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املقدمة

يف جميــع أنحــاء العــامل، تفتقــر حقــوق اإلنســان العائــدة للماليــن مــن املهاجريــن، مبــا يف ذلــك 
العديــد مــن املشــاركن يف تدفقــات الهجــرة الكبــرية أو املختلطــة إىل الحاميــة الكافيــة أو تتعــرض 

لخطــر االنتهــاك.

يف إعــالن نيويــورك مــن أجــل الالجئــن واملهاجريــن، اعرتفــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
بالطابــع املعقــد للحركــة املعــارصة: "منــذ أقــدم العصــور، والجنــس البــرشي يف حالــة تنقــل دامئة. 
فبعــض النــاس يتنقلــون بحثـًـا عــن فــرص اقتصاديــة وآفــاق جديــدة. بينــام يتنقــل آخــرون هربـًـا 
مــن النــزاع املســلح أو الفقــر أو انعــدام األمــن الغــذايئ أو االضطهــاد أو اإلرهــاب أو انتهــاكات 
ــاخ أو  ــري املن ــلبية لتغ ــار الس ــبب اآلث ــا بس ــرون أيًض ــل آخ ــان. ويتنق ــوق اإلنس ــاوزات حق وتج
ــا بتغــري املنــاخ( أو عوامــل بيئيــة أخــرى.  الكــوارث الطبيعيــة )التــي رمبــا يكــون بعضهــا مرتبطً
بــل ويتنقــل الكثــريون مدفوعــن مبزيــج مــن هــذه األســباب"1. وقــد أشــار األمــن العــام لألمــم 
املتحــدة أيًضــا إىل أنــه، عــىل الرغــم مــن التوســع التدريجــي لحاميــة الالجئــن، يضطــر الكثــري مــن 
النــاس إىل تــرك ديارهــم ألســباب ال تنــدرج يف إطــار تعريــف الالجئــن الــوارد يف االتفاقيــة الخاصة 

بوضــع الالجئــن )أنظــر A / 70/59 ، الفقــرة 18(2.

ــن  ــات وميك ــراد واملجتمع ــة لألف ــة ومتكيني ــة إيجابي ــون تجرب ــن أن تك ــرة ميك ــح أن الهج صحي
أن تعــود بالفائــدة عــىل بلــدان املنشــأ والعبــور واملقصــد، لكــن مــن الواضــح أن الحركــة 
التــي تضــع النــاس يف أوضــاع هشــة تشــكل مصــدر قلــق خطــري بالنســبة إىل حقــوق اإلنســان 
)A/HRC/31/35، 27(. وحيثــام يقــع املهاجــرون خــارج الفئــة القانونيــة املحــددة "لالجئــن"، قد 
يكــون مــن املهــم بشــكل خــاص ضــامن احــرتام حقــوق اإلنســان وحاميتهــا والوفــاء بهــا. يحتــاج 
بعــض املهاجريــن إىل حاميــة خاصــة بســبب األوضــاع التــي تركوهــا وراءهــم، والظــروف التــي 
يســافرون فيهــا أو الظــروف التــي يواجهونهــا عنــد الوصــول، أو بســبب الخصائــص الشــخصية 

ــل عمرهــم أو نوعهــم االجتامعــي أو إعاقتهــم أو وضعهــم الصحــي. مث

أنظر أيضاً ديباجة اتفاقية باريس املندرجة يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.  1

أو  الدويل  القانون  مبوجب  الجئن  صفة  عليهم  تنطبق  ال  قد  والذين  املنشأ  بلد  خارج  األشخاص   2
لألمم  السامية  املفوضية  أنظر  العودة،  من  الحامية  الظروف  بعض  يف  يستوجبون  قد  لكن  اإلقليمي 
عىل:  متاح   ،2017 يونيو/حزيران  دولية"،  حامية  إىل  املحتاجون  األشخاص   " الالجئن  لشؤون   املتحدة 

www.refworld.org/docid/596787734.html
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ــوق  ــع حق ــىل وض ــة ع ــذه الوثيق ــق ه ــواردة يف ملح ــة ال ــوط التوجيهي ــادئ والخط ــز املب تركّ
ــة الخاصــة  ــن مبوجــب االتفاقي ــة الجئ ــم صف ــق عليه ــد ال تنطب ــن ق ــن الذي اإلنســان للمهاجري
بوضــع الالجئــن، ومــع ذلــك، فإنهــم يتواجــدون يف أوضــاع هّشــة وبالتــايل يحتاجــون إىل حاميــة 
اإلطــار الــدويل لحقــوق اإلنســان )A/HRC/33/67(. يتمتــع جميــع األشــخاص، مبــن فيهــم غــري 
ــن  ــة، وم ــري ذات الصل ــوق اإلنســان واملعاي ــدويل لحق ــون ال ــوق مبوجــب القان ــن، بالحق املواطن
ــة  ــام يحــق لألشــخاص الحصــول عــىل حامي املهــم ضــامن الحفــاظ عــىل هــذه الحقــوق. وحيث
محــددة مبوجــب الصكــوك الدوليــة، مــن املهــم بنفــس القــدر ضــامن هــذه الحاميــة املحــددة. 
يحــق لالجئــن وطالبــي اللجــوء الحصــول عــىل حاميــة محــددة مبوجــب قانــون الالجئــن الــدويل 
واإلقليمــي3. كــام تــم االعــرتاف بحقــوق اإلنســان واالحتياجــات الخاصــة لألشــخاص اآلخريــن، مبــن 
ــن، واألشــخاص عدميــي الجنســية  ــم، والعــامل املهاجري ــال، واألشــخاص املتاجــر به ــم األطف فيه
ــوط  ــادئ والخط ــور املب ــّكل تط ــددة4. وال يش ــة مح ــوك دولي ــة، يف صك ــخاص ذوي اإلعاق واألش
ــخاص  ــن األش ــا م ــات وغريه ــذه املجموع ــة له ــة املمنوح ــوق الخاص ــالالً بالحق ــة إخ التوجيهي

املتنقلــن.

عندمــا اعتمــد املجتمــع الــدويل اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان يف 10 ديســمب/كانون األول 
1948، تــم قبــول اإلعــالن كمعيــار مشــرتك بــن جميــع الشــعوب واألمــم. وقــد تــم، ألول مــرة يف 
تاريــخ البرشيــة، تحديــد الحــد األدىن مــن الحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة 
والثقافيــة التــي ينبغــي لجميــع البــرش التمتــع بهــا. وتســمح الرشعــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان 
)اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية والعهد 
ــري  ــن وغ ــن املواطن ــز ب ــة( بالتميي ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــدويل الخــاص بالحق ال

إّن جميع األشخاص الذين يستوفون معايري الالجئن مبوجب قانون الالجئن الدويل هم الجئون ألغراض القانون   3
االتفاقية  الدويل، سواء تم االعرتاف بهم رسمياً بهذه الصفة أو مل يتم االعرتاف بهم بهذه الصفة. أنظر تحديداً 
الخاصة بوضع الالجئن للعام 1951 وبروتوكولها للعام 1967، واالتفاقية التي تحكم املظاهر الخاصة مبشكالت 

الالجئن يف أفريقيا وإعالن كارتاخينا بشأن الالجئن.

أنظر تحديداً بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم   4
املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عب الوطنية؛ واالتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد 
أرسهم؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 املتعلقة بالهجرة من أجل العاملة )منقحة(، للعام 1949؛ واتفاقية 
العامل املهاجرين )أحكام تكميلية(، رقم 143، للعام 1975؛ اتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي الجنسية؛ واتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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املواطنــن فيــام يتعلــق فقــط بحّقــن اثنــن، وفقــط يف ظــروف معينــة5. وعليــه، بوجــود هــذه 
االســتثناءات الضيقــة، ينطبــق اإلطــار الــدويل لحقــوق اإلنســان بأكملــه عــىل جميــع املهاجريــن، 

بغــض النظــر عــن مــكان وجودهــم، وبغــض النظــر عــن وضعهــم.

تُعتــب حقــوق اإلنســان عامليــة ومرتابطــة وغــري قابلــة للتــرصف بهــا وغــري قابلــة للتجزئــة. ويوضح 
اإلطــار الــدويل لحقــوق اإلنســان أنــه مــن أجــل إنفــاذ هــذه الحقــوق والتمســك باملبــدأ األســايس 
ــة  ــدة والفردي ــز، يجــب عــىل صاحــب الواجــب مراعــاة الظــروف الفري ــل يف عــدم التميي املتمث
ــا يف معاهــدات حقــوق اإلنســان الدوليــة، تتحمــل  لــكل شــخص6. وعندمــا تصبــح الــدول أطرافً
الــدول التزامــات مبوجــب القانــون الــدويل وتتعهــد بوضــع تدابــري وترشيعــات محليــة تعكــس 

يحتفظ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 25 منه للمواطنن بحق التصويت واملشاركة يف   5
الشؤون العامة، ويف املادة 12 بحق حرية التنقل يف البلد لألجانب املتواجدين عىل نحو قانوين داخل البلد. لكن 
أشارت لجنة حقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم 15 )1986(، حول وضع األجانب مبوجب العهد، إىل أن األجنبي 
قد يتمتع بالحامية املنصوص عليها يف املادة 12 من العهد املذكور لجهة الدخول أو اإلقامة مثالً عندما تبز اعتبارات 
متصلة بعدم التمييز، وحظر املعاملة الالإنسانية واحرتام الحياة األرسية. أما املادة 2 )3( من العهد الدويل الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية فتنص عىل استثناء واحد محدود ملبدأ عدم التمييز عىل أساس الجنسية 
من حيث التمتع بالحقوق املنصوص عليها يف العهد كام ييل: "للبلدان النامية أن تقرر، مع إيالء املراعاة الواجبة 
العهد لغري  بها يف هذا  االقتصادية املعرتف  الحقوق  القومي، إىل أي مدى ستضمن  اإلنسان والقتصادها  لحقوق 
املواطنن." لكن املادة 2 )3( يجب أن يتم تفسريها بشكل ضيق؛ وينطبق االستثناء فقط عىل الدول النامية ويعني 
فقط الحقوق االقتصادية. ومبوجب العهد، ال يجوز للدولة التمييز عىل أساس الجنسية أو الوضع القانوين. ويجب 
أن يكون أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل أو سواه من املعاملة التاميزية عىل أساس الجنسية أو الوضع 
القانوين متامشياً مع القانون وهادفاً إىل غاية مرشوعة عىل أن يبقى مرشوعاً تبعاً للهدف املرجو. وقد شّددت اللجنة 
املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل أنه من دون املساس بإمكانية قيام الدولة بإصدار األوامر 
للمهاجرين غري الحاملن للوثائق الالزمة أو يف وضع غري نظامي مبغادرة األرايض، يفرض وجود مثل هؤالء املهاجرين 
داخل واليتها بعض الواجبات، مبا فيه الواجب األول باالعرتاف بوجودهم وواقع أنه بإمكانهم مطالبة السلطات 
الوطنية بحقوقهم. أنظر E/C.12/2017/1، الفقرات 3 و5 و6 و8؛ أنظر أيضاً مكتب مفوض األمم املتحدة السامي 

لحقوق اإلنسان، الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية للمهاجرين يف وضع غري نظامي، 2014، ص 32-31. 

يوضح العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 2 منه أنّه فيام يتعلق بالحقوق املعرتف بها يف   6
العهد، تكون الدولة التي يقع الشخص يف واليتها عادة صاحب الواجب. ويفرض عىل كل دولة طرف يف هذا العهد 
احرتام الحقوق املعرتف بها فيه، وكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد املوجودين يف إقليمها و/أو الداخلن يف واليتها، 
دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا أو غري سيايس، أو األصل 

القومي أو االجتامعي، أو الرثوة، أو النسب، أو غري ذلك من األوضاع.
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تلــك االلتزامــات7. ونتيجــة لذلــك، قــد تــبز تبعــات عمليــة عــىل الســلطات البلديــة والحكومــات 
ــري يف مجــال حقــوق اإلنســان أو  ــدول مســؤولية تبعــات اتخــاذ التداب ــة. وقــد تتحمــل ال املحلي
تخلــف الجهــات الخاصــة، مبــا فيهــا الــرشكات وأفــراد املجتمــع املــدين واملقاولــن يف األمــن الخــاص 
عــن اتخــاذ التدابــري. مــن واجبهــا اتخــاذ خطــوات مناســبة ملنــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي 

تطّلــع عليهــا والتحقيــق فيهــا ومعاقبتهــا وتقديــم ســبل االنتصــاف وجــب الــرضر الفعالــة. 

تتحمل الدول االلتزامات واملوجبات مبوجب القانون الدويل والقاضية باحرتام وحامية وتحقيق حقوق اإلنسان.   7
ويعني واجب االحرتام وجوب عدم قيام الدول بالتدخل يف التمتع بهذه الحقوق أو يف قمعها. ويستدعي واجب 
الحامية من الدول حامية األفراد واملجموعات من انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة من طرف ثالث. ويعني واجب 

التحقيق بأن تتخذ الدول تدابري إيجابية لتيسري التمتع بحقوق اإلنسان.

© OHCHR / Carlos Rodriguez 
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مفهوم "املهاجرين يف األوضاع الهشة"  .I

ميكــن أن تنشــأ األوضــاع الهشــة التــي يواجههــا املهاجــرون مــن مجموعــة عوامــل قــد تتقاطــع أو 
تتواجــد يف وقــت واحــد، مــام يؤثــر عــىل بعضهــا البعــض ويــؤدي إىل تفاقمهــا، كــام قــد تتطــور 
أو تتغــري مبــرور الوقــت مــع تغــري الظــروف. إن مفهــوم الهشاشــة هــو عنــرص أســايس يف إطــار 
ــإن الحاجــة إىل االعــرتاف  حقــوق اإلنســان. وإىل جانــب رشط الحفــاظ عــىل كرامــة اإلنســان، ف
بنقــاط الهشاشــة ومعالجتهــا تعــّزز االلتــزام القانــوين للــدول باحــرتام حقــوق اإلنســان وحاميتهــا 
وتحقيقهــا8. وبالتــايل، فــإن "املهاجريــن يف األوضــاع الهشــة" هــم األشــخاص غــري القادريــن عــىل 
التمتــع بحقــوق اإلنســان بشــكل فعــال، ويتعرضــون بالتــايل لخطــر متزايــد مــن االنتهاكات وســوء 

املعاملــة. وعليــه، يحــق لهــم أن يطالبــوا صاحــب الواجــب بواجــب الرعايــة املعــّزز. 

قــد تــؤدي العوامــل التــي تولّــد الهشاشــة إىل مغــادرة املهاجريــن البلــد األصــيل يف املقــام األول، 
وقــد تحــدث أثنــاء العبــور أو يف بلــد املقصــد، بغــض النظــر عــام إذا كانــت الحركــة األصليــة قــد 
تــم اختيارهــا بحريّــة، أو قــد تكــون ذات صلــة بهويــة أو ظــروف املهاجــر9. لذلــك ينبغــي فهــم 
الهشاشــة يف هــذا الســياق عــىل أنهــا ظرفيّــة وشــخصيّة10. ويف كلتــا الحالتــن، ال يُعتــب املهاجــرون 
ــرض  ــج التع ــل ينت ــل. ب ــود والتمثي ــىل الصم ــدرة ع ــم الق ــم، وال تنقصه ــتضعفن بطبيعته مس
ــاواة  ــدم املس ــز وع ــن التميي ــابكة م ــددة ومتش ــكال متع ــن أش ــان ع ــوق اإلنس ــاكات حق النته

تعرتف ديباجة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف الفقرتن االولتن منه مبفهوم الكرامة األويل ومفهوم الهشاشة،   8
علاًم بأن الكرامة األصيلة والحقوق املتساوية وغري القابلة للترصف لكافة أعضاء األرسة البرشية هي أساس الحرية 
أغضبت ضمري  بربرية  أعامل  إىل  أدت  وازدراؤها  اإلنسان  بحقوق  االستهتار  أّن  العامل، غري  والسالم يف  والعدالة 
البرشية. كام أشارت اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان إىل أن هدف الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان هو حامية 
األكرث عرضة لالنتهاكات وسوء استعامل حقوق اإلنسان الخاصة بهم. أنظر، بن أمور أخرى، اللجنة املعنية بالحقوق 
التزامات الدول األطراف، الفقرة  العام رقم 3 )1990( بشأن طبيعة  التعليق  االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 
12؛ واللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26 )2008( بشأن العامالت املهاجرات، 

الفقرة 22.

عّب مجلس حقوق اإلنسان يف قراره 17/35 عن قلقه الشديد بشأن األوضاع الهشة واملخاطر التي يواجهها املهاجرون   9
والتي قد تنشأ عن أسباب مغادرتهم لبلدهم املنشأ أو الظروف التي ميرون بها يف خالل التنقل أو عند الحدود أو 

يف البلد املقصد أو جوانب محددة ومتصلة بهويتهم أو ظروفهم أو كل هذه العوامل مجتمعة.

والشخصية  الظرفية  الهشاشة  بأن  الهشة  األوضاع  يف  للمهاجرين  اإلنسان  حقوق  عىل  القامئة  املقاربة  تعرتف   10
ناتجة من عوامل خارجية، بواسطة القانون أو السياسات أو املامرسة. وعليه، تسعى مثل هذه املقاربة قبل كل 
يشء إىل متكن املهاجرين وال تلحق الوصمة بهم أو تنكر عليهم التمثيل. أنظر مثالً A/HRC/33/67، الفقرات 

9-12 وA/71/285، الفقرات 61-59.
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ــتويات  ــاواة يف مس ــدم مس ــاؤل وع ــؤدي إىل تض ــي ت ــة الت ــة واملجتمعي ــات البنيوي والديناميكي
نفــوذ والتمتــع بالحقــوق. كمبــدأ، ولكفالــة قــدرة كل مهاجــر عــىل الوصــول إىل الحاميــة املناســبة 

لحقوقــه، يجــب تقييــم وضــع كل شــخص عــىل حــدة.

األوضاع الهشة املرتبطة بأسباب مغادرة بلد املنشأ أ 

مــن بــن العديــد مــن الدوافــع لتحــرك األشــخاص، تــبز الدوافــع التــي تجــب النــاس عــىل التنقــل 
ــن عــىل الحصــول عــىل حقوقهــم. ويف بعــض الظــروف، ال تنشــئ التدفقــات  ألنهــم غــري قادري
الناتجــة عــن ذلــك الحاميــة مبوجــب القانــون الــدويل لالجئــن، لكنهــا تعنــي أن الشــخص بحاجــة 
إىل الحاميــة التــي يوفرهــا القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان. وعليــه، لــن يكــون بعــض املهاجرين 
الذيــن يتنقلــون يف هــذه الظــروف قادريــن أو راغبــن يف العــودة إىل بلدهــم األصــيل11. وميكــن 
أن تشــمل هــذه الدوافــع الفقــر املدقــع والكــوارث الطبيعيــة وتغــري املنــاخ وتدهــور البيئــة وعدم 
املســاواة بــن الجنســن واالنفصــال عــن األرسة وعــدم الحصــول عــىل الحقــوق بالتعليــم والصحــة، 
مبــا يف ذلــك الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، والعمــل الالئــق، أو الغــذاء واملــاء. ويُعتــب املهاجــرون 
الذيــن يضطــرون إىل التنقــل أكــرث عرضــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان يف خــالل مراحــل هجرتهــم 
كافــة )أنظــر A/HRC/31/35 ، الفقــرة 11(. كــام لوحــظ أعــاله، يف بعــض الحــاالت، قــد تنشــئ 

هــذه الدوافــع يف بعــض األحيــان احتياجــات حاميــة لالجئــن12.

األوضاع الهشة املرتبطة بالحاالت التي يواجهها املهاجرون أثناء رحلتهم ويف بلد املقصد ب 

ــا مــا يضطــر املهاجــرون إىل اســتخدام أشــكال تنقــل خطــرة أو الســفر يف ظــروف خطــرة.  غالبً
ــن يف حــاالت  ــم املهاجري ــن، ويضــع بعضه ــن امليرّسي ــن وغريهــم م ــريون إىل املهرب ويلجــأ الكث
االســتغالل أو يعرضهــم ألشــكال أخــرى مــن اإلســاءة. قــد يكــون البعــض عرضــة لخطــر االتجــار 
ــكايف أو قــد  ــاء انتقالهــم. كــام قــد يفتقــر املهاجــرون خــالل رحالتهــم إىل املــاء أو الغــذاء ال أثن
يواجهــون العنــف أو ال يحصلــون عــىل الرعايــة الطبيــة. إىل ذلــك، يقــي العديــد مــن املهاجريــن 
فــرتات طويلــة يف بلــدان العبــور، غالبــاً يف ظــروف غــري نظاميــة وغــري مســتقرة، ويكونــون غــري 

قد يحتاج األفراد الذين هم خارج دولة املنشأ لكن ال تنطبق عليهم صفة الجئ مبوجب القانون اإلقليمي أو الدويل   11
إىل الحامية من العودة عىل أساس مؤقت أو طويل من أجل الحصول عىل حقوق اإلنسان الخاصة بهم، كام يف 
حاالت الهجرة عب الحدود نتيجة الكوارث والتغري املناخي أو العوامل البيئية األخرى. ويف بعض الظروف، قد تكون 
الحامية املؤقتة أو ترتيبات اإلقامة مكيّفة تحديًدا إلتاحة االستجابات املرنة والرسيعة الحتياجات الحامية. أنظر 
بهذا الشأن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، "الخطوط التوجيهية بشأن الحامية املؤقتة أو ترتيبات 

.www.refworld.org/docid/52fba2404.html : اإلقامة"، فباير/شباط 2014، متاحة عىل

أنظر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، "األشخاص املحتاجن إىل الحامية الدولية"، يونيو/حزيران   12
.www.refworld.org/docid/596787734.html :2017، متاح عىل

http://www.refworld.org/docid/52fba2404.html
http://www.refworld.org/docid/596787734.html
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قادريــن عــىل الوصــول إىل العدالــة وعرضــة ملجموعــة مــن انتهــاكات حقوق اإلنســان واإلســاءات، 
مبــا يف ذلــك العنــف الجنــي والقائــم عــىل النــوع االجتامعــي واملعاملــة التــي قــد تصــل إىل حــد 
التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة القاســية أو العقوبــة الالإنســانية أو املهينــة. يف املقابــل، 
قــد تعــرّض مجموعــة مــن املامرســات صحــة املهاجريــن وســالمتهم للخطــر وتعرّضهــم النتهــاكات 
حقــوق اإلنســان. وتشــمل هــذه املامرســات: إغــالق الحــدود؛ الحرمــان مــن الخضــوع لعمليــات 
فعالــة يف الفــرز وتحديــد الهويــات؛ الرفــض التعســفي عــىل الحــدود؛ الطــرد الجامعــي؛ مامرســة 
العنــف مــن قبــل مســؤويل الدولــة والجهــات الفاعلــة األخرى )مبــا يف ذلــك املجرمن وامليليشــيات 
املدنيــة(؛ ظــروف االســتقبال القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة؛ الحرمان من املســاعدة اإلنســانية؛ 

والتخلّــف عــن الفصــل بــن تقديــم الخدمــات وإنفــاذ قوانــن الهجــرة.

األوضاع الهشة املرتبطة بهوية الشخص أو وضعه أو ظروفه ج 

ــوق اإلنســان  ــاكات حق ــرث عرضــة لخطــر انته ــم، أك ــن، يف خــالل انتقاله ــون بعــض املهاجري يك
واإلســاءات مــن غريهــم. ويعــاين البعــض منهــم مــن التمييــز بســبب العمــر أو النــوع االجتامعــي 
ــة الجنســية أو  ــة أو العــرق أو الجنســية أو الديــن أو اللغــة أو التوجــه الجنــي والهوي أو االثني
وضــع الهجــرة مــن جملــة أمــور اخــرى. كــام يعــاين البعــض اآلخــر مــن التمييــز بســبب العديــد 
مــن املســببات املتقاطعــة يف كثــري مــن األحيــان. يتعــرض النــاس الذيــن يعيشــون يف الفقر بشــكل 
ــز بســبب وضعهــم االقتصــادي، لخطــر انتهــاكات  ــك بســبب تعرضهــم للتميي خــاص، مبــا يف ذل
حقــوق اإلنســان يف ســياق الهجــرة. بشــكل عــام، تعتــب الحوامــل أو املرضعــات واألشخاص الذين 
يعانون من ضعــف يف الصحــة )مبن فيهم املصابــن بفــريوس نقــص املناعــة البرشيــة( واألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة واملســنن واألطفــال، مبــن فيهــم األطفــال غــري املصحوبــن أو املنفصلــن عــن ذويهــم، 

عــىل وجــه التحديــد يف خطــر بســبب ظروفهــم الجســدية أو النفســية.
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II. املبادئ والخطوط التوجيهية

يؤّمــن اإلطــار الــدويل لحقــوق اإلنســان، الــذي وضعتــه الــدول، الحاميــة لجميــع األشــخاص، مبــا يف 
ذلــك جميــع املهاجريــن. ومــع ذلــك، يكــون تطبيــق اإلطــار عــىل املهاجريــن، الذين هــم يف أوضاع 
هشــة، أقــل وضوحــاً يف أغلــب األحيــان. وبالتــايل، تفتقر الــدول )وأصحــاب املصلحة اآلخــرون( إىل 
التوجيــه الكامــل حــول كيفيــة تفعيــل اإلطــار يف مثــل هــذه األوضــاع. تحــاول املبــادئ والخطــوط 
ــن  ــة اآلخري ــاب املصلح ــدول )وأصح ــورة إىل ال ــدم املش ــة. وتق ــذه الحاج ــة ه ــة تلبي التوجيهي
حســب االقتضــاء( حــول كيفيــة الوفــاء بالتزاماتهــا باحــرتام وحاميــة وتطبيــق حقــوق اإلنســان 
للمهاجريــن الذيــن هــم يف أوضــاع هشــة، مبــا يف ذلــك يف ســياق التدفقــات الكبــرية أو املختلطــة. 

وتُعتــب الــدول صاحــب الواجــب األســايس مبوجــب القانــون الــدويل.

تنبثــق املبــادئ مبــارشة مــن القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان واملعايــري ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك 
قانــون العمــل الــدويل، وكذلــك القانــون الــدويل لالجئــن والقانــون الجنــايئ والقانــون اإلنســاين 
وقانــون البحــار، وهــي مكرســة يف قانــون املعاهــدات والقانــون العــريف الــدويل واملبــادئ العامــة 

للقانــون13.

وتحــدد الخطــوط التوجيهيــة التــي تتبــع كل مبــدأ أفضــل املامرســات الدوليــة وهــي مصممــة 
ملســاعدة الــدول )وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن، عنــد االقتضــاء( عــىل تطويــر التدابــري الراميــة إىل 
حاميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان للمهاجريــن يف األوضــاع الهشــة، وتعزيزهــا وتطبيقهــا ورصدهــا. 
وتنبثــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة مــن الصكــوك نفســها، ومــن التفســريات الرســمية أو التوصيــات 
الصــادرة عــن هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان الدولية وأصحــاب الواليــات يف إطــار اإلجراءات 

الخاصــة ملجلــس حقــوق اإلنســان، وكذلــك مــن مصــادر مختصــة أخــرى14.

ــىل  ــدة ع ــري الواح ــا وتأث ــة به ــة املتصل ــوط التوجيهي ــادئ والخط ــط املب ــارة إىل تراب ــدر اإلش تج
ــا. ــن مًع ــادئ العرشي ــراءة املب ــي ق ــك ينبغ ــرى؛ لذل األخ

تجد يف امللحق مختارات من القانون الدويل لحقوق اإلنسان واملعايري ذات الصلة.  13

يتمتع توجيه هيئات املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان وأصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة بالسلطة   14
ألسباب عدة. أوالً هو ملزم قانونًا من حيث إستناده إىل القانون الدويل امللزم لحقوق اإلنسان. إىل ذلك، هيئات 
املعاهدات منشأة ومفوضة رسميًا مبوجب أحكام املعاهدة التي تقوم برصدها؛ فيام أن واليات املقررين الخاصن 
منشأة ومحددة من قبل الدول من خالل مجلس حقوق اإلنسان. وتستفيد مجموعتا الخباء من التعاون الوثيق 
مع الدول يف النظام. وتكتسب توصيات هيئات املعاهدات وأصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة السلطة 

عندما تحيل املؤسسات القضائية اإلقليمية والدولية إليها.
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تســتكمل املبــادئ والخطــوط التوجيهيــة بقامئــة مــن "التوجيهــات العمليــة" املتاحــة عــىل املوقــع 
اإللكــرتوين ملكتــب مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان، عــىل الرابــط أدنــاه. يتــم 
تحديــث الوثيقــة األخــرية بانتظــام مــع أمثلــة عــن املامرســات الجيــدة والواعــدة حــول حاميــة 

حقــوق اإلنســان للمهاجريــن يف األوضــاع الهشــة15.

أن  إىل  اإلشارة  تجدر   .www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx أنظر   15
مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان والفريق العاملي املعني بالهجرة مل تتحققا بشكل مستقل 
من املعلومات الواردة يف قامئة املامرسات الجيدة والواعدة املقدمة بدون االدعاء بأنها كاملة أو صحيحة من حيث 

التمثيل الجغرايف.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
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مرسد الكلامت املفاتيح

الكلمة املفتاح

التعريف

طالب اللجوء

أي شخص يسعى إىل الحامية كالجئ لكن مل يتم اتخاذ قرار نهايئ بشأن طلبه.

السلطات الحدودية

ــات والهجــرة، ورشطــة الحــدود، وموظفــو مراكــز االحتجــاز  حــرس الحــدود، ومســؤولو القنصلي
الحدوديــة، وضبــاط االرتبــاط يف دوائــر الهجــرة واملطــار، ومســؤولو خفــر الســواحل، وغريهــم مــن 

ضبــاط وموظفــي الخطــوط األماميــة الذيــن يــؤدون أدواًرا يف إدارة الحــدود16.

إدارة الحدود

الترشيعــات والسياســات والخطــط واالســرتاتيجيات وخطــط العمــل واألنشــطة املتعلقــة بدخــول 
ــرز  ــة واالعــرتاض والف ــا. وتشــمل الكشــف واإلغاث ــا والخــروج منه ــة م األشــخاص إىل أرايض دول
ــول  ــدم القب ــرد وع ــل والط ــاز والرتحي ــتقبال واالحتج ــة واالس ــد الهوي ــالت وتحدي ــراء املقاب وإج
والعــودة، فضــالً عــن األنشــطة ذات الصلــة مثــل التدريــب واملســاعدة التقنيــة واملاليــة وغريهــا 

مــن املســاعدات، مبــا يف ذلــك املســاعدة املقدمــة إىل دول أخــرى17.

التمييز

أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل عــىل أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو األصــل 
ــة الجنســية أو  ــوع االجتامعــي أو التوجــه الجنــي أو الهوي العرقــي أو الجنــس أو الســن أو الن
اإلعاقــة أو الديــن أو املعتقــد أو الجنســية أو الهجــرة أو وضــع اإلقامــة أو أي وضــع آخــر يكــون 
لــه هــدف أو أثــر إبطــال أو إضعــاف اإلقــرار بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية يف املجــاالت 

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهية املوىص بها فيام يتعلق بحقوق   16
اإلنسان عىل الحدود الدولية، الفصل 1، الفقرة 10 )د(.

املصدر نفسه، الفقرة 10 )ه(.  17
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ــة أو  ــاة العام ــن الحي ــة أو أي مجــال آخــر م ــة أو الثقافي ــة أو االجتامعي السياســية أو االقتصادي
التمتــع بهــا أو مامرســتها عــىل قــدم املســاواة18. 

يشـري التمييـز املتعدد الجوانب إىل التمييز القائم عىل أسـس متعددة، مثـل العرق واإلثنية والدين 
والنـوع االجتامعـي، التي تتفاعل مـع بعضها البعض وتنتج بعًدا مركّبـاً من عدم التمكن19.

جدار الحامية

تدابري لفصل أنشطة إنفاذ قوانن الهجرة عن تأمن الخدمات العامة، وإنفاذ قوانن العمل، وإجراءات 
العدالة الجنائية لحامية املهاجرين، مبن فيهم ضحايا الجرائم من املهاجرين، التي تنفذها الدول 
والجهات الفاعلة من غري الدول لضامن عدم حرمان األشخاص غري النظامين من حقوق اإلنسان 
الخاصة بهم20. يتم "تصميم جدران للحامية بحيث تضمن، عىل وجه الخصوص، عدم قدرة سلطات 
إنفاذ قوانن الهجرة عىل الوصول إىل معلومات حول وضع الهجرة لألفراد الذين يطلبون املساعدة 
أو الخدمات، عىل سبيل املثال، املرافق الطبية واملدارس وغريها من مؤسسات الخدمات االجتامعية. 
وعىل نحو مامثل، تضمن جدران الحامية أال يكون ملثل هذه املؤسسات واجب االستفسار عن وضع 

هجرة عمالئها أو مشاركة معلوماتهم ذات الصلة"21. 

املدافع عن حقوق اإلنسان

الشـــخص الـــذي يعمـــل بشـــكل فـــردي أو مـــع اآلخريـــن عـــىل تعزيـــز وحاميـــة حقـــوق 
اإلنســـان. ال يوجـــد تعريـــف محـــدد ملـــن هـــو أو ميكـــن أن يكـــون مدافًعـــا عـــن حقـــوق 

القضاء عىل جميع أشكال  اتفاقية  املادة 1 )1(؛  العنرصي،  التمييز  الدولية للقضاء عىل جميع أشكال  االتفاقية   18
التمييز ضد املرأة، املادة 1.

إعالن ديربان، الفقرة 2، وبرنامج العمل، الفقرات 49، 79، 104 )ج( و172؛ ولجنة القضاء عىل التمييز العنرصي،   19
التوصية العامة رقم 30 )2004( بشأن التمييز ضد غري املواطنن والتوصية العامة رقم 32 )2009( بشأن معنى 

ونطاق اإلجراءات الخاصة يف االتفاقية.

أنظر فرانسوا كريبو وبيتاين هاستي، "حالة حاميات "الجدار" للمهاجرين غري النظامين: ضامن الحقوق األساسية"،   20
الصحيفة األوروبية للهجرة والقانون، املجلد 17، املالحظات 2-3 )2015(؛ املفوضية األوروبية ملناهضة العنرصية 
والتعّصب، التوصية السياسية العامة رقم 16 بشأن حامية املهاجرين املتواجدين بشكل غري نظامي من التمييز؛ 
منظمة العمل الدولية، تعزيز الهجرة العادلة: دراسة استقصائية عامة بشأن الصكوك الخاصة بالعامل املهاجرين 
)2016(، الفقرات 480-482. أنظر أيًضا وكالة االتحاد األورويب للحقوق األساسية، "احتجاز املهاجرين يف وضع غري 

النظامي - اعتبارات الحقوق األساسية" )2012(.

كريبو وهاستي، "حالة حاميات "جدار الحامية"، ص 165.  21
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اإلنســـان22. ال يحتـــاج الشـــخص أو مجموعـــة مـــن األشـــخاص إىل التعريـــف عـــن أنفســـهم 
ـــة لحقـــوق  ـــار املؤسســـات الوطني ـــك. ميكـــن اعتب ـــوا كذل كمدافعـــن عـــن حقـــوق اإلنســـان ليكون
ـــوق  ـــز حق ـــة لتعزي ـــات الوطني ـــع املؤسس ـــة بوض ـــادئ املتعلق ـــاً للمب ـــل وفق ـــي تعم ـــان الت اإلنس

اإلنســـان وحاميتهـــا )مبـــادئ باريـــس( مدافعـــن عـــن حقـــوق اإلنســـان23.

يف هــذه املبــادئ والخطــوط التوجيهيــة، يُقصــد بـــ "املدافــع عــن حقــوق اإلنســان" الشــخص الذي 
ــا. يشــمل  ــن وحاميته ــوق اإلنســان للمهاجري ــز حق ــن، عــىل تعزي ــع اآلخري ــا أو م يعمــل، فرديً
األفــراد الذيــن يعملــون مــع املهاجريــن أو بالنيابــة عنهــم، مبــا يف ذلــك أولئــك الذيــن يقدمــون 

خدمــات البحــث واإلنقــاذ، واملشــورة والتمثيــل القانــوين واملســاعدة اإلنســانية للمهاجريــن.

احتجاز املهاجرين

يف هــذه املبــادئ والخطــوط التوجيهيــة، يشــمل "احتجــاز املهاجريــن" أّي حرمــان مــن الحريــة 
ألغــراض إدارة الحــدود وإدارة الهجــرة.

يشــري الحرمــان مــن الحريــة إىل أي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن أو وضــع شــخص يف 
مــكان احتجــاز عــام أو خــاص ال يُســمح لــه بالرحيــل منــه مبوجــب أمــر تصــدره ســلطة عامــة أو 

بنــاًء عــىل تحريضهــا أو مبوافقتهــا أو قبولهــا24.

التدفقات الكبرية

ــدول  ــدرات ال ــرايف، وق ــياقها الجغ ــىل س ــرث ع ــرية" أك ــا "كب ــات بأنه ــف التدفق ــد توصي "يعتم
املســتقبلة عــىل االســتجابة واألثــر الناجــم عــن طبيعتهــا املفاجئــة أو الطويلــة األمــد عــىل بلــد 

ــون"25.  ــن يتنّقل ــخاص الذي ــق لألش ــدد املطل ــىل الع ــه ع ــتقبال من االس

تشري الفقرة الرابعة من ديباجة اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز   22
وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عاملياً إىل "األفراد والجامعات والرابطات... املساهمة يف 
القضاء الفعال عىل جميع انتهاكـات حقوق اإلنسان والحريـات األساسية للشعوب واألفراد". أنظر املادة 1 من 
الوثيقة نفسها التي توضح بأنّه "من حق كل شخص، مبفرده وباالشرتاك مع غريه، أن يدعو ويسعى إىل حامية 

وإعامل حقوق اإلنسان والحريات األساسية عىل الصعيدين الوطني والدويل".

أنظر A/HRC/22/47، الفقرة 23.  23

البوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو   24
املهينة، املادة 4 )1( و)2(.

أنظر A/70/59، الفقرة 11.  25
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ــارات، مبــا فيهــا: عــدد  يتــم فهــم "التدفقــات الكبــرية" عــىل أنهــا تعكــس مجموعــة مــن االعتب
الوافديــن، والســياق االقتصــادي واالجتامعــي والجغــرايف، وقــدرة الدولة املســتقبلة عىل االســتجابة 
ــات  ــالً التدفق ــح مث ــمل املصطل ــد. وال يش ــل األم ــئ أو الطوي ــرك املفاج ــر التح ــن أث ــك ع ناهي

النظاميــة للمهاجريــن مــن دولــة إىل أخــرى26.

املهاجر

املهاجــر الــدويل )املهاجــر( هــو "أي شــخص خــارج الدولــة التــي هــو فيهــا مواطــن، أو، يف حالــة 
ــف  ــاد27 ". وال يوجــد تعري ــه املعت ــكان إقامت ــالده أو م ــة مي عدميــي الجنســية الشــخص يف دول

قانــوين وعاملــي "للمهاجــر".

يف جميــع املبــادئ والخطــوط التوجيهيــة، يشــري مصطلــح "املهاجــر" إىل املهاجريــن يف األوضــاع 
الهشــة28. وال تشــمل عبــارة "املهاجريــن يف األوضــاع الهشــة" الالجئــن، وال متــّس بــأنظمة الحامية 
ــك  ــا يف ذل ــن، مب ــري املواطن ــن غ ــددة م ــة املح ــات القانوني املوجودة مبوجب القانون الدويل للفئ

الالجئــن وطالبــي اللجــوء وعدميــي الجنســية واألشــخاص املتاجــر بهــم والعــامل املهاجريــن.

العامل املهاجر

الشخص الذي يجب أن يشارك أو يشارك أو شارك يف نشاط مدفوع األجر يف دولة ليس هو من 
مواطنيها29.

إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 6.  26

أنظر مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهية املوىص بها، الفصل 1،   27
الفقرة 10. ومتيّز املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن عىل نحو متسق بن الالجئن واملهاجرين من 

باب الوضوح بشأن أسباب وطابع تحركات الالجئن واإلحاطة بالحقوق العائدة لالجئن مبوجب القانون الدويل.

لتفسري عبارة "املهاجرين يف األوضاع الهشة"، أنظر املقدمة.  28

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وافراد أرسهم، املادة 2. أنظر أيًضا االتفاقية املتعلقة   29
بالهجرة من أجل العاملة )املنقحة(، 1949، رقم 97، املادة 11، واتفاقية العامل املهاجرين )األحكام التكميلية(، 

1975، رقم 143، املادة 11.
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إدارة الهجرة

عملية يقوم فيها اإلطار املشرتك للمعايري القانونية والتنظيمية بتنظيم وتشكيل كيفية ترصف الدول 
يف االستجابة للهجرة الدولية وتلبية الحقوق واملسؤوليات وتعزيز التعاون داخل الدول وفيام بينها30.

الهجرة املختلطة

ــة،  ــات الحامي ــن ملف ــة م ــة متنوع ــم مجموع ــن لديه ــرة للحــدود لألشــخاص الذي ــة العاب الحرك
وأســباب للتنقــل واحتياجــات، ولكنهــم يتنقلــون عــىل املســار نفســه، ويســتخدمون وســائل النقل 
أو وســائل الســفر نفســها، وغالبًــا مــا يســافرون بشــكل غــري منتظــم31. وال يوجــد تعريــف رســمي 

أو متفــق عليــه "للهجــرة املختلطــة".

عدم اإلعادة القرسية

مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان، فإن حظر اإلعادة القرسية يستلزم التزاًما بعدم تسليم أو 
ترحيل أو طرد أو رد أو إقصاء شخص آخر، أيًا كان وضعه، يف وجود أسباب جوهرية لالعتقاد بأن 
الفرد معرض لخطر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو غري ذلك 
من االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان يف املكان الذي يتم نقلهم إليه أو منه، أو لالنتقال إىل دولة 
ثالثة يكون فيها خطر حقيقي من مثل هذه االنتهاكات32. أكدت آليات حقوق اإلنسان أنه مبوجب 

قانون حقوق اإلنسان الدويل، يكون حظر اإلعادة القرسية مطلقا33ً.

مبوجــب القانــون الــدويل لالجئــن "ال يجــوز أليــة دولــة متعاقــدة أن تطــرد الجئًــا أو تــرده بأيــة 
ــا بســبب  ــن فيه ــه مهددت ــه أو حريت ــي تكــون حيات ــم الت صــورة مــن الصــور إيل حــدود األقالي
عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتامئــه إىل فئــة اجتامعيــة معينــة أو بســبب آرائــه السياســية"34. 

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، الهجرة وحقوق اإلنسان: تحسن إدارة الهجرة الدولية القامئة   30
عىل حقوق اإلنسان )2013(.

أنظر مجلس حقوق اإلنسان، تقرير مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان بشأن وضع املهاجرين   31
العابرين ، A/HRC/31/35، 27 يناير/كانون الثاين 2016 ،الفقرة. 10.

أنظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املادة   32
3؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 31 )2004( بشأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض عىل الدول 

األطراف يف العهد، الفقرة 12.

 )CCPR/C/103/D/ 2024/2011( الفقرتن 38 و 41 ؛ ولجنة حقوق اإلنسان ، إرسائيل ضد كازاخستان ، A/70/303 أنظر  33
 .)CCPR/C/110/D/2104/2011( الفقرة 9.4 ؛ وفالوتوف ضد كازاخستان ،

االتفاقية الخاصة بوضع الالجئن، املادة 33 )1(.  34
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الحامية القامئة عىل اسس حقوق االنسان الدولية

ــون  ــاس القان ــىل أس ــا ع ــة وتوفريه ــن الحامي ــدول لتأم ــتخدمها ال ــي تس ــة الت ــات القانوني اآللي
الــدويل لحقــوق اإلنســان لألشــخاص الذيــن ال تنطبــق عليهــم الحاميــة مبوجــب القانــون الــدويل 
ــدويل  ــون ال ــب القان ــات مبوج ــاً لاللتزام ــم مخالف ــن اإلقلي ــم ع ــون إبعاده ــث يك ــن، حي لالجئ

ــة35. ــدأ عــدم اإلعــادة القرسي ــك مب لحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذل

حيــث ال تكــون هــذه اآلليــات القانونيــة املحليــة موجــودة أو محــدودة النطــاق، يســتمر تطبيــق 
حظــر اإلعــادة القرسيــة مبوجــب القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.

الالجئ

شـخص خـارج بلـده األصـيل ويحتـاج إىل حاميـة دوليـة بسـبب تهديـد خطـري لحياتـه أو سـالمته 
البدنيـة أو حريتـه يف بلـد املنشـأ نتيجة االضطهـاد أو النزاع املسـلح أو العنـف أو االضطراب العام 

الخطـري الـذي يتعـرض لـه، والتـي ال ميكـن للسـلطات يف بلـده األم أو لن تقـوم بحاميتـه منها36.

تسوية األوضاع القانونية

ــوين  ــح الوضــع القان ــدول ملن ــي تســتخدمها ال ــة الت ــة واإلداري ــري الترشيعي ــن التداب ــة م مجموع
ــا37. ــة يف أراضيه ــاء بصــورة قانوني ــن البق ــن يف وضــع غــري نظامــي م ــن املهاجري ــذي ميّك ال

أنظر، بشكل مبارش أو عن طريق التشابه، االستنتاج رقم LVI( 103( بشأن البند حول الحامية الدولية مبا يف ذلك   35
املتحدة لشؤون  السامية لألمم  املفوضية  التنفيذية  اللجنة  اعتمدتها  التي  التكميلية،  الحامية  من خالل أشكال 

الالجئن.

الالجئن، وفقا  الالجئن يف حامية  املتحدة لشؤون  السامية لألمم  املفوضية  أنظر A/AC.96/830. تشمل والية   36
للفقرة 6 أ )ii( من نظامها األسايس )قرار الجمعية العامة 428 )خامًسا( ، املرفق( "أي شخص... بسبب خوف مبر 
من التعرض لالضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السيايس ، هو خارج بلد جنسيته ]أو اإلقامة 
االعتيادية ، ملن هم بدون جنسية[ وغري قادر أو بسبب هذا الخوف أو ألسباب غري الراحة الشخصية غري راغب 
بأن يستفيد من حامية ذلك البلد ... " للحصول عىل قرارات الجمعية العامة التالية التي تصف اختصاص املفوض 
السامي لشؤون الالجئن ، أنظر عىل سبيل املثال ، القرارات 1673 )د 16-( و 2294 )د 22-( و 3143 )د 28-( 

و 35/31 )املصادقة عىل قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي لعام 2011 )د61-(( و125/36 و 118/48.

بينام تستذكر االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم أنه ال يوجد أي حق يف تسوية   37
األوضاع القانونية مبوجب االتفاقية )املادة 35(، تستوجب، يف املادة 69 )2( من الدول أن تنظر يف إمكانية تسوية 
وضع األشخاص وفًقا للترشيعات الوطنية املعمول بها واالتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف، وعند القيام بذلك 
تأخذ يف االعتبار املناسب ظروف دخولهم ومدة إقامتهم واالعتبارات األخرى ذات الصلة، وال سيام تلك املتعلقة 

بأوضاