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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الدورة الخمسون 

 2022تموز/يوليه   8 -حزيران/يونيه   13

 من جدول األعمال 3و 2البندان  

المتحدة السنامةا لحقوق اإلنسنان  التقرير السنوو  لمووةنا امم  
 وتقارير المووةةا السامةا واممين العام

  تعزيز وحمايا جمةع حقوق اإلنسان، المدنةا والسةاسةا واالقتصاديا
 واالجتماعةا والثقافةا، بما في ذلك الحق في التومةا

موجز عن حلقنا الوقناا المعقودة نين الندوراش ب نننننننننننن حقوق اإلنسننننننننننان   
 واءللمهاجرين الضع

 *تقرير مووةةا امم  المتحدة السامةا لحقوق اإلنسان  

 موجز  
  ، 2021تموز/يوليه    26المؤرخ   47/12بقرار مجلس حقوق اإلنسااااااان  يقدم هذا التقرير عملا  

الذي طلب فيه المجلس إلى مفوضاااااااايل األمة المتمدة الساااااااااميل لمقوق اإلنسااااااااان تن ية حلقل نقا    ن  
  ،مع الترك ز  وجه خاص على تجارب المعاجرين ،الدورات بشاااااون حقوق اإلنساااااان للمعاجرين ال ااااا فا 

النقا  وإعداد تقرير موجز عن حلقل    ،وتسليط ال و  على أف ل الممارسات والتمديات في هذا الصدد
 .2022شباط/فبراير  21التي عقدت في 

 
  

  

 اتُّفق على نشر هذا التقرير ب د تاريخ النشر االعتيادي ل روف خارجل عن إرادة الجعل المقدمل له. *
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 معلوماش أساسةا -أوالا  

عن بالغ القلق إزا  حاالت ال اا ا التي   ،47/12و 35/17في قراريه   ،أعرب مجلس حقوق اإلنسااان -1
وعن  ،ي اني منعا المعاجرون. والتي قد تكون ناشااااا ل عن األساااااباب التي دف تعة إلى ماادرة لبلدانعة األ اااااليل

وعلى المدود وفي  لدان المقصااااااااااد أو بساااااااااابب التم  ز المتصاااااااااال    ،ال روف التي يت رضااااااااااون لعا في ال ريق
في    ،أو مزيج من تلااا ال واماال. وطلااب مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااان  ،عةممااددة تت لق  عويتعة أو وروف بجوانااب
إلى مفوضاااااايل األمة المتمدة الساااااااميل لمقوق اإلنسااااااان أن ت ااااااع مباد  وتوج عات   ،35/17و 32/14قراريه  

على أساااا القواعد القانونيل القاةمل. وتعدف المبادرة   ،عمليل بشااون حمايل حقوق اإلنسااان للمعاجرين ال اا فا 
ثارات المرجل المت لقل بممايل حقوق اإلنسااااااااااااان للمعاجرين الذين يق ون ضاااااااااااامن الف ات الممددة إلى م الجل  

الم قودة في    ،في دورتعا الراب ل والثلث ن  ،للمصااااول على الممايل القانونيل. وقدمو مفوضاااايل حقوق اإلنسااااان
ون حمايل حقوق اإلنسان إلى مجلس حقوق اإلنسان يت من المباد  والتوج عات ال مليل بشاا تقرير   ،2017عام 

المسااااااااتمدة مباشاااااااارة من القانون الدولي لمقوق اإلنسااااااااان  ،. وتقدم المباد  والتوج عات( 1) للمعاجرين ال اااااااا فا 
لفعة الكيفيل التي قد تج ل المعاجرين في أوضااااش هشااال وعرضااال  شااااملا اا  إطار  ،والم اي ر الدوليل ذات الصااالل

 وتوفر توج عات عمليل لم الجل تلا الماالت. ،للنتعاكات وسو  الم املللخ ر الت رض بصورة متزايدة 

أقرت الدول األع اااااااااا  بون   ،( 2) وفي إطار االتفاق ال المي من أجل العجرة اآلمنل والمن مل والن اميل -2
حاالت ال ااااااااا ا التي يت رض لعا المعاجرون قد تنشاااااااااو عن ال روف التي يساااااااااافرون ف عا أو ال روف التي 

التزمو الدول األع ا   ،من االتفاق ال المي 7عة في  لدان المنشو وال بور والمقصد. وفي إطار العدف  تواجع
  ،وحمايل حقوق اإلنسااان للمعاجرين في حاالت ال اا ا   ،بم الجل مواطن ال اا ا المت لقل بالعجرة والمد منعا

التفااق ال االمي باون ت ااااااااااااااع الادول  يو ااااااااااااااي ا  ،لللتزاماات بموجاب القاانون الادولي. ولتمق ق هاذا االلتزاماا  وفقا 
سياسات وبرامج وطنيل لتلبيل احتياجات المعاجرين في حاالت ال  ا عن طريق  ،في جملل أمور ،األع ا 

نشارت شاب ل   ،مراعاة التو ايات ذات الصالل الواردة في المباد  والتوج عات المشاار إل عا أعلو. وكوداة تكم ليل
رة توج عيل بشاااااااااااون المساااااااااااارات الن اميل السااااااااااات بال المعاجرين ال ااااااااااا فا  األمة المتمدة الم نيل بالعجرة مذك

شاااااادد  ،على نمو يؤدي إلى م الجل حاالت ال اااااا ا والمد منعا. وعلوة على ذلا  ،وحصااااااولعة على اإلقامل
على ضاارورة منع حدوح حاالت ال اا ا في سااياق العجرة    ،( 3) في تقريرو بشااون االتفاق ال المي ،األم ن ال ام

 .وتمس ن حمايل حقوق المعاجرين في هذو الماالت وإعمالعا وت زيزها  ،وم الجتعا

إلى مفوضاااااااااايل حقوق اإلنسااااااااااان أن تن ة حلقل نقا    ن الدورات   ،47/12في قرارو    ،وطلب المجلس -3
وتساااليط ال اااو    ،مع الترك ز  وجه خاص على تجارب المعاجرين ،بشاااون حقوق اإلنساااان للمعاجرين ال ااا فا 

 ،2022شااااااباط/فبراير   21على أف اااااال الممارسااااااات والتمديات في هذا الصاااااادد. وجرف عقد حلقل النقا  في  
 ،وال روف التي تواجه المعاجرين أثنا  ال بور ،االت ال اااااااا ا بوسااااااااباب العجرة عدف توضااااااااير كيفيل ربط ح

أو بمزيج    ،والتم  ز المرتبط بجوانب ممددة تت لق  عويل الشاخ  أو وروفه ،وعلى المدود وعند  لوغ وجعاتعة
ق باحترام  هو تساليط ال او  على التمديات والممارساات الواعدة فيما يت لاا من تلا ال وامل. وكان العدف أي ا 

وحمايل وإعمال حقوق اإلنسااااااان للمعاجرين ال اااااا فا ئ وتمديد وساااااااةل وطرق منع حاالت ال اااااا ا وتمديدها 
في ضاااامان اا وم الجتعائ والتماا تو اااايات بشااااون الكيفيل التي تم حن مجلس حقوق اإلنسااااان من الم ااااي قدم

  

(1) A/HRC/34/31المتاااحاال على الرابط    ،ورقاال فرفاال االجتماااعااات المرفقاالاا  ان ر أي ااااااااااااااا ئhttps://www.ohchr.org/en/hr-

bodies/hrc/regular-sessions/session34/list-reports. 

 المرفق. ،73/195قرار الجمعيل ال امل  (2)

(3) A/76/642. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/34/31؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/34/31؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/34/31؛
http://undocs.org/ar/A/76/642
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دف اسااااااااااااات راض العجرة الدوليل حمايل حقوق اإلنساااااااااااااان لعؤال  المعاجرينئ وتوجيه األعمال التم ااااااااااااا ريل لمنت 
 المرحلي.  وإعلنه

عن اا  موجز اا  طلب مجلس حقوق اإلنساااااااااان إلى المفوضااااااااايل السااااااااااميل أن ت د تقرير  ،وفي القرار نفساااااااااه -4
وتقدمه إلى المجلس في دورته الخمسااااااااا ن وإلى الجمعيل   ،2022شاااااااااباط/فبراير   21المناقشااااااااال التي جرت في  

وأن ت لع عليه منتدف اسااااات راض العجرة الدوليل وشاااااب ل األمة المتمدة   ،ال امل في دورتعا السااااااب ل والساااااب  ن
م التقرير المالي إلى المجلس عملا    عذا ال لب. الم نيل بالعجرة. ويقدَّ

 4مالحظاش افتتاحةا  -ثانةاا  

حلقل النقا    ن الدورات. وأعربو عن   ،ميشاا ل باشاا ل و  ،افتتمو المفوضاال الساااميل لمقوق اإلنسااان -5
ويواجعون انتعاكات وتجاوزات    ،قلقعا إزا  أوضاااااااش عشاااااارات الملي ن من المعاجرين الذين يعيشااااااون في ال ل

وتوف ر الدعة والمسااااااااااااعدة  ،تت لق بمقوقعة اإلنساااااااااااانيل وازدرا  كرامتعة. وأشاااااااااااارت إلى مساااااااااااولل تجرية العجرة
والروايات  ،والخساااةر في األروا  ،وتشااتو األساار ،واالحتجاز الت ساافي ،نيللمعاجرين. وتناولو ال نا الجنسااا

المؤلمل واللإنسااااااانيل. وشااااااددت المفوضاااااال الساااااااميل على أن المعاجرين قد يت رضااااااون للنتعاكات والتجاوزات 
هناك األسااااااااااااباب التي تجبر الناا على االنتقال. ، المت لقل بمقوق اإلنسااااااااااااان بساااااااااااابب عدد من ال وامل. أوالا 

المعاجرون األكثر عرضاااااال النتعاكات حقوق اإلنسااااااان هة الذين يجبرون على ماادرة  لدانعة وليس باختيارهة ف
واالفتقار إلى المقوق االقتصاااااديل  ،واآلثار الساااالبيل لتا ر المناخ ،وقد يمدح ذلا بساااابب تشااااتو األساااار ،المر

المعااااجرون أثناااا  ال بور أو على   واالجتماااا.يااال. ويت لق ال اااامااال الثااااني باااال روف الخ رة التي يت رض لعاااا
واحتجااز  ،المادود أو في  لادان المقصاااااااااااااادئ وكاان االفتقاار إلى إم اانيال الو ااااااااااااااول إلى المسااااااااااااااارات الن ااميال

وال ودة ف ر المسااتدامل من   ن السااياسااات والممارسااات التي تسااببو في حاالت   ،وعمليات  اادهة  ،المعاجرين
ط حاالت ال اا ا ب وامل شااخصاايل. وأشااارت المفوضاال الساااميل قد ترتب اا،  ال اا ا أو زادت من حدتعا. وثالث 

ومع ذلا فإن ال ديد منعة ما زالوا ي انون من التم  ز المتفشاااااااي   ،إلى أن المعاجرين ليساااااااوا ضااااااا فا  ب بي تعة
 بما في ذلا ال مر أو نوش الجنس أو اإلعاقل.  ،بسبب عوامل شخصيل

اةمل على حقوق اإلنسااان يم ن أن تقلل من حاالت  وأ رزت المفوضاال الساااميل أن سااياسااات العجرة الق -6
ال اااااااااااااا ا التي يت رض لعا المعاجرون. وأثنو على اإلجرا ات الملموساااااااااااااال التي اتخذتعا الدول أثنا  جاةمل  

باض الن ر   ،بماا في ذلاا تزوياد المعااجرين ،( للماد من مواطن ال اااااااااااااا ا19-مرض ف روا كوروناا )كوف اد
ئ وتمديد التوش رات  19-ات الرعايل الصميل المتصلل بم افمل كوف دبإم انيل المصول على خدم  ،عن وض عة

وتصااااااارير اإلقامل لمنع وقوععة في أوضاااااااش ف ر قانونيلئ وإيجاد  داةل الحتجاز المعاجرين. واختتمو كلمتعا  
مثل آليات تساااااويل  ،باإلشاااااارة إلى اإلجرا ات الماسااااامل لم الجل حاالت ال ااااا ا في مجال العجرة والمد منعا

وتقدية المشااااورة النفساااايل واالجتما.يل على  ،إلى حقوق اإلنسااااان وألسااااباب إنسااااانيلاا  ش المعاجرين اسااااتنادأوضااااا
 و"توف ر الممايل" من أجل الفصل   ن إنفاذ قوان ن العجرة وتوف ر الخدمات ال امل. ،المدود الدوليل

وآلياته على ت زيز النعوض وشاااااااااج و المفوضااااااااال السااااااااااميل مجلس حقوق اإلنساااااااااان وه  اته الفر.يل  -7
اإلنسااان للمعاجرين وحمايتعا. واقترحو ت اام ن جدول أعمال المجلس حلقل نقا  ساانويل بشااون حقوق   بمقوق 

 اإلنسان للمعاجرين.  

 ،وأشاااااااااااااارت ناةبل وزير الشاااااااااااااؤون المت ددة األطراف وحقوق اإلنساااااااااااااان في وزارة خارجيل الم سااااااااااااايا -8
على حماايال حقوق اإلنسااااااااااااااان  ،47/12في قرارو    ،حقوق اإلنسااااااااااااااان ركزإلى أن مجلس   ،ديلااادو   رالتاا ماارثاا

والذين عانوا أشاد الم اناة من آثار جاةمل    ،واألكثر عرضال للتم  ز والتعمي  واالساتالل  ،ال ا فا  للمعاجرين
أ رز مجلس حقوق اإلنسااااان أهميل الو ااااول ال ادل إلى الرعايل الصااااميل وف رها  ،. وفي هذا القرار19-كوف د
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عن السااياسااات األخرف التي   ف االا   ،وأعرب عن قلقه إزا  ممارسااات  ااد المعاجرين  ،الخدمات األساااساايلمن 
أدت إلى انتعاك حقوق اإلنسان للمعاجرين وزيادة التم  ز وعدم المساواة وأوجه ال  ا التي تواجه المعاجرين.  

التمتع بمقوق   ،لعجرةباض الن ر عن وضااااااااااااا عة من ح   ا  ،وسااااااااااااالحة المجلس بون من حق جميع المعاجرين
وأكد من جديد الماجل إلى حمايل تلا المقوق. ودعا المجلس الدول إلى كفالل اتسااااااق إجرا اتعا مع   ،اإلنساااااان

بغيل تيساااااااااا ر العجرة اآلمنل والمن مل    ،القانون الدولي واعتماد نعج شااااااااااامل ومتكامل إزا  سااااااااااياسااااااااااات العجرة
جنب الُنُعج التي قد تؤدي إلى تفاقة حاالت ال اااااااا ا. ودعا وح ح جميع البلدان على ت   ،والن اميل والمسااااااااؤولل

 إلى الت اون على الص  د الدولي. اا جميع الدول أي 

وشاااااددت السااااا دة ديلاادو   رالتا على أن الم سااااايا تواجه تمديات كب رة في تلبيل االحتياجات الممددة   -9
والمثليات  ،عن األطفال والمراهق ن ف االا  ،بمن ف عة النسااا  ،والمتباينل لألشااخاص في سااياق العجرة المختل ل

والمثل  ن ومزدوجي الم ل الجنسي وماايري العويل الجنسانيل وأحرار العويل الجنسانيل وحاملي  فات الجنس ن 
واألشاخاص الذين ي انون من مشااكل  ،واألشاخاص ذوي اإلعاقل  ،وكبار السان  ،وأفراد الف ات الجنساانيل األخرف 

ل  ن. وأشااااارت إلى أن الم ساااايا لديعا أطر وبرامج وإجرا ات قانونيل ممددة ل اااامان والساااا ان األ اااا   ، ااااميل
 ،احترام حقوق اإلنسان وتقدم مساعدة شاملل لألشخاص في سياق تدفقات العجرة المختل ل. ف لى سب ل المثال

لل احتجاز األطفال المعاجرينئ وقد وضااااااااااااا و  روتوكوالت عمليل وأو  لو االعتبار تم ر األطر القانونيل الم دح
الكامل لمصااالر ال فل الف االى ووحدة األساارة ولة شااملعائ وجرف تصاامية أماكن اإلقامل ب ريقل توفر مساااحات  

أشااااااارت إلى أن الم ساااااايا عززت إجرا اتعا لم افمل    ،تكفل الكرامل والساااااالمل لألشااااااخاص. وعلوة على ذلا
 تيات المعاجرات. والتم  ز ضد النسا  والف ،واالتجار باألشخاص ،ال نا الجنساني

ولكنعا سال و    ،وشاددت السا دة ديلاادو   رالتا على أن الجاةمل قد أ رزت المسااهمل ال يمل للمعاجرين -10
وشاااااددت على ضااااارورة    ،على زيادة ت رضاااااعة للنتعاكات والتجاوزات المت لقل بمقوق اإلنسااااااناا ال اااااو  أي ااااا 

ملموسااااااااااال ت زز وتممي كرامل المعاجرين وحقوقعة ترجمل االلتزامات الدوليل على وجه السااااااااااارعل إلى إجرا ات  
لتوجيه وضاااع القوان ن والساااياساااات والممارساااات اا  رةيساااي اا  اإلنساااانيل. وت رقو إلى االتفاق ال المي  و ااافه إطار 

اللزمل إلدارة العجرة ب ريقل إنساااااااانيل وقاةمل على المقوق. واختتمو كلمتعا بالتوك د على ما قاله األم ن ال ام 
وتيس ر العجرة المنت مل   ،ة ترك ز ال مل في هذا المجال عن طريق إقامل مجتم ات شاملل للجميعبشون ضرور 

 وبالتالي ضمان حمايتعة.   ،والمد من مواطن ض ا المعاجرين ،واآلمنل

حنناالش الضنننننننننعه التي تواجننث المهنناجرين أثونناء العفور وعل  الحنندود وفي  -ثالثاا  
 المقصد نلدان

 نها أعضاء فريق المواق انةاناش أدل    -أله 

الممثل الداةة للفلب ن لدف م تب األمة المتمدة والمن مات الدوليل األخرف    ،شاااادد مدير الجلساااال األولى -11
المق في حمايل   ،باض الن ر عن أوضاااااااااااااععة  ،على أن لجميع المعاجرين  ،إيفان ب. فارساااااااااااايا ،في جنيف

والمجتم ات الممليل واألفراد ضااااااااامان احترام حقوق حقوقعة اإلنساااااااااانيل. وأشاااااااااار إلى أن من مساااااااااؤوليل الدول 
اإلنساان للمعاجرين وااللتزام  عا. وأثنى السا د فارسايا على ال مل المت دد األب اد والمشاترك   ن الوكاالت الذي 
ُأنجز في المجال الماساة األهميل المتمثل في حمايل حقوق اإلنساان للمعاجرين ال ا فا . ودعا إلى التزام رفيع  

 وف  ت زيز حقوق اإلنسان للمعاجرين وت زيز الت اون والموار الدول  ن في هذا الصدد. المست 

على أن   ،ف ل بي فونزاليس موراليس  ،وشااااااااااااااادد المقرر الخاااص الم ني بمقوق اإلنساااااااااااااااان للمعاااجرين -12
إلى تدا  ر  واالفتقار ،بما في ذلا ممدوديل المساااااااارات اآلمنل والن اميل ،الساااااااياساااااااات التق  ديل للعجرة واللجو 
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تسااااااااااااااعة في حاااالت ال اااااااااااااا ا التي يت رض    ،وعاادم المصااااااااااااااول على الخاادمااات  ،المماااياال الف ااالاال والكااافياال
المعاجرون في  لدان المنشااااو وال بور والمقصااااد. وأشااااار إلى أن حاالت ال اااا ا هذو لعا آثار ساااالبيل على  لعا

في المجاالت  ز الموجودة أ اااااااالا قدرة المعاجرين على ممارساااااااال حقوق اإلنسااااااااان الم فولل لعة وتزيد من التم   
إضااافل إلى عدم المساااواة. وشاادد المقرر الخاص كذلا على حاالت ال اا ا التي تواجه   ،االجتما.يل والثقافيل

بما في ذلا ممارساااااات الصاااااد التي تمرم المعاجرين من تق ية فردي ألوجه ال ااااا ا   ،المعاجرين أثنا  رحلتعة
خ ر اإلعااادة القساااااااااااااارياال وخ ر الت رض لمزيااد من   من  زياادفت   ،يواحتياااجااات المماااياال بموجااب القااانون الاادول

 ،فصاااال األطفال المعاجرين عن أساااارهةاا االنتعاكات المت لقل بمقوق اإلنسااااان. وتشاااامل حاالت ال اااا ا أي اااا 
وممدوديل    ،وعمليات اإلعادة القساااااااااريل التي تتة دون آليات فم   ،واحتجاز المعاجرين من األطفال واألسااااااااار

فرص المصااول على الرعايل الصااميل وف رها من الخدمات األساااساايل. وشاادد المقرر الخاص على أن حاالت 
ال ااااااا ا هذو تنتج عن قوان ن وساااااااياساااااااات وممارساااااااات منافيل للقواعد والم اي ر الدوليل ذات الصااااااالل بمقوق  

ل إلى وضااااااع نعج للعجرة وإدارة المدود ب ريقل تقوم على حقوق اإلنسااااااان وتراعي الفوارق اإلنسااااااان. ودعا الدو 
  ن الجنساااااااااااااا ن واحتيااجاات ال فال. وأشااااااااااااااار إلى أن عبور المادود الادوليال ب ريقال ف ر ن ااميال ينباي أال ي اد 

وفق األ ول بما في ذلا ضمان حصولعة على إجرا ات   ،وأال يمرم المعاجرين من حقوقعة اإلنسانيل ،جريمل
وعمليات لتساويل األوضااش القانونيل  ،القانونيل. وشاجع المقرر الخاص الدول على توف ر تصاارير إقامل خا ال

لمن هة في أوضاااش ضاا ا وال تن بق عل عة  اافل اللجفئ وتوف ر التدريب للمووف ن الذين هة على اتصااال  
ن ال ااااااا فا  وتوف ر الممايل المناسااااااابل لعة. بالمعاجرينئ ووضاااااااع آليات للفم  واإلحالل بغيل تمديد المعاجري 

وشادد على أن التق ية الفردي لمواطن ال ا ا واحتياجات الممايل أمر أسااساي ل امان التمديد الف ال لمن هة 
 بماجل إلى السلمل والمساعدة وتزويدهة بالممايل والخدمات المناسبل. 

إلى حاادوح    ،  ترا مولنااار  ،ن في جااام اال يوركوأكاادت المااديرة الم اااوناال للمركز الم ني بقااانون اللج    -13
يقوم بشاااااااااااااا ال متزاياد على تجرية   ،ت ور على ن ااق أوسااااااااااااااع في إدارة شااااااااااااااؤون العجرة وتكنولوجياات المادود

مما أدف إلى حدوح   ،والممارساااات من قب ل  اااد اللج  ن  ،وتفشاااي المشااااعر الم اديل للمعاجرين  ،المعاجرين
أ راج المراقبل اآلليل باساااااااااااتخدام الذكا  اال ااااااااااا ناعي وتكنولوجيات آالف الوفيات على المدود. وتمدثو عن 

إلى اا بما في ذلا الكلب اآلليل على المدود   ن الواليات المتمدة األمري يل والم سايا. وأشاارت أي ا   ،المراقبل
وتكنولوجيا الواقع  ،وأجعزة المساااااار ال ااااااوةي لبصاااااامات األ ااااااابع  ،اسااااااتخدام أن مل كشااااااا المركل والمخاطر

لر اااد المعاجرين في مراكز االسااات بال على المدود الخارجيل للتماد األوروبي. اا فتراضاااي المساااتخدمل حالي اال
وشاااااددت على الشاااااوافل المت لقل بمقوق اإلنساااااان بسااااابب التكنولوجيات المساااااتخدمل لمراقبل األشاااااخاص الذين 

من   ل تؤدي  دالا   ،ر بصورة خ رةوأضافو أن المراقبل والمدود الذكيل ال تردش عمليات ال بو   ،ي برون المدود
وال ساااايما أول ا الذين يعيشااااون في أوضاااااش ف ر قانونيل. وأشااااارت إلى أن   ،ذلا إلى زيادة ضاااا ا المعاجرين

مات وجوهعة تشااا ل ضااارب  وأن أجعزة كشاااا الكذب    ،من ال نصاااريلاا  تكنولوجيا الت رحف على األشاااخاص من ساااج
ل عوامل م قدة مثل التوا ال   ن الثقافات أو توث ر الصادمل القاةمل على الذكا  اال ا ناعي فشالو في م الج

على الذاكرة. وشاااااااددت على الماجل إلى مزيد من آليات التن ية والرقابل والمساااااااا لل فيما يت لق بالتكنولوجيات 
المساااااااااتخدمل في المدود. وأشاااااااااارت إلى أن التكنولوجيات الجديدة والناشااااااااا ل المساااااااااتخدمل في المدود ال ت الج 

 المنعجيل والتاريخيل لتعمي  الناا واض رارهة إلى العجرة. األسباب

المااالت    ،ج رالاد جوزيف  ،وتنااول مفوحض ونااةاب رةيس اللجنال الوطنيال لمقوق اإلنسااااااااااااااان في ماال زياا -14
وعدم دفع    ،وعمالل األطفال ،بما في ذلا ال مل القسااااااااري  ،الرةيساااااااايل ل اااااااا ا المعاجرين في  لدان المقصااااااااد

واساااتخدام   ،واحتجاز جوازات السااافر وف رها من الوثاةق الشاااخصااايل ،وعبوديل الدين  ،المرتبات أو الخصاااة منعا
أدت إلى  19-واالتجار بالبشار. وأشاار إلى أن جاةمل كوف د  ،والتمر  الجنساي ،القوة من قبل أ اماب ال مل

  ،يشااااون في كث ر من األحيان في أماكن م ت لالذين يع  ،تفاقة حاالت ال اااا ا التي تواجه ال مال المعاجرين
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ويخشااون الو ااول إلى الرعايل الصااميل بساابب المداهمات الواساا ل الن اق  ،ويت رضااون لخ ر فقدان وواةفعة
ويت رضااااااااااااااون لتزاياد كراميال األجااناب والمماارسااااااااااااااات الم ااديال للمعااجرين.   ،من قبال وكل  إنفااذ قوان ن العجرة

أو ااى بون تقوم الدول بإ اال  تشااري اتعا للممايل من السااخرة وتمساا ن  ،ولم الجل حاالت ضاا ا المعاجرين
إنفاذهائ وضااامان قيام جميع الشاااركات  بذل ال نايل الواجبل في سااالسااال التوريدئ وإنشاااا  آليات لتقدية الشااا اوف 
يم ن للمعااجرين الو ااااااااااااااول إل عاائ وت زيز الو ااااااااااااااول إلى الخادماات القنصااااااااااااااليالئ وضااااااااااااااماان أن تكون إدارة  

 ،وتناسااااب األعمار ،وتسااااتج ب للمن ور الجنساااااني  ،وتركز على ال اااامايا  ،مرا.يل لمسااااولل الصاااادمات العجرة
 تجرم ال مايا.  وال

 ،ميشااااا ل لوفوي  ،واعتمدت مديرة منبر الت اون الدولي بشاااااون المعاجرين ف ر المامل ن للوثاةق اللزمل -15
معااجرين ف ر الن اام  ن باال جز. على ماا قاالاه معااجر ف ر ن اامي يعي  في  لجي اا لتوضااااااااااااااير شاااااااااااااا ور ال

بان دام األمن االجتماعي واالقتصااااااااادي.  اا  وثيقاا  وأشااااااااارت إلى أن وضااااااااع المعاجر ف ر الن امي يرتبط ارتباط
سل و ال و  كذلا على ال  بات والملول التي تمول دون حصول المعاجرين  ،إلى األمثلل األوروبيلاا واستناد

وال دالل وتسااااويل أوضاااااععة. وقالو إنعا ترف أن من المم ن حصااااول    ف ر الن ام  ن على الخدمات الصااااميل
إلى تجارب ال ديد من البلدان التي اا  المعاجرين ف ر المامل ن للوثاةق اللزمل على الرعايل الصااااااااااميل اسااااااااااتناد

مثل إي اليا وبلجي ا والساااااااااويد وفرنساااااااااا. ف ر أنعا الح و وجود تمديات    ،اعتمدت تشاااااااااري ات من هذا القب ل
بما في ذلا خ ر إنفاذ قوان ن العجرة عندما يماول المعاجرون الو اااااااااااول إلى خدمات الرعايل    ،ق بالتنف ذتت ل

الصااميل. وأو ااو الساا دة لوفوي باعتماد تدا  ر حمايل تشااريعيل وعمليل بشااون توف ر الخدمات األساااساايل وإنفاذ 
باألولويل اا ذ قوان ن العجرة يم ى حالي شااااااددت على أن إنفا ،قوان ن العجرة. وفيما يت لق بالو ااااااول إلى ال دالل

في إسااااااابانيا اا مثل تد  ر اتخذ مؤخر  ،على حسااااااااب حقوق ال مال وحمايل ال ااااااامايا. وحددت ممارساااااااات واعدة
ومنمعا إم انيل المصااااول   ،ل اااامان قدرة المرأة على اإل لغ بومان عن ال نا المنزلي دون خوف من الترح ل

بما في ذلا  ،على تصاارير إقامل. وأو ااو باتباش نعج شاااملل تدعة ت افي المعاجرين ف ر الشاارع  ن وإدماجعة
والتصااااااااااادي  ،باض الن ر عن وضااااااااااا عة  ،عن طريق إنفاذ حقوق ال مل وحقوق ال ااااااااااامايا لجميع المعاجرين

إلى أن الم ومات تمدد أو تصااااااادر اا وي أي ااااااا للنتعاكات والتجاوزات المرتكبل ضااااااادهة. وأشاااااااارت السااااااا دة لوف
تصارير إقامل وعمل آمنل لممايل المعاجرين من الوقوش في أوضاش ف ر ن اميل والت رض لمزيد من االستب اد 
االجتماعي. وأشااااااارت إلى أن دراساااااال أجرتعا الشااااااب ل األوروبيل للعجرة التاب ل للمفوضاااااايل األوروبيل وجدت أن 

إلى جااناب المملكال المتمادة لبري اانياا ال  مى وأيرلنادا الشاااااااااااااامااليال   ،األوروبي  الادول األع اااااااااااااااا  في االتمااد
بمااا في ذلااا   ،2018إجرا  في نعاااياال عااام    60كااان لااديعااا عاادة إجرا ات حماااياال وطنياال  لغ عااددهااا    ،والنرويج

اإلعادة وعدم  ،وحمايل ال فل ،واألسااباب ال بيل  ،وال روف االسااتثناةيل  ،اإلجرا ات القاةمل على أسااس إنسااانيل
القسااااااااااريل وتا ر المناخ. وكررت الساااااااااا دة لوفوي ندا  األم ن ال ام للت اون عبر ال مليات والمنا ر التي تقودها  
الادول وف رهاا من ال ملياات والمناا ر اإلقليميال ودون اإلقليميال وعبر اإلقليميال بغيال توساااااااااااااايع وتنويع مسااااااااااااااارات  

 سويل أوضاش المعاجرين. بما في ذلا ت  ،العجرة الن اميل القاةمل على المقوق 

 المواق ا العاما   -باء 

  ، وبنما  ،وبنالدي   ،شااارك في المناقشاال أثنا  الجلساال األولى ممثلو الدول والمن مات التاليلا أسااتراليا -16
 ، ومصر  ،ومال زيا  ،وكولومبيا  ،وكوبا  ،وكرواتيا  ،وفواتيماال ،والص ن ،وش لي  ،وسويسرا ،والسلفادور ،وب لروا

واللجنال الوطنيال لمقوق اإلنساااااااااااااااان في    ،واللجنال األرجنت نيال للج  ن والمعااجرين  ،واالتمااد األوروبي  ،وهاايتي
 ، وأطبااا   ل حادود  ،ومركز ال اادالال في هونغ كونغ  ،والمجلس الوطني لمقوق اإلنساااااااااااااااان في المارب  ،النيجر

ال سااااااااايما   ،لم ني باالتجار باألشاااااااااخاصوالمقرر الخاص ا ،وم تب األمة المتمدة الم ني بالمخدرات والجريمل
النسااااا  واألطفال. ووردت  يانات خ يل من المشااااارك ن التاليل أسااااما هة الذين لة يتم نوا من المشاااااركل بساااابب 
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 ، ولجنل الصااال ب األحمر الدوليل ،والشاااب ل األوروبيل الم نيل بان دام الجنسااايل ،ضااا ق الوقو وهةا ممثلو تونس
ومركز حقوق اإلنسااان التابع    ،ا أمري ا اللت نيل ومن قل البمر الكاريبي"اجرينيسااوع ون من أجل المع"وشااب ل  

 ومؤسسل ماعو للسلم والتنميل وحقوق اإلنسان.  ،لجام ل أندريس   لو الكاثولي يل

المق في التمتع بجميع    ،باض الن ر عن وضاااا عة  ،وكرر عدة مشااااارك ن توك د أن لجميع المعاجرين -17
كث رون التزامات الدول بموجب القانون الدولي  دعة حقوق اإلنسااان للمعاجرين وااللتزام  حقوق اإلنسااان. وأ رز

في جميع  ،بصاارف الن ر عن وضاا عة  ،ب اامان االحترام الف ال لمقوق اإلنسااان للمعاجرين وحمايتعا وإعمالعا
رين ال ااااااا فا . مراحل العجرة. ودعا عدة مشاااااااارك ن إلى  ذل مزيد من الجعود لممايل حقوق اإلنساااااااان للمعاج

وسالط ال او  على دور مجلس حقوق اإلنساان وأهميل م الجل ق اايا العجرة عن طريق المجلس. وشادد ب ض 
ومباد  االتفاق. وشااااادد   ،على أهميل تنف ذ االتفاق ال المي بما يتماشاااااى مع حقوق اإلنسااااااناا  المشاااااارك ن أي ااااا 

 ، أروا  المعاجرين وسااااالمتعة وكرامتعة مشااااااركون آخرون على ضااااارورة ت زيز الت اون الدولي من أجل حمايل
على أهميل اتباش نعج يشمل الم ومل  اا وتقاسة المسؤوليل لم الجل ق ايا العجرة وتمدياتعا. وجرف التشديد أي 

 والمجتمع بوسرهما إزا  اإلدماج والممايل والمساعدة.

عند ت رضااااعة لماالت  ولكن ال اااا ا ينشااااو   ،وجرف التساااالية بون المعاجرين ليسااااوا ضاااا فا  ب بي تعة -18
وهو ما يم ن أن يمدح في جميع مراحل العجرة. ويم ن أن تنشاااااااااو  ،تنتعا ف عا حقوق اإلنساااااااااان الم فولل لعة

حاالت ال ااا ا أو تتفاقة أو يتة التخفيف من حدتعا عن طريق قوان ن الدولل وساااياسااااتعا وممارسااااتعا. ولمنع  
ك ن على الماجل إلى قوان ن وسااياسااات وممارسااات شاادد عدة مشااار  ،حاالت ال اا ا هذو وتمديدها وم الجتعا

وإدماج المعاجرين   ،وضاامان عدم التم  ز  ،للعجرة ت ااع حمايل حقوق اإلنسااان للمعاجرين في  اامية المناقشاال
بما يتماشااااااى مع الم اي ر الدوليل. وأشااااااار ال ديد من المشااااااارك ن إلى أهميل جملل أمور منعا توف ر المساااااااعدة 

وت زيز   ،وضاااااامان الو ااااااول إلى الم لومات ،والممايل والدعة النفسااااااي والرعايل الشاااااااملل للمعاجرين ال اااااا فا 
ومراعاة مصاااالر   ،ولة شااامل األسااار ،في المياة األساااريلودعة المق    ،وضااامان الو اااول إلى ال دالل ،االندماج

إلى ضاااارورة أن ت تمد الدول تدا  ر هادفل ت الج تفاقة حاالت ال اااا ا بساااابب اا ال فل الف اااالى. وُأشاااا ر أي اااا 
توج عيل الخ وط  المباد  و الوأشاااا ر إلى ال مر ونوش الجنس واإلعاقل وف ر ذلا من الخصاااااة  الشااااخصاااايل.  

، ودع و الدول  ( 4) العشاااااالبشااااااون حمايل حقوق اإلنسااااااان للمعاجرين في األوضاااااااش  مدعومل  توج عات عمليلال
وف رهاا من الجعاات الم نيال إلى اسااااااااااااااتخادام هاذا التوجياه من أجال سااااااااااااااد الثارات في حماايال حقوق اإلنسااااااااااااااان  

   للمعاجرين.

ر وأعرب عدة مشاااارك ن عن قلق خاص إزا  حاالت ال ااا ا التي يت رض لعا المعاجرون أثنا  ال بو  -19
 اال تجبر   ،وعلى الماادود. وشااااااااااااااااددوا على أن التاادا  ر التق  اادياال على الماادود ال تمنع العجرة ف ر الن ااامياال

وتؤدي في نعاااايااال الم ااااف إلى تفااااقة حااااالت    ،من ذلاااا على ال ياااام  رحلت أكثر خ ورة  المعااااجرين  ااادالا 
بما في ذلا عدم البم  عن المعاجرين المنكوب ن    ،ال اااااا ا. وأشااااااار مشاااااااركون آخرون إلى أن هذو التدا  ر

والجعود المبذولل لتجرية أو عرقلل عمل المن مات اإلنسااااااااااانيل والمداف  ن   ،واالسااااااااااتخدام المفرط للقوة  ،وإنقاذهة
تف ااي إلى زيادة م دالت الوفيات واسااتمرارها وإلى  ،جود مسااارات للعجرة الن اميلوعدم و  ،عن حقوق اإلنسااان

االختفا  القسااااري للمعاجرين في البمر والبر. وطالب ب ض المشااااارك ن الدول بالت اون في الجعود الراميل إلى 
 د أو تجرمعا. توف ر المساعدة اإلنسانيل المنقذة لمياة المعاجرين ووقا اإلجرا ات التي ت وق هذو الجعو 

بما في ذلا من جانب الجعات الفاعلل   ،وأشاار ال ديد من المشاارك ن إلى حاالت عنا ضاد معاجرين -20
الذين ي انون من  ،الم وميل وف ر الم وميل. وأشاااااااااروا إلى أوضاااااااااش المعاجرين ال ا رين وعلى المدود الدوليل

  

 متا  على الرابطا (4)

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines_AR.pdf . 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines_AR.pdf
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  ، ف، والسارقل، واال تزاز، وال نا الجنسااني، والقتلالجوش، والت رض ل روف جويل قاسايل لفترات طويلل، واالخت ا 
واالحتجاز الت ساااافي المنعجي في وروف ف ر إنسااااانيل. وأو ااااي   ،وتشااااتو األساااار ،والت ذيب وسااااو  الم املل

بماا في ذلاا عن طريق التمق ق في    ،باإيل  مزياد من االهتماام لمماايال حقوق اإلنساااااااااااااااان على المادود الادوليال
اكات حقوق اإلنساااان والتجاوزات المرتكبل ضاااد المعاجرين وضااامان المساااا لل. وجرف  االدعا ات المت لقل بانتع
على التو ااااااايل المت لقل بإتاحل و اااااااول الجعات الفاعلل في مجال ال مل اإلنسااااااااني اا تساااااااليط ال اااااااو  أي ااااااا 

ومن مات المجتمع المدني والمؤسااااااسااااااات الوطنيل لمقوق اإلنسااااااان وف رها من الجعات الم نيل إلى المعاجرين 
 لى المدود الدوليل.ع

التي   ،وأعرب ال ديد من المشاااااااارك ن عن قلقعة إزا  عمليات الصاااااااد وال رد الجماعي وال ودة ال و.يل -21
تراعي مبدأ الموافقل المرة والمساابقل والمسااتن رة. وأشااار ب ض المشااارك ن إلى القانون الدولي لمقوق اإلنسااان  ال

بما في ذلا رفض    ،يل آليات التق ية الماالت الفرديل على المدودوالقانون الدولي للج  ن وأشااااااااروا إلى ممدود
أو عدم إتاحل المصااااول على التمث ل القانوني والترجمل الشاااافويل.   ،ب ض الساااال ات الن ر في طلبات الممايل

باإلكراو أو التعديد أو المرمان من اا وأشاااااااار مشااااااااركون آخرون إلى أن ممارساااااااات ال ودة ال و.يل تقترن أحيان 
بما في ذلا االحتجاز الت سااافي. وجرف التشاااديد على التوث ر السااالبي للحتجاز على الصااامل    ،ق اإلنساااانحقو 

البدنيل وال قليل للمعاجرين. وأشااااااار ب ض المشااااااارك ن إلى أثر ممارسااااااات ال ودة ف ر المسااااااتدامل على حقوق  
معاجرون إلى شاب ات الدعة وي انون  بما في ذلا اإلعادة القساريل إلى  لدان المنشاو التي يفتقر ف عا ال ،اإلنساان

 ، وعدم المصااول على الاذا  والما  وف ر ذلا من الخدمات األساااساايل ،وال نا ،ف عا من تشااتو شاامل األساار
أو ح   تت رض  امتعة البدنيل وال قليل للخ ر. وشادد مشااركون آخرون على أن كل ممارساات إدارة المدود  

ن للمعاجرين وتسااااااببو في اسااااااتمرار دورة ال نا وإسااااااا ة الم املل  من هذا القب ل لة توفر حمايل حقوق اإلنسااااااا
والخساااااااااةر في األروا  البشااااااااريل التي كان من المم ن تجنبعا. وأو ااااااااى ب ض المشااااااااارك ن بون الدول ينباي  

 ، المعاجرينالممارسل السلبيل المتمثلل في احتجاز  اا   ل أي   ،لتجرية العجرة ف ر الن اميل فمسباا  ت ع حد أال
ووقا تشااااااتو األساااااار في سااااااياق   ،بما في ذلا عن طريق المنع القانوني والف لي الحتجاز األطفال المعاجرين

 إدارة المدود. 

  ،وقاد يت رض المعااجرون للختفاا  القسااااااااااااااري أو يختفون في وال وروف متنوعال في ساااااااااااااايااق العجرة  -22
لمادود أو أثناا  عبور  لادان تشااااااااااااااعاد نزاعاات في ذلاا في عرض البمر أو في مراكز االحتجااز أو على ا بماا

مساااااااالمل أو ف رها من أشاااااااا ال ال نا. وأ رز ب ض المشااااااااارك ن ضاااااااارورة  ذل مزيد من الجعود لمنع تشااااااااتو  
بما في ذلا عن طريق اسااااات راض الساااااياساااااات والقوان ن التق  ديل للعجرة ل ااااامان   ،واالختفا  القساااااري  األسااااار

أو هلكعة. ودعا ال ديد من المشاارك ن إلى توسايع مساارات العجرة  تؤدي إلى تفاقة خ ر فقدان المعاجرين   أال
اآلمنااال والن ااااميااال من أجااال منع وقوش خساااااااااااااااااةر في األروا  على طول طرق العجرة. وفي حااااالت اختفاااا  

على إنشاااااااا  آليات للبم  واإلنقاذ   ،بما في ذلا مع األسااااااار المت اااااااررة  ،تدعى الدول إلى الت اون   ،المعاجرين
تبااااادل مع إع ااااا  األولوياااال لمقوق المعاااااجرين   ،الم لومااااات والتنساااااااااااااا ق على طول طرق العجرة  تم ن من 
 المت ررة.  واحتياجات األسر

وساااااااالط ب ض المشااااااااارك ن ال ااااااااو  على مواطن ال اااااااا ا التي تواجه المعاجرين أثنا  ال بور وعلى  -23
وتشااامل خ ر ان دام الجنسااايل الذي يمدح في الاالب بسااابب ال  بات التي تمول  ،المدود وفي  لدان المقصاااد

وأو اااااااوا  وضاااااااع إجرا ات    ،أو االفتقار إلى الجنسااااااايل ب د الوالدة مباشااااااارة  ،دون تساااااااج ل الموال د أثنا  ال بور
 مخصصل لتمديد حاالت ان دام الجنسيل وتسج لعا عند الو ول. 

دام التكنولوجيات القاةمل والجديدة والناشااااا ل فيما يت لق بإدارة وشااااادد ب ض المشاااااارك ن على أن اساااااتخ -24
بما في ذلا تجنب    ،يجب أن ي ون وفق أساااااااال ب وأهداف تتساااااااق مع القانون الدولي لمقوق اإلنساااااااان  ،العجرة
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التساابب في حاالت ال اا ا أو تفاقمعا. وأكد ب ض المشااارك ن أهميل أال تؤدي تكنولوجيات المراقبل أو ر ااد 
لعجرة والتنبؤ  عا وت قبعا إلى إجبار المعاجرين على ساالوك طرق هجرة أكثر خ ورةئ وأال ي ون لعذو تمركات ا

التكنولوجيات توث ر تم  زي على المعاجرينئ وأال يؤدي جمع واسااااااااااااتخدام وتبادل وتخزين الم لومات الب ومتريل  
قساااريل أو ف ر ذلا من انتعاكات والشاااخصااايل إلى تساااع ل االحتجاز الت سااافي أو ال رد الجماعي أو اإلعادة ال

حقوق اإلنساانئ وأن تساتخدم جميع التكنولوجيات القاةمل والجديدة والناشا ل لدعة المق في الخصاو ايل وحمايل 
 البيانات الشخصيل للمعاجرين. 

وضااااااااامان الملحقل    ،وح ح عدة مشاااااااااارك ن الدول على منع االتجار باألشاااااااااخاص وتعريب المعاجرين -25
الق اةيل الف الل للجناة وحمايل ال مايا. وجرف التشديد على أن منع االتجار والتعريب يت لب توسيع مسارات  

باض الن ر عن   ،وتوف ر الممايل المناسابل لجميع المعاجرين ،وعدم م اقبل ال امايا ،العجرة اآلمنل والن اميل
يستوجب أن تتا  للمعاجرين إم انيل المصول    ،حلقل االتجاربون كسر  اا وض عة. وسلة ب ض المشارك ن أي 

على ال مل والساااا ن والرعايل الصااااميل وساااابل العي  دون تم  ز. وثمل حاجل إلى زيادة الترك ز على مقاضاااااة  
مرتكبي جراةة التعريب التي تستوجب تشديد ال قوبل من أجل حمايل حياة المعاجرين وسلمتعة وحقوق اإلنسان 

أو تجرية المن مات اإلنساانيل   ،مع الكا في الوقو نفساه عن تجرية المعاجرين ضامايا التعريب ،عةالم فولل ل
 والمداف  ن عن حقوق اإلنسان الذين يقدمون المساعدة للمعاجرين.  

