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 الدورة احلادية والسبعون
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 69البند 

تعزيــز وقـــوس ا وســان و ايتـــحاو مســا   وقـــوس    
ا وسان، مبا يف ذلك الُنحج البديلة لتحسـ  التمتـ    

    الفعلي حبقوس ا وسان واحلريات األساسية
 وقوس ا وسان للمحاجرين  

  
 من األم  العام مذكرة  

 
يتشرف األم  العام بـنن ييـ   ا اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرر اعـاحب املعـ  حبقـوس           

 .70/147ا وسان للمحاجرين، السيد فراوسو كريبو، املقدم وفقا لقرار اجلمعية العامة 
  

 
 

 * A/71/150. 
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 املع  حبقوس ا وسان للمحاجرينتقرير املقرر اعاحب   
  

 موجز 
يــوجز اــذا التقريــر األوشــسة الر يســية الــمل ارــسل  اــا املقــرر اعــاحب املعــ  حبقــوس     

 ا وسان للمحاجرين يف الفترة املشمولة بالتقرير منذ تقريره األخري املقدم  ا اجلمعية العامة.
ورــ  اتفــاس عــاملي بشــنن املتعلقــة بقتروــات املويــوجز اجلــزو املوارــيعي مــن التقريــر  

حبقـوس ا وسـان وتعميمحـا     الفعلـي ، اشـتماله علـى التمتـ     على وجه اعصـوحب اهلجرة يكف ، 
نــحج اســتراتيجي  ويــ  األجــ  لورــ  اتفــاس عــاملي  ب األخــذويؤكــد التقريــر علــى   يــة  فيــه.

ولـة يكـون مـن    لسياسات وممارسات التنق  امليسورة والنظامية واآلمنـة وذات التكلفـة املعق  
شـــنوه  ن ياـــ  الـــدول يف ورـــ   فاـــ  بكنـــحا مـــن اغســـتجابة للتحـــديات الدب رافيـــة  

 واغقتصادية واغجتماعية والسياسية والثقافية المل تنتظراا.
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 مقدمة -  وغ 
اــذا التقريــر مقــدام  ا اجلمعيــة العامــة مــن املقــرر اعــاحب املعــ  حبقــوس ا وســان            - 1

 .70/147للمحاجرين، فراوسوا كريبو، عماًل بقراراا 
  

 األوشسة   - ثاويا 
املعـ   ؤرمر القمـة  ملـ املقرر اعاحب قد تشـاور مـ  املستشـارة اعالـة لامـ  العـام       كان  - ٢

وقـدم مـدخالت شـفوية وخسيـة بشـنن ورـ         ،لالجـني  واملحـاجرين   حبركات الزنوح الكـى  
   .تقريراا عن اذه املسنلة

كما شارك املقرر اعاحب يف عدد مـن احلـوارات واملـؤرمرات الدوليـة وا قليميـة وقـدم        - ٣
اغقتصادية واغجتماعية بشـنن  مسا ات فيحا، مبا يف ذلك اغجتماع التنسيقي  دارة الشؤون 

اهلجرة الدوليـة، واملشـاورة الـمل وظمتـحا منظمـة اهلجـرة الدوليـة بشـنن املبـادرة املتعلقـة بورـ             
   .املحاجرين يف البلدان المل تواجه  زمات

ووظرا غستمرار ولول  عداد غري مسـبوقة مـن املحـاجرين غـري النظـامي   ا احلـدود        - 4
يف اغحتاد األورويب، غ يزال املقرر اعاحب يركز اغاتمـام علـى اـذه     اعارجية للدول األعااو

وقدم املقـرر اعـاحب اقتراوـات مـن  جـ  ورـ  وثـا ة ر يسـية         (. A/HRC/29/36املسنلة )اوظر 
ــة األ     ــحجرة، واللجن ــة لل ــ  اعســة األوروبي ــة برســم السياســات مــن قبي ــات  تتعل ــة للحري وروبي

املدوية، وتقرير وزارة العدل والشؤون الداخلية بشنن احلالة يف منسقة البحر األبيض املتوسـ،،  
كمـا قـدم  وا ـات  ا كـ  مـن       .واحلاجة  ا هنج  ورويب شام  للـحجرة يف اغحتـاد األورويب  

ــة ال     ــة حبقــوس ا وســان، واللجن ــوزارات املعني ــة املشــتركة بــ  ال ــة ا يسالي ــة للىملــان اللجن فرعي
   .األورويب املعنية حبقوس ا وسان

و رجنيت  ا تشرين الثاين/ووفمى زيارة كان من املقرر  ن يقوم اا املقـرر اعـاحب  ا    - ٥
. وكرر املقرر اعاحب  لبه القيـام بزيـارة  ا كـ  مـن     ٢01٥استراليا يف تشرين األول/ كتوبر 

لقـي ردود بشـنن حتديـد مواعيـد الزيـارت  يف تشـرين       ويتسل   ا ت ،واورو وبابوا غينيا اجلديدة
 .  ٢016ووفمى /الثاين
. وســيقدم تقــاريره املتعلقــة ٢016وزار املقــرر اعــاحب  و ــوغ واليووــان يف  يار/مــايو   - 6

 .اذه الزيارات  ا جملس وقوس ا وسان يف دورته اعامسة والثالث 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/147
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/36
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ت التجاريــة الثنا يــة واملتعــددة األ ــراف وقــدم املقــرر اعــاحب تقريــره عــن  ثــر اغتفاقــا - 7
ــثالث          ــة وال ــه الثاوي ــوس ا وســان يف دورت ــس وق ــاجرين  ا جمل ــوس ا وســان للمح بشــنن وق

(A/HRC/32/40).   
  

   اغتفاس العاملي للتنق  اآلمن والنظامي واملنظم - ثالثا 
 معلومات  ساسية   - لف  

وســبتحا بزيــادة تبلــ   - مليــون محــاجر يف أيــ   عــاو العــا  اليــوم   ٢44انــاك قرابــة  - ٨
. ومعظـــم املحـــاجرين ذوو  لـــول مـــن بلـــدان  ٢000مليـــون( منـــذ عـــام  71يف املا ـــة ) 41

يف املا ة منحم يف منا ة متقدمـة النمـو ويـش يشـكلون وسـبة       ٥9الدخ ، ويستو ن  متوسسة
، اســتقبلت يســيا ٢01٥و  ٢000ة مــن الســكان. وخــالل الفتــرة مــا بــ  عــامي  يف املا ــ 11
، واـي يف سـبيلحا   (1)مليون محاجر سنويا،  كثر من  ي منسقـة ج رافيـة  خـر  يف العـا      1.7

ــ .        ــن الالجــني  يف املســتقب  القري ــة ماــيفة ألكــى عــدد م ــا كمنسق ــى  وروب  ا التفــوس عل
ــ    4٨وتشــك  النســاو   ــة مــن أي ــا   يف املا  ــدولي . ومعظــم املحــاجرين يف  وروب املحــاجرين ال

و مريكـا الشـمالية اـم مـن ا وـاا،  مـا معظمحـم يف  فريقيـا وغـرب يسـيا فحـم مـن الـذكور.              
   .سنة 19 دون سنيف املا ة من أي  املحاجرين الدولي  ام  1٥وقرابة 

مـن وتيجتـه   و ودثت حتركات السـكان املسـن  حتـوغ يف اعصـا د الدب رافيـة كـان        - 9
، وـدا ألول مـرة  ن وـاوز عــدد    ٢010وـدوا وـاغت وقـد يف اليـد العاملـة. ففــي عـام       

، ٢0٣0العمال املتقاعدين من سوس اليد العاملـة األوروبيـة عـدد امللـتحق  اـا. وحبلـول عـام        
ماليـ  عامـ . ويف الوقـت     ٨.٣ُيرّجح  ن يص  معـدل الـنقد يف اليـد العاملـة يف  وروبـا  ا      

ي كــثري مــن الــدول األعاــاو يف اغحتــاد األورويب ا فاــت معــدغت اعصــوبة عــن وفســه، ففــ
، سـتواجه اقتصـادات كـى ، مثـ  اغحتـاد      ٢0٢0حبلول عام وباملث ، فإوه معدغت ا والل. 

   .الروسي وأحورية كوريا والص  وكندا واغت وقد يف اليد العاملة
ف رـ و ا وزاـا  ا رـرورة حتقيـة     ومن شـنن اـذه التحـوغت الدب رافيـة  ن تاـي      - 10

يف املا ـة مـن    7٢ويف الوقـت الـراان، فـإن     .توازن ب  العرض والسلـ  يف سـوس اليـد العاملـة    
املحــاجرين اــم يف ســن العمــ ، واــو  وــد العوامــ  الــمل بكــن  ن تســحم يف ســد الفجــوة            

للــدول  ن ومــن  جــ  بلــوي ال ايــات املتعلقــة بالعمالــة، بكــن  ‘‘. اقتصــادات الشــي وخة’’ يف

__________ 

ــة، شــعبة الســكان،    (1)  ــراب،  International migrant stock, 2015 دارة الشــؤون اغقتصــادية واغجتماعي ، )اوظــر ال
 (.www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml التايلو

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/40
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تسـ ر قــدرات اـؤغو املحــاجرين عـن  ريــة اســت دام مـزيج مركــ  مـن السياســات املتعلقــة      
(. وبكــن ألربــاب A/70/59بــاهلجرة و عــادة النظــر يف كيفيــة اغســتفادة مــن محــارا م )اوظــر    

قــوة عاملــة عامليــة، مــن قبيــ  املحــاجرين العمــ  القبــول بــالتنوع واغعتمــاد علــى التو يــف مــن 
 .الذين يتمتعون جبمي  املحارات املسلوبة للكثري من قساعات اغقتصاد

ووظاميـــة ويعيشـــون ويعملـــون  يمنـــةويتنقـــ  كـــثري مـــن املحـــاجرين  وعـــا وبصـــورة  - 11
 .ويف بعـض الظـروف، يـتم   اـ  األسـر      . ورـاع تكفـ  اوتـرام وقـوس ا وسـان والعمـ        يف

اجرون يخـرون ياـسرون  ا اهلجـرة بسـب  عوامـ  رـاغسة، منـحا الفقـر والتمييـز          واناك مح
والعنف والزناعات واغرسرابات السياسية وسـوو ا دارة، وانـاك  ياـا عوامـ  جاذبـة، منـحا       
 .اوتياجــات العمــ  الرأيــة  و غــري املعتــرف اــا، علــى النحــو املــب   عــاله،  و   اــ  األســرة 

ويف سـياس تسـوده    .املمثَّل  بصورة غري متناسبة رـمن املشـردين قسـرا   ويعتى األ فال من ب  
الكوارا السبيعية وت ري املناخ، ينظر  ا اهلجرة بصورة متزايدة باعتباراا  ود التـدابري الراميـة   

ويتعــرض كــثري مــن املحــاجرين   . ا حتقيــة القــدرة علــى الصــمود مــن خــالل التنقــ  ا ســوب 
وغـري ذلـك مـن اوتـحاكات       شـكال اغسـت الل، وسـوو املعاملـة،     خالل عملية اهلجرة مل تلـف 

   .وقوس ا وسان
وور  وـواجز بـ  عوامـ  الاـ ، وعوامـ  اجلـذب مـن  جـ  منـ  تنقـ  املحـاجرين             - 1٢

دون اغستجابة لارورات امل ادرة وررورات احلاجة  ا العمال من شنوه  ن يحيـ  الظـروف   
احلـدود دون  ينيـة سـب     ‘‘  غـالس ’’اولـة  ـدف  ا   و ي حم .غزداار سوس سرية لليـد العاملـة  

 .للحجرة يسح  احلصول عليحا ووظامية ومنمووة وميسورة التكلفة، ستبوو بفش  عظيم
تنم  ودوداا، اوتحت يف واقـ  األمـر  ا فقـد    حبجة ومن املفارقات  ن بعض الدول،  - 1٣

ملرووــة واغوتحازيـة تكــون  بعــد  السـيسرة عليحــا بـالنظر  ا  ن عصــابات التـحري  الــمل تتسـم با    
والسياســات الــمل تقــوم علــى احلظــر والقمــ  دون  تاوــة ســب  وظاميــة   .وظــرا يف معاجلــة األمــر

لساليب اللجوو واملحاجرين الذين تكـون انـاك واجـة ماسـة  لـيحم لـن يكـون مـن شـنهنا سـو            
ــد مــن      ــؤد   ا مزي ــة الســرية، ممــا ي ــد العامل ــحري  و ســواس الي ــات الت ــات  ترســيع عملي الوفي

 .البحر وزيادة اوتحاكات وقوس ا وسان يف
كما  ن تسليح عملية مراقبة احلدود، والـمل تنسـوي علـى عمليـات بريـة وحبريـة لصـد         - 14

التسل  تسفر عن معاواة غ لزوم هلا وعن اوتـحاكات حلقـوس ا وسـان والقـاوون ا وسـاين علـى       
مكافحــة ’’وســتظ  مســنلة  .رر منــحااحلــدود ويــش  ن ال البيــة العظمــى مــن املحــاجرين غ رــ 

خيـار  مـن  غ جـدو  منـحا مـا دام انـاك  شـ احب يتـاجون  ا التنقـ ، ولـيس هلـم          ‘‘ املحرب 
ــة       .غــريه، فيســعون  ا اغســتفادة مــن ولــول التنقــ  الــمل توفراــا شــبكات التــحري  اغوتحازي

http://undocs.org/ar/A/70/59
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ولـن يكـون مـن شـنهنا      : والتدابري القمعية المل تت ذ واليا غ تبشـر بـاعري بالنسـبة  ا الالجـني    
ــن املقررــ            ــات منعدمــة الاــمري م ــر  ا العمــ  الســري واللجــوو  ا فني ــم  كث ســو  دفعح

   .واملستقدم  واملحرب  و رباب العم  و لحاب العقارات
والسبي  الوويد للحد من التحري  بصورة فعالة او  تاوـة ولـول للتنقـ   كثـر يسـرا       - 1٥

النظامي وميسورة التكلفة،  ا جاو  أي   جراوات التحقة مـن  و كثر  ماوا واتساما بالساب  
 .اهلوية والنقاط األمنية المل بكن  ن توفراا  جراوات تتسم بالكفاوة ملنح التنشريات

اتسمت اسـتجابات الـدول ملسـنلة اهلجـرة، وملـا  لـبح يسلـة عليـه مـؤخرا تعـبري            وقد - 16
رض وقصرية النظـر وغـري كافيـة علـى عـو  د       بكوهنا استجابات خمصصة ال ‘‘  زمة اهلجرة’’

 ا ودوا اوتكاكات ب  الدول، وخلة جـوا مـن الفورـى وعـدم التنظـيم علـى عـو يـزرع         
اعـــوف يف قلـــوب املـــوا ن  مـــن بلـــدان املقصـــد وي ـــذي أيـــ   شـــكال القوالـــ  النمسيـــة   

 .والشعوبية واعرافات والتحديدات والتصورات المل تست لحا بنجاح عظيم احلركات القومية
ويــود املقــرر اعــاحب  ن يشــدد علــى  ن عــدد املحــاجرين، كنســبة منيويــة مــن ســكان      - 17

يف املا ـة فقـ، مـن     ٣.٣، شـكلت وسـبة املحـاجرين    ٢01٥العا ، غ يزال من فاا. ففي عـام  
. وبا رــافة  ا ذلــك، تبا ــن ٢000يف املا ــة يف عــام  ٢.٨ســكان العــا  باملقاروــة مــ  وســبة  

، باملقاروـة مـ  فتـرة السـنوات     ٢01٥ ا عـام   ٢010ة بالفع  يف الفترة مـن عـام   معدل اهلجر
‘‘  زمـة ’’اعمس السابقة. وبالتايل، وعلى الرغم مـن التصـورات الشـا عة، فـإن   ـالس تسـمية       

 على موروع اهلجرة تعوزه الدقة.
ة للــحجرة، و دت اهلجــرة غــري املنظمــة يف البلــدان املاــيفة  ا تنــامي املشــاعر املناااــ  - 1٨

الو ـا ف  ‘‘ يسـرقون ’’و ا التمييز والعنف رد املحاجرين الـذين جـر  تصـويرام علـى  هنـم      
ويف    خلفيـة مـن املنـاخ اغقتصـادي الـذي يسـوده الفقـر،         .ويستزنفون اعدمات اغجتماعية

