برت ن بالدرجظ األو ، يعترتزم املقرترر ا رتا  ا 8-8و 7-10وعلا لسا  الغايت   -41

ت ض الدول وا ها من لص،اب املصل،ظ اسحاتي ياؤ  ويلرتظ األجرتهل مرتن لجرتهل الوإرتاء بالتزامادرتا 
ارترتاه مجيرترتض املخرترتاجرين،  رترتن إرترتيخمل املخرترتاجرون الرترتذين تتسرترتمل لوضرترتاعخمل بعرترتدم االسرترتتقرار، علرترتا الن،رترتو 

 املب  يف لهداة التنميظ املستدامظ.

 أهداف ال نقل الب ري  - ال 
، يقرتدم املقرترر ا رتا  ا  رتظ التاليرتظ 2011  ن املكتسبظ من واليته منرتذ عرتام بناء علا ا -42

وح مخرترتا و مكانيرترتظ تنفيرترتذها  2035باعتبارهرترتا نري رترتظ  ريرترت  لتبيرترتان حمترترتوت ن رترتظ مسرترتتقبليظ لعرترتام 
ون ا خا. وتشتمهل ا  ظ علا مثانيظ لهداة للتنقهل البشر ،    جان  ااياؤ ومت،راؤ، ترمي 

ر  مض ضمان اححام حقوق اإلنسان جلميرتض املخرتاجرين، بصرترة النلرتر عرتن    تيس  التنقهل البش
 وضعخمل لو مخارادمل لو لعمارهمل لو نومل جنسخمل لو ميوةمل اجلنسيظ. 

 ويقح  املقرر ا ا  األهداة التاليظ: -43

 أهداف ال نقل الب ري  
املخرترترتاجرين، ترترترتوإ  حلرترترتول نلاميرترترتظ وآمنرترترتظ وميسرترترترن ومعقولرترترتظ التكلفرترترتظ للتنقرترترتهل جلميرترترتض  -1اةدة 

 بصرة النلر عن وضعخمل لو مستوت مخارادمل
اايظ حقوق العمهل وحقوق اإلنسان جلميض العمال املخاجرين، بصرة النلر عن  -2اةدة 

 وضعخمل وظروإخمل
ضرترترتمان احرترترتحام حقرترترتوق اإلنسرترترتان يف عمليرترترتاؤ مرا برترترتظ اسرترترتدوىل،  رترترتا يشرترترتمهل الرصرترترتد  -3اةدة 

 وىلن، و نشاء آلياؤ للمساءلظاملتعل  بالعوىلن و عاىلن القبول وما بعد الع
  وضض حد الستةدام االحت ال ك ىلان إلىلارن اسدوىل ورىلمل املخاجرين -4اةدة 
 توإ   مكانيظ الوصول الفعال    العدالظ جلميض املخاجرين  -5اةدة 
ضرترتمان  مكانيرترتظ حصرترتول مجيرترتض املخرترتاجرين بسرترتخولظ علرترتا ا رترتدماؤ األساسرترتيظ،  رترتا  -6اةدة 

 ظإيخا التعليمل والص،
اايرترتظ مجيرترتض املخرترتاجرين مرترتن كرترتهل ل،رترتكال التمييرترتز والعنرترتف،  رترتا إيخرترتا العنصرترتريظ وكرترتره  -7اةدة 

 األجان  والعنف اجلنسي واجلنساين ون اب الكراهيظ
 لياىلن مجض ووليهل البياناؤ املصنفظ عن اة رن والتنقهل -8اةدة 
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لجمعةةح المخةةامري م ب ةةرف تةةوفعر حلةةول نظامعةةة وآمنةةة ومعسةةرة ومعقولةةة ال للفةةة لل نقةةل  -1الخدف  
 النظر ع  وضعخم أو مس وى مخاراتخم

 األسا  املن قي  
التزمرترترت  الرترترتدول يف  عرترترتالن نيويرترترتورك برترترت ن تنلرترترتر ريف تيسرترترت  إرترترتر  اة رترترترن اومنرترترتظ واملنلمرترترتظ  -44

والقانونيرترتظ،  رترتا يشرترتمهل، حسرترت  اال ت رترتاء،  ارترتاىل إرترتر  العمرترتهل وتنقرترتهل األيرترتد  العاملرترتظ علرترتا مجيرترتض 
 رترترن الداةريرترتظ، ومجرترتض  رترتهل األسرترتر، والفرترتر  املتصرترتلظ برترتالتعليملر. ومرترتن لجرترتهل مسرترتتوياؤ املخرترتاراؤ، واة

الوإاء بذل  االلتزام، يتع  عليخا لن ت ض وتنفذ سياساؤ و نيظ  ويلظ األجهل يف جمرتال اة رترن، 
 ا يتس  مض التزامادا  وج  القانون الدو  سقوق اإلنسان، و ا ي رتمن  تاحرتظ السرتبهل النلاميرتظ 

ولظ التكلفظ وامليسرن جلميض املخاجرين. ويتمثرتهل اةرتدة العرتام مرتن ناحيرتظ تنلرتيمل التنقرتهل واومنظ واملعق
يف لن يستةدم معلرتمل املخرتاجرين القنرتواؤ النلاميرتظ لرتدنول بلرتدان املقصرتد والبقرتاء إيخرتا، ررتا يقلرتهل 
   حرترتد بعيرترتد مرترتن ح رترتمل سرترتوق دريرترت  املخرترتاجرين السرترتريظ. وارترت  علرترتا الرترتدول لن تقرترتر  رترتا اكرترتن 

هل جرترتذب اة رترترن ولن تعاجلخرترتا، مثرترتهل ال لرترت  ارترت  املعرترتحة برترته وارترت  امللرترت  حمليرترتا علرترتا تسرترتميته بعوامرترت
العمالرترترترتظ  اؤ املخرترترترتاراؤ املنةف رترترترتظ يف الق اعرترترترتاؤ اال تصرترترترتاىليظ، ولن ترترترترتوإر  نرترترترتواؤ اة رترترترترن اومنرترترترتظ 
والنلاميظ وامليسرن واملعقولظ التكلفظ لتلبيظ ال ل  علا هذه الوظاةف املنةف ظ املخاراؤ. وعندما 

نواؤ النلاميظ للخ رن يف لن تع  بشكهل سليمل عن احتياجاؤ سوق العمهل، يكون من تفشهل الق
املرجة لن تخعرض علا املخاجرين حلول للخ رن ا  املوثقظ من  بهل عصاباؤ التخريرت  واملشرتغِّل  

 عداي األنالق ولن يصب،وا ض،ايا لالستغالل واإليذاء. 
لاميرترترتظ للمخرترترتاجرين علرترترتا مجيرترترتض مسرترترتتوياؤ وسرترترتتعمهل  تاحرترترتظ املزيرترترتد مرترترتن  نرترترتواؤ اة رترترترن الن -45

   حرترتد كبرترت .  املخرترتاراؤ علرترتا التقليرترتهل مرترتن اة رترترن ارترت  املوثقرترتظ وتقلرترتي   رترتدرن عصرترتاباؤ التخريرترت 
إالسرترتما  للنرترترتا  بالب،رترتت عرترترتن عمرترتهل يف سرترترتوق العمرترترتهل النلاميرترتظ سرترترتيقدم إرصرترتا ألصرترترت،اب العمرترترتهل 
وللعمرترترتال علرترترتا السرترترتواء. كمرترترتا لن  لغرترترتاء الرترترت امت القاةمرترترتظ علرترترتا الكفالرترترتظ للعمرترترتال املخرترترتاجرين املرترترتت ت  

 وتوإ  ت ، اؤ عمهل مفتوحظ سيتىليان    اسد من استغالل العمال بقدر كب . 
الل برترترامت  عرترتاىلن ترترتو   الالج رترت  وترترتوإ  الت ،رترت اؤ اإلنسرترتانيظ وارترت   لرترت  مرترتن ومرترتن نرترت -46

الفرترتر ، سرترتيكون  قرترتدور الرترتدول لن ت رترتض اوليرترتاؤ الاللمرترتظ لترترتوإ  إرترتر   عرترتاىلن الترترتو   لالج رترت .  
كما لن وجوىل ىلليهل للتوليض علرتا مسرتتوت العرتامل يكرتون جيرتد التنلرتيمل ويقرتدم برترامت إلعرتاىلن ترتو   

نسرترتانيظ وإرصرترتا لنرترترت، سيخنشرترت  برناجمرترتا موثو رترتا  ويرترتهل األجرترتهل وي رترتمن سرترتعي الالج رترت  وت ،رترت اؤ  
عرترترتدىل كبرترترت  مرترترتن الالج رترترت      عرترترتاىلن الترترترتو   عوضرترترتا عرترترتن  نفرترترتاق مبرترترتال  ماليرترترتظ ضرترترتةمظ واملةرترترتا رن 
برترت رواحخمل ولروا  ل فرترترتاةمل يف عمليرترترتاؤ التخريرترترت . وسرترتيتىل   لرترترت     تقلرترترتي  سرترترتوق املخرترترترب     

 د وضض الالج  يف بلدان املقصد. حد كب ، وكذل  تكلفظ  جراءاؤ ودي
ومرترترتن لجرترترتهل اسرترترتت،دا  ارترترتت  رترترتاةمل علرترترتا حقرترترتوق اإلنسرترترتان  لاء تنقرترترتهل املرترترتوارىل البشرترترتريظ لثنرترترتاء  -47

التفرترتاوض علرترتا االتفا رترتاؤ الت اريرترتظ الثناةيرترتظ واملتعرترتدىلن األ رترتراة، يتعرترت  علرترتا الرترتدول، بالشرترتراكظ مرترتض 
لتنقرتهل البشرتر  وه رترن العمرتال يف لوساط األعمال الت اريظ املعنيرتظ، لن تع رتي ولنرتا كبرت ا لعنصرتر  ا

املفاوضرترترتاؤ الت اريرترترتظ، وينبغرترترتي عرترترترض إرترترتر  جمديرترترتظ علرترترتا رثلرترترتي املخرترترتاجرين للتعليرترترت  علرترترتا مشرترترتاريض 
 االتفا اؤ الت اريظ باعتبارهمل من لص،اب املصل،ظ الرةيسي . 
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ويرتبط جان  كب  من استغالل العمال الذ  يعاين منه املخاجرون بوكرتاالؤ التوظيرتف.  -48
لمعاي  الدوليظ سقوق اإلنسان، ا  علرتا العناصرتر الفاعلرتظ مرتن الق رتامل ا رتا ، يف اسرتد ل ووإقاً 

األىلل، لن وحم حقوق اإلنسان وحقوق العمهل ا اصظ بعماةرتا. ويرتتىل  الق رتامل ا رتا ،  رتا إيرته 
وكرترتاالؤ التوظيرترتف ولصرترت،اب العمرترتهل، ىلورا هامرترتا يف اسرترتتغالل املخرترتاجرين يف العمرترتهل، وارترت  بالترترتا  

 جزءا من اسهل.  لن يكون

 الغاياؤ  
 اايظ حقوق اإلنسان جلميض املخاجرين امتثاال للمعاي  الدوليظ سقوق اإلنسان 1-1
اعتمرترترتاىل و نفرترترتا  سياسرترترتاؤ و نيرترترتظ للخ رترترترن تكرترترتون  اةمرترترتظ علرترترتا حقرترترتوق اإلنسرترترتان ومتسرترترتقظ  1-2

و،املظ، من لجهل ضمان نياراؤ ه رن نلاميرتظ وآمنرتظ ومعقولرتظ التكلفرتظ وميسرترن جلميرتض 
 جريناملخا

وقيرترترترت  ليرترترترتاىلن كبرترترترت ن يف عرترترترتدىل نيرترترترتاراؤ ت ،رترترترت اؤ  عرترترترتاىلن الترترترترتو   والت ،رترترترت اؤ اإلنسرترترترتانيظ  1-3
 للمخاجرين

 ارتاىل إرترتر  متعرتدىلن ة رترترن العمرتال،  رترتا يشرتمهل املخرترتاجرين  و  املخرتاراؤ املنةف رترتظ، مرترتن  1-4
لجرترتهل وفيرترتزهمل علرترتا اسرترتتةدام  نرترتواؤ اة رترترن النلاميرترتظ، و لرترت  مرترتن نرترتالل  نشرترتاء لنلمرترتظ 

 رن للت ، اؤ وتصارية العمهلموحدن وميس
 لغرترترتاء مجيرترترتض برترترترامت اة رترترترن املت ترترترتظ، كتلرترترت  املسرترترتتندن    آليرترترتاؤ ضرترترتمان صرترترتاح  العمرترترتهل  1-5

 الواحد لو لنلمظ الكفالظ، لصاحل ت ، اؤ العمهل املفتوحظ
تيسرترترترت  تنقرترترترترتهل العمرترترترترتال جلميرترترترتض املخرترترترترتاجرين علرترترترترتا مجيرترترترترتض مسرترترترتتوياؤ املخرترترترترتاراؤ مرترترترترتن نرترترترترتالل  1-6

ياؤ التشاوريظ اإل ليميظ، واالتفا اؤ الثناةيظ واإل ليميرتظ سريرتظ املنلماؤ اإل ليميظ، والعمل
 تنقهل األ،ةا ، واالتفا اؤ الت اريظ الثناةيظ واإل ليميظ

ضرترتمان لن تعرترتزل اإلىلارن السرترتليمظ لشرترتتون اة رترترن مرترتن التوإيرترت  األمثرترتهل برترت  مخرترتاراؤ العمرترتهل  1-7
 والوظاةف وب  عرض العمالظ وال ل  عليخا إيما ب  البلدان

التصد  لتشغيهل املخاجرين يف وظاةف ل هل من مخرتارادمل، وليرتاىلن نسرتبظ املخرتاجرين الرتذين  1-8
يعملون يف مستوت املخاراؤ األ رب    تعلرتيمخمل وترتدريبخمل ونرت دمل العمليرتظ، مرتن لجرتهل 
تيسرترترت  انرترترتدماجخمل يف  رترترتون العمرترترتهل احملليرترترتظ و عرترترتاىلن  ىلمرترترتاجخمل يف سرترترتوق العمرترترتهل يف بلرترترتدهمل 

 األصلي
 املاةرترتظ، و لغرترتاء  نرترتواؤ يف 3ؤ ورترتويالؤ املخرترتاجرين    ل رترتهل مرترتن نفرترت  تكرترتاليف معرترتامال 1-9

 يف املاةظ 5اليت تربو تكاليفخا علا  الت،ويهل
النلرترترتر يف تيسرترترت  اسصرترترتول علرترترتا اإل امرترترتظ الداةمرترترتظ )لو تصرترترتارية اإل امرترترتظ ال ويلرترترتظ األجرترترتهل(  1-10

م للخ رن واجلنسيظ جلميض املخاجرين بعد إحن معقولظ من اإل امظ الفعليظ يف   ار ل  نلا
 املت تظ
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تعزيرترتز اإلىلمرترتاا املرترتا  للمخرترتاجرين، مرترتثال عرترتن  ريرترت  نفرترت  تكرترتاليف الت،رترتويالؤ والرترتحويت  1-11
للةرترتدماؤ املاليرترتظ الر ميرترتظ، وتقرترتدمي اسرترتواإز للمخرترتاجرين للمشرترتاركظ يف الت رترتارن برترت  البلرترتدان 

 األصليظ وبلدان املقصد
الحويت السحاتي يظ ددة    متك  اجلالياؤ املخاجرن ولعماةا اسرترن، واال،رتحاك معخرتا  1-12

 وتش يعخا 

 املت،راؤ  
ليرترتاىلن عرترتدىل البلرترتدان الرترتيت تصرترتدق علرترتا صرترتكوك القرترتانون الرترتدو  سقرترتوق اإلنسرترتان  )ل( 

خرترتاجرين و رترتانون العمرترتهل الرترتدو   اؤ الصرترتلظ، الرترتيت ترترتن  علرترتا املسرترتاوان يف املعاملرترتظ جلميرترتض العمرترتال امل
 إيما يتعل  بالتوظيف  

اإل رترترتار الرترترتزمي والتغ يرترترتظ لسياسرترترتظ و نيرترترتظ تعرترترتد بت،سرترترت  التعرترترتاون الرترترتدو  لتيسرترترت   )ب( 
اة رترترن النلاميرترتظ واومنرترتظ ومعقولرترتظ التكلفرترتظ وامليسرترترن،  رترتا يتسرترت  مرترتض معرترتاي  حقرترتوق اإلنسرترتان، ب رترترق 

 منخا تنقهل العمال علا مجيض مستوياؤ املخاراؤ 
والتغ يرترترترتظ لسياسرترترترتظ و نيرترترترتظ تعرترترترتد باارترترترتاء ا رترترترتي الت رترترترترمي واعرترترترتا  اإل رترترترتار الرترترترتزمي  )ا( 

  جراءاؤ إيما وراء اسدوىل ملرا بظ اة رن، اللذين يفا مان من لوضامل الالج   ا  املستقرن 
لياىلن عرتدىل االتفا رتاؤ الثناةيرتظ واملتعرتدىلن األ رتراة لتيسرت  ووريرتر الت ،رت اؤ،  رتا  )ىل( 

ب،رترتت عرترتن عمرترتهل، ومل  رترتهل العاةلرترتظ، و عرترتاىلن ترترتو   الالج رترت ، إيخرترتا ت ،رترت اؤ الزيرترتارن، والعمرترتهل، وال
 واألنش ظ اإلنسانيظ، والدراسظ، والتدري ، والتقاعد، والت ، اؤ ألاراض لنرت  

 لياىلن عدىل اتفا اؤ التنقهل اإل ليميظ والثناةيظ  )هرت( 
 لياىلن عدىل االتفا اؤ الثناةيظ واملتعدىلن األ راة بش ن اة رترن، الرتيت ترتن  علرتا )و( 

         ضرترترتماناؤ سقرترترتوق اإلنسرترترتان وحقرترترتوق العمرترترتهل ومتتثرترترتهل للمعرترترتاي  الدوليرترترتظ سقرترترتوق اإلنسرترترتان وللعمرترترتهل،
  ا يشمهل آلياؤ إعالظ للشكاوت واالنتصاة 

ليرترتاىلن عرترتدىل تقييمرترتاؤ األثرترتر املسرترتبقظ ا اصرترتظ  قرترتوق اإلنسرترتان الرترتيت ارترترت نرترتالل  )ل( 
 املفاوضاؤ الت اريظ من لجهل وديد املةا ر وعفيفخا  

دىل الت ،رترت اؤ وتصرترتارية العمرترتهل امليسرترترن املقدمرترتظ علرترتا مجيرترتض مسرترتتوياؤ ليرترتاىلن عرترت ) ( 
 املخاراؤ  

 لياىلن التنليمل والرصد الفعال لصناعظ التوظيف   )ط( 
 تاحظ البياناؤ املصرتنفظ عرتن مجيرتض جوانرت  برترامت وسياسرتاؤ اة رترن، وال سرتيما  ) ( 

 عن اة رن ا  املوثقظ وتكاليف التوظيف للمخاجرين ولص،اب العمهل.
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النظر ع  وضعخم ب رف حماية حقوق العمل وحقوق اإلنسان لجمعح العمال المخامري م  -2الخدف  
 وظروفخم

 األسا  املن قي  

 ن املخرترترتاجرين، ال سرترترتيما لول رترترت  الرترترتذين يعرترترتانون مرترترتن وضرترترتض   امرترترتظ ارترترت  مسرترترتتقر، معرضرترترتون  -49
املخرتاجرين، مثرتهل النسرتاء واأل فرتال، والعمرتال معينظ من إ اؤ وتعد واالستغالل يف العمهل. لايذاء 

لايرترترترتذاء والعنرترترترتف  بشرترترترتكهل لساسرترترترتي لكثرترترترتر عرضرترترترتظاملرترترترتوثق ، املخرترترترتاجرين املرترترترتت ت ، واملخرترترترتاجرين ارترترترت  
واالستغالل. ويبدو لن االعتداء اجلسد  واجلنسي والنفسي علرتا العرتامالؤ املنزليرتاؤ املخرتاجراؤ 

لرت  بصرت،تخن وسرتالمتخن ىلون تزويرتدهن مرتا يتعرضرتن ألن رتار تتع منتشر علا ن رتاق واسرتض، وكثرت اً 
 ا يكفي من املعلوماؤ والدعمل. و د يكون الوصول اجملد     سبيهل انتصاة إعال من انتخرتاك 

 بالنسبظ ملعلمل املخاجرين. للغايظ لو مست،يالً  صعباً  اسقوق لمراً 

العمرترترترتهل لصرترترترت،اب لتلبيرترترترتظ حاجرترترترتظ املوثقرترترترتظ ارترترترت  السرترترترتريظ اة رترترترترن لسرترترترتواق العمرترترترتهل وتسرترترترتتق    -50
عامرترترتهل وفيرترترتز ل  و رةيسرترترتي للعمرترترتال املخرترترتاجرين املسرترترتتغ  جرترترتذب وهرترترتي تشرترترتكهل عامرترترتهل  ،تغاللي االسرترترت
لسرترتوق التخريرترت . بيرترتد لنرترته مرترتن الصرترتع  نفرترت  ح رترتمل تلرترت  األسرترتواق بشرترتكهل كبرترت  بسرترتب  رةيسرترتي 

، ال سرترتيما البنرترتاء والزراعرترتظ معينرترتظ   اعرترتاؤ ا تصرترتاىليظعلرترتا األثرتر اإلارترتاق الضفرترتاض تكرترتاليف العمرترتهل 
مبرترترتاالن  د األ رترترتاك والصرترترتناعاؤ االسرترترتتةراجيظ، و برترترتول املسرترترتتخلك ، والوالرعايرترترتظ وال رترترتياإظ ومصرترترتاة

وعدم وجوىل ،كاوت من املخاجرين بسب  نوإخمل مرتن اكتشرتاة لمرترهمل واحت رتالهمل  ،السياسي 
ما وهو وترحيلخمل. ومض  ل ، ال بد من اعا   جراءاؤ لت،قي  التنقهل ىلون تشويه سوق العمهل، 

 بقرتون، سرتتخداة لصرت،اب العمرتهل االسرتتغاللي واكهل كب ، يستتبض تعزيز آلياؤ تفتيش العمهل بش
 ومتك  املخاجرين من الدإامل عن حقو خمل.

 املخرتاجرينمرتن لجرتهل مسرتاعدن  ،وضرتاملاأللتسرتويظ ميسرترن وينبغي  تاحرتظ  جرتراءاؤ اسرتتبا يظ  -51
عن البقاء يف البلد بشكهل  انوين ومكاإ،ظ االستغالل والدإامل علا  العامل  واملندجم  اجتماعياً 

 حقو خمل، ، امل ، ن ا همل من العمال.

ويتع  وضض سياسظ و نيظ ،املظ ومفصلظ للخ رترن وتنفيرتذها بفعاليرتظ مرتن لجرتهل مكاإ،رتظ  -52
اسرترتتغالل املخرترتاجرين يف العمرترتهل. وترترتن  االتفا يرترتظ الدوليرترتظ سمايرترتظ حقرترتوق مجيرترتض العمرترتال املخرترترتاجرين 

يرتظ بشرترت ن ه رترترن األيرتد  العاملرترتظ علرترتا ولإرتراىل لسرترترهمل واإل رتار املتعرترتدىل األ رترتراة ملنلمرتظ العمرترتهل الدول
 توجيخاؤ مفيدن يف هذا الصدىل. 

 الغاياؤ  

العمرترترتال املخرترتاجرين علرترترتا حنرترتو إعرترتال، بسرترترتبهل منخرترتا ضرترترتمان تكرترتاإت الفرترترتر   حقرترتوقاايرترتظ  -2-1
 واملعاملظ يف العمهل، امتثاال ملعاي  العمهل الدوليظ

املخرترتاجرين، وليرترتاىلن  العمرترتهل الرترتذين يسرترتتغلونالفعالرترتظ ألصرترت،اب معا برترتظ لل سياسرترتاؤتنفيرترتذ  -2-2
عرترترترتدىل املخرترترترتاجرين الرترترترتذين يسرترترترتتفيدون مرترترترتن االعرترترترتحاة عرترترترت  اسرترترترتدوىل باملخرترترترتاراؤ واملرترترترتتهالؤ 

 وبامكانيظ نقهل است،قا اؤ ال مان االجتماعي
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مرتن الصرتناعاؤ الرتيت  ظتش يض  ضفاء ال ابض الر ي ترتدرايا علرتا الق اعرتاؤ ارت  الر يرت -2-3
ومصرتاةد األ رتاك  يظاالسرتتةراجصرتناعاؤ اليكثر إيخا استغالل املخرتاجرين، مثرتهل البنرتاء و 

 وال ياإظ وتقدمي الرعايظ 

وس اء التوظيف علا  ريف عمليظ اة رترن عرتن عمهل نال يظ يف األ باىل املضمان اتبامل  -2-4
 ريرترترت  وضرترترتض ل رترترتر تنليميرترترتظ حكوميرترترتظ إعالرترترتظ وآليرترترتاؤ رصرترترتد متسسرترترتي لوكرترترتاالؤ توظيرترترتف 

 واستةدام مجيض القنواؤ املتاحظ للتعاون الدو  ،العمالظ

املخرترتاجرين    النقابرترتاؤ وتفاوضرترتخمل اجلمرترتاعي، ال سرترتيما يف الق اعرترتاؤ  ان رترتمامتيسرترت   -2-5
اال تصرترترترتاىليظ الرترترترتيت اثرترترترتهل إيخرترترترتا املخرترترترتاجرون األالبيرترترترتظ ويف الصرترترترتناعاؤ الرترترترتيت يتعرضرترترترتون إيخرترترترتا 

 لالستغالل يف لال  األحيان

بغرتي لياىلن إعاليظ نلمل تفتيش العمرتهل بتوظيرتف عرتدىل كرتاة مرتن مفتشرتي العمرتهل، الرتذين ين -2-6
 لعمهلليف جمال املعاي  الدوليظ سقوق اإلنسان و جيدا تدريبخمل 

 تفتيش العمهل يف املنالل ا اصظ سمايظ العمال املنزلي  املخاجرين عملياؤلياىلن  -2-7

ضرترترتمان سرترترتخولظ وصرترترتول مجيرترترتض املخرترترتاجرين    متسسرترترتاؤ تسرترترتويظ منالعرترترتاؤ العمرترترتهل ىلون  -2-8
 وترحيلخمل واحت الهملنوة من كشفخمل 

الرتيت يف اجملرتاالؤ البالغرتظ األأيرتظ  اؤ التمويرتهل العرتام سياساؤ اسمايظ االجتماعيظ اتبامل  -2-9
  من رإاه اجملتمض ب سره،  ا يف  ل  املخاجرون ت

 لوضامل املخاجرين العامل  واملندجم  اجتماعيا تسويظتيس   -2-10

        املت،راؤ  

ن  تشرتريعادا وسياسرتادا الو نيرتظ علرتا املسرتاوان يف معاملرتظ لياىلن عدىل البلرتدان الرتيت ترت )ل( 
مجيرتض املخرترتاجرين إيمرترتا يتعلرترت  بالعمالرترتظ، بسرترتبهل منخرترتا اايرترتظ حقرترتوق العمرترتهل للمخرترتاجرين ووقيرترت  املسرترتاوان يف 

  مكانيظ حصوةمل علا است،قا اؤ ال مان االجتماعي وجلوةخمل    آلياؤ اإلنصاة 

 رون مسبقا، ال سيما رسوم التوظيف نف  التكاليف اليت يتكبدها املخاج )ب( 

 لياىلن تنليمل وكاالؤ التوظيف ومرا بتخا علا حنو إعال  )ا( 

 لياىلن تدري  املخاجرين  بهل املغاىلرن وبعد الوصول   )ىل( 

ليرترترترتاىلن عرترترترتدىل اسمرترترترتالؤ اإلعالميرترترترتظ الرترترترتيت تشرترترترت ض العمرترترترتهل الالةرترترترت  واايرترترترتظ حقرترترترتوق  ( )ه 
 اإلنسان والعمهل جلميض املخاجرين 

 برترترترام اتفا رترترتاؤ ب رترترترق منخرترترتا االعرترترتحاة املتبرترترتاىلل برترترتاملتهالؤ التعليميرترترتظ األجنبيرترترتظ،  )و( 
 ثناةيظ ومتعدىلن األ راة  

املنتقلرت  مرتن الق اعرتاؤ اال تصرتاىليظ ارت  الر يرتظ    الق اعرتاؤ  املخرتاجرين عدىل  )ل(  
                الر يظ 

 لوضاعخمل تسوت الذين ا  املوثق  عدىل املخاجرين  ) ( 
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، ال سرترتيما النسرترتاء واأل فرترتال املخرترتاجرون، املنةف رترتظعرتدىل العمرترتال  و  املخرترتاراؤ  )ط( 
 الذين يتقدمون بشكاوت من االستغالل يف العمهل وحيصلون علا تعوي  

عرترترترترترتدىل املخرترترترترترتاجرين النقرترترترترترتابي  املنةرترترترترترتر   يف عمليرترترترترترتاؤ التفرترترترترترتاوض اجلمرترترترترترتاعي يف  ) ( 
 الق اعاؤ اال تصاىليظ اليت يتعرضون إيخا لالستغالل عاىلًن 

 مكانيرترترترتظ عرترترترتدىل املخرترترترتاجرين املسرترترترتتفيدين، علرترترترتا  رترترترتدم املسرترترترتاوان مرترترترتض ارترترترت همل، مرترترترتن  )ك( 
سرترترتت،قا اؤ ال رترترتمان عرترترت  اسرترترتدوىل النقرترترتهل الال رترترتمان االجتمرترترتاعي، ومرترترتن  مكانيرترترتظ اسصرترترتول علرترترتا 
، مثرترترترتهل املعا،رترترترتاؤ التقاعديرترترترتظ، بسرترترترتبهل منخرترترترتا  برترترترترام اتفا رترترترتاؤ ثناةيرترترترتظ ومتعرترترترتدىلن املكتسرترترترتبظاالجتمرترترترتاعي 
  (9)األ راة

تبرترت  نسرترتبظ العمرترتال املخرترتاجرين يف طتلرترتف الق اعرترتاؤ ارترت  الرترتيت صرترتنفظ املبيانرترتاؤ ال )ل( 
 اال تصاىل السريظ يف الر يظ ولسواق العمهل 

حقرتوق  اؤتبرت  نسرتبظ املخرتاجرين الرتذين لبلغرتوا عرتن انتخاكرتاليت صنفظ املبياناؤ ال )م( 
ارترترت  اإلنسرترترتان وحقرترترتوق العمرترترتهل ا اصرترترتظ هبرترترتمل،  رترترتا يف  لرترترت  السرترترتةرن والتمييرترترتز و ارترترتاء العمرترترتهل بصرترترتورن 

  انونيظ، ونسبظ ال ،ايا الذين حصلوا علا تعوي اؤ.

ي ةةمل الرصةةد الم علةةق ضةةمان اح ةةرام حقةةوق اإلنسةةان فةةي عملعةةات مراةبةةة الحةةدو م بمةةا  -3الخدف  
 وإن اء آلعات للمساءلة وما بعد العو ةمالقبول بالعو ة وإعا ة 

 األسا  املن قي  

جلميرتض يف كرتهل مكرتان. لفاةرتدن اعلا املرتوا ن   برتهل هرتي  حقوق اإلنسان ليس  حكراً  ن  -53
واليتخرترترترتا   رترترترتار يف   ليمخرترترترتا لو يف املوجرترترترتوىلين وارترترترت  علرترترترتا الرترترترتدول لن تعرترترترتزل وومرترترترتي حقرترترترتوق مجيرترترترتض 

الق رترترترتاةيظ، ىلون متييرترترترتز، وبصرترترترترة النلرترترترتر عرترترترتن وضرترترترتعخمل وظرترترترتروإخمل. ومرترترترتض لن للرترترترتدول سرترترترتل ظ  برترترترتول 
سرتياق حقوق اإلنسان للمخرتاجرين يف باححام  لي اً ، إخي ملزمظ لو رإ خمل لو  عاىلدمل املخاجرين
 .  ل 

 وارترترت  علرترترترتا الرترترترتدول لن تعرترترترتزل  رترترترتدرادا يف جمرترترترتا  الب،رترترترتت واإلنقرترترترتا ، ولن متتنرترترترتض عرترترترتن صرترترترتد   -54
املخاجرين علا اسدوىل ال يظ والب،ريظ. وتتىل  عسكرن املرا بظ علا اسدوىل    معانان ا  ضرتروريظ 

ن الرترتدو  اإلنسرترتاين علرترتا اسرترتدوىل. ويتعرترت  و   انتخاكرترتاؤ للقرترتانون الرترتدو  سقرترتوق اإلنسرترتان والقرترتانو 
علرترترتا الرترترتدول لن ت رترترتض  جرترترتراءاؤ لو مبرترترتاىل  توجيخيرترترتظ لو نلمرترترتا ل رترترتمان تنفيرترترتذ عمليرترترتاؤ الب،رترترتت 

، آنرترترتذن يف االعتبرترترتار اإلجرترترتراء الرترترتذ  ينبغرترترتي لن تتةرترترتذه بشرترترت ن األ،رترترتةا  ل رترترتا واإلنقرترترتا  كخرترترتدة
 الذين يتمل  نقا همل.

ويقرترترترتض مجيرترترترتض املخرترترترتاجرين، لرترترترتدت وصرترترترتوةمل مرترترترتن ىلون الوثرترترترتاة  الاللمرترترترتظ    بلرترترترتدان العبرترترترتور لو  -55
بشرتكهل  جرتراءاؤ إ،رت  وتقيرتيمل األإرتراىل اعرتا  يلرتزم و املقصد، ضمن إ ظ املخرتاجرين ارت  النلرتامي . 

بغيظ وديد لوجه ال عف ا اصظ هبمل علا حنو إعال ووديد ل ر اسمايظ القانونيظ سريض ومالةمل، 
 لبرتادمل، ن و املخرتاجر لن يقرتدم مكانيرتظ وانعرتدام   جرتراء تقييمرتاؤ إرىليرتظ إعرتدم  احتياجرتادمل. اليت تليب
__________ 

 103، التقريرتر األول )برتاء( الرتذ  لعرتد للرتدورن ه رن عاىللظ: برنامت ملنلمرتظ العمرتهل الدوليرتظمنلمظ العمهل الدوليظ،  (9)
 (.  2014( )جنيف، ILC.103/DG/IB) 2014ملتمتر العمهل الدو ، 
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انتخاكرترترتا يشرترترتكالن املةرترترتا ر الرترترتيت  رترتد يواجخوارترترتا يف حالرترترتظ  عرترترتاىلدمل    بلرترتداامل األصرترترتليظ،  رترتا حيرترترتدىل 
 صرتيغظ ترتدوينحمتمال للمبدل الدو  املتعل  بعرتدم اإلعرتاىلن القسرتريظ. ويشرتدىل املقرترر ا رتا  علرتا لن 

هرترترترترتذا املبرترترترترتدل يف اتفا يرترترترترتظ مناه رترترترترتظ التعرترترترترتذي  وارترترترترت ه مرترترترترتن ضرترترترترتروب املعاملرترترترترتظ لو العقوبرترترترترتظ القاسرترترترترتيظ لو 
يف  رترتانون ل رترتوت مرترتن صرترتيغته الرترتوارىلن م لقرترتا مرترتن ىلون ل  اسرترتتثناء، باعتبرترتاره  ،الال نسرترتانيظ لو املخينرترتظ

يعرترترتي لنرترترته ال ارترترتول  عرترترتاىلن األ،رترترتةا  حرترترت  عنرترترتدما ال تترترترتوإر إرترترتيخمل ،رترترتروط الالجرترترت   ررترترتاالالج رترترت ، 
جرترت  االتفا يرترتظ ا اصرترتظ بوضرترتض الالج رترت  لو  وجرترت  القرترتانون الرترتو ي، وحرترت  عنرترتدما يتعلرترت  األمرترتر  و 

 لرترترت ، ارترترت  تقيرترترتيمل عرترترتدم اإلعرترترتاىلن القسرترترتريظ  وجرترترت  اتفا يرترترتظ مناه رترترتظ وبنرترترتاء علرترترتا  برترترتاألمن الرترترتو ي. 
مرتن لجرتهل ضرتمان  ،الالج  لو ملتمس الل رتوءوضض التعذي  تقييماً مستقاًل عن  جراءاؤ وديد 

األساسرترترتي يف عرترتدم التعرترتر ض للتعرترترتذي  لو ارترت ه مرترتن ضرترترتروب  سرترتاءن املعاملرترتظ حرترترت  يف  احرترتحام اسرترت 
                 اإلعاىلن القسريظ  وج   انون الالج  . د ال تتوإر إيخا اسمايظ من اساالؤ اليت 

وال اكن كفالظ اسمايظ املالةمظ سقوق اإلنسان للمخاجرين بشكهل إعال يف اياب نلمل  -56
اسركرترترتاؤ الكرترترت ت إلىلارن جلرترترتوء تعمرترترتهل بشرترترتكهل جيرترترتد وايرترترتاب اةياكرترترتهل األساسرترترتيظ الكاإيرترترتظ واملناسرترترتبظ 

 سرتريظ عمليرتاؤ صرتد  و عرتاىلن لخجريرت  بشرتكهل ارت  سرتليمل  اسلرتر القرتانوين،لوجرته ورامل  للمخاجرين. 
و لرت   وجرت   بال رتعف،سرتياىلن القرتانون ونلرتمل الل رتوء تتسرتمل إيخرتا يظ وبلدان ثالثرتظ    بلدان لصل
إلعرتاىلن القبرتول  اتفرتاق  وج  ،ة  ل  تعيد لال الدول علا وا   تفا اؤ ثناةيظ.  ار عام ال

ىلون ر ابرترترتظ إعالرترترتظ اريخرترترتا آليرترترتظ رصرترترتد سقرترترتوق اإلنسرترترتان عقرترترت  اإلعرترترتاىلن للت،قرترترت  مرترترتن احرترترتحام حقرترترتوق 
                اما إعليا. اإلنسان للعاةدين احح 

ارترترت  لن ترترترتتمل  عرترترتاىلن املخرترترتاجرين الرترترتذين ال يسرترترتتوإون املعرترترتاي  القانونيرترترتظ الدوليرترترتظ لو الو نيرترترتظ  -57
إيمرترتا يتعلرترت  بالكرامرترتظ واحرترتحام حقرترتوق اإلنسرترتان، علرترتا حنرترتو آمرترتن، الاللمرترتظ للبقرترتاء يف البلرترتد امل رترتيف 

  البلرترترتدان األصرترترتليظ وبلرترترتدان علرترترتا لسرترترتا  مرترترتا يلرترترتي: )ل( لسرترترتبقيظ العرترترتوىلن ال وعيرترترتظ  )ب( التعرترترتاون برترترت
 االسرترتتقبال  )ا( تعزيرترتز املسرترتاعدن للعاةرترتدين يف جمرترتا  االسرترتتقبال و عرترتاىلن اإلىلمرترتاا. وال ينبغرترتي صرترتد  

لو منفصرترتل  عرترتن  ويخرترتمل لو  راإرت  ارترت  مصرترت،وب  لو  عرترتاىلدمل    لو رترتاامل، سرتواء كرترتانوا األ فرتال 
صرترتل،تخمل الف رترتلا تقت رترتي  لرترت  لن م تقرترتررلو بغرترت همل ررترتن يرعرترتوامل،  ال   ا بوالرترتديخمل مصرترت،وب  

وينبغي لال يخفصهل  .ل فهلمض وجوىل التمثيهل املناس  لعن  ري   جراء مالةمل لمام متسسظ طتصظ 
مرترتا مل يكرتن هرترتذا الفصرترتهل ضرتروريا ل رترتمان مصرترتل،ظ لبرترتدا لإرتراىل األسرترترن الواحرتدن عرترتن بع رترتخمل الرتبع  

 ال فهل الف لا. 

 الغاياؤ  

و لوسالمظ املخاجرين وضمان  نقا  مجيرتض املخرتاجرين الرتذين تتعرترض حيرتادمل  حياناايظ  -3-1
للمبرترترتاىل  والتوجيخرترترتاؤ العمليرترترتظ  وإقرترترتاً سرترترتالمتخمل للة رترترتر وتقرترترتدمي املسرترترتاعدن الفوريرترترتظ ةرترترتمل 

  املتعلقرترترترترترترتظ  مايرترترترترترترتظ حقرترترترترترترتوق اإلنسرترترترترترترتان للمخرترترترترترترتاجرين الرترترترترترترتذين يعيشرترترترترترترتون يف لوضرترترترترترترتامل هشرترترترترترترتظ
(A/HRC/34/31)،  إعاالً  تنفيذاً  وتنفيذها توجيخيظ ومباىل   جراءاؤ بوضض و ل 

علا حقرتوق اإلنسرتان  لاء  ىلارن ،رتتون اة رترن واسرتدوىل، مرتض اسرتر  يف   اةملتنفيذ ات  -3-2
 املخاجرينمجيض املقام األول ىلاةماً علا مراعان حقوق 

اححام واايظ حقوق اإلنسان جلميض املخاجرين علا اسرتدوىل، يف الرتدنول والعرتوىلن، مرتض  -3-3
، واألسرترتر  راإرترت  للف رترتاؤ ال رترتعيفظ، مثرترتهل األ فرترتال ارترت  املصرترت،وب  نرترتا  يرترتالء اهتمرترتام 
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الرترترترترترترتيت لرترترترترترترتديخا ل فرترترترترترترتال، واسوامرترترترترترترتهل، واأل،رترترترترترترتةا   و  اإلعا رترترترترترترتظ، وملتمسرترترترترترترتي الل رترترترترترترتوء، 
 والالج  ، وض،ايا االاار احملتمل ، واملخاجرين املسن 

عفخمل وجرته ضرتالفعال ألت،ديد ال جراء تقييماؤ إرىليظ كاملظ جلميض املخاجرين من لجهل  -3-4
 لتلبيظ احتياجادمل واايظ حقو خمل الاللمظواأل ر القانونيظ 

  لغاء ارمي الدنول واإل امظ من ىلون حيالن الوثاة  الاللمظ -3-5

اسرترترتدوىل الو نيرترترتظ واإل ليميرترترتظ ل رترترتمان احرترترتحام حقرترترتوق اإلنسرترترتان جلميرترترتض  سياسرترترتاؤمراجعرترترتظ  -3-6
 املخاجرين علا اسدوىل الدوليظ

خيرترتظ تراعرترتي االعتبرترتاراؤ اجلنسرترتانيظ والعمريرترتظ سمايرترتظ املخرترتاجرين مبرترتاىل  توجي وتنفيرترتذوضرترتض  -3-7
 الذين يعانون لوضاعا ا  مستقرن

ود من عدم استقرار لوضامل املخاجرين، ال سيما عرتن  ريرت  انرت  تغليرت   اختاعتماىل  -3-8
إيمرترترترتا وراء للمرا برترترترتظ عرترترترتا   جرترترترتراءاؤ امنيرترترترتظ يف سياسرترترترتاؤ اة رترترترترن وانرترترترت  األاالعتبرترترترتاراؤ 

 اسدوىل

نبغي تنفيذ عملياؤ اإلعاىلن يف ظهل االححام الكامهل للقانون الدو  سقوق اإلنسان، ي -3-9
 والكرامظ مض اعتماىل ال ماناؤ اإلجراةيظ الواجبظ السالمظويف ظروة تراعي 

ن يشرترتكهل هرترتذا لوضرترتمان بعرترتد العرترتوىلن رصرترتد حقرترتوق اإلنسرترتان  لعمليرترتاؤاملنخ رترتي  التنفيرترتذ -3-10
  عاىلن القبول  اتفا اؤمن كهل اتفاق من  الرصد جزءاً 

       املت،راؤ  

 لياىلن عدىل ونسبظ املخاجرين احملمي  كنتي ظ لعملياؤ الب،ت واإلنقا    )ل( 

        الرترتذين يخقتلرترتون لو يصرترتابون املرترتوثق  وقيرترت  نفرترت  كبرترت  يف عرترتدىل املخرترتاجرين ارترت   )ب( 
خمل عبرترتور اسرترتدوىل الب،ريرترتظ وال يرترتظ لو يقعرترتون ضرترت،ايا ألعمرترتال  جراميرترتظ لو لعمرترتال عنرترتف لثنرترتاء حمرترتاولت

 واجلويظ  

 وعملياؤ ال رىل اجلماعي   و ف عملياؤ الصد   )ا( 

ل رترترترتمان  عرترترترتاىلن القبرترترترتول لالتفا رترترترتاؤ الثناةيرترترترتظ واإل ليميرترترترتظ بشرترترترت ن الرترترترتدور  التنقرترترترتية  )ىل( 
 امتثاةا للمعاي  الدوليظ سقوق اإلنسان، وبالتا  اايظ احتياجاؤ املخاجرين وحقو خمل 

   كشرترترترتف لوجرترترته ضرترترترتعف املخرترترتاجرين لرترترترتدت ترمرترترتي سياسرترترتاؤ ورارسرترترترتاؤ  تنفيرترترتذ ( )ه 
تلرترترت  السياسرترترتاؤ اجتخمل    اسمايرترترتظ، ومتابعرترترتظ سرترترتوصرترترتوةمل    اسرترترتدوىل الدوليرترترتظ و جرترترتراء تقييمرترترتاؤ 

 باعتماىل تداب  اسمايظ املناسبظ  واملمارساؤ 

تعاضظ واالسا  املوثقظ  لغاء القوان  والسياساؤ واملمارساؤ اليت ارم اة رن  )و( 
 جرما  ىلاريا وليس جرما جناةيا ا  املوث  عنخا بتشريعاؤ ولواةة تعت  الدنول 

عرترترتا   جرترترتراءاؤ ا علرترترتا القاةمرترترتظ اة رترترترن سياسرترترتاؤ بشرترترت ن الرترترتدو  التعرترترتاون نفرترترت   )ل( 
نض املخاجرون  وجبخا من التنقرتهل اليت  اسدوىل،إيما وراء للمرا بظ  البقرتاء يف بلرتدان عبرتور ويخلزمرتون باخ
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رترت حقرترتو خمل، وت رترتم  مجيرترتض اتفا رترتاؤ التعرترتاون الرترتدو  بشرترت ن سياسرترتاؤ اة رترترن ترترتداب  إيخرترتا حم ال وخ
 لتعزيز النلمل واملتسساؤ الو نيظ سقوق اإلنسان يف البلدان األصليظ وبلدان العبور  

ثرترترتهل إيخرترترتا املخرترترتاجر علرترترتا الن،رترترتو  ) (  اعرترترتا   رترترتراراؤ اإلعرترترتاىلن بعرترترتد  جرترترتراءاؤ صرترترتارمظ اخ
ملسرترتاعدن القانونيرترتظ ونرترتدماؤ الحمجرترتظ الشرترتفويظ املناسرترتبظ وعلرترتا إرصرترتظ الواجرترت ، وحيصرترتهل إيخرترتا علرترتا ا

 إعليظ لي هن لن حقو ه لن وحم يف حالظ  عاىلته 

 ىلماا للمخاجرين الذين تتمل  عاىلدمل    بلداامل األصليظ اإلتوإ  برامت  عاىلن  )ط( 

 اميرترترتض ووليرترترتهل بيانرترترتاؤ مصرترترتنفظ عرترترتن مجيرترترتض جوانرترترت   ىلارن اسرترترتدوىل،  رترترتا يف  لرترترت  ) ( 
 عوىلن املخاجرين.

  ارة الحدو  ور   المخامري إلوضح حد يا خدام ايح جاز ك  اة  -4الخدف  

 األسا  املن قي  

لن احت رترترتال املخرترترتاجرين يخسرترترتتةدم علرترترتا ن رترترتاق واسرترترتض  يتمثرترترتهل يف مثرترترت  للقلرترترت  هنرترترتاك توجرترترته  -58
كوسرتيلظ ملنرتض رىلمل املخرتاجرين، كمرتا يخسرتتةدم يف كثرت  مرتن األحيرتان  و ك ىلان من لىلواؤ  ىلارن اسرتدوىل 

،رترترتيا مرترترتض القرترترتانون الرترترتدو  سقرترترتوق اإلنسرترترتان، ارترترت  لن تكرترترتون اسريرترترتظ هرترترتي اوصرترترتوةمل    العدالرترترتظ. ومت
لن يكرترتون االحت رترتال هرترتو االسرترتتثناء، ولال يسرترتتةدم  ال ك،رترتهل لنرترت . وارترت  لن و الوضرترتض املفرترتحض 

ون يكون االحت ال معقوال وضروريا ومتناسبا ولن يخقرَّر علا لسا  كرتهل حالرتظ علرتا حرتدن ولن يكرت
 نفا ه أل صر مدن ركنظ. وال اكن ت ير االحت رتال اإلىلار   ال   ا كرتان الشرتة  يشرتكهل ن رترا 
تمهل إراره يف ح  لن وجوىله ضرور  يف  جراءاؤ الحقظ، وا  لن تختةذ هذه  علا النا  لو حيخ
القرترتراراؤ بشرترتكهل إرترترىل  ولن تسرترتتند    لىللرترتظ. وعرترتالون علرترتا  لرترت ،  رترتد يكرترتون االحت رترتال، يف حرترتد 

عنرترترتدما يصرترترتبة ترترترتدب ا روتينيرترترتا مرترترتن ترترترتداب  اإلنفرترترتا  علرترترتا اسرترترتدوىل، مرترترتا مل يكرترترتن ترترترتدب ا  تعسرترترتفياً  اترترترته، 
 استثناةيا اعذ ك،هل لن  وما مل يكن مستندا    تقييمل إرىل  جمد للة ر.

وتزايد رارسظ احت ال املخاجرين ال يحاإ  تلقاةيا مرتض ت كيرتد لل رتماناؤ القانونيرتظ واايرتظ  -59
تخعر  رترترتهل بشرترترتدن وصرترترتول املخرترترتاجرين    العدالرترترتظ إامكانيرترترتظ يظ للم،ت رترترتزين. حقرترترتوق اإلنسرترترتان األساسرترترت

االحت رترترتال وكفالرترترتظ إيمرترترتا يتعلرترترت  بوإرترترتراىل ال رترترتعفاء لبسرترترتب  اإلنفرترترتاق يف كفالرترترتظ ضرترترتماناؤ مناسرترترتبظ 
اسصرترترترترتول علرترترترترتا التمثيرترترترترتهل القرترترترترتانوين املناسرترترترترت ، واملعونرترترترترتظ القانونيرترترترترتظ، وا رترترترترتدماؤ القنصرترترترترتليظ،  مكانيرترترترترتظ 

 يريظ، وسبهل االنتصاة الفعالظ. وندماؤ الحمجظ الشفويظ والت،ر 

 ل واالحت رتال امل رتوَّل، املصرت،وب يف الكثرت  مرتن األحيرتان بلرتروة احت رتال ال نسرترتانيظ ) -60
وامل رترتاب ، وعرتدم كفايرترتظ الشةصرتيظ وضرتامل ارترت  الصرت،يظ يف مراإرترت  النلاإرتظ الصرترت،يظ االكتلرتا ، واأل

ام  واملنلمرتاؤ الدوليرتظ سبهل اسصول علا الرعايرتظ الصرت،يظ وسرتبهل التواصرتهل مرتض لإرتراىل األسرترن واحملرت
لو منلماؤ اجملتمض املدين، وسبهل الوصول    األنش ظ البدنيرتظ والحإيخيرتظ(، يرتحك لثرترا مرتدمرا علرتا 

عرترترتن  لي رترترتاً الصرترترت،ظ البدنيرترترتظ والعقليرترترتظ للمخرترترتاجرين. و رترترتد يسرترترتفر احت رترترتال املخرترترتاجرين لفرترترتحاؤ  ويلرترترتظ 
تصرتاىليظ واالجتماعيرتظ، حرت  بعرتد  درن املخرتاجرين علرتا امل البرتظ  قرتو خمل اال لمام عقباؤ مستدامظ 
  اإلإراا عنخمل.

ت رترترتز  -61 واألسرترترتر الرترترتيت لرترترتديخا   راإرترترت  األ فرترترتال املخرترترتاجرون ارترترت  املصرترترت،وب لبرترترتدا وارترترت  لال حيخ
و رترتد ين رترتو  احت رترتال األ فرترتال، حرترت   املتعلرترت  برترتاة رن. ل فرترتال ألسرترتباب تتعلرترت  بوضرترتعخمل اإلىلار  
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خمل. ولوضرترت،  جلنرترتظ حقرترتوق ال فرترتهل لفرترتحاؤ  صرترت ن، علرترتا تبعرترتاؤ نفسرترتيظ ،رترتديدن ترترتتثر علرترتا  رترتاة
مصرترتل،ظ يف لن يكرترتون لبرترتدا وا هرترتا مرترتن آليرترتاؤ حقرترتوق اإلنسرترتان لن احت رترتال املخرترتاجرين، ال اكرترتن 

 راإرت  ال فهل الف لا علا اإل الق ولن احت ال األ فال املخاجرين، سواء كانوا ا  مصرت،وب  
بغرترترترتي ترترترترتوإ  برترترترتداةهل لو برإقرترترتظ لسرترترترترهمل، يشرترترترتكهل علرترترترتا الرترترترتدوام انتخاكرترترترتا سقرترترتو خمل. ونتي رترترترتظ لرترترترتذل ، ين

                 واألسر اليت ت مل ل فاال. راإ  الحت ال األ فال املخاجرين ا  املص،وب  

 اؤوهنرترترترتاك العديرترترترتد مرترترترتن برترترترتداةهل االحت رترترترتال القاةمرترترترتظ علرترترترتا اسقرترترترتوق،  رترترترتا يف  لرترترترت  ا،رترترترتحا  -62
لو وجرتوىل  ضرتمانظتقدمي كفالظ لو سداىل  التس يهل، و يدامل الوثاة ، وىلإض  يمظ سنداؤ الكفالظ لو 

حمرتهل اإل امرتظ، واملرا برتظ ووديرتد و ىلارن الق ايا لو اإلإرتراا ورت  الر ابرتظ،  املثول، اؤ، وا،حا ضامن
وبرترترتاؤ عرترترتدىل مرترترتن البلرترترتدان يسرترترتتعمهل مراإرترترت  اسرترترتتقبال  اإللكحونيرترترتظ، ولرترترتزوم املنرترترتزل لو اإل امرترترتظ اجل يرترترتظ. 

