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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة واألربعون 

 2021تموز/يوليه   9 -حزيران/يونيه   21

 من جدول األعمال 3البند  

تعزيز وحنا ة جن ع حقوق  اإلنسااانا الندن ة والساا اواا ة واية  ااا  ة  
 وايج ناع ة والثقاف ةا بنا في ذلك الحق في ال نن ة

تقرير عن وبل ال  دي ل أثير عنل ات صّد النهاجرين برًا وبحرًا على حقوق   
 *اإلنسان

 مورال ستقرير النقرر الخاص النعني بحقوق اإلنسان للنهاجرينا فيليبي غونزال س    

 موجز  
ً وقاار لارا  موق  حاوا ا ن ممممممان   د سممممممرنار لانتمممممم   الت  43/6يتضمممممممن تقا التاريرد المادا

اضم ق  هاا المار  الاا  المنن  حقاوا ا ن مان لقمااجريند قيقيب  نونزالي  مو الي د ل ل الرتر  
عمقيات صمد المااجرين هرار   يرتأث المتممول  حالتارير  ويتضممن ضاضمار ن اسم  مواضميني  عن سمبج منالو  

 وبقرار عقى حاوا ا ن ان 

وتنتتمر مما سم  معمقيات ال"مدم عقى ن اا واسم  وت  ةاعم  عقى مول منرق مرا الاور     
وترار عمقيات ال"ممممممممد تقيزار  اسمممممممماار ضممممممممد المااجرين وتدل عقى لنوا  لما اا  عقى عات  الدول من 

اجرين عقى القمدون المدوليم   ويتضمممممممممممممممن التارير ن اسمممممممممممممم   التزاممات نوليم  حقمماام  حاوا ا ن ممممممممممممممان لقمام 
لمما سممممات واتواتات عمقيات ال"ممممد القالي  وتققي ر لتأثيرتا عقى حاوا ا ن ممممان لقمااجرين  وياق  
المار  الاا  للى ضن عمقيات ال"مممممممممممدد ق  فياي تاييق قرن  لوج مااجر منن  وضممممممممممممانات لجراعي   

ن تتنا ض م  التزامات الدول حموجب الاانون الدول  لقاوا  ضلرىد تؤن  للى انتااكات لقاوا ا ن مممممما
 ا ن اند وال سيما حرر ال رن الوماع  وا عان  الا ري  

 

__________ 

 اتُّر  عقى نتر تقا التارير حند تا يخ النتر االعتيان  لرروٍف لا ج  عن ل ان  الوا  المادم  له  *
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 مقدمة -أويً  

ً تقا التارير عم ر حارا  موق  حاوا ا ن ممان  -1   وتو يتضمممن منقومات عن األنتمم    6/43ُاادا
حقاوا ا ن ممممممان لقمااجرين منق تاداق تاريرا للى الومني  النام  الت  اضمممممم ق  هاا المار  الاا  المنن   

(  ويتضممممن الررل المواضمممين  ن اسممم  عن سمممبج منالو  تأثير  A/75/183ق  نو تاا الاام ممم  وال ممم نين  
 عمقيات صد المااجرين هرار وبقرار عقى حاوا ا ن ان 

 أنشطة النقرر الخاص -ثان اً  

المار  الاا  ق  مؤتمر حتمممممممأن الدقال عن حاوا ا ن مممممممان د شممممممما   2020تموز/يوليه    2ق   -2
 (د نرمته جامن  كا لوس الثالث ق  مد يد 19-لقمااجرين ضثناء جاعق  مرض قيروس كو ونا  كوقيد

عقى األمرال   19-تموز/يوليهد شما   ق  حقا  ن اسمي  شم  ي  حتمأن تأثير جاعق  كوقيد  16وق   -3
 لدولي  لقدقال عن األمرال ومؤس ات ضلرى الم قوب  حريتاقد عادتاا المنرم  ا

والاور  وحاوا ا ن مممانل التأثير    19-تموز/يوليهد ةدً عرضمممار ق  مؤتمر حننوان مكوقيد  28وق   -4
 والققولمد عادا مناد ن اس  حاوا ا ن ان ق  جامن  كولومبيا 

تموز/يوليهد شممممما   ق  مؤتمر حننوان   30وق  اليًو النالم  لم اقق  االتوا  حاألشممممماا د ق   -5
مم اقق  االتوا  حال ترل منالو  األس اي الوق ي  وحماا  حاوا الناجين من االتوا  حال ترمد عادته حنث  

 المنرم  الدولي  لقاور  ق  سر  النوا 

آي/ضن ممممم  د حضمممممرد هناءر عقى نعو  من الايل  النام  لقوصممممماا  عقى األمرال ومن   11وق   -6
ق من ال الغين ق  مدين  هوين  آيرسد ندو  عقى ا نترنت م  كبير الم متتما ين النامين المننيين  ق  ح ما

 حقاوا ا ن ان وتور  األمرال 

آي/ضن ممممممم  د ضلاى مقاضمممممممر  عن نو  المقامين وم اتب المقاما  ق  سمممممممياا الاور    14وق   -7
 ن لدماتاق حالموان من األمري تين القال  ألمري ا ال تيني د نرمتاا  اح   لقمقامين القين اادمو 

آي/ضن م  د شما   ح"مر  مقاو  ق  حقا  ن اسمي  شم  ي  حننوان مالتأشميرات المرت      25وق   -8
حأصمممممممممممقاي النمجمد عادتا المركز األةاليم  ل جلين والمااجريند ومنتدى المااجرين ق  آسمممممممممممياد ومنتدى 

 لققدون الومني  ال قوث النالم  المنن  حالتتات والنمقيات الناهر  

ضيقول/سممممممممممممممبتمبرد ةممدً تاريرا عن ح  المامماجرين والمممداقنين عناق ق  حريمم  تووين    8و  4وق    -9
الومنيات ق  حدثين ُعِادا حالتناون م  المركز الدول  لقمما سمممممممممممم  الاانوني  نير ال مممممممممممما ي  لقرب  وبرنام   

 ي ود عقى التوال  األمري ي  ق  مدين  م   -  شؤون الاور  التاح  لقوامن  األيبيري 

ضيقول/سمبتمبرد ضلاى مقاضمر  عن االتواتات القالي  لقاور  وحاوا ا ن ماند ق  حدث   16وق   -10
 نرمته جامن   وتورز 

ضيقول/سممممممممممممممبتمبرد ةدً عرضممممممممممممممار عن نول الون  والاور  ق  حدث نرممه موق  حاوا  28وق   -11
 ته ا ن ان حتأن سبج لنماج المنرو  الون ان  ق  عمقه وآليا

ضيقول/سمبتمبرد ضلاى مقاضمر  عن نا  حاوا ا ن مان ق  ال مياسمات األو وبي  المتنقا    30وق   -12
 حالاور  والقماا  الدولي د نرمتاا الراح   ا س اني  لقدقال عن حاوا ا ن ان 
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تتمممرين األول/ضكتوبرد شممما   ح"مممر  مقاو  ق  حقا  ن اسمممي  شممم  ي  عن النن"مممري  وكرا  2وق   -13
 األجانب والواعق  ق  لس انياد نرمتاا منرم  القاوا الدولي  ق  لس انيا 

تتمرين األول/ضكتوبرد ةدً عرضمار عن تأثير اسمتاداً األجاز  الن م ري  واألمني  الااصم  ق    5وق    - 14
لنا   الاور  والقممدون عقى حممماامم  حاوا جمي  المامماجريند وحلممن ل ل حممدث نرمممه الرري  النممامممج المننى 

  أل  استاداً المرتزة  وسيق  النتاا  حاوا ا ن ان وإعاة  مما س  ح  التنوي ق  تارير م"يرتا  حم 

تتمرين األول/ضكتوبرد ضلاى مقاضمر  حننوان متقداات سمياسمات الاور  من منرو  حاوا   16وق   -15
 ا ن انمد ق  مؤتمر عادته جامن  ضوسترال ن  شيق د ق  قالدافيا 

ول/ضكتوبرد ضلاى مقماضممممممممممممممر  حننوان محركمات الاور  ق  ضمري ما الونوبيم مد تتممممممممممممممرين األ  26وق   -16
 لبرنام  الد اسات النقيا حتأن الاور  والقووء ق  جامن  النوس الومني د هوين  آيرس 

تتممممرين األول/ضكتوبرد ضلاى مقاضممممر  عن االتواتات الراتن  ق  الاور  الدولي  وتأثيرتا   28وق   -17
مااجريند ق  مناد زولبرغ المنن  حالاور  والتناج ق  المد سممممممممممم  الوديد  لق قوث  عقى حاوا ا ن مممممممممممان لق

 االجتما ي د نيويو   

تتمرين األول/ضكتوبرد حضمر حقا  ن اسمي  شم  ي  حتمأن وصمول المااجرين للى الندال د    29وق   -18
عن نو  وعمج واليته نرمتاا حنث  المنرم  الدولي  لقاور  ق  الم  مين ومنرم  ه  حدوند وضلاى مقاضمر  

 ق  كقي  القاوا حوامن  كولو انو هولد  

تتمرين الثان /نوقمبرد شما   ح"مر  مقاو  ق  حقا  ن اسمي  شم  ي  حننوان مهداعج احتواز   4وق   -19
المااجرين ق  ال ممممياا الدول مد نرمتاا مؤسمممم مممم  سممممي ااق  هقن ممممي د لسمممم انيا(د ومنبر التناون الدول  حتممممأن 

 قامقين لقوثاع  ال زم  المااجرين نير ال

تتمرين الثان /نوقمبرد شما   ق  حقا  ن اسمي  شم  ي  نرماا المركز الدول  لقاانون نير   10وق   -20
 الربق  وتقالف قوكا! لقنمج المدن  لمواصق  نتر تاريرا عن الق  ق  حري  تووين الومنيات 

نول الون  والاور  ق  المؤتمر الراح  تترين الثان /نوقمبرد تقدث ق  حقا  نااش عن   12وق   -21
 األمري ي  ق  تياواناد الم  ين  -  لبناء ال  ً من منرو  جن ان د نرمتاا الوامن  األيبيري 

تتممممرين الثان /نوقمبرد شمممما   ق  االسممممتنراض ا ةقيم  ل تراا النالم  من ضجج   13و  12وق   -22
 االةت"انا  ألو وبا  الاور  اآلمن  والمنرم  والنرامي  لبقدان القون 

 - تتممممممممرين الثان /نوقمبرد حضممممممممر مؤتمرين ق  جامن  كا لوس الثالث ق  مد يد   25و  18وق   -23
 األول حننوان التندنا  والاور  واالتراا النالم  والثان  حننوان توريق الاورات وعدً توريماا 

لممثمج الاما  لامين كمانون األول/نا مممممممممممممممبرد عامد المار  الاما د للى جمانمب م تمب ا  3وق   -24
الناً المنن  حالننف ضمممممممممد األمرالد وال نث  الداعم  لوولومبيا لدى م تب األمق المتقد  والمنرمات الدولي  
األلرى ق  جنيفد ومنرم  األمق المتقد  لق رول د ومروضممممممي  األمق المتقد  لتممممممؤون ال جليند والتقالف  

 لنااء احتواز األمرال ح بب الاور م الدول  ل حتواز حدثار  صدا  تاريرا المننون م

كانون األول/نا ممبرد كان متقدثار  عي ميار ق  القكرى الث ثين لمناد حاوا ا ن مان ق     10وق   -25
 جامن  كا لوس الثالث ق  مد يدد قادً عرضار حننوان حاوا ا ن ان ق  عالق اليًو 

ل مممممنو  الثان  لتممممم    األمق المتقد   كانون األول/نا ممممممبرد شممممما   ق  االجتمال ا 16و  15وق   -26
كانون األول/نا ممممبر ق  اجتمال لقون  التوجياي  ل"مممندوا هدء التتمممغيج  17المنني  حالاور د وشممما   ق  

 لقاور  اآلمن  والمنرم  والنرامي  

 د شا   ق  المنتدى النالم  لقاور  والتنمي  2021كانون الثان /يناير   18وق   -27
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ثمان /ينممايرد تقممدث ق  حقامم  نامماش لققوا  القممدون  حتمممممممممممممممأن منممالومم  التمييز  كمانون ال  20وق    -28
  19-الاي ق  الااعق عقى النن"ري  وا ثني  من ل ل ل ط االنتناش من جاعق  كوقيد

ش اط/قبرايرد شا   ق  المؤتمر االستنراض  ا ةقيم  ل تراا النالم  من ضجج الاور   24وق    -29
   ق  من ا  الدول النربي  اآلمن  والمنرم  والنرامي 

آحا /ما سد شممممما   ق  المناةتممممم  النام  ل سمممممتنراض ا ةقيم  آلسممممميا والمقيط الاان    10وق   -30
 لتنريق االتراا النالم  من ضجج الاور  اآلمن  والمنرم  والنرامي  

ن االجتماع  ق   وبدعو  من  اح   البقدان األمري ي  لقمقامين النامين والبرنام  ا ةقيم  لقتماسم  -31
 آحا /ما س ق  حقا  ن اسي  ش  ي  حتأن وصول المااجرين للى الندال   25ضمري ا ال تيني د شا   ق  

تقرير عن واابل معالجة تأثير عنل ات صااّد النهاجرين برًا وبحرًا على حقوق  -ثالثاً  
 اإلنسان

 مقدمة -ألف 

ُكقِ ف المار  الاممما  المنن  حقاوا ا ن ممممممممممممممممان د  43/6عم ر حارا  موق  حاوا ا ن ممممممممممممممممان   -32
لقمااجرين حالقياً حما يق ل من اسمممممممممم  ال ممممممممممبج والوسمممممممممماعج الوريق  حالتغقب عقى النق ات الااعم  ضماً القماا   
الوامق  والرنال  لقاوا ا ن مممان لقمااجريند م  االعتراف حالضمممنف الاا  لقن ممماء واألمرال واألشممماا   

وةر  المار  الاا د لدى اضمممممم  عه هواليتهد ضن    ( 1  ق  وضمممممم  نير ةانون منير الموثاين ضو القين تق 
اا"ممممممممم  تاريرا للى موق  حاوا ا ن مممممممممان ق  نو ته ال ممممممممماحن  واأل بنين لمنالو  تأثير عمقيات صمممممممممد  

والمار  الاا  ممتن لقم حرات والمنقومات الت  ةدمتاا    ( 2  المااجرين هرار وبقرار عقى حاوا ا ن مممممممممممممان
  ( 3  اسن  من ضصقاي الم"قق موموع  و 

وتدل مما سمممممممممات ال"مممممممممد عقى لنوا  لما اا  عقى عات  الدول من التزامات نولي  حقماا  حاوا   -33
ا ن مممممممممممممممان لقماماجرين عقى القمدون المدوليم   وق  تمقا التاريرد اامدً المار  الاما  تنريرمار عمقيمار لنمقيمات  

دد حاالسممممتنان للى قق  لمما سممممات   واتواتات عمقيات ال"ممممد  القالي د حما ق  حلن ق  سممممياا جاعق   ال"مممم 
(د ويامدً تققي ر لتمأثيرتما عقى حاوا ا ن ممممممممممممممان لقماماجرين  وينرض ق   19-مرض قيروس كو ونما  كوقيمد

التارير ضاضممممممممممار آ اء الدول حتممممممممممأن التقداات والنق ات الت  تواجااا ق  ضمممممممممممان وصممممممممممول المااجرين للى 
ويقمدن المار     ( 4  اج م  والضممممممممممممممممانماتد حمما ق  حلمن القمماام د عقى القمدون المدوليم ا جراءات الامانونيم  الو 

الاا  ضاضمار ويتمامر المما سمات والم ان ات الواعد  الت  تو مد لنا   القدون الااعم  عقى حاوا ا ن ماند 
   ويادً توصيات للى الدول حتأن كيفي  تق ين حماا  حاوا ا ن ان لقمااجرين عقى القدون الدولي 

__________ 

  1انرر الرار   (1 
 تناون قري  من جامن  هري تول ق  لعدان تقا التارير  (2 
-www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Pushbackالم ممممممممماتمات متاح  عقى الراحط التال ل   (3 

practices.aspx  
ً م"ممممم ق  مالقدون الدولي م ق  تقا التارير تمتممممميار م  االسمممممتاداً ق  القاشمممممي   (4    وت قاد قإن A/69/277من الوثيا   34ُا مممممتادط

األ اضمم  ضو المنام  ال قري  الواةن   مالقدون الدولي م مراوم  عقى ن اا واسمم  عقى ضناا القدون المقدن  سممياسمميار الت  تر"ممج هين  
هين الويانات ال ممممممياسممممممي  والمنام  الت  تما س قياا الويانات ال ممممممياسممممممي  تداهير لنا   القدون ق  لةقيماا ضو لا ج القدون ا ةقيمي   

ومنمام  الاور      مثمج المنمام  الت  تتممممممممممممممممج ناماط الترتي  البريم د والمراكز القمدونام  ق  مق مات الا ما اتد والموان  والم ما اتد
 والنبو د وضعال  ال قا د وما ا مى ماأل ض القراًم الواةن  هين المراكز القدونا د حا ضاق  للى ال را ات والان"قيات( 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Pushback-practices.aspx
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Pushback-practices.aspx
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 عنل ات ال د: الس اق وتعريف عنلي -باء 

دم ق  سمياا الاور  وألنراض تقا التاريرد   - 34 ق  فياي تنريف متر  عقيه نوليار لم"م ق  معمقيات ال"م 
دم حأناا تداهير ماتقر  تتاقتا الدولد وتتممممممما   قياا ضحيانار هقدان ثالث  ضو   ا"مممممممف المار  الاا  معمقيات ال"ممممممم 

ولد ممما يؤن  للى لج ما  الماماجريند حمن قياق ممالبو القووءد عقى النون  الا مممممممممممممريم   جامات قماعقم  من نير المد 
حمإجراءات موجز د نون لجراء تاييق قرن  الحتيماجماتاق المتنقام  حقمماام  حاوا ا ن ممممممممممممماند للى البقمد ضو ا ةقيقد ضو  

 وا منه عبو  القدون الدولي   للى ال قرد سواء ضكانت مياتار لةقيمي  ضً مياتار نولي د الق  عبروا منه ضو حاول 

وي مممممممممتادً تقا التارير معمقيات ال"مممممممممدم كم"ممممممممم ق  شمممممممممامج لومي  تقا التداهير ضو ا جراءات   -35
ال ممممياسممممات الت  تؤن  قنقيار للى ترحيج المااجريند قرانى ضو جماعاتد نون لجراء تاييق قرن  يتماشممممى  ضو

 الاانوني  الواج   م  التزامات حاوا ا ن ان وضمانات ا جراءات 

د عمومار عقى مما سات تتنق  هترحيج نير الموامنين   - 36 وكما تو موض  ضع اد تن و  عمقيات ال" 
من لةقيق نول  ماد مثج مال رن التن ممممممممممر م ضو مال رن الوماع مد وت  مراةيق ةانوني   اسمممممممممما  حموجب الاانون  

ضن عمقيات ال"ممد ةد تن و  ضاضممار عقى ترحيج    الدول   ويتوقى ضحد مراتر التن ممف ق  تقا المما سممات ق  
وتقًر     ( 5  شمممما  نير موامن حإجراءات موجز  من هقد للى هقد ثالث نير هقد عبو  سمممماه  ضو البقد األصممممق  

عمقيات ال"ممممممد المااجرين من حاوةاق األسمممممماسممممممي  حقرماناق من الق"ممممممول عقى القماا  المقدن  ق  الاانون  
نات ا جراعي   ويتمممممممممج التنريف الوا ن ق  تقا التارير التداهير المتاق  الدول  والومن د قضمممممممم ر عن الضممممممممما 

حإجراءات موجز  لمن  المااجرين من الوصممممممول للى لةقيق نول  ما ضو واليتاا الاضمممممماعي د ضو منناق من النزولد 
ما سمات ضو منناق من مواصمق  ال مررد ضو مرنتق للى لا ج لةقيماا  وعقى تقا النقود اتممج تقا التنريف الم 

 الت  ام ن ضن تقدث ةبج نلول الررن للى لةقيق نول  ماد وكقلن نالج لةقيق الدول   

د ق  حاالت ماتقر  من جانب الواات الراعق  الق ومي   التممممممممممرم  النرامي    - 37 وتنراق عمقيات ال"مممممممممم 
ات قاعق  من وشمرم  القدوند والوحدات المتا"م"م د والنناصمر الن م ري  واألمني (د وكقلن حالتناون م  جا 

نير الدول  الوماعات شمممممم ه الن مممممم ري د وشممممممركات الناجد والمويرين والمتناةدين ق  موال الناجد ومتممممممغق   
ال مممممممممرن التوا ي د وضقران األمن الاا  ونيرتق( تت"مممممممممرف حإحن من الدول  ضو هدعماا ضو ةبولاا  وتنرق حن  

د حمواقا  نول ثالث  يناج للياا المااجرون  ؛ وق  ضماكن  ( 6  ة ممممممممممممرارد وضحيانار حالتناون مناا   الدول عمقيات ال"مممممممممممم 
د ح ري د مما يثير منازعات حتأن الم ؤولي د قض ر عن ال"رال ال ياس     ضلرىد ُتنراق عمقيات ال" 

والدول م ممممممممؤول  عن لنا   القدون ق  لةقيمااد وعن ض  عمقيات ق  ضماكن ضلرى تما س قياا  ةاح   - 38
وال ماح  النماهر لققمدون الومنيم  ل ن     ( 7  م مان ضو قرن  ضقران( ضو منمامقم  ضو سمممممممممممممق م  قنقيم  عقى من ام  ضو  

ا جراءات الت  تتاقتا الدول ق  سممياا لنا   القدون الدولي  ال انر  الدول من الوقاء حالتزاماتاا ا اواهي  ق   
ق  حاالت منين د  موال حاوا ا ن اند وال من الم اءل ؛ وباألحرىد ةد توون م ؤولي  نول متندن  متو م  

   ( 8  مث ر ق  ضعال  ال قا د وق  ضماكن ضلرى عندما تت"رف الدول لا ج القدون ا ةقيمي  

__________ 

د الت  ُضحِند قياا  (5  توث  الم مممممممممماتمات المادم  من الموق  الدانمرك  ل جلين ولون  تق ممممممممممنو  الانغا ي  حاالت من عمقيات ال"مممممممممم 
 ممرارد من كرواتيا وتنغا يا للى البوسممن  والارسممن وصممربيا عقى التوال د عقى الرنق من عدً عبو تق عبر تقين البقدين المااجرون ة
 من ح  ةبج 

م اعد  الوكاالت ضو تمويقاا ضو تد يباا ق  هقدان ضلرى عقى اعتاال المااجرين    -من هين لجراءات ضلرى   -ةد اتمج تقا التناون   (6 
  40للى  36د الرارات من A/72/335الو  ةضاااتق ضو لنااحتق ضو لنزالاق وإعانتاق  انرر ضو احتوازتق ضو من

 7) A/70/303 13للى  11د الرارات من  
لن ت بي  التزامات حاوا ا ن مان لا ج القدون ا ةقيمي   اسمخ تمامار؛ والمنيا  القاسمق لقوالا  الاضماعي   وبالتال  الم مؤولي ( لي    (8 

شممما  ما نالج لةقيق الدول د هج ما لحا كانت الدول  تما س سمممي ر  قنقي  عقى التممما   انرر القون  المنني  حقاوا   ما لحا كان
  10(د الرار  2004 31ا ن اند التنقي  الناً  ةق 
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اا  عقى عمات  المدول التزاً حماحتراً وحمماام  وإعممال حاوا ا ن ممممممممممممممان لومج قرن ق  لةقيماما ضو ق    -39
سمي رتاا الرنقي د حغ  النرر عن وضمنه من حيث الاور  ونون ض  تمييز من ن اا واليتاا الاضماعي  ضو 

ض  نول  وتتممممممممترط التزامات الدول حموجب جمي  المناتدات الدولي  األسمممممممماسممممممممي  لقاوا ا ن ممممممممان المتنقا  
هتداهيرتا ق  موال لنا   الاور  ضن توون حاوا ا ن مممممممممان مقو  جاونتا الرامي  للى الت"مممممممممد  لقاور  ق   

ويومب عقى المدول ضن تورمج     ( 9  راحقاماد حمما ق  حلمن ق  اسممممممممممممممتوماحماتاما لقتمدقامات الوبير  والماتق م جمي  م
احتراً تمداهير لنا   القمدون ألمو  من جمقتاما حرر ال رن الومماع د ومبمدض الم مممممممممممممماوا  وعمدً التمييزد ومبمدض  

قيبد وتنزيز الم ممممماوا  هين عدً ا عان  الا مممممري د والق  ق  التماس القووءد والق  ق  القيا د وحرر التن
الون مميند وحاوا ال رج وم"ممالقه الرضممقى  والدول مقزم  كقلن حضمممان وصممول ضممقااا انتااكات حاوا  

 ا ن ان للى الندال د والتايد حالتزاماتاا ق  موال ال قث وا نااح حموجب الاانون ال قر  الدول  

 حظر الطر  الجناعي -1 

( من 1 22وتن  الممممان      ( 10  من م مممان  الامممانون المممدول  النممماً  ُاقرطر ال رن الومممماع  كمبمممدض -40
االتراقي  الدولي  لقماا  حاوا جمي  النمال المااجرين وضقران ضسممممرتق عقى عدً للضممممال النمال المااجرين 
وضقران ضسمممممممممممممرتق لتداهير ال رن الوماع د والنرر ق  كج حال  مرن والبت قياا عقى حد   وشمممممممممممممدنت القون   

من الناد الدول  الاا  حالقاوا المدني  وال مياسمي  مال تن موق  13ا ا ن مان عقى ضن المان  المنني  حقاو 
وضوصممممممممممممممممت لونمم      ( 11  ]   [ م  الاوانين ضو الارا ات الت  تن  عقى ال رن الوممماع  ضو ال رن حممالومقمم م

وتق    ( 12  الاضمممماء عقى التمييز النن"ممممر  الدول همممممممممممممممممم مضمممممان عدً لحنان نير الموامنين ح"ممممو   جما ي م
وةدمت مروضمم  األمق المتقد  ال ممامي      ( 13  االعتراف ضاضممار حقرر ال رن الوماع  ق  االتراقيات ا ةقيمي 

لقاوا ا ن ممان توجياات مقدن  حتممأن الن اا التمما"مم  لقرر ال رن الوماع د حما ق  حلن التزاً الدول  
الرروف حات ال"مممممممق  الت  ةد   حإجراء قق  مناول وموضممممممموع  لققال  الررنا  لوج شممممممما  لتاييق جمي 

  ( 14  تدعو للى من  ال رن

 مبدأ عدم اإلعا ة القسرية -2 

مبدض عدً ا عان  الا ري  مبدض ضساس  من م ان  الاانون الدول  لقاوا ا ن ان وةانون ال جلين  -41
الق  اقرر جمي  ضشممممممممممم ال ترحيج وناج ض  قرند حغ  النرر عن وضمممممممممممنهد عندما توون تنا  ضسممممممممممم اي  

__________ 

 Principles andق  منتممممو  مروضممممي  األمق المتقد  ال ممممامي  لقاوا ا ن ممممان والرري  النالم  لقاور  المننون م  1انرر المبدض   (9 
Guidelines, supported by practical guidance, on the human rights protection of migrants in 

vulnerable situations 22و 21مد ال"رقتين  
انرر مقكر  التدلج الت  ةدمتاا مروضم  األمق المتقد  ال مامي  لقاوا ا ن مان للى المق م  األو وبي  لقاوا ا ن ماند ق  ةضمي   (10 

  11و 7(د الرارتين 8697/15و  8675/15 ال ق ان  ةق   ن  ن  ون  ت  ضد لس انيا
  10الرار  (د 1986 15انرر القون  المنني  حقاوا ا ن اند التنقي  الناً  ةق  (11 
  26(د الرار  2004 30انرر القون  المنني  حقاوا ا ن اند التنقي  الناً  ةق  (12 
(د 2004(؛ والميثاا النرب  لقاوا ا ن مممممان  9 22تن  عقى حرر ال رن الوماع  االتراقي  األمري ي  لقاوا ا ن ممممماند المان    (13 

(؛ واتراقي  حاوا ا ن مممممان والقريات األسممممماسمممممي  لراح    1 19وب د المان   (؛ وميثاا القاوا األسممممماسمممممي  ل تقان األو  2 26المان   
(د عمقيات ال رن الوماع  الت   5 12(  اقرر الميثاا األقريا  لقاوا ا ن ممممان والتممممنويد المان   4 25الدول الم ممممتاق د المان   

 ت تادف الوماعات الاومي  ضو النرقي  ضو ا ثني  ضو الديني  
تدلج الت  ةدمتاا مروضم  األمق المتقد  ال مامي  لقاوا ا ن مان للى المق م  األو وبي  لقاوا ا ن ماند ق  ةضمي  انرر مقكر  ال (14 

  40للى  13(د الرارات من 8697/15و  8675/15 ال قبين  ةق     ضد لس انيان  ن  ون  ت
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قيب جوتري  ل عتاان حأن تقا الررن سممممي ون منرضممممار لا ر ضممممر  ال ام ن لصمممم حهد مثج الموت ضو التن
المنامق  ضو الناوب  الااسي  ضو ال لن اني  ضو الماين  ضو االض اان ضو االلتراء الا ر  ضو نير حلن من  ضو

قون ضو ُي نطدون لليهد ضو لقناج للى نول  ثالث   االنتااكات الا ير  لقاوا ا ن مممممممممماند ق  الم ان الق  سممممممممممُيناط
 ا عان  الا مممممري  المت مممممق مممممق (  ويت مممممق مبدض عدً ا ون قياا منرضمممممار لا ر حقيا  هوةول تقا االنتااكات 

ا عان  الا مممممممري  حموجب الاانون الدول  لقاوا ا ن مممممممان ح احنه الم ق  نون ض  اسمممممممتثناءد وين ب  عقى 
جمي  األشمممممماا د حمن قياق جمي  المااجريند ق  جمي  األوةاتد حغ  النرر عن موامنتاق وجن مممممميتاق 

  ( 15  ور  ونول جن اق وميقاق الون   وتويتاق الون اني واننداً جن يتاق ووضناق من حيث الا

ر مبدض عدً ا عان  الا مري  عقى ضنه ين ب  عقى ماعر  واسمن  من ماامر الضمر  الق   -42 وةد ُق مِ 
ال ام ن لصممممم حهد وين غ  ت بياه لمن  عون  األشممممماا  ق  حاالت احتمال تنرضممممماق النتااكات ل ير   

الت  تادن الق  ق  القيا د وسمممم م  التمممما  ضو حريتهد والتنقيب وسمممموء لقاوا ا ن مممماند مثج الماامر  
وق  يروف منين د اتممممممممج التاييق الررن  لا ر الضمممممممر  الق  ال ام ن لصممممممم حهد ضممممممممن    ( 16  المنامق 

 عناصر ضلرىد لم اني  التمت  حالقاوا االةت"انا  واالجتما ي  ضو م توى التمت  هاا 

 لحدو  الدول ةحنا ة حقوق اإلنسان على ا -3 

ين غ  ضن تتاح لقمااجرين القين ا"مممممممممقون للى القدون الدولي د حغ  النرر عن كيفي  سمممممممممررتقد   -43
لحا كمانوا جزءار من تمدقامات ضوسمممممممممممممم  و/ضو ماتق م د لم مانيم  التمت  حقاوةاق ا ن ممممممممممممممانيم د حمما ق  حلمن  ومما

جراء تاييق كامج الحتياجاتاق من الرقو  الررنا  وال مممرين  لرروقاقد وا حال  للى ال مممق ات المات"ممم   
حماا  حاوا ا ن مممماند حما ق  حلن الق"ممممول عقى القووءد ح ريا  مرا ي  لق ممممن ول عت ا ات الون مممماني   
وين  الاممانون الممدول  لقاوا ا ن مممممممممممممممان عقى ضن لوممج قرن ح  التممماس مقوممأ ق  هقممدان ضلرى والتمت  حمه  

ضن الوصممممول الرنق  للى ا ةقيق شممممرط م ممممب  ضسمممماسمممم   ويؤكد المار  الاا     ( 17  ل صممممار من االضمممم اان
  ( 18  لمما س  الق  ق  التماس القووء

الننف  -44 المناولمممم  لقممممماامممم  األ واح ومن   الا وات الوةمممماعيمممم   اتامممماح جمي   الممممدول  ويتنين عقى 
قامانون د وةمد التزممت حمالتنماون نوليمار  ناماح األ واح ومن  وليمات الماماجرين وإصممممممممممممممماحماتاقد وقامار ل( 19  المررط
وكانت الا مممممماعر ق  األ واح عقى القدون الدولي  نتيو  مأسمممممماوي  العتمان الدول حتمممممم ج متزايد    ( 20  الدول 

وةد ُاند  لتمال   ( 21  عقى الن مممممم ر د ومراق   القدون لا ج لةقيمااد والرنل ق  مقاول  لق ممممممي ر  عقى الاور 
الدول  الق  يؤن  للى حرمان المااجرين من الق"ممممممممول عقى الم مممممممماعد  ال بي  والمياا والغقاء والوسمممممممماعج 

__________ 

صممراح  ق  اتراقي  مناتضمم  التنقيب ونيرا من ضممروي المنامق   ق  لما  الاانون الدول  لقاوا ا ن مماند يرن حرر ا عان  الا ممري    ( 15  
(  16واالتراقي  الدولي  لقماا  جمي  األشممماا  من االلتراء الا مممر   المان    ( 3 المان    ضو الناوب  الااسمممي  ضو ال لن ممماني  ضو الماين  

ال جلين ومالب  القووء للى البقدان الت  ةد ( عون   1951من االتراقي  الااصممممممممممم  هوضممممممممممم  ال جلين  اتراقي  عاً    33وتقرر المان   
   42للى    36د الرارات من  A/HRC/37/50يتنرضون قياا لا ر االض اان  ولمزيد من النااش حول عدً ا عان  الا ري د انرر  

عقى الراحط التال ل   المروضمممي  ال مممامي  لقاوا ا ن ممماند ممبدض عدً ا عان  الا مممري  حموجب الاانون الدول  لقاوا ا ن مممانمد متاح (16 
www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrinciplenon-

refoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf  
 ( 1 14ا ع ن النالم  لقاوا ا ن اند المان   (17 
د 3مروضممي  األمق المتقد  ال ممام  لتممؤون ال جليند الا   حات النااط النتممر حتممأن حماا  ال جلين والاور  الماتق  د الر"ممج   (18 

  www.unhcr.org/50a4c0a89.htmlمتاح  عقى الراحط التال ل 
 19) A/HRC/32/39  75د الرار  
  24د الرار  73/195ةرا  الومني  النام   (20 
 21) A/72/335 13للى  8د الرارات  

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrinciplenon-refoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrinciplenon-refoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.unhcr.org/50a4c0a89.html
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األسممممممماسمممممممي  لق ااء عقى ةيد القيا  حمثاح  تنقيب وي"ممممممم   تاديدار لقق  ق  القيا   والتألير ق  ال قث عن 
تقديد موان  آمن  لقنزولد ةد ُاند  ضاضممممممممار حمثاح     المااجرين الم روبين ق  البر وال قر وإنااحتقد وكقلن ق 

 تنقيب ضو سوء منامق  وياوض الق  ق  القيا  

ت تادً  ويا  عقى عات  الدول واجب من  وجبر استاداً الاو  نير المبر  ق  لنراح الاانوند وضال -45
وةد ُتنتبطر     ( 22  المنتممممممممون الاو  لال عندما ا ون حلن ضممممممممرو يار لقغاا  ومتناسمممممممم ار تمامار م  الادف المتممممممممرول

دد عندما تنرق حننفد ضو تؤن  قنقيار للى يروف ةاسمممممممي  لقمااجريند حمثاح  تنقيب ضو سممممممموء   عمقيات ال"ممممممم 
 منامق  وانتااكات لقق  ق  القيا  

د ق  لنام  الرروف المنيتممممممي  المز ي د الت  تق توثيااا عقى ضناا تتمممممممج   -46 وت مممممماق عمقيات ال"مممممم 
لننف الون ممم  والون مممان  والقرمان من ضمممرو ات القيا   وال ام ن لقدول ضن تتمممير للى االعتداء البدن  وا

تقداات تتممغيقي  اسممتثناعي  ضو نير متناسمم    مثج حوق تدقاات الاور د ضو وجون حال  موا   صممقي  عام  
 ( ضو للى يروف ضلرى لتبرير تقا ا جراءات 19-مثج كوقيد

ا ال رج حقماا  حاوا ا ن ممممممممممممان لامرال ق  سممممممممممممياا الاور  والدول مقزم  حموجب اتراقي  حاو  -47
المدوليم   وين ب  حلمن عقى كمج مرمج يوجمد ضمممممممممممممممن الوالام  الاضمممممممممممممماعيم  لقمدولم  المننيم د حمما ق  حلمن الوالام  

 الاضاعي  الناشل  عن نول  تما س  ةاح  قنقي  لا ج حدونتا 

اقد حتمممممم ج متزايد لا ر الننف  ويتنرض األمرال المااجروند وال سمممممميما نير الم"ممممممقوبين هقوي  -48
الون ممممممم  والون مممممممان  من جانب الماربين والمتاجرين ونيرتق من الواات الراعق د ولا ر هيناق لقنمج ضو 
لج مما تق عقى مممما سممممممممممممممم  الون  من ضجممج ال امماء لقق"ممممممممممممممول عقى المرو  ضو المممأوى ضو الاوت ضو المممال  

ج األمرال المااجرين ومالب  القووءد حمن قياق وسمممممممممياسمممممممممات الاور  ضو القووء التاييدا  تون   ( 23  لرح تاق
األمرال نير الم"ممممقوبين ضو المنر"ممممقين عن حوياقد عرضمممم  حتمممم ج لا  لقمنانا  من الننف واالعتداء 

ويؤن  توريق عبو  القدون نير النرام  للى    ( 24  ضثناء  حق  الاور  الت  ااومون هاا وق  هقدان الما"ممممممممد
  ( 25  ياقزيان  ل ر ق"ج األمرال عن والد

د للى تراةق حاالت الضممممنفد حما ق  حلن تقن الااعم  عقى ضشمممم ال   -49 وكثيرار ما تؤن  عمقيات ال"مممم 
متندن  ومتدالق  من التمييزد مثج التمييز عقى ضسممممممممماس نول الون د وال مممممممممند والنراد واألصمممممممممج ا ثن د  

الون مماني د ونير حلن من النوامج  وين غ   والون ممي د والوضمم  من حيث الاور د والميج الون مم د والاوي  
لقدول ضن تقم  المااجرين ق  جمي  مراحج عمقي  الاور  وضن تضممممممممن الوصمممممممول للى الندال  لمنالو  ض  
منامق  تمييزي  ضو انتااكات لقاوا ا ن مممان يتنرضمممون لاا  وةدً المار  الاا  التوجيه للى الدول حتمممأن  

   ( 26  ال  لومي  المااجرين ق  كج مرحق  من مراحج عمقي  الاور لتاح  سممممممممممممبج الوصممممممممممممول الرنال للى الند
وع و  عقى حلند ةدمت القون  المنني  حقماا  حاوا جمي  النمال المااجرين وضقران ضسمممممممممرتق ولون  حاوا  
ال رج للى الدول توجياات مرا ي  لرروف األمرال حتمممممممممممممأن كرال  ضممممممممممممممانات ا جراءات الاانوني  الواج    

  ( 27  ل المااجرين للى الندال ووصول األمرا

__________ 

 انرر الم ان  األساسي  المتنقا  حاستاداً الاو  واألسقق  النا ي  من جانب المويرين الم قرين حإنراح الاوانين  (22 
 23) A/74/23521الرار    د  
  20المرج  نر هد الرار   (24  
  24المرج  نر هد الرار   (25  
  26) A/HRC/35/25 65للى  63د الرارات من  
(  2017 23( لقون  المنني  حقماا  حاوا جمي  النمال المااجرين وضقران ضسمممممممرتق/ ةق 2017 4انرر التنقي  الناً المتمممممممتر   ةق  (27 

  19للى  14الرارات لقون  حاوا ال رجد 
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 ال زامات البحث واإلنقاذ بنوجب القانون الدولي -4 

من واجمب المدول ضن توقر لمدمم  حقمث وإناماح كماليم  وقنمالم  ق  ال قر  وتقًز اترماقيم  األمق المتقمد   -50
ن هتاداق سمممممممممممان  ال مممممممممممر  1974واالتراقي  الدولي  ل ممممممممممم م  القيا  ق  ال قر لناً    1982لاانون ال قا  لناً 

الم مممممممماعد  للى األشمممممممماا  القين انثر عقياق ق  ال قر منرضممممممممين لا ر الضمممممممميالد وإنااح األشمممممممماا   
الم روبين لحا ضهقغوا حقاجتاق للى الم مممممماعد   وتقا االلتزاً ةاعق نون اعت ا  لون ممممممي  تؤالء األشمممممماا  ضو 

المدول األمراف لي   1979اً  وضممممممممممممممناق ضو يروقاق  وتقًز االترماقيم  المدوليم  لق قمث وا ناماح ق  ال قما  لنم 
حضممممممان تاداق الم ممممماعد  للى ض  شممممما  م روي ق  ال قر قق مممممبد هج ضاضمممممار هتوقير احتياجاته ال بي   
األوليم  ضو نيرتما من االحتيماجماتد وت ممممممممممممممقيممه للى م مان آمن  وتن  االترماقيم  المدوليم  لق قمث وا ناماح ق   

ت عن حمانث اسممممممممممممممتغماثم  ضن تتامق لجراءر قو يمار لحا ال قما  عقى ضن عقى ض  وحمد  حقمث وإناماح تتقاى منقومما
 كانت ق  وض  ام ناا من الم اعد  

 والدول مقزم  ضاضمممممممار حاحتراً االلتزامات المن"مممممممو  عقياا ق  الاانون الدول  لقاوا ا ن ممممممماند  -51
سمميما الق  ق  القيا د وال ام ناا ضن تتر  الركاي ق  المياا الدولي  نون لم اني  الق"ممول عقى الم مماعد   وال 

ا ن اني  والدعق ال ب د كما ال ام ناا ضن تتاق لجراءات ةانوني   عان  الركاي للى حاالت يتنرضون قياا 
 ميناء ُاتا  لليه عقى ضنه آمن لا ر انتااكات حاوا ا ن ان  وال اووز لنزال المااجرين لال ق  

د للى حد كبير من قر  وةول كا ث  حقري  تؤن  للى ل مممممماعر ق  األ واح   -52 وتزيد عمقيات ال"مممممم 
  وعمقيات  ( 28  والمااجرون من الن ممممماء والرتيات والرتيان ضكثر عرضممممم  لا ر الغرا ضو تبوط حرا   الو مممممق

اماجرين الاماعمين ق  مواقمات نير صممممممممممممممالقم  ل حقما ( ما عمان م وما  جمالم وماالنورافم  التاق  عن الم
ومال ممممممممممممممقمبم الومما يم  الت  تنرمقتما الوامات الرماعقم  والوك ء التماحنين لقمدولم  ال تتر  م  التزاممات ال قمث  

   (30( 29  وا نااح وةد تؤن  ضاضمممممممممممممار للى انتااكات ضلرى لقاوا ا ن ممممممممممممماند حما ق  حلن ا عان  الا مممممممممممممري 
ا م الت  تقًر ال ممرن الااصمم د حما ق  حلن ال ممرن التوا ي  وةوا ي ا نااح التاحن  وسممياسممات مالموان  المغق

  ( 31  لقمنرمات نير الق ومي د من ميناء آمن حند ا نااح نير ةانوني  حموجب الاانون الدول 

 و اوات الّ د ومنارواته - ال 

  ونال ار  ( 32  يانتاا تد يويار كثيرار ما ت ممممممممممتويب الدول لتدقاات الاور  عن مري  لنتمممممممممماء حواجز وز  -35
د كتدهير لرنل المااجرين ضو مناةبتاق ضو اسمممممممتاداقاق ق  لما  اسمممممممتراتيويات ضوسممممممم   ما ُتنراق عمقيات ال"ممممممم 

د ومما سماتهد للى جانب نتمر القواجز المانا  ومندات المراق   والرنل المتادم  عقى  ن اةار  ق مياسمات ال"م 
الماماجرين  ويموت آالف الماماجرين ح ريام  ممأسمممممممممممممماويم  كمج عماً   القمدوند تن و  عقى مامامر تامدن حيما 

ضثناء مقاولتاق عبو  القدون البري  وال قري  الدولي ؛ ويؤثر اسمممممممممتاداً سمممممممممق ات القدون لقاو  ضثناء عمقيات 
 االعتراض وا عان  الموجز  تأثيرار كبيرار عقى صق  المااجرين وس متاق ضثناء النبو  

وق  ال منوات األلير  ول ل المتماو   النام  المتنقا  هاقا التاريرد ُضهقع عن حدوث عمقيات صمد   -54
عقى مول منرق مرا الاور  من جمي  منام  النالق الت  تتمممماد تدقاات ماتق   لقمااجرين  وق  حن  

__________ 

 28) A/72/215  11د الرار  
 الم اتم  المادم  من موق  ال جلين ق  ضستراليا  (29 
  30) Global Legal Action Network, “Drift-backs and torture on the Aegean  د متاح عقى 2021آحا /ما س ”د

  www.glanlaw.org/aegean-push-backsالراحط التال ل 
 31) A/73/314 61للى  59د الرارات من  
 32) A/HRC/35/25  29د الرار  

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.glanlaw.org/aegean-push-backs
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لقمااجرين نون  القاالتد تقولت الم"مممممممال  المتمممممممروع  لقدول ق  لنا   القدون للى اعتاال وإعان  جما ي 
تاييق قرن  ألوجه الضمممممممنف واحتياجات القماا   وضنت ع ممممممم ر  نو يات القدون للى تنميق نا  يركز عقى 