ــة   ــة املنســاوية وــول العــا ، زادت   والشــعوبيةولــعود األوــزاب القومي ، واهلجمــات ا راابي
ــة  ــاع كــبري يف التوجحــات      كرااي ــة، ممــا تســب  يف ارتف ــ ، واعســاب املفعــم بالكرااي األجاو

السلبية  زاو املحاجرين وشك  وجر عثرة  مام ور  سياسات  كثر اتساما بالكفاوة وارتكـازا  
 .على األدلة ووقوس ا وسان

ر وعلى الرغم من اـذه التصـورات السـلبية، فـإن اهلجـرة غ يكـاد يكـون هلـا  ثـر يـذك           - 19
ــدان املاــيفة، و ثر    ــ  ســكان البل ــة ب ــى البسال ــرحب العمــ      اــاعل ــد ف ــى تولي ــا عل  جيــايب عموم

واناك دغ ـ    .(٢)ويش يسحم املحاجرون يف حتقية النمو اغقتصادي  ينما وجدوا :واغستثمار
__________ 

 .International Migration Outlook 2013 (Paris, OECD, 2013)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اغقتصادي،  (٢) 
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متزايدة تشري  ا  ن املحاجرين، مبـن فـيحم املحـاجرون غـري النظـامي ، يسـحمون يف  الاـرا          
ويعتـى اسـت دام الل ـة     .(٣)وغري املباشـرة بـنكثر ممـا يصـلون عليـه يف لـورة خـدمات        املباشرة

والدراســات املناســبة، وعــرض الوقــا   والسياســات الــمل تؤيــد التنــوع و دمــا  املحــاجرين مــن  
العوامــ  الر يســية لتيســري  دمــاجحم واغســحام يف تنميتــحم واحلــد مــن السرووــات الســلبية          

 .عن املحاجرين والشعوبية
وكشفت  وداا الوفيات املنساوية يف البحر األبيض املتوسـ، جبـالو شـديد اسـتمرار      - ٢0

عــدم الفعاليــة والتناقاــات الــمل تشــوب سياســات  دارة وــدود اغحتــاد األورويب وغيــاب هنــج  
ويتعـرض املحـاجرون ألشـكال  خـر  مـن       .متسة وقا م على وقوس ا وسـان يف جمـال اهلجـرة   

   .  عملية اهلجرة، لكنحا قلما تسرح للمناقشةاملعاواة يف أي  مراو
ويقتــرح املقــرر اعــاحب القيــام بعمليــة حتــول جذريــة يف السريقــة الــمل يــتم اــا تصــوير     - ٢1

فاهلجرة يف ود ذا ا اي جزو  بيعي من الوجود البشري؛ واي ليسـت   .وتن ري عملية اهلجرة
ووفقــا هلــذا املفحــوم،  .اجربــة، وليســت مشــكلة، واــي تنســوي علــى  مكاوــات  جيــاد وــ  هلــ  

عملية  دارة اهلجرة ليست  مرا يتعلة بإغالس احلدود، واوتجـاز البشـر، لكنـحا  مـر يتعلـة       فإن
بتنظيم وركة التنق ، ومبعىن يخر، فـتح قنـوات وظاميـة يسـح  الولـول  ليحـا وتكـون منمووـة         

بدغ مـن احلـد منـحا     ومن خالل تنظيم اهلجرة .التنوع واغوتفاو بهتعزيز وبوميسورة التكلفة، 
مـن خـالل عمليـات لـّد املحـاجرين واعتـراض سـبيلحم واوتجـازام، فإونـا ونتقـ  مـن موقــف            

، ‘‘احلـــد مـــن الاـــرر’’ ا موقـــف يســـتحدف ‘‘ عـــدم التســـامح مسلقـــًا’’يقـــوم علـــى فكـــرة 
قس  دابـر املنظمـات ا جراميـة املسـؤولة عـن  ريـ  املحـاجرين، والتصـدي للشـواغ            مثَّ ومن

 للدول، ولوغ  ا احلد من املعاواة البشرية و وقاذ األرواح.  األمنية 
ويتسل  التنظيم الفعال لعملية التنق   ن تا  الدول رؤية  شـد تعقيـدا وـول  سـباب      - ٢٢

ــ  البشــر. وغ   ــة تنق ــة شــاملة بشــنن اهلجــرة، يخــذة        وكيفي ــة ُوظمي ــدول  ن تعتمــد رؤي ــد لل ب
ا اذا النظـام، مبـا يف ذلـك أيـ  املزايـا والتحـديات       اغعتبار أي  اجلواو  المل ينسوي عليح يف

من ويش النمو اغقتصـادي، والت ـيريات الدب رافيـة، والتنـوع الثقـايف، وا دمـا  اغجتمـاعي،        
واحلريات الش صية، واوترام سيادة القاوون. والنحج األفا  يف اذا الصدد اـو النـحج الـذي    

 يشم  احلكومة بكاملحا.  

__________ 

 The economic, social and cultural rights of migrants in an irregular“مفورية األمم املتحدة حلقوس ا وسـان   (٣) 

situation”،  متاح على الراب، التايلوwww.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-1_en.pdf. 
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اا  ن تا  رؤية استراتيجية  ويلة األج  بشنن الكيفية الـمل تريـد  ن   وعلى الدول  ي - ٢٣
عامـا مـن اآلن.    ٣0و  10تر  اا سياسا ا وممارسا ا املتعلقة بالتنق  خالل فترة تتراوح ب  

ذلك  ن  عـداد مثـ  اـذه الرؤيـة اغسـتراتيجية مـن خـالل  جـراو املشـاورات املناسـبة يف   ـار            
لة للجمي ، م  اغعتراف الكامـ  بالتزاما ـا املتعلقـة حبقـوس ا وسـان      مناقشة عامة وقوية وشام

واوترام سيادة القـاوون بالنسـبة للجميـ  اـو الـذي سـيتيح للـدول  ن تقـرر اعسـوات الالزمـة           
لبلــوي  اــدافحا يف وــدود زمنيــة واقعيــة، وووعيــة اعســاب العــام الــالزم  قنــاع األفــراد الــذين  

ولن تتمت  مث  اـذه الرؤيـة بسـاب  الشـرعية  غ  ذا ع ورـعحا يف       يشكلون دوا راا اغوت ابية.
  ار يرتكز على وقوس ا وسان من  ج  رمك  أيـ  املعنـي  بـاألمر، مبـن فـيحم املحـاجرون،       

 من اختبار شرعية السياسات واملمارسات املتعلقة بالتنق .  
ورـ  اغتفـاس العــاملي   ومـن شـنن األخـذ اــذا النـحج اغسـتراتيجي السويـ  األجــ  يف        - ٢4

لسياسات وممارسات التنق  امليسورة والنظامية واآلمنة وذات التكلفة املعقولة  ن ياـ  الـدول   
يف ورـــ   فاـــ  بكنـــحا مـــن اغســـتجابة للتحـــديات الدب رافيـــة واغقتصـــادية واغجتماعيـــة   

 والسياسية والثقافية المل تنتظراا.
 

   والنظامي واملنظمللتنق  اآلمن  عداد اتفاس عاملي  - باو 
القـا م   َتـنززمم مبثابة دغ ـ  علـى ال  شواغ  وقوس ا وسان المل ُووقشت  عاله تعتى أي   - ٢٥

ــة  نظم يف داخــ  الــ  ــى  ن الورــ    واــي  دارة احلــدود واهلجــرة. العاملي مؤشــرات وارــحة عل
املـوارد يف   غ بكن  ن يستمر. وواا  عالمات ا وذار اذه ورع املزيد من ،ببسا ة ،الراان
فاـال عـن    ا املزيد من املعاوـاة ا وسـاوية،   احلدود سيفايان غالس غري فعالة ومتناقاة  وظم 

 جنيحا من تنظيم عملية التنق .تايي  املزايا المل بكن وتيجًة لتبديد املوارد و ادار الفرحب، 
ــى مصــسلح   ‘‘التنقــ ’’ويفاــ  املقــرر اعــاحب اســت دام مصــسلح      - ٢6 . ‘‘اهلجــرة’’عل
ــد ــام      ‘‘اهلجــرة’’ لــبح مصــسلح   فق ــر ي الع ــاوف ال ــ  خم ــات جيســد أي ــر  ا املعلوم . املفتق
بالعمــال ذوي املحــارات  ًارتبســمــا يكــون م، وعــادًة قــ  لــالبةفحــو   ‘‘التنقــ ’’مصــسلح   مــا

. وتعـد مسـا     ‘‘محـاجرين ’’عمال البنـاو  بينما يعتى  ‘‘متنقل ’’ العاليةو ويش يعتى امل تربون
بصــورة ‘‘التنقــ  ’’ مصــسلح وت ــيري الل ــة جــزوا مــن ت ــيري التصــورات. ويعّبــر اســت دام الل ــة 

ــى وســ  فــرحب العمــ         ــ  والعــودة، عل ــام مــن القــدوم والروي  فاــ  عــن فكــرة رمكــ  الن
  و غ يعنيحما.   اغستيسان  و اغودما التنق  قد يع  وواعيارات الش صية. 

اغرسالع بعملية تقوداـا الـدول لورـ     ’’عام  ا ويؤيد املقرر اعاحب دعوة األم  ال - ٢7
  ار شام  للتعـاون الـدويل بشـنن املحـاجرين والتنقـ  البشـري، يف شـك  اتفـاس عـاملي بشـنن           
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اهلجرة اآلمنـة والنظاميـة واملنظمـة، وعقـد مـؤرمر وكـومي دويل بشـنن اهلجـرة الدوليـة يف عـام           
 (.  A/70/59) ‘‘من  ج  اعتماد اذا اغتفاس العاملي ٢01٨

يف التقريـر املــذكور  عــاله،  الــمل وردت  باغتفــاس العـاملي  ةعلـى املقتروــات املتعلقـ   وردًا - ٢٨
التاليـة بشـنن ورـ     تولـيات  ال ،تماشـى مـ  تقريـر األمـ  العـام     بترتيـ  ي  ،املقرر اعـاحب يعرض 

ــاس اغ ــامليالتفـ ــام عـ ــتماله علـــى   ، والـــمل ترمـــي، يف املقـ ــان األول  ا رـــمان اشـ وقـــوس ا وسـ
 . هلا ومراعاته

 
للحجرة اآلمنـة والنظاميـة   يكف   عداد اتفاس عاملي   ار قا م على وقوس ا وسان ور   - 1 

يكون مستندا  ا ا قرار بنن أي  املحاجرين، بصرف النظر عن ورعحم، جي  واملنظمة 
  واوترامحا والوفاو اا اية وقوس ا وسان اعالة ام 

اوترام وقـوس ا وسـان و ايتـحا    تقاي ب اتالدول التزامعلى القاوون الدويل يفرض  - ٢9
وتــنعكس اــذه اغلتزامــات  ياــا بوجــه عــام يف معــايري وقــوس ا وســان الو نيــة    .والوفــاو اــا

 ا داري.والصكوك ا قليمية، المل تنسبة على اجلمي ، بصرف النظر عن اجلنسية  و الور  
اـذه اغلتزامـات   يكف  تسبية على وقوس ا وسان  ن  للحجرة يقوم  ار  وجودومن  - ٣0

اذا ا  ـار علـى مبـادمل املسـاواة وعـدم التمييـز        ويرتكزعلى املحاجرين حلمايتحم من ا يذاو. 
و ايتـــحا  وقـــوس ا وســـاناملتمثـــ  يف اوتـــرام  الـــدولالواقـــ  علـــى كااـــ  واجـــ  الوعلـــى 
. وجيـ  علـى الـدول  ن ُتقـّر بـنن وقـوس       القاـاو  ا وتكـام  احلة يف اغمبا يشم  ، اا والوفاو

ا وســان تســري علــى اجلميــ  وبــنن املحــاجرين ينب ــي معاملتــحم علــى  هنــم  لــحاب وقــوس     
متساوية مـ  اآلخـرين بصـرف النظـر عـن ورـعحم كمحـاجرين يف األقـاليم ذات السـيادة الـمل           

 مــ  متســاوية وقــوس  لــحاب بولــفحم املحــاجرين  ا ُينظــر وعنــدما  جيــدون  وفســحم فيحــا.
ويف وــال وــدوا  .كلــحا   عمليــة اهلجــرةمراوــ يف  ايتــحم واجــ  تلقا يــا ينشــن اآلخــرين،

وتكـام  ن سـب  اغ يلمحـاجر غ بـد  ن تتـوافر ل  ، من اـذه املراوـ   اوتحاكات هلذه احلقوس يف  ي 
      وصافحم من  ي معاملة رمييزية. القااو  ا 
والــر ي الــذي يقــول بــه الكــثريون مــن  لــحاب املصــلحة والــذي يصــف املحــاجرين     - ٣1
القــاوون لــيس مــن شــنوه ســو  حتقيــة وتــا ج عكســية وغ يدعمــه   ‘‘ خمــالفون للقــاوون’’ بــنهنم

دون وثــا ة قــد يكووــون بــ بلــدان املقصــد  ن املحــاجرين الــذين يصــلون  ا ويف وــ   الــدويل.
، فــإهنم ‘‘هلــمغــري مــنذون ’’ و  ‘‘ري وــامل  للوثــا ة الالزمــةغــ’’ و  ‘‘غــري وظــاميورــ  ’’ يف
، ووعــت بــالفسرةقــاوون خمالفــًا لل ن يكــون ألي  وســان بكــن  فــال يرتكبــوا عمــاًل  جراميــًا.  
 النظـامي   غـري  املحـاجرين  تصـوير   ن شـك  وغ ش د اـذه الصـفة ينـتقد مـن  وسـاويته.        ي

http://undocs.org/ar/A/70/59
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ــاوووي ’’  هنــم علــى ــا جرام ســاام يف ‘‘ غــري ق وشــوو ممارســة   ، وبالتــايل يفا ــام املحــاجرين ب
كمـا  ثرـر ذلــك علـى وظـرة اجلمحــور العـام  للمحـاجرين، ممــا  رـفى شـرعية علــى          .اماوتجـاز 

ــوس ا وســان و ســحم يف    تتمشــى سياســات غ  ــ    مــ  رــماوات وق ــن قبي  حــور ممارســات م
     األجاو  والتمييز والعنف.كرااية 

ينـدر   ياـا يف   ـار القوالـ      ‘‘ يسرقون الو ا ف’’املحاجرين  التصور الشا   بننو - ٣٢
يشــكلون عنصــرا مكمــال ولــيس  اغقتصــادية  ن املحــاجرين وتــب  البحــوا . النمسيــة الاــارة

 و  حـرت  .(4)منافسا للموا ن ، و هنـم يولـدون قـدرا  كـى مـن ا وتاجيـة يف اغقتصـاد عمومـا        
ــرةعلــى  جريــت  (٥)دراســة ــار اهلجــرة  عــن عامــا  14 مــد  فت الوافــدة مــن خــار  اغحتــاد  يث

السـكان  وفـز   وروبا ال ربيـة  ن اشـت ال املحـاجرين بـاملحن اليدويـة      يف بلدًا  1٥على األورويب 
ش   و ا ف مبحارات عالية و جور  فاـ . ولووظـت زيـادة كـبرية يف املـوا ن       على ا لي  

اعحا دون  ن تتـنثر معـدغت   الذين اكتسبوا محارات  كثر تعقيدا. وربست سوس العمـ   ورـ  
كان لـه  ثـره    العاملي الكساد  ن وتب بصورة ملحو ة.  األورويبالتو يف ب  موا   اغحتاد 

 بـنن  احلجـة القا لـة   يـدوض  ممـا  يقـض عليحـا رمامـًا،      لكنـه  ا جيابيـة  الظاارة اذه من يف احلّد
   .املحاجرين على قمعية سياسات تسبية يىر اغقتصادي التراج 

خيـدم  غ غ يسـتند  ا وقـا ة و   ‘‘عـ و  ’’، فـإن تصـوير املحـاجرين علـى  هنـم      وباملث  - ٣٣
التحديات املالية والدب رافيـة وسياسـات التقشـف،    من خلفية  سو   اداف سياسية. ويف   

ــا’’فــإن احلــديش عــن اهلجــرة اعارجيــة باعتباراــا    والتركيــز علــى رــرورة تقاســم اــذا    ‘‘عبني
ب  خمتلف الدول األعااو يافي مرة  خر  شرعية علـى تشـديد  جـراوات تـنم       ‘‘الع و’’

ــات ال ويشــج احلــدود  ــلبية.  توجح ــة الس ــب  العام ــاجرين،  ن اغقتصــادية الدراســات  وت  املح
 للمجتمعـات  اغقتصـادي  النمـو  يف يسـا ون  رـرا  ،  ودافعـي  ومسـتحلك   باعتبارام عّمـاغً 

 ن تصـوير   وواقـ  األمـر  (. A/HRC/29/36ر اوظـ )ة لل ايـ  حمـدودة  ةسلبي يثار يف  غ يتسببون وغ
 ا املــوارد املاليــة والتكنولوجيــة والبشــرية  يعــود بصــورة ر يســية  ‘‘ عــ و’’اهلجــرة علــى  هنــا  

__________ 

 (4) David Card, “The impact of the Mariel boatlift on the Miami labor market”, Industrial and Labor 

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 labor market 

effects of reducing the number of illegal immigrants”, Review of Economic Dynamics, vol. 18, No. 4 

(October 2015).. 

 (٥) 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 (University of 

California, Davis, 2012). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/36
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التعامـ    ا عكسية والالزمة لتنفيذ سياسات ينص  تركيزاا على األمن القومي وتنيت بنتيجة 
      ما هلذه السياسات من يثار ثاووية غري مقصودة، و ن كاوت متوقعة. م  
هلـم وقـوس،  ن تتحـدا    وبـنن املحـاجرين بشـر    وينب ي للدول، اوسالقا من اغعتراف  - ٣4

الترويـ  بـالالجني    تعتى تكـاليف  ، و ن ‘‘ع و’’ عن وجود وليس ‘‘املسؤولية’’عن تقاسم 
ــب    واملحـــاجرين ــتثمارات وليســـت مصـــروفات. وتـ ــفحا اسـ  اـــذهالدراســـات  ن أيـــ  بولـ

   هلا عا د قيم.اغستثمارات سيكون 
علـى  سـام املبـادمل واألوكـام األساسـية للقـاوون الـدويل        يقـوم  وبكن غتفاس عـاملي   - ٣٥

د العبــور وعنــ  ثنــاواملحــاجرون  يتعــرض هلــاالــمل الواســعة النســاس وقــف املعاوــاة وا قليمــي  ن ُي
سياسـات  ور  ألمم املتحدة األساسية يف اقيم است دام احلدود ويف بلدان املقصد. ومن شنن 

تيسـر التنقـ    من شـنهنا  ن  حجرة للسياسات يفاي  ا اعيال  ن على وليس تقوم على الواق  
وتعزز التنوع. و عداد اتفاس عاملي ذي رؤية  ويلـة األجـ  يـدعم ا  ـار القـا م علـى وقـوس        

يف صـاا الداخليـة واعارجيـة للـدول     املمتزايدة يف خدمة ويوية   ية وف يكتس  سا وسان 
التحديات الدب رافية واجملتمعية وحتديات سوس العم . وسيوفر اغلتزام باتفـاس عـاملي    مواجحة

يعترف بفوا د التنق   اية  فا  حلقوس ا وسان اعالة باملحاجرين وسـيزود الـدول بالقـدرة    
  وعاش وتشجي  النمو وزيادة تنمية القدرة التنافسية العاملية.  على مواللة ا

  ـار  مسـتند  ا  الكام  غتفـاس عـاملي للـحجرة النظاميـة     نفيذ التوبناو على ذلك، فإن  - ٣6
 و  ما يلي توجحات سياساتية، منحا ةعدنسوي على قا م على وقوس ا وسان ي

 يادة القدرة على البحش وا وقاذ؛ز ) ( 
العاجـ  والتـام   هنـاو  ا استحداا بدا   لالوتجاز تكون قا مة على احلقوس و )ب( 

 ؛وتجاز املحاجرين من األ فال واألسرغ
احلد بصـورة كـبرية علـى مـد  العقـد القـادم مـن اوتشـار  سـواس العمـ  غـري             ) ( 

جــذب اهلجــرة غــري النظاميــة  وامــ  عباعتبار ــا مــن املشــروعة واغســت الل يف مكــان العمــ ،  
 ؛املست ل سلوبة من  رباب العم  امل

جلمي  العمال املحاجرين بصرف النظـر عـن   اغ راط يف النشاط النقايب تيسري  )د( 
واوتــرام ســيادة  عــى ســب  فعالــة ا القاــاو أيعــًا مــن اغوتكــام املحــاجرين كــ  ورــعحم ورم

 القاوون للجمي ، مبن فيحم املحاجرون؛
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ب  اجلحات املكلفـة بإوفـاذ القـاوون واملـو ف      ‘‘ وواجز األمان’’ قامة تنفيذ  (ـ)ا 
املكلف  بإوفاذ قواو  اهلجرة والدوا ر العامة مثـ  الشـر ة والرعايـة الصـحية والتعلـيم بالنسـبة       

 املحاجرين، ب ض النظر عن ورعحم؛ جلمي 
مبـن فـيحم العمـال     ،العمـال أيـ   تعزيز يليات التفتيش العمايل  وفـاذ وقـوس    )و( 
 ،  يا كان ورعحم؛ناملحاجرو
، مبا يف ذلك للمحاجرين ذوي املحـارات  اليد العاملة ينية فرحب متعددة هلجرة  )ز( 

املن فاة، من  ج  حتفيز املحاجرين على اسـت دام قنـوات اهلجـرة النظاميـة، مـن خـالل وظـم        
 التنشريات وتصاريح العم .

 يتاجحــاتيســري تنقــ  العمالــة الــمل ب املســت لوناملحربــون و ربــاب العمــ  ويقــوم واليــا  - ٣7
ومن خالل توفري فرحب مبتكـرة ملـنح تنشـريات    مبا يقة هلا اغوتعاش. العديد من  سواس العم  

للمحـاجرين ذوي األجـور املن فاـة، بكـن      يف ذلـك مبا مستويات املحارات، العم  على أي  
عـى قنـوات غـري وظاميـة      للدول  ن تقل   ا ود كبري من عدد املحاجرين الـذين يصـلون  ليحـا   

 جراوات مراقبـة  توازي م  . وبالتصاريح عملحمبكثوا اا بعد اوتحاو لالوية تنشريا م  و   و
الـمل تظـ  سـارية    الدخول واعرو  واملبادرات الداعمـة األخـر ، بكـن اسـت دام التنشـريات      

القـدوم  ا   عـدة مـرات يف حتفيـز املحـاجرين علـى     سـت دام  التلك الـمل تصـلح ل  لعدة سنوات و
التشــجي  ف. اتشــروط التنشــريالتقيــد ب ا بلــد املــو ن مــ  رجــوع المث بلــدان املقصــد للعمــ  

من شنوه  ن يقلـ  مـن اهلجـرة     العم  و  ا  األسر والتعليميف ذلك ألغراض التنق ، مبا  على
 .غري النظامية

الكــثرية ت التصــدي للتصــورامــن السياســات ويقتاــي النجــاح يف تنفيــذ اــذا املــزيج   - ٣٨
السياسـات  رسـم  المل ت ل لت يف املناقشات العامة وووالسلبية عن املحاجرين واهلجرة  املتداخلة

 رـفاو السـاب  األمـ     ويقوم اغعتمـاد املفـرط علـى    واجلواو  السياسية املتعلقة اذا املوروع. 
الورــ   علــى افتــراض  وــه مــن املمكــن  غــالس احلــدود الدوليــة، يف وــ   نعلــى اــذه املســنلة 

الراان الذي غ بكن استمراره يىان علـى اسـتحالة ذلـك. وسـيتسل  ورـ  اغتفـاس العـاملي        
 .  ية مبتكرةسياساتولوغ و متوالال اسياسي االتزام
 

يليات التعاون الثنا ية وا قليمية والعاملية القا مة - ٢   اغستناد  ا 
واكتسبت عملية  دارة اهلجرة با راد  ابعا غـري رأـي وخمصـد ال ـرض وغـري ملـزم        - ٣9

وغدت خارعة لقيادة الدول ويش خرجـت  ا وـد بعيـد عـن   ـار األمـم املتحـدة، ووـري         
املنتد  العاملي املع  بـاهلجرة والتنميـة والعمليـات اغستشـارية ا قليميـة.       من قبي منتديات  يف
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ــؤدياــذا مــن شــنوه  ن  و ــات     ي ــاب املســاولة والرلــد وا شــراف، واوعــدام الصــلة ب لي  ا غي
 الرلد املعياري الرأية املنشنة داخ  األمم املتحدة.

ختــدم  غــراض الشـروع يف ا ادثــات بــ  الــدول  ومـ   ن اــذه املنتــديات غـري الرأيــة    - 40
د املتعلـة حبقـوس   فإوه من الاروري  ياا تعزيز البع، ودعم اذه ا ادثات بشنن مسا   اهلجرة

املسـاولة، و دخـال اـذا البعـد يف     ا وسان يف جمال  دارة اهلجرة العاملية، مبا يف ذلـك مـن ويـش    
 داخ  املنظمة.  يف   ار األمم املتحدة، بوسا   منحا  وشاو   ار مؤسسي خاحب باهلجرة 

العقـد  اهلجرة قدرا كبريا مـن اغعتـراف واغاتمـام علـى مـد         دارةوقد والت مسنلة  - 41
املاري. ويشحد على اذا اغاتمام احلواران الرفيعا املستو  اللذان عقدا بشنن اهلجـرة الدوليـة   

، واملنتـد  العـاملي املعـ  بـاهلجرة     ٢019املقـرر عقـده حبلـول عـام      وووار ثالش مـن والتنمية، 
ة املعنيـة  قة اجاوا كـبريا، والعمـ  التنسـيقي الـذي تاـسل  بـه اجملموعـة العامليـ        يوالتنمية الذي 

قليميــة، مــن خــالل  ا بــادرات املعاــوية املنظمــة الدوليــة للــحجرة، و عــداد   وتزايــدبــاهلجرة، 
املنظمــات ا قليميــة والعمليــات التشــاورية ا قليميــة علــى الســواو، والقــرار القارــي بعقــد          
ــزنوح الكــى  لالجــني         ــة املعــ  حبركــات ال ــة العام ــ  املســتو  للجمعي ــام الرفي اغجتمــاع الع

   .٢016ملحاجرين يف  يلول/سبتمى وا
العاملية للحجرة مفيدًا لكافـة الـدول، ألهنـا غ تسـتسي  معاجلـة       ا دارةيكون حتس  وس - 4٢

تقاسـم  وسـيتيح تعزيـز ا دارة حتسـ      قليميـة.   و وـ     و ثنا يـة بصـورة  واديـة    اارة عاملية 
اهلجـرة    دارةادة التعـاون يف جمـال   املسؤوليات من جاو  الدول املرتبسة باهلجرة. وغ تعـ  زيـ  

 اغوتقاحب من السيادة ا قليمية.  
غـري   للمناقشـات مفيـدًا   منتـد  يوفر املنتـد  العـاملي املعـ  بـاهلجرة والتنميـة       ويف و  - 4٣

الـمل وـري يف األمـم املتحـدة      للمناقشاتالرأية ب  الدول، ينب ي  غ ينظر  ليه باعتباره بدياًل 
 ا توثيـة   يفاي ن بشك   كثر تواترا عقد احلوارات الرفيعة املستو  لبشنن اهلجرة. وبكن  

 والت زر ب  املناقشات المل وري داخ  األمم املتحدة وتلك المل وري خارجحا. التراب،
م  املزيد من التركيـز علـى   وقد حتسن عم  املنتد  العاملي املع  باهلجرة والتنمية ليش - 44

زيــادة اسـت دام اعـىة الفنيــة للمجموعـة العامليــة املعنيـة بــاهلجرة     مــن خـالل  وقـوس ا وسـان،   
ــدين. وبكــن          ــ  امل ــز مشــاركة اجملتم ــاألمم املتحــدة وتعزي ــوس ا وســان اعالــة ب ــات وق ويلي

ن القيـام بـه،   بدرجـة  كـى، واـو مـا بكـ     وتا ج ملموسـة  حتقية من  ياا يستفيد اذا العم    ن
وثيقة ختامية رأية يف كـ  اجتمـاع و وشـاو يليـة ملتابعتـحا      على سبي  املثال، عن  رية اعتماد 

 كثـر عـن   مشاركة منظمات اجملتم  املدين س  . وبكن حتالواردة فيحا تولياتالورلد تنفيذ 
ــت   ــول يصــ      ــة  شــراكحا لوق ــ    ري ــوم كامــ ، م ــا  امشــاورا  جــراو  ا ي ــاو اوعق د يف  ثن
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ــد  ــة      املنتـ ــام امل صصـ ــتديرة يف األيـ ــدة املسـ ــات املا ـ ــ  اجتماعـ ــاركتحا يف أيـ ــمان مشـ ورـ
 احلكومات. ملشاركة

فرلـة اامـة للـتفكري يف    والتنميـة  بـاهلجرة الدوليـة    املعـ  بث  احلوار الرفيـ  املسـتو    و - 4٥
يف  دمــا  وقــوس ا وســان يف أيــ  جواوــ  النقــاش بشــنن اهلجــرة. وينب ــي  ن تنظــر الــدول   

تكثيف وترية  جراو احلوارات الرفيعة املستو ، حبيش وريحا مثال ك  ثالا سـنوات، وينب ـي   
يـتم   ن تكون اذه احلوارات تفاعلية وعملية املنحى، و ن تصدر عـن كـ  منـحا وثيقـة ختاميـة      

 ويليـة  عمـ   على خسـة  وتشتم  احلقوسالتول   ليحا من خالل التفاوض وتكون مستندة  ا 
 .لد التنفيذور للمتابعة

وينب ي  ن تكون وقوس ا وسان مسنلة شاملة تثري كافة النقاشات يف احلـوار الرفيـ     - 46
 ٢01٣املستو ، كما ينب ي  ن تنظر الدول، علـى النحـو املـب  يف تقريـر املقـرر اعـاحب لعـام        

 (، يف  رح املسا   التاليةو  A/68/283)اوظر 
  ل او ورمي الدخول وا قامة غري املشروع ؛   ) ( 
ور  وتنفيذ بـدا   لالوتجـاز قا مـة علـى  سـام احلقـوس، غ سـيما بالنسـبة          )ب( 

 لا فال واألسر المل لديحا   فال؛
 التوعية حبقوس ا وسان للمحاجرين؛   ) ( 
 مكافحة كرااية األجاو  والتمييز والعنف رد املحاجرين، قوغ عمال؛   )د( 
‘‘ غــري الشــرعي ’’اغمتنــاع عــن ا شــارة  ا املحــاجرين بولــف املحــاجرين   (ا) 

 بصرف النظر عن ورعحم من ويش اهلجرة؛
ــري       )و(  ــال غـ ــ  األ فـ ــعيفة، مثـ ــات الاـ ــان للفنيـ ــوس ا وسـ ــة حلقـ ــة الفعالـ احلمايـ

 مل لديحا   فال واألش احب ذوي ا عاقة واملحاجرين املسن ؛  املصحوب  واألسر ال
التمتــ  بكافــة احلقــوس اغقتصــادية واغجتماعيــة والثقافيــة، ومنــحا احلقــوس يف   )ز( 

التعلــيم، والصــحة، والاــمان اغجتمــاعي، واملســكن املال ــم وكــذلك وقــوس العمــ ، لكافــة    
 املحاجرين، مبن فيحم املحاجرون غري النظامي ؛  

http://undocs.org/ar/A/68/283
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سواو عند الـدخول  و  ثنـاو   ،(6) اية وقوس ا وسان للمحاجرين على احلدود ح() 
  جراوات السرد

 توفري سب  فعالة للجوو املحاجرين أيعا،  يا كان ورعحم،  ا القااو. )ط( 
 وقد  لبحت اآلليات ا قليمية أة محمة من أات ايك  ا دارة العاملية للحجرة.   - 47
ات املتعلقــة حبريــة وركــة األشــ احب وظــم تنقــ  مفتووــة، كمــا اــو  و وشــنت اغتفاقــ - 4٨

احلال يف اغحتاد األورويب والسوس اجلنوبية املشتركة.  غ  وه يف  ـ  التصـويت لصـاا خـرو      
بريساويا من اغحتاد األورويب مؤخرا، يتاح  ن اهلجرة يف   ار تلك النظم تبعش علـى مشـاعر   

اب السياسي. ومن خالل  جـراو مناقشـة عامـة ومسـتنرية     اغستياو واعوف المل يؤججحا اعس
هلذا املوروع على النحـو املناسـ ، ينب ـي  ن يكـون مـن بـ  األولويـات العمـ  علـى توسـي            

 منا ة ورية التنق  اذه والرب، بينحا.
وبـرزت اتفاقــات التنقــ  بـ  منــا ة وريــة التنقــ  و وـد البلــدان اعارجيــة يف احلــوار     - 49

حتـاد األورويب مـؤخرا بشـنن سياسـاته املتعلقـة بـاهلجرة و دارة احلـدود، والـذي         الذي  جراه اغ
اشتم  علـى جمموعـة واسـعة مـن القاـايا، بـدوا مـن املعووـة ا  ا يـة  ا تيسـري احلصـول علـى             
تنشريات الدخول املؤقت، وبـرامج اهلجـرة الدا ريـة، ومنـ  اهلجـرة غـري النظاميـة، مبـا يف ذلـك          

ح بالـدخول جمـددا. وبكـن تعزيـز مشـروعية تلـك اغتفاقـات مـن خـالل          التعاون بشـنن السـما  
 ور  يليات شفافة وفعالة للرلد واملساولة.

ويف و   ن العدد املتزايد من العمليات التشاورية ا قليمية بث  ممارسات محمـة لبنـاو    - ٥0
رقابـة، غ سـيما   الثقة، فإهنا بكن  ن تكشف  ياا عن  وجـه مـن التنـاقض واوعـدام املسـاولة وال     

عندما تفاـي اـذه العمليـات  ا  وـداا ت ـيريات يف السياسـات واملمارسـات مبـا يـؤثر علـى           
وقوس املحاجرين. وينب ي تسوير العمليات التشـاورية ا قليميـة حبيـش تتنـاول مسـا   تتجـاوز       
 مراقبة احلدود ووظر الدخول والعـودة، مبـا يف ذلـك التعـاون بشـنن  ايـة وقـوس املحـاجرين،        
والتوســ  يف ختفيــف القيــود علــى مــنح التنشــريات وتيســري احلصــول عليحــا، ب يــة التولــ            

ــورة التكلفـــة للمحـــاجرين مـــن أيـــ       ا ــة وميسـ ــة ويمنـ ــحلة املنـــال ووظاميـ ولـــول تنقـــ  سـ
 املحارات. مستويات

ــة       - ٥1 ــات الثنا يـ ــة واغتفاقـ ــاورية ا قليميـ ــات التشـ ــة والعمليـ ــات ا قليميـ ــدم املنظمـ وتقـ
مفيدة يف ا دارة العاملية للحجرة وتعد مبثابة خمتىات للمبـادرات السياسـاتية.  غ  وـه    مسا ات 
__________ 

 Recommended principles and guidelines on human rights at international“اوظــر مفورــية األمــم املتحــدة حلقــوس ا وســان،   (6) 

borders, 2014” ،و التايل الراب، على متاحwww.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/InternationalBorders.aspx. 
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ــار للتبعــات       مــن واجــ  الــدول، يف  ــ    ــار قــا م علــى وقــوس ا وســان، و خــذا يف اغعتب
ــمل ختلفحــا قرارا ــا علــى ويــاة املحــاجرين ووقــوقحم،  ن تكفــ  اتســام الترتيبــات الثنا يــة          ال

افية واوترام وقوس ا وسان و ايتحا وتعزيزاا، و ن تامن املسـاولة، خالـًة   وا قليمية بالشف
 لصاا املحاجرين.  

وبعض اغتفاقات التجارية تتامن بنودا تتعلة حبرية تنق  األشـ احب، و ن كاوـت يف    - ٥٢
 غلــ  األويــان غ تشــري  غ  ا املــديرين التنفيــذي  وامل تــرب  ذوي املحــارات العاليــة. وينب ــي 
توسي  وساس اذه البنود لتشم  املحاجرين على أي  مستويات املحـارات وينب ـي  دراجحـا يف    
  ار وقوس ا وسان، األمر الذي من شـنوه حتسـ  اتسـاس تلـك األوكـام. وينب ـي  ن تشـم         

 اذه البنود يليات لارمة لبذل العناية الواجبة وللرلد واملراقبة.  
لتجاريــة عــن التزامــات الــدول يف جمــال وقــوس ا وســان، وينب ـي  ن تعبرــر اغتفاقــات ا  - ٥٣
ينب ي التصدية على اغتفاقات المل تقوض ُسُب  احلماية اغجتماعية القا مـة. واعتمـاد هنـج     وغ

 زاو التجارة قا م على وقوس ا وسـان، يتـيح ملمثلـي املحـاجرين فرلـا جمديـة لتقـدمي تعليقـا م         
 ياــا  ن يــؤدي  ا اغعتــراف باملحــاجرين ورمكينــحم    ثنــاو املفاورــات التجاريــة، ومــن شــنوه 

باعتبارام  لحاب مصلحة ر يسـي  يف املسـا   التجاريـة. وبرانـت األعمـال الـمل قامـت اـا         
مؤخرا مفورية األمم املتحدة حلقوس ا وسان دعما لتقييم األثـر املتوقـ  علـى وقـوس ا وسـان      

ة اـــذه التقييمـــات يف حتديـــد اوتـــحاكات ملشـــروع املنسقـــة القاريـــة للتجـــارة احلـــرة علـــى   يـــ
ــوس ــرحب املتاوــة        وق ــت وفســه  ا الف ــ  ا شــارة يف الوق ــن وــد ا، م ــف م ا وســان والت في

 لالرتقاو باملحارات.
كما بكن  ن لالتفاقات التجارية  ن تند على هنج يشـم  احلكومـة بنكملـحا لرلـد      - ٥4

و يــف النظاميــة وقواعــد البياوــات     وكــام اغتفــاس و وفاذاــا. وباملثــ ، فــإن  درا  وظــم الت     
املشتركة املتعلقة باهلجرة يف اتفاقات التجارة، كما فعلت فييت وام وماليزيا، بكـن  ن يسـاعد   
ــر     ــا ف  كثـ ــة يف و ـ ــور املن فاـ ــي  العمـــال ذوي األجـ ــن تعـ يف تنســـية التنقـــ  والتنكـــد مـ

األيــدي العاملــة محــارا م ومــؤاال م مــن واويــة واوتياجــات  ربــاب العمــ  مــن    مــ  تالؤمــا
 واوية  خر . من
وغ ينب ي  ن تكتفـي الـدول مبعاقبـة  ربـاب العمـ  وغرياـم مـن الاـالع  يف السـلوك           - ٥٥

غري األخالقي فحس ، ولكن عليحا  ياا  ن تا   ياا وظم ووافز من  جـ  حتسـ   ـروف    
ــدة األمري     ــات املتحـ ــ  الوغيـ ــاري بـ ــاس التجـ ــذي ورد يف اغتفـ ــو الـ ــى النحـ ــ ، علـ ــة العمـ كيـ

ــبريي          ــاس األي ــة املشــتركة واغتف ــاس الســوس اجلنوبي ــن اتف ــد  د   ياــا كــ  م ــا. وق وكمبودي
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األمريكي  ا تعزيز اودما  املحاجرين يف امليادين اغقتصادية والثقافية واغجتماعيـة عـن  ريـة    
 تعزيز  مكاوية وق  استحقاقات الامان اغجتماعي وغرياا من اغستحقاقات املكتسبة.

رد ور    ار قاووين مال م للمحـاجرين، سـتتوفر لـديحم  ياـا  قـدرة  كـى علـى        ومبج - ٥6
 اية  وفسحم يف  وقات األزمة والاعف، غ سيما عندما يكـون بوسـعحم اللجـوو  ا ا ـاكم     
واهلينيات القاا ية ا لية مباشرة ملعاجلة واغت اوتحاك احلقوس يف سياس التجـارة. والعمـ  مـ     

قابــات العمــال والقســاع اعــاحب رــروري لتحســ   ايــة وقــوس ا وســان    اجملتمــ  املــدين وو
 ووقوس العم  اعالة باملحاجرين.

 
مـن   7-10 جياد املزيد من الفرحب للحجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، رمشيا مـ  اهلـدف    - ٣ 

  اداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك تنق  األيدي العاملة على أي  مستويات املحارات
علــى عــو يســتجي  غوتياجــات ســوس العمــ ، فاــال عــن   اــ  األســر و تاوــة فــرحب  

 اهلجرة املتصلة بالتعليم
يعــد التنقــ  الواســ  النســاس  مــرا وتميــا ورــروريا لتحقيــة النمــو والتنميــة يف اقتصــاد   - ٥7

 ُمعو  يتسل   وتاجـا عامليـا وقـوة عاملـة عامليـة. وحتـرحب املؤسسـات التجاريـة و ربـاب العمـ           
علــى خفــض التكــاليف وزيــادة األربــاح  ا  قصــى وــد ممكــن. وكــثريا مــا يتــنتى ذلــك علــى    
وساب تكلفة بشرية، وغ سيما بالنسبة للمحـاجرين ذوي الورـ  غـري النظـامي، الـذين كـثريا       
ــر       ــية )اوظـ ــ  وفسـ ــة  و وـ ــة  و بدويـ ــة ماليـ ــني تكلفـ ــام بـ ــروف  ا  داو املحـ ــدفعحم الظـ ــا تـ مـ

A/HRC/26/35       ــة ــا يتعل ــة فيم ــدول، وــ  اآلن،  ا الفعالي ــحا ال ــمل بذلت ــود ال ــرت اجلح (. وافتق
مبراقبة ومعاقبة املؤسسات التجارية المل تست   املحاجرين باعتبارام يدا عاملـة رخيصـة، كـثريا    

 ما تعم  يف  روف عم  قذرة وشاقة وخسرية.  
ملي، يف القساعات المل تفتقر  ا التنظيم الكـايف، مثـ  العمـ  املـزنيل     وعلى الصعيد العا - ٥٨

ــة والت ليــف ومصــا د األأــاك       ــز األغذي ــس ووحي ــة والتشــييد والزراعــة ولــناعة املالب والرعاي
واغســت را  والاــيافة، فــإن املحــاجرين العــاجزين عــن احلصــول علــى تصــاريح عمــ ، يــنتون  

ل اغقتصــادي وا يــذاو والعنــف. ورغــم  ن الــدول  بصــورة غــري وظاميــة ويتعررــون لالســت ال 
تكــون علــى معرفــة جيــدة اــذه احلقيقــة، غ يكــون  يف مقــدوراا  ن تفعــ  الكــثري للحــد مــن     
ــا يلجــنون  ا        ــادرا م ــاجرين و ــة  ن املح ــاب العمــ  وقيق مســتويات اغســت الل، ويســت    رب

ــ  ال   ــارام  ا الورـ ــرا غفتقـ ــراض وظـ ــاد  و اغعتـ ــال الشـــكو   و اغوتشـ ــاووين  و ر م املـ قـ
 السياسي  و  مكاوية اللجوو  ا القااو.  

http://undocs.org/ar/A/HRC/26/35
http://undocs.org/ar/A/HRC/26/35
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وعلــى الــرغم مــن  ن بعــض املحــاجرين، مثــ  األ فــال واملســن  والنســاو املســافرات      - ٥9
مبفردان واملحاجرين ذوي ا عاقة، وام األشد رعفًا، فمعظمحم ليسوا رـعفاو يف جـوارام.   

بقــدر اا ــ  مــن الشــجاعة والقــدرة علــى  وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإهنم غالبــا مــا يتحلــون   
الصمود، ويت ذون قرارات مصريية بصفة منتظمـة.  غ  ن الـدول، مـن خـالل مـا تت ـذه مـن        
قــرارات يف جمــال السياســات واملمارســات والــمل تفاــي  ا اغفتقــار  ا اغوتكــام الفعــال  ا  

التنظيميـة، ممـا يتـيح    القااو، بكن  ن  ي   روفا خسرة مـن ويـش الورـ  القـاووين  و األ ـر      
للكثريين  يذاو املحاجرين واست الهلم، و ن يفلتوا من العقاب. فعلـى سـبي  املثـال، حـة وـاغت      
غ توفِّر فيحا خمسسات العمالة املحاجرة املؤقتة يليات رقابة كافية؛ واناك بلدان وادرا مـا تعمـ    

ى  سـام الـداين، وقلمـا    على  وفاذ وظر رسوم التو يف، ممـا يفاـي  ا وـاغت اسـترقاس علـ     
ترشرد لناعة تو يف العمالة لديحا لاـمان احلمايـة الفعالـة حلقـوس املحـاجرين؛ وانـاك يليـات        
تفتــيش العمــ  الــمل تتعــاون مــ  ســلسات  وفــاذ قــواو  اهلجــرة مــن  جــ   ــرد املحــاجرين غــري   

عمــ  الــذين احلــامل  للوثــا ة الالزمــة بــدغ مــن حماولــة  وفــاذ معــايري عمــ  تتصــد  ألربــاب ال 
 يست لون اؤغو املحاجرين.  

ووتيجة لذلك، فقد  لبح املقرر اعاحب، عند احلديش عـن مسـنلة املحـاجرين عمومـا،      - 60
، واي العبـارة األكثـر دغلـة علـى والتـحم،  كثـر ممـا تعـى         ‘‘حمفوفة بامل ا ر’’يست دم عبارة 

 خبصا د جوارية.   المل تشري بقدر  كى  ا ما يتمتعون به ‘‘الاعيفة’’عنه لفة 
ــ  الـــدول سياســـات و نيـــة للـــحجرة متماســـكة     - 61 ومـــن األ يـــة مبكـــان  ن تاـــ  أيـ

ــ         وشــاملة ــاول عوام ــي هلــذه السياســات  ن تتن ــوس ا وســان. وينب  ــى  ســام وق وقا مــة عل
اهلجرة غـري النظاميـة، واـي احلاجـة غـري املعتـرف اـا  ا العمالـة املحـاجرة يف دول          ‘‘ جذب’’

يف ذلك العمال ذوي األجور املن فاـة، واحلاجـة املقابلـة  ا فـتح عـدد  كـى مـن        املقصد، مبا 
 قنوات اهلجرة النظامية.

و  يول ااتمام يذكر لتنثري ديناميات سوس العم  يف بلـدان املقصـد بولـفحا عوامـ       - 6٢
ة جذب للحجرة غري النظامية. وينب ي للدول األعاـاو  ن تنـحي تـدرجييا اعتماداـا علـى العمالـ      

ــيحم       ــ  العمــال، مبــن ف ــرام وقــوس أي ــة و ن تكفــ  اوت الرخيصــة يف قساعــات اقتصــادية معين
املحاجرون احلاملون للوثا ة الالزمة وغري احلامل  هلا، من خالل التنفيـذ التـام للعقوبـات علـى     

  وفـاذ  يف األجـ    ويـ   واغستثمار  لحاب العم ، وتوخى الصرامة يف تفتيش  ماكن العم . 
  ن للـدول  سـيتيح   ورـاعحم،  عن النظر بصرف العمال، جلمي  ا وسان ووقوس لعم ا معايري

ة لــنقد اليــد العاملــة، ممــا يــؤدي  ا زيــادة القــدرة التنافســية   ومنظمــ فعالــة بصــورة تســتجي 
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العاملية وتقلي  اغست الل يف العم ، والتقلي  من اهلجـرة غـري النظاميـة ومـن  ريـ  املحـاجرين       
   واح.واعسا ر يف األر

ومن شنن سياسة للحجرة تكون جيدة التنظـيم وقا مـة علـى التنقـ  ووقـوس ا وسـان        - 6٣
، بعـش املحـاجرون بقرابـة    ٢01٥ ن تساعد الدول  ياا على تعزيز  ثراـا ا  ـا ي. ففـي عـام     

ــة  4٣٢مبلــ   . وشــحد املحــاجرون الــذين اوتقلــوا مــن   (7)بليــون دوغر يف شــك  حتــويالت مالي
مؤشــر مــن فض للتنميــة البشــرية  ا بلــدان ذات مؤشــر مرتفــ  زيــادة يف الــدخ    بلــدان ذات 

مـرة، وزيـادة  ا الاـعف يف معـدغت اغلتحـاس باملـدارم، وا فارـًا يعـادل          1٥متوسسه  مبا
. ويف والـــة اوتـــرام وقـــوس ا وســـان للمحـــاجرين (٨)رـــعفًا يف معـــدل وفيـــات األ فـــال 16

  ار عمليـات اجـرة وسـنة التنظـيم، بكـن حتسـ  اـذه        و ايتحا وتعزيزاا على عو فعال يف 
 النتا ج ا  ا ية  ا ود كبري.  

ــة         - 64 ــحجرة ميســرة ومنتظمــة ويمن ــوات لل ــدول قن ــنن تاــ  ال ــرر اعــاحب ب ويولــي املق
ــارات       ــ  مســتويات املحــارات وتشــجعحا و ن تنظــر يف  تاوــة خي وميســورة التكلفــة علــى أي

شــريات لاغـراض ا وســاوية، واحلمايـة املؤقتــة، وأـ  اــ     متنوعـة للـحجرة النظاميــة، مثـ  التن   
األسرة، وتصاريح العم  على أي  مسـتويات املحـارات، وكـذلك اهلجـرة للبحـش عـن عمـ         
وتنقر  السالب وا جالو السيب. وبكن للدول  ياا  ن تزيد عدد املحاجرين املقبـول  يف   ـار   

 عمال املوأيون وتنشريات السالب.  خس، اهلجرة النظامية القا مة، مبا يف ذلك ال
ويؤكــد املقــرر اعــاحب علــى   يــة  ن تكفــ  الــدول عمليــات شــاملة للجميــ  تســمح    - 6٥

مبناقشــة عامــة قويــة، مبــا يف ذلــك عــن  ريــة املشــاورات الو نيــة، وتشــج  الولــول  ا فحــم   
يتيح  فا  غوتياجـات املحـاجرين يف مـا يتعلـة حبمايـة وقـوس ا وسـان ووقـوس العمـ . وسـ          

اذا للدول  ن تاـ  بـرامج ذات  اـداف  كثـر حتديـدا وخيـارات تنقرـ   كثـر مالومـة وتقـيس           
التقدم الفعال للمحاجرين، غ سيما املحمشون اجتماعيـا واملسـتبعدون اقتصـاديا وغـري البـارزين      
سياسيا. واذه العمليات والبياوات اجملماعة ستشـك  مسـا ة محمـة يف خسـة التنميـة املسـتدامة       

 .٢0٣0ام لع

__________ 

 (7) Dilip Ratha, Supriyo De, Sonia Plaza, Kirsten Schuettler, William Shaw, Hanspeter Wyss and Soonhwa Yi, 

“Migration and remittances: recent developments and outlook”, Migration and Development Brief 26 

(Washington, D.C., World Bank, 2016). 

ــام      (٨)  ــة البشــرية لع ــر التنمي ــا ي، تقري ــم املتحــدة ا   ــامج األم ــى احلــواجز  ٢009برو ــ  عل ــ  البشــري   - الت ل ــة التنق قابلي
 .http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/269/hdr_2009_en_complete.pdf والتنمية. متاح على الراب، التايلو
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 ؛األلـول األخالقيـة يف تو يـف املحـاجرين     مراعـاة فرحب اهلجرة علـى   تنسوي  ن رمان - 4 
وزيـادة اسـت دامحا علـى عـو      ،وتيسري تدفة التحويالت املالية ؛وختفيض تكاليف اهلجرة

واغعتـراف املتبـادل باملحـارات و مكاويـة حتويـ        ؛وحتس  وق  املحـارات واملعـارف   ؛منتج
 بـذل وينب ـي  ن ت  ؛املكتسبة على النحـو الـوارد يف خسـة عمـ   ديـس  بابـا       اغستحقاقات

ملكافحـــة املمارســـات اغســـت اللية والسلـــ  علـــى اعـــدمات   اجلحـــودالـــدول األعاـــاو 
قـوس ا وسـان   حل الدوليـة  املعـايري مبـا يتوافـة مـ      وذلـك من است الل اآلخـرين،   ستمدةامل

  الدولية العم ومعايري 
ــحاكات  - 66 ــراي.      ن اوت ــة حتــدا يف ف ــاجرين ليســت وــوادا منعزل ــوس العمــال املح  وق

فيحـا  سـعار السـل      تعتمـد يف بينيـة  تزداـر   الال خالقيـة ممارسات التو يف  فإن، وبادمل ذي بدو
اليـــد العاملـــة الرخيصـــة. ولـــذلك جيـــد وكـــالو التو يـــف امللتزمـــون  افر واعـــدمات علـــى تـــو

مــ  احللقــة املفرغــة  ةمتكّيفــ تباتــ ةمــظونم باملمارســات األخالقيــة لــعوبًة يف املنافســة داخــ  
 بصورة منحجية.  غست الل األعداد ال فرية من املحاجرين ومعاوا م 

 لـــبح جـــزوا مـــن مفحـــوم التنميـــة املســـت لَّة ملنـــحجي للعمالـــة  دام اثاويـــا،  ن اغســـت - 67
ــدان  ا         ــى وــد ســواو. فمــ  ســعي البل ــدان املقصــد عل ــدان املنشــن وبل ي  تســراغقتصــادية لبل

معّدغت  و واوحا ا لي ا أايل وبناو اياكلـحا األساسـية باغعتمـاد علـى العمالـة الرخيصـة،       
ُتصبح اهلجرة الدولية للعمالة املن فاة األجر  مرا مروابا به كنداة للتنمية دون  يـالو اغاتمـام   

 .  حلقوس املحاجرين  وفسحم
ظـم اهلجـرة املؤقتـة، يف ا افـ      اـا مسـنلة وُ  الـوترية الـمل تنـاقزش    يف اـذا مـثال   ر  وقد ُي - 6٨

السـاب  املـرن   الدولية مـن قبيـ  املنتـد  العـاملي للـحجرة والتنميـة، باعتباراـا  مثلـة  جيابيـة علـى           
العمالة الذي يستجي  بسرعة للمتسلبـات اغقتصـادية، وذلـك علـى الـرغم مـن وجـود        لعرض 
 .لبية على وقوس ا وسانوالعواق  الس غ وصر هلا من التزعزع اهليكلي مثلة 
ــذا تقبــ  دول املقصــد    - 69 ــ  اغقتصــادي غســت الل العّمــال املحــاجرين     اــواك ذا التسبي

مـن رغبتـحا يف احلفـال علـى قـدر ا التنافسـية يف السـاوة العامليـة.         اوسالقـا   هوتصبح متوا نية في
لرعايااـا  ملال مـة  احلماية امن  ج  توفري  دوات تفش  دول املنشن يف التفاوض بكن  ياا  ن و

ملنشـن  ابلـدان   وردت التقارير  مثلـة عـن بعـض    بسب  اختالل موازين القو  ب  البلدان. وقد 
عـدد موا نيحـا   فلم يكن هلا سو   هنـا شـحدت ا فارـا يف    عاملة  فا  لرعايااا مبلبت ا المل 

 .الذين يصلون على تنشريات الدخول كعمال محاجرين
ا اـو قـا م   مبـ  املحـاجرون اعيـارات املتاوـة هلـم بواقعيـة وينخـذون      م ووتيجة لذلك، يقير - 70
خمسسا م للـحجرة، فيقبلـون بالتـايل بالعواقـ  السـلبية      ور  عسيات منظومة التو يف يف من م
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اعيــارات املتاوــة هلـم حمــدودة، بــالنظر  ا  ن  ذلـك  ن  سبيـ  اغســت الل واملعاوــاة.  تممـا يرســع  
 ديون و  عام  سرام.الل  ا الو ن لتسديد ادفحم املباشر او  رسال األموا

كـن   ن رمويف اذا الصدد، جي   ن تكف  الدول معاقبـة  ربـاب العمـ  اغسـت اللي  و     - 71
، مـن  جـ  الـدفاع عـن وقـوقحم      ةغري وظاميـ  يةاملحاجرين، مبن فيحم  ولنيك الذين ام يف ورع

تسـوية   يليـات اـا ية الو نيـة و  من خـالل الولـول الفعـال  ا العدالـة يف ا ـاكم واهلينيـات الق      
 .  املنازعات، مبساعدة النقابات، واملترأ  الشفوي  واملساعدة القاوووية

جي  على الدول  ن تنتق   ا منظومة  خالقية لتو يف العمالـة املحـاجرة تسـتند  ا    و - 7٢
مـن الصـكوك   املبادمل التوجيحية املتعلقة باألعمال التجارية ووقوس ا وسـان و ا الكـم اهلا ـ     

يـتم  القاووويـة غـري امللزمـة. وجيـ   ن     عـراف  حبقوس ا وسان، ومعـايري العمالـة واأل   ذات الصلة
يراعـي وقـوس واوتياجـات العمـال املحـاجرين وفوا ـد التنقـ  امليسـر،         ذلك اغوتقال علـى عـو   

ن حتـدد البينيـة   . وجي  على الدول  ياا  للعمالة تنق  امليسر واملنظَّم واآلمن واملتاحالز فِّ ن يو
التنظيمية المل يقوم فيحا  رباب العم  بتو يف العمال املحـاجرين. وتشـم  العنالـر األساسـية     

 و  ما يلي هلذا اغوتقال
 وظر رسوم التو يف؛ ) ( 
 ؛بشك  فعال ترخيد هلمورلدام والم  وكالو التو يف عنظيم ت )ب( 
 املتعلقة بالتو يف.ة ياملواومة ب  األ ر القاوووية والسياسات ) ( 

وغبـد مـن وجـود    ، لـيس بـاألمر الكـايف    اغمتثال السـوعي حلمايـة وقـوس املحـاجرين    و - 7٣
واغستقصـا ية  سـلسا ا التشـريعية   لاحلكومات است دام من  ج  كفالة  رادة سياسية متواللة 
بصن  القرار السياسي من  ج   اية وقوس األفراد، بصـرف النظـر   منحا والقاا ية وما يتعلة 
 ورعحم.  عن جنسيا م  و 

، ة خالقيــ ظومـة نمغوتقـال  ا  يف اويكتسـي التعـاون الـدويل وا قليمـي   يــة  ساسـية       - 74
مبفـرده  لفـرحب مـن  جـ   وـراز تقـدم. ولـن يسـتسي   ي بلـد         ابالنظر  ا ررورة حتقية تكافؤ 

وجي   ن تتيح الدول األعاـاو فرلـا متكافنيـة    والتعسفية. اغست اللية  التو يف  هناو ممارسات
جلميــ  وكــاغت التو يــف، باســت دام مبــادرات مــن قبيــ  مبــادرة منظمــة العمــ  الدوليــة           

 .منظمة اهلجرة الدوليةالدويل لزنااة التو يف الذي ورعته نظام والللتو يف املنصف 
حناك ُوّجية قويـة مـن منظـور    فم  القساع اعاحب.    ن تتعامحلكومات تع  على اوي - 7٥

عـدة، مـن بينـحا مـا سـينجم عـن        ألسـباب وذلـك  األعمال لالوتقال  ا وظام تو يـف  خالقـي   
خسار املس بالسمعة واألخسار القاوووية والرف  مـن الكفـاوة وزيـادة مكاسـ      ذلك من ودٍّ أل
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ويـــتع  علـــى برمتـــحا.  مـــدادا وتاجيـــة داخـــ  العمليـــات التجاريـــة وعلـــى وســـاس سلســـلة ا 
التجاريـة  احلكومات واملنظمات الدولية ورابسات مؤسسات األعمال  ن تستع  اـذه احلجيـة   

جمـايل القـاوون والسياسـات مـن  جـ  التعـاون مـ  القسـاع          مـن  ا جاو  معايري دولية ر يسية 
تحقيـة اغوتقـال   اعاحب وتوعيته بشنن اذه املسا   وحتديد اعسوات الـمل غ بـد مـن اختاذاـا ل    

 .  الشام   ا وظام  خالقي للتو يف
ويف املقاب ، جي  على القساع اعاحب  ن بتث  امتثاغ تاما جلمي  املعايري الدوليـة ذات   - 76

 ‘‘واغوتصـاف   اغوتـرام احلمايـة و ’’الصلة حبقوس ا وسان والعمالة وينفذ تنفيـذا كـامال   ـار    
بالعمـال  عالقتـه   عمـال التجاريـة ووقـوس ا وسـان يف    املبـادمل التوجيحيـة بشـنن األ   رمن   ـار  
التسـامح مسلقـا بشـنن دفـ       لعـدم من خالل ألة  مـور منـحا ورـ  سياسـة     وذلك املحاجرين، 

العنايــة بــذل ومراجعــة وســابات سالســ  ا مــدادات، وكفالــة ، رســوم للتو يــف بــ  العمــال
 أي  املتعاقدين واملقاول  من البا ن. لد حبقوس ا وسان فيما يتعلة الواجبة 

يتـــيح اغســـتعاوة والـــدعم  ن مـــن خـــالل املعلومـــات ومـــن شـــنن رمكـــ  املحـــاجرين   - 77
تسـم با وصـاف   تتو يـف  لل ةمـ ونظملدف  عجلـة التقـدم عـو ورـ      يتمتعون به من قدرات  مبا
 وا ـذ كـي يت  مجي   ن يفحم املحاجرون وقـوقحم، وجيـ  رمكينـح   لذلك األخالقية. واملبادمل و

مـن املعلومـات عـن خمتلـف اجلحـات      زخـم وافـذ   القرارات بشنن وكاغت التو يف استنادا  ا 
ــراف باملحــاجرين بصــفتحم ذوي وقــوس، والتســليم باملنــاف  الــمل     الفاعلــة يف الســوس.  ن اغعت
جيلبوهنــا  ا بلــدان املقصــد، وتيســري  دمــاجحم يف اجملتمــ   مــر  ساســي  وشــاو وظــام تو يــف     

عـدم اغعتـراف بالقيمـة الكـبرية      ومـن شـنن  ف هلجرة اليـد العاملـة علـى الصـعيد الـدويل.      منص
   .اوتحاك وقوقحم واست الهلمقاوووا   ن يبيحاللعمال املحاجرين ودعم  دماجحم 

ــي       - 7٨ ــن املارـ ــينيا مـ ــف شـ ــة للتو يـ ــات الفظيعـ ــذه املمارسـ ــبح اـ ــبي   ا  ن تصـ وغ سـ
ورغبـة جمتمـ  األعمـال يف تكـافؤ     املحاجرون مـن قـدرات،   بتحقية التاافر ب  ما يتمت  به   غ

 ت.، يف     رادة سياسية من جاو  احلكوماالفرحب للجمي 
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ــة  ن  - ٥  ــاس يتاــمنكفال ــاجرينَ  اغتف ــاملي املح  يفو وجــه رــعفحم واوتياجــا م ا ــددة    الع
 رــمان، مـن خـالل   املسـتويات اغسـتجابة ا وسـاوية املنسـقة واأل ـر ا  ا يـة علــى أيـ        

قوس املحاجرين، وتعبنية املـوارد املاليـة والبشـرية الالزمـة لـدعم اـذه اجلحـود،        حب التمسك
والتوس  يف التموي  ا  ا ي ليشـم  التـدابري الراميـة  ا دعـم مـا يقدمـه املحـاجرون مـن         

 مسا ات  جيابية يف اجملتمعات المل يقيمون فيحا 
تفاقيات وقوس ا وسان، مبـا فيحـا العحـد الـدويل املعـ       ومن املعترف به، يف عدد من ا - 79

باحلقوس املدوية والسياسية، والعحد الدويل اعاحب باحلقوس اغقتصادية واغجتماعيـة والثقافيـة،   
ة احلـ واغتفاقية الدولية حلماية وقوس أي  العمال املحاجرين و فراد  سرام،  ن لك  شـ د  

 تصة  وصافه الفعلي من  ية  عمال تنتحك احلقوس األساسـية  اللجوو  ا ا اكم الو نية امليف 
الكــثري مــن املحــاجرين  تعتــرضاملمنووــة لــه. وعلــى الــرغم مــن  دوات احلمايــة الدوليــة اــذه،  

 وقوس ا وسان. اتاحلصول على اغوتصاف عند تعررحم غوتحاكيف كبرية ز وواج
 ا تفـاقم   ن تـؤدي   ام  ا القاـاو سبي  اغوتكـ  المل تعترض للحواجز النمظميةوبكن  - ٨0

اغفتقــار  ا املحـارات الل ويــة   اوتـحاكات وقــوس املحـاجرين، مبــا يف ذلـك مــن خـالل مــا يلـيو     
ا لية؛ وحمدودية ا ملـام بـاحلقوس ووسـا   اغوتصـاف؛ واوعـدام تشـكي  النقابـات  و التمثيـ ؛         

رين؛ وخــوف املحــاجرين مــن  والقيــود اجل رافيــة؛ والقيــود املفرورــة علــى وريــة تنقــ  املحــاج   
ــد خســا ر اقتصــادية     ــاب العمــ     ن اــم اغوتقــام  و تكب اشــتكوا مــن وكــالو التو يــف  و  رب

؛ و ـول املـدد الزمنيـة الالزمـة لتجحيـز الشـكاو ؛ ومـا در  عليـه وكـالو          عسـف  املالك املت  و
ن تثبـت  التو يف  و  رباب العم  عموما من تعمد تفادي  عساو املحاجرين مسـتندات بكـن    

تعررحم لالست الل؛ ووزؤ سلسة  وفاذ احلقـوس امل تلفـة بـ  خمتلـف اآلليـات القاـا ية وغـري        
 خمـتد؛  حمـامي   ا الولـول   مكاويـة  واوعـدام  ؛القاا ية؛ وتنامي سب  اغوتصاف غري القاـا ية 

 .  ةالقاا ي املساعدة واوعدام
األولويــة   عســاو عـن  الــدول تثبــي، يف املـوارد  علــى املفرورــة الكـبرية  القيــود وُتسـاام   - ٨1

ر يف ذلك، مـن خـالل تقـدمي املسـاعدة القاووويـة      واغستثما العدالة  ا املحاجرين ولول لتيسري
 خــوف يف تتمثــ  ر يســية عقبــة وحــة وخــدمات الترأــة والترأــة الفوريــة علــى ســبي  املثــال.  

ــن املحـــاجرين ــبعحم مـ ــاهلم تتـ ــال يف وترويلـــحم واعتقـ ــروا وـ ــى  لـ ــام  يف وقحـــم علـ اغوتكـ
نـا حبسـ  احلقـوس املعنيـة     متباي اغوتكـام  ا القاـاو   يـزال  غ ذلـك،  علـى  وعالوة . القااو  ا

 قواعـد  غيـاب  يف تتمثـ    خـر   كـبرية  عقبة اناك وووع وجنسية املحاجرين والوغية القاا ية.
ــة يف ا ــاكم واجــ  بشــنن حمــددة ــات تسبي ــاجرين   و العقوب ــوس املح ــحاكات وق / و جــى اوت

             العمالة.وقوس   و
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، القاـاو  ا باغوتكـام  فيمـا يتعلـة    يبشـر بـاعري  اوـاه  ويالوظ املقرر اعـاحب وجـود    - ٨٢
لــدعم ، فيمــا يبــدو، علــى اســتعداد باتــتبــالنظر  ا  ن الوغيــات القاــا ية الو نيــة وا قليميــة 

 كـ  تلـك  اجرون من واوز املحاجرين يف الدفاع عن وقوقحم يف احلاغت المل يتمكن فيحا املح
علــى الــدول  ن تزيــ  و. قاــا يةورــوعة يف  ــريقحم ورفــ  قاــاياام  مــام حمكمــة احلــواجز امل

 -، مبا يكف  للمحاجرين  مكاويـة احلصـول فعليـًا    ول دون اغوتكام  ا القااواحلواجز المل حت
تيسـري   ومـن وقـوقحم.  الـمل رمـس   الوتـحاكات  لقاووين اوتصاف على  -وليس على الورس فق، 

بقـدر   ترويلحم  ن يسـحم  و  اوتجازام و  تتب  املحاجرينالولول  ا العدالة دون خوف من 
عــدم  مــن خــالل  بــرازيف  رــفاو الشــرعية علــى سياســات اهلجــرة اجلديــدة   ،كــبري، مــن جحــة

تعارض السيادة ا قليمية م  وقوس ا وسان، ويف ت ـيري العقليـات مـن خـالل حماربـة القوالـ        
 يف  لـيحم  تنصـت  فإهنـا  ا ـاكم،   ا فعليـا  املحـاجرون  يلجـن  وعنـدما من جحة  خـر .   ،النمسية
 ليحـا   ا مـا ينصـت  ثريفإوـه كـ   وقوقـا،  للمحـاجرين   ن ا ـاكم  تقـول  وعنـدما  األويان، من كثري

ذلك، جي  على الدول  ن تكف   ن تسـتحدف عمليـات تفتـيش  مـاكن     يف مقاب  املوا نون. و
 .   لِّبدغ من العمال املحاجرين املستَ  ت ل املسالعم   رباب العم  

بــ  اجلحــات املكلفــة بإوفــاذ  ‘‘جــدران األمــان’’ ياــا بتنفيــذ سياســة الــدول  وســتقوم - ٨٣
ــا     ــة، مم ــواو  اهلجــرة واعــدمات العام ــى الســكن    ق ــيح اغوتكــام  ا القاــاو واحلصــول عل  يت

العمالــة جلميــ  املحــاجرين،    والرعايــة الصــحية والتعلــيم، واعــدمات اغجتماعيــة وخــدمات      
تتبعحم واوتجازام وترويلحم  عـو مـا  ولـى بـه مـؤخرا      ، ودون خوف من كان ورعحم  يا

 .(9)جملس  وروبا
رمت  أي  العمـال املحـاجرين، بصـرف النظـر عـن       ن تكف  وجي  على الدول كذلك  - ٨4

معـايري العمـ ، و ن    مبوجـ   مايةاحل، بورعحم ا داريمستو  محارا م،  و قساع عملحم  و 
، ب يـة  ورـعحم سح  اوامام أيـ  العمـال املحـاجرين  ا النقابـات املحنيـة، ب ـض النظـر عـن         ُت

 الفعال من  ج  الدفاع عن وقوقحم.كفالة رمكينحم 
وعــــالوة علــــى ذلــــك، جيــــ  علــــى الــــدول  ن حتســــن املســــاولة عــــن اوتــــحاكات    - ٨٥

ة حلقـوس ا وسـان   ت املؤسسـات الو نيـ  املحاجرين، مبا يف ذلك مـن خـالل تعزيـز قـدرا     وقوس
 و مناو املظا .

__________ 

بشـنن  ايـة املحـاجرين املوجـودين      16اللجنة األوروبية ملناااة العنصرية والتعص ، تولـية السياسـة العامـة رقـم      (9) 
 . متـــــاح علـــــى الـــــراب، التـــــايلو٢016يذار/مـــــارم  16بشـــــك  غـــــري وظـــــامي مـــــن التمييـــــز، املعتمـــــدة يف  

www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N16/REC-16-2016-016-ENG.pdf. 

http://undocs.org/ar/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N16/REC-16-2016-016-ENG.pdf
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ــن خــالل    مكن تتوســ - ٨6 ــدول كــذلك، م ــرات املصــنفة     ال ــات واملؤش حتســ  أــ  البياو
 كثـر   مـن اختـاذ قـرارات   ، م  كفالة  اية تلك البياوات ،أي  اجملاغت ذات الصلة باهلجرة يف

 يف جمال السياسات. استنارة
ــاور  - ٨7 ــاحب ويسـ ــرر اعـ ــنداة  دارة    املقـ ــاز كـ ــف لالوتجـ ــت دام املكثـ ــة  زاو اغسـ القلـ

 ياــا ملنــ  املحــاجرين مــن  الــذي كــثريا مــا يســت دم  األمــر والــردع رــد املحــاجرين،   احلــدود
 اغوتكام  ا القااو.

علـــى وجـــوب  ن يظـــى أيـــ  املحـــاجرين غـــري النظـــامي ،  ويشـــدد املقـــرر اعـــاحب - ٨٨
جلميـ  اوتياجـا م للحمايـة املتعلقـة حبقـوس ا وسـان،       ولـوهلم، بتقييمـات فرديـة مناسـبة      عند

األ فـال واألسـر ذات   ف :وليس فق،  ولنيك الذين غ ُيلتبس يف كوهنم غجني  ورحايا اغوـار 
 اـم  ياـا يف واجـة   ن واملسن ونا عاقة واملررى واملحاجر وواأل فال واحلوام  واألش احب ذ

وغ ينب ي لعمليات الفرز السريعة  ن تزيد من خسـر ا عـادة القسـرية بالنسـبة للـذين       .للحماية
 .يتاجون للحماية

اغحتـــاد   الل ايـــة روـــالت غالبـــا مـــا تكـــون  ويلـــة وخســـرية وشـــاقة   ويف  عقـــاب - ٨9
بشـك   وتجـاز  األورويب، يتعرض العديـد مـن املحـاجرين غـري النظـامي  وملتمسـي اللجـوو لال       

املحـاجرين متعاررـا مـ  القـاوون الـدويل حلقـوس       وتجاز وقد يكون ا .ه لد  ولوهلملزوم ل غ
معقــوغ، وتجــاز ، و ن يكــون اغالفررــية األلــليةلــذا جيــ   ن تكــون احلريــة اــي  . ا وســان

ومبــا  ن اهلجــرة  وــدة.ورــروريا ومتناســبا واتم ــذ القــرار بشــنوه علــى  ســام كــ  والــة علــى 
 مـر  فقـ،  لى  سام اوعـدام الورـ  ا داري   وتجاز عميا، فإن اغالنظامية ليست فعال  جرا غري

مــا يشــك  خســرا علــى  ا داري  غ  ذا كــان فــرٌدوتجــاز وغ بكــن تىيــر اغ. (10)غــري قــاووين
وينب ـي   .اجلمحور  و ُيحتم  فراره يف الوقت الذي يكون وجوده رروريا لإلجراوات الالوقة

غ يتـرم  وتجـاز  و ن  ي ا .ند  ا  دلة من ووع مـا هلذه األوكام  ن تتم بشك  فردي و ن تست
تـدبريا روتينيـا   وتجـاز  وعالوة على ذلك، عندما يصبح اغ .غري قاوويناو اوتجاز اذه املعايري 

، يف وـد ذاتـه، اعتقـاغ تعسـفيا، مـا دام  وـه لـيس تـدبريا         ذلـك  احلدود، فقد يكون دارة  وفاذ 
 .تقييم فردي اام للم ا راو يستند  ا  استثنا يا يتم اللجوو  ليه كح   خري، وغ

 .اغوتجـاز  بـنثر  املتعلقـة  ا وسـان  وقـوس  شواغ  من عدد يوجد ذلك،  ا وبا رافة  - 90
ة العقليــ الصــحة علــى مــدمرا تــنثري يــؤثر قاووويــة  ســس  ا املســتند وغــري املســّول اغوتجــاز  ن

__________ 

 Vélez Loor v. Panama؛ وحمكمـــة البلـــدان األمريكيـــة حلقـــوس ا وســـان،  ٢، الفقـــرة  CMW/C/GC/2اوظـــرو  (10) 
؛ 1٣1، الفقـــرة  Pacheco Tineo v. Bolivia؛ وحمكمـــة البلـــدان األمريكيـــة حلقـــوس ا وســـان،     171الفقـــرة 

 .Sélina Affum v. Préfet du Pas-de-Calaisوحمكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب، 

http://undocs.org/ar/CMW/C/GC/2
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بــاجلزع واغكتنيــاب واغكتــراب  للمحــاجرين وملتمســي اللجــوو،  ذ يســاام مــثال يف ا لــابة   
واذا كثريا مـا يتفـاقم بفعـ   ـروف اغوتجـاز غـري املقبولـة، مثـ  اغكتظـال،           .التايل للصدمة

 اتواملســابع غــري النظيفــة، فاــال عــن  مكاويــ  ،واملــراويض ومرافــة اغســتحمام غــري الصــحية 
مـــات الدوليـــة املنظ و ا ـــام ،  ،  و فـــراد األســـر و الولـــول الشـــحيحة للرعايـــة الصـــحية، 

     .منظمات اجملتم  املدين،  و األوشسة البدوية والترفيحية  و
وبكن  ياا  ن يـؤدي  ـول فتـرات اغوتجـاز يف سـياس اهلجـرة  ا تـنخريات كـبرية          - 91

بعد ا فرا  عنـحم. وتشـري حبـوا     ولويف مسالبة املحاجرين حبقوقحم اغقتصادية واغجتماعية، 
لمحـاجرين، الـذين   يسـب  ا وبـاط ل  األمم املتحدة لشؤون الالجني   ا  ن اغوتجاز  يةمفور

ن سـوس العمـ    عـ العمـ ، وظـرا ل يـاام املسـول     احلصول علـى  غالبا ما يكووون وريص  على 
 وبسب  األثر العا في والعقلي المل يدثه اغوتجاز.  

اغوتجـاز. وعـادة مـا تـوفر     ومما يـثري القلـة بشـك  خـاحب وجـود األ فـال بكثـرة يف         - 9٢
ــال،    ــة  رــافية لا ف ــدول  اي ــن      ال ــثري م ــر  الك ــذين ي ــة  ال ــات الو ني ــه السياس ــي  و غ ينب 

اوتجـازام. ومـ  ذلــك، شـااد املقــرر اعـاحب   فـاغ حمتجــزين يف أيـ  البلــدان الـمل زاراــا،        
 تىيرا غري منسقي بولفه بنوه اوتجاز وقا ي.  بعاحا ه بررو

وثـا ة  عمار األ فال غـري معروفـة، واـو  مـر شـا   عنـدما غ يملـون        وعندما تكون   - 9٣
ينتون من بلدان ليست هلا وظم قويـة لتسـجي  املواليـد، ف البـا مـا يـتم اوتجـازام  ا وـ            و

التحقة من  عمارام، واو ما قـد يسـت رس عـدة  سـابي   و عـدة  شـحر. ويف بعـض احلـاغت،         
غوتجاز، فإهنم يعيشون وينامون جنبـا  ا جنـ  مـ     و  يكون األ فال غري املصحوب  يف ا

الكبار، دون  ن تتاح هلم  ماكن  قامة خالة لصـ ر سـنحم ودون رمكينـحم مـن احلصـول علـى       
ز اغوتجـاز  التعليم. ويف واغت  خر ، يتم الفص  ب   فراد األسر يف  جزاو خمتلفة مـن مركـ  

 وس  سنحم وووع جنسحم.
األ فال، ولو لفترات قصرية، عواق  وفسية شـديدة. وقـد   وبكن  ن تكون غوتجاز  - 94

 ورـــحت جلنـــة وقـــوس السفـــ ، و يـــد ا يف ذلـــك يليـــات  خـــر  معنيـــة حبقـــوس ا وســـان،  
اغوتجــاز يف ســـياس اهلجـــرة غ بكــن  بـــدا  ن يكـــون يف مصــلحة السفـــ ، و ن اوتجـــاز      ن

يشــك  اوتــحاكا  غــري مصــحوب   و لــحبة  ســرام، ااأل فــال يف ســياس اهلجــرة، ســواو كــاوو 
حلقــوس السفــ . وبالتــايل، جيــ  رمكــ  األ فــال غــري املصــحوب  واألســر الــمل هلــا   فــال مــن  

 اغستفادة دا ما من بدا   اغوتجاز.
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وقـد اوتقـ  عـدد مـن      .(11)ويوجد العديـد مـن بـدا   اغوتجـاز القا مـة علـى احلقـوس        - 9٥
بالنســـبة للمحـــاجرين املعررـــ  البلـــدان  ا اســـت دام مرافـــة اســـتقبال مفتووـــة، وغ ســـيما  

ر غري املصحوب  واألسر. وم  ذلك، تسـتمر وـاغت اغوتجـاز يف سـياس     للم ا ر مث  القّص
وتســتمر العواقــ  الســلبية املرتبســة اــا يف جمــال وقــوس ا وســان يف     ،اهلجــرة لفتــرات  ويلــة 
 العديد من البلدان.  

 
ــا يف ذلـــك         - 6  ــا يف اعـــار ، مبـ ــن  ايـــة ومســـاعدة موا نيحـ ــؤولية الـــدول عـ  كفالـــةمسـ

علـى النحـو املتـوخى    بصورة سليمة من  ج   ايتحم وكفالـة وقحـم يف العـودة،     توثيقحم
يف اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، وور  ترتيبات للتعاون القنصلي الثنا ي وا قليمي، 

 عند اغقتااو  
حتجــم  لقنصــليات  ن تزيــد يف الصــعوبات الــمل تواجــه موا نيحــا، ألهنــا قــد        بكــن ل - 96
دعم جحـودام يف اتبـاع السـب  القاـا ية لكـي غ تتاـرر قـدر م علـى التنـافس يف سـوس            عن

تو يف اليد العاملة الدولية. وينب ي  ن يكون الدعم القنصلي متاوـا باسـتمرار للمحـاجرين يف    
صـول علــى املعلومـات واملسـاعدة بشـنن بـدا   األورــاع      لتمكينـحم مـن احل   (1٢)بلـدان املقصـد  
 (.A/70/310وخدمات احلماية اغجتماعية )اوظر  واغوتكام  ا القااو، ،اغست اللية

 يـة العادوينب ي لبلدان املنشن  ن تزود املحاجرين ا تمل  مبعلومات عن قنوات اهلجـرة   - 97
وامل ا ر املرتبسـة بـاهلجرة غـري النظاميـة، وعـن سـب  اغوتصـاف املتاوـة هلـم يف وـاغت سـوو            

نظــر  ا التــدري  يف فتــرة مــا قبــ  امل ــادرة وفتــرة مــا بعــد    املعاملــة واغســت الل. وينب ــي  ن يُ 
الولــول باعتبــاره جــزوا مــن منــحج تثقيفــي كامــ  تتعــاون علــى ورــعه بلــدان املنشــن وبلــدان    

عـرض مثـ  اـذا الـدعم علـى موا نيحـا       واملقرر اعـاحب يـدرك  ن بلـداوا مثـ  الفلـب  تَ     املقصد. 
 وتقدمه هلم.

وينب ي تعزيز مالك املو ف  القنصلي  يف البعثات العاملة يف بلدان املقصـد لتمكينـحم    - 9٨
من توسـي  وسـاس عملـحم، و يـالو مزيـد مـن اغاتمـام ملكافحـة ممارسـات عـدبي الاـمري مـن             

 يف جمــال التو يــف، واغســتجابة مبزيــد مــن الفعاليــة مــن  جــ   ايــة وتعزيــز وقــوس    العــامل 
عنــد اغقتاــاو، وعلــى وجــه اعصــوحب، تــوفري املســاعدة الالزمــة     ، فــراد  ســرامواملحــاجرين 

 للمحاجرين ا روم  من احلرية  و الذين تصدر يف وقحم  وامر السرد.
__________ 

 (11) R. Sampson, V. Chew, G. Mitchell and L. Bowring, There Are Alternatives: A Handbook for Preventing 

Unnecessary Immigration Detention, revised ed. (Melbourne, International Detention Coalition, 2015). 

 (1٢) United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481; CMW/C/GC/2. 

http://undocs.org/ar/A/70/310
http://undocs.org/CMW/C/GC/2
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املحـاجرين الـذين غ يسـتوفون املعـايري القاووويـة       عادة يف اغتفاس العاملي على  ن  التنكيد - 7 
 اوتـرام الدولية  و الو نية املسلوبة للبقاو يف بلداهنم املايفة جي   ن تتم بنمان وكرامة و

على  سام ما يلـيو ) (  ولويـة العـودة السوعيـة؛ )ب( التعـاون       ، وذلكقوس ا وسانحل
ــز    ــتقبال؛ ) ( تعزيـ ــن واغسـ ــ  دول املنشـ ــابـ ــتقبالعدة يف املسـ ــادة و اغسـ ــا  ا  عـ دمـ

  لاش احب الذين تتم  عاد م
غوــظ املقــرر اعــاحب يف حمادثــات دوليــة  جريــت مــؤخرا زيــادة التركيــز علــى عــودة    - 99

الالجـني  يتـاجون    ناملحاجرين الذين غ يستفيدون من احلماية املتاوة لالجني . ومن املؤكد  
 ن أيــ  املحــاجرين   املتعلقــة مبركــز الالجــني . غــري    19٥1 ا احلمايــة وفقــا غتفاقيــة عــام    

يتاجون  ا  ايـة وقـوقحم وفقـا للقـاوون الـدويل حلقـوس ا وسـان والقـاوون الـدويل للعمـ ،           
سيما يف واغت اغوتجـاز وا يـذاو اجلسـدي  و النفسـي، ووـاغت اسـت الل اليـد العاملـة          غ

ــذي  والعنـــف اجلنســـي واجل   ــودة  ا التعـ ــاينوالســـ رة والعـ ــا     ،نسـ ــتيت األســـر ومسـ وتشـ
 اعصولية و اية األ فال.  

ويوفر القاوون الدويل حلقوس ا وسان و وظمة قاوون العم  الدولية احلمايـة للجميـ ،     - 100
مبن فيحم الالجنيون. ويف بعض احلاغت، يتلقـى الالجنيـون  ايـة  فاـ  يف   ـار وظـام وقـوس        

ني . ومـن األمثلـة البـارزة علـى ذلـك احلـة يف التعلـيم        ا وسان مما يتلقووه يف   ـار وظـام الالجـ   
املنصوحب عليه يف اتفاقية وقوس السف ، واحلظر املسلة للعودة  ا التعذي  املنصـوحب عليـه يف   
اتفاقيـة مناااـة التعـذي  وغـريه مـن رــروب املعاملـة  و العقوبـة القاسـية  و الال وسـاوية، الــمل          

وكثريا ما تتشابه األدوات الالزمة حلماية أيـ  تلـك    تتامن  ياا مبد  عدم ا عادة القسرية.
ــا  و مــن الفنيــات األخــر  مــن املحــاجرين،       ــاألمر غجني احلقــوس، ســواو كــان األجــنيب املعــ  ب

املؤسسات الو نيـة املال مـة املعنيـة حبقـوس ا وسـان،      توافر و اغوتكام  ا القااو؛وتتنلف من 
يليـــات رلـــد و ؛  ويليـــات املســـاعدة القاووويـــةو مكاويـــة اغتصـــال با ـــام ؛و منـــاو املظـــا 

اغوتجــاز، ويليــات الرقابــة يف وــاغت ا جــراوات ا داريــة القمعيــة الــمل حتــدا يف املســارات  
 املواو   و مراكز اغوتجاز  و عند اغوتجاز لد  الشر ة على سبي  املثال.  و

، يقـ  أيـ  املحـاجرين    وعند الولول  ا بلـدان العبـور  و املقصـد دون  ـ  وثـا ة       - 101
، وكثريا ما يعاملون بناو علـى ذلـك. وغ بـد مـن     النظامي والالجني  رمن فنية املحاجرين غري 

ــاً    ــ  توخي ــة مال مــة للجمي ــد    جــراو تقييمــات فردي ــة يف حتدي رــعفحم وا  ــار  مكــامن للفعالي
 القاووين الذي تق  رمنه واجتحم  ا احلماية.

 وــد اجملــاغت املـثرية للقلــة بوجــه خــاحب.   جمــدداالـدخول  وتعـد اتفاقــات الســماح ب   - 10٢
ا بعـاد وا عـادة القسـرية  ا     ممارسـات ورغم ما تند عليه التشريعات من تدابري احلماية مـن  
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اـذه  مـا فتنيـت    ،بلدان املنشن وبلدان ثالثة تتسم باعف سيادة القـاوون واشاشـة وظـم اللجـوو    
 ار عريض من اغتفاقات الثنا ية.  ذ بسريقة غري سليمة رمن   تنفَّاملمارسات 

ويشدد املقرر اعاحب على ررورة عـدم  عـادة  ي شـ د مبوجـ  اتفـاس للسـماح         - 10٣
بدون رقابة فعالة تقوم اا يلية لرلد وقوس ا وسـان بعـد ا عـادة لاـمان  ن      جمددًابالدخول 

 حترم بالفع .ُتبالعا دين وقوس ا وسان اعالة 
ــحوب         - 104 ــري املصـ ــال غـ ــادة األ فـ ــة بإعـ ــماوات خالـ ــراوات ورـ ــد  جـ ــ  حتديـ وجيـ
ينب ي للدول  غ تعيد  و تنق  األ فـال غـري املصـحوب   ا بلـداهنم     واملنفصل  عن ذويحم.   و

 غ باعتبـار ذلــك تـدبريا حلمايتــحم، كــنن يقصـد بــذلك، علـى ســبي  املثــال، رـمان أــ  اــ       
وبعـد اتبـاع ا جـراوات القاووويـة      ،حا ذلـك يف مصـلحة السفـ    األسر يف احلاغت المل يكون في

ذ القـرارات بشـنن  عـادة األ فـال غـري املصـحوب  مو فـون معنيـون         ت  ـ الواجبة. وينب ـي  ن يَ 
الــذين يفحمــون وقــوس وحبمايــة السفــ ،  و  ذا تعــذر ذلــك، مســؤولو اهلجــرة املــدربون جيــدا  

 األ فال واوتياجا م.
 

 ،  دف  ا حتسـ   ايـة ومسـاعدة املحـاجرين    تشاورية تقوداا الدول عمليةالشروع يف  - ٨ 
ك مبشـاركة  لـ لتحس  احلماية واملساعدة للمحاجرين الذين يعيشون يف  روف اشة، وذ

املحـاجرين   بشـنن  ايـة  اغستناد  ا املبادمل والتوجيحات العملية باعىاو واجملتم  املدين، 
 الفرية العاملي املع  باهلجرة ورعحا واليا  يعكف علىيف التحركات الكبرية المل 

 جــراو نــه املقــرر اعــاحب  ــوال فتــرة وغيتــه، فإوــه يــؤمن بن يــة         علــى عــو مــا بيّ    - 10٥
قتـرح  ن تشـم  اـذه العمليـة وكـاغت األمـم املتحـدة ذات        تشاورية تقوداا الدول، وَي عملية

ملتحـدة، ومنظمـات اجملتمـ  املـدين،     الصلة، ويليـات وقـوس ا وسـان ا قليميـة والتابعـة لامـم ا      
 واجملتمعات املحاجرة.

ويي، املقرر اعاحب علما  ياـا باملبـادمل والتوجيحـات العمليـة بشـنن  ايـة وقـوس          - 106
رـمن حتركـات كـبرية     حمفوفـة بـاعسر  ا وسان اعالة باملحاجرين الـذين يعيشـون يف  ـروف    

للفريـة العـاملي املعـ  بـاهلجرة يف جمـال وقـوس       و/ و خمتلسة، المل ورعحا الفرية العامـ  التـاب    
ا وسان واملساواة ب  اجلنس ، يف شراكة م  وكاغت منظومة األمم املتحـدة واجملتمـ  املـدين    

ــةواألوســاط  ــة وقــوس ا وســان     األكادبي والــدول، والــمل  ــدف  ا معاجلــة الث ــرات يف  اي
جزوا ااما من اغتفـاس العـاملي،  ذ  هنـا     اعالة باملحاجرين. وبكن  ن تشك  تلك التوجيحات

ــدويل      ــاوون ال ــة مبوجــ  الق ــات القا م ــن اغلتزام ــدول    ،مست لصــة م وتســعى  ا مســاعدة ال
ور  وتعزيز وتنفيذ ورلـد تـدابري حلمايـة املحـاجرين الـذين       علىو لحاب املصلحة اآلخرين 
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وكما اـو مورـح    يعيشون يف  روف اشة والذين ينامون  ا حتركات كبرية و/ و خمتلسة.
ســاام املقــرر اعــاحب يف اــذا اجلحــد، واــو يــؤمن بن يــة اــذه العمليــة    فقــد ، يف اــذه الوثيقــة

التشاورية والتوجيحـات الراميـة  ا مسـاعدة الـدول و لـحاب املصـلحة اآلخـرين علـى الوفـاو          
عة املتعلقة حبقوس ا وسان لتحديد استجابات قا مة على احلقـوس للتحركـات الواسـ    مبالتزاما 

 .  ا فوفة بامل ا رالنساس وغري النظامية و
 

واملمارسات الو نية الرؤ  المل خلصت  ليحـا  تام  السياسات يف  بع  ا جيابالنظر  - 9 
املبادرة المل تقوداـا الـدول بشـنن املحـاجرين يف البلـدان الـمل رمـر بنزمـات، والراميـة  ا          
مل تعــاين مــن الزناعــات  و الكــوارا السبيعيــة،    ايــة ومســاعدة املحــاجرين يف البلــدان الــ

عـىون احلـدود الدوليـة     ايـة األشـ احب الـذين ي    خستـحا بشـنن  دمج مبـادرة واوسـن يف   و
 املبادرات  اذهبسب  الكوارا السبيعية وت ري املناخ، ومواللة تسوير مث  

املبـــادرات ويالوـــظ  ن انـــاك واجـــة  ا ورـــ    ـــار  اـــذهيؤيـــد املقـــرر اعـــاحب   - 107
وساقا يقوم على وقوس ا وسان جلمي  املحاجرين ليشم  اـذه املبـادرات لاـمان اتبـاع       وس 

   .اوغهنج  كثر 
 

عالقة  وثـة بـ  األمـم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـحجرة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل              قامة - 10 
 تعزيز العالقة القاوووية 

غـري املسـبوقة مـن املحـاجرين غـري النظـامي  حبثـا عـن السـالمة          األخـرية  تىز األعداد   - 10٨
مسا   اهلجرة، يسـتمر اوعـدام    على الرغم من وجود   ر قاوووية بشنن هواألمن   ية وقيقة  و

  ار شام   دارة اهلجرة. وبـالنظر  ا  ن اهلجـرة  ـاارة  وسـاوية  بيعيـة غ يـرجح  ن تنتـحي        
الـذي قدمـه املقـرر اعـاحب  ا اجلمعيـة       ٢01٣يف املستقب  املنظور، وكما جاو يف تقريـر عـام   

(، جي   ن تزيد األمم املتحـدة مشـاركتحا   A/68/283العامة بشنن ا دارة العاملية للحجرة )اوظر 
يف النقاش الدا ر وـول ا دارة العامليـة للـحجرة لكفالـة  يـالو اغاتمـام الـالزم حلقـوس ا وسـان          

 اعالة باملحاجرين.
النـحج   ووظرا غوعدام   ار شـام ، تتسـم ا دارة العامليـة للـحجرة بـالتجزؤ واخـتالف        -109

ــ  وقــوس ا وســان اعالــة         ــحجرة، مث ــ  حمــددة لل ــة جبواو ــة املتعلق املؤسســية واأل ــر املعياري
 باملحاجرين، و ري  املحاجرين والالجني  و اليب اللجوو، واجرة اليد العاملة.

ــز  دارة اهلجــرة يســتند علــى     ا املقــرر اعــاحب  يشــريو  - 110 ــدول عــن تعزي  ن تقــاعس ال
يبدو  ا اغعتقاد اعا   بنن ذلك سوف يد من سياد ا. والدول قـادرة علـى حتديـد مـن      ما

يــدخ   قليمحــا ومــن يقــيم فيــه. وتعزيــز ا دارة غ يعــ  التنــازل عــن اــذه الســيادة. بــ  علــى    

http://undocs.org/ar/A/68/283


A/71/285 
 

 

16-13509 31/35 

 

العكس من ذلك، ستكون لـد  الـدول سـيسرة  كثـر  ذا قويـت  دارة اهلجـرة. فتعزيـز ا دارة        
التنســية والتعــاون بــ  الــدول، ممــا يــؤدي  ا  دارة اهلجــرة  دارة  فاــ    يعــ  ببســا ة حتســ 

حتترم بوجه  فا  البعد املتعلـة حبقـوس ا وسـان، وبـذلك تـزداد  ايـة الـدول مـن اغدعـاوات          
 القا لة باغعتداو على وقوس ا وسان للمحاجرين.  

ي  لزيــادة تقويــة ا دارة ووظــرًا غســتمرار زيــادة وســاس اهلجــرة وتعقيــدا ا، فــإن البــد  - 111
العاملية للحجرة او وظام يفتقـر بشـدة  ا التنظـيم، ياـم  ا فـة مـن اجلحـات الفاعلـة غ يوجـد          
تنســية بينــحا، مبــا فيحــا جحــات مــن القســاع اعــاحب. ويف الواقــ ، فــإن ســيادة الــدول تواجــه      

الفاعلــة حتــديات  كــى بســب  عــدم كفايــة  دارة اهلجــرة العامليــة، ممــا يســح  دور اجلحــات         
األخر ، مث  محريب املحاجرين و رباب العم  املسـت ل ، الـذين يقومـون واليـا بتـوفري ولـول       

 لتنق  املحاجرين بصرف النظر عن سياسات الدول.  
متعددة األوجـه، وغالبـًا مـا تنـدر  يف   ـار مفـاايمي مـ  اجلواوـ            اارةواهلجرة   - 11٢

ــر النــام تاــررا مــن اهلجــرة اــم املحــاجرون    ن األخــر  الــمل تنســوي عليحــا العوملــة.  غ    كث
 حـا باوترام التزمـت الـدول    هلم وقـوس  وسـاوية غـري قابلـة للتصـرف     وبشر  الذين ام وفسحم، 

ا عالن العاملي حلقوس ا وسـان وأيـ  معااـدات وقـوس ا وسـان ومعـايري العمـ  الدوليـة         يف 
وقــوس ا وســان، وجيــ   ن  دونبــ، غ بكــن تصــور اهلجــرة ومــن مثَّالــمل اــي   ــراف فيحــا. 

 يراعي  ي   ار  دارة اهلجرة وقوس ا وسان للمحاجرين على النحو الواج .
 يشـتم  علـى محـام    ن  للحجرةإلدارة العاملية لوينب ي ألي  وذ  يور  يف املستقب    - 11٣

عدة عديدة، منحاو ور  املعايري وا شـراف علـى تسبيـة املعـايري؛ وبنـاو القـدرات وتقـدمي املسـا        
للحوار والتعاون والتيسـري السياسـي؛ و وشـاو قاعـدة  و قـدرة معرفيـة عـن         منىالتقنية؛ و تاوة 

ــًا  ا فــة كــبرية مــن اجلحــات       ــة البياوــات واملؤشــرات والتعمــيم. وتتــوا اــذه املحــام والي  ري
 الفاعلة، داخ    ار األمم املتحدة وخارجه على السواو.

 
  دما  املنظمة الدولية للحجرة يف األمم املتحدة، بوغية منقحة   

تعم  املنظمة الدولية للـحجرة فعـاًل يف تعـاون وثيـة مـ  األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك            - 114
باهلجرة، وعاـويتحا يف  فرقـة األمـم املتحـدة القسريـة يف       الفرية العاملي املع عملحا كعاو يف 

 دمــا  املنظمــة الدوليــة للــحجرة يف األمــم املتحــدة ســيتيح لامــم  بلــدان عديــدة. ولــذلك، فــإن
 املتحدة اغستفادة من واراا وخىا ا الواسعة.

احلمايـة. و دمـا    تتعلـة ب وغيـة   يتاـمن بيد  ن دستور املنظمـة الدوليـة للـحجرة غ      - 11٥
ن تسـند  ا املنظمـة   املنظمة يف األمم املتحدة على عو سليم، ينب ي تنقيح دسـتوراا. وينب ـي    
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محمة رأية حلماية وقوس ا وسان، وجيـ  ا شـارة  ا   ـار األمـم املتحـدة حلقـوس ا وسـان        
يف دستوراا. فذلك يتـيح للمنظمـة قيـام سياسـا ا وممارسـا ا يف رـوو   ـار معيـاري وارـح          

فـاوض عليحـا   ملزم، والتنكد من  ن أي  املشاري  المل رموهلا الـدول وتنفـذاا املنظمـة جيـري الت    
 ا  ار.   استنادا  ا ذلك

ــان     - 116 ــوس ا وســــ ــت وقــــ ــا كاوــــ ــدر  وملــــ ــة   تنــــ ــة اغجتماعيــــ ــل  احلالــــ يف لــــ
والقاوووية للمحاجرين، فال بكن للمنظمة  ن تصـبح منظمـة دوليـة را ـدة يف جمـال       واغقتصادية

رــو ه  اهلجـرة  غ  ذا كــان هلــا    ــار قــاووين حمــدد بورـوح حلمايــة وقــوس ا وســان بكــن يف  
، والـمل مفاداـا  ن   الكـثريون قيام مشروعية سياسـا ا وممارسـا ا. واـذه احلجـة الـمل يسـوقحا       

املنظمــة ســتعم  مــ  الــدول بشــنن سياســات اهلجــرة يف وــ  تتنــاول األمــم املتحــدة وقــوس      
ا وسان للمحاجرين، غري منسقية من منظور وقوس ا وسانو فتعمـيم مراعـاة وقـوس ا وسـان     

جرة او السبي  الوويد لتحقية النتيجـة املرجـوة واـي  ن يـرحب اجلميـ  علـى       يف سياسات اهل
 اوترام وقوس ا وسان للمحاجرين و ايتحا والنحوض اا.  

، بتفعيـــ  اـــذا الت ـــيري ٢01٣يف تقريــره لعـــام  ،  ولـــىوكــان املقـــرر اعـــاحب قـــد    - 117
،  وـه ع التولـ   املقـرر اعـاحب  ا   يـش تنـدمج يف األمـم املتحـدة. ويشـري      حبدستور املنظمـة   يف

الت ــيري الدســتوري اــذا  ا اتفــاس بــ  الــدول بشــنن اــذا اغوــدما  دون  جــراو    فيمــا يبــدو،
يقتــرح اآلن  درا  مســنلة حتــديش دســتور املنظمــة يف جــدول األعمــال فحــو ، ولــذلك بالــذات

 .٢01٨م املقرر عقده يف عامؤرمر األمم املتحدة املع  اهلجرة املتعلة مبتابعة 
فإوــه  ذا  تــيح للمنظمــة الدوليــة للــحجرة رمويــ   ساســي بكــن   ا ذلــك، با رــافة و  - 11٨

، الـراان ويف الوقـت  التنبؤ به، سيعزز ذلك من   اراا املتعلة حبقوس ا وسان ومـن اسـتقالهلا.   
يف املا ة مـن رمويـ  املنظمـة يف شـك  تىعـات للمشـاري  امل صصـة.         9٨وسبة   كثر منتتنتى 

تــوافر املاعــة دور اـام يف حتديــد عمـ  املنظمــة و ولويا ـا. ومــن شـنن      يكــون للـدول ، لـذلك و
املشـاري  الـمل   التموي  األساسي  ن يتيح للمنظمة املبادرة باملشاري  وفقـا ألولويا ـا، بـدغ مـن     

 واملنفِّذة.  اجلحات املاعة غالبا ماتتحكم فيحا 
يف منظومـة األمـم   الدولية للحجرة   املنظمة وعالوة على ذلك، جي   ن يشم   دما  - 119

املتحدة تعمية التعاون ب  املنظمة وأيـ  كياوـات األمـم املتحـدة األخـر  املعنيـة والوكـاغت        
، مثـ  مفورـية   يف جمـال احلمايـة  العاملـة يف جمـال اهلجـرة، غ سـيما تلـك الـمل هلـا وغيـة حمـددة          

العمـ  الدوليـة، ومكتـ  األمـم املتحـدة      وقوس ا وسان، ومفورية شؤون الالجني ، ومنظمة 
املع  بامل درات واجلربة، واينية األمم املتحدة للمساواة ب  اجلنس  ورمكـ  املـر ة، ومنظمـة    
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الصـحة العامليــة، ومنظمـة األمــم املتحـدة للسفولــة. وجيـ  علــى املنظمـة  ياــا  ن تاـ  يليــات       
 للتعاون والتنسية م  اجملتم  املدين. بال ة الوروح

وينب ــي  ياــا مناقشــة فكــرة مسالبــة املنظمــة بــدعم التصــدية علــى اغتفاقيــة الدوليــة    - 1٢0
حلماية وقوس أي  العمال املحاجرين و فراد  سرام. فحذه اغتفاقية، الـمل وظيـت بعـدد قليـ      

قـادر علـى وشـد اغواـمام  ا مباد حـا.       وصـري مؤسسـيّ  دعـم  من التصديقات، ستستفيد مـن  
ة معياريـة  اولية يف تعزيز ثقافة وقوس ا وسان داخـ  املنظمـة وتزوداـا بـند    وستسحم اذه املسؤ

مناسبة لقيام عملـحا والتفـاوض مـ  الـدول بشـنن املشـاري . وبـذلك سـتكم  املنظمـة العمـ            
ــا           ــمل تكمــ  ا ــة ال ــنفس السريق ــاجرين، ب ــال املح ــة بالعم ــة املعني ــه اللجن ــذي تاــسل  ب ــام ال اهل

 بشنن تنفيذ اتفاقية وقوس السف .   ك  منحما األخر   اليوويسيف وجلنة وقوس السف  عم
  

 توليات  الستنتاجات واغ -رابعا  
منسقـــة يســـيا وا ـــي، اهلـــادمل، يف ،  وـــدمان ن األوـــداا الـــمل وقعـــت يف حبـــر   - 1٢1

ــيض املتوســ،، والشــرس األوســ،،       يفو ــا الوســسى، والبحــر األب ــه    مريك ــا كشــفت عن مب
 الـثالا السـنوات   علـى مـد   يف ك  مرولة من مراوـ  عمليـة اهلجـرة     شكال املعاواة  من
حج الـمل تتبعحـا الـدول فيمـا يتعلـة مبراقبـة       ملارية، بينت بوروح  ن الور  الراان يف الـنم ا

 ذا كــان اهلــدف اــو احلــد مــن املعاوــاة   لــه  ن يســتمر احلــدود واللجــوو واهلجــرة غ بكــن  
 .  األرواح وفقد
اغلتزامــات الــمل قسعتــحا الــدول علــى وفســحا  زاو الــنظم   ويتجلــى بورــوح مــن   - 1٢٢

 اذه الـدول تتمتـ    ن وظم القواعد املعيارية قوس ا وسان وغرياا من ا قليمية والدولية حل
دور ريادي على الصعيد العاملي فيمـا يتعلـة   ب يف القيامبشك  أاعي  الشروعالقدرة على ب

 غ يزال شاغرا يف الوقت احلارر.  الذي ر دوالمبسنلة سياسات اهلجرة وممارسا ا، واو 
 وينب ي لالتفاس العاملي  ن يكف  ما يليو  - 1٢٣

 كثــر قــوة يف األمــم املتحــدة يتعلــة  اغعتــراف باحلاجــة  ا   ــار مؤسســي  ) ( 
يكون له، بدوره،  ثر  جيايب على ا دارة غـري  و ، وقوس ا وسانمبسنلة اهلجرة، يقوم على 

 األمم املتحدة؛ أية للحجرة خار الر
رسم  اداف وارحة على األج  القصـري واملتوسـ، والسويـ  حتـدد رؤيـة       )ب( 

مشتركة لالتفاس العاملي بشنن سب  تيسري اهلجرة والتنقـ ، علـى النحـو املسلـوب يف خسـة      
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اعتـراف كامـ  بعوامـ        . وجي  ور  اذه األاداف يف ٢0٣0التنمية املستدامة لعام 
 ة غري النظامية ومسؤوليات الدول عن  دار ا وختفيف يثاراا؛يف اهلجر واجلذبالدف  

مســاعدة الــدول يف ورــ    ــر قويــة وفعالــة لقــواو  العمــ  )مبــا يف ذلــك    ) ( 
 ايـة وقـوس    مبـا يكفـ   ، وتشـكي  النقابـات، والتفـاوض اجلمـاعي(     العمـايل تفتيش البشنن 

كـزام، و تاوـة سـب  فعالـة     أي  العمال، مبن فيحم العمال املحاجرون، ب ـض النظـر عـن مر   
 ا وساوية؛العمالية  و للعمال املحاجرين الذين اوُتحكت وقوقحم  لالوتكام  ا القااو

يمنـة ومعقولـة       )د(  رمان  ن تعتمد الدول تدابري لتيسـري الولـول  ا قنـوات 
التكلفة للحجرة والتنق  على أي  مستويات املحارات، وكذلك أ  ا  األسـرة وتسـوية   

 املحاجرين الذين غ يملون وثا ة؛  وراع
دعــم اســـتراتيجيات الـــدول، عـــن  ريــة التحليـــ  القـــا م علـــى احلقـــا ة    )اـ( 

ــ ،    ــ  األجـ ــتراتيجي السويـ ــتفكري اغسـ ــة والـ ــرض مكافحـ ــرة    ل ـ ــنن اهلجـ ــورات بشـ التصـ
املســمومة، والسياســات األمنيـة عدبــة الفعاليــة والــمل  ترتكــز عليحــا املناقشـات العامــة   الـمل 

ــؤدي  ا ــربحم بــال داع،        ت ــن ولــم املحــاجرين و ميشــحم وو ــا ج عكســية وتســفر ع  وت
العامـة وعنالـر املنـااج التعليميـة لصـاا       سـب  اغتصـال   عداد  لد ومراعاة اذا التحلي  

 اهلجرة والتنق  والتنوع؛
عن  رية عمليـة   دما  املنظمة الدولية للحجرة يف منظومة األمم املتحدة،  )و( 
وغيـة قويـة حلمايـة وقـوس ا وسـان لصـاا        حبيش يشتم  علـى دستوراا  ا حتديش تفاي 

املحاجرين، مبا يف ذلك توفري قدر كـاف مـن التمويـ  األساسـي الـذي يتـيح للمنظمـة اختـاذ         
حبيـش  وممارسـا ا،   ، اهلجرةالسياسات واملمارسات املتعلقة بمبادرات تسلعية اامة يف جمال 

 تستند  ا املشاري  فق،؛غ 
املتصـــلة بالسياســات واملمارســـات املتعلقـــة  حلــرحب، يف أيـــ  املناقشــات   ا )ز( 

اهلجـرة،   الـمل تتنـاول بالفعـ  قاـايا    اهلجرة على مشاركة وكاغت األمم املتحدة الر يسية ب
مبا يف ذلك مفورية وقوس ا وسان، ومنظمة العم  الدوليـة، ومفورـية شـؤون الالجـني ،     
ــة      ــيف، ومنظمـ ــة، واليوويسـ ــدرات واجلربـ ــ  امل ـ ــر ة، ومكتـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ واينيـ

يليــات األمــم املتحــدة حلقــوس ا وســان، واعــىاو، ومنظمــات   الصــحة العامليــة، فاــال عــن 
 اجملتم  املدين؛

ــات مصــنفة، اســتنادا  ا الث ــرات      )ح(  ــدول جبمــ  بياو ــام ال القا مــة رــمان قي
مــن مــ  رـمان  ايــة البياوــات   ،دلــةاأل ا  ومســتندة متينـة  سياســات  لورــ البياوـات،   يف
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، ودعــم زيــادة املواومــة والتنســية بــ  مصــادر بياوــات اهلجــرة    مــانوــواجز  خــالل  قامــة
 ملة؛  شاُوظمية وأعحا وحتليلحا ب ية ور  لورة 

يثــار السياســات علــى    للفــروسحتليــ  جنســاين دقيــة    جــراو رــمان  )ط(  يف 
الرجال والنساو، م   يالو ااتمام خاحب للسب  المل تؤدي اا القيود املفرورـة علـى تنقـ     

ــروف       ــة الظ ــا و يني ــحاك وقوقح ــة  ا اوت ــيلة للحماي ــر ة كوس ــةامل ــبكات   املواتي ــار ش غزدا
ــت دام امل    ــك اس ــا يف ذل ــحري ، مب ــ      الت ــ  جواو ــ  املراوــ  ويف أي ــور اجلنســاين يف أي نظ

ملراعـاة املسـا   اجلنسـاوية يف سـياس اغتفاقـات الثنا يـة       ، بـالنظر  ا األ يـة احلاأـة    املناقشة
 ، وا عادة  ا الو ن؛والتروي ، و عادة الدخول جمددا اغوتجازاملتعلقة ب
حبيـش  ذ  خـري دا مـا،   اوتجـاز املحـاجرين  غ كمـال   اللجـوو  ا  كفالة عـدم   )ي( 

علـى  سـام كـ     يلجن  ليه  غ يف احلاغت املعقولة والارورية وحبيـش يكـون متناسـبا، و    غ
يف معظـم   لالوتجازبدا   م  العم  على  جياد ألقصر فترة زمنية ممكنة؛ ووالة على ودة، 
لـمل  وكفالة عدم اوتجـاز األ فـال املحـاجرين واألسـر ا    ؛ قا مة على احلقوساحلاغت تكون 
 ألسباب تتعلة بورعحم ا داري كمحاجرين. بني شك  من األشكاللديحا   فال 

 
 