 بيرترتد  واألسرتر. راإرت ، سرتيما يف حالرتظ املخرتاجرين ال رتعفاء مثرتهل القصرتر ارت  املصرت،وب   مفتوحرتظ، ال
 سرترتلبيظ آثرترتار مرترتن برترته يرترترتبط مرترتا مرترتض البلرترتدان مرترتن كثرترت  يف مسرترتتمر للمخرترتاجرين امل رترتول االحت رترتال لن
            .اإلنسان حقوق علا

 الغاياؤ  
للقرتانون  يف التشرتريعاؤ، وإقرتاً  و،رتامالً  واضرت،اً  وديد لسرتباب احت رتال املخرتاجرين وديرتداً  -4-1

 الدو  سقوق اإلنسان

، وعرترترتدم السرترترتما  برترترته يف كرترترتهل األو رترترتاؤ ضرترترتمان عرترترتدم احت رترترتال املخرترترتاجرين  ال ك،رترترتهل لنرترترت  -4-2
علرترترتا لسرترترتا  كرترترتهل حالرترترتظ علرترترتا حرترترتدن  ومقرترترترراً  ومتناسرترترتباً  وضرترترترورياً  عنرترترتدما يكرترترتون معقرترترتوالً   ال
 ركنظ نفا  أل صر إحن و 

اإللغرترتاء الترترتام الحت رترتال األ فرترتال املخرترتاجرين ولسرترترهمل، واايرترتظ حقرترتوق األ فرترتال بالتع يرترتهل  -4-3
 رين وكرامتخمل ورإاهخمل ومصاسخمل الف لا يف مجيض اساالؤ املخاج

إعرتال ومناسرت     العدالرتظ، علرتا حنرتو وصرتول مجيرتض املخرتاجرين احملت رتزين  مكانيظ ضمان  -4-4
 مكانيرترتظ االسرترتتفاىلن مرترتن وظرترتروإخمل،  رترتا يف  لرترت  وضرترتعخمل النلرترتر عرترتن بصرترترة  ،يف تو يترترته

، وبرترامت املعونرتظ القانونيرتظ الكفرتاءن مرتن لصرت،اب احملام  واملحمجرت  الشرتفوي  والت،ريرتري 
واملسرترترترترتاعدن الق رترترترترتاةيظ، واملنلمرترترترترتاؤ ارترترترترت  اسكوميرترترترترتظ، والسرترترترترتل اؤ القنصرترترترترتليظ، و جرترترترترتراءاؤ 

 الل وء، وضمان رصد نارجي إعال ومستقهل جلميض مراإ  احت ال املخاجرين

 تعزيز وت وير واستةدام بداةهل لالحت ال تكون جمديظ و اةمظ علا اسقوق -4-5

       املت،راؤ  

 التنفيذ التلقاةي لل عون الق اةيظ يف مجيض لوامر االحت ال  )ل( 

  لغاء االحت ال اإللزامي للمخاجرين  )ب( 

 وقي  نف  كب  يف عدىل احملت زين يف مراكز احت ال املخاجرين  )ا( 

 بداةهل االحت ال  ن اق است،دا  وتوسيض  )ىل( 
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سرترترترتبظ املخرترترترتاجرين املفرترترترترا عرترترترتنخمل يف   رترترترتار البرترترترتداةهل ارترترترت  وقيرترترترت  ليرترترترتاىلن كبرترترترت ن يف ن ( )ه 
 االحت اليظ 

 لغرتاء مجيرتض ل،رتكال احت رتال األ فرتال املخرتاجرين ولسرترهمل علرتا لسرتا  وضرترتعخمل  )و( 
 لو وضض آباةخمل كمخاجرين 

وقي  لياىلن يف عرتدىل البلرتدان الرتيت صرتد   علرتا ال وتوكرتول االنتيرتار  التفا يرتظ  ل( ) 
اسريرتظ يف   رتار سرتل  مناه ظ التعذي  واعتمدؤ آلياؤ و اةيظ و نيظ مكلفظ بزيارن مجيض لمرتاكن 

                واليتخا الق اةيظ،  ا يف  ل  لماكن احت ال املخاجرين.

 لفعال إلس العدالة لجمعح المخامري الوصول اإملانعة توفعر  -5الخدف  

 األسا  املن قي  
للسرترترتةرن.  يتعرترترترض املخرترترتاجرون للتمييرترترتز واالسرترترتتغالل يف مكرترترتان العمرترترتهل ويتعرضرترترتون لحيانرترترتاً  -63
ما ادون لنفسخمل وا ع  يف عبوىليظ الدين نتي ظ تكاليف االستقدام الباهلظ. ومض  ل ،  واالباً 

حيرترترتان، االنتصرترترتاة مرترترتن انتخاكرترترتاؤ حقرترترتوق اإلنسرترترتان ومعرترترتاي  األالرترترت  لال يلرترترتتمس املخرترترتاجرون، يف 
العمرترتهل، بسرترتب  معرترترإتخمل احملرترتدوىلن باللغرترتظ احملليرترتظ، واإتقرترتارهمل    املعرإرترتظ برترتالقوان  والرترتنلمل، واسرترتواجز 

علرترترترتا  مرترترترترهمل واحت رترترترتالهمل وترترترترترحيلخمل. وين برترترترت   لرترترترت  وديرترترترتداً لالثقاإيرترترترتظ، وا رترترترتوة مرترترترتن انكشرترترترتاة 
، والعمرترتال املرترتوثق ،رترتظ،  رترتن إرترتيخمل املخرترتاجرون ارترت  املخرترتاجرين الرترتذ  يعيشرترتون لكثرترتر األوضرترتامل هشا

، واملخرترتاجرون مرترتن العمرترتال املنرترتزلي  الرترتذين يعيشرترتون يف الكفالرترتظبرترترامت يف   رترتار املخرترتاجرون املت ترترتون 
 منزل رب العمهل، واالبيتخمل من النساء. 

 مكانيرترتظ وصرترتول املخرترتاجرين مرترتن مرترتا تقيرترتد تشرترتريعاؤ ولنلمرترتظ اة رترترن،    حرترتد كبرترت ،  وكثرترت اً  -64
ا حيد من  مكانيظ وصرتوةمل    العدالرتظ. وعرتاىلن مرتا يسرتتفيد رسبهل التللمل واالنتصاة الفعالظ،    

األ،رترترتةا  الرترترترتذين يعترترترترتدون علرترترتا املخرترترترتاجرين ويسرترترترتتغلوامل وينتخكرترترتون حقرترترترتو خمل واارسرترترترتون العنرترترترتف 
ضدهمل من اسصانظ العمليرتظ. واكرتن لرتنلمل العدالرتظ الفعالرتظ وامليسرتورن لن متثرتهل لىلواؤ للتغلرت  علرتا 

ء والتمييرترترترتز والتخمرترترتيش، مرترترترتن نرترترترتالل الت رترترتوير الترترترترتدراي للسرترترترتواب  الق رترترتاةيظ بشرترترترت ن اسقرترترترتوق اإل صرترترتا
اال تصاىليظ واالجتماعيظ، و نفرتا  حقرتوق اإلنسرتان والعمرتهل للمخرتاجرين، واإلنفرتا  املنخ رتي للقرتوان  

 اليت ولر استغالةمل من جان  اجلخاؤ الفاعلظ ا اصظ لو العامظ. 

عدالرتظ سيسرتاهمل بقرتدر كبرت ، مرتن جخرتظ، يف  ضرتفاء الشرترعيظ وتيس  الوصول الفعلرتي    ال -65
علرترتا سياسرترتاؤ اة رترترن اجلديرترتدن برترتابرال عرترتدم تعرترتارض السرترتياىلن اإل ليميرترتظ مرترتض حقرترتوق اإلنسرترتان، ويف 

 وعنرترتدما  مرترتن نرترتالل حماربرترتظ القوالرترت  النم يرترتظ، مرترتن جخرترتظ لنرترترت.التصرترتوراؤ املتعلقرترتظ برترتاة رن تغيرترت  
 نرتون واسكومرتاؤ املوا يخ رت ر حقو رتا، ةرتمل لن احملكمرتظ وتعلرتن احملكمرتظ    إعليا املخاجرون يذه 

العمرتهل لصرت،اب عمليرتاؤ تفترتيش العمرتهل حنرتو ارت  لن ت رتمن توجيرته الدول بهل  ن     اإلنصاؤ
   وضرتض حرتد لل،صرتانظ األساسرتي ل . والسرتبيهل االستغاللي  وليس حنو العمال املخاجرين املستغ  

علرترتيخمل هرترتو ضرترتمان يف األوضرترتامل اةشرترتظ ويعترترتد  املخرترتاجرين كرترتهل مرترتن يسرترتتغهل العمليرترتظ الرترتيت يتمترترتض هبرترتا  
وصرترترترتول املخرترترترتاجرين الفعرترترترتال    العدالرترترترتظ. وارترترترت   تاحرترترترتظ األىلواؤ الاللمرترترترتظ للتغلرترترترت  علرترترترتا العقبرترترترتاؤ 

لو م الرتتمكن مرترتن االن رترتمام    نقابرترتظ النلميرتظ الرترتيت تعيرترت  اسرت  يف سرترتبيهل انتصرترتاة إعرتال، مثرترتهل عرترتد
حمدوىليرترتظ الرترتوعي برترتاسقوق وسرترتبهل االنتصرترتاة االإتقرترتار    التمثيرترتهل، وعرترتدم اإلملرترتام باللغرترتاؤ احملليرترتظ، و 
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واملعلومرترتاؤ ا اصرترتظ هبرترتا، والرترتنق  اسرترتاىل يف املرترتوارىل يف ،رترتكهل انعرترتدام املسرترتاعدن القانونيرترتظ ونرترتدماؤ 
 الحمجظ الت،ريريظ والشفويظ.

 الغاياؤ  

ضرترترتمان وتيسرترترت  إرترترتر  متسرترترتاويظ وإعالرترترتظ لمرترترتام مجيرترترتض املخرترترتاجرين الرترترتذين انتخخكرترترت  حقرترترتوق  -5-1
ق رترترترتاةيظ الق رترترترتاةيظ و،رترترترتبه التسسرترترترتاؤ املاصرترترترتظ هبرترترترتمل للوصرترترترتول    ا لو العمرترترترتهل اإلنسرترترترتان 
علرترتا والقابليرترتظ للمسرترتاءلظ والقرترتدرن والنزاهرترتظ والفعاليرترتظ واالنتصرترتا  باالسرترتتقالليظ املتسرترتمظ 
قرترترتوق ومكاإ،رترترتظ ل،رترترتكال  سرترترتاءن اسرترترتتعمال اسمايرترترتظ والرترترتيت تكرترترتون متاحرترترتظ س ،االسرترترتت ابظ

نيرترترتظ، واحملرترترتاكمل اإلىلاريرترترتظ، ال سرترترتيما الوصرترترتول    احملرترترتاكمل الو و السرترترتل ظ وحرترترتهل املنالعرترترتاؤ، 
 ،العمرتهليف جمال ت،كيمل الواملتسساؤ الو نيظ سقوق اإلنسان، ولمناء امللامل، وآلياؤ 

 وا   ل  من آلياؤ تسويظ املنالعاؤ

متكرترترترت  املخرترترترترتاجرين مرترترترترتن التمرترترترترتا  سرترترترترتبيهل انتصرترترترترتاة واسصرترترترترتول عليرترترترترته عرترترترترتن  ريرترترترترت  النلرترترترترتام  -5-2
العمليرترتاؤ واملتسسرترتاؤ املعنيرترترتظ  الترترت ث  علرترتاالسرترتعي    الق رترتاةي، وتعزيرترتز  رترتدردمل علرترتا 

 ورارسظ هذا الت ث   بوضض القوان  و نفا ها

وضرترترترترتض حرترترترترتد للتمييرترترترترتز ول،رترترترترتكال عرترترترترتدم املسرترترترترتاوان الرترترترترتيت يتعرترترترترترض ل  مخرترترترترتاجر، و لرترترترترت  يف  -5-3
 التشريعاؤ والسياساؤ واملمارساؤ اليت تنلمل الوصول    العدالظ

لو نيرترتظ سقرترتوق اإلنسرترتان، ولمنرترتاء واملتسسرترتاؤ ا ،واةي رترتاؤ الق رترتاةيظ ،تعزيرترتز  رترتدرن احملرترتاكمل -5-4
امللامل، وا   ل  من آلياؤ تسويظ املنالعاؤ ل مان املساءلظ عن انتخاكرتاؤ حقرتوق 

 املخاجرين

 علرتا املعلومرتاؤ القانونيرتظ رتدم املسرتاوان، علرتا  ،حصول مجيرتض املخرتاجرين مكانيظ ضمان  -5-5
وامليسرترترترتور التكلفرترترترتظ، ء الكرترترترتف، واملسرترترترتاعدن القانونيرترترترتظ الفعالرترترترتظ، والتمثيرترترترتهل القرترترترتانوين املوثو رترترترتظ

  اؤ الكفاءنوندماؤ الحمجظ الشفويظ والت،ريريظ 

اسرترترتد مرترترتن اجلرارترترتظ والعنرترترتف ضرترترتد املخرترترتاجرين لثنرترترتاء رحرترترتالؤ اة رترترترن ويف بلرترترتدان املقصرترترتد،  -5-6
 ل ،ايا االستغالل واالعتداء  الفعالت وضمان اسمايظ واملساعدن 