  ( 33  األمن ويزيد من ل ر انتااكات حاوا ا ن ان

وةد ضثا  النديد من الم ماتمات مااوف حتمأن لنا   القدون اليوناني  عقى حدونتا البري  وال قري   -55
  وتا  اليونان عقى مري  الاور  ق  شمممرا ال قر األهي  المتوسمممطد وت  تنتمممر ( 34  ى ال مممواءم  تركيا عق

ضقرة  نو يات القدون ولرر ال ممممممممواحج ق  لما  النمقيات القدونا  الومني  والمتممممممممترك  ل تقان األو وب د 
ان  ع مممممممممممممم ر    وع و  عقى زي ( 35  حالتناون م  وكال  حرس القدون ولرر ال ممممممممممممممواحج األو وبي   قرونتو (

د الت  ضنت قنقيمار للى من  نلول عتممممممممممممممرات اآلالف  2020من ام  لارروس القمدونام  البريم  منمق آحا /مما س 
د تقاى المار  الاما  انعماءات حمأن  ( 36  من الماماجرين وممالب  القووء ومرنتق حمإجراءات موجز  وجمما يم 

د عقى القدون البري  تتق ضاضمممممممممممار من المنام  القضمممممممممممري د حم ا ق  حلن مراكز االسمممممممممممتق ال  عمقيات ال"ممممممممممم 
  وجرى ضاضممممممممار توثي  زيان  ق  عمقيات ال"ممممممممد ق  حقر لاو د من المياا ا ةقيمي  اليوناني د  ( 37  واالحتواز

 9  798حال  تتمممج   321وكقلن من جز   ونس وسمماموس وسمميم د حيث سمموج ضحد ضصممقاي الم"ممقق   
  ( 38  2020مااجرار هين آحا /ما س وكانون األول/نا مبر 

وتريد التاا ير حأن كرواتيا نتممرت عدنار كبيرار من ضمم اط التممرم د قضمم ر عن ضجاز  تاني  لقرصممد  -56
  وم  حلند و نت انعاءات ( 39  ال "ممممر  والرانا   لقدونتا م  البوسممممن  والارسممممن وصممممربياد كتدهير لقرنل

من عم  هوةول عمقيات صمممممممممممممد  نير متمممممممممممممرول وعنيف عقى ع ة  حنمقيات عقى القدون وعمقيات ترحيج 
وق  الرتر     ( 40  األ اضمم  الورواتي د وكوزء من سممق ممق  من عمقيات صممد  من لا اليا للى البوسممن  والارسممن

 عمقي  صممد   22  500د سمموج ضحد ضصممقاي الم"ممقق   2020للى تتممرين الثان /نوقمبر   2019من ضاا /مايو  
المااجرين عن ال مممرة  ضو االهتزاز ضو تدمير  د للى جانب تاا ير عديد  من  ( 41  عنير  للى البوسمممن  والارسمممن

د ( 42  الممتقومماتد وا يممقاء ضو االعتممداء البممدنييند والمنممامقمم  الم مممممممممممممميلمم  ضو الماينمم د حممما ق  حلممن لامرممال
__________ 

موضمممممممممول مراق   ويم ن ضن ا ون له ضثر توريد الررن من لن مممممممممانيتهد مما   قانامج النا  الق  يركز عقى األمن المااجرين عقى ضنا (33 
يؤن  للى زيان  ةبول التداهير الوما ي  ضمممدتق هدعوى ضناق اتممم قون متاديدارم لق ممميان  واألمن الاوميين  وتتراةق تقا النمقي  ح مممبب 

  45للى  42ت من الراراد A/HRC/45/9التقول نقو األتمت  واستاداً ال اعرات هدون ميا   انرر 
انرر الم مممماتمات المادم  من منرم  النرو الدولي د و اح   الدعق االجتماع  لقتمممم ايد وشمممم     صممممد الننف القدون د والموق    (34 

رًو  ال قمما   يد وتيومن  ايت  ووت د و اح مم  ممما   ليب360الممدانمرك  ل جليند والموق  اليونممان  ل جليند وحاوا ا ن مممممممممممممممان  
سمممتيتووت د ومنرم  األمق المتقد  لق رول   اليوني ممميف(د ضممممن جاات ضلرىد والم ممماتم  المتمممترك  الت  ةدماا   القر (د ومنرم 

 المركز األيرلند  لقاوا ا ن اند والوامن  الومني  ق  ضيرلندا نالوا د وش    النمج الاانون  النالمي  
د ضكثر  2020و 2015أن لرر ال مممممممممممممواحج اليونان  ضناقد هين عام  انرر الم ممممممممممممماتم  المادم  من اليونان  ُضهِقع المار  الاا  ح (35 

مااجرد ومب  تداهير لقوتممف والوةاا  تمتمميار م  ةانون االتقان األو وب   وات نت ال ممق ات الومني  وضعوان وكال     319  000 من
 ق  حلن ق  لما  عمقيات ا عان   القدون ولرر ال واحج األو وبي  مدون  سقو د وتق التقاي  ق  االتاامات ح وء المنامق د حما

  د المتاح عقى الراحط التال ل GRC 1/2020انرر  (36 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25116 د

  واستواح  اليوناند المتاح  عقى الراحط التال ل 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35244  

شمممممم     صممممممد الننف القدون  وتيومن  ايت  ووت   وتريد التاا ير حأن التممممممرم  ال"ممممممربي  نرقت انرر الم مممممماتمات المادم  من  (37 
 عمقيات صد  للى مادونيا التمالي  وبقغا يا ح ريا  مماثق ؛ انرر الم اتم  المادم  من منرم  كقي اكتيف 

 الم اتم  المادم  من  اح   ما   ليبيرًو  (38 
 الم اتم  المادم  من كرواتيا  (39 
 40) A/HRC/44/42/Add.2 وانرر الم اتمات المادم  من ش     صد الننف القدون  68للى  64د الرارات من   
 الم اتم  المادم  من الموق  الدانمرك  ل جلين  (41 
 الم اتم  المادم  من منرم  لنااح ال رول   (42 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25116
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35244
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واالعتاال ضو االحتواز التن مممممممممممرييند ل ل تقن النمقيات  وسممممممممممموقت منرم  من منرمات الموتم  المدن  
وةد مننت ال مق ات الورواتي  مرا ار التدةي  الناً ق  النمقيات    ( 43  ينحاالت صمد  عنير  ضمد ضمرال مااجر 

  ( 44  القدونا 

وال يزال المار  الاما  اتممممممممممممممنر حمالاق  لزاء التاما ير المتنقام  حنمقيمات صمممممممممممممممد  ضعمدان كبير  من  -57
  ويُمد عى  د وتو مما ُانمد  حمثماحم  عمقيمات مرن جمماع ( 45  2014الماماجرين من الوزاعر للى النيور منمق عماً  

ضن عمقيات ال"مممممممممممد  تقا ُتنراق من ل ل ةواقج م سممممممممممممي م  عان  المااجرين النيوريين للى ضوماناق من ةبج  
سق ات لنراح الاانون الوزاعري د وكقلن من ل ل عمقيات مرن جما ي  نير منقن د حالاري من القدون م  

  االةت"مممممممممممممممماناممم  لمممدول نري ضقريقيممماد النيورد لقماممماجرين نير النيورييند ومنرماق من من اممم  الومممماعممم 
وضقانت التاا ير ضن الوزاعر مرنت ح"مممو   نير    ( 46  يتر  ملات األشممماا  عالاين ق  هيل  صمممقراوي  مما

جن ممي  عقى األةج للى النيورد حمن قياق النديد من الن مماء واألمرالد قضمم ر عن   20ةانوني  مااجرين من  
 ي ؛ وضقانت التاا ير حأن ضقران األمن ق"مممممممممممممقواد ق  حن  مالب  القووء من هقدان ضقريقي  وشمممممممممممممرا ضوسممممممممممممم 

  ( 47  القاالتد األمرال عن ضسرتق ضثناء االعتااالت الوما ي د وجرنوا المااجرين من ممتقواتاق

ج منرماق للى تتممممممممان وم"ممممممممر  2020وق  عاً  -58 د ُمِرن آالف المااجرين جما يار من ليبيا وُض سممممممممِ
د األشممماا  القين ضلا  عقياق الق   حالاري من المن ا  القدونا د وشممممقت عمقيات    ( 48  وال مممونان ال"ممم 

وكمقلمن المقتوزين ق  المنمام  القضممممممممممممممريم  ق  جمي  ضنقماء البقمد والمقترطا هاق ق  مراكز االحتوماز ةبمج 
ترحيقاقد وتو مما حمدث نون لم مانيم  الوصممممممممممممممول للى لجراءات القووء ضو لجراءات قرنام د وكثيرار مما ان وت  

ل ير عبر ال"قراء ق  مرك ات نير آمن د وشمقت موامنين من هقدان ثالث  ق  يروف تن و    عقى ناج
  ( 49  عقى ماامر لعان  ة ري  مت ق ق 

وق  ةبر د ُضهِقع عن عمقيات صمممممممممممممد  مااجرين والجلين للى لبنان وتركياد حما ق  حلن من تق من  - 59
الحتياجاتاق من القماا  ضو لقماامر الت  يتنرضمون  ضصمج لبنان  وقق م ين  وسمو  د نون لجراء تاييق قرن  

د ااال لن ةوات لرر ال ممواحج الابرصممي  صممدت ق  ال قر ضكثر 2020ومنق آحا /ما س    ( 50  لاا عند عونتاق 
  وكان ال جلون  ( 51  شممما  ةانمار من لبنان ضو تاقت عناق ضو مرنتاق ضو ضعانتاق حإجراءات موجز    200من 

__________ 

 المرج  نر ه  (43 
وا ا ن ممممان ضماً موق  حاوا ا ن ممممان ق  نو ته ال ممممانسمممم  واأل بنيند والمتاح انرر البيان الق  ضنلت حه المروضمممم  ال ممممامي  لقا (44 

  عقى الراحط التال ل 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=26806  

 45) Migration Trends from, to and within the Niger: 2016–2019, sect. 3.3 (p. 12) and sect. 3.5 (p. 15)د  
   https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom-niger-four-year-report.pdfمتاح عقى الراحط التال ل 

  A/HRC/41/38/Add.1انرر  (46 
د متاح عقى الراحط  2020تتممممممرين األول/ضكتوبر    9المرج  نر ممممممه؛ وتيومن  ايت  ووت د مالوزاعرل مرن مااجرين ومالب  لووءمد   (47 

  https://www.hrw.org/ar/news/2020/10/09/376645التال ل 
ن القيمما  والموتل ال جلون والمامماجرون مقمماصممممممممممممممرون وسممممممممممممممط حقامم  مررنمم  من االنتامماكممات ق  ليبيممام منرممم  النرو الممدوليمم د مهي (48 

  ق  الن ا  ا نوقيزي د جزء نير متاح ق  الن ا  النربي (د متاح عقى الراحط التال ل  34و 33 ال"رقتان 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1930842020ARABIC.pdf   ؛ مروضممممممممي  األمق المتقد

   د متاح عقى الراحط التال ل2020ني ان/ضهريج  28لقاوا ا ن اند لحام  لع مي  حتأن ليبياد 
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25834&LangID=A  

منرمم  النرو المدوليم د م هين القيما  والموتل ال جلون والماماجرون مقماصممممممممممممممرون وسممممممممممممممط حقام  مررنم  من االنتاماكمات ق  ليبيمام   (49 
 زي د جزء نير متاح ق  الن ا  النربي (  ق  الن ا  ا نوقي  34و 33 ال"رقتان 

 50) A/HRC/46/23  40د الرار  
 الم اتم  المادم  من منرم  تيومن  ايت  ووت   (51 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fLangID=E&NewsID=26806
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom-niger-four-year-report.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2020/10/09/376645
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1930842020ARABIC.pdf
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25834&LangID=A
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ق ا نا   الابرصمممممي  التركي  للى تركيا منرضمممممين حتممممم ج لا  لا ر ا عان  الا مممممري   ال مممممو يون القين ضعانتا 
   ( 52  المت ق ق  للى الوماو ي  النربي  ال و ي  

وتريد التاا ير حأن الم  ممممين ونواتيماال ضوةرتا وضعانتا مااجرين نان  منرماق تندو اس وسمممماقروا   -60
تتيقا لاق لم اني  الوصممممممول للى لجراءات قرنا   وق  نواتيماالد  ق  ما ا مممممممى مةواقجم وضعانتاتقد نون ضن 

وكانون    2020تتممممير التاا ير للى ضن مالاواقجم واجات مواةف تت ممممق حالتمييز والوصممممق  وق  ضيقول/سممممبتمبر  
د ضعقنت ح وم  نواتيماال حال  لنقا  ق  عد  ماامناتد وضحنت قنقيار حاسممممممممممممممتاداً الاو  2021الثان /يناير  

  ( 53  19-ومناتد و ب ت المااجرين ق  مالاواقجم حانتتا  جاعق  كوقيدلقج الت 

وق  هولنداد تبين لقمق م  األو وبي  لقاوا ا ن ممان ضن حرس القدون نرق ممما سمم  مت مما  تتمثج  -61
د  حمثاح  مرن جماع د ليما يتنق  حمادم  مق ات   ق  لعان  األشمممممممماا  للى هي  وسمد وت  سممممممممياسمممممممم  ُتنط

س من التميتماند حمن قياق األمرالد القين لق تاضم  مق اتاق المتور   عقى القدون السمتنراض  القووء الرو 
قوا نون تاييق مناسممممممب لماامر ا عان  الا ممممممري  المت ممممممق ممممممق  الوبير  ووث   المروض    ( 54  سممممممقيقد والقين ُ حِ 

  ( 55  2015البولند  لقاوا ا ن ان حاالت مماثق  ق  عاً 

 ل ات الّ داو خدام القوة في عن -1 

ا ر  المار  الاا  ا عراي عن ةقاه من ضن حن  عمقيات ال"د ان وت ضاضار عقى استاداً  -62
الاو د ق  انتاا  لقاواعد والمنايير الدولي د مثج الضمريد وال"من  الوارباع د وعبو  األناا  ة مرارد وتوريد  

اان الا مر د والترتي  الو مد  نير المااجرين من م ح ماقد ضحيانار ق  يروف جوي  سميل د وضوضمال ا ج
وت  منامق  يبدو ضن الا"مممممد    -المراع  ل عت ا ات الون ممممماني د وم ء  لوس المااجرين ح"مممممق ان حالرش 

وق     ( 56  مناا للضممممال المااجرين لقتنقيب ونيرا من ضممممروي المنامق  الااسممممي  ضو ال لن مممماني  ضو الماين 
ن مااجرين وصمممممقوا ق  موموعات كبير  حاسمممممتاداً عتمممممواع   حاالت ضلرىد اسمممممتادقت سمممممق ات لنراح الاانو 

لقمايوممات الويميمماعيمم  والمممداق  الممماعيمم  وماممقوقممات اال ت مماً القرك  كمماسممممممممممممممتراتيويمم  لمن  نلول الوممماعممات  
  وةد ضسممممررت تقا القوانثد عقى نقو يؤسممممف لهد عن لصمممماحات ل ير  هج ول مممماعر  ( 57  وتروي اا وترريااا

__________ 

 المتوس ي  لقاوا ا ن ان  -الم اتم  المادم  من منرم  كي ا والت    األو وبي   (52 
 الم اتم  المادم  من منرم  الررن ي  ان الدولي   (53 
 (   17/43643و 17/42902و 17/40503 ال ق ات  ةق  ً     وآلرون ضد هولنداالمق م  األو وبي  لقاوا ا ن اند  (54 
ضشمممممما ت مقكر  المروض البولند  لقاوا ا ن ممممممان ضاضممممممار للى ضن المنرمات نير الق ومي  ُمِننت من نلول األماكن الت  ضجريت   (55 

 قياا تقا ا جراءات 
  د متاح عقى الراحط التال ل2020حزيران/يونيه  19تر  ال"ان  عن المار ين الااصيند انرر البيان المت (56 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25976   انرر ضاضممار الرسممال  CRO 
  د المتاح  عقى الراحط التال ل 1/2020

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25355 د
  و ن كرواتياد المتاح عقى الراحط التال ل 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35470انرر الم مممممممممممممماتمم  المامدم    ؛
 من كرواتيا  

 ليما يتنق  هانغا يا(د المتاح    2015ضيقول/سمممبتمبر    16انررد عقى سمممبيج المثالد المؤتمر ال"مممقر  الق  عادا األمين الناً ق   (57 
التمممممال ل   الراحط  -www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-09-16/secretary-generals-pressعقى 

conference-full-transcript; “UNHCR disappointed by scenes of violence at Idomeni”  ضهريج/ 11د ق 
-www.unhcr.org/news/latest/2016/4/570bb49d6/unhcr-disappointed-scenesد متاح ق  2016ني ممممممممان  

violence-idomeni  آحا / 23؛ والبيان الق  ضنلى حه المار  الاا  المنن  حقاوا ا ن ممممممممممممان لقمااجرين  حتممممممممممممأن اليونان(د 
  د متاح عقى الراحط التال ل 2020 ما س

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25736&LangID=E  

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=25976
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25355
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35470؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35470؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35470؛
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-09-16/secretary-generals-press-conference-full-transcript
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-09-16/secretary-generals-press-conference-full-transcript
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/4/570bb49d6/unhcr-disappointed-scenes-violence-idomeni
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/4/570bb49d6/unhcr-disappointed-scenes-violence-idomeni
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=25736&LangID=E


A/HRC/47/30 

13 GE.21-05969 

د وصمممممدت ل له ال مممممق ات ا يراني  موموع  من 2020ق  األ واح  وضسمممممرر حانث وة  ق  حزيران/يونيه 
ضشممممممممممممممامما د من هيناق مرممج واحممدد   10المامماجرين األقغممان عبر نار حممدون د عن ماتممج ممما ال ااممج عن  

  ( 58  آلرين 15والتراء 

 ايتفاةات الثنائ ة والن عد ة األطراف -2 

يرحممب المار  الامما  هممدلول الممدول ق  اترمماةممات ثنمماعيمم  ومتنممدن  األمراف لتاممداق اسممممممممممممممتومماحممات  -63
متممممترك  لقتقداات المت"ممممق  حالاور   ولون ال ام ن اسممممتاداً تقا االتراةات كاسممممتراتيوي  لتواوز التزامات  

 حيج المااجرين نون ضمانات قرنا  حاوا ا ن ان ضو لاتق عمقيات تر 

 – ولي  حالضمممممرو   البقد األصمممممق  لقمااجر   –ومن شمممممأن ةرا ات لعان  المااجرين للى هقد مآمنم   -64
عقى ضسممممماس اتراةات لعان  الابول ضن تادن حانتاا  حرر ال رن الوماع  ضو مبدض عدً ا عان  الا مممممري  لن 

وال تور  التأكيدات الدهقوماسممممممممي  الت  توقر    ( 59  كج مااجر لق تتضمممممممممن تقا الارا ات تاييمار قرناار لوضمممممممم 
  ( 60  ضمانات هين الدول المرِسق  والدول الم تاِبق  لقت"د  حقيا  لماامر ا عان  الا ري  الررنا 

اترماا البقمد   -د ضنى اترماا هين ح ومم  كنمدا وح ومم  الوالامات المتقمد  األمري يم   2004ومنمق عماً  -65
للى تاييممد الوصممممممممممممممول للى ا ةقيق والقووء  وبمماسممممممممممممممتثنمماء القمماالت الت  ين ب  قيامما ضحممد    -الثممالممث اآلمن  

د انتبر األقران القين يقتم مممممممممممممون القووء حند نلولاق كندا من الوالاات المتقد  ق  ( 61  االسمممممممممممممتثناءات الاقيق 
للى الوالاممات   موان  الممدلول البريمم  نير مؤتقين  حممالمم  مق مماتاق للى موق  الاور  وال جليند وُينممانون 

وةمد مننمت منرممات الموتم  الممدن  مرا ار وتورا ار ق  االترماا ضمماً المق مم  ح ممممممممممممممبمب ماماوف     ( 62  المتقمد 
د ضصمممممممد ت المق م  االتقانا  الوندا  ةرا ار  2020االحتواز التن مممممممر  وا عان  الا مممممممري   وق  تموز/يوليه  

 ني  نير نااع  حإلغاء اتراا البقد الثالث اآلمن لقمر  الثا

حتممممممأن معمقيات لعان  الابول نير الرسمممممممي مد    1996وبموجب اتراا ثناع  م  سممممممقوقينيا ق  عاً  -66
كيقومترات  10ُيزعق ضن ال ممق ات ا ا الي  تتمما   ق  صممد المااجرين القين ُيقاى عقياق الق   عقى حند 

االلتزامات الرسمممممممممممممممي  ق  لما  االتقان األو وب   من القدون  ويرترض ضن عمقيات ا عان  تقا ُتنر ق لا ج 
   (63 والاانون الدول د وتؤن  للى لعان  ة ممري  مت ممق ممق  للى البوسممن  والارسممن عن مري  سممقوقينيا وكرواتيا

ا   وق  ح ق صممد  مؤلرارد تبين لمق م  ق   وما ضن شممرم  القدون ا ا الي  انتا ت حاوا مااجر تق صممد 
د مما ضنى للى  يتممه ق  حال  من النوز  وةضممت  2020البوسممن  والارسممن ق  عاً من مدين  تري ممتا للى 

المق مم  حمأن محماالت لعمان  الابول نير الرسممممممممممممممميم م تنتامن المدسممممممممممممممتو  ا ا مال  والتزاممات لا ماليما حموجمب  
 وُةدمت ق  سمممممممممممقوقينيا منون ةانوني  مماثق  لوةف تقا   ( 64  المناتدات ا ةقيمي  والدولي  لقاوا ا ن مممممممممممان

__________ 

  د المتاح عقى الراحط التال ل IRN 15/2020انرر الرسال   (58 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25360   

 59) A/HRC/37/50  44د الرار  
  48للى  45لمرج  نر هد الرارات من ا (60 
الم ممممماتم  المادم  من كندا  تتممممممج االسمممممتثناءات األشممممماا  القين لدياق ضحد ضقران األسمممممر  ق  كنداد والا"مممممر نير الم"مممممقوبين  (61 

ر  هقوياقد واألشممماا  القين اقمقون وثيا  سمممرر سممما ي  المرنول صمممان   عن كنداد واألشممماا  القين تق من هقد منرى من التأشمممي
لوندا ولوناق اقتاجون للى تأشممممير  لدلول الوالاات المتقد  األمري ي د قضمممم ر عن األشمممماا  القين لدياق ةضممممااا تدلج مق  لما   
الم"ممممممقق  النام مد مثج ةضممممممااا عاوب  ا عداً  ينرق مبدض عدً ا عان  الا ممممممري  ةانون الاور  وحماا  ال جلين  وي ممممممتند التناون 

 متقد  للى ممبدضم مرانا ضن األقران ماوب ضن ا البوا حالقووء ق  ضول هقد آمن يدلقونهم الوند  م  الوالاات ال
 الم اتم  المادم  من منرم  النرو الدولي   (62 
 انرر التاريرين المادمين من الموق  الدانمرك  ل جلين واليوني يف   (63 
 الم اتم  المادم  من الموق  الدانمرك  ل جلين  (64 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25360
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ح"و   نير  سمي  ق  لجراءات    ( 65  المما س د الت  ضقانت التاا ير ضناا ضسررت عن عون  آالف المااجرين
  ( 66  من ا  لقترم 

 النعالجة خارج الحدو  اإلةل ن ة -3 

تاًو المدول عقى نقو متزايمد هت"ممممممممممممممدير تمداهير لنا   القمدون للى الاما جد حمما ق  حلمن عن مري   -67
انميند حمن قياق مالبو القووء الم مموقوند حنيدار عن لةقيق الدول   وةد ا ممتت   الت"ممدير لحااء المااجرين الا

للى الاما ج تروي  لجراءات لنا   القمدون ومالمدلولم لمدول متنماونم د ممما يؤن  للى معمقيمات ال ممممممممممممممقمبمد  
تن ممممممممممرارد    ويمن  المااجرين من مما سمممممممممم  حاوةاق ق  مغان   ض  هقد ضو لةقيقد وق  عدً التنرض ل حتواز

وق  التمماس القووء والتمت  حمهد وق  تقمديمد القاوا والواج مات الررنام  ق  لجراءات تراعى قياما األصممممممممممممممول  
وبمورن احتواز المااجرين ق  مراكز منالو  لا ج القدون ا ةقيمي د ا"ممممممممم   من ال"مممممممممنب     ( 67  الاانوني 

 نات موجون  ق  الاانون الق"ول عقى ضمانات لجراء قرن  وإن"اف ةضاع د ولو كانت تقا الضما

وتقرر ضسمترالياد ق  لما  معمقي  القدون ال ميانا م الااصم  هااد ض  وصمول حقر  نير نرام   -68
ومنممق     ( 68  وتنممال  حمماالت مممالب  القووء الممقين ا"ممممممممممممممقون عن مري  ال قر ق  مراق  احتومماز ق  الامما ج

لووء للى ما ا ممممممممى مراق  مالمنالو  ق   الج  ومالب   3 000د ناقت ضسمممممممتراليا ة مممممممرار حوال  2013 عاً
الاا جم ق  حاهوا نينيا الوديد  وناو ود ق  يروف وبتمممممممممروط كانت لاا آثا  شمممممممممديد  عقى صمممممممممق  مالب  

  ( 69  القووءد وال سيما صقتاق الناقي 

ق  الوالاات المتقد د تت قب ما ا مممممممممى هبروتوكوالت حماا  المااجريند المنروق  ضاضممممممممار حاسممممممممق  -69
د من مالب  القووء القين ا ممنون للى الدلول  2018حاوا ق  الم  ممينمد الت  تق لنلالاا ق  عاً سممياسمم  ما

وينري المار  الاا      ( 70  للى الوالاات المتقد  ضن انونوا للى الم  ممممممممممين وي اوا تنا  ضثناء تاييق مق اتاق
ي وتنقيب وةتج ونير عن ضسمره ألن المااجرين الم موقين ق  البرنام  تنرضموا لنمقيات الت اف وانت"ما

  ( 71  حلن من االعتداءات الننير  ضثناء لج ا تق عقى االنترا  ق  الم  ين

__________ 

 الم اتم  المادم  من منرم  النرو الدولي   (65 
ير ةانوني م تو األسممممممممماس  االتراا المبًر هين سمممممممممقوقينيا وكرواتيا حتمممممممممأن ملعان  ةبول األشممممممممماا  القين ا ون نلولاق ضو لةامتاق ن (66 

ات ال حا م من سقوقينيا للى كرواتيا  ويور  حاليار ال نن ضماً المق م  ق  مترو ي  عمقيات ا عان  نون ءعااالنالاانون  لاقا م
 ةرا  لعان   انرر الم اتم  المادم  من ضمين المرالق المنن  حقاوا ا ن ان ق  سقوقينيا 

 67) A/HRC/37/50 57للى  54د الرارات من  
 68) A/HRC/35/25/Add.3  10د الرار  
الممممممتمممممممالمممممم ل   (69  الممممممراحممممممط  عممممممقممممممى  مممممممتممممممماح  المممممماممممممماصممممممممممممممممممميممممممند  الممممممممممممماممممممر يممممممن  عممممممن  ال"مممممممممممممممممممممان   المممممممتمممممممممممممممممممتممممممر   الممممممبمممممميمممممممان  انممممممرممممممر 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24709&LangID=Eومتنممممماشمممممممممممممممممممد    ؛
د متاح عقى الراحط التال ل  2018تتممرين األول/ضكتوبر   23المروضممي  ضسممتراليا ضن تنمج وتناق األ واح المنرضمم  لقا ر الم اشممرمد  

www.unhcr.org/news/press/2018/10/5bcda38b7/unhcr-appeals-australia-act-save-lives-
immediate-risk.html  

  قى الراحط التال ل المتاح  عد USA 4/2019انرر الرسال   (70 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24381    

ت المتقمد  تنقي  الت مممممممممممممموي ت الومديمد  ق  هرنمام  هروتوكوالت حمماام  الماماجرين   م حرم ل ضعقنمت وزا   األمن الومن  ق  الوالاما
قمم    ال"مممممممممممممممممممممان   الممومممنمم   األمممن  وزا    همميمممممممان  الممثمممممممانمم /يممنمممممممايممر    20انممرممر  الممتمممممممالمم ل  2021كمممممممانممون  الممراحممط  عممقممى  والمممممتممممممماح  د 

www.dhs.gov/news/2021/01/20/dhs-statement-suspension-new-enrollments-migrant-
protection-protocols-program  

قع عناما عقنمار عقى األقران المقين ضُعيمدوا للى الم  مممممممممممممميمن حموجمب  منرمم  حاوا ا ن ممممممممممممممان ضوالرد محماالت االعتمداءات الننيرم  الت  ضه (71 
التمممممممال ل  الراحط  عقى  متممممممماحممممممم   وت   ضوالرمد  ا ن مممممممممممممممممممممان  حاوا  منرمممممممم   جمنتاممممممما  كمممممممما  الماممممممماجرينمد  حممممممممااممممممم   مهروتوكوالت 

www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/PubliclyReportedMPPAttacks12.15.2020FINAL.pdf  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24709&LangID=E
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.unhcr.org/news/press/2018/10/5bcda38b7/unhcr-appeals-australia-act-save-lives-immediate-risk.html
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.unhcr.org/news/press/2018/10/5bcda38b7/unhcr-appeals-australia-act-save-lives-immediate-risk.html
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24381
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.dhs.gov/news/2021/01/20/dhs-statement-suspension-new-enrollments-migrant-protection-protocols-program
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.dhs.gov/news/2021/01/20/dhs-statement-suspension-new-enrollments-migrant-protection-protocols-program
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/PubliclyReportedMPPAttacks12.15.2020FINAL.pdf
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وت مممتادً سمممق ات الوالاات المتقد  ضاضمممار ما ا ممممى سمممياسممم  مالقياسمد الت  تقد من عدن مالب   -70
 ا  عتممممممممممممممرات  القووء القين تتق منمالوم  حاالتاق ق  موان  الدلول القمدونا  الرسممممممممممممممميم د ممما يؤن  للى لج

اآلالف عقى االنترا د نال ار لمد  شمممممممماو د ق  منام  ل ر  عقى القدون حيث يتنرضممممممممون لا ر الننف 
  ( 72  واالستغ ل

د ا ب  ق  جيب  سممبت  ومقيقي  ا سمم انيين نراً لا  ا ممم  لقم ممؤولين هتنريق  2015ومنق عاً  -71
نلول لسمممممممممممممم مانيما حتمممممممممممممم مج نير ةمانون  من   مةرا ات الرق  ق  القمدونم لقموامنين األجمانمب المقين اقماولون 

  وعقى مول ال ممممممممياجات المقي   حالويبيند ضنلقت لسمممممممم انيا مراوم  القدون مالمانا م والقدون ( 73  المغري
مالنمقي مل قأوللن القين انبرون األولى ولون لي  األلير  انتبر ضناق لق يدلقوا األ اض  ا س اني د وبالتال   

  وينري المار  الاا  عن ةقاه ال الع لزاء القواجز الت   ( 74  انات ال الن مام ن صدتق ليما ا مى ما ع
تضمممممناا لسممممم انيا ضماً الق"مممممول عقى القووء عمقيارد ق  ضممممموء لنتممممماء منام  اسمممممتثناء عقى القدوند وإزاء  
المنقومات الت  تزعق ضن المااجرين من ضقريقيا جنوي ال"مممقراء الوبرى ةد يتنرضمممون لقتمييز ويمننون من 

  ( 75  لاروج من المغري ح بب مرارتقد وضناق ارتارون قنقيار للى لم اني  الوصول للى لس انياا

 عنل ات ال د في البحرا بنا في ذلك من خالل ال أخير في البحث واإلنقاذ وفي اإلنزال -4 

سممممممممممممممرينمم  منممق   38مامماجر عقى متن    800تريممد التامما ير حمأن ضسممممممممممممممتراليمما ةماممت هترحيممج ضكثر من   -72
وشمما كت ق  معمقيات لعان م لق ممرن ح را ماتقر   وتريد التاا ير ضاضممار حأن المااجرين ضعيدوا   د2013 عاً

للى سمرناق األصمقي  الت   بما ضصمققتاا ضسمتراليا ضو زونتاا حالوةون؛ وُنِاقوا للى ةوا ي نوا  ضو ةوا ي مصميدم  
   (76  ن سرن الوما   ضو ال قري  ةبج لعانتاقلتبي  اشترتاا ضستراليا؛ وق  حن  األحياند احُتِوزوا عقى مت 

د تبي ن لقون  حاوا ا ن ان ضن لا اليا م ؤول  عن عدً االستواح  2021ق  كانون الثان /يناير   -73
مر رد ق  ال قرد لاوا  60مااجرد من هيناق   200الرو ي  لنداء اسمممممممتغاث  وإ سمممممممال سمممممممرين   نااح ضكثر من 

قن ر للى   ( 78  د ضنى التناون الم ممممممتمر هين لا اليا وليبيا ولرر ال ممممممواحج القيب   وة( 77  حتراق نتيو  لقتألير
 60  000د تق لنزال ضكثر من  2016االلترماف حول حرر ا عمان  الا ممممممممممممممريم  وال رن الومماع   ومنمق عماً  

مااجر ق  ليبيا حند اعتراضمممممماق ق  ال قرد وضحيانا من ل ل لصممممممدا  تنقيمات سممممممرن لاصمممممم  حالتوجه للى 
ح مممممممبب ماامر انتااكات حاوا    ( 80  د عقى الرنق من ضن ليبيا ال ُتنتبطر ميناء آمنار  نزال المااجرين( 79  اليبي 

__________ 

  الم اتم  المادم  من منرم  حاوا ا ن ان ضوالر  (72 
 الم اتم  المادم  من منرم  النرو الدولي   (73 
 الم اتم  المادم  من منرم  ستيتووت   (74 
 الم اتم  المادم  من منرم  لنااح ال رول   (75 
 الم اتم  المادم  من موق  ال جلين ق  ضستراليا   (76 
 77) CCPR/C/130/D/3042/2017  
ا  حال تمر والتاريبد وبتمأن د حتمأن التناون ق  ة ال التنمي  لم اقق  الاور  نير التمر ي  واالتو2017حموجب مقكر  تراتق لناً  (78 

 تنزيز ضمن القدون هين ليبيا وإا اليا؛ انرر الم اتم  المادم  من منرم  س  ووت  
 الم اتم  المادم  من منرم  النرو الدولي   (79 
 80) S/2021/62   ؛ و107د الرار“UNHCR position on the designations of Libya as a safe third country and 

as a place of safety for the purpose of disembarkation following rescue at sea”    موةف مروضمممي  األمق 
المتقمد  ال ممممممممممممممماميم  لتممممممممممممممؤون ال جلين من ت"ممممممممممممممنيف ليبيما كمدولم  ثمالثم  آمنم  وم مان آمن لغرض النزول حنمد ا ناماح ق  ال قر(د  

  www.refworld.org/publisher,UNHCR,,,5f1edee24,0.htmlد متاح عقى الراحط التال ل 2020ضيقول/سبتمبر 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.refworld.org/publisher,UNHCR,,,5f1edee24,0.html
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ا ن مممان الموثا  توثياار جيدارد حما ق  حلن االحتواز التن مممر  والتنقيب وااللتراء الا مممر  والننف الون ممم   
  ( 81  والون ان  واالستغ ل واالتوا  حال تر

د حما ق  حلن حانث ضنى للى ال رن   -74 وتريد التاا ير حأن سممممممممق ات مال   ما سممممممممت عمقيات صممممممممد 
مااجرارد وحلن ليما يبدو ح مممممممممبب  12مااجرارد عن مري  سمممممممممرن لاصممممممممم د ووقا   51 لالوماع  ق  ال قر 

زعق ضناما   وُضهِقع عن موموعم  من التمداهير األلير د الت  ي ( 82  2020تمألير عمقيمات ال قمث وا ناماح ق  عماً  
د والت  تتمممممممج ترتيب عمقيات صممممممد  نير ةانوني  للى ليبياد وتقويج ( 83  اتُِّاقت لتونب م مممممماعد  المااجرين

الاوا ي نقو لا اليا هدالر من لنااح األشمممممماا  الم روبيند واحتواز ملات األشمممممماا  حتمممممم ج نير ةانون  
ترماا جمديمد م  ليبيما لمن  النماس من ق  عرض ال قرد وتوقي  ا  جيمدار   عقى متن   ما ات نير مواز  توايزار 

  ( 84  الوصول للى مال  

وضنى فياي آليات لةقيمي  لتااسمممق الم مممؤولي  ق  من ا  آسممميا والمقيط الاان  لمنالو  التقركات  -75
ال قريم  ق  لقي  البنغمال وبقر ضنمدممان للى تمألير ال قمث وا ناماحد واعتراض وصمممممممممممممممد ةوا ي تامج الجلين 

اد لتركاق يواجاون ماامر سمممرن نير صمممالق  ل حقا د ويروف جوي  سممميل  ونا  ومالب  لووء  وتينغي 
شما  حياتاق ق    200الغقاء والماءد واالعتداء الو مد  والون م  من ةبج الماربين  وقاد ما ال ااج عن  

امت نداءات للى ح ومات المن ام  لق قمث الرو   عن ال جلين  2021  وق  ضواعج عاً  ( 85  2020عاً   د ُوجِ 
  وضقمانت التاما ير حمأن  ( 86  الب  القووء الروتينغيما المقين تركوا م روبين ق  حقر ضنمدممان وإناماحتق وإنزالاقومم 

الج  ومالب لووء من الروتينغيا وصممقوا للى شمموام     300ال ممق ات الماليزي   قضممت اسممتق ال ضكثر من  
   ( 87  19-البقد متق ع  حا ر انتاال عدوى جاعق  كوقيد

__________ 

تممممممممممممممأن ليبيما انررد عقى سممممممممممممممبيمج المثمالد النتماع  التر"مممممممممممممميقيم  لقتقاي  المق  ضجرتمه المروضمممممممممممممميم  ال مممممممممممممماميم  لقاوا ا ن ممممممممممممممان ح (81 
 A/HRC/31/CRP.3 د المتاح  عقى الراحط التال ل 2016ش اط/قبراير  15(د  

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Pages/ListReports.aspx  
  د المتاح  عقى الراحط التال ل MLT 2/2020انرر  (82 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25753  و ن د 
قمممم    المممممممممتممممممماح  ؛  https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35968ممممممممالمممم ممممممماد 

 والم اتمات المادم  من منرمت  تيومن  ايت  ووت  وس  ووت  
 Commissioner urges Malta to meet its obligations to save lives“مروض حاوا ا ن ممممان ق  موق  ضو وباد  (83 

at sea, ensure prompt and safe disembarkation, and investigate allegations of delay or non-
response to situations of distress”   المروض اقث مال   عقى الوقاء حالتزاماتاا حإنااح األ واح ق  ال قرد وضمممممممممممممممان 

د المتاح  عقى الراحط  2020مايو ا /ضا  11النزول ال ممري  واآلمند والتقاي  ق  مزاعق التألير ضو عدً االسممتواح  لقاالت التممد (د  
-www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-urges-malta-to-meet-its-obligationsالتمممممال ل  

to-save-lives-at-sea-ensure-prompt-and-safe-disembarkation-and-investigate-allegations-
of-delay-or-no  

محتممأن م اقق  الاور  نير التممر ي م  انرر الم مماتم  المادم  من منرم  سمم     2020ليبيا ق  عاً  وةنت مال   مقكر  تراتق م    (84 
   د المتاح  عقى الراحط التال لMLT 1/2020 ووت ؛ وانرر ضاضار 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25394 د 
  https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35584و ن مال  د المتاح ق  

   آلر الم تودات حتأن عمقيات المروضي    مUpdate on UNHCR’s operations in Asia and the Pacificم  المروضي د (85 
وال مممممممممممممم نوند   القممممماناممممم   الامممممان (  المممممدو    والمقيط  آسمممممممممممممميممممما  التمممممال ل  2020ضيقول/سممممممممممممممبتمبر    25ق   الراحط  متممممماحممممم  عقى  (د 

www.unhcr.org/uk/excom/announce/5f6dee594/asia-and-pacific.html?query=pushback  
-www.unhcr.org/news/press/2021/2/603339354/unhcr-appeals-for-immediate-rescue-ofانممممممرممممممر   (86 

rohingya-refugees-in-distress-on.html  
 الم اتم  المادم  من منرم  تيومن  ايت  ووت   (87 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Pages/ListReports.aspx
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25753
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35968
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-urges-malta-to-meet-its-obligations-to-save-lives-at-sea-ensure-prompt-and-safe-disembarkation-and-investigate-allegations-of-delay-or-no
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-urges-malta-to-meet-its-obligations-to-save-lives-at-sea-ensure-prompt-and-safe-disembarkation-and-investigate-allegations-of-delay-or-no
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-urges-malta-to-meet-its-obligations-to-save-lives-at-sea-ensure-prompt-and-safe-disembarkation-and-investigate-allegations-of-delay-or-no
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25394
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file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.unhcr.org/news/press/2021/2/603339354/unhcr-appeals-for-immediate-rescue-of-rohingya-refugees-in-distress-on.html
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.unhcr.org/news/press/2021/2/603339354/unhcr-appeals-for-immediate-rescue-of-rohingya-refugees-in-distress-on.html


A/HRC/47/30 

17 GE.21-05969 

 فرون كسعنل ات  -5 

ل ل النمقيات المتمممممممممممترك  عقى القدون الاا جي  ل تقان األو وب د ُضنل  حانعاءات ل ير  عن  -76
تو ط قرونتو  ق  عمقيات ال"ممممدد قُزِعق ضن تونولوجيا المراق   الت  تتممممغقاا قرونتو  عقى متن األصممممول  

ركيا وليبيا  وةد نقنت مزاعق   بما ضسممممم ء اسمممممتاداماا لت مممممايج عمقيات ال"مممممد للى ت   ( 89  وال مممممرن  ( 88  الووي 
ضعضماء البرلمان األو وب  للى لنتماء قري  عامج لقتقاي  ق  امتثال    ( 90  تو ط قرونتو  ق  عمقيات ال"مد

  ( 91  قرونتو  لقاوا ا ن ان واحتراماا لااد وتايدتا حمنايير الترالي  والم اءل  الااص  هاا

ال  قرونتو  ل نتاان لرتممممقاا ق  لجراء تققياات وتنرضممممت آليات الم مممماءل  المقدون  التاحن  لوك -77
  ( 92  سرين  وشراق  وشامق  ق  مزاعق انتااكات حاوا ا ن ان ق  سياا عمقيات الوكال 

 منع الوصول إلى اإلةل م و/أو الح ول على اللجوء -6 

ةانون  ق   ق  اليوناند عق ات ال ممممممممممممممق ات ةبول مالب  القووء القين يدلقون البقد حتمممممممممممممم ج نير  -78
د هدعوى الت"مد  لضمغوط تور  نير 2020يومار ق  آحا /ما س    30من ا  لارروس القدونا  البري  لمد  

  وق  تقا ال"مممممممممممدند ضكد ( 93  م مممممممممممبوة د وماالر  ا جراءات المقزم  ق  الاانون الومن  وااللتزامات الدولي 
ق  الاانون الدول  لقاوا ا ن مممممماند  المار  الاا  ق  هيان عقن  ضن تقا التنقي  لي  له ضسمممممماس ةانون   

  ( 94  متدنار عقى ضنه ال ام ن تنقي  الق  ق  تاييق قرن 

وق  قرن ممماد تريد التاا ير حأن النديد من األمرال المااجرين نير الم"مممقوبين يتنرضمممون لرق    -79
قماا  حاوا ال رج  الدلول والترحيج عقى القدون البري  م  لا اليا وإسمممممممم انياد نون لي ء االحتراً الواجب ل

  ( 95  ق  الاانون الومن  ضو ل لتزامات الدولي  حالنرر ق  الم"ال  الرضقى

وق  تنغا ياد ُضضممممِريت التممممر ي  عقى عمقيات ال"ممممد حموجب التندي ت الت  ضنلقت عقى ةانون  -80
من امم   وتن  تممقا التنممدي ت عقى ترحيممج المامماجرين الموةوقين نالممج     ( 96  2016حممدون الممدولمم  ق  عمماً  

لتا عقى  8ت ند   كيقومترات عن ال ممياج القدون  عقى القدون م  صممربيا ضو كرواتيا للى من ات  عبو  ُضنتممِ

__________ 

 الم اتم  المادم  من منرم  س  ووت    (88 
 الم اتم  المادم  من منبر التناون الدول  حتأن المااجرين نير القامقين لقوثاع  ال زم   (89 
 90) A/75/590  12د الرار  
 :Respect of fundamental rights by Frontexم  البرلمان األو وب د لون  القريات المدني  والندل والتمممممممممممؤون الدالقي د (91 

European Parliament inquiry launchedاحتراً القاوا األسممماسمممي  من ةبج قرونتو ل هدء تقاي  البرلمان األو وب (د   م 
  د متاح عقى الراحط التال ل2021ش اط/قبراير   23

www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210223IPR98504/respect-of-fundamental-
rights-by-frontex-european-parliament-inquiry-launched  

 الم اتم  المادم  من منرم  تيومن  ايت  ووت   (92 
  المتاح  عقى الراحط التال ل د GRC 1/2020الم اتم  المادم  من اليونان  انرر الرسال   (93 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25116 د
  و ن اليوناند المتاح عقى الراحط التال ل 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35244  
  هيان المار  الاا  متاح عقى الراحط التال ل  (94 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25736&LangID=E  
 ف يمث ر الم اتم  المادم  من القون  االستتا ي  الومني  لقاوا ا ن ان ق  قرن ا والم اتم  المادم  من اليوني  (95 
 الم اتم  المادم  من لون  تق نو  الانغا ي   (96 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210223IPR98504/respect-of-fundamental-rights-by-frontex-european-parliament-inquiry-launched
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http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25736&LangID=E
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د ضص   من المم ن القياً حنمقيات ال"د تقا من ض اض   2017ومنق عاً    ( 97  القدون الونوبي  م  صربيا
الاور  الوممما يمم مد مممما ضنى ق   تنغمما يمما حممأكمقامماد حنممد ا ع ن عممما ا مممممممممممممممى محممالمم  األزممم  النمماجممم  عن  

