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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة اخلامسة واألربعون

 2020تشرين األول/أكتوبر  2 -أيلول/سبتمرب  14

 من جدول األعمال 3البند 
اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية تعزيز ومحاية مجيع حقوق 

 واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

أثررررت اسررررتمدا  اخلرررردماا العسررررصتية واألمنيررررة اخلا ررررة يف  دارة ا  ررررتة   
 واحلدود على محاية حقوق مجيع املهاجتين

النتهررراق حقرررروق تقتيرررت القتيررررق العامرررل املعررررم مبسرررقلة اسررررتمدا  املتتزقرررة وسرررريلة    
 اإلنسان و عاقة ممارسة حق الشعوب يف تقتيت املصري

 موجز  
يتضمممن امملا الت ريممر ألشممق  الاريمممل المباممم  اتمبممم املممزل  اسممتًدان اترتز مم  وسمم ل    لت مما   

ح مو  انلملمماإ وقعا مم   اقسمم  حممل الشمممبوا ص ت ريممر اترممال منمل ت ريممر  الملممابمل ات ممدن ق   لمم  
علممممم  أدمممممر ام ا اسمممممتًدان ا مممممدما   (. ويملممممملو الضمممممو  أيضممممما  A/HRC/42/42ح مممممو  انلملممممماإ  

 المبملكري  واألمن   ا اص  ص اهلجرا وق اقا احلدو  عل  محاي  ح و  انلملاإ جلم ع ات اجرين.
عن المل ا  المبان اللي ت دن ف ه ال  ا دما   وي دن الاريمل المبام  ص الا الت رير موجزا   

  للًممدما ت تموفا الب موخل وا مربا الت ن مم   وانطماق اتمب ماقي  ي الرمل . ويتنمماول أقبمع فيما  ق  ملم 
وتكنولوج ممما  أممممن احلمممدو  وصمممدما  الرصمممد  واحتجممماا ات ممماجرينل وعمل ممما  انعممما ا وانبمبممما   

"تكل ف اجل ا  ا اقج  ". ويمللو الضو  عل  أدر ال  ا دما  علم   وتنا ل س اسا  اتتمبل   ب
المبممدان الشممااف   وفممرا الر ابمم  واتملمما ل  علمم  ح ممو  انلملمماإ جلم ممع ات مماجرين. وين ممر مممن    ص 

الشمركا  المباملمم  ص املا ال قممارل وأدمر  لممة علم  قتحمم  سمب  الترمماال فمبالم  لضمم ام ا لت اكمما  
 والتجاواا  اليت ترتكب ا ال  الشركا .

وخيلمممل الت ريمممر ق  أإ الشمممركا  تكممموإ مملممماول  مملممماول   مباامممرا أح ممما   عمممن الت اكممما   
للم اجرينل و  س ما ص حا   سلب احلري   وتكوإ ص حما   أصمر ل متواطيم  ح و  انلملاإ 

ممع ج ما  فاعلم  أصممر ل مطم  سملقا  اهلجممرا واحلمدو ل علم  اقتكمماا الت اكما  و ماواا  واسمممب  
 النقا  حل و  انلملاإ.
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والشمممممركا  وخيتمممممتم الاريممممممل المبامممممم  ت ريمممممر  بتوصممممم ا  موج ممممم  ص ات مممممان األول ق  المممممدول  
المبملمكري  واألمن مم  ا اصمم ل جمدال قجممرا  ت  مم م أساسمي للممدوق المملي تا يمه اممل  الشممركا  ص تمبزيممز 

عن ت دمي توص ا  بشزإ  األمن ف ما يتمبلمل ابلن ج انلملال   اتتبمب  قاا  اهلجرا وق اقا احلدو ل فضل  
 ا دما  األمن   احملد ا اليت ت دم ا ص الا ال قار.
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 مقدمة -أوال   

الميت ألشمز  اللجنم  اوجبمه و يم   2005/2ي دَّن الا الت رير عمل  ب راق جلن  ح مو  انلملماإ  -1
الاريمل المبام  اتمبم املزل  استًدان اترتز   وس ل   لت ا  ح و  انلملاإ وقعا    اقس  حمل الشمبوا 

وجبممه اممل  الو يمم . وي قممي المملي جممد  ابلمم  ا 42/9ص ت ريممر اترممال و ممراق  لمم  ح ممو  انلملمماإ 
الت ريمممممر ألشمممممق  الاريممممممل المبامممممم  علممممم  ممممممد  الامممممىلا اتن ضممممم   منمممممل ت مممممدمي ت ريمممممر  الملمممممابمل ق  ابلممممم  

 A/HRC/42/42  كما حيل  األدمر الملي  مد يىلتمب علم  ام ا اسمتًدان ا مدما  المبملمكري  واألمن م .)
 مممع ات ممماجرينل امممن فممم  م اللجيممموإ ا اصممم  ص اهلجمممرا وق اقا احلمممدو  علممم  محايممم  ح مممو  انلملممماإ جلم

 وملتمملو اللجو .

وصمملل الاممىلا اتشمممول  ابلت ريممرل كمماإ الاريمممل المباممم  مالامما  مممن كممري  كوا مما  ق  ملمما (ل ويل نمما  -2
 أابقا ل ول ل اإ بوب ال وسرواا ماكلويدل وسمب د م ب .

 أنشطة القتيق العامل -اثنيا   

 الدوراا السنوية -ألف 

 25ع مممد الاريممممل المبامممم   وقت مممه الطامنممم  والطلدممم  والتاسممممب  والطلدممم  ص جن مممف ص الامممىلا ممممن  -3
ل علم  التموا   وع مد 2020ل ملاإ/أبري   3ق  آ اق/ماقس  30ومن  2019تشرين الطاين/لوفمرب  29 ق 

دول مم  و مما أعضمما  الاريمممل اجتماعمما  دنا  مم  صمملل الممدوقت  مممع  طلممي الممدول األعضمما ل واتن ممما  ال
احلكوم  ل و اام من احملاوقين اتمبن  ل وع دوا اجتماعا  صربا  ول ا ا  أفر   ومشماوقا . وع مد  

لل  و  اتاروض  عل  الملار بملبب جا    فاوس كوقو    ل ملاإ/أبري  افىلاض ا  ل را   - وقا آ اق/ماقس  
 (.19- كوف د

 التسائل والبياانا -ابء 

عدا قسا   مشىلك  مع آصرين من اتكلا  بو م  ص قطاق انجرا ا  أقس  الاريمل المبام   -4
ا اصمم . وصممدق قجممرا  عاجمم  وب مماإ قعلمممي مشممىل  سمملقا الضممو  علمم  ا  عمما ا  اتتمبل مم   ممدوخل 
الت اكمما  و مماواا  حل مممو  انلملمماإ ص مركمممز  حتجمماا ات مماجرين ص المممو م  اتت ممدا األمريك ممم  ص 

. ووج ت قسا   ا عا  ق  حكومت  وقحمد  الشمركا  بشمزإ المدوق اتزعمون 19-س ا  جا    كوف د
لشممممرك  عملممممكري  صاصمممم  ص الت اكمممما  تتمبلمممممل ابل ممممالوإ الممممدو  انلملمممماين والت اكمممما  و مممماواا  تتمبلمممممل 

 1984ابل الوإ الدو  حل و  انلملاإ يُزعم أهنا اقتكبت أدنما  النمزار اتململ  ص سمري  لكما بم  عمامي 
ل  عممن قفممل  اجلنمماا مممن اتملمما ل  وعممدن تمموفا سممب  الترمماال للضمم ام. ووج ممت قسمما   ل فضمم 1988و

ق  حكوما  وج   فاعل   ما حكوم م  بشمزإ اسمتًدان مرتز م  وج ما  فاعلم   ا  صمل   ا عا  أيضا  
 .(1 ص س ا  األعمال المبدا    ابل را من طرابل ل ل ب ال وأع ب  لة ان    بب اإ قعلمي مشىل 

__________ 

 . https://spcommreports.ohchr.orgالرسا   متاح  عل  الرابوت  (1 

https://spcommreports.ohchr.org/
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 الزايراا القطتية -جيم 

يمبلمل الاريممل المبامم  أة م  كبماا علم    اممه بمزمقا   قريم . وق مم ققسماله المبديمد ممن القلبما   -5
عل  ممب م القلبا .   نجرا  امقا  ال قري  وقسا   تلكاي  متابمب   للرسا   الملاب  ل فإله مل يتلمل ق و ا  

وسمممن  واهلرسمممة وأسمممىلال ا لل  مممان بمممزمقا  ص وممممع  لمممةل وق   دممملخل قسممما   مواف ممم  ممممن حكممموميت الب
 عل  التوا ل ومن  ول  فلملق . 2021و 2020 عامي

 أنشطة خمتارة -دال 

ل  مممممدن الاريممممممل المبامممممم  ممممملكرا ق  الاريممممممل احلكمممممومي المممممدو  اتاتمممممو  2019ص أيلول/سممممبتمرب  -6
ل من أج  محاي  ح و  المبضوي  اتمبم بر ا   مضموإ قطاق تن  مي  و ل  وإ أحكان مملب   بشزله

انلملمماإ وضممماإ اتممممل ا  ل  علمم  ا لت اكمما  والتجمماواا  اتترممل  الشممق  الشممركا  المبملممكري  واألمن مم  
. و د حد   اتلكرا المبناصمر 36/11ا اص ل و د أُلشز الا الاريمل عمل  ب راق  ل  ح و  انلملاإ 

  ا اصمم ل وأامماق  ق  ضممروقا وضممع صممة الر  ملمم   نطمماق تن  مممي  و  للشممركا  المبملممكري  واألمن مم 
 .(2  و  ملزن  الو   

ل  مممدن ق ممم   الاريممممل المبامممم ل الملممم د كواجمممال 2019وص أيلول/سمممبتمرب وتشمممرين األول/أكتممموبر  -7
 ت اقير  اتواض مب   ق   ل  ح و  انلملاإ واجلممب   المبام ل عل  التوا .

لمبامممممم  حمممممد"  بمبنمممممواإ "اسمممممتًدان الشمممممركا  ل ل  مممممم الاريممممممل ا2019وص تشمممممرين الطممممماين/لوفمرب  -8
المبملمممكري  واألمن ممم  ا اصممم  ص مراكمممز احتجممماا ات مممماجرين" صممملل منتمممد  األعممممال التجاقيممم  وح ممممو  
انلملممماإل الممملي ُع مممد ص جن مممف. وترأسمممت الملممم دا بوب ممما حل ممم  الن ممما ل و مممدمت الملممم دا أابقا  ب ممماإ 

الضو  عل  ا لت اكا  اتروع  حل و  انلملاإ   صربا  ق  جالب صربا  و اقس  آصرين. وسلو الاريمل
الممميت ت مممع ص مطممم  امممل  اترافممممل ص بمبمممو المممدول ص األماكتممم  وأوقواب وأو  الوسممم ال ص حممم  قو  أحمممد 
اللجي   ربته اتباارا مع سو  اتمبامل  اليت تمبرا هلا عل  أيدي م دمي صدما  األمن ا اص  أدنا  

صمملل مشمماوقا  ل أ   الملمم د كواجمما بب مماإ2020. وص أمق/مممايو (3 اقجحبملممه ص مراكممز احتجمماا ص ا مم 
افىلاضمم   أجرااممما ا مممربا ل لُ ممممت ابلتمبمماوإ ممممع اتكتمممب ان ل ممممي جلنمموا امممر  آسممم ا التمممابع للماوضممم   
الملممام   حل ممو  انلملمماإل بشممزإ  وق الشممركا  المبملممكري  واألمن مم  ا اصمم  ص اهلجممرا وق اقا احلممدو  ص 

 واحمل و اهلا ئ. منق   آس ا

ل 2019وصلل منتد  األعمال التجاقي  وح و  انلملاإ اللي ع د ص تشرين الطماين/لوفمرب  -9
امممماقكت الملمممم دا ماكلويممممد ص اجتمممممار ما ممممدا مملممممتديرا تامممماعلي بمبنممممواإ "التوج ممممه اجلنملمممماين للمبمممما ئ 

ل  مل". وص  لة الش ر أيضما  التوج     اتتمبل   ابألعمال التجاقي  وح و  انلملاإت من الوق  ق  التقب
 - ع د الاريمل المبام  حل   ل ا ل اب اىلا  مع مركز جن ف للر اب  الدميو راط   عل  ال وا  اتملل  

مركز جن ف للر ابم  علم   قمار األممنل بشمزإ اتملما   اجلنملمال   والشمركا  المبملمكري  واألمن م  ا اصم ل 
ي للت ممدم  اتتمبل مم    ممو  انلملمماإ. وتممرأس قكممز  علمم   وق الممدول والشممركا  وعمل  مما ص الترممد

المل د كواجا حل   الن ا ل وأل ت المل دا ماكلويد ب ما   تنماول مما ي مىلإ ابلشمركا  المبملمكري  واألمن م  
. و ممدمت عضمموا أصممر  ص حل مم  (4 ا اصمم  مممن آ"ق علمم  ح ممو  انلملمماإ تتمبلمممل ابجلوالممب اجلنملممال  

__________ 

 ص الا مممرا "عمممروا  www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGMilitary/Pages/IGWG.aspxال مممر المممرابو  (2 
 "(.م دم  من أص اا مرل   آصرين

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/SecurityPrivatisationMigrationContexts.aspxال ر الرابو  (3 

 .A/74/244ال ر  (4 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGMilitary/Pages/IGWG.aspx
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/SecurityPrivatisationMigrationContexts.aspx
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   اجلنملال   واركا  األمن ا اص ل أعد   مركز جن ف للر اب  الن ا  موجز س اسا  عام  تناول اتملا
الدميو راط   علم  ال موا  اتململ  ل وا يم  األممم اتت مدا للمملماواا بم  اجلنملم  و،كم  اتمرأال وج ما  

ل واستمبرضممت الممدقوس اتملممتاا ا المميت استًلرممت ا أدنمما  عمل مما ص امملا ال قممار ص  وات ممما . (5 أصممر 
 ماكلويد أيضا  ص مناسبا  ص لندإ وصاقك ف وأوكرال ا وجن ف ابسم الاريمل المبام . وااقكت المل دا

ل ع ممممد الاريمممممل المباممممم  مشمممماوقا  صممممربا  افىلاضمممم   بشممممزإ األاممممكال 2020وص ل ملمممماإ/أبري   -10
وا  اامما  وات مماار النااممي  للمرتز مم  واأللشممق  اتترممل  ابترتز مم . و،ممت ا سممتاا ا مممن اتشمماوقا  ص 

 .2020قعدا  ت رير الاريمل المبام  ق  اجلممب   المبام  لمبان 

 التقتيت املواضيعي -اثلثا   

ضمموعي للاريممل المبامم  علمم  اسمتًدان ا مدما  المبملممكري  واألمن م  ا اصمم  ص يركمز الت ريمر اتو  -11
اهلجرا وق اقا احلدو . وعل  مر الملن ل أس م الاريمل المبام ل ق  جالب ج ا  فاعل  أصمر  ص  مال 
ح مممو  انلملممماإل ص ق كممما  الممموعي ط"ق بمبمممو األلشمممق  الممميت يضمممقلع جممما اممملا ال قمممار التجممماقي علممم  

  سممم ما ص مرافممممل احتجممماا ات ممماجرين اتًرًرممم ل وأعمممرا عمممن  ل مممه المبم ممممل قاا   ح مممو  انلملممماإل
يىلتب علم   لمة ممن آ"ق علم  ح مو  انلملماإ جلم مع ات ماجرين. وممع  لمةل تمبمم  ص  مال أممن  ما

احلدو   قاعما  فرع م  أصمر   ما ممبروفم  اما يكاميل علم  المر م  ما لمدي ا ممن آ"ق كبماا علم  ح مو  
  اجرين وكرامت م. وس مللو الت رير اتواض مبي الضو  عل  ا بروقا حامس .انلملاإ للم

ويبدأ الت رير اتواض مبي بتململ و الضمو  علم  سم ا ا  لشمز  املا ال قمار التجماقي وو ا امهل  -12
ل ويتنماول (6 مع قبراا النتا ج الململب   للمن ج الميت تتبمب ما المدول قاا  ق اقا اهلجمرا صملل الملمنوا  األصماا

يممد مممن الشممركا  الااعلمم  اتمبن مم . وص امملا انطمماقل يمملك ر الممدول ابحممىلان التزاما مما ص  ممال ح ممو  المبد
انلملاإ ومحايت ا وقعماهلال واملاول   الك ا   التجاقي  عن احىلان ح و  انلملاإ اتنروص عل  ا ص 

الميت ت مدم ا الشمركا   انطاق الدو  حل و  انلملاإ.   يتناول بشك  أعممل خمتلف ا مدما  األمن م 
ص  ممال اهلجممرا وق اقا احلممدو ل وي مم  م ىداامما علمم  اممل  احل ممو . وميضممي ق  توضمم   ا فت مماق بشممك  
أساسممي للشممااف   ص اممل  المبمل مما  وممما يىلتممب علمم   لممة مممن عوا ممب علمم  الر ابمم  واتملمما ل  الامبل مم  

تجاواا  النامج  عن ا بروقا مباامرا وقتح  سب  التراال فمبال  لض ام الت اكا  ح و  انلملاإ وال
 أو  ا مباارال  ب  أإ خيلل ق  ت دمي توص ا  ق  الدول والشركا .

 املنه ية والتعاريف -رابعا   

يملتند الت رير اتواض مبيل اللي اعتمد عل   وخل مكتب   مملتا ض  وت ماقيرل ق  المبمم  الملمابمل   -13
عن استًدان م دمي صدما  األممن ا اصم     2017رير  لمبان  اللي اضقلع به الاريمل المبام ل و  س ما ت  

(ل والامبال مما  اتمملكوقا أعممل   A/72/286ص أممماكن سمملب احلريمم ل امما ص  لممة مرافمممل احتجمماا ات مماجرين   
ل أصدق الاريمل المبام   عوا  2020أعل (. وص كالوإ الطاين/يناير    8اليت ل م ا الاريمل المبام   ال ر الا را  

. ويمبرا الاريمل المبام  عن امتناله  ( 7   ل وطلب مملاةا  من مج ع أص اا اترل   اتمبن   لت دمي وق ا 
 جلم ع اللين ساةوا ص قعدا  الا الت رير اتواض مبي بت دمي ممبلوما  واتشاقك  ص الامبال ا   ا  الرل . 

__________ 

 https://dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/GSPolicyBrief_2%20EN%20ال ممممر الممممرابو  (5 
FINAL_0.pdf. 

 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/MigrationHR_improvingHR_Report.pdfال ر  (6 

 . www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/Callroleprivatemilitary.aspxال ر الرابو  ( 7  

https://dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/GSPolicyBrief_2%20EN%20FINAL_0.pdf
https://dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/GSPolicyBrief_2%20EN%20FINAL_0.pdf
https://dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/GSPolicyBrief_2%20EN%20FINAL_0.pdf
https://dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/GSPolicyBrief_2%20EN%20FINAL_0.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/MigrationHR_improvingHR_Report.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/Callroleprivatemilitary.aspx
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الشمركا  وواجه الاريمل المبامم  دمدم  ص  مال الب موخل بملمبب افت ماق المبديمد ممن عمل ما   -14
المبملكري  واألمن   ا اص  للشااف  ل وصمبوب  دديد أ واق ومملاول ا  ك  من اجل ا  الااعل  اتتمبد ا 
اتمبن   من الدول و ا الدول. ويدق  الاريمل المبام  أإ الط مرا  ص اتمبلومما    تمزال  ا مم ل و  سم ما 

"ق اتتباينمم  و مما اتتناسممب  علمم  فيمما  ابلنملممب  لممبمبو اتنمماطمل. وأبممرا الاريمممل المباممم ل ح طممما أمكممنل اآ
 حمد ا من ات اجرينل مط  األطاال  ا اتر وب  والنملا  وكباق الملن.

وانا  مرمقل اإ يتكمرق اسمتًدام ما ص الت ريمر اتواضم مبي ينب مي دديمدةا. أو  ل يملمتًدن  -15
 الشركا  اليت ت دن صمدما  الاريمل المبام  مرقل  "الشركا  المبملكري  واألمن   ا اص " لإلااقا ق 

عملمممكري  و/أو أمن ممم ل مدفوعممم  األجمممرل ممممن  بممم  أامممًاص طب مب ممم  و/أو ك ممما    الول ممم . ويركمممز اممملا 
التمبريف عل  ألشق  الشركا  ول   عل  ك ا   تمبريف الشرك  لنامل ا. وتشم  ا دما ل عل  سب   

   ووضع وتنا ل تدابا أمن اتمبلوما   اتطالت ل   اتمباقال  ا  التقب  ا  األمن   والشرط   والمبملكري
وا ستقلر الربي أو الب ري أو اجلوي  واترا ب  عن طريممل الملموات   وعمل ما  القمااإ بق ماق أو  وإ 

. ووف ممممما  هلممممملا التمبريمممممفل يركممممز الت ريمممممر اتواضممممم مبي علممممم  الشمممممركا  الممممميت ت مممممدن (8 كممممماإ لوع ممممما  ط مممماق أم  
الشمممركا   األممممر علمم  امممل  الشممركا ل بمم  يشمممم  أيضمما  عملممكري  وأمن ممم  صاصمم ل و  ي ترممر  صممدما 

الدفاع  ل والشركا  اتتًرر  ص اتمبلوما  والتكنولوج ا  اتت دم ل وامركا  القمااإ. وتمبمم  امل  
الشممركا  دممت خمتلممف اتملممم ا ل لكن مما ج مما  ق  ملمم   م دممم  للًممدما  اتترممل  ابألمممن أل ممراا 

 اهلجرا وق اقا احلدو .

لمبممممدن وجمممو  تمبريمممف  ممممالوين امممام  ومممممن أجممم  الت ملمممال يملممممتًدن الاريممممل المباممممم     و"ل ممما ل ل مممرا   -16
مرممممقل  "م مممماجر" لإلامممماقا ق  أي اممممًل يوجممممد صمممماقج  ولمممم  اممممو مممممن مواطن  مممما أو قعاماممممال أو أي  
امممًل يوجممممد صمممماقج  ولمممم  امممي مملمممم و قأسممممه أو حممممم  ق امتمممه ا عت ا يمممم ل ص حالمممم  األاممممًاص عممممدميي  

اترقل  ات اجرين اللين يمبتزموإ ا لت ال برا   ا م  أو ما ت ل وأولية اللين يتن لوإ    اجلنمل  . ويشم  
عن ات اجرين  ا الن ام  . ويشم  مرقل  "م اجر" فيا  خمتلا  من    بقري   ل ام   أو مود  ل فضل  

م احلمايمم   األاممًاصل مطمم  ملتمملممي اللجممو  واللجيمم  والمبمممال ات مماجرين. و  ميمم  امملا اترممقل  بممن  
 . ( 9  أ   (   25ال ا م  اوجب ال الوإ الدو  بشزإ فيا   الول   حمد ا من  ا اتواطن   ال ر الا را  

 خصمصة  دارة ا  تة واحلدود وتغليب االعتباراا األمنية   -خامسا   

اخنمممرال الشمممركا  المبملمممكري  واألمن ممم  ا اصممم  ص انامممراال علممم  احتجممماا ات ممماجرين ومرا بممم   -17
من عمل   أوسع لقا ا  تتمط  ص ا ستمبال  جب ا  صاقج   صاص  لل  ان ا ان من  دو  يشك  جز ا  احل

صم م عم  الدول  ص مج ع  ا   ان اقا. و د اا   عمل ا  ال  الشمركا  ص املا ابمال ابلتموااي 
ع اهلجمممرال و عم ممما علممم  المممُن ج الممميت تتبمب ممما الدولممم  قاا  التمبامممم  مممم  (10 ممممع ت ل مممب ا عتبممماقا  األمن ممم 

 بزم ا  كباا ص م زال ا  الدول  اترصو ا لتموي  ال  الن ج.

ومع فرا   و  اديدا عل  مملاقا  اهلجرا الن ام   ص خمتلف أحنا  المباملل يضقر ات اجروإ  -18
المملين لممدي م احت اجمما  متباينمم  لل مايمم  ق  الملممار بوسمما    مما  الول مم  وسممو تممدف ا  اجممرا خمتلقمم  

__________ 

 .2اترفمل  لA/HRC/15/25للطلر عل  التمبريف الكام ل ال ر  (8 

 _www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles ال مممممممممممممر المممممممممممممرابو (9 
Guidelines.pdf والرابو www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf. 

يشممما مرمممقل  "ت ل مممب ا عتبممماقا  األمن ممم " ق  ام ا ق مممماج اهلجمممرا ومرا بممم  احلمممدو  ص أطمممر أمن ممم  تركمممز علممم   (10 
 (.A/HRC/23/46األعمال الشرط   والدفار وانجرانل و لة عل  حملاا الن ج ال ا م عل  احل و   ال ر 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf
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ما تكوإ اعدا  كباا. و د اعتمد  الدولل و  س ما بلداإ ات ردل  وال  وس اسا    مب دال  البا  وم
لتشممديد الر ابمم  علمم  احلممدو  وتمبزيممز احلممد مممن  صممول ات مماجرين  مما الن ممام  . ومل تمما  اممل  الممر و  ق  

ين ممباجلممم  األسمممباا اجللقيممم ل وابتمبمممد  عمممن المممن ج ال ممما م علممم  ح مممو  انلملممماإ الممملي يمبتمممرب ات ممماجر 
 أص اا ح و  اوجب ال الوإ الدو  حل و  انلملاإل وال الوإ الدو  للجي  ص بمبو احلا  .

و ممد أ   ال مموال  والمل اسمما  و ااممما مممن التممدابا المميت االمممل ا  ول كطمماا صمملل الملمممنوا   -19
مملمممو اللجمممو . األصممماا ق  ام ا ت لممم ل احلمايممم  الممميت يتمتمممع جممما ات ممماجروإل امممن فممم  م اللجيممموإ وملت

وتشممم  اممل  التممدابات سممن  مموال   ممر ن م مما قا بلممد ممما أو  صولممه أو ان اممم  ف ممه بقري مم   مما  الول مم  أو 
ا ستمبال  ا رب ل اا ص  لمة  مرمي  مر  عبموق احلمدو   وام ا اللجمو  ق  ا حتجماا  وإ الب م  عمن 

انعمما ا والىلح مم ل امما ص  لممة ابلنملممب  بممدا    وت   ممد الوصممول ق  قجممرا ا  اللجممو   وسممرع  عمل مما  
لألطاال  ا اتر وب ل مع عمدن كاايم  ضمما   انجمرا ا  ال الول م  الواجبم ل  ما يما ي ق  الت ما  
مبمممدأ عمممدن انعممما ا ال ملمممري  والقمممر  اجلمممماعي. وص اآولممم  األصممماال جر ممممت عمممدا  ول أيضممما  اتن مممما  

للم ماجرينل مطم  عمل ما  الب م  وانل ما ل أو اسمت دفت م  واألفرا  اللين ي مدموإ مملماعدا  قلملمال  
"الن مال الملماصن "  ججما  س اس   أو ع واب  أصمر . وابنضماف  ق   لمةل فمإإ قلشما  مما يملمم  ب

ص بمبو البلداإ األوقوب م   مد أ"ق بمبمو الشموا  ل ف مي ل مال أُلشميت لضمماإ دديمد اويم  ات ماجرين 
 م  وتملمج ل م وأصمل برمما مل ونتحم  الارصم  لوصمول ملتمملمي اللجمو  ال ا م  ق  الشمواط  األوقوب

ق  قجممرا ا  اللجممو ل وتنملمم مل قعمما ا ات مماجرين المملين مل مُين مموا ان إ ابلب مما ل ويُممزعم أهنمما تمبممم   وإ 
 .(11 قطاق  الوين وطم واض ل وكطاا  ما تملتًدن كمراكز للحتجاا ات اجرين ول   لتملج ل م

ر األصر  اتطاا لل لمل وضع الدول س اسا  "ا ستمبال  جب ا  صاقج  "ل ح م  ومن ال واا -20
مل تمبمممد مرا بممم  احلمممدو  تمممتم علممم  احلمممدو  اتا يممم  لبلمممداإ ات رمممد. بممم  قإ امممل  البلمممداإ ت مممونل عمممن طريممممل 
 موع  متنوع  من الوسا  ل إبجباق بلداإ الوصول أو المببوق أو ات ا قا األو  عل  فرا ضوابو عل  

دو  ومنمع  صمول ات ماجرين  ما الن مام   ق  أقاضم  ا. وبمللةل تملممب  بلمداإ ات رمد ق  الت ايم  احلم 
عل  التزام ا ابدأ عدن انعا ا ال ملري  وضماإ ح و  انلملاإ لألاًاص اللين حياولوإ الوصول ق  

إل حماصمرين ص بلمداإ أقاض  ا. وابلتا ل  البا  ما يرب  ات اجروإل ان ف  م ملتمملو اللجو  واللجيو 
الوصول أو المببوق األول اليت لدي ا  دقا أ   لملب ا  عل  توفا احلماي  اتناسب  هلم وعل  ممباجل  طلبما  
اللجمو  وف ما  لل ممالوإ المدو . وتملممب  بلممداإ المببموق برمموقا متزايمدا أيضما  ق  اسممتًدان تمدابا ا سممتمبال  

   اممملا اتمممزيج ممممن المل اسممما  ق  ىدممما كممماقدي علممم  جب ممما  صاقج ممم  تنمممع المممدصول ق  أقاضممم  ا. وأ
ات ممماجرينل وتملمممبب ص عمممد    حيرممم  ممممن الوف ممما  أدنممما  عبممموق الب ممماق والب ممماا  واألهنممماق واجلبمممال 

 والر اقيل وق  الت ا  ح و  ات اجرين وقسا ا ممباملت م عل  لقا  واسع. 

ا تدق مل اقا  الدو قا ل وأصب  أمن وص الو ت الراانل أصب ت اهلجرا وق اقا احلدو   اق  -21
احلدو  عل  الرمب د المباتي سو ا  يُتو ع أإ تواص  النمو صلل الملنوا  ات بلم . و مد حمددت طامرا ص 
حجم ا ستمبال  ابلشركا  األمن   ا اص  مع االا  تزايد أعدا  ات اجرين  قيمب   لتربير صرًرم  م مان 

الشمممركا  ق  ا سمممتاا ا ممممن امممل  المممنُمُ ج األمن ممم  قاا  اهلجمممرا  الدولممم  ص  مممال األممممن. وتتقلمممع خمتلمممف
ي ابل ا من ام ا  اا ل  ص ات زال ا  المبام  اترصو ا ألممن احلمدو ل ح م  ابتمت صرًرم  ق اقا  وما

وأممن احلممدو  مرمدقا  للمب ممو  اتر مم . وص حم  أإ أكممرب األسموا  تىلكممز ت ل ممدم  ص بلمداإ ات رممد كجممز  

__________ 

 _www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/InSearchofDignity-OHCHR_Report_HRال ر  (11 
Migrants_at_Europes_Borders.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/InSearchofDignity-OHCHR_Report_HR_Migrants_at_Europes_Borders.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/InSearchofDignity-OHCHR_Report_HR_Migrants_at_Europes_Borders.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/InSearchofDignity-OHCHR_Report_HR_Migrants_at_Europes_Borders.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/InSearchofDignity-OHCHR_Report_HR_Migrants_at_Europes_Borders.pdf
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 مممف اهلجمممرال فمممإإ القلمممب علممم  امممل  ا مممدما  ص بلمممداإ المببممموق و/أو ات ممما قا يتزايمممد ممممن س اسممما  و 
 .(12 ابطرا ل مدفوعا  إبسنا  ال  ا دما  ق  ج ا  صاقج   و ا  لة من التدابا

وص الملنوا  األصاال تمبا د عد  متزايد من الدول مع اركا  وطن   أو حمل   عامل  ص  ال  -22
ما تكوإ مزو ا اسل   واهل اك  األساس   ن ام  حواجز ما ي  ص اك  جدقاإ وأسواق  البا  التش  د  

اا ك  وأبراج مرا ب  عل  طول حدو اا الربي . وينتشمر حمراس احلمدو  ص ل مال خمتلام  علم  طمول امل  
س اتكلام  اهل اك  اتا ي ل وانا  حراس أمن صاصوإ ص بمبو اتوا ع. وابنضاف  ق   لةل فإإ احلرا

يمتم تزويممدام بوسمما   ما يم ل مطمم   ممواقا للمدوقم  الب ريمم  وطمما را   وإ  و ممرا   وجمموا   انمع الممدصول بمرا  
ط مماق وطمما را  مروح مم  وطمما را  يممتم اممرا اا مممن اممركا   فاع مم  كبمماا واممركا  وطن مم  لبنمما  الملممانل 

  متقمموقا لممدعم اممل  البن مم  . وكممما اممو موضمم  أ   ل تنشممر وسمما   تكنولوج مم (13 واممركا   ول مم  أح مما 
الت ت   اتا ي  واتمبدا . وابلتا ل أصمب ت امل  األعممال التجاقيم  جمز ا  فمبل ما  ممن المل اسما  اتتمبل م  

 بت ل ب ا عتباقا  األمن   عل  ق اقا احلدو  و رمي ات اجرين.

ل ملك ممم   وتملمم قر علمم  امممل  الملممو  بضمممع اممركا  كبممماا عممرب وطن مم ل يتم مممز كطمما من ممما ااممكا  -23
ما الضع لمبمل ما  اسمت وا  وت مون إبلشما  فمرور جديمدا    ممب دال مط  التكتل  واتشاقيع اتشىلك ل وكطاا  

. والمبمم  جمل  القري م  ميك من امل  الشمركا  ممن د  ممل  مدق أكمرب ممن  ( 14  أو در  عل  ع و  من الباطن 
 المبديمد ممن األسموا . وبمبمو  األقاب  عن طريممل ت مدمي ا مدما  بواسمق  امركا  فرع م  متمبمد ا تمبمم  ص 

ال  الشركا  تتم ز اهنا  لوك  جز  ا  للدول ل  ا ي ملر موا م  اسىلات ج ا  وأولوم  الشركا  مع صقم   
عم  الدول . كما يملمتا د اتملمتطمروإ اتمال وإل مطم  امركا  اتملماة  ا اصم ل ممن املا الملمو  عمن طريممل  

ل فممإإ اتشمماقك  الكبمماا واتتزايممدا للشممركا  ص  . وعموممما  ( 15  اممرا  وب ممع الشممركا  المميت ت ممدن اممل  ا ممدما  
املا ال قمار أ   ق  دويمم  صمدما  اهلجممرا وق اقا احلمدو  ق  سمملمب ل ح م  ين ممر ق  امل  ا ممدما  ص  
ات ممان األول علمم  أهنمما ألشممق  ا ترمما ي  مر مم  ولمم   كم ممم  أساسمم   للدولمم  اممدف ا تمموفا األمممن واحلمايمم   

 و ما يكاله ال الوإ الدو  جلم ع اتوجو ين عل  أقاض  ا. اللام ل عل  حن 

 اإلطار املعياري  -سادسا   

حيممد  انطمماق الممدو  حل ممو  انلملمماإ التزاممما  واضمم   علمم  الممدول ابحممىلان ومحايمم  وقعمممال  -24
ح و  انلملاإ جلم ع األاًاص ا اضمب  لو يت ال ان ف  م ات اجروإل وحيد  مملاول ا  الشركا  

ما يتمبلمل ابحىلان ال  احل و . وتنل الركو  الدول   اتتمبل   ابل الوإ الدو  حل مو  انلملماإ علم  ف 
ضما   تتمبلمل بكام  لقا  ح و  انلملاإ اتمبرضم  للًقمر بملمبب ا مدما  الميت ت مدم ا الشمركا  

حمممىلان امممل  المبملمممكري  واألمن ممم  ا اصممم  ص  مممال اهلجمممرا وق اقا احلمممدو ل فطمممم  التزامممما  علممم  المممدول اب
 احل و  وتمب دا  ابالا  تدابا حمل   واعتما  تشريمبا  وطن    ملد تلة ا لتزاما .

وحيمممل جلم ممع ات مماجرينل ب ممو الن ممر عممن وضمممب مل التمتممع  مايمم  متملمماوي  حل ممو  م اوجممب  -25
ال الوإ الدو  حل و  انلملاإ. وانا   موعا  حمد ا حيمل هلا احلرول عل  احلماي  اتنرموص عل  ما 
ص ال مممالوإ المممدو  حل مممو  انلملممماإ و ممما  ممممن صمممكو  ال مممالوإ المممدو . و مممب أإ يملمممتا د اللجيممموإ 

__________ 

 /www.ohchr.org/EN/Issuesبو ال مممر الت ريمممر ات مممدن ممممن اتمب مممد عمممرب الممموطم  مج مممع الت ممماقير متاحممم  علممم  المممرا (12 
Mercenaries/WGMercenaries/Pages/Callroleprivatemilitary.aspx.) 

 ال ر الوق   ات دم  من اتمب د عرب الوطم. (13 

 ب دقسن وقوبنر االملن. - ال ر ت رير  مربغ (14 

 اترجع لاملهل والوق   ات دم  من كوماق. (15 



A/HRC/45/9 

9 GE.20-09154 

ا اصممم  بوضمممع  1951ملتمملمممو اللجمممو  ممممن احلمايممم  احملمممد ا الممميت تكال ممما اتاا  ممم  األممممم اتت مممدا لمبمممان و 
ا اص بوضع اللجي . وحيمل للمبمال ات اجرين وأفرا  أسرام واألطاال   1967اللجي  وبروتوكول عان  

عل  عاتمل الدول . وص قطاق ال  الركو ل ي ع (16 احلرول عل  محاي  حمد ا اوجب اتاا  ا  بمب ن ا
واجمب محايمم  ح مو  مج ممع ات مماجرينل اما ص  لممة محايت مما ممن أي اممك  مممن أامكال التم  ممزل ويُتو ممع 

 من ا أإ  ري ت   ما  فر ي  ل روال ك  اًل لضماإ توفا احلماي  اللام  حل و ه.

  اتدل مم  (ل والمب ممد الممدو  ا مماص ابحل ممو 13ويممنل انعمملإ المبمماتي حل ممو  انلملمماإ  اتمما ا  -26
( علم  حممل كم  فمر  ص م ما قا أي بلمد وح مه ص حريم  التن م  واصت ماق حمم  ق امتمه 12والمل اس    اتما ا 

(. ومبمدأ 14 اص  الدول . وينل انعلإ المباتي أيضا  عل  احلمل ص التماس اللجو  والتمتمع بمه  اتما ا 
ص ال ممالوإ الممدو  حل ممو  انلملمماإ عممدن انعمما ا ال ملممري  الممواق ل مممع بمبممو التبمماين مممن ح مم  النقمما ل 

وال الوإ المدو  للجيم  وال مالوإ انلملماين والمبمرصل حي مر ل م  أي امًل ق  بلمد توجمد ف مه أسمباا 
جواريمم  تممدعو ق  ا عت مما  اإ الشممًل  ممد يتمبممرا  قممر   ميكممن جممرب ل امما ص  لممة ا ضممق ا  أو 

ا قماا حل ممو  انلملماإ. وتممنل اتاا  م  منااضمم   التمبمليب أو قسمما ا اتمباملم  أو  اامما ممن ا لت اكمما 
وا تاا  مم  الدول مم   (17 التمبممليب و مما  مممن ضممروا اتمباملمم  أو المب وبمم  ال اسمم   أو اللقلملممال   أو ات  نمم 

(. 22حلمايممم  ح مممو  مج مممع المبممممال ات ممماجرين وأفمممرا  أسمممرام علممم  احلمايممم  ممممن القمممر  اجلمممماعي  اتممما ا 
  انلملماإ وال مالوإ الممدو  للجيم    مو ا  صمماقم  علم  اللجمو  ق  سمملب ويامرا ال مالوإ المدو  حل ممو 

 .(18 حري  ات اجرين واللجي  وملتمملي اللجو ل ويشجمباإ عل  استًدان تدابا  ا احتجااي 

واوجب انطماق المدو  حل مو  انلملماإل ت م  التزامما  المدول  ا مم  عنمدما ت مون  رًرم   -27
 عل  التمتع   و  انلملماإل اما ص  لمة عنمدما تتمبا مد ممع ال قمار ا ماص صدما   د يكوإ هلا ىدا

. وينب ي للدول أإ توفر احلماي  (19 عل  تنا ل ألشق  تنقوي عل  استًدان ال وا واحتجاا األاًاص
من   ان أطمراال "لطم  ابلت اكما  حل مو  انلملماإل اما ص  لمة الشمركا  ا اصم ل وأإ تتًمل صقموا  

ال اممل  احل ممو . وعلمم  الممدول أإ تكامم  علمم  وجممه الت ديممد أإ "أي تاممويو ت ممان ق اقا ق اب مم  نعممم 
احلممدو  ق  ج ممما  فاعلممم  مممن ال قمممار ا ممماص ...   ي مممو ا ح ممو  انلملممماإ" وأإ "اجل ممما  الااعلممم  

. وينب ي (20 ا اص  اليت تشرك ا الدول  ص ق اقا اهلجرا الضع للمملا ل " عن الت اكا  ح و  انلملاإ
ولل لد  ال  ان بللةل أإ تتًل التدابا اتناسب  "تنع الضرق اللي ي ع بملبب ... أفمبال أاًاص للد

 .(21 أو ك ا   صاص  واتمبا ب  عل ه"

__________ 

 و  مج ع المبمال ات اجرين وأفرا  أسرامل واتاا    ح و  القا .ا تاا    الدول   حلماي  ح  (16 

 .13ل الا را 22ص س ا  اتا ا  3( بشزإ تنا ل اتا ا 2017 4جلن  منااض  التمبليبل التمبل مل المبان ق م  (17 

( بشزإ حري  الشممًل وأمنممه. 2014 35اللجن  اتمبن     و  انلملاإل التمبل مل المبان ق م  .A/HRC/35/37ال ر  (18 
( 2017 23للجن  اتمبن    ماي  ح و  مج ممع المبمممال ات مماجرين وأفممرا  أسممرامل وق ممم  4والتمبل مل المبان اتشىل  ق م 

  ص سمم ا  اهلجممرا الدول مم  ص للجن  ح و  القا  بشزإ التزاما  الدول ص  ال ح و  انلملاإ ا اص  ابلقامم 
 .31بلداإ اتنشز والمببوق وات رد والمبو ا. وال ر ا تاا    ا اص  بوضع اللجي ل اتا ا 

 19) A/HRC/17/31 ت ريممممر اللجنمممم  اتمبن مممم  ابحل ممممو  ا  ترمممما ي   . وال ممممر أيضممما  5ل تمبل ممممل علمممم  اتبممممدأ التمممموج  ي ق ممممم
( بشممممزإ التزاممممما  الممممدول اوجممممب المب ممممد الممممدو  ا مممماص 2017 24 ممممم وا جتماع مممم  والط اف مممم ل والتمبل مممممل المبممممان ق 

  واللجنمممم  اتمبن مممم    ممممو  22ابحل ممممو  ا  ترمممما ي  وا جتماع مممم  والط اف مممم  ص سمممم ا  األلشممممق  التجاقيمممم ل الا ممممرا 
 ( بشممزإ طب مبممم  ا لتممزان ال مممالوين المبممان اتامممروا علمم  المممدول األطمممراال ص2004 31انلملمماإل التمبل ممممل المبممان ق مممم 

 .2-7 (ل الا راCCPR/C/78/D/1020/2001  كاابل وابس م باتراإ ضد أسىلال ا  و ض   8المب دل الا را 

 _www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principlesال ممممممممممممممممممممر الممممممممممممممممممممرابو   ( 20  
Guidelines.pdf, guideline 2.12      والمممرابوwww.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAnd 

Guidelines.pdf, principle 1, guideline 6 . 

 .8ل الا را 31اللجن  اتمبن     و  انلملاإل التمبل مل المبان ق م  (21 

https://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
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وص حال  الشمركا  المبملمكري  واألمن م  ا اصم ل ي مع علم  عماتمل المدول واجمب الترمرال علم   -28
ممموق من مما اعتممما  أو تمبممدي  التشممريمبا  واألطممر الن ممو اتناسممب للوفمما  جممل  ا لتزاممما ل و لممة جبملمم  أ

التن  م  ل وقلشا  أو تمبزيز آل ا  الر اب  الوطن  . وص الوا عل كطاا  ما ت ا  الدول ال  الواجبا  عندما 
يتمبلمل األمر ابلشركا  المبملكري  واألمن   ا اص ل عل  حنو ما أااق قل ه الاريمل المبام  ص  قاسته المبات   

 ول ل وصلل ف  ا ق  أإ التن  م ال الوين هلل  الشركا  عل  الرمب د الوطم   60ليت مشلت  ا  2017لمبان  
(.  مما أإ الشممركا  A/HRC/36/47ضمممب ف أو  مما موجممو  عموممما  وأإ اتملمما ل   ا بمم  ق  حممد كبمما  

 . (22 ابهلجراالمبامل  ص  ال اهلجرا وق اقا احلدو   د تكوإ صاضمب  لل وال  أو اللوا   اتتمبل   

وص   اا صة  و  ملزن  الو   لتن  م ألشق  الشركا  المبملكري  واألمن   ا اص  وقصداا  -29
واناراال عل  ال جر  وضع مبا قت  ق  مل ت  لرفع مملتو  ممبمايا امل  ا دمم ت ود  م  ممولىلو بشمزإ 

ا يتمبلممممل بمبمل ممما  الشمممركا  ا لتزامممما  ال الول ممم  الدول ممم   ا  الرمممل  واتماقسممما  اجل مممدا للمممدول ف مممم 
(  ومدول   واعد المللو  الدول م  ت مدمي صمدما  2008المبملكري  واألمن   ا اص  أدنا  النزار اتملل   

(. ب مممد أإ اتبممما قت  تمبىلي مممما د مممرا  مل و ممم  ف مممما يتمبلممممل ب قمممار اهلجمممرا وق اقا 2010األممممن ا ممماص  
علمم  وجممه الت ديممد. وابنضمماف  ق   لممةل تنقبمممل  احلممدو   و  تشمما أي مممن الممود  ت  ق  امملا ال قممار

اتبا قا األو  ص حا   النزار اتملل  والطال   عل  ما يملم  بم "احلا   اتمب دا"  ال ر التمبريف الواق  
ص الارر اب  من اتدول (. ولللةل   ت قمي اتبما قتإ كامم  لقما  الشمركا  الميت ت مدن صمدما   ا  

جرا وق اقا احلدو ل والمل ا ا  والب يا  اتتنوع  اليت تمبم  ف  ا. وابلتا ل  البا  صل  ابألمن ص  ال اهل
 ما تىل  ال  الشركا   وإ تن  م  الوين.

ل ق  أإ مملممماول   (23 وتشممما اتبممما ئ التوج   ممم  اتتمبل ممم  ابألعممممال التجاقيممم  وح مممو  انلملممماإ -30
الشممرك  " نممب التملممبب ص اآ"ق الضمماقا  اتاسملمما  التجاقيمم  عممن احممىلان ح ممو  انلملمماإ ت تضممي مممن

  مممو  انلملممماإ أو اتملممماة  ف  ممما ممممن صممملل األلشمممق  الممميت تضمممقلع جمممال وأإ تمبممما  امممل  اآ"ق عنمممد 
و وع ا" وأإ "تملمب  ق  الا ف ومنع اآ"ق الضاقا   و  انلملاإ النامج  بروقا مباارا عن عمل ا ا 

ل عل ا ما التجاقيم ل حمإ وقإ مل تكمن  مد أسم مت ص تلمة أو منتجا ا أو ا دما  ات دمم  ممن صمل
(. وص سمممممب    لمممممةل ينب مممممي للشمممممركا  أإ تبممممملل المبنايممممم  الواجبممممم  ص  مممممال ح مممممو  13اآ"ق"  اتبمممممدأ 

. و ممد يلممزن بمملل المبنايمم  الواجبمم  ص  ممال ح ممو  انلملمماإل امما يتناسممب مممع مممد  احتمممال (24 انلملمماإ
ملماإ وممع طب مبم  المبمل ما  التجاقيم  وسم ا  ال ممطل  عنمدما تمبمم  حدوخل آ"ق اديدا علم  ح مو  انل
. وعملوا علم   لمةل ينب مي للشمركا  أإ "تمبما  صقمر التملمبب (25 الشركا  ص ب يا  اديدا ا قوقا

أو انس ان ص الت اكا  جمل م  حل و  انلملاإ ابعتباق  لة  ضم   تتمبلممل اب متطمال لل مالوإ أم  كماإ 
 (.23 مكاإ عمل ا"  اتبدأ

ول مممرا  ق  تزايممممد صقمممر و ممممور الت اكمممما  جملممم م  حل ممممو  انلملمممماإ مرتبقممم  بت ممممدمي ا ممممدما   -31
المبملمكري  واألمن مم  ا اصمم  ص سمم ا  اهلجممرا وق اقا احلمدو ل ينب ممي للشممركا  المباملمم  ص امملا ال قممار أإ 

لتجاقي أو عل ا ا تو  ااتماما  صاصا  للمًاطر اليت  د تنشز ص  ال ح و  انلملاإ بملبب لشاط ا ا
التجاقيمم ل و  سممم ما ابلنملمممب  لألفمممرا  أو اجلماعممما  الضممممب ا . ول ممرا  لقب مبممم  ال قمممار لاملمممهل فضمممل  عمممن 
اتًاطر ا اص  ص س ا  ج راص ممب ل تواجه اتاسملا  التجاقي  المبامل  ص ال  الب ي  صقر أإ ترب  

ل مطم  الململقا  احلكوم م  اتملماول  عمن متواطي  مع ج ا  فاعل  أصر  ص الت اكما  ح مو  انلملماإ
__________ 

 المبدل ص قستول ا(.  عل  سب   اتطالل  الوإ قستول ا اتتمبلمل اب لتزان ابت ا قا وح ر الدصول  ت رير ابسم مملتشاق  ( 22  

 23) A/HRC/17/31.ل اترفمل 

 24) A/73/163 2ل الا را. 

  ج(.14اترجع لاملهل الا را  (25 
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احلدو . ولللةل يتمب  عل  ا بلل المبناي  الواجب  لتجنب التملبب ص مطم  امل  اآ"ق أو اتملماة  ف  ما 
أو ا قتبممال اتبااممر جممال علمم  حنممو يشممك  الت اكمما  و مماواا  صمماقص  حل ممو  انلملمماإ. وعمملوا علمم  

سماةت ص آ"ق ضمماقا   مو  انلملمماإل ينب مي أإ ت ممون   لمةل "ح طممما  مد اتاسملمما  أهنما تملممببت أو
(. وح طمما يُمد ع  22امباجل  امل  اآ"ق أو اتملماعدا ص ممباجلت ما ممن صملل عمل ما  مشمروع "  اتبمدأ 

 (.22و ور جرا مل فإإ  لة "يملتوجب عا ا التمباوإ مع اآل ا  ال ضا   "  التمبل مل عل  اتبدأ 

لممممدولل مممممن صمممملل ا تامممما  المبمممماتي لل جممممرا اآمنمممم  واتن ممممم  وعمممملوا علمممم   لممممةل واف ممممت ا -32
والن ام  ل عل  اعتما  هنج اام  قاا  اهلجرا "يملتند ق  ال الوإ الدو  حل و  انلملاإل واحىلان مبدأ 

 و( ممن الديباجم (. ويتضممن ا تاما ل 15.  الا مرا "عدن جواا فملخ  وال  احلماي  ومبدأ عدن التم  ز
عمممدا  مما   تنشممو ف  ممما الشممركا  المبملمممكري  واألمن مم  ا اصمم ل  ملمممما  يتمبلمممل ابحتجممماا المملي يشممم  

ات ممماجرينل يشممماق ف مممه ق  ألمممه ينب مممي للج ممما  الااعلممم  ا اصممم  أإ تترمممرال بقري ممم  تتملممممل ممممع ح مممو  
 انلملاإ وينب ي مملا لت ا عن الت اكا  ح و  انلملاإ.

على متتع مجيع املهاجتين حبقوق أثت اخلدماا العسصتية واألمنية اخلا ة  -سابعا   
 اإلنسان

 تقدمي البحوث واخلربة التقنية -ألف 

،اقس الشركا  المبملكري  واألمن   ا اص  المبامل  ص مراكز احتجاا ات اجرين ومرا ب  احلدو   -33
تمبل مم  لاممو ا  كبمماا  علمم  صممنع المل اسمما  الوطن مم  وان ل م مم  والدول مم  مممن صمملل تمموفا ا ممربا الت ن مم  وات

 اصم  ماسملما   ابلمل اسا ل اليت تمبزا من صلل  اقس  الضم و. وتبمدو امل  ال ماارا أكطمر وضموحا  
 ا دا  األوقويب وص الو م  اتت دا األمريك  .

وتشاق  ال  الشركا  بنشال ص وضع برامج الب   والمل اسا  والتن  م للدول واتن ما   -34
دا  األوقويب. ودد  اتنتدم  اتشىلك  ب  ال قاع  المبان وا اص واتاسملا  ان ل م  ل و  س ما ا 

الميت تضمم  طلم  عمن اهل يما  المبامم  وال قمار الرمناعي ا ماص أولموم  الب م  الميت يمتم علم  أساسمم ا 
توج ه التموي  المبان ق  الشركا  عن طريمل برامج خمرر  لتموي  مشاقيع "الب   والتقوير". وعلوا 

تكامممم  الشممممركا  مممممن صمممملل مشمممماقكت ا ص اللجمممماإ واتنتممممدم  واهل يمممما  األصممممر ل  مممممج  علمممم   لممممةل
متقلبا ممما الت ن ممم   ا  األولويممم  ص المل اسممما  والمممدعوا  ق  ت مممدمي المبمممروا واتنا رممما  والمبقممما ا  
ومواصماا  اتشمماقيع. واملا الوضممع ما مد جلم ممع األطمراال ابلنملممب  هلمل  الشممركا ل ح م  ُ،ممن  التمويمم  

ا   ممموخل ممممن أجممم   ريمممب ممبمممدا ا وتكنولوج ا ممما   ا سمممتاا ا  ح ممما  ممممن المب مممو  الممميت تقرح ممما نجمممر 
 .(26 احلكوما  واتن ما  ان ل م  

ص اعتبماق  طلمي الرمناعا  صمربا  مماال  ومتم مزين ص  مال  و د أس مت ال  المبمل   أيضا   -35
ممبمايا الكاما ا والامبال م . وممن صملل امل  ا مربا  أمن احلدو  إبمكاهنم د  مل النتا ج اتقلوب  واست اا 

الان  ل دد  ال  الشركا  قطماق الترمدي لل جمرا وتبم  أإ املا األممر ينقموي ابلضمروقا علم  حما   
طواقئ وأاما  و ديدا  ملموس ل وتمبم  بللة عل  ت لي  وتمبزيز الروام  ان را    اتتشد ا لمبد  

مما تكموإ  الا األساسل فإهنا تدفع اب ما  اعتمما  حلمول أمن م ل  البما  من احلكوما  قاا  اهلجرا. وعل  
  ا  طابع عملكريل عن طريمل استًدان تكنولوج ا  جديدا ومز وج  ا ستًدان.

__________ 

 26) See submissions by Lemberg-Pedersen and Rübner Hansen, Transnational Institute and porCausa 

Foundation . 
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وعلوا عل   لةل ف ل  الشركا  لدي ا  دقا كباا عل   اقس  الض و الداصلي وا ماقجيل  -36
 اتباامممر. وص المبديمممد ممممن البلمممداإل وص اتاسملممما  التابمبممم  أوسمممع للنامممو  اتباامممر و ممما  ممما يتممم    ممما   

تن ممما  ق ل م ممم ل انممما  تااعمم  منمممت م بممم   طلممي الشمممركا  واتملممماول  المبممموم   ف مممما يتمبلممممل بوضمممع 
وتنا ممممل س اسمممما  اهلجممممرال و لممممة علمممم  سممممب   اتطممممال صمممملل الل مممما ا  بمممم  مملمممماو  الممممدفار و قممممار 

تممما،را  الممميت تن م ممما الشمممركا . كمممما تملمممتًدن الشمممركا  قمكال ممم  الرمممناعا ل واتمبممماقا التجاقيممم ل وا
إبعدا  أوقا  وتوص ا  لتوج ه المل اس  المبام .  وصوهلا ق  وسا   انعلن وس ل   للتزدال وت ون أح ا   

و ا يمل    لةل  راقا  الشركا  ف ما يتمبلممل بتو  مف اما لي اتناصمب التنا ليم  لمدي ال ح م  ت مون 
ألح مممماإ بتو  ممممف مملمممماول  حكمممموم   ص مناصممممب   ا يمممم  ص الشممممركا . ومممممن األمطلمممم  ص كطمممما مممممن ا

الرمممماقص  علمممم   لممممة الضمممممان مملمممماول حكممممومي كبمممما ق   لمممم  ق اقا اممممرك  تممممدير مراكممممز احتجممممماا 
ات اجرينل و د كاإ له  وق أساسي  ب   لة ص تمبزيز س اسا  اهلجرا الميت تركمز علم  األممن ال موميل 

 .(27 اللجو  ق  احتجاا ات اجرين  ا أ   ق  ام ا

وص أوقواب وأمريكا الشممال  ل ح م  تىلكمز ممب مم الشمركا  الميت ت مدن صمدما  أمن م  ص  مال  -37
احتجممماا ات ممماجرين ومرا بممم  احلمممدو ل تقممموق  مجاعممما  الضممم و الرمممناع   الممميت ،طممم  امممركا  األسمممل   

للضمم و مممن أجمم  اعتممما   مموال  و اقسمما    مموم   وصممدما  األمممن. وميطمم  عنرممر د  مممل األقاب  حممافزا  
حلجممم اممل    ممب مم  قاا  اهلجممرال مطمم  تشممديد  ممرمي اهلجممرا وام ا اللجممو  ق  احتجمماا ات مماجرين. ول ممرا  

بقمر  امإ علم  ال مراقا  التن  م م  والمل اسمات  ل  كبماا    الشركا  و و ما ا  ترما ي ل ف مي ،ماقس لامو ا  
الملممملق  ق  اتملممماة  ص احلممممل  ا لتًاب ممم  لألامممًاص أو اهل يممما  يمممىلاو  بممم  اتنا شممما  ص أقو ممم  

. فمبلممم  سمممب   اتطمممالل وافممممل  لممم  الشممم و  ص المممو م  (28 الربتال ممم  أو  ااممما ممممن ا يممما  صمممنع ال مممراق
ل عل  مشاقيع  وال  للعتما ا  اتال   تلزن المللقا  اتمبن   بتوفا كم   ممب ن  2009اتت دال ص عان  

سممرير  34 000سممر ا ص مراكممز احتجمماا ات مماجرين تكمموإ متاحمم  علمم  أسمماس يممومي  يبلمم  عممد اا مممن األ
(ل برمممرال الن مممر عمممن المبمممد  الامبلمممي اتقلممموال ووق  أإ  لمممة لمممتج ع مممب  اقسممم  ضممم ول كبممماا حال ممما  

 .(29 ومملاةا  مال   من جالب الشركا  اليت تدير ال  اتراكز

وعل  مر الملن ل أصب  ىدا ال  الشركا  واسع النقا  وقاسًا . وابتت  ول كطاا تمبتممد  -38
عل  الشركا  المبملكري  واألمن   ا اصم  ص طا ام  واسممب  ممن اجلوالمب اتتمبل م  ابهلجمرا وق اقا احلمدو . 

عتمما  اتتزايممد وأ    لمة ق  تراجمع ص مملمتو  ا مربا الان م  للممدول لاا مدا ال قمار ا ماص. كمما أإ ا 
عل  "حلول" تكنولوج    ري دديط ا ابستمراق تواكب  ا بتكاقا  اجلديدا جمبم  الشمركا  الميت ت مف 
وقا اا ضروقي   ص  ال التقوير المبملي لمل اسا  اهلجرا اليت تركز علم  أممن الدولم  وتنا ملاا. ومل مي مد 

ل بمم  كامم  أيضمما  القلممب اتقممر  علممم   لممة القريمممل أمممان النمممو اهلا مم  ص صممناع  أمممن احلمممدو  ف ملممب
صمدما ا. وبتمما ل لشمز ل ممان ي ممون علم  الممدينام ا  اللات م  التمبزيممز وا ق مماإل وينقموي علمم  آ"ق سمملب   

 .(30 واسمب  النقا  عل  ح و  انلملاإ

__________ 

  27 ) See submission by the Center for International Human Rights of Northwestern Pritzker School of Law . 
 28) Ibid., and submissions by Transnational Institute and porCausa Foundation . 
تر  قااقا  ص خمتلف أجزا  الت رير ق  الندا ا  المباجل  والرسا   اتتمبل   اب  عا ا  اليت وج ت مما انجممرا ا   (29 

 /https://spcommreports.ohchr.orgا اص  التابمب  بل  ح و  انلملاإ. ومج ممع الرسمما   متاحمم  علمم  الممرابو 
TmSearch/Results.   وال ممممر أيضمممما  الوق مممما  18/2018وص اممممل  ال ضمممم  ل ال ممممر الممممو م  اتت ممممدا األمريك مممم .

ات دممم  مممن اتمب ممد عممرب المموطمل والمب مما ا ال الول مم  عممرب الوطن مم  التابمبمم  تدقسمم  احل ممو  جباممبمم  بنملمملاال ا كمماقيل 
 وابك  مرا ب  ا حتجاال ومشرور اجلنوا.

 30) Georg Menz, “The neoliberalized State and the growth of the migration industry”, in The 

Migration Industry and the Commercialization of International Migration, Thomas Gammeltoft-

Hansen and Nina Nyberg Sorensen, eds. (London and New York, Routledge, 2013) . 

https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
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 تصنولوجياا أمن احلدود وخدماا الت د -ابء 

 اك  األساسم   اتا يم  لل مدو  تكنولوج ا  أمن احلدو  وصدما  الرصد تكوإ مراحب  لل  -39
وتمبزاامما. واممل  التكنولوج مما  المميت ُتشممىل  ص ات ممان األول مممن اممركا  متًررمم  ص  ممال اتمبلوممما  
والتكنولوج ا  اتت دم ل مط  تكنولوج ا  ل م الرا اق وأج زا ا ستشمباق األقض  ل والكاماا  اب زا 

مممن ل ممم اترا بمم   رممري  والترمموير عمما  الد مم ل تشممك  جممز ا  ال ممم  ق يمم  ل ل مم ل واألل ممم  الك راب  مم  الب
ما توفر ممبلوما   والكشف عال   الت ن   اليت تملتًدن ص تتبع الت ركا  اتنت م  و ا اتنت م ل وكطاا  

الميت دممدخل  اصم  منق مم  الت ق م . ويممتم برموقا متزايممدا اسمتًدان ممموا   آل م  عمن مج ممع الت ركما  ت ريبمما  
دان ص مرا ب  اهلجرا وق اقا احلدو ل وتبار علم  أهنما  ربم  ص م ما ين ال تمال. وممن أكطمر مز وج  ا ستً

ص النزاعمممما  اتملممممل  . ف ممممل   القمممما را   وإ ط مممماقل المممميت تملممممتًدن أيضمممما   التكنولوج مممما  اسممممتًداما  
صل القمما را ل الممميت يملمممااا مو امممو احلمممدو  الوطن ممم  أو ان ل م مم  أو ج ممما  متمبا مممدا ممممن ال قمممار ا ممما

أصممممب ت أ اا مركزيمممم  ص عمل مممما  مرا بمممم  احلممممدو . ويتمطمممم  األدممممر ا قمممما لممممللة ص اسممممتًدان مامممماا م 
 وتكنولوج ا  عملكري  ص  ال اهلجرا.

وص الو ت الراانل تمبد الب ا   الب ومىلي  أحد اتكمو   األساسم   هلملا الن مان. فجممع امل   -40
ق  ا رممما ل  ت ممماجرين أو الت  ممممل ممممن م اسمممتنا ا  الب ممما   ميكمممن المممدول ممممن دديمممد و، ممم ل اويممم  ا

الاملمم ولوج   والملممملوك  . كممما تملمممتًدن أل مممراا اممإل اممما ص  لمممة ص عمل مما  الت  ممممل ص اتقممماقا  
و اامما مممن اتمبممابر احلدو يمم ل وطلبمما  التزامماال وت ممدير المبمممرل وقجممرا ا  اللجممو ل وتملممج   اللجيمم ل  

وما  الشًرم   وا اصم  األصمر  الميت يُت رم  عل  ما عمن طريممل عمد   و راقا  الىلح  . وق  جالب اتمبل 
  حير  من اترا قل ت ملر الشركا  مجع كم ما  اا لم  ممن الب ما   عمن ات ماجرين ودا  ما ص  واعمد  
ب ا   الضع  ح ا  للممباجل  والت ل   ويتم تبا هلا. و د طو ق  الشركا  منرا  ،ك ن اتملتًدم  من  

عممد الب مما  ل  مما يتمم   م اقلمم  الب مما   المميت ت مجمب مما أل ممراا خمتلامم . وامملا الممدفع اب مما   الب مم  ص  وا 
ا ستًدان الب م للب ا   ينقموي علم  خمماطرل و لمة علم  سمب   اتطمال بملمبب ام ا التااعم  بم   واعمد  

ت اممممل   ب مممما   سمممملقا  قلامممما  ال ممممالوإ و واعممممد ب مممما   اهلجممممرا. ويُممممزعم أإ سمممملقا  اهلجممممرا اسممممتًدم 
 . ( 31  اتمبلوما ل من ب  أموق أصر ل لتتبع ات اجرين واحتجااام وترح ل مل ان ف  م األطاال 

 فت ممماق المبديمممد ممممن البلمممداإ للضمممما   الكاف ممم  بشمممزإ احمممىلان ا روصممم  ل انممما  خمممماطر    ول مممرا   -41
 ل فترمب   دميم   تتمط  ص مجع الب ا   بقري م   ما امااف  و وإ مواف م  عمن علممل وحا  ما لامىلا  طويلم 

ًممل أدنمما  عمل مما  ف ممل   حممإ ابلنملممب  ل واعممد الب مما   المميت   تممزال   ممد ا سممتًدان. فممال راقا  المميت تُت
ات اجرينل ان ف  م اللجيوإ وملتمملمو اللجمو ل الميت تمبتممد اعتمما ا  كبماا  علم  تكنولوج ما  يُامىلا أهنما  

اسممق  المبنرممر البشممريل وحيتممم  أإ تمما ي ق  و ممور  تتملممم ابلكامما ا والتاممو ل تات ممر ق  احلكممم الممد  مل بو 
أصقمما  فا حمم . ول ممرا  للقممابع التكنولمموجي اتتقمموق هلممل  الممن مل  ممد تات ممر الممدول ق  التشممريمبا  واتمبمماقال  
وا ربا  الكاف   لتوفا ق اب  فمبال  عل  امل  المبمل ما . وعملوا علم   لمةل فممن اتمرج  أ  يمتم انبملغ  

ت اكا  احلمل ص ا روصم   بملمبب امل  المن مل ألإ ات ماجر  مد   يكموإ علم  علمم  ابل دق الكاص عن ال 
 . ( 32    و ه أو  ا  ا ق عل   اقست ا بملبب وضع الضمبف اللي مير به 

ومرا ب  احلدو  ابستًدان تكنولوج ا  مت دم   د تتم ص كطما ممن األح ماإ برموقا  ما مر  م   -42
احلمواجز اتا يم ل وإبمكاهنما الت ما  احل مو  بقمر  صاصم  جمدا . للجم وقل لكن لقا  ا أكرب بكطا ممن 

ف ممي   تتمم   ل مم  ممبلوممما  آل ممم  عممن دممر  األاممًاص والملممان علممم  طممول احلممدو  الملمماحل   والربيممم  
__________ 

 ."Mijente"ال ر الوق   ات دم  من من م   (31 

 ال ر الت رير ات دن من اتن م  الدول   حلماي  ا روص  . (32 
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. و ممممري تبمممما ل اممممل  (33 ممممما الممممىل  اتنمممماطمل احلدو يمممم  وت قممممي منمممماطمل أبمبممممد من مممما ف ملممممبل بمممم  كطمممماا  
ممممن و ااممما ممممن الملممملقا   اصممم  البلمممد لاملمممهل وبشمممك  متزايمممد اتمبلومممما  بممم  سممملقا  احلمممدو  واأل

ص  ال التكنولوج ا ل  ا يوجمد القلمب علم  جما ج  مضقر ا   ب  الدول. ود مل الشركا  ت دما   ف ما
 تبشر ازيد من الامبال  ل ويضمن  لة ابلتا  استمراق ال  األعمال التجاقي . ودديطا   أكطر تقوقا  

لممن ج األمن مم ل المملي يت  مممل عممن طريمممل ا عتممما  علمم  تكنولوج مما  مرا بمم  قإ الىلك ممز علمم  ا -43
تقوقامما اممركا  صاصمم  وتتممو  صمم الت ال وتشمم  ل ا أح مما  ل ي ملممر التباعممد اتمما ي واتمبنمموي. ف ممو  مبمم  

للمرا ب  وينمت ل ممن قلملمال ت مل ويضماي الشمرع   ابلتما  علم  س اسما  الدولم  الرام م   ات اجرين ادفا  
اف  " ما يملم  ابهلجرا " ا ال الول  "ل الميت تشمك   ديمدا  للملم ا ا واألممن ال مومي. وتتاما م ق  "مك

عمل مم  ا لت مماص مممن انلملممال   اممل  بملممبب الت ممول ق  اسممتًدان القمما را   وإ ط مماق والممدفع اب مما  
 التش    اآ .

ممممن الممممدول وعمممملوا علمممم   لممممةل فممممإإ اسممممتًدان القمممما را   وإ ط مممماق ص  -44 اترا بمممم  الب ريمممم  ميك 
واتن ما  ان ل م   من الىلك ز عل  عمل ا  الكشف والتًلي عمن عمل ما  الب م  وانل ما  الميت  مد 
تاضممي ق  وصممول ات مماجرين ق  مرافمم  آمنمم . وتشمما الت مماقير ق  أإ اتمبلوممما  المميت  ممب مما القمما را  

 ا بلداإ ات رد ص عمل ما  اترا بم  ترسم  ق  صامر  وإ ط اق و ااا من الوسا   اجلوي  اليت تملتًدم
الملممواح  ص بلممداإ المببمموق لتمك ن مما مممن تنا ممل عمل مما  انل مما  ل ابمم  عممن  ول ات رممدل  مما يمما ي ق  
قعمما ا ات مماجرين ق  بلممد المببمموق. وتملممبب  لممة ص قعمما ا م مماجرين ق  بلممد عبمموق يواج مموإ ف ممه صقممر 

 .(34 والتمبليب وسو  اتمبامل  و ا  لة من ا لت اكا التمبرا بشدا للحتجاا التمبملاي 

عمممن اتنممماطمل  ص دويممم  مملممماقا  اهلجممرا بمب مممدا   أساسممم ا    وقا   وتمما ي أ وا  اترا بممم  امممل  أيضمما   -45
ا اضممب  للكشمف ق  منماطمل صماقج لقما  الت ق م  امبمدا  اترا بم . وابلتما ل يضمقر ات ماجروإ ق  أإ 

 ممما مباامممرا وأكطمممر صقممموقال  ممما يزيمممد ممممن صممممبوب  الت مممر  واآ"ق الاملممم ولوج   والمب ل ممم   يملممملكوا طر ممما  
ضمراب  الشمم  وف مداإ الملموا   ويا ي ق  أمل وممبا ا تاضي ص كطا ممن األح ماإ ق  الوفماا بملمبب 

احلا  و ا  لة من األمراا أدنا  قحمل  اهلجمرا  مرا  أو بمرا . وابنضماف  ق   لمةل يضمقر ات ماجروإ 
ق  ا عتما  بشك  متزايد عل  ات رب  للتن   بنجا  عرب طر  أكطر صمبوب . وص كطا من األح اإ   

أإ  مبل م أكطر عرض  تًاطر   م ف ملبل ب  ميكن أيضا  يا ي  لة ق  ام ا التكال ف اتال   لرحلت
 ا لت اكا ل مط  ا  اق من ِ ب  مجاعا  اجلرمي  اتن م ل والمبنف اجلنملي واتو .

 احت از املهاجتين، وعملياا اإلعادة واإلبعاد -جيم 

 احت از املهاجتين -1 

ت رممممد صمممملل المب ممممو  تقممممو ق  صرًرمممم  احتجمممماا ات مممماجرين ص عممممد  متزايممممد مممممن بلممممداإ ا -46
األصاا. وت دق   مم  صمدما  احتجماا ات ماجرين اتًرًرم  ال ماقا  المدو قا  ص عمد   ل م  ف مو 
ممممن امممل  البلمممداإل ح ممم  ،تلمممة الشمممركا  مرافممممل احتجممماا ات ممماجرين  ممما الشمممرع   أو  ممما احلمممامل  

 للو" مل اللام  أو ت ون بتش  داا أو ق اق ا و/أو تش  ل ا.

__________ 

 ال ر الت رير ات دن من اتمب د عرب الوطم. (33 

 /https://c5e65ece-003b-4d73-aa76-854664da4e33.filesusr.com/ugd ال ممممممر أيضممممممما   .ITA 4/2017ال ممممممر  (34 
14ee1a_e0466b7845f941098730900ede1b51cb.pdf  وhttps://statewatch.org/news/2019/jun/eu-icc-

case-EU-Migration-Policies.pdf.  

https://c5e65ece-003b-4d73-aa76-854664da4e33.filesusr.com/ugd/14ee1a_e0466b7845f941098730900ede1b51cb.pdf
https://c5e65ece-003b-4d73-aa76-854664da4e33.filesusr.com/ugd/14ee1a_e0466b7845f941098730900ede1b51cb.pdf
https://c5e65ece-003b-4d73-aa76-854664da4e33.filesusr.com/ugd/14ee1a_e0466b7845f941098730900ede1b51cb.pdf
https://c5e65ece-003b-4d73-aa76-854664da4e33.filesusr.com/ugd/14ee1a_e0466b7845f941098730900ede1b51cb.pdf
https://statewatch.org/news/2019/jun/eu-icc-case-EU-Migration-Policies.pdf
https://statewatch.org/news/2019/jun/eu-icc-case-EU-Migration-Policies.pdf
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(ل A/72/286عمن أمماكن ا حتجماا اتًرًرمم    ل لشمر الاريممل المبامم  ت ريمرا  2017عمان  وص -47
أ"ق ف ه اتًاوال بشزإ ال روال اتروع  ص مراكز احتجاا ات اجرين. وسلو الضو  عل  قسا ا ممبامل  
ات مماجرين علمم  أيممدي مممو اي الشممركا  األمن مم ل المميت تكمموإ أح مما   ص اممك  عنممف جنملمميل ووف مما  

  ا حتجممماال واسمممتًدان احلمممب  ا لامممرا ي كمب وبممم ل و ممما  لمممة ممممن ا لت اكممما  ا قممماا حل مممو  أدنممما
انلملمممماإ. ومممممن بمممم  الشمممموا   األصممممر ل عممممدن كاايمممم  الرعايمممم  الرمممم    البدل مممم  والمب ل مممم  للم تجممممزينل 

 مم  وا سممت لل ا  ترمما يل وال  ممو  اتاروضمم  علمم  احلريمم  الدين مم ل وعممدن قمكال مم  احلرممول علمم  التمط
ال ممالوين و مما  لممة مممن الت اكمما  انجممرا ا  ال الول مم  الواجبمم . وص ضممو  اممل  الشمموا  ل وابلن ممر ق  
اتًماطر اتتمبل مم  ابحمىلان ح ممو  انلملماإ بملممبب ا سممتمبال  ارما ق صاقج مم  ص  مال ا ممدما  اتترممل  

مبمان ترافممل احتجماا ات ماجرين بمللب احلري ل  عا الاريمل المبام  الدول ق  قهنا   اقس  قسنا  التشم    ال
 ق  اركا  أمن   صاص .

ومل تلمممل  اممل  اتقالمممب آ ا   صمما   . وبمبمممد مممروق حنممو دممملخل سممنوا ل   يمممزال الاريمممل المبامممم   -48
يتل   ت اقير مودو   عن استمراق حمدوخل الت اكما  صقماا حل مو  انلملماإل وعمن تمداوق األوضمار ص 

ا  . وص البلمممداإ الممميت تملمممند التشممم    المبمممان تراكمممز احتجممماا امممل  اترافممممل برممموقا أكمممرب ص بمبمممو احلممم 
ات اجرين ق  اركا  أمن   صاص ل انا  ت اقير مملتمرا وواسمب  النقما  عمن خمالاما  يرتكب ما مو امو 

 ال  الشركا  األمن  .

( أوجممه  رمموق صمماقص  ص الممن م اتمبمممول 19-وكشممات جا  مم  مممرا فمماوس كمموقو   كوف ممد -49
احلاجممم  ق  االممما  قجمممرا ا  فوقيممم  تمباجلممم  الشممموا   الممميت أدممما  ص ت ريمممر الاريممممل المبامممم  جمممال وعمممزا  

. قإ ال مروال اتزقيم  الملما دا (35 ل ومن جالب آل ا  األمم اتت دا األصر  حل و  انلملاإ2017 لمبان
اجلا   . فاي ص الكطا من ال  اتراكز تمبم أهنا  ا م  زا للتمبام  مع حال  القواقئ النامج  عن ال  

مركمممز الشممممما  ال مممريب للحتجمممماال علممم  سممممب   اتطمممالل مل تتًممممل حكومممم  الممممو م  اتت مممدا األمريك مممم  
" اليت ،لة اتركز وتدير ل صقوا  كاف   تمباجل  الشوا   اليت أ"قاا اتكلاوإ بو م  ص GEO" وارك 

2018قطاق انجرا ا  ا اص  منل عان 
 ل  ا يمبرا ات اجرين احملتجزين ف ه لأل  .(36 

وات ممماجروإ احملتجمممزوإ ص مراكمممز احتجممماا ات ممماجرين ممبرضممموإ بشمممك  صممماص جلا  ممم  ممممرا  -50
(. ويتمبرا األاًاص  وو انعا   وكباق الملمن واحلوامم  واتطل ما  واتطل موإ 19- كوف د فاوس كوقو 

 قمممممر حمممممدوخل  ومز وجمممممو ات ممممم  اجلنملمممممي وم مممممايرو اهلويممممم  اجلنملمممممال   واألامممممًاص اتتنوعممممموإ جنملمممممال ا  
مضاعاا  ق ا ُأص بوا ابلمبدو ل بملبب ال روال الر    الكامنم  أو عمدن كاايم  احلرمول علم  الرعايم  

. ويمما ي ا كت مما  ق  عممدن مراعمماا تممدابا احلمايمم  الرمم    األساسمم   تنممع (37  مم  الروت ن مم  اتناسممب القب
التشمماق الامماوسل مطمم  التباعممد البممدين و واعممد الن افمم  الرمم   . وعمملوا علمم   لممةل تا ممد الت مماقير اإ 

اق الامماوس. واممل  عمل مما  ل مم  ات مماجرين احملتجممزين بمم  مراكممز ا حتجمماا اسممتمر  أيضمما ل ق ممم التشمم 
علم   علم  ات ماجرين ف ملمبل ولكمن أيضما   عن عمدن االما  قجمرا ا ل   تشمك  صقمرا   األفمبالل فضل  

المبامل  ص ال  اتركز و ااا ممن اتراكمز اتمادلم ل وعلم  مموفري صمدما  الن م ل وعامم  الملمكاإ. و مد 
 ف ممممن أجممم  ام ا األقاب  ق  اصتمماق  الشمممركا  الممميت تممدير امممل  اتراكمممز ا سمممتمراق ص صاممو التكمممال

 أ ر  حدل ص ح  ت و احلكوما  القرال عن  لة.

__________ 

 35) See, for example, USA 18/2018, OTH 60/2018 and OTH 61/2018 . 
 36) See OTH 31/2020 . 
 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25912&LangID=Eال ر الرابو   (37 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25912&LangID=E
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كممممممما أ   التقمممممموقا  ال الول مممممم  والمل اسمممممم   األوسممممممع لقا مممممما  ق  ام ا اللجممممممو  ق  احتجمممممماا  -51
ات ممماجرينل امممن فممم  م األطامممالل علممم  المممر م ممممن انعمممراا ممممراقا  عمممن ال لممممل جممملا الشمممزإ. وممممن األمطلممم  

المميت  ابعتممما  س اسمم  عممدن التملممام  مقل مما   2018 لممة   ممان الممو م  اتت ممدا ص عممان الرمماقص  علمم  
ل واعتمممما   مممالوإ اهلجمممرا ص اتملكممم  اتت مممدا لربيقال ممما المب مممم  (38 أ   ق  فرممم  أطامممال عمممن أسمممرام

  ق  أ   (. ويُزعم أإ ال  التدابا وما يترم  جما أ  54 ال ر الا را  2016وأيرلندا الشمال   ص عان 
الت اكمما  و مماواا  صقمماا حل ممو  انلملمماإل وأتحممت ص الو ممت لاملممه فممرص عممم  قضمماف   لشممركا  

 ح  ت مكاسب مال   لت ج  لللة.

وص المبديد من البلداإل توفر بدا   ا حتجاا أيضا  سو ا  مر   تاسملا  األعمال التجاقي .  -52
ت مماجرين اتاممرج عممن مل والمميت  ممد تشممم  وتشممم  ا ممدما  خمتلممف مملممتوم  الرصممد واناممراال علمم  ا

التبل مممم  عممممن طريمممممل اهلمممماتفل والتتبممممع بواسممممق  الن ممممان المبمممماتي لت ديممممد اتوا ممممع ابسممممتًدان أسمممماوق اترا بمممم  
انلكىلول   الميت توضمع حمول الكاحم ل وتقب  ما  اهلواتمف اللك م . وابنضماف  ق   لمةل ت مون حكومم  

كن ق ام  ما تم  تمديراا امركا  عملمكري  وأمن م  صاصم ل كبمدي  أحد البلداإ إبيوا  طاليب اللجو  ص أما 
 .(39 عن توفا مرافمل آمن ل و د اُ مت بتوفا مملاكن ق يي  وبملو  ممبامل  احملتجزين

كما أإ مرافمل احتجاا ات اجرين اليت يديراا ال قار ا اص تادر أيضا  علم  ابتممبما  احملل م   -53
ص مناطمل  تممبا  حمل    تراكز ص مناطمل      أو ص بلداإ "لط  أح ا   ما ت ع ا  اليت توجد ف  ا. ف البا  

تمبمماين مممن الت ممم ا واترمماعب ا  ترمما ي  أو الا ممر. والشممركا  المبملممكري  واألمن مم  ا اصمم  المميت تممدير 
تا د ال  اتراكز كطاا  ما تدعي أهنا توفر فرص المبم  وا ا ااق للمجتممبا  احملل  . وص وا ع األمرل تمل

ما تتمطم  ص ات ماجرين والنملما  وأفمرا  الشممبوا األصمل  .  ال  الشركا  من المبمال  الرص ر  اليت  البا  
و ممد يمما ي امملا الوضممع ق  اعتممما  ابتممبمما  احملل مم  علمم  اممل  الشممركا  كمرممدق ق  ملممي للمبمالمم ل ص 

 دو قا  ب نما تدفع أجوقا  قطاق عل ا   د تكوإ است لل   در  ف  ا الشركا  عل  ع و  الي  ال
 .(40 اا دا تو ا  ا احملل  

 عملياا اإلعادة واإلبعاد -2 

ت ممدن الشممركا  المبملممكري  واألمن مم  ا اصمم  واممركا  القممااإ صممدما  آمنمم  لن مم  ات مماجرين بمم    -54
أمممماكن ا حتجممماا والىلح ممم ل ولمبمل ممما  انعممما ا ال ملمممري ل ومممما يملمممم  بمبمل ممما  المبمممو ا القوع ممم  لألفمممرا   

الىلح  ل  واجلماعا . وبرا  عام ل   تكشف احلكوما  بشك  قوت م عن اتمبلوما  اتتمبل   بمبمل ا   
وص كطا من األح اإ   تنشر ممبلوما        ق  استجاب  للقلبما  ات دمم  ص قطماق "حريم  اتمبلومما "ل  
أو  اامما مممن ج ممو  الرصممد مممن جالممب ج مما   مما حكوم مم . وتشمما الت مماقير ق  أإ س اسمما  الدولمم  ص  

 مم   وإ قجممرا  ت   ممما  فر يمم   عممد  مممن البلممداإ  ممد أ   ق  عمل مما  ترح مم  متزايممدا وسممريمب  و مما  الول 
سممل م . فمبلمم  سممب   اتطممالل يُممزعم أإ المبديممد مممن أفممرا  األ ل مما  المبر  مم  ومممن مممواطم  ول الكومنولمم  أو  
لوا بروقا  ما  الول م  ممن اتملكم  اتت مدا دمت   أحاا امل اتمبروف  مجاع ا  ابسم "ج   ويندق "ل  د قُحِ 

2016ب صدوق  الوإ اهلجرا ص عان  قاراال حراس أمن صاص  ول لوا جوا  ع  
  41 ) . 