       املت،راؤ  

اوت املخرترتاجرين مرترتن انتخاكرترتاؤ حقرترتوق اإلنسرترتان والعمرترتهل لو مرترتن ليرترتاىلن عرترتدىل ،رترتك )ل( 
 ل  متسسظ   اةيظ لو ،به   اةيظ املقدمظ    التمييز لو االعتداء، 

، كرترترترتفء ليرترترترتاىلن نسرترترترتبظ حرترترترتاالؤ املخرترترترتاجرين اساصرترترترتل  إعليرترترترتا علرترترترتا متثيرترترترتهل  رترترترتانوين )ب( 
 ومساعدن  انونيظ مالةمظ، وندماؤ ترمجظ وريريظ و،فويظ مناسبظ 

 عدىل اإلعفرتاءاؤ مرتن رسرتوم احملرتاكمل جلميرتض األ،رتةا  الرتذين ال يسرتت يعونلياىلن  )ا( 
 وملخا،  ا يف  ل  املخاجرون 

ليرترتاىلن عرترترتدىل املالحقرترترتاؤ الق رترتاةيظ املتعلقرترترتظ  رترترتا يتعرترترترض لرترته املخرترترتاجرون مرترترتن اارترترتار  )ىل( 
 بالبشر واستغالل يف العمهل وسةرن 
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ارترت  ليرترتاىلن عرترتدىل اسرترتاالؤ الرترتيت ارترتنة إيخرترتا املخرترتاجرون ت ،رترت اؤ اايرترتظ ناصرترتظ لو  ( )ه 
 تداب  اسمايظ ل ،ايا االاار والسةرن. ل  من 

 خةةةاالخةةةدمات األاااةةةعةم بمةةةا فعبسةةةخولة علةةةس ممعةةةح المخةةةامري  إملانعةةةة ح ةةةول ضةةةمان  -6الخدف  
 ال علعم وال حة

 األسا  املن قي  

اسصرتول علرتا  مكانيرتظ اجرون اجلرتدىل  اةفرتظ مرتن الت،رتدياؤ يف من احملتمرتهل لن يواجرته املخرت -66
نلرترترتراً إلملرترترتامخمل احملرترترتدوىل باللغرترترتظ احملليرترترتظ  ،ا رترترتدماؤ العامرترترتظ، كالرعايرترترتظ الصرترترت،يظ لو التعلرترترتيمل لو السرترترتكن
ومرتن ،رت ن عرتدم ترتوإر الرتدعمل الرتاللم    وعدم معرإتخمل برتالقوان  واألنلمرتظ السرتاريظ يف البلرتد امل رتيف.

اللغرترتو  لو املعلومرترتاؤ اجملانيرترتظ عرترتن القرترتوان  واللرترتواةة  اؤ الصرترتلظ لن مثرترتهل  تاحرترتظ نرترتدماؤ الترترتدري  
 مت،رترترتراؤ وجرترتوىل عرترترتدم يف يتمثرترتهل صرترترتلظ  و ،رترتااهل ومثرترترتظ  يعيرترت  إعليرترتا متترترترتض املخرترتاجرين هبرترترتذه اسقرترتوق.

 ،رت اا مرتن مت،رتراؤ وهي املخاجرين، جلميض والثقاإيظ واالجتماعيظ اال تصاىليظ اسقوق عن مصنفظ
 مكانيرتظ الوصرتول     بتعزيرتز املتعلقرتظ السياسرتاؤ  لرت  يف  رتا مالةمرتظ، سياسرتاؤ وضض يف تفيد لن

                هذه ا دماؤ.

للرترترترترتروة صرترترترترت،يظ سرترترترترتي ظ بسرترترترترتب  ترترترترترتدين وضرترترترترتعخمل عرضرترترترترتظ و رترترترترتد يكرترترترترتون املخرترترترترتاجرون لكثرترترترترتر  -67
اال تصرترترتاىل  يف الكثرترترت  مرترترتن األحيرترترتان، وعمليرترترتظ اة رترترترن املروعرترترتظ يف بعرترترت  اسرترترتاالؤ،  - االجتمرترترتاعي
ألن مقلقرتظ لعقليظ مس لظ ا املخاجرين ص،ظ وتعت   موا ن  يف البلد اجلديد.ا  لكوامل  وضعفخمل

عوامرترتهل مثرترتهل انتخاكرترتاؤ حقرترتوق اإلنسرترتان  برترتهل لو نرترتالل عمليرترتظ اة رترترن، والعزلرترتظ االجتماعيرترتظ الناارترتظ 
عرترترتن االبتعرترترترتاىل عرترترترتن األسرترترترن والشرترترترتبكاؤ االجتماعيرترترترتظ، وانعرترترترتدام األمرترترتن الرترترترتوظيفي، وصرترترترتعوبظ ظرترترترتروة 

 تعرتاين ما واالباً    د تكون ةا آثار ضارن. ،ملعاملظ القاةمظ علا االستغاللاملعيشظ، واالحت ال، وا
 لكثرترتر تكرترتون النسرترتاةيظ واألمرترتراض باسمرترتهل تتصرترتهل صرترت،يظ مشرترتاكهل مرترتن املخرترتاجراؤ والفتيرترتاؤ النسرترتاء
 األ ت مرترتن أل،رترتكال املنزليرترتظ ا دمرترتظ يف العرترتاملون ويتعرترترض  .امل رترتيف البلرترتد بسرترتكان مقارنرترتظ تعقيرترتداً 
عرترتاجلت . لكرتن مثرترتظ  صرت،يظ ورعايرترتظ اايرتظ    حيترترتاجون بالترتا  وهرترتمل والنفسرتي، واجلنسرترتي اجلسرتد 

تباين كب  يف  مكانيظ حصول املخاجرين علا الرعايرتظ الصرت،يظ ويف مسرتتوت هرتذه الرعايرتظ،  سرت  
 اة رن. الشة  من حيت سياساؤ الدولظ ووضض 

ظ، والتعليمل، وندماؤ ا دماؤ العامظ، كالرعايظ الص،ياالستفاىلن من وال بد من  تاحظ  -68
الصرترت،ظ و العمرترتهل يف جمرترتاالؤ تفترترتيش والالشرترتر ظ احملليرترتظ، وا رترتدماؤ االجتماعيرترتظ، واإلسرترتكان العرترتام، 

يف جرترتو مرترتن الثقرترتظ لرترتدت مجيرترتض  رترتدرن اجلخرترتاؤ الرترتيت تقرترتدمخا علرترتا القيرترتام  خمتخرترتا والسرترتالمظ، ل رترتمان 
مرترترترترترهمل املسرترترترترتتفيدين،  رترترترترتن إرترترترترتيخمل املخرترترترترتاجرون، وضرترترترترتمان عرترترترترتدم نشرترترترترتيظ املخرترترترترتاجرين مرترترترترتن انكشرترترترترتاة ل

اة رترن    ىلواةرتر عامرتظ لنرترت ملسرتاعددا  وان  واحت الهمل وترحيلخمل. وكث ا ما تل   ىلواةر  نفا  
. ومرتا مل توضرتض حرتواجز وا يرتظ ا واعرتد بيانادرتت لض علا لو املوثق  يف الكشف عن املخاجرين ا  

عرتن انتخاكرتاؤ لبرتدا املخرتاجرون ال رتعفاء  يبلرت ب  ا دماؤ العامظ وىلواةر  نفا   وان  اة رن، لرتن 
 من اسصانظ العمليظ. اجلنان يستفيد وسحقوق اإلنسان، 

ألن اة رترترترن ظرترترتاهرن ح رترترتريظ يف  نلرترترتراً  واملرترتدن هرترترتي األ رترترتدر علرترترتا ضرترترتمان  ىلمرترترتاا املخرترترتاجرين -69
احتياجرترترترتاؤ ب،  كرترترترتمل معرإتخرترترترتا الوثيقرترترترتظ بالفعرترترترتهل لالرترترترت  األحيرترترترتان. و رترترترتد  رترترترتورؤ السرترترترتل اؤ البلديرترترترتظ

ارسرترترتاؤ رترترترتالن ولظخرترترترؤ  رترترتدراؤ  ياىليرترترتظ يف جمرترترتال  ىلمرترترتاا ومصرترترتاحل اجملتمرترترتض ب كملرترترته، سياسرترترتاؤ ور
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املخرترتاجرين مرترتض السرترتكان مرترتن نرترتالل تلرترت  السياسرترتاؤ، ىلون متييرترتز مرترتن ل  نرترتومل. وتترترتية السرترتل اؤ 
بلدا ،كال من ل،كال مشاركظ املخاجرين يف االنتةاباؤ احملليظ من لجرتهل  40كثر من لاحملليظ يف 

يست يعون التصوي  رامل لامل يعملون ويدإعون  تعزيز مساءلظ اسكومظ بش ن املخاجرين الذين ال
ومرترترتن ،رترترت ن هرترترتذه املبرترترتاىلراؤ لن تسرترترتاعد يف  .(10)ال رترترتراة  وي رترترت لعون  سرترترتتولياؤ مدنيرترترتظ لنرترترترت

 ىلماجخمل يف جمتمعادمل احملليرتظ اجلديرتدن وضرتمان حصرتوةمل علرتا ا رتدماؤ األساسرتيظ علرتا مسرتتوت 
 البلدياؤ من نالل املشاركظ يف عملياؤ صنض القراراؤ اليت تتثر يف حيادمل.

 الغاياؤ   

 مكانيرتظ ا يترتية ررتاؤ العامظ،   امظ حواجز وا يظ ب  سل اؤ  نفا   وان  اة رن وا دم -6-1
االسرترتتفاىلن مرترتن السرترتكن والرعايرترتظ الصرترت،يظ والتعلرترتيمل و اسصرترتول علرترتا الوصرترتول    العدالرترتظ و 

ندماؤ الشر ظ وا دماؤ االجتماعيظ ونرتدماؤ العمرتهل جلميرتض املخرتاجرين ىلون نرتوة 
 مرهمل واحت الهمل وترحيلخمللمن انكشاة 

نرترتدماؤ لل،صرترتول علرترتا اويظ ومنصرترتفظ تزويرترتد مجيرترتض املخرترتاجرين ولإرترتراىل لسرترترهمل بفرترتر  متسرترت -6-2
الصرترت،ظ يشرترتمهل ظ  رترتا يرعايرترتظ الصرترت،المالةمرترتظ ومعقولرترتظ التكلفرترتظ وميسرترتورن وجيرترتدن يف جمرترتال 

املعلومرترتاؤ والتثقيرترتف،  رترتا يف  لرترت  يف جمرترتال وعلرترتا العقليرترتظ والصرترت،ظ اجلنسرترتيظ واإل ابيرترتظ، 
 تنليمل األسرن

يف كرتهل املراحرترتهل يرتد يف  ميرتض املخرتاجرين يف إرتر  اسصرتول علرتا تعلرتيمل ججلسرتاوان املضرتمان  -6-3
بلرترترترتدان املقصرترترترتد والعبرترترترتور، وااللت،رترترترتاق  تسسرترترترتاؤ التعلرترترترتيمل،  رترترترتا يف  لرترترترت  التعلرترترترتيمل الر رترترترتي 

، والترترتدري  املخرترتي )االبترترتداةي والثرترتانو  والعرترتا ( وتعلرترتيمل الكبرترتار، والترترتدري  لثنرترتاء العمرترتهل
 والتدري  اللغو ، وإر  التعلمل مدت اسيان

علرترتا السرترتكن املالةرترتمل واومرترتن واملعقرترتول التكلفرترتظ حصرترتول مجيرترتض املخرترتاجرين  مكانيرترتظ كفالرترتظ  -6-4
 وعلا ا دماؤ األساسيظ األنرت 

وضرتعخمل تزويرتد املرتدن بالصرتالحياؤ واملرتوارىل الاللمرتظ إلىلمرتاا املخرتاجرين، بغرت  النلرتر عرتن  -6-5
 وظروإخمل

       املت،راؤ  

ليرترتاىلن عرترتدىل البلرترتدان الرترتيت وضرترتع  تشرترتريعاؤ وسياسرترتاؤ ون رترتط وبرترترامت و نيرترتظ  )ل( 
اسصول علا ا دماؤ جلميض املخاجرين، ووإرؤ الصرتالحياؤ  مكانيظ وبلديظ تتعل  باملساوان يف 

ولنشرترترت ؤ حرترترتواجز وا يرترترتظ برترترت  سرترترتل اؤ  نفرترترتا   رترترتوان  اة رترترترن  ،واملرترترتوارىل الاللمرترترتظ إلىلمرترترتاا املخرترترتاجرين
 وا دماؤ العامظ 

اىلن نسبظ املخاجرين الذين يتمتعرتون بفرتر  متسرتاويظ مرتض اونرترين يف اسصرتول لي )ب( 
علرترترتا نرترترتدماؤ مالةمرترترتظ ومعقولرترترتظ التكلفرترترتظ وميسرترترتورن وجيرترترتدن يف جمرترترتاالؤ الرعايرترترتظ الصرترترت،يظ والتعلرترترتيمل 

 والسكن  

__________ 

(10) IOM, “The Role of IOM: Migrants and the Equal Participation in Political and Public Affairs” . 
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االسرترتتفاىلن مرترتن التغ يرترتظ الشرترتاملظ يف جمرترتال الرعايرترتظ الصرترت،يظ، ومرترتن التعلرترتيمل  تاحرترتظ  )ا( 
، والترترترترترتدري  املخرترترترترتي، والرترترترترتتعلمل مرترترترترتدت اسيرترترترترتان، واالعرترترترترتحاة باملخرترترترترتاراؤ الر رترترترترتي، والترترترترترتدري  اللغرترترترترتو 
 ا ييسر اإلىلماا االجتماعي واال تصاىل  جلميض املخاجرين.رواملتهالؤ ع  اسدوىل، 

العن ةرية وكةرا األمانة   خةاأشلال ال مععز والعنفم بمةا فع كلحماية ممعح المخامري  م    -7الخدف  
 اللراهعةوالعنف الجنسي والجنساني و  اب 

 األسا  املن قي  

برترتاؤ التنقرترتهل والتنرترتومل، وعلرترتا حنرترتو متزايرترتد، السرترتمظ املميرترتزن للم تمعرترتاؤ املعاصرترترن، ال سرترتيما  -70
يف املنرترتا   اس رترتريظ الديناميرترتظ الرترتيت تسرترتتقبهل معلرترتمل مخرترتاجر  العرترتامل. ويف كثرترت  مرترتن األحيرترتان، يعلرترتمل 

ن التنرترتومل والتنقرترتهل يسرترتخمان  رإرترتا ال يرترتف االجتمرترتاعي، جمتمرترتض الفنرترتون واوىلاب وجمتمرترتض األعمرترتال، ل
 يف نشر اإلبدامل واالبتكار واألإكار واملعارة و نتاا الثرواؤ.