وبموجب تقا األح اًد ال تضمممممممن     ( 98  المما سمممممم  النمقي  للى ت بي  االسممممممتثناءات ق  شمممممم ج ةواعد عام 
د ةامت  2016تنغا يا ضن توون ةرا ات ا عان  قرنا  وضن توقر ضممممانات ضمممد ا عان  الا مممري   ومنق عاً 

  ( 99  شا  ة رار  71 000ال ق ات الانغا ي  هترحيج ضكثر من 

ولوأت لكوانو  وبيرو وشممميق  للى ع ممم ر  لنا   القدون  نار عقى تدقاات الرنزويقيين الوبير  لا ج   -81
هقدتق  وت نث تاا ير الدول الت  ت رن المااجرين نون التاييق الواجب لضمممممممنراق ضو احتياجاتاق من القماا   

المامماجرين للى جماو يمم  قنزوي  البوليرمما يمم  ق  عممد    قاممد ضعممانت ترينيممدان وتوبممانو ملممات  ( 100  عقى الاق 
د حمن قياق األمرالد نون تاييق الماامر الت  يتنرضون لااد حما ق  حلن ماامر  2020مناس ات ق  عاً 

  ( 101  ا عان  الا ري   وةد تق اعتراض ةوا ي تاج مااجرين ومراقاتاا للى المياا الرنزويقي 

تواجههاا الجهاات الفااعلاة من الادول وغير الادول على الحادو   ال حاد اات والعاباات ال ي   -هاء 
 الدول ة

تت قب ال بين  المناد   نا   القدون تزويد المويرين القين تق عقى ات"ممممممممممممممال حالمااجرين عقى  -82
القدون الدولي  حمنا ف مقدن  حتمممممأن ةانون ومنايير حاوا ا ن ممممماند والضممممممانات ا جراعي د وبروتوكوالت  

  ( 102  ال  المرا ي  لق ن ول عت ا ات الون اني د من ضجج حماا  حاوا ا ن ان لقمااجرينالررز وا ح

د وقاار لقمنقومات المنري  19- وةد واجات منرق الدول األعضمماء تقداات مقدن  ح ممبب جاعق  كوقيد  - 83
ى منايير النراق  عناا ق  الم ممممماتمات الت  ةدمتاا  وتتممممممج تقا التقداات زيان  الواون المبقول  ق  القرا  عق 

ال"مممممقي  النالي د وق  ات ال البروتوكوالت ال"مممممقي  حات ال"مممممق  الت  تادف للى احتواء انتتممممما  الريروسد وق  
  وت مممممممممببت الواعق  ضاضمممممممممار ق  توةف مؤةت ق   ( 103  حماا  المقيمين والمويرين النامقين ق  مراق  االسمممممممممتق ال 

   ( 104  تألير ق  منالو  مق ات القووء ا جراءاتد مثج مااه ت القووءد مما ضنى للى  

وتمألرت عمقيمات ال قمث وا ناماح وا نزال ضو ت  مامدن  ح ممممممممممممممبمب مت ق مات القور ال"ممممممممممممممق د  -84
وضنلقت حن  الدول الت ا ات لقوتمممف عن وجون قيروس    ( 105  حا ضممماق  للى الرقو  ال"مممقي  الروتيني 

__________ 

ةضمممممت مق م  الندل التاحن  ل تقان األو وب  حأن تقا المراقا  للى ة ن  ض ضمممممي  لالي  من ض  هني  تقتي  تنانل الترحيج  انرر   (97 
  2020كانون األول/نا مبر  17الق ق ال"ان  ق  د  C-808/18د الاضي   ةق القون  األو وبي  ضد تنغا يا

  المرج  نر ه (98 
 UNHCR concerned by Hungary’s latest measures affecting“مي  لتؤون ال جليند مروضي  األمق المتقد  ال ا (99 

access to asylum”    ةقا  من التداهير األلير  الت  اتاقتاا تنغا يا والت  مروضممممممي  األمق المتقد  ال ممممممامي  لتممممممؤون ال جلين
  الراحط التال لد متاح عقى 2021آحا /ما س  10تؤثر عقى لم اني  الق"ول عقى القووء(د 

www.unhcr.org/news/press/2021/3/6048976e4/unhcr-concerned-hungarys-latest-measures-
affecting-access-asylum.html  

انرر البيان الق  ضنلت حه المروض  ال امي  لقاوا ا ن ان ضماً موق  حاوا ا ن ان ق  نو ته ال انس  واأل بنيند المتاح عقى  (100 
  الراحط التال ل 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=26806  
  الم اتم  المادم  من المركز الوا يب  لقاوا ا ن ان (101 
 الم اتم  المادم  من اليونان  (102 
 الم اتم  المادم  من كرواتيا  (103 
 الم اتم  المادم  من قنقندا  (104 
 الم اتم  المادم  من مال    (105 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.unhcr.org/news/press/2021/3/6048976e4/unhcr-concerned-hungarys-latest-measures-affecting-access-asylum.html
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وق  حن  ال ممممياةاتد ضقيد حأن    ( 106  ضمممممن الرق  ال"ممممق  الناً الق  توريه عند الوصممممول 19-كوقيد
الامد ات الومنيم  لق قمث وا ناماح واجامت تقمدامات ح ممممممممممممممبمب الاوا ي الت  ضعمانتاما المدول الموماو   ضو ضجبرتاما 

  ( 107  عقى االنوراف ق  المياا الدولي  ضو ا ةقيمي 

 ال حد ات ال ي تواجهها الجهات الفاعلة من غير الدول  

حاق  عدً التراء التاديدات والتاويف والمضمااا  وال مياسمات والمما سمات ي حا المار  الاا    -85
 التاييدا  ضد المداقنين عن حاوا ا ن اند حمن قياق الن اءد القين انمقون عقى حماا  حاوا المااجرين  

وق  الوالاات المتقد د يواجه النامقون ق  الموال ا ن ممممممان  ل ر ال ممممممون لمد  لم  سممممممنوات  -86
واءم المااجرين نير التمممممممممرعيين  ويتنرض المداقنون عن حاوا المااجرين لقمضمممممممممااا  وُينامقون  هتام  ملي 

وق  عدن من البقدان ق  ضو وباد تؤثر النق ات الت  يواجااا    ( 108  عقى ضناق اتممممم قون تاديدار لامن الاوم 
  ( 109  الموتم  المدن  تأثيرار كبيرار عقى مما س  ضنت تاق المتروع 

  50رن المنرمات نير الق ومي  وماةماا المتممممممممممممما   ق  ال قث وا نااح ضكثر من  وواجات سممممممممممممم  -87
   ( 110  2016نعوى جنماعيم  ضو لنا يم  ةمدمتاما لسمممممممممممممم مانيما وضلممانيما وإا ماليما وممال م  وتولنمدا واليونمان منمق عماً  

وي حا المار  الاما  حاق  ضن تقمن ا جراءات ضسممممممممممممممررتد من النماحيم  النمقيم د عن انارماض مققو  ق   
وق  اليوناند تاًو ال مممممق ات حالتقاي  م     ( 111  د ات ال قث وا نااح الوالي  ق  ال قر األهي  المتوسمممممطة

المنرمات نير الق ومي  ومااضممممممممماتاا هدعوى مالتو ممممممممم م ومانتاا  ضسمممممممممرا  الدول م وماالنتماء للى منرم   
  ( 112  لجرامي م ومانتاا  ةانون الاور م

جرين عقى القدون من ا عراء ا ن مممممممممان  هنر  ال ريا  الت  ق  قرن ممممممممماد ال ا مممممممممتريد نعق الماا -88
ا تريد هاا الدعق نالج البقدد حيث حر  لن اج لعراءات من متي يرم ا ةام  نير النرامي  هتنزيز نستو   

وق  سمموي ممراد حاكمت ال ممق ات ضقرانار ا مماعدون األشمماا  القين انيتممون    ( 113  عقى ضسمماس مبدض األلو 
  ( 114  ةانون  عقى الق"ول عقى القماا  والمأوى ووساعج ك ب الني د هتاق مالتي يرمق  وض  نير 

__________ 

 ن من كندا وإا اليا  الم اتمتان المادمتا (106 
 الم اتم  المادم  من تركيا  (107 
  المتاح  عقى الراحط التال ل د USA 2/2020انرر الرسال   (108 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25061  
تزاممات المنرممات نير الق وميم  الت  ت ممممممممممممممماعمد الا و ( حتمممممممممممممممأن حاو 2020 2356انرر ةرا  الومنيم  البرلممانيم  لموق  ضو وبما   (109 

 ال جلين والمااجرين ق  ضو وبا 
 December 2020 update: NGO ships involved in search and“وكال  االتقان األو وب  لققاوا األسمممممممماسممممممممي د   (110 

rescue in the Mediterranean and legal proceedings against them”  2020ول/نا مممممممممبر ون األ تقديث كان:  
كانون  18سمرن المنرمات نير الق ومي  المتما ك  ق  ال قث وا نااح ق  ال قر األهي  المتوسمط وا جراءات الاانوني  ضمدتق(د 

-https://fra.europa.eu/en/publication/2020/december-2020د متاح عقى الراحط التال ل  2020األول/نا مممممممممبر  
update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-legal   

   المرج  نر ه (111 
 الم اتم  المادم  من  اح   ما   ليبيرًو  (112 
 مناق   الرحم ل    Punishing Compassion: Solidarity on Trial in Fortress Europe (2020)منرم  النرو الدولي د   (113 

  (د متاح عقى الراحط التال ل 2020مقاكم  التضامن ق  ةقن  ضو وبا  
www.amnesty.org/download/Documents/EUR0118282020ENGLISH.PDF  

 المرج  نر ه  (114 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25061
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/december-2020-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-legal
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/december-2020-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-legal
http://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0118282020ENGLISH.PDF
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والرصممد الم ممتاج لققدون نتمماط  عي مم  ام ن ضن يزيد من االمتثال لقاوا ا ن ممان ضثناء عمقيات  -89
لنا   القدون  نير ضن القدون الدولي  ضصممممممم قت ممنام  عمقياتم وممنام  ع ممممممم ري م وممنام  مقرو  مد  

 لياا  حيث نان ار ما ا م  لقمراةبيند حمن قياق ضصقاي الم"قق  ق  الموتم  المدن د حالوصول ل

وق  تقا ال"مممممدند يرحب المار  الاا  حاةتراح المروضمممممي  األو وبي د ق  ميثاةاا الوديد حتمممممأن  -90
الاور  والقووءد المتنق  حمإنتمممممممممممممماء آليمات ومنيم  م ممممممممممممممتاقم  لرصممممممممممممممد حاوا ا ن ممممممممممممممان عقى حمدون االتقمان 

ق  االتقان د وي حا األتمي  الااصممممممممم  لبناء ةد ات  صمممممممممد م مممممممممتاق  ق  الدول األعضممممممممماء ( 115  األو وب 
األو وب  ق  سممياا ماترحات متزامن  تتولى زيان  اسممتاداً لجراءات القووء ال ممرين  وإجراءات لعان  قلات  

 منين  من مالب  القووء 

 النناروات وال دابير الواعدة -واو 

لمدى نول كثير  تتممممممممممممممرينمات مققيم  تانن مبمدض عمدً ا عمان  الا ممممممممممممممريم ؛ وةمد ضع ماا ال ن  حمماام    -91
   ( 117  وتق تانين حرر ا عان  الا مري   المت مق مق ( نير الم اشمر  ق  حن  الاوانين الومني    ( 116  نسمتو ي 

وق  النديد من الدولد تقدن التتممممرينات المققي  لجراءات تتممممغيج موحد  اوب ت بيااا عقى القدون لتوقير 
  ( 118  قق  نلول مراٍل لققماا د وتاييمات لقضنفد وتقديد الحتياجات القماا 

وتضمممن حن  الدول األلرى الق"ممول عقى القماا  ل جلين عقى الم ممتوى الدسممتو  د حما ق    -92
د ضو ت  ح"ممممممممممممدن صمممممممممممميان  ةوانين لووء ومني  عقى ضسمممممممممممماس  ( 119  حلن القماا  من الترحيج نير الاانون 

 جلين (د لتنزيز الاد ات الومني   نا   وصمممممول ال1951االتراقي  الااصممممم  هوضممممم  ال جلين  اتراقي  عاً 
  ( 120  ومالب  القووء

واتاقت الدول ل وات لتاييق سمممياسممماتاا المتنقا  حالاور  ق  ضممموء االلتزامات الت  ة نت مؤلرار   -93
ق  االتراا النالم  من ضجج الاور  اآلمن  والمنرم  والنرامي   قاد ضصممممد ت جيبوت د عقى سممممبيج المثالد 

د  2019اسمممتراتيوي  ومني  جديد  حتمممأن الاور   وق  عاً  توقيرار  جراء تاييق كامج ل مممياسممماتااد م  وضممم   
  ( 121  ضنتأت م تب تن ي  ومن  لقاور 

وةد تق تأمين لم اني  الق"ممممممممممممول عقى القووء عند نااط الترتي  القدونا  ق  تتممممممممممممرينات حن   -94
 قر  سمممممموي ممممممراد مث رد ُا قطب من سممممممق ات شممممممرم  القدون كرال  ضن يتم ن من الوصممممممول للى   ( 122  البقدان

لجراءات القووءد حتى عن حندد ض  شا  اتير للى ضنه حقاج  للى القماا  الدولي   ويم ن ضن تمن  تقا 
  ( 123  التداهير  ق  الدلول وتورج لجراء تاييق قرن 

__________ 

 الم اتم  المادم  من المروضي  األو وبي   (115 
 الم اتمتان المادمتان من النم ا وقنقندا  (116 
 الم اتمات المادم  من ضل انيا والدانمر  وسوي را  (117 
 الم اتم  المادم  من اليونان  (118 
 الم اتم  المادم  من الوزاعر  (119 
 الم اتم  المادم  من م"ر  (120 
 الم اتم  المادم  من جيبوت   (121 
 الم اتم  المادم  من االتقان الروس  وسوي را  (122 
 الم اتم  المادم  من سوي را  (123 
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وتضممممممممن حن  الدول الوصمممممممول للى لجراءات القووء وت مممممممتريد من الت مممممممويج وا حال  للوترونيار  -95
وةد م نت المااه ت عن حند من تق مين لنا   حاالت التألير وضممنت    ( 124  لمنالو  ال ق ات نون تألير

وبقلت الدول ضاضممار جاونار لتافي  ا جراءات     ( 125  19-ال"ممق  وال مم م  التمما"ممي  ضثناء جاعق  كوقيد
  ( 126  ا نا ي  للى ضننى حد مم ند واستثمرت هدالر من حلن ق  تنزيز التونولوجيات وا جراءات الرةمي 

وق  هقغا ياد تتي  شممرم  القدون لاشمماا  المقتوزين ق  المن ا  القدونا  لم اني  وصممول نير   - 96
مقدون للى مروضممممممي  حاوا ا ن ممممممان والمنرم  نير الق ومي  التممممممري   من ضجج كرال  الوصممممممول للى ا ةقيق 