__________ 

 38) See USA 23/2017, USA 12/2018 and USA 2/2018 . 
 www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/final_psi_epsu_psiru_privatisation  ال مممممر المممممرابو  ( 39  

_of_migration_and_refugee_services.pdf; and www.migrantsorganise.org/?p=26878 .   

 أعل (. 8 ال ر الا را  2020عل  حنو ما أاا قل ه ص مشاوقا ا ربا  اليت ع د  ص أمق/مايو  (40 

 .GBR 5/2019ال ر  (41 

http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/final_psi_epsu_psiru_privatisation_of_migration_and_refugee_services.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/final_psi_epsu_psiru_privatisation_of_migration_and_refugee_services.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/final_psi_epsu_psiru_privatisation_of_migration_and_refugee_services.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/final_psi_epsu_psiru_privatisation_of_migration_and_refugee_services.pdf
http://www.migrantsorganise.org/?p=26878
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وتملممتًدن احلكوممما  طمما را  مملممتزجرا وتتمبا ممد مممع اممركا  طممااإ  اقيمم  لتنا ممل عمل مما   -55
الىلح مم  وانعمما ا. وعنممدما تممتم عمل مما  الىلح مم  بممرا ل أو بممرا  وجمموا ل تتمبا ممد احلكوممما  مممع اممرك  لن مم  

ا ممدما  األمن مم ل ح مم  يملممتمر سمملب ات مماجرين  اتممرحل  ق  اتمبممرب احلممدو ي. وت ممدن اممل  الشممركا 
حريت م أدنا  الىلح  . وص كطا من األح اإل يرافمل حراس األمن ا اصوإ اتمرحل . وتا مد الت ماقير اإ 
ات مماجرين عمما ا ممما يممتم ت   ممد حممركت مل امما ص  لممة ابسممتًدان األصمماا ل وأحزممم  الت   ممد مممن ا رممرل 

 .(42 مل ويتم ت   د الملا  ل وحرك  الرأس أح ا   ح   تُ   د أ قع م ق  أجناج

 19-وص المبديد من البلداإل أفا   الت اقير اإ عمل ا  الىلح   استمر  ق م جا    كوف د -56
صماقم  علم  سمار األامًاص عمومما ل وأُ ل مت احلمدو  فمبل ما . وأ    لمة ق  صقمر  اليت فرضمت   مو ا  

التشمماق الامماوس مممن بلممد ق  آصممرل وتمبممريو عاممم  الملممكاإ ص اممل  البلممداإ ومممو اي اممركا  القممااإ 
 واركا  الن   واتقاقا ل ق  ا قر.

اتمملكوقا أعممل  اممو مممن قإ امملا ا سممتًدان الواسممع النقمما  و مما الضممروقي ألسممال ب الت   ممد  -57
اتًمماطر المبديممدا علمم  ح ممو  انلملمماإ النامجمم  عممن تمموفا صممدما  الىلح مم  اممل . وص بمبممو احلمما  ل 

أ   ( أو تملممبب ص ممبمما ا كبمماا هلممم. وانمما  أيضمما   71أفضمم  الت   ممد ق  وفمماا اتممرحل   ال ممر الا ممرا 
عمممن طريممممل قعممما ا األامممًاص ق  بلمممد  احتممممال أإ ترمممب  الشمممرك  متواطيممم  ص عمل ممم  انعممما ا ال ملمممري 

يتمبرضوإ ف ه  قر الت اكا  ح و  انلملاإ أو ا ضق ا . ويمز ا  املا ا قمر عنمدما تمبما   موعما  
من األاًاص  وإ قجرا  ت   ما  فر ي  سل م ل كما او احلمال ص حالم  انعما ا اجلماع م  ألامًاص 

  ممن اتاما  حممد  للمبمو ا. وص مطم  امل  احلما  ل يمبت د أهنم من بلد ممب  ق  بلد يُزعم أله آمن كجز 
مممن احملتممم  أيضمما  أإ تكمموإ الشممركا  متواطيمم  ص ل مم  اممًل ُفرمم  عممن أسممرته أو  جمم  أو ضمم    

ل يشممممك  تنا ممممل 19-لل مممماق أو التمبممممليب أو اممممًل  اجمممم  ق  احلمايمممم . وص سمممم ا  جا  مممم  كوف ممممد
  اجرين اتمبن   ومو اي الشرك  لامل ا.عل  الملكاإ عموما ل وعل  ات عمل ا  الىلح   صقرا  

 تنقيذ سياساا "تصليف جهاا خارجية" -دال 

تا ي الشركا  المبملكري  واألمن   ا اص   وقا  حامسا  ص ت ملا تنا ل س اسا  الدول  اتتمبل    -58
بتكل مممف ج ممما  صاقج ممم  للضمممقلر ابت مممان األمن ممم . ويتمبلممممل أحمممد جوالمممب امممل  المل اسممما  إب اقا 

  مرافمممل احتجمماا ات مماجرين ص ا مماقج مممن ِ بمم  اممل  الشممركا . فمبلمم  سممب   اتطممالل  عمما الاريمممل وتشمم  
المبام  وا يا  األممم اتت مدا األصمر  اتمبن م    مو  انلملماإ حكومم  أسمىلال ا ممراقا  ق  قهنما  س اسمت ا 

سل اببموا   ن ما اجلديمدال اتتمطل  ص احتجاا ات اجرين ص مرافمل صاقج أقاض  ا ص  وقو وص جزيرا ممالو 
وأُدممما  اممموا   بشمممزإ مملمممزل  حرمممول األامممًاص احملتجمممزين علممم  الرعايممم  الرممم    اتناسمممب ل وقسممما ا 
ممبمممماملت م مممممن  بمممم  اممممركا  األمممممن ا اصمممم  المممميت تمبا ممممد  ممب مممما احلكوممممم  علمممم  ق اقا وتشمممم    اممممل  

ال اس   وا لت اكما  الميت . وت ع عل  ال  الشركا  ومو ا  ا مملاول   مباارا عن ال روال (43 اترافمل
أُبل  عن و وع ا ص ال  اتراكزل وت   حكوم  أسىلال ا مملماول  عمن التزاما ما  مايم  ح مو  ات ماجرين 

 . كما يكوإ البلد اتض ف ملزما  ابحىلان ح و  انلملاإ.(44 احملتجزين بملبب "س قر ا الامبل  " عل  م

__________ 

  الرابو  ات دن من اتركز األسىلا  تملاول   الشركا . وال ر أيضا  ال ر الت رير  (42 
https://corporatewatch.org/deportation-charter-flights-updated-report-2018.  

 .AUS 4/2019ال ر  .A/HRC/35/25/Add.3ال ر  (43 

 44) CCPR/C/AUS/CO/635و  س ما الا را  ل . 

https://corporatewatch.org/deportation-charter-flights-updated-report-2018
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صمم ال  التكنولوج مما  اتملممتًدم  ص أمممن احلممدو  وابنضمماف  ق   لممةل ت ممون الشممركا  بب ممع و  -59
األو ل  وتتو  تدقيب حراس احلدو  و اام من اتملاول  ص بلداإ الوصول أو المببوق أو ات ا قا للمرا

عل  ك ا   استًدان ال  التكنولوج ا  من أج  ام ا  دقا  الدوقم  واترا ب . وحير  عمد  متزايمد 
  ممممن أجممم  منمممع ات ممماجرين ممممن الوصمممول ق  حمممدو  بلمممداإ ات رمممد. ممممن البلمممداإ علممم  امممل  ا مممدما

تكتمممممف الشمممممركا  اب تنمممممان فمممممرص المممممدصول ق  أسممممموا  جديمممممدا ومتنام ممممم  ص بلمممممداإ ومنممممماطمل  ممممما  ومل
مملتكشما  ق  حممد ممال بمم  ماقسممت ضم وطا  أيضمما  لتول مد اممل  الاممرصل و لمة مممطل  عمن طريمممل ضممماإ 

 ا  الرممل  المميت تملممتًدم ا اتن ممما  واتاسملمما  ان ل م مم .  انامماقا ق  صممدما ا ص آل مما  التمويمم 
وكطمماا  ممما تكمموإ التممدابا اتتًمملا لتنا ممل س اسمما  قسممنا  ات ممان ق  ج مما  صاقج مم  جممز ا  مممن اتاا مما  
دنا  مممم  أو متمبممممد ا األطممممراال أوسممممع لقا مممما  ويممممتم تنا مممملاا بواسممممق  خمتلممممف فممممرور احلكوممممما  واهل يمممما  

الرمممبب تمب ب مما. وتشممك  التكنولوج مما  اتت دممم ل و  سمم ما تكنولوج مما ول ممم  ان ل م مم ل  مما  مبمم  مممن
من حزم  ا دما  اتمنوح  هلل  البلداإل ويكوإ  لة أل راا أصر  ص  دديد اهلوي  الب ومىلي ل جز ا  

بمبو األح اإ مط  تملج   النماصب ل  ما أإ اهلمدال ممن  لمة جز  ما  امو ت ملما دديمد اويم  الوافمدين 
 .(45 وقواب وعمل ا  الىلح  ق  أ

ودمممدخل امممل  التقممموقا   وإ قيمممل  ا عتبممماق الواجمممب لمممل"ق اتىلتبممم  عل  ممما ص  مممال ح مممو   -60
انلملاإ. و  يبمدو أإ الشمركا  تملمتند ق  ممبمايا الت  م م والت  ممل ف مما يتمبلممل ابجل ما  اتملمتا دا ممن 

ايم  الواجبم  ص  مال ح مو  انلملماإ. ف مد صدما ال عل  الن و اللي ت تض ه مملاول ت ا عمن بملل المبن
أف ممدل علمم  سممب   اتطممالل اإ ترك مما تمبا ممد  مممع اممرك  لبنمما  جممداق   ممز بكمماماا  وأج ممزا استشمممباق 
وتكنولوج ا  مت دم ل  ا يتملبب ص حواجز وخماطر قضاف   للنملا  واألطاال وكباق الملن واألاًاص 

. كمما أف مد المه ت تموفا ممبمدا  وت مدمي التمدقيبا   ا  (46  وي انعا   و اام من الااقين ممن النمزار
الرل  ألفرا  م ل ش ا  أو م ل شم ا  سماب   ص بلمدين علم  األ م  ام دا مماصرا  أو يشم داإ ص الو مت 
الممراان لزاعمما  مملممتمرال ويمبممرال أإ أفممرا  اممل  ات ل شمم ا  اقتكبمموا الت اكمما  صقمماا حل ممو  انلملمماإ. 

الميت تمبمم  علم  ام ا  مدقا  البلمداإ علم  اعت مال واحتجماا ات ماجرين  ما  وبوجه عانل فمإإ الشمركا 
الن مممام   أو  ممما احلمممامل  للو" ممممل اللامممم  تمبمممرا اممما   ات ممماجرين للًقمممر ص حممما   البلمممداإ الممميت 

 تتوفر لدي ا الن م اتل م  لل ماي .  

عمممن طريممممل ا سمممتمبال  جب ممما  والقري ممم  األصمممر  الممميت تملمممتًدم ا احلكومممما  ترا بممم  احلمممدو   -61
صاقج ممم  تتمطممم  ص فمممرا جمممزا ا  علممم  الشمممركا  النا لممم . والتشمممريمبا  اتتمبل ممم  بامممرا جمممزا ا  علممم  
اركا  الن   اجلوي ت تضي أإ يت  مل مو او اركا  القااإ من و" مل الملار عند ات ا قا وأإ مينمبوا 

ا را. وعل مهل تتمو  امركا  القمااإ عمل ما  ات اجرين  ا احلامل  للو" مل اللام  من الرممبو  ق  القم 
مع مو اي اهلجرا احلكوم   أو بتوج ه من م. و موا  ف ل الو" مل وترن ف الركاال ابلتشاوق أح ا   

لشممرك  ا قممول اجلويمم  بمبممد  لممة أإ ىصممل اتملممافرين اترفوضمم  لوضمممب م قاممن ا حتجمماا قممما ص ل قمم  
اتطممال ص منق مم  ص مقمماق تممديراا اممرك  صاصمم ل ابلت مماق  المببمموق أو ات رممدل ويكمموإ  لممة علمم  سممب  

قعا  مل  ا يا ي فمبل ا  ق  سلب حريت م وحرماهنم من  موع  من احل و  األصر ل اا ص  لة احلمل 
ص التممماس اللجممو . ويتمممو  مو اممو امممركا  ا قممول اجلويمم  امممل  ات ممم   وإ حرممموهلم علمم  التمممدقيب 

انلملاإ اتكاول  للم اجرينل اا ص  لة عدن التم  ز وحمل الوصول ق  اتناسب ص  ال محاي  ح و   
قجرا ا  اللجو . وال راما  اتاروض  عل  اركا  القااإ اليت تن   م اجرين  ا امرع   تطن  ما عمن 

__________ 

 ات دم  من اتمب د عرب الوطم.ال ر الوق    (45 

  والوق   ات دم  مممن صل مم  عشمماويل "ابلنملممب  للملمموقي  الامماقين مممن ق لممبل أصممب  CMW/C/TUR/CO/1ال ر  (46 
 .2020ابال/فرباير  26حملنت م"ل قويىلال  اجلداق احلدو ي الىلكي قمزا  
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االا  مج ع التدابا اللام  لضماإ عدن قعا ا أي اًل ق  بلد  د يتمبرا ف ه  لت اكا  و اواا  
 و  انلملاإ. وابتط ل   تنشمر احلكومما  قحرما ا  ابلت مان عمن تنا مل اجلمزا ا  اتاروضم  صقاا حل

علمم  الشممركا  النا لمم ل  مما  مبمم  مممن الرمممبب قصممداا. وات مماجروإ المملين   يملممم  هلممم ابلرمممبو  ق  
ص  ضمب ا  ق  التشريمبا  اتتمبل   بارا جزا ا  عل  الشركا  النا ل ل تكوإ لدي م فر   القا را استنا ا  

ص القمبممن ص ال ممراقل وحيتممم  أهنممم مل يتل مموا أي قصقمماق مملممبمل جمملا الشممزإ. ولممللةل  ممد تكمموإ اممركا  
 القااإ متوقط  ق  حد كبا ص عمل ا  انعا ا ال ملري . 

 انعدا  الشقافية والتقابة واملساءلة وسبل االنتصاف القعالة للضحااي -اثمنا   

 ا املتعلقة ابلو ول  ىل املعلومااانعدا  الشقافية والتحداي -ألف 

قإ تدين مملتو  الشااف  ل مطلما او احلمال ص ال قاعما  المبملمكري  واألمن م  األصمر ل يمبمو   -62
دمم  واممامل  (47 بشممدا مملممزل  الوصممول ق  اتمبلوممما  . وص ممب ممم البلممداإل   تنشممر الممدول ممبلوممما  حمد 

و      عن ال  الشركا  وصمدما ال ويُن مر ق  التااصم   التشم  ل   واتال م  الر  ملم   للمب مو  اتربمم  بم  
احلكوما  والشركا  ابعتباقاا  ا  طابع تمبا دي صاص وتمبام  عل  أهنا سمري . والقري م  الميت تمبمم  

أعممممل ( تمممما ي ق  تمبممممد  اجل مممما  الااعلمممم  وعممممدن وضممممو  ف ممممما يتمبلمممممل  23 ال ممممر الا ممممرا  جممما الشممممركا 
ابلشممركا  األن والشممركا  الارع مم  واتتمبا ممدين مممن البمماطنل و ممري ت  مما اتمبممايا ابلت ممانل وسممرعاإ ممما 
 ترمممب  اتمبلومممما  الممميت  ممممع عمممن امممرك  مممما وألشمممقت ا احملمممد ا  دميممم  المب مممد. واممملا يمبمممم أإ اتمبلومممما 
األساسمم  ل مطممم  دديمممد الشمممرك  وا دممم  ات دمممم  وفمممىلا ت مممدمي ا وال ممرا من ممما وتكلات مممال ترمممب  بمب مممدا 

. كممما تنشممز مشمماك  ص الوصممول ق  أممماكن احتجمماا ات مماجرين واتنمماطمل المميت تممديراا اممركا  (48 اتنممال
ن احملتجممزين. صاصمم  ص اتقمماقا ل ح مم  تُاممرا   ممو  ص كطمما مممن األح مماإ علمم  الوصممول ق  ات مماجري

ويتاا م الا الوضع بملبب وجو  المبديد من مرافمل ا حتجماا ص أمماكن    م  أو يتمبملق الوصمول قل  مال 
 ص حال  مراكز ا حتجاا اتوجو ا صاقج ق ل م البلد. ويكوإ األمر أكطر تمب  دا  

تبممملهلا وسممما و انعممملن ويممما ي ا فت ممماق للممبلومممما  اتتاحممم  واتت ملمممرا ق  عر لممم  اجل مممو  الممميت  -63
واتن ما   ما احلكوم م  لرصمد امل  المبمل ما  بامبال م . وممن القمر  الميت ميكمن جما الت لمب علم   لمة 
ت دمي طلبا  ق  احلكومما  ص قطماق كاالم  حريم  اتمبلومما ل ولم   ق  الشمركا  ا اصم ل ص البلمداإ 

ن اممل  اآل مم  وجممدوا أهنمما مرا مم  و مما المميت لممدي ا تشممريمبا  ،كممن مممن  لممة.  مما أإ المملين اسممتاا وا ممم 
فمبالممم  ألإ اتمبلومممما  ات دمممم  تكممموإ  ممما امممامل ل واممم     ق  حمممد كبممما ص بمبمممو األح ممماإل وكطممماا  

ص قطماق كاالم   ت مدن بمبمد فمىلا طويلم . فمبلم  سمب   اتطمالل وق  أإ من مم   ما حكوم م   مدمت طلبما   ما
اا امممًل أدنممما  احتجممماا  ص مركمممز  حتجممماا حريممم  اتمبلومممما  ممممن أجممم  ا ستاملممماق عمممن أسمممباا وفممم 

ات اجرينل فاست ر  األمر سن  ولرف وتقلمب قفمع  عمو   ضما    ممن أجم  احلرمول علم  اتمبلومما  
. وامممملا النممممور مممممن التممممزصال عنممممدما يتمبلمممممل األمممممر ابلت اكمممما  حل ممممو  (49 اتقلوبمممم  مممممن احلكوممممم  اتمبن مممم 

 ممبرف  احل    .انلملاإل له أدر عم مل عل  حمل الض ام وأسرام ص 

__________ 

 .A/74/244ال ر  (47 

 الدول   التابع لكل   لوقخل وسىلإ بريتزكر لل الوإ. ال ر الت رير ات دن من مركز ح و  انلملاإ (48 

-https://aclu-co.org/wp-content/uploads/2019/09/ACLU_CO_Cashing_In_On_Cruelty_09-17ال ممر  (49 

19.pdf. 

https://aclu-co.org/wp-content/uploads/2019/09/ACLU_CO_Cashing_In_On_Cruelty_09-17-19.pdf
https://aclu-co.org/wp-content/uploads/2019/09/ACLU_CO_Cashing_In_On_Cruelty_09-17-19.pdf
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 املتاقبة واملساءلة -ابء 

من اتمبروال أإ الر اب  اتاروضم  علم  أعممال الشمركا  المبملمكري  واألمن م  ا اصم  ومملما لت ا  -64
. كمممما أإ ا فت ممماق ق  الشمممااف   والوصمممول ق  اتمبلومممما ل ق  جالمممب التمب  مممد الممملي (50 ضممممب ا  لل ايممم 

ق  تمب  ممد اجل ممو  الرام مم  ق  دديممد  أعممل ل يمما ي أيضمما   يمبممىلي ا اكمم  الشممركا  علمم  الن ممو اتمملكوق
 اتملاول ا  واتملاول   ال الول   واتملا ل .

وبرا  عام ل تملند الدول بمبو اجلوالب اتتمبل   ابهلجرا واحتجاا ات ماجرين ومرا بم  احلمدو   -65
ممم  ج مماا ق اقا ق  ج مما  صاقج مم  صاصمم ل ودممتا  بملمملقا  الملمم قرا وصممنع ال ممراق ف ممما يتمبلمممل بكا

احلممدو  بشممك  عممان. وعمملوا علمم   لممةل  البمما  ممما تمبممم  اجل مما  الااعلمم  ا اصمم  جنبمما  ق  جنممب مممع 
اتملممماول  ص أممممن الدولممم  و ممماام. وص كطممما ممممن األح ممماإ يرممممبب دديمممد ت ملممم م المبمممم  بممم  اجل ممما  

تًلا ق  ك ا   حمد ا الااعل  ا اص  والمبام ل ويكوإ من الرمبب أإ تنملب انجرا ا  وال راقا  ات
 أو أفرا  بمب ن م. والا األمر ي ملر حماول  خمتلف اجل ا  الااعل  ترب   لامل ا من اتملاول .

وعمملوا علممم   لمممةل فمممإإ الت اكممما  ح مممو  ات مماجرين عنمممدما تُاتضممم ل   تكممموإ هلممما تبمبممما   -66
ول بتجديممد أو توسم ع لقمما  مما ت ممون المد تملكرل قإ وجمد ل علمم  الشمرك  واألفممرا  اتملماول ل بمم  كطماا  

ع و امما اتربممم  مممع اممركا  هلمما سممج  طويمم  مممن ا لت اكمما  ص  ممال ح ممو  انلملمماإل مطمم  احتجمماا 
ات ممماجرين. وص بمبمممو األح ممماإل ُتملمممتبدل امممرك  اصمممر ل ب مممو الن مممر عمممن سمممجل ا ص  مممال ح مممو  

فإهنمما مل تا ممد حرممت ا ص  انلملمماإ. وحممإ ص احلمما   المميت ف ممد  ف  مما الشممركا  المب ممو  اتربممم  ممب ممال
 الملو ل ب  ت التمبا د ممب ا لل  ان ا ان أصر .

ومع  لةل تُتبع بمبمو اآل ما  وا سمىلات ج ا  تمباجلم  ا لت اكما ل   سم ما تلمة الميت ت مع  -67
ص مراكممز احتجمماا ات مماجرين وأدنمما  عمل مما  الىلح مم . وانمما  آل مما  للر ابمم  الوطن مم  ص اممك  ا يمما  

  ل وآل ا  و ا    وطن م  ت مونل عممل  ابلربوتوكمول ا صت ماقي  تاا  م  منااضم  التمبمليبل تات ا حكوم
بزمقا  ق  أماكن سملب احلريم ل وتتمو  مكاتمب أمنما  ات مامل قصمد مرافممل احتجماا ات ماجرين ص بمبمو 
ا البلمممداإ. فامممي أحمممد البلمممداإل علممم  سمممب   اتطمممالل ت مممون ا يممم  تاتممم ا حكوم ممم  برصمممد مرافممممل احتجممما

بمبمد أقبمع امقا  تاتم ا  ات اجرين اليت يديراا ال قار ا اص. ومن النتا ج اليت ت التوص  قل  ما مماصرا  
 مممما ممبلنمممم ل ممممما يلمممميت اكتشمممماال الت اكمممما  صمممماقص  للممبممممايا الوطن مممم   حتجمممماا ات مممماجرين وللشممممرول 

 رمموق المميت ت دديممداا التمبا ديمم  وممما ترتممب علمم   لممة مممن خممماطر  وعممدن كاايمم  اتتابمبمم  تمباجلمم  أوجممه ال
سمماب ا   وعممدن كاايمم  ممما تارضممه سمملقا  اهلجممرا مممن  راممما  مال مم  علمم  الشممركا  ق ممم تود مممل اسممتمراق 
عممدن امتطاهلمما تمبممايا ا حتجمماا. وص الوا ممعل تبمم  أإ الملمملقا  أعاممت الشممركا  مممن الت  ممد بممبمبو مممن 

. وق مم امل  (51 تجماا وا لت اكما ممبايا ا حتجماال  ما يزيمد ممن عمدن اتملما ل  عمن سمو   مروال ا ح
النتمما ج اتطمماا لل لممملل مل تتًممل علمم  ممما يبممدو سممو  ال ل مم  مممن انجممرا ا  تمباجلمم  اممل  اتملمما  . وتل مم  
الاريمل المبام  قوام   ادل  من بلداإ أصر ل   س ما تلة اليت تشاق  ف  ا الشركا  مشاقك  كباا ص 

الر ابم  الوطن م  تشمك  أ اا    مم  لت مدمي توصم ا  ملموسم   عمل ا  احتجاا ات اجرين. وممع أإ آل ما 
ممممن أجممم  دملممم  محايممم  األامممًاص احملمممروم  ممممن حمممريت مل فمممإإ عمممدن متابمبممم  التوصممم ا  وا فت ممماق ق  

 آل ا  قلاا  ي وضاإ فمبال ت ا.

__________ 

 .A/HRC/36/47ال ر  (50 

 .www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2019-06/OIG-19-47-Jun19.pdfال ر الرابو  (51 

http://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2019-06/OIG-19-47-Jun19.pdf
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للملممبي ق  د  ممل اتملما ل  وتموفا سمب  ا لترماال للضم ام.  وأتحمت الملمب  ال الول م  فرصما   -68
و ممممدمت اممممركا  ق  احملمممماكم بملممممبب  اقسمممما  المبممممم  التمبملمممما   ضممممد ات مممماجرين احملتجممممزينل   سمممم ما 
احتجممماا األجممموق الضمممي ل  اتملمممت    ل ممما   مممام م اعممممال اسمممت لل   مطممم  تن  مممف اترافممممل. وص بمبمممو 

احملتجمزين  انجرا ا  ال الول   الناج  ل طُلب ق  احلكوم  توفا الرعاي  القب م  ص أقاضم  ا لألامًاص
صممماقج ق لممم م الدولممم . وقفمبمممت  عممماو   ضممما    مجاع ممم  ضمممد الملممملقا  الوطن ممم  والشمممركا  ف مممما يتمبلممممل 

 ب روال ا حتجاا بشك  عان وتوفا ال لا  واتا  والرعاي  الر   ل من ب  أموق أصر .

  عمو  مجاع م   ا       قمزيم  وارك  أوقس  ض   كاماساي ضد كومنول  أسىلال اوتمبد  -69
قفمبت ضد حكوم  أسىلال ا واركت  ت التمبا مد ممب مما علم  ق اقا مركمز  حتجماا ات ماجرين ص ا ماقجل 
ص جزيرا مالوسل اببوا   ن ا اجلديدا. واُ عي أإ حكوم  أسىلال ا وادنت  من الشركا  اتتمبا دا ا اصم  

تجمزين ص اتركمز ف مما يتمبلمملل ص أصلوا مراقا  بواجمب الرعايم  الملي ي مع عل  مما  ما  ملتمملمي اللجمو  احمل
مجل  أموقل ب روال ا حتجاا وتوفا ال لا  واتا  والرعاي  الر   ل وتدابا األممن المداصلي وا ماقجي. 

مل وإ  و ق أسىلا  ابنضاف  ق  تكال ف الدعو  اليت   70ل ت التوص  ق  تملوي  ابل   2017وص عان  
 مل وإ  و ق أسىلا . 20ت دق بم 

وعل  الر م من ال  التملوي  اتال   الكباال أُ ل ت ال ض    وإ ا عىلاال ابتملاول   ال الول    -70
وب  مممت المبديمممد ممممن اتملممما    وإ حلمممول. وممممع أإ التملممموي  اتال ممم   مممدمت تمبويضممما  مال ممم  لمبمممد  ممممن 

قهنممما  احتجمممااامل احملتجمممزين ص جزيمممرا ممممالوسل فمممإإ احلكمممم مل يتقمممر  ق  اتملمممزل  األساسممم   اتتمطلممم  ص 
وضماإ محايت م بمبمد ق مل  مركمز ا حتجماال وقعما ا تموط ن م. وابنضماف  ق   لمةل مل تمبلمن تااصم   
التملمموي ل و  يممزال مممن  مما اتمبممروال مممن المملي  فممع   ممم  التملمموي ل  مما يطمما احتمممال قفممل  الشممركت  

 .(52 اتتمبا دت  من اتملاول   اتال  

عل  ا لت اكا ل وفاا ج مي موب ن ا أدنا  ترح له ال ملري من   اليت تشك  مطا   ومن احلا     -71
. ف د توص الشًل (53 اتملك  اتت دا ق  أل و ل و د أُدا  ال  اتملزل  ص بلغ  دمه الاريمل المبام 

لك  اليت تمبا د  ممب ا حكوم  اتم  G4Sبمبد أإ   د  حراس األمن ا اص من ارك     2010اتلكوق عان  
اتت دا تراف ته عنمد تنا مل عمل م  الىلح م . وصضمع حمراس األممن الطلدم  للم اكمم  بت مم  ال تم  ا قمز 

 . وبمبد مروق عشر سنوا ل مل دد  اتملاول   عن وفاته.2014ص عان  و،ت ترب ت م مج مبا  

عممن أحكممان وص هنايمم  اتقمماالل فممإإ اممل  ال ضممام و اامما مممن ال ضممام اتمادلمم  مل تملممار بمبممد  -72
 الول ممم  تمبممما  اتملممما   الُن ُم ممم  وتقمبمممن ص النممممو ج احلممما  اتملمممتًدن ممممن ِ بممم  احلكومممما  واتتمطممم  ص 
ا ستمبال  جب ما  صاقج م  صاصم  لل  مان ا مان مرا بم  اهلجمرا وق اقا احلمدو ل وتكشمف ا لمبمدان الواضم  

 اا ص الا ابال.للمملا ل  عن الت اكا  ح و  انلملاإ اليت ترتكب ا الشركا  ومو او 

ومن ا سىلات ج ا  األصر  اتتبمب  أيضا  ق صال قصلحا  عل  التشريمبا  احملل  . وص أحد  -73
البلممداإل أُحممرا ت ممدن كبمما علمم  الرمممب د التشممريمبيل وقإ كمماإ برمموقا  ممزأال عنممدما أصممدق  الملمملقا  

المميت تشممرال علمم  مراكممز احتجمماا حي ممر قبممران ع ممو  جديممدا و ديممد المب ممو  مممع الشممركا   احملل مم  تشممريمبا  
من المب و  ال ا م  ص  ضوإ أجم  حممد  ص عمدا سمنوا . وممع  لمةل  ات اجرينل وت التًلل تدق  ا  

وق   ت اقير عن   ان اركا  برفع  عاو  ضد المللقا  احملل   ص حماول  نبقال ال الوإ. وص قحد  
__________ 

 ابري   اممو ل "الضممرق المبممابر لل ممدو  الوطن مم  واحلرممول علمم  سممب  ا لترمماال اوجممب اتبمما ئ التوج   مم  لألمممم  (52 
ل كاماسمماي ضممد الكومنولمم "ل  لمم  ملبمموقإ لل ممالوإ الممدو إ األعمممال التجاقيمم  وح ممو  انلملمماإت اتت ممدا بشممز

 (.2018 1ل ق م 19ابلد 

 .GTM 5/2010ال ر  (53 
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سمملقا  اهلجممرا وقحممد  الشممركا  مممن  احلمما  ل ت علمم  عجمم  تو  ممع ع ممد جديممد طويمم  األجمم  بمم 
 .(54 أج   نب تقب مل ال الوإ اجلديد

وابنضاف  ق   لةل أو ات بمبو الشركا  ألواعا  ممب ن  من األلشق  بملمبب ا حتجاجما   -74
المبام  أو احلمل  الداع   ق  ترا   ال  ا ستطماقا . فمبلم  سمب   اتطمالل أفما   الت ماقير اإ عمدا 

يك م  قفضمت ل م  أطامال فرملوا عمن أسمرام ص سم ا  س اسم  عمدن التملمام  مقل ما . اركا  طااإ أمر 
ويبدو أإ بمبو البنو  األمريك   الكرب  االل  مو اا   ادل  إبعلهنا أهنا ستتو ف عن ،وي  الشركا  
المميت تممدير مراكممز احتجمماا صاصمم . كممما تمبرضممت اممركا  لضمم ول مممن الن ممااب  المبمال مم ل ح مم  أعممرا 

ن  ل  ممم قاا  اسممتًدان اممركا  القممااإ ص عمل مما  الىلح مم  المميت تمما ي ق  تشممت ت مشمم  مو اوامما عمم 
األسر. وأعلنت ارك  طااإ ص اتملك  اتت دا أهنا ستتو ف عن ت دمي صدما  الىلح  ل بملبب محل  
تتمبلممممل بمبمل ممما  ترح ممم  يُمممزعم أهنممما  ممما  الول ممم  ألامممًاص ممممن بلمممداإ الكومنولممم  م  مممم  ص اتملكممم  

أعل (ل والتمملي اللجو  من اتطل ا  واتطل   ومز وجي ات    54ت دا منل فىلا طويل   ال ر الا را ات
 .(55 اجلنملي وم ايري اهلوي  اجلنملال   واتتنوع  جنملال ا  

 االستنتاجاا والتو ياا -اتسعا   

 االستنتاجاا  

الشرررت اا يف اجلوانرررب األمنيرررة املتصرررلة شرررهدا العقرررود األخررررية زايدة خنائلرررة يف ا رررتا   -75
ويف حني ال يش ع القانون الدويل على خنرذ  اخلصمصرة وال رهتخنرا، فر ن  اب  تة و دارة احلدود.

اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان يوضح بشصل ال لربس فيرأ أن الردول مسر ولة يف  ايرة املطراف عرن 
وجيررب علررى الرردول أن ن. حبقرروق اإلنسررااآلاثر النامجررة عررن أنشررطة الشررت اا فيمررا يتعلررق ابلتمتررع 

تترروخى احلررذر بوجررأ خررات عنرردما تمسررند مهررا  مررن  ررميم عمررل احلصومررة  ىل جهرراا  اريررة خا ررة 
خندفها األساسي حتقيق التبح، ممرا ير دي  ىل أوضراك تصرون فيهرا حقروق اإلنسران خاضرعة ألخنرداف 

 الصقاءة والقعالية وخقض التصاليف.

سران التابعرة لممرم املتحردة، مبرا فيهرا خنرذا القتيرق العامرل، وقد أعتبت آليراا حقروق اإلن -76
وجهرراا فاعلررة مررن املتمررع املرردل، عررن شررواال عميقررة وال تررزال قائمررة مررن أمررد بعيررد بشررقن أثررت 
خصمصررة متا ررز احت رراز املهرراجتين، وبشررصل أعررم  خصمصررة تقرردمي خرردماا قررد يصررون  ررا  ثررري 

ت النتررائا املقسرراوية النامجررة عررن تعاقررد الرردول مررع ويررربز خنررذا التقتيرر  علررى التمتررع حبقرروق اإلنسرران.
شررت اا لتررويل جمموعررة مررن اخلرردماا األمنيررة دعمررا  لسياسرراا وترردابري الرردول التاميررة  ىل تشررديد 

ويف  التقابررة علررى احلرردود ومنررع دخررول املهرراجتين اررري النهرراميني أو اررري احلرراملني للواثئررق ال زمررة.
ولية مباشررررتة عررررن انتها رررراا حقرررروق اإلنسرررران بعررررض األحيرررران، تصررررون الشررررت اا مسرررر ولة مسرررر  

ويف حاالا  للمهاجتين، مبن فيهم ال جئون وملتمسو الل وء، وال سيما يف حاالا سلب احلتية.
أخررت ، تصررون الشرررت اا متواطئررة مررع جهررراا فاعلررة أخررت  يف االنتها ررراا والت رراوزاا املتعلقرررة 

ن خر ل تروفري تصنولوجيراا أمرن حبقوق اإلنسان، مثل سرلطاا ا  رتة واحلردود، وذلرك أساسرا  مر 
احلرردود، واملشررار ة يف تصررويت ا  ررتة علررى أ ررا تشررصل يديرردا  أمنيررا  يصمررن "احلررل" الرر ز  لررأ يف 
 استمدا  وسائل تقنية وتصنولوجية أمنية وعسصتية ال ميصن احلصول عليها  ال من خنذ  الشت اا.

__________ 

 ال ر الت رير ات دن من مركز ح و  انلملاإ الدول   التابع لكل   لوقخل وسىلإ بريتزكر لل الوإ. (54 

 اتركز األسىلا  تملاول   الشركا .ال ر الت رير ات دن من  (55 
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حسرب، برل متناميرة أيضرا ، مرع وتبني  مجيع امل شرتاا أن خنرذ  املمارسرة ليسرت مسرتمتة ف -77
انقتاح أسواق جديدة، ووجود  قبال على التصنولوجياا اليت يتم حتديثها ابستمتار ي دي  ىل توليد 

ويف العديرررد مرررن البلررردان، وال سررريما بلررردان  طلرررب مسرررتمت علرررى خنرررذ  احللرررول األمنيرررة املزعومرررة.
ة إبنقرراذ قرروانني ا  ررتة ومتاقبررة الشررمال، أ رربحت املصرراا السياسررية واالقتصررادية املهيمنررة املتعلقرر 

ومثة حاجة ماسة  ىل  جتاء تقيريم جروخنتي للطتيقرة  احلدود متداخلة  ىل حد يصعب معأ تقصيصها.
الرريت تررنهم هلررا ا  ررتة، مبررا يف ذلررك دور الشررت اا يف تعزيررز األمررن علررى حسرراب الررنها اإلنسررانية 

دي ل نتها ررراا والت ررراوزاا تقدمرررأ مرررن خررردماا أمنيرررة لرررددة يف خنرررذا القطررراك، بغيرررة التصررر  ومرررا
والبلدان اليت لديها خربة  الواسعة النطاق حلقوق املهاجتين، مبن فيهم ال جئون وملتمسو الل وء.

امتدا لعدة عقود يف استمدا  اخلدماا األمنية اخلا ة ذاا الصلة ابألمن و دارة احلردود ينبغري 
 حقوق اإلنسان للمهاجتين و تامتهم.أن تضطلع بدور رائد يف تقييم النموذج احلايل وأثت  على 

 التو ياا  
يقع على عاتق الدول واجرب احرما  التزامايرا يف جمرال حقروق اإلنسران وتعزيزخنرا والوفراء  -78
وعليها متاعاة خنذا االلتزا   ا  مجيع املهراجتين اخلاضرعني لواليتهرا أو سريطتيا القعليرة، مبرا يف  هلا.

ا ينطبررق ذلررك، بصررتف النهررت عمررا  ذا  انررت قررد اسررتعانت ذلررك خررارج حرردودخنا اإلقليميررة، حيثمرر 
ولصرري تقرري الرردول  جبهرراا خا ررة للقيررا  مبهررا  معينررة تتعلررق ابحت رراز املهرراجتين ومتاقبررة احلرردود.

ابلتزامايا يف خنرذا الصردد، جيرب أن تعرزز علرى وجرأ السرتعة أطتخنرا القانونيرة والتنهيميرة الريت ترنهم 
خلا ة، مع  ير ء اخنتمرا  خرات للشرت اا الريت تعاقردا معهرا تقدمي اخلدماا العسصتية واألمنية ا

علررى القيررا  بو ررائف مررن  ررميم عمررل الدولررة أو الشررت اا الرريت لررديها أنشررطة يف بيئرراا شررديدة 
وينبغري وضرع لروائح  اخلطورة، حير  تتتقرع احتمراالا حردوث آاثر خطررية علرى حقروق اإلنسران.

   اخلدماا يف جمال ا  تة و دارة احلدود.لددة وآلياا ر د ذاا  لة للشت اا اليت تقد  خنذ

وينبغي للدول أن تستمد  مجيع األدواا املتاحة  ا إلنقاذ معايري حقوق اإلنسان، مبا يف  -79
والعقرررود املربمرررة برررني الو ررراالا العموميرررة  ذلرررك آليررراا   ررردار الماخررري  أو األمذوانا والعقرررود.

اب  ررتة و دارة احلرردود ينبغرري أن تشررمل أحصامررا  مقصررلة مبررا فيررأ والشررت اا ألداء املهررا  املتعلقررة 
الصقاية بشقن االمتثال حلقوق اإلنسان مبا يتماشى مع املعايري الدولية، وااللتزا  ابإلبر   ابنتهرا ، 
وأحصامرررا   رررارمة لت رررد االمتثرررال حلقررروق اإلنسررران، ووسرررائل فعالرررة ملعاجلرررة عرررد  امتثرررال الشرررت ة 

 .  اء العقود وضمان عد  التعاقد معها جمددا   املتعاقدة، مبا يشمل

وينبغي للدول أن  تي استعتاضاا منتهمة وشاملة للتصنولوجياا املتقدمة اليت تشميها  -80
مررن الشررت اا ألاررتاب متاقبررة ا  ررتة و دارة احلرردود وتصلقهررا بتررويل  رريانتها، هلرردف تقيرريم مررد  

مدا  تصنولوجيرراا معينررة قررد أسررهم يف انتها رراا وحيثمررا يتبررني أن اسررت امتثا ررا حلقرروق اإلنسرران.
و رررراوزاا يف جمررررال حقرررروق اإلنسرررران أو تسرررربب فيهررررا بشررررصل مباشررررت، ينبغرررري للرررردول أن توقررررف 
اسررتمدامها أو تتاجعررأ لضررمان أ ررا ال تسررتمد   ال مبررا يتقررق مررع التزامرراا الرردول مبوجررب القررانون 

يهرا بشرقن ضرتورة  دخرال تعردي ا علرى وينبغي أن تبلغ الشت اا ابلنتائا اليت تتو رل  ل الدويل.
 منت ايا وخدمايا، أو ختطتخنا بوقف استمدا  التصنولوجياا املعنية.

وجيب على الدول أن تصشف علنا  بصورة مقصلة وم ئمة عن املعلوماا املتعلقة مبتافق  -81
ول أن تعررزز وينبغرري للررد احت رراز املهرراجتين ومهررا  متاقبررة احلرردود الرريت تمسررند  ىل  يرراانا  اريررة.

آليرراا التقابررة الوطنيرررة وتصقررل واليتهرررا وقرردريا،  ىل جانرررب امل سسرراا الوطنيرررة حلقرروق اإلنسررران 
ومنهمراا املتمررع املرردل املسرتقلة، علررى ر ررد امتثرال خرردماا ا  ررتة وأمرن احلرردود املمصمصررة 
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ل حلقررروق اإلنسررران، مبرررا يف ذلرررك ضرررمان الو رررول  ىل مجيرررع أمرررا ن احت ررراز املهررراجتين، وأن تصقررر 
 الو ول بشصل م ئم  ىل املنابت العامة ذاا الصلة ابلبحوث والسياساا العامة.

وينبغي للدول أن تضع ضوابط وموازين للحد من التقثري ارري املرربر  رذ  الشرت اا علرى  -82
  نع السياساا الوطنية واإلقليمية والدولية بشقن  دارة ا  تة.

ة واريخنررا مررن البيرراانا املتعلقررة ابملهرراجتين وحقههررا وفيمررا يتعلررق جبمررع البيرراانا البيومميرر  -83
واستمدامها، ينبغي للدول أن تطلب من الشت اا ضمان أن تصون األنهمة الريت توفتخنرا وترديتخنا 
 خاضعة للقانون ومتتثل للمعايري الدولية وأفضل املمارساا املتعلقة حبمايرة البيراانا وخصو ريتها.

لة أمور، متناسبة مع حتقيق خندف مشتوك، وأن يتم احلصول وينبغي أن تصون خنذ  البياانا، يف مج
عليها بطتيقة قانونية وينبغي أن تصون دقيقة ولد ثة، وحتقر  بصرورة آمرن لقرمة لردودة والرتمل  

 منها بصورة سليمة وآمنة.

ملمارسة االسرتعانة بشرت اا عسرصتية وأمنيرة خارجيرة خا رة  وينبغي للدول أن تضع حدا   -84
يف التشررغيل العررا  ملتافررق احت رراز املهرراجتين، وأن تتمررذ ترردابري قانونيررة وسياسرراتية حتبررذ اسررتمدا  

 .(56)بدائل االحت از، وعد  الل وء  ىل سلب احلتية  ال  م ذ أخري

ءلة الشرررت اا ومو قيهرررا عرررن  وجيرررب علرررى الررردول أن تتمرررذ التررردابري ال زمرررة لضرررمان مسرررا  -85
انتها اا حقوق اإلنسران والت راوزاا حبرق املهراجتين الريت ترن م بصرورة مباشرتة أو ارري مباشرتة عرن  

وينبغي أن يشمل ذلك وضع تشتيعاا متصينية وآلياا فعلية أخرت ، مبرا يف ذلرك   أنشطتها الت ارية. 
 مذ تدابري لضمان عد  التصتار. آلياا للتحقيق مع مو قي الشت اا ومقاضايم ومعاقبتهم، وأن تت 

ونهرررتا   ىل تزايرررد خطرررت االنتها ررراا اجلسررريمة حلقررروق اإلنسررران املتتبطرررة بتررروفري اخلررردماا  -86
العسصتية واألمنية اخلا ة يف متاقبة ا  تة و دارة احلدود، ينبغي للشت اا العاملة يف خنذا القطاك 

ب يف آاثر ضررارة حبقرروق اإلنسرران أو بررذل العنايررة الواجبررة يف جمررال حقرروق اإلنسرران لت نررب التسررب
وينبغري أن تصرون عمليرة برذل العنايرة الواجبرة خنرذ  يف مجيرع  املسامهة فيها أو االرتبا  املباشرت هلرا.

فعلررى سرربيل  متاحررل عمليايررا مررن أجررل معتفررة اآلاثر اعتملررة والقعليررة يف جمررال حقرروق اإلنسرران.
ين  ىل أمررا ن يتعتضررون فيهررا النتهرراق حقرروق املثررال، فرر ن تقررادي  مصانيررة التررور  يف  عررادة مهرراجت 

اإلنسرران املصقولررة  ررم، ينبغرري لشررت اا الطررريان والشررت اا الرريت تقررد  خرردماا المحيررل اآلمررن أن 
 رررتي عمليررراا حتقرررق دقيقرررة لضرررمان أن مجيرررع املهررراجتين اخلاضرررعني إلشرررتافها ال يتعتضرررون عنرررد 

وينبغي أن تتفض خنذ  الشت اا  إلنسان.عوديم خلطت االنتها اا أو الت اوزاا املتعلقة حبقوق ا
تتحيرررل املهررراجتين  ىل حرررني  جرررتاء تقيررريم فرررتدي مناسرررب للحمايرررة الررريت رتاجو رررا يف جمرررال حقررروق 

ومرن العنا رت احلا ررة األخرت  يف عمليرة برذل العنايررة الواجبرة يف جمرال حقروق اإلنسرران،  اإلنسران.
 التدريب املناسب  م.التحقق من أفتاد األمن عند اختيارخنم وتوفري 

وينبغي أن تصون الشت اا العاملة يف خنذا القطاك ملزمة أبن تصشف علنرا  عرن معلومراا  -87
ميصن الو ول  ليها وواضحة و ترة فيمرا يتعلرق بعقودخنرا وعمليايرا، علرى ارتار الصيراانا العامرة 

 املصلقة بو ائف مماثلة.

ضررارة حبقرروق اإلنسررران أو أسررهمت فيهرررا، وعنرردما يتبررني للشرررت اا أ ررا تسرررببت يف آاثر  -88
ينبغرري  ررا أن تصشررف  افررة املعلومرراا املتعلقررة بتلررك اآلاثر، وأن تعمررل علررى معاجلتهررا عررن طتيررق 

ويف احلرررراالا الرررريت تشررررصل فيهررررا خنررررذ  اآلاثر انتها رررراا  عمليررراا مشررررتوعة أو تتعرررراون يف ذلررررك.
__________ 

 .A/72/286للطلر عل  توص ا  أكطر تار ل  بشزإ صرًر  احتجاا ات اجرينل ال ر  (56 
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تتعاون تعراوان   رام   مرع اآلليراا  و اوزاا جسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اجلتائم، ينبغي أن
 القضائية على حنو يقضي  ىل مساءلة اجلناة وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحااي.

وينبغي ملبادراا أ حاب املصلحة املتعددين، مثل التابطة املعنية مبدونرة قواعرد السرلوق  -89
يف نصو رها التقسيسرية الريت  الدولية ومنتد  وثيقة مونمو، أن تنهت يف  يقيرة سرد الثغرتاا احلاليرة

تشررري  ررتاحة  ىل مسررقلة الشررت اا الرريت تقررد  خرردماا عسررصتية وأمنيررة خا ررة يف جمررال ا  ررتة  ال
يصتسرري خنررذا األمررت أمهيررة خا ررة نهررتا  لضررمامة خنررذا القطرراك، واملمرراطت املتتبطررة و و دارة احلرردود.

يف  يل ملررز  قررانوان  خبصمصررة عمليرراا احت رراز املهرراجتين ومتاقبررة احلرردود، وعررد  وجررود  ررك دو 
 جمال حقوق اإلنسان بشقن تنهيم أنشطة الشت اا العسصتية واألمنية اخلا ة ور دخنا ومتاقبتها.

    