وهرتو تصرتنيف  ،ويتىل  اعتبار املخاجرين وتصنيفخمل ب امل ا   انوني     نتاةت عكسرتيظ -71
ىلون ومل يرتكرترترت  املخرترترتاجرون الرترترتذين يصرترترتلون    بلرترترتدان املقصرترترتد  ال لسرترترتا  لرترترته يف القرترترتانون الرترترتدو . 

لو موثق  ل  جرم رامل  مكانيظ اعتبارهمل يف وضض ا  نلامي، لو اعتبارهمل مخاجرين ا  وثاة  
 ،رترتة  ل  ونعرترت   رترتانوين، ارترت  جرترتوهره يف اإلنسرترتان يكرترتون لن اكرترتن وال  مخرترتاجرين ارترت  ،رترترعي .

برترت امل ارترت   رترتانوني  ي رترتفي املرترتوثق   ارترت  املخرترتاجرين ونعرترت . إلنسرترتانيته انتخرترتاك علرترتا ين رترتو  برترتذل 
املشرترترترتروعيظ علرترترترتا سياسرترترترتاؤ تتعرترترترتارض مرترترترتض ضرترترترتماناؤ حقرترترترتوق اإلنسرترترترتان، مثرترترترتهل الت رترترترترمي برترترترتال ،رترترترت  

واالحت رترترتال امل رترترتول. وةرترترتذا النعرترترت  ترترترت ث  علرترترتا نلرترترترن عامرترترتظ النرترترتا     املخرترترتاجرين وهرترترتو يفرترترتا مل كرترترتره 
                األجان  والتمييز والعنف.

ال واأل رتوال. ولذل  ال بد من  حرتدا  تغيرت  لساسرتي يف كيفيرتظ تقرتدمي اة رترن، يف األعمرت -72
املخرترتاجرين واة رترترن والرترتيت  غرترت  عرترتن وال برتد مرترتن التصرترتد  للكثرترت  مرترتن التصرترتوراؤ السرتلبيظ املتقا عرترتظ 

علا املنا شاؤ والسياساؤ العامظ، واسيان السياسيظ. وسيسرتاعد اعتمرتاىل اللغرتظ املناسرتبظ والبيانرتاؤ 
ملخرترترترتاجرين وتيسرترترترت  اعلرترترترتا احترترترترتواء الد يقرترترترتظ والسياسرترترترتاؤ الرترترترتيت تعرترترترتزل احرترترترتحام و برترترترتول التنرترترترتومل الثقرترترترتايف 

 اندماجخمل ولياىلن مساأتخمل يف التنميظ. 

إالتنقرترترترتهل والتنرترترترتومل يف رترترترتيان    مسرترترترتاةهل معقرترترترتدن تت لرترترترت  سياسرترترترتاؤ مت رترترترتورن ور يرترترترتظ  ويلرترترترتظ  -73
األمرترتد، واسرترتتثماراؤ حمرترتدىلن اةرترتدة، ون ابرترتاؤ تراعرترتي الفرترتوارق الد يقرترتظ. وحرترت  اون، وإيمرترتا عرترتدا 

 ويرترتظ، وآليرترتاؤ  ىلمرترتاا لسياسرترتاؤ املل،رترتظ اجرترتظ سرارترتمل ااسرترتتثناءاؤ  ليلرترتظ، مل تخسرترتتوة  هرترتذه الشرترتروط 
إعالرترترتظ للمسرترترترتاوان ومكاإ،رترترتظ التمييرترترترتز، ولسرترترتبهل التصرترترترتد  بنشرترترتاط   رترترترتاب الكراهيرترترتظ، ولسرترترترتبهل تترترترترتية 
لل ميرترترتض الوصرترترتول    العدالرترترتظ، ولتعزيرترترتز التنرترترتومل علرترترتا مجيرترترتض املسرترترتتوياؤ، مرترترتن لجرترترتهل ضرترترتمان ورترترتول 

 املخاجرين    موا ن  إاعل . 

 الغاياؤ   

الالمساوان والتمييز ضد املخاجرين بوضض و نفا    ار لمي سياسرتاا لل،رتد رصد لوجه  -7-1
 من هذه األعمال يف القوان  والسياساؤ واملمارساؤ 
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عمال العنف وامللاهر والتعاب  اليت تنمل عن العنصرتريظ والتمييرتز  وج  القانون ألسلر ا -7-2
لجرترتهل كفالرترتظ اايرترتظ وكرترتره األجانرترت  ومرترتا يتصرترتهل برترتذل  مرترتن تعصرترت  ضرترتد املخرترتاجرين، مرترتن 

 واالنتصاة املخاجرين وضمان وصوةمل    سبهل ال عن واجل 
سياسرترترتاؤ ورارسرترتاؤ جامعرترترتظ تعرترتحة بقيمرترتظ مجيرترترتض ل،رترتكال التنرترترتومل، و  نشرترتاء متسسرترتاؤ  -7-3

 علا مجيض مستوياؤ اسكمل،  ا يف  ل  السل اؤ البلديظو ل  
العبرترترترتور لو املقصرترترترتد، يف بلرترترترتدان لو األصرترترترتليظ بلرترترترتدان مرترترترتن ناحيرترترترتظ ال ىلمرترترترتاا التنرترترترتومل، سرترترترتواء  -7-4

 ا  اب الو ي جلميض البلدان 
وضض وتنفيذ االؤ علا الصعيدين الو ي والعرتاملي مرتن لجرتهل مكاإ،رتظ كرتره األجانرت   -7-5

 والتمييز والعنصريظ والعنف ضد مجيض املخاجرين

       املت،راؤ  

،  رتا راةمل كرتره األجانرت جلرتاضفاض عدىل ونسبظ املخاجرين الرتذين يقعرتون ضرت،ايا  )ل( 
 يف  ل  العنف بداإض الت،امهل 

علرترتا مجيرترتض مسرترتتوياؤ اسكرترتمل، جامعرترتظ  نشرترتاء متسسرترتاؤ وسياسرترتاؤ ورارسرترتاؤ  )ب( 
والتعدىليرتظ الثقاإيرتظ بوصرتفخا  رتاؤ لساسرتيظ والتعرتدىل،  ،، لتعزيز التنوملاؤ ا يف  ل  مستوت البلدي
 للم تمعاؤ املعاصرن 

تعوي  عما تعرضرتوا لرته للنتصاة االتا  ةمل سبهل لياىلن عدىل املخاجرين الذين ت )ا( 
 من متييز لو ن اب كراهيظ لو عنف 

تنرترتومل وتركرترتز الوجرترتوىل اسرترتتثماراؤ كبرترت ن يف آليرترتاؤ ترترتوإر املعلومرترتاؤ وتنشرترتر ثقاإرترتظ  )ىل( 
علرترترتا التوعيرترترتظ باملسرترترتاأاؤ الثقاإيرترترترتظ واالجتماعيرترترتظ واال تصرترترتاىليظ للمخرترترترتاجرين وترترترتدعمل  عرترترتاىلن  ىلمرترترترتاا 

رترترتن الف رترترتاؤ املخمشرترترتظ،  رترترتن يف  لرترترت  املخرترترتاجرون، يف املخرترترتاجرين ولسرترترترهمل يف  بلرترترتداامل األصرترترتليظ، ومتكِّ
اجملرترترترتاالؤ االجتماعيرترترترتظ والسياسرترترترتيظ واال تصرترترترتاىليظ، ومتكرترترترتن املخرترترترتاجرين مرترترترتن مكاإ،رترترترتظ مجيرترترترتض ل،رترترترتكال 
التمييرترترترتز، واالسرترترترتتغالل يف العمرترترترتهل، واإليرترترترتذاء، وكرترترترتره األجانرترترترت ، والعنرترترترتف، ومرترترترتا يتصرترترترتهل برترترترتذل  مرترترترتن 

 تعص .

 الخجرة وال نقل ع ل البعانات الم نفة وتحلعممح زيا ة  -8الخدف  

 األسا  املن قي  

ووليهل مصاىلر بياناؤ اة رن بغرض  يف مجضتنسي  الو  التواإ ا  علا الدول لن تعزل  -74
  جرترتراء تترترتية جامعرترتظ عمليرترتاؤ لتنفيرترتذ الاللمرترتظ املرترتوارىل ترترتوإر لن عليخرترتا وارترت   وضرترتض صرترتورن منخ يرترتظ.

 املخرتاجرين الحتياجرتاؤ لإ رتهل إخمرتا وتعرتزل الو نيرتظ، املشرتاوراؤ منخرتا بسرتبهل  ويظ، عامظ منا شاؤ
 وديرترتداً  لكثرترتر برترترامت وضرترتض للرترتدول  لرترت  وسرترتيتية. العمرترتهل وحقرترتوق اإلنسرترتان حقرترتوق اايرترتظ جمرترتال يف

ن، ال سرتيما يلمخاجر بالنسبظ لهل لكثر مالءمظ و يا  التقدم الفعلي تنق نياراؤ و تاحظ لوهداة
سياسرترتي. وستشرترتكهل هرترتذه والغرترتاةبون عرترتن االهتمرترتام ال، اىلياً ن ا تصرترتو املخمشرترتون اجتماعيرترتا، واملسرترتتبعد
  .2030خما يف ن ظ التنميظ املستدامظ لعام مالعملياؤ ومجض البياناؤ  سخاما 
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ومرترتن لجرترتهل وضرترتض وتنفيرترتذ ن رترتط وسياسرترتاؤ وبرترترامت و نيرترتظ جمديرترتظ، ارترت  علرترتا الرترتدول لن  -75
تركرترترتز علرترترتا مجرترترتض وتقيرترترتيمل البيانرترترتاؤ املتعلقرترترتظ  الرترترتظ حقرترترتوق اإلنسرترترتان للمخرترترتاجرين، مرترترتن مصرترترتاىلر مثرترترتهل 
اإلحصرترترترتاءاؤ السرترترترتكانيظ، وعرترترترتدىل السرترترترتكان، والقرترترترتوت العاملرترترترتظ، والدراسرترترترتاؤ االستقصرترترترتاةيظ ا اصرترترترتظ 

العامرترتظ، ونلرترتام العدالرترتظ، واملتسسرترتاؤ الو نيرترتظ وا رترتدماؤ ىلاريرترتظ، باألسرترتر املعيشرترتيظ، والسرترت الؤ اإل
سقرترتوق اإلنسرترتان، والنقابرترتاؤ، ومنلمرترتاؤ اجملتمرترتض املرترتدين. ومرترتن ،رترت ن  ،رترتراك إ رترتاؤ املخرترتاجرين الرترتيت 

 املرترترترترتوثق ارترترترترت  و ، ظالداةريرترترترترتويف سرترترترترتياق اة رترترترترترن يصرترترترترتع   حصرترترترترتا ها، كاملخرترترترترتاجرين لفرترترترترتحاؤ  صرترترترترت ن 
مل، يف تصرترترتميمل الدراسرترترتاؤ االستقصرترترتاةيظ وا هرترترتا مرترترتن واملخرترترتاجرين األ فرترترتال واأل،رترترتةا  املت رترترتر هبرترترت

 لىلواؤ مجض البياناؤ ويف نشر البياناؤ ووليلخا لن حيسن نوعيظ البياناؤ ولأيتخا. 

يف جمرترتال اة رترترن، قرترتوق اإلنسرترتان املتعلقرترتظ  وانرترت  اجلوينبغرترتي لن يركرترتز مجرترتض البيانرترتاؤ علرترتا  -76
الرترترتدنهل، واملن قرترترتظ يشرترترتمهل ن،  رترترتا ويف رترترتهل لن ارترترتر  تصرترترتنيفخا  سرترترت  مجيرترترتض لسرترترتس التمييرترترتز احمللرترترتور 

اس رتريظ لو الريفيرتظ، ونرترتومل اجلرتنس، والسرتن، واإلعا رترتظ، واجلنسرتيظ، و  رتامل العمالرترتظ، واملركرتز القرترتانوين. 
لكن التصنيف يف حد  اته ال يتىل  تلقاةيا    اسرتد مرتن لوجرته عرتدم املسرتاوان. برتهل  ن اإلجرتراءاؤ 

 يكشف عنخرتا التصرتنيف هرتي الرتيت اكرتن اليت يقوم هبا مقررو السياساؤ علا ضوء املعلوماؤ اليت
 واملت،راؤ. الغاياؤ اسيده لدت وديد عندةذ ا  وهو ما لن تتىل     التغي  امل لوب، 

اة رن  اىلرن علا ضمان اايظ البيانرتاؤ،  رتا يف  لرت   ىلارن وينبغي لن تكون متسساؤ  -77
وإ  اسمايظ س  املخاجرين يف هوياؤ من ،اركوا يف  نتاجخا، واسفا  علا سريتخا. وال بد من ت

 ن.و املوا نالذ  حيلا به ا صوصيظ بنفس القدر 

 الغاياؤ  

مجرترتض البيانرترتاؤ املصرترتنفظ واملت،رترتراؤ يف مجيرترتض اجملرترتاالؤ  اؤ الصرترتلظ برترتاة رن، مرترتض ضرترتمان  -8-1
 نشاء حرتواجز اايظ البياناؤ واححام ح  املخاجرين يف ا صوصيظ، و اصظ عن  ري  

الرتدول مرتن ولتمكرت  تمعرتاؤ مرتن  جرتراء منا شرتاؤ عامرتظ لكثرتر اسرتتنارن اجملوا يظ لتمكرت  
 ىللظاألاعا   راراؤ سياساتيظ  اةمظ علا 

       املت،راؤ  

بنرترترتاء القرترترتدراؤ مرترترتن لجرترترتهل مجرترترتض ونشرترترتر واسرترترتتةدام بيانرترترتاؤ مصرترترتنفظ بشرترترت ن حالرترترتظ  )ل( 
 املخاجرين  

تعزيرترتز ترترتواإر البيانرترتاؤ املصرترتنفظ حسرترت  نرترتومل اجلرترتنس لت،سرترت  سياسرترتاؤ املسرترتاوان  )ب( 
برترترترت  اجلنسرترترترت ،  رترترترتا يف  لرترترترت  امليزنرترترترتظ املراعيرترترترتظ للمنلرترترترتور اجلنسرترترترتاين، ال سرترترترتيما إيمرترترترتا يتعلرترترترت  بالف رترترترتاؤ 

 املخمشظ، ومن بينخا املخاجرون 

ؤ توإ  بياناؤ مصنفظ ولكثر ىل ظ تب  نسبظ املخاجرين الرتذين لبلغرتوا عرتن حرتاال )ا( 
انتخاك سقو خمل،  ا يف  لرت  تعرضرتخمل للسرتةرن والتمييرتز والعنرتف، ونسرتبظ ال رت،ايا الرتذين حصرتلوا 

 علا تعوي اؤ. 
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 تقععم ال قدم المحرز وال مويل -هاء 

   ارترترتت صرترترترية ،رترترتامهل  2035سرترترتوة حيترترترتاا تنفيرترترتذ ن رترترتظ تيسرترترت  التنقرترترتهل البشرترترتر  لعرترترتام  -78
  مجيرترتض مسرترتتوياؤ اسكرترتمل،  رترتا يف  لرترت  جلميرترتض مسرترتتوياؤ اسكرترتمل تتبعرترته كرترتهل ىلولرترتظ، و   التعرترتاون برترت

 و   تعرتاون عرترتاملي إيمرتا برترت  مجيرتض الرترتدول للوإرتاء بواجبادرترتا ومسرتتوليادا، إ رترتالً  البلديرترتظ،السرتل اؤ 
عرترتن ،رترتراكظ عامليرترتظ برترت  الرترتدول وا هرترتا مرترتن لصرترت،اب املصرترتل،ظ الرةيسرترتي ، مثرترتهل لوسرترتاط األعمرترتال، 

رصرترترتد التقرترترتدم يف تنفيرترترتذ هرترترتذه بالرترترتدول م وسرترترتتقو والنقابرترترتاؤ، واجملتمرترترتض املرترترتدين، وراب رترترتاؤ املخرترترتاجرين. 
 ا  ظ واإلبالغ الدور  عنه علا الصعد الو ي واإل ليمي والعاملي. 

واراؤ الرإيعرتظ اسرتوسوة ار  اسرتتعراض ومتابعرتظ منخ يرتان علرتا الصرتعيد العرتاملي نرتالل  -79
ار ل معيرترترتظ العامرترترترتظ بشرترترت ن اة رترترترن الدوليرترترترتظ والتنميرترترتظ كرترترترتي يبقرترترتا تنفيرترترتذ ا  رترترترتظ علرترترتا املسرترترترتلاملسرترترتتوت 

الصرترترت،ية. وبرترترتالنلر    لن األهرترترتداة اإل اةيرترترتظ لولفيرترترتظ سرترترتبق  لهرترترتداة التنميرترترتظ املسرترترتتدامظ األكثرترترتر 
مرترتن لجرترتهل  حرترتدا     رترتظ لكثرترتر  موحرترتاً  لي رترتاً ال ريرترت   2035، يتو رترتض لن متخرترتد ن رترتظ عرترتام  موحرترتاً 

 ت ث  إعلي وتدراي علا حيان األجيال املقبلظ.

اال رترتحا  الرترتوارىل يف تقريرترتر املمثرترتهل  لي رترتاً ولتيسرترت  تنفيرترتذ الرترتدول للة رترتظ، يتيرترتد املقرترترر ا رترتا   -80
( إيما يتعل  بالتمويهل من نالل صندوق مجرتاعي. A/71/728ا ا  لوم  العام املعي باة رن )

رن من هذا التقرير، توجد اسحاتي ياؤ راثلرتظ  ويلرتظ األجرتهل للبي رتظ والت رتا 34وكما جاء يف الفقرن 
وال ا رترتظ. وعلرترتا ارترترار  لرترت ، وكمرترتا ورىل يف تقريرترتر املمثرترتهل ا رترتا ، سرترتتكون هنرترتاك حاجرترتظ    مرإرترت  
متويهل طصَّ  لدعمل تنميظ القرتدراؤ مرتن لجرتهل تنفيرتذ االلتزامرتاؤ الدوليرتظ املتعلقرتظ برتاة رن. ويرحرت  

ىل الاللمرتظ املقرر ا ا  باإتتا  طت  متويهل لهداة التنميظ املستدامظ، الذ  يخدة    تعب رتظ املرتوار 
لرترتدعمل لهرترتداة التنميرترتظ املسرترتتدامظ يف األجرترتهل ال ويرترتهل، علرترتا مسرترتتوت العرترتامل،  رترتا يف  لرترت  مرترتا يتعلرترت  

  .(11)باة رن

 ايا ن امات وال وصعات -واو 

الخجةةةرة ةائمةةةة وا سةةة مرن وةةةةد بةةةعا  إ راف موضةةةو  الخجةةةرة فةةةي أهةةةداف ال نمعةةةة  -81
 خةةان وأ ى العةةد  اعةةر المسةةبوق مةة  المسةة دامة أهمعةةة الخجةةرة العةةوم وال ةةزام الةةدول بمعالج

حركةةات الخجةةرة اعةةر الموثقةةة عبةةر الحةةدو  إلةةس زيةةا ة فةةي عةةد  الوفعةةات وحةةايت العنةةف 
والمعاناة علةس الحةدو  وفةي كةل مرحلةة مة  مراحةل عملعةة الخجةرة  ةالل السةنوات القلعلةة 

ةبةةة الماضةةعةن وأظخةةرت هةةذا األحةةداأ بوضةةوج أن الةةُنخا ال ةةي ت بعخةةا الةةدول حالعةةا فةةي مرا
الحدو  والخجرة لعست نُخجةا مسة دامة إذا كةان الخةدف هةو الحةد مة  المعانةاة والوفعةاتن 

األهمعةةةةة الم زايةةةةدة للخجةةةةرةن وفةةةةي ايم مةةةةا  العةةةةام الرفعةةةةح  أيضةةةةاا وبعنةةةةت هةةةةذا األحةةةةداأ 
المس وى المعني بحركات النزوج اللبرى لالمئع  والمخةامري  ووثعق ةا الخ امعةةم المسةماة 

تراخ اع بار الخجةرة مسة لة ذات أولويةة  ا ةل منظومةة األمةم الم حةدةم "إعالن نعويورك"م 
وُاةةلم بضةةرورة ال ةةزام الةةدول بحمايةةة حقةةوق اإلنسةةان الوامبةةة للمخةةامري م وتعزيةةز اإل ارة 

  العالمعة للخجرةن

__________ 
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وي عح ايتفاق العالمي م  أمل الخجرة اآلمنةة والمنظمةة والنظامعةة فرصةة ل حسةع   -82
تملةة  الةةدول مةة  وضةةح اعااةةات واضةةحة وطويلةةة األمةةل وةائمةةة علةةس  إ ارة الخجةةرة ال ةةي

  األ لة في مجال الخجرة بما يلفل الحماية اللاملة لحقوق اإلنسان لجمعح المخامري ن

ويةةةرى المقةةةةرر الخةةةان أن ايتفةةةةاق العةةةةالمي مةةة  أمةةةةل الخجةةةرة اآلمنةةةةة والمنظمةةةةة  -83
ايةةةة لخ ةةة طويلةةةة األمةةةلم م ي ةةلل بد2018والنظامعةةة الةةةذي اةةعقدم يع مةةةا ا فةةي عةةةام 

إلةةس تنفعةةذ  وتخةةدف أاااةةاا  2030اةةنةم تلمةةل   ةةة ال نمعةةة المسةة دامة لعةةام  15مةةدتخا 
م  أهداف ال نمعة المس دامةن والخدف هو تزويد الدول ب هداف  8-8و 7-10الغاي ع  

واايات يمل  تحقعقخا فةي اآلمةال الق ةعر والم واةل وال ويةل وترمةي إلةس تعسةعر الخجةرة 
وحماية حقوق اإلنسان وحقوق العمل للمخامري م علس النحو الم لةوب فةي   ةة  وال نقل

  ن2030 عام
م وهو العام الذي يمل  أن 2020واعبدأ تنفعذ ايا راتعجعة ال ويلة األمل عام  -84

ي لةةق علعةةا ااةةم "السةةنة الدولعةةة للخجةةرة اآلمنةةة والمنظمةةة والنظامعةةة للجمعةةح"ن ويملةة  أن 
"ن ويوصةةي 2035اتعجعة ااةةم "  ةةة تعسةةعر ال نقةةل الب ةةري لعةةام ي لةةق علةةس هةةذا اياةة ر 

المقةةةرر الخةةةان باع مةةةا  ثمانعةةةة أهةةةداف عملعةةةة وةابلةةةة لل حقعةةةقم مةةةح اايةةةات ومؤشةةةرات 
ن وهةةةو يسةةةلم بةملانعةةةة زيةةةا ة صةةةقل هةةةذا 2035 منااةةبةم تمثةةةل مسةةةاهم ا فةةةي   ةةةة عةةةام

ديات ال ةي توامخخةا األهداف والغايات وبومةوب ت ويرهةا فةي ظةل ايع ةراف اللامةل بال حة
  الدول في اععخا إلس وضح إطار شامل لإل ارة العالمعة القائمة علس الحقوق للخجرةن

ويوصةةي المقةةرر الخةةان بعملعةةة ت ةةاورية تقو هةةا األمةةم الم حةةدة لمواصةةلة ت ةةوير  -85
األهةةداف والغايةةاتن ويملةة  لخةةذا العملعةةة أن ت ةةمل م ةةاركة الخبةةراء وأواةةا  األعمةةةال 

ظمةةةةات المج مةةةةح المةةةةدني والمخةةةةامري  أنفسةةةةخمن وا سةةةة ند إلةةةةس المبةةةةا   ال جاريةةةةة ومن
األاااةعة والمبةا   ال ومعخعةةم المدعومةة بةرشةا ات عملعةةم ب ة ن حمايةة حقةوق اإلنسةةان 
للمخامري  الذي  يعع ون أوضاعا هّ ة في اعاق حركات النزوج اللبةرى وأأو المخ ل ةةم 

ويملةة  لخةةذا اإلرشةةا ات أن ت ةةلل نق ةةة  ال ةةي وضةةعخا الفريةةق العةةالمي المعنةةي بةةالخجرةن
ألنخةةا مسةة مدة مةة  ايل زامةةات القائمةةة  ان ةةالق هامةةة نحةةو وضةةح األهةةداف والغايةةاتم نظةةراا 

بموم  القانون الدولي وتخدف إلةس مسةاعدة الةدول والجخةات األ ةرى صةاحبة الم ةلحة 
ي  الذي  يعع ون فعما ي علق ب قل وتعزيز وتنفعذ ورصد ال دابعر الرامعة إلس حماية المخامر 

  ه ةن أوضاعاا 
عملعةات مامعةة للةةي ي سةنس إمةةراء  ويق ةرج المقةرر الخةةان أن ت ةور الةدول أيضةةاا  -86

م اورات وطنعة تعةزز فخةم كةل مة  األهةداف والغايةات والمؤشةرات وال لعةف معخةا ب ةلل 
  للسعاةات الوطنعةم مح مراعاة وإي ال صوت المخامري  ب فة  اصةن أفضلم وفقاا 

طويةةل األمةةل بغعةةة كفالةةة ال نفعةةذ  اةة   ل  ااةة ثماراا  وأي ااةة راتعجعة أطةةول أمةةالا  -87
والرصةةد الفعةةالع  لجمعةةح األهةةداف الثمانعةةةن واةةع  ل  تنفعةةذ هةةذا الخ ةةة فةةي إطةةار األمةةم 
الم حةةةدة تعزيةةةز آلعةةةات ال عةةةاون الثنةةةائي واإلةلعمةةةي والعةةةالمي القائمةةةةن ومةةة  شةةة ن ذلةةةك أن 

ابةةةم ويقةةعم فةةي الوةةةت نفسةةا صةةلة واضةةحة ب لعةةات الرصةةد يضةةم  المسةةاءلة والرصةةد والرة
 ال ارعة الرامعة المن  ة  ا ل األمم الم حدةن

    