   ( 127  كج حال  عقى حد  والقماا   ويم ن لقمراةبين ضاضار استنراض الوثاع  المتنقا  حا جراءات المنرق  ق   

واعترقت الم  مين حأن تد يب التمرم  وسمق ات الاور  تو مرتاح حج ضوجه الا"مو  ومن  تورا   -97
ويور  وضممم  اسمممتراتيويات ومني  لتنميق ا جراءات الااعم  عقى حاوا ا ن مممان عقى   ( 128  حاالت الرتمممج

  ( 129  القدون ق  ال قرانو 

  لا"مال  سماعج لم اقق  وصمق المااجرين حأناق اتم قون ل رار صمقيار متزايدار واسمتثمرت ضل انيا ق    -98
   ( 130  د وق  تنزيز ح"ولاق عقى الادمات ال"قي  عقى ةدً الم اوا  19- عقى البقد ق  سياا جاعق  كوقيد 

د التزمت ضيرلنداد نعمار لقدول األعضماء ق  االتقان األو وب  األكثر تضمر ار من 2018ومنق عاً  -99
تدقاات الاور  ق  من ا  ال قر األهي  المتوسطد حإعان  تومين األشاا  القين ُضنِزلوا من حنثات ال قث  

  ( 131  وا نااح من لا اليا ومال  

 ايو ن اجات وال وص ات -رابعاً  

 ايو ن اجات -ألف 

ارواة ال اّد  اوا نا ًا إلى  راواة للننارواات العالن ة الحال ةا  خلل النقرر الخاص إلى أن من -100
من عناصااار إ ارة الحدو ا مع   من شااارة على نطاق واواااعا وأصااابحا في وااا اةات عدودة عن ااارًا روتين اً 

وةد تكون عنل ات ال د ناتجة عن أوباب    لها من أثر ولبي خطير على حقوق اإلنسان للنهاجرين. ما
جاه النهاجرينا والبعض  م نوعة: فبعضاها م جرر في إنكار الدول يل زاماتها في مجال حقوق اإلنساان ت

اآلخر ناجم عن تشااريعات وواا اوااات تنييزيةا أو عن تعاون ثنائي أو إةل ني بين  ول ي تح رم حقوق  
 اإلنسان للنهاجرين.

وتظهر عنل ات ال د تحيزًا راوخًا ضد النهاجرينا منا وؤ ي إلى معاملة تنييزية وحرمان من  -101
ساااان ومراال لالع بارات الجنساااان ة ولظروف الطفل وفحل  الوصاااول إلى اوااا ابال ةائم على حقوق اإلن

وينكن أن تعكس عنل ات ال اد عدم   وتقي م فر ي لجن ع األواباب ال ي ةد ت عار  مع طر  خاخل ما.
اواااا عدا  حا قي ل قد م الدعم في مجال الدخول وايواااا ابال على أوااااان حقوق اإلنسااااانا وي واااا نا 

__________ 

 الم اتم  المادم  من قنقندا   (124 
 الم اتمتان المادمتان من قنقندا ومال    (125 
 الم اتم  المادم  من ضح بيوان  (126 
 الم اتم  المادم  من هقغا يا  (127 
 الم اتم  المادم  من الم  ين  (128 
 الم اتم  المادم  من ال قرانو   (129 
 الم اتم  المادم  من ضل انيا  (130 
 الم اتم  المادم  من ضيرلندا  (131 
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وأ ى عاادم الوعي بااال زامااات الاادول في مجااال حقوق    تاادفقااات ةبيرة. خل البلاادان ال ي تواجااه   ف نااا
 إلى مناروات ال ّد. أ ضاً اإلنسان وعدم تفعيلها من جانب موظفي الحدو  

وُتنفَّر عنل ات ال اااااّد أ ضاااااًا في بعض األح ان ةشاااااكل من أخاااااكال العقاب والر ال النف ر ا   -102
ون لالن قام منهم بساابب عبورهم ب ااورة غير ةانون ة   حرم النهاجرين من الحنا ة الواجبة في القان منا

وهره الننارواااااات تفاةم مواطن ضاااااعف النهاجرين وتسااااابب صااااادمة    أو محاولة عبورهم حدو ًا  ول ة.
وينبغي أي  شااااااااكل عبور حدو   ول ة بطريقة غير مأذون بها جرينةا وأي  حرم النهاجرين من  عن قة.

 القانون ة الواجبة. اإلجراءاتحقوةهم اإلنسان ةا بنا في ذلك ضنانات 

ووصااااااول النهاجرين إلى العدالة مهد     واإلفالت من العقاب على عنل ات ال ااااااد أمر وااااااائد. -103
بشاادة في العدود من البلدان بساابب عدم وجو  تل ات للرةابة الداخل ة أو فشاالها في ال  اادي لالن ها ات  

على الحدو  م فرق وي  نكن أن  ننع في والرصاااد النسااا قل لحقوق اإلنساااان   ومنعها على نحو مالئم.
 الدولة. تعاون حد ذاته اين ها ات أو ايع داءات  ون 

وينبغي إعنال حق الدول في تنظ م الهجرة في نطاق ويو ها القضااااااااائ ة وفقًا للقانون الدوليا   -104
ن عنل ات ال اادا  ويرى النقرر الخاص أ  الدول ة لحقوق اإلنسااان.  والنعاويربنا في ذلك القانون الدولي  

في غ اب تقي م فر ي لكل مهاجر معني وغير ذلك من الضااانانات اإلجرائ ةا تشاااكل ان ها ًا لحظر الطر   
الجناعي وتزيد من خطر وةوال مزيد من ان ها ات حقوق اإلنساانا وت عار  مع ال زامات الدول بنوجب  

 القانون الدولي لحقوق اإلنسانا وي و نا حظر اإلعا ة القسرية.

وعدم وجو  ةوانين لجوء محل ة ي  عفي الدول من ال زاماتها الن نثلة في منع اإلعا ة القسرية   -105
وةلنا أتا الدول بشااخل ضاانن ويو ها القضااائ ة عن طريق   بنوجب القانون الدولي لحقوق اإلنسااان.

ملزمة بنوجب ال زامها  منارواة السا طرة أو السالطة على منطقة أو مكان أو فر  أو معاملةا فانها تكون  
 األواوي بعدم النشارةة في اإلعا ة القسرية أو النساهنة فيها.

الحاال اةا  كرر النقرر الخااص ال اأ ياد على أناه في حين أن  19-وفي وااااااااا ااق جاائحاة ةوفياد -106
أزمات ال حة العامة العالن ة ةد ت طلب فر  ةيو  على السفر أو تدابير فرز أو فحل أو حجر صحي 

ا فان هره ال دابير ةد ي تؤ ي إلى الحرمان من الح اااااول الفعلي على اللجوء والحنا ة بنوجب  أو عزل
ويجاب على الادول أن تكفال ةون هاره ال ادابير غير تنييزياة وضااااااااارورياة وم نااواااااااااباة   القاانون الادولي.

 وي  نكن تبرير منع  وخاضااااعة يواااا عرا  من ظم ومساااا قل ومعقولةا بنا و ناخااااى مع القانون الدولي.
 الوصول إلى اإلةل م  ون ضنانات للحنا ة من اإلعا ة القسرية بايو نا  إلى أي خطر صحي.

 ال وص ات -باء 

ّدا واح رام حظر الطر   -107  حث النقرر الخاص الدول األعضاااااء على وضااااع حد لنناروااااات ال ااااّ
خاص بالدول إلى وضااااااع ويهيب النقرر ال الجناعي اح رامًا ةاماًلا وال قيد بنبدأ عدم اإلعا ة القساااااارية.

نهج ةائم على حقوق اإلنساااااان ومراالت لالع بارات الجنساااااان ة والسااااان وظروف الطفل إزاء الهجرة و  ارة  
الحدو ا ويكفل ةون حقوق اإلنساااان للنهاجرينا بنن فيهم أولاك الرون هم في وضاااع غير ةانونيا هي 

أصحاب الن لحة النعنيين بايو فا ة    ويوصي النقرر الخاص بشدة الدول وجن ع  ايع بار األول  ائنًا.
من مبا ئ مفوضااا ة األمم الن حدة الساااام ة لحقوق اإلنساااان ومبا ئها ال وجيه ة النوصاااى بها بشاااأن  

 وعلى الخ وصا  حث النقرر الخاص الدول على ما ولي:حقوق اإلنسان على الحدو  الدول ة. 

اح رامها اح رامًا ةاماًلا وال نسااااك  تنفير ال زامات حقوق اإلنسااااان الدول ة واإلةل ن ة و   ض( 
 ؛الهجرةبس ا ة القانون في تنفير و اوات 
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ومواصااالة الجهو     ( 132  ال  ااادوق على ال اااكول الدول ة األوااااوااا ة لحقوق اإلنساااان  ي( 
الرام اة إلى ةفاالاة تنفيار النيثااق العاالني للهجرة اآلمناة والننظناة والنظاام اة وايتفااق العاالني بشااااااااااأن  

 الالجاين تنفيرًا ةائنًا على حقوق اإلنسان ومراع ًا للسن وظروف الطفل وايع بارات الجنسان ة؛

إلنساااااااااان لحظر اإلعاا ة  مواءماة ال شاااااااااريعاات النحل اة مع القاانون الادولي لحقوق ا  ج( 
 الجرم عن الدخول غير القانوني؛ صفةالقسرية والطر  الجناعيا ونزال 

 تدابير إ ارة الحدو  تأثيرًا ولب ًا على حقوق اإلنسان للنهاجرين؛ تؤثرضنان أي   ن( 

ضاااااانان عدم تجريم أو معاجبة الجهات الفاعلة الخاصااااااة ال ي تقوم بعنل ات البحث    تم( 
وضااانان عدم تطبيق تدابير إ ارية أو جنائ ة    على الا ام برلك؛  النكروبيندة النهاجرين  واإلنقاذ لنسااااع

 لر ال أو تعطيل ةدرات البحث واإلنقاذ والنساعدة اإلنسان ة على الحدو ؛

وتحا قًا لهره    حنا ة ومسااااااااااعدة جن ع النهاجرين على الحدو  الدول ة  ون تنييز؛  و( 
القانون واع نا  وتنفير إجراءات تشغيل ة موحدة توفر ال وج ه ال نفيري  الغا ةا ال  دي لل حيز في إنفاذ  

 بشأن إ ارة الحدو  الن وافقة مع حقوق اإلنسان؛

ضااااانان تحدود حالة ةل فر  وأواااااباب  خوله بطريقة تراعي ايع بارات الجنساااااان ةا    ز( 
و  الدول ة و حال هم  وتحدود النهاجرين الرون ةد  كونون عرضاااة للخطر أو في أوضااااال هشاااة على الحد

  على النحو النناوب؛

ضاانان ج ام واالطات الحدو  ب نظ م اواا خدام القوة واألواالحة النارية تنظ نًا صااارمًا    ح( 
وفقًا للنعاوير الدول ةا وال حقيق فورًا في أي ا عاء باواااااءة ايواااا خدام ومعاجبة النسااااؤولين عنها على  

 النحو النناوب؛

ج نع الندني والندافعين عن حقوق اإلنساااااااان في ال  ااااااادي  إةرار  ور منظنات الن  ط( 
لحايت ال ااااااااد ورصاااااااادها وتقد م الدعم لهره الننظناتا بنا في ذلك للننظنات النسااااااااائ ة والندافعات  

عادم مواجه هاا لعاباات ةاانون اة وعنل اة في   وضاااااااااناانحقوق اإلنساااااااااان العاامالت مع النهااجرينا   عن
 ايضطالال بعنلها؛

 فالة ضااااااااانانات اإلجراءات القانون ة الواجبة لجن ع النهاجرين الخاضاااااااااعين لوي ة     ( 
الدولة أو وااا طرتها الفعل ة بغض النظر عن وضاااعهما وذلك بكفالة إمكان ة الوصاااول إلى فحل فر يا 

توفير إمكان ة الوصااااول إلى خدمات ةانون ة  و   أمام واااالطة ةضااااائ ة؛و لى واااابل ان  اااااف وطعون فعالة  
 ال رحيل في ان ظار البا في ايو اناف؛ وتعليق وخدمات ترجنة خفوية مراع ة لالع بارات الجنسان ة؛

وضاااااع تل ات إ ارية وتشاااااريع ة مناوااااابة لضااااانان ح اااااول جن ع النهاجرين على     ( 
العو ةا بنا في ذلك ألواااباب ت علق بنبدأ عدم     سااا ط عون  الحقوق والخدماتا والوضاااع القانوني لنن ي

 اإلعا ة القسرية؛

ايم ناال عن تنفير أي تدابير تؤثر وااالبًا على م اااالل الطفل الفضااالىا واااواء ةانوا    ل( 
وينبغي أن تكون لن ااالل الطفل الفضاالى األواابا ة على    ؛بالغين سااافرون غير م ااحوبين أو ب ااحبة 

 أهداف إ ارة الهجرة؛

__________ 

المنقومات المتنقا  حال" و  الدولي  األساسي  لقاوا ا ن ان وتيلات  صدتا متاح  عقى الراحط التال ل   (132 
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  ال عاون على ال ااااعيد الدولي لحنا ة أروام النهاجرين ووااااالم هم في البر والبحر؛ ً(  
في البحر على وجه الساارعة إلى ميناء  ع رف النج نع الدولي    إنقاذهمةفالة نقل النهاجرين الرون و م و 

ل ة تؤ ي  وايم ناال عن الدخول في اتفاةات  و  بأنه تمنا واوااا فا تهم من إجراءات فر  ة ورعا ة ةاف ة؛
 إلى ان ها ات لحقوق اإلنسان؛

ال حقيق الفوري والشاامل في مزاعم ان ها ات وتجاوزات حقوق اإلنساان على الحدو     ن( 
وضاااانان الوصااااول إلى جن ع النرافق واإلجراءات الن علقة    فعالةو نشاااااء تل ات رصااااد مساااا قلة    الدول ة؛

 قوق اإلنسان؛بالهجرة لرصد ام ثالها للقوانين والنعاوير الدول ة لح

حناا اة حقوق النهااجرين الارون عاانوا من ان هاا اات أو تجااوزات لحقوق اإلنساااااااااان    س( 
واتخاذ خطوات اوااا باج ة لن ابعة ا عاءات ال اااّد وال حقيق فيها    ن  جة ل دابير إ ارة الحدو  والوفاء بها؛

 تهم عند اية ضاء؛فيهم من الخدمةا ومقاضا النش بهعلى نحو وريع وفعال وخفافا و بعا  الجناة 

توفير إمكان ة الوصاااااااول الفعال إلى اآلل ات للنهاجرين الرون عانوا من ان ها ات أو    ل( 
تجاوزات حقوق اإلنساااان ن  جة ل دابير إ ارة الحدو  لطلب وااابل اين  ااااف والجبرا بسااابل منها وضاااع 

عن وضاااع ةيو  إةل ن ة أو غيرها من القيو  ال ي    وايم ناالإجراءات مالئنة وم  سااارة للشاااكاوى والجبرا  
 تننع فعل ًا مقدمي الطلبات من الوصول إلى العدالة؛

تفي بالنعاوير    19-ضاااانان أن تدابير إ ارة الحدو  الن خرة في واااا اق جائحة ةوفيد  ف( 
 الدول ة لحقوق اإلنسان.
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