وأع د التوك د طوال المناقشال على ضارورة توسايع مساارات العجرة الن اميل التي تيسار الدخول واإلقامل   -26
 و اااا ذلا أداة رةيسااايل لمنع حاالت ال ااا ا على طول طرق  ،بما في ذلا تساااويل األوضااااش ،بصاااورة آمنل

 العجرة وم الجتعا وضمان االندماج االجتماعي واالقتصادي للمعاجرين.  

اا إلى أن المعاجرين الذين يعيشااااااااااون في أوضاااااااااااش ف ر ن اميل كث ر اا  وأشااااااااااار عدة مشااااااااااارك ن أي اااااااااا  -27
ويمرمون من حقوق    ،ويعيشااااااااون وي ملون في ال ل  ،الم املل والتعمي   يت رضااااااااون بشاااااااادة للتم  ز وسااااااااو  ما

راب التالي  اإلنساااااااان الم فولل لعة. ويصااااااااب هؤال  بشااااااا ل خاص باالكت اب والخوف والقلق وأعراض االضااااااا  ج
للصاادمل. وُحثحو الدول على ضاامان الو ااول الكامل والمتكافف إلى الت لية والرعايل الصااميل وال دالل والممايل 

ولة ي ن لادف المعااجرين   ،ومن المم ن تمق ق ذلاا إذا أزيلاو ال  باات القاانونيال واإلداريال وال مليال  ،جتماا.يالاال
 وأسرهة أي خوف من إ لغ سل ات العجرة عنعة لدف مماولتعة المصول على الخدمات. 

تي يت رض أدت إلى تفاقة أوضااش ال ا ا ال 19-والحظ ال ديد من المشاارك ن بقلق أن جاةمل كوف د -28
واجه المعاجرون التم  ز وكرو األجانب وفقدان سااااابل العي  وعدم المصاااااول    ،لعا المعاجرون. وخلل الجاةمل

على الرعايل الصميل والممايل االجتما.يل والمساعدة. وأعرب مشاركون آخرون عن قلقعة إزا  استمرار إفلق 
واإلعادة القساااريل أثنا  فترة الجاةمل.  ،ب اللجو وت ل ق المق في طل  ،والق ود المفروضااال على الدخول ،المدود

إلى م اافمال التم  ز ال نصااااااااااااااري وكرو األجااناب   ،في جعودهاا الراميال إلى الت اافي من الجااةمال ،ودع او الادول
ودعة التدا  ر الراميل إلى تمسااااااااااااا ن االندماج   ،والت صاااااااااااااب الديني وجراةة الكراميل المرتكبل ضاااااااااااااد المعاجرين

وضااااامان الو اااااول دون تم  ز إلى ال دالل والت لية والصااااامل وال مل اللةق وال ااااامان   ،والتماساااااا االجتماعي
 االجتماعي والخدمات األساسيل. 

وأشااااا ر خلل حلقل النقا  إلى ممارساااااات واعدة. وقدم ممثل أساااااتراليا م لومات عن البرنامج السااااانوي  -29
وإنسااانيل وملةمل لألساار. وأشااار ممثل شاا لي  الذي يمدد مسااارات اقتصاااديل  ،للبلد فيما يت لق بالعجرة الن اميل

إلى أن السال ات القنصاليل لبلدو قادرة على إ ادار جوازات مرور لتيسا ر لة شامل األسار. وقدم ممثل كولومبيا 
عن  رنامج تسااويل أوضاااش المعاجرين من جمعوريل فنزويل البوليفاريل واعتماد تدا  ر ممددة لمنع ان دام اا  تقرير 

الجنساايل بالنساابل لألطفال. وأشااار ممثل فواتيماال إلى أن قانون العجرة الوطني ي ترف بالمساااواة في المصااول  
مع المجتمع المدني والمجتم ات اا  وثيقاا  على الخدمات ال امل. وأشااااااااااار ممثل كرواتيا إلى أن  لدو يت اون ت اون 
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إدماج ناجر. وأشااار ممثل الساالفادور إلى وضااع  الدينيل والمجتم ات الممليل والمعاجرين من أجل ت ب ق ن ام
آليل ر اد قنصاليل للتمقق من امتثال الشاركات المت اقدة للم اي ر ذات الصالل ومنع حاالت ال ا ا في  لدان 
المقصاااااااد. وأفاد ممثل مال زيا بون البلد ي  ا على وضاااااااع خ ل عمل وطنيل بشاااااااون األعمال التجاريل وحقوق  

  ، بما في ذلا ضاااااااد المعاجرين   ،حقوق اإلنساااااااان الناجمل عن األنشااااااا ل التجاريلاإلنساااااااان بغيل منع انتعاكات 
والتصاااااااااادي لعا. وساااااااااالط ممثل تونس ال ااااااااااو  على الجعود المبذولل بالت اون مع المجتمع المدني والمن مات  

  ،وتزويدهة بالخدمات االجتما.يل والت ليميل والصااميل ،الدوليل لمساااعدة المعاجرين الذين يصاالون إلى أراضاا عا
. وأفاد ممثل مصار بون آليل تقدية الشا اوف من جانب المعاجرات ضامايا 19-بما في ذلا الت عية ضاد كوف د

ال نا ولاو مفتوحال خلل فترة الجااةمال. وذكر ممثال ماال زياا أنعاا وسااااااااااااااح او ن ااق  رناامجعاا المجااني للت عية 
 ليشمل جميع األجانب الم يم ن في البلد.  19-ضد كوف د

شااااااااادد السااااااااا د فونزاليس موراليس مرة أخرف على الماجل    ، ات الختاميل للجلسااااااااال األولىوفي الملح -30
مما يؤدي إلى م الجل مواطن ال ا ا  ،الماسال إلى عمليات تساويل األوضااش وتمديد مساارات العجرة الن اميل

تسااااويل والمد منعا وتيساااا ر حصااااول المعاجرين على الخدمات ال امل. وأو ااااى بون تصاااابر ال مليات ال ارةل ل
على كفالل الر اااد اا وح ح الدول أي ااا  ،األوضااااش التي تمو أثنا  الجاةمل أدوات داةمل إلدارة العجرة في الدول

بما في ذلا من جانب المؤساااااساااااات الوطنيل لمقوق اإلنساااااان والمجتمع   ،المساااااتقل لمقوق اإلنساااااان للمعاجرين
تجارب المعاجرين الذين توثروا بساياساات الدول  المدني. وكررت السا دة مولنار توك د أهميل الترك ز على حياة و 

بما في ذلا عن طريق ضااامان تمث ل وجعات ن رهة لدف مناقشااال الساااياساااات ذات الصااالل.   ،في مجال العجرة
وأشااااار الساااا د جوزيف إلى ضاااارورة اتخاذ تدا  ر لم افمل الفساااااد في ساااالساااال توف ر ال مالل ومجال التوويف. 

في كث ر من األحيان من تقدية الشاااا اوف وأن حقعة في االنتصاااااف يجب   وأشااااار إلى خوف ال مال المعاجرين
لمنع االساااااتالل. وكررت السااااا دة لوفوي توك د أهميل ضااااامان حصاااااول جميع اا أن يؤخذ على مممل الجد توخي 

وت زيز توافر المسااااااااااااااارات ال ااديل وعملياات تسااااااااااااااويل   ،المعااجرين على الخادمات باض الن ر عن وضاااااااااااااا عة
إلى إنشااا  آليات مسااتقلل لر ااد انتعاكات حقوق اإلنسااان على اا و ااول إل عا. ودعو أي اا األوضاااش وتيساا ر ال

اختتة الساااااا د فارساااااايا كلمته بالتذك ر بوهميل موا اااااالل الجعود التي   ،المدود الدوليل. وفيما يت لق بإدارة العجرة
بشاااون حاالت ال ااا ا تبذلعا جميع م ونات الم ومل والمجتمع واألمة المتمدة. وأو اااى بموا ااالل المناقشاااات  

وإيجاد سااااااااابل لزيادة الت اون   ،وح ح جميع الجعات الفاعلل على تممل المساااااااااؤوليل  ،التي تؤثر على المعاجرين
 بما في ذلا عن طريق تنف ذ االتفاق ال المي.  ،الدولي وم الجل المواقا ال ارة بالمعاجرين والعجرة

 حاالش الضعه الواشئا عن أسباب الهجرة -رابعاا  

 نةاناش أدل  نها الم اركون في حلقا الوقاا -أله 

الممثاال الااداةة للمارب لاادف م تااب األمة المتماادة   ،أعرب ماادير الجلساااااااااااااااال الثااانياال من حلقاال النقااا  -31
عن قلقه إزا  الم دل المفزش لألشااااخاص الذين يموتون في    ،عمر زن بر ،والمن مات الدوليل األخرف في جنيف

وعدم البم     ،وإزا  انتشاااااار ممارساااااات تتنافى مع القانون الدولي مثل عمليات  اااااد المعاجرين ،عرض البمر
والمرمان من الو ااااااااااول إلى إجرا ات اللجو . وشاااااااااادد على أن اتباش نعج   ،عن المعاجرين المنكوب ن وإنقاذهة

بمااا في ذلااا عن طريق تقاادية المسااااااااااااااااعاادة إلى   ،  التمركااات المختل اال أمر بااالغ األهمياالمت اادد األب اااد إزا
على  ،المعاجرين ال ا فا . وأشاار السا د زن بر إلى تجربل المارب في تقدية المسااعدة إلى المعاجرين ال ا فا 

اإلنساااااان بغيل   والت اون مع مفوضااااايل حقوق  ،ساااااب ل المثال عن طريق اآلليات القاةمل إلحالل ضااااامايا االتجار
ت زيز قدرة المووف ن الم لف ن بإنفاذ القوان ن على المدود في مجال ق ااااااااايا حقوق اإلنسااااااااان. وأشااااااااار إلى أن 
التشااااااااري ات التم  زيل في  لدان المقصااااااااد والتناول ال ام المساااااااايحس لمسااااااااولل العجرة يزيدان تفاقة أوجه ضاااااااا ا  
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ات القاةمل على األدلل المنصاااااوص عل عا في االتفاق  المعاجرين. وشااااادد على االلتزام بجمع البيانات والساااااياسااااا 
الذي وضااع  يانات دقيقل عن العجرة في    ،وأشااار إلى أن المارب يساات اايف المر ااد األفريقي للعجرة ،ال المي

القارة األفري يل وقدم إرشااااااادات تقنيل للدول األفري يل بشااااااون ساااااابل وضااااااع سااااااياسااااااات هجرة أكثر ف اليل. ودعا 
شاااااركل النشاااا ل في المنتدف الدولي األول الساااات راض العجرة الدوليل الذي ين حة في إطار زن بر إلى الم الساااا د

 .ياالتفاق ال الم

على أن األشااااخاص    ،والتر كايل ن ،وشاااادد مب وح رةيس المنصاااال الم نيل بالتشاااارد الناتج عن الكوارح -32
ما يجدون أنفساااااعة في أوضااااااش اا  ث ر الذين يتنقلون عبر المدود بسااااابب اآلثار السااااالبيل لتا ر المناخ والكوارح ك

ضااااااااااا ا. ولتوضاااااااااااير الكيفيل التي يم ن  عا للدول أن ت مل على منع حاالت ال ااااااااااا ا وم الجتعا في هذا 
عن طريق جمعيل الصااااال ب    ،ح   يسااااارت الم ومل  ،سااااالط السااااا د كايل ن ال اااااو  على مثال نام بيا ،الساااااياق

لمياة إلى األشاااااخاص الذين أجبروا على ماادرة المناطق  تقدية المسااااااعدة اإلنساااااانيل المنقذة ل  ،األحمر النام بي
باض الن ر عن ال ريقل   ،المتوثرة بالجفاف في أناوال  تم  نعة من المصااااااااول دون تم  ز على الاذا  والمووف 

التي عبروا  عا المدود. وشاادد على أن االساات بال ومنر اإلقامل في البلدان التي يم نعا تقدية المساااعدة المنقذة 
ة هو حاجل أسااااسااايل لألشاااخاص الذين ينتقلون عبر المدود بسااابب الكوارح واآلثار السااالبيل لتا ر المناخ. للميا

إن الناا يت رضااااااااااااااون لتزايد خ ر االنتعاكات والتجاوزات المت لقل بمقوق اإلنسااااااااااااااان عندما  وأضاااااااااااااااف قاةلا 
توف ر سبل للعجرة اآلمنل  أشار إلى أن ،ي  رون إلى اللجو  إلى قنوات ف ر ن اميل. وعلى الن يض من ذلا

لللتزامات الواردة في االتفاق ال المي هو وساااااااا لل ف الل لمنع أوجه الت رض للخ ر وم الجتعا. اا والن اميل وفق
مثل منر   ،هجرة آمنل ون اميل  توأشااااااااااار إلى أن ممارسااااااااااات وتشااااااااااري ات ب ض البلدان تتير بالف ل مسااااااااااارا

قتل. وأشار إلى أن حص  العجرة التي تمنر المق في إقامل طويلل التوش رات ألسباب إنسانيل أو الممايل المؤ 
األجل أو داةمل لألشاااااااااااااخاص من المناطق الم رضااااااااااااال لخ ر تا ر المناخ يم ن أن تكون أداة أخرف في هذا 

إن االتفاقات المت لقل بمريل التنقل  ما تكون هناك حصااا  من هذا القب ل. وأضااااف قاةلا اا ولكن نادر  ،الساااياق
فيما يت لق  توف ر مساااااااارات العجرة الن اميل لألشاااااااخاص الذين يتوقع توثرهة  تا ر  اا إم انات كب رة أي ااااااا تتير  

إلى أنعا تم ن األشااااااخاص المتوثرين من المصااااااول على ملجو  اا  مشاااااا ر  ،المناخ والكوارح أو الذين ت رضااااااوا له
قدرة على التنبؤ عندما تساااتخدم وتجنب االعتماد على المسااااعدات اإلنساااانيل. ودعا إلى زيادة ال ،وفر ااال عمل

الدول الوساةل المتاحل مثل منر التوش رات ألسباب إنسانيل أو توف ر الممايل المؤقتل أو تمديد حص  العجرة 
أو إ رام اتفاقات حريل التنقل كاسااتراتيجيل رةيساايل لم الجل أوجه ال اا ا والمد منعا. وشاادد الساا د كايل ن على 

نسااااااااااااان قد اعترفو بإم انيل فرض ح ر قاةة على حقوق اإلنسااااااااااااان على اإلعادة أن اللجنل الم نيل بمقوق اإل
ولكن ذلا لة ي بق ب د. وشااادد على أهميل اعتماد نعج   ،القساااريل في حاالت ال ااارر الجساااية الناجة عن الب  ل

ت  من أجل اعتماد مساااارا  ،قاةة على حقوق اإلنساااان إزا  تنقل البشااار في هذا ال صااار الذي يشاااعد تا ر المناخ
الساااااات بال األشااااااخاص المشااااااردين والذين ينتقلون عبر المدود بساااااابب تا ر المناخ ومنمعة اإلقامل وتنف ذ ذلا 

 بصورة منعجيل. 

كيف يم ن أن تؤدي    ،أن تااا ميم ر  ،وأوضاااااااااااااامااو مااديرة الم عااد الن بااالي للبموح االجتمااا.ياال والب  ياال -33
بما في ذلا  ،ى أن ان دام األمن االقتصااااااديأساااااباب العجرة إلى وجود حاالت ال ااااا ا وتفاقمعا. وأشاااااارت إل

على أن الدوافع اا  ما يؤدي إلى العجرة. وشااااااااددت الساااااااا دة ميم ر أي اااااااا اا كث ر   ،موسااااااااميل ال مل وقلل المدخرات
يم ن أن تدفع الناا  ،وممارسال المعر والماجل إلى دعة األسارة الممتدة  ،االجتما.يل مثل توث ر األسارة واألقران

ذلا عن طريق مساااااارات هجرة خ رة وف ر ن اميل. وقالو إن أفراد األسااااارة الذين بقوا في   بما في  ،إلى العجرة
 ، وارتفاش م دالت التساارب من المدارا ،بما في ذلا التفكا األسااري   ،حاالت ال اا ااا   لدانعة يواجعون أي اا 

 ،ال د ال املل والزواج المب ر لألطفال أو إدمان المخدرات. ولمنع حاالت ال اااااا ا وم الجتعا في سااااااياق هجرة
أو اااو السااا دة ميم ر  تمسااا ن  رامج ال مالل وتن ية المشااااريعئ ووضاااع حقوق اإلنساااان للمعاجرين في طلي ل  
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الموارات الد لوماسايل فيما يت لق بالمساارات التي تشاعد حدوح انتعاكات لمقوق اإلنساان وارتفاش م دالت هجرة 
لدان المنشاو والمقصادئ وت زيز التوجيه الساا ق للدخول في ال د ال امللئ والر اد الصاارم ل مليات الوسا ا  في   

 سوق ال مل لفاةدة المعاجرين وأسرهة. 

جوليانا ماس دو   ،"United We Dream -وعرضو كب رة مديري الدعوة في من مل "الملة المشترك  -34
عا ودورة الفقر تجاربعا الخا اال وتجارب عاةلتعا كمعاجرين ف ر شاارع  ن. وعرضااو كفا  أساارت  ،دو ناساايمنتو

وإدراكعما إم انيل البقا  في   ،الباةنل التي وقع ضاااااااااام تعا كث ر من الناا. وأوضاااااااااامو أن قرار والديعا بالعجرة
يسااااااتند إلى الخوف من فقدان المد األدنى من   ،وضااااااع ف ر ن امي لفترة من الزمن ف ر ممددة وال ُي لة مداها

والرمبل في توف ر مساااااتقبل أف ااااال ألطفالعما.  ،األ ااااالي المساااااتوف المعيشاااااي اللزم إلعالل األسااااارة في  لدهما
وذكرت السااااا دة ماسااااا دو دو ناسااااايمنتو أن تساااااويل أوضااااااش المعاجرين بصاااااورة داةمل هي أنجع طريقل لم الجل  

فترك الناا في أوضاااااااااش ف ر ن اميل يج لعة أكثر عرضاااااااال   ،مواطن ضاااااااا ا المعاجرين في  لدان المقصااااااااد
ت على أن المعاجرين الذين يعيشاااون في أوضااااش ف ر ن اميل يم لون إلى لإليذا  وال نا واالساااتالل. وشااادد

من إنفاذ القانون اا خوف ،دون المصاااااااااول على الخدمات األسااااااااااسااااااااايل مثل الرعايل الصاااااااااميل  ،العي  في ال ل
على الجوانب اا ويصابمون فريسال ساعلل للساتالل من جانب أ اماب ال مل. وسال و ال او  أي ا  ،والترح ل

بما في ذلا الشااوافل المتصاالل بالو ااول   ،التي اسااتفادت منعا ،الساالبيل لبرامج تسااويل األوضاااش بصااورة مؤقتل
أن عدم القدرة اا واساااتمرار الت رض للترح ل. وأضاااافو أي ااا   ،إلى شاااب ات األمان االجتماعي والرعايل الصاااميل

وعدم القدرة على التصااااااويو لعما آثار  ،بساااااابب حالل العجرة ف ر المسااااااتقرة  ،على وضااااااع خ ط طويلل األجل
ضاااااااارة بالمياة الشاااااااخصااااااايل للمعاجرين. وفقد من عة ذلا من االساااااااتفادة من إم اناتعة والمسااااااااهمل الكاملل في 

عتراف بون العجرة واهرة إنسااااااااااانيل طبيعيل المجتم ات التي نشااااااااااووا وعاشااااااااااوا ف عا. وحثو الم ومات على اال
ل اااااااااااااامان إدماج   ،وعلى إيجاد مسااااااااااااااارات جديدة لتن ية أوضاااااااااااااااععة ومنمعة حق المواطنل  ،يم ن إنكارها ال

 المعاجرين وعدم ت  يع المساهمات التي يم نعة تقديمعا.  

أن   ،وأفراد أساااارهةع ااااو اللجنل الم نيل بممايل حقوق جميع ال مال المعاجرين    ،وذكر با لو ساااا رياني -35
من الناا ي ا رون إلى العجرة نتيجل لماالت ال ا ا التي عانوا منعا في  لدانعة األ اليل بسابب عدم اا كث ر 

تمت عة بمقوق اإلنساااااااان الم فولل لعة. وشااااااادد على أن حقوق اإلنساااااااان ال ُت مل أو ُتق حد في كث ر من األحيان 
  ،مما يجبر الكث ر من الناا على العجرة  ،دان وفيما   نعابسااااااااااااابب التم  ز العي لي وعدم المسااااااااااااااواة داخل البل

بممدوديل فرص العجرة ب ريقل آمنل ومنت مل. وأوضاااااار أن ممارساااااال المق في ماادرة  لد اا ويرتبط ذلا أي اااااا 
تزداد  ااا وبل في أفلب األحيان كلما زادت حالل ال ااا ا. وأشاااار السااا د سااا رياني إلى أن ال  بات والق ود  ما

عجرة الن اميل يم ن أن تؤدي إلى اتخاذ القرار الصاااااااا ب المتمثل في االنفصااااااااال عن األساااااااارة  التي ت ترض ال
على أن العجرة ف ر الن اميل وتشاااااااتو األسااااااار هما مؤشاااااااران على اا مشااااااادد ،والعجرة عبر قنوات ف ر ن اميل

ا في ال اااااا ا في سااااااياق العجرة. وقال إن إجرا ات لة شاااااامل األساااااار ال تكون متاحل أو يت ذر الو ااااااول إل ع
بساااااااابب فرض م اي ر يسااااااااتم ل الوفا   عا بالنساااااااابل   ،حتى بالنساااااااابل للمعاجرين الن ام  ن  ،الكث ر من األحيان

ما يؤدي إلى عدم إعمال المق في اا لألشخاص ال  فا . والحظ مع القلق أن عدم وجود مسارات ن اميل فالب 
 د سااااا رياني عدة تو ااااايات لمنع لة شااااامل األسااااار إال عن طريق رحلت هجرة ف ر ن اميل وخ رة. وقدم السااااا 

في لجنل حقوق ال فل واللجنل الم نيل بال مال اا تشاااااااتو األسااااااار وتيسااااااا ر لة شاااااااملعا. وأشاااااااار بصااااااافته ع اااااااو 
إلى أن على الدول أن تتجنب فرض ق ود ومت لبات ف ر ضاااااااروريل وف ر م قولل تمول دون قدرة    ،المعاجرين

ه في الخارج. وأو اااااى بون ت اااااع الدول إجرا ات ف الل الفرد على العجرة مع أسااااارته أو لة شااااامله بوفراد أسااااارت 
وميساااارة لجمع شاااامل األساااارة وتنفذها ك نصاااار أساااااسااااي من عنا اااار إعمال حق اإلنسااااان في المياة األسااااريل. 

أن ت ااع آليات داةمل اا تسااتب د ال اا فا . وأضاااف أنه ينباي للدول أي اا اا  وينباي أال تفرض اإلجرا ات شااروط
  ،بما في ذلا ال مل واألسااارة وطول مدة اإلقامل  ،إلى عدة م اي راا اساااتناد ،ألوضااااشويم ن التنبؤ  عا لتساااويل ا
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ضااامن م اي ر أخرف. وشااادد السااا د سااا رياني على أن تساااويل  ،وممارسااال المق في اللجو  ،واألساااباب اإلنساااانيل
وهي أداة ف الل  ،وت زز اإلدماج االجتماعي ،وتمنع العجرة ف ر الن اميل ،األوضاااااااش تيساااااار لة شاااااامل األساااااار

 لم الجل حاالت ال  ا والمد منعا. 

 مواق ا عاما -باء 

أدلى  بيااناات ممثلو الادول والمن ماات  ،أثناا  الجلساااااااااااااال الثاانيال من حلقال النقاا  الم قودة   ن الادورات -36
القوميااااات(  -وبوليفيااااا )دولاااال    ،والبرتاااااال  ،والبرازياااال  ،التااااالياااالا أناوال وفنزويل    ،والجزاةر  ،وتركيااااا  ،المت ااااددة 

وراب ل المتقاعدين من فنزويل في   ،ونبر آسااااايا لملول التشااااارد  ،وال ونان  ،والكام رون   ،البوليفاريل( –)جمعوريل 
والم تب  ،والشاب ل األوروبيل بشاون حاالت ان دام الجنسايل  ،ز مبادرة التنميل اال تكاريل وال مليلومرك  ،أوروفواي

ومركز   ،ومؤساسال مركز كانلوناان ،ولجنل األ ادقا  ال الميل للتشااور ،االتمادي للممام ن ال ام ن في البرازيل
ومؤسسات المجتمع   ،العجرة المختل ل ومركز ،وماعو للسلم والتنميل وحقوق اإلنسان ،ال دالل في هونغ كونغ

ولجنل المن مات ف ر  ،وبرنامج األمة المتمدة المشاترك الم ني بف روا نق  المناعل البشاريل/اإليدز  ،المفتو 
ومؤسااااااااااساااااااااال واربي للتنميل. ووردت  يانات خ يل من ممثل   ،ومن مل إنقاذ ال فولل ،الم وميل الم نيل بالعجرة

اللذين لة يتم نا من اإلدال   بيان بسااااااابب    ،ممثل مشاااااااروش الدفاش عن المعاجرينو  ،جمعوريل إيران اإلسااااااالميل
 ض ق الوقو.

نمو اا  أع د التوك د على أن اسااااتراتيجيات ونعج العجرة ينباي أن تكون موجعل أساااااساااا   ،وأثنا  المناقشاااال -37
وإدراج المقوق االقتصااااااااااديل واالجتما.يل  ،وتشاااااااااجيع اإلدماج ،ت زيز وحمايل القانون الدولي لمقوق اإلنساااااااااان

ومرا.يال لألطفاال واالعتباارات الجنسااااااااااااااانيال. وأعرب ب ض   ،وأن تكون قااةمال على حقوق اإلنسااااااااااااااان  ،والثقاافيال
وأشااااااار إلى األسااااااباب  ،المشااااااارك ن عن قلقعة إزا  حاالت ال اااااا ا المرتب ل بوسااااااباب ماادرة البلد األ اااااالي

بمااا في ذلااا عاادم المصااااااااااااااول على المقوق    ،تاادفع المعاااجرين إلى العجرة  مااااا  المت ااددة والمتراب اال التي فااالباا 
بما في ذلا أوجه عدم المساواة   ن الجنس ن.   ،وعدم المساواة   ،وتشتو األسر ،والفقر  ،االقتصاديل واالجتما.يل

وشادد مشااركون آخرون على أن اساتمالل التمتع بالمق في مساتوف معيشاي الةق وفي الاذا  والصامل والسا ن 
لحط ال اااااااااااو  على اآلثار اا  من الناا على الماادرة بمث اا الخدمات األسااااااااااااسااااااااااايل تجبر كث ر و  عن الكرامل. وساااااااااااُ

إلى اا لتا ر المناخ والتدهور الب  ي  و ااااافعما سااااابب ن هام ن للعجرة. وأشاااااار ب ض المشاااااارك ن أي ااااا  السااااالبيل
سااااتب دون من سااااوق ال مل  مشاااا رين إلى أن األشااااخاص عديمي الجنساااايل قد ي   ،الجنساااايل كساااابب للعجرة ان دام

 ل وحتى من   ،والمصااااااااااااول على ممتلكات ،وال اااااااااااامان االجتماعي  ،والت لية  ،والخدمات الصااااااااااااميل ،الن امي
 القانون.  الممايل بموجب

وأشااااااااار ب ض المشااااااااارك ن إلى أن مجموعل الدوافع الم قدة المب نل أعلو وآثارها الساااااااالبيل على حقوق   -38
ي ونون في حالل ضاااااا ا قبل اتخاذ قرار العجرة. وشاااااادد مشاااااااركون آخرون  مااا  اإلنسااااااان ت ني أن الناا فالب 

عن توافر ال روف التي  ف ااالا  ،على أن حاالت ال ااا ا تنشاااو عن األساااباب التي تجبر الناا على الماادرة
ماا تكون آليال هاامال للقادرة على الصاااااااااااااامود اا  تم نعة من التنقال. وأشااااااااااااااار عادة مشااااااااااااااارك ن إلى أن العجرة كث ر 

فإن مساااارات العجرة اآلمنل   ،التكيف بغيل التخفيف من حاالت ال ااا ا القاةمل أو العروب منعائ ومع ذلا أو
والن اميل لألشاااااااخاص الذين ي ااااااا رون إلى التنقل ممدودة للاايل. وأشاااااااار الب ض إلى أن األشاااااااخاص الذين 

 ،ت ف ر ن اميلي ااااااا رون إلى العجرة ليس لديعة في كث ر من األحيان خيار آخر ساااااااوف الشاااااااروش في رحل
وأنعة م رضااون بشاا ل متزايد لخ ر انتعاكات وتجاوزات حقوق اإلنسااان. وأ رز ال ديد من المشااارك ن أن أكثر 

وأشاااروا إلى  ،ما تكون تلا التي ال تساات يع الو ااول إلى مسااارات العجرة اآلمنل والن اميلاا  فالب اا الف ات ضاا ف
رة الن اميل وم الجل حاالت ال اا ا. وشاادد عدة مشااارك ن وجود  االل مباشاارة   ن ت زيز توافر مسااارات للعج

على ضااااارورة التقل ل إلى أدنى حد من الدوافع وال وامل العي ليل السااااالبيل التي تجبر الناا على ماادرة  لدانعة 
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وت زيز الت اون   ،والت اااااااامن الدولي  ،بما في ذلا عن طريق تقدية المسااااااااعدة اإلنساااااااانيل واإلنماةيل ،األ اااااااليل
   ن  لدان المنشو وال بور والمقصد على نمو ي زز التنميل المستدامل ويستند إلى حقوق اإلنسان. الدولي 

بما في ذلا االفتقار  ،وأشااااار ب ض المشااااارك ن إلى حاالت ال اااا ا الممددة التي تواجه كبار الساااان -39
 ، ي ال ثور على عمل الةقوالتمديات التي تواجععة ف  ،واالعتماد على أطفالعة وأقاربعة ،إلى م اشاااااات تقاعديل

وعدم المصااااول على الرعايل الصااااميل اللزمل ل لج األمراض الم قدة. وأو ااااي  تنف ذ  رامج ممددة لم الجل 
 .  حاالت ال  ا التي يت رض لعا المعاجرون األكبر سناا 

بمن    ،قوق ومتسااااوين في الكرامل والماا  وأشاااار ال ديد من المشاااارك ن إلى أن جميع البشااار يولدون أحرار  -40
باض الن ر عن وضا عة كمعاجرين. وأشاارت عدة وفود إلى الممارساات الواعدة بشاون   ،ف عة جميع المعاجرين

حصول المعاجرين على المقوق االقتصاديل واالجتما.يل والثقافيل. وتناول ممثل أناوال م لومات عن تشري ات 
بمن   ،شاخاص ال ا فا  الذين يعيشاون في أناوالالتي تن  على حمايل األ ، لدو المت لقل بالممايل االجتما.يل

ف عة المعاجرون. وعرض ممثل البرازيل م لومات عن الجعود المبذولل لتوساااااايع ن اق المصااااااول على الرعايل  
الصاميل وت زيز التا يل بالممايل االجتما.يل للمعاجرين. وأكد ممثل ال ونان من جديد التزام  لدو ب امان عدم 

  ،باض الن ر عن وضااااااا عة  ،ج المدرسااااااال. وقال ممثل البرتاال إن جميع المعاجرينترك أي طفل معاجر خار 
يم نعة المصااااااااول على الرعايل الصااااااااميل والت لية دون تم  ز. وقدم ممثل تركيا م لومات عن توف ر الخدمات  

جح و الدول ع  ،لجميع الم يم ناا مجان   ،بما في ذلا الصاااااااااااامل والت لية ،ال امل لى بمن ف عة المعاجرون. وشااااااااااااُ
توسااايع ن اق  رامج تساااويل األوضااااش  و ااافعا اساااتراتيجيل رةيسااايل لزيادة فرص المصاااول على خدمات حقوق 
اإلنساان والخدمات ذات الصالل. ولوحظ أن فرص تساويل األوضااش ينباي أال تساتب د األشاخاص الذين خ ا وا  

نصااااااااااااااريال الن مياال والتم  ز  ألن ذلاا يم ن أن يؤدي إلى تفاااقة أثر ال   ،في الساااااااااااااااا ق لن ااام ال اادالال الجناااةياال
ب دم تجرية المعاجرين ف ر المامل ن للوثاةق اللزمل على أسااااااااا  اا واالساااااااتب اد. وأو اااااااى المشااااااااركون أي ااااااا 

وعدم وضاااااااااع ع بات   ن   ،بما في ذلا بسااااااااابب دخولعة وإقامتعة بصاااااااااورة ف ر ن اميل  ،وضااااااااا عة كمعاجرين
 المصول على الخدمات وإنفاذ قوان ن العجرة. 

وتوثروا بشااا ل ف ر متناساااب  ،19-أثنا  جاةمل كوف داا ولوحظ أن المعاجرين كانوا أشاااد الف ات ت ااارر  -41
بساااااابب .يشااااااعة بالف ل في أوضاااااااش هشاااااال. وجرف فرض ق ود على التنقل بساااااابب إفلق المدود وانخف ااااااو 

وفقدان  ،اعيوحرم المعاجرون من االتصااااااال بوساااااارهة. وأدف االفتقار إلى ال اااااامان االجتم ،التمويلت الماليل
إلى تفاقة حاالت ال ااااا ا. وأدت الجاةمل   ،ووقوش المعاجرين في وضاااااع ف ر ن امي أثنا  الجاةمل  ،الوواةا

ما كان المعاجرون اا فاالب  ،إلى تزايد حاالت ال نصااااااااريل وكرو األجانب وما يتصاااااااال  ذلا من ت صااااااااباا أي اااااااا 
تخاذ جميع الخ وات اللزمل ل مان م املل واألقليات المعاجرة كب  فدا  لنشر الف روا. وُحثو الدول على ا

. وسااااااالط ال اااااااو  على أهميل توف ر 19-المعاجرين على قدم المسااااااااواة مع ف رهة في تصاااااااديعا لجاةمل كوف د
المسااعدة القنصاليل والممايل للمعاجرين. وتبادل ممثلو ال ديد من الدول أمثلل على الممارساات الواعدة لم الجل  

  الجاااةماال. وتناااول ممثاال الجزاةر الجعود المبااذولاال لتم  ن المعاااجرين من حاااالت ضاااااااااااااا ا المعاااجرين أثنااا
. وأشااااار ممثل أناوال إلى تمديد التوشاااا رات وتصااااارير اإلقامل. وتناول 19-المصااااول على الت عية ضااااد كوف د

والممايل  ممثل دولل  وليفيا المت ددة القوميات الجعود الراميل إلى ت زيز قدرة المسااااؤول ن على توف ر المساااااعدة 
باض الن ر    ،القنصااااااال ت ن للمعاجرين البوليف  ن في  لدان المقصاااااااد. وأفاد ممثل البرازيل بون جميع المعاجرين

. وذكر ممثل جمعوريل إيران اإلسالميل أن 19-مدرجون في الخ ط الوطنيل للت عية ضاد كوف د ،عن وضا عة
باض الن ر عن وضااااااااااا عة. وأ لغ    ،قاحاتوال لج والل 19-للمعاجرين حريل المصاااااااااااول على اختبارات كوف د

بما في ذلا منر تصاااارير اإلقامل    ،من الممايل للمعاجريناا  ممثل البرتاال المشاااارك ن بالتدا  ر التي توفر مزيد
 المؤقتل أو تمديدها للجميع.  
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واعتبر ال ااديااد من المشاااااااااااااااارك ن العجرة واااهرة عااالمياال ينباي م ااالجتعااا عن طريق االلتزام  ت ااددياال  -42
للقانون والم اي ر الدوليل. وأشااار عدة   امتثاالا  ،ألطراف والت اون الدولي من أجل إيجاد أهداف وحلول مشااتركلا

مشااارك ن إلى المنتدف المقبل الساات راض العجرة الدوليل  و اافه فر اال رةيساايل لتق ية التقدم الممرز والتمديات 
اش نعج كلي لمنع حاالت ال اااااا ا وم الجتعا. وأشااااااار واتب  ،التي تواجه التنف ذ الف ال ألهداف االتفاق ال المي

مشااااركون آخرون إلى أن اتباش نعج يشااامل المجتمع بوسااارو يساااتوجب االساااتماش إلى أ اااوات وآرا  األشاااخاص  
في تصااااامية ور اااااد  ،بمن ف عة األطفال والشاااااباب المعاجرون   ،وأو اااااوا بمشااااااركل المعاجريناا، األشاااااد ت ااااارر 

 بما في ذلا في مجلس حقوق اإلنسان.  ،ص د الوطنيل واإلقليميل وال الميلالسياسات المتصلل بالعجرة على ال

وشااجع ب ض المشااارك ن على إجرا  مناقشااات بشااون الساابل التي يم ن  عا لمجلس حقوق اإلنسااان أن  -43
يسااااااااااعة بوقصااااااااااى قدر من الف اليل في زيادة منع حاالت ال اااااااااا ا في سااااااااااياق العجرة وم الجتعا. وعلى وجه  

ناول الكيفيل التي يم ن  عا لمجلس حقوق اإلنساااااان أن يوا ااااال الن ر في التمديات التي جرف ت   ،الخصاااااوص
موا اااااااااااااالال تن ية حلقاات نقاا    ،في جملال أمور  ،بماا في ذلاا  ،تواجاه المعااجرين في مجاال حقوق اإلنسااااااااااااااان

للسااااااتماش على وجه االساااااات جال إلى المعاجرين والتصاااااادي النتعاكات وتجاوزات حقوق اإلنسااااااان في سااااااياق 
لعجرةئ وعن طريق االساااتجابل للتقارير الواردة من اإلجرا ات الخا ااال التي كلفو بمعامئ وإنجاز عمل المقرر ا

الخاص الم ني بمقوق اإلنساااااااان للمعاجرين واساااااااتكمالهئ ودعة وت زيز وإنشاااااااا  آليات مساااااااتقلل لر اااااااد حقوق 
قل النقا    ن الدورات سااااااااتكرا اإلنسااااااااان على المدود الدوليل. ولوحظ أن المواضاااااااايع ال ديدة المنبثقل عن حل

بما في ذلا بشااون الو ااول  ،موا االل االسااتكشاااف من جانب الخبرا  وتن ية حلقات النقا  في إطار المجلس
 ،وأثر التكنولوجيات الجديدة والناشاااااا ل على العجرة ،إلى المسااااااارات اآلمنل والن اميل وفرص تسااااااويل األوضاااااااش

والممايل الف الل ل اااامان حصااااول المعاجرين على الخدمات   ،المسااااتداموال ودة اآلمنل والكريمل وإعادة اإلدماج 
على موا اااالل إع ا  األولويل لمقوق اا األساااااساااايل. وشااااجع ب ض المشااااارك ن مفوضاااايل حقوق اإلنسااااان أي اااا 

 اإلنسان للمعاجرين ال  فا  والدعوة إلى ذلا. 

أكد الساااا د كايل ن من جديد أن توف ر مسااااارات ن اميل أمر  ،وفي الملح ات الختاميل للجلساااال الثانيل -44
م ألسار ال مال  بالغ األهميل لممايل حقوق اإلنساان للمعاجرين ال ا فا . وأو او السا دة ميم ر بإيل  االهتما

وتواجه ع بات تمول دون لة الشاامل في  لدان المقصااد. وشااددت    ،المعاجرين التي تركوها في  لدانعة األ االيل
بما في ذلا تم  ن المعاجرين من مختلا الخلفيات    ،السا دة ماسا دو دو ناسايمنتو على أهميل تمث ل المعاجرين
أن االفتقار إلى حقوق اإلنساان في  لدان المنشاو يخلق   من المشااركل في المناقشاات. وشادد السا د سا رياني على

ضاااااا ا تجبر الناا على العجرة. وذكر أنه يجب إيجاد ساااااابل ن اميل وداةمل للمعاجرين ال اااااا فا  اا أوضاااااااع
وينباي أن يسااااااااتعدف التصاااااااادي للعجرة ف ر الن اميل حمايل حقوق اإلنسااااااااان للمعاجرين الذين   ،تمساااااااا نعا أو

 تؤدي السااااياسااااات والممارسااااات مثل تجرية العجرة ف ر الن اميل إلى تفاقة وأال  ،يعيشااااون في أوضاااااش ضاااا ا
األضااااااااارار التي ي اني منعا المعاجرون. واختتة السااااااااا د زن بر بالتوك د على الماجل الململ إلى م الجل حاالت  

 ال  ا في سياق العجرة. 

 مالحظاش ختامةا -خامساا  

  ،سااااااااااالح و منساااااااااااقل الفريق الدولي في مركز الدراساااااااااااات القانونيل واالجتما.يل  ،في ختام حلقل النقا  -45
أن سااياسااات الدول  ،  ال ااو  على ثلح نقاط وتو اايات رةيساايل انبثقو عن المناقشاال. أوالا   ،باريتو مايا كام ل

إلى فإن الجعود الراميل   ،تشااا ل إلى حد كب ر السااابب في حاالت ال ااا ا التي ي اني منعا المعاجرون. وعليه
توساااااايع ن اق القنوات الن اميل للعجرة أمر أساااااااسااااااي للمد من حاالت ال اااااا ا التي ي اني منعا المعاجرون. 

األهميل الكب رة للو اااااااااااول الشاااااااااااامل إلى المقوق االقتصااااااااااااديل واالجتما.يل  19-أوعرت جاةمل كوف داا،  وثاني 
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ارت إلى الم ل بصااااورة مقلل إلى أشاااا اا، والثقافيل والخدمات األساااااساااايل من أجل م الجل حاالت ال اااا ا. وأخ ر 
بماا في ذلاا عملياات  اااااااااااااااد المعااجرين واسااااااااااااااتخادام   ،إضاااااااااااااافاا  ال اابع األمني على عملياات مراقبال المادود

التكنولوجيات الجديدة والناشااااااا ل. وكررت السااااااا دة باريتو مايا الدعوة إلى إنشاااااااا  آليات مساااااااتقلل لر اااااااد حقوق 
قا  أوعرت الدور العام الذي ي اااااااااااا لع به مجلس حقوق اإلنسااااااااااااان على المدود الدوليل. وأكدت أن حلقل الن 

اإلنسااااااان في ت زيز وحمايل حقوق اإلنسااااااان للمعاجرين. وأضااااااافو أنه على الرفة الخ وات العامل التي يت  ن 
فمن الواضاااااار أنه ال يم ن تمق ق العجرة اآلمنل والمن مل  ،  اتخاذها من أجل تنف ذ االتفاق ال المي تنف ذا كاملا 

 ال عن طريق سياسات تستج ب للواقع الم ا  للمعاجرين وتعدف إلى ت زيز حمايتعة وإدماجعة. والن اميل إ

ماارك   ،وذكر ممثال لكساااااااااااااامبرغ الاداةة لادف م تاب األمة المتمادة والمن ماات الادوليال األخرف في جنيف -46
وهي أحد البلدان الداعمل للتفاق ال المي ومشااااركل في تيسااا ر اإلعلن المرحلي بشاااون  ،أن لكسااامبرغ ، يشااالر

تعدف إلى تنف ذ نعج متساق إلدارة العجرة يدمج حقوق اإلنساان للمعاجرين على جميع   ،( 5) تنف ذ االتفاق ال المي
لدعة المعاجرين   تدا  ر ،على الصاااااااا  د الوطني  ،المسااااااااتويات والق اعات. وأشااااااااار إلى أن لكساااااااامبرغ اعتمدت

بما في ذلا تم  نعة من الو اااااول إلى ن ام ال ااااامان االجتماعي في البلد من أجل توف ر الممايل   ،ال ااااا فا 
وتوف ر مترجم ن شااااااااااافوي ن ومتخصاااااااااااصااااااااااا ن في مجال التربيل بغيل تمسااااااااااا ن تقدية الدعة النفساااااااااااي  ،الدوليل

صااااااااااااااميال ب ريقال ف ر تم  زيال ومرا.يال  وإتااحال الو ااااااااااااااول إلى الم لوماات المت لقال باالخادماات ال  ،واالجتمااعي
 للعتبارات الجنسانيل.

وكرر السااا د  يشااالر اإلعراب عن الشاااوافل التي أثارتعا المفوضااال السااااميل لمقوق اإلنساااان فيما يت لق  -47
واألوضاااااااااااااااش الخ رة التي تواجععة أثناا  ال بور وعلى   ،باال روف التي تجبر المعااجرين على مااادرة أوطاانعة

توك د آرا  الساا دة ديلاادو   رالتا اا  ما يت رضااون له في  لدان المقصااد. وكرر أي اا اا    ز الذي فالب والتم ،المدود
والماجل   ،وأهميل الت اون الدولي في هذا الصااااااادد  ،بشاااااااون ضااااااارورة زيادة االهتمام بمقوق اإلنساااااااان للمعاجرين

طني لت زيز وحماااياال حقوق ترجماال هااذو المقوق إلى أح ااام قااانونياال وتن يمياال ملةماال على الصاااااااااااااا  ااد الو  إلى
 اإلنسان للمعاجرين.

واختتة الساااا د  يشاااالر كلمته بالتذك ر بالنتاةج والتو اااايات الرةيساااايل الصااااادرة عن الجلساااال األولى. وقد  -48
شاااااملو الشاااااوافل المت لقل بممارسااااال اإلعادة القساااااريلئ والماجل إلى ن ة حمايل شااااااملل يم نعا تمديد وم الجل  

ور وعلى المدود وفي  لدان المقصدئ ومخاطر إسا ة استخدام التكنولوجيات الرقميلئ حاالت ال  ا أثنا  ال ب 
والدور العام للمؤساساات الوطنيل لمقوق اإلنساان. وسالط السا د  يشالر ال او  على النتاةج والتو ايات الرةيسايل 

آثار تا ر المناخ  بما في ذلا األساااااباب الرةيسااااايل للعجرة القساااااريل والخ رة مثل  ،الصاااااادرة عن الجلسااااال الثانيل
على أن المعاجرين ال اا فا  ال يمتاجون اا وان دام األمن االقتصااادي وتشااتو األساار. وشاادد الساا د  يشاالر أي اا 

إلى الت اطا فمساااااب. وأشاااااار إلى أن هؤال  المعاجرين يمتاجون إلى أن يفعة المجتمع الدولي األساااااباب التي 
 ، وال سااااااااااااايما أثنا  ال بور وعند الو اااااااااااااول ،طوال الرحلل ومختلا التمديات التي تواجععة  ،دف تعة إلى العجرة

 وتناول مجموعل التدا  ر اللزمل للتصدي بش ل ملةة لتلا التمديات.
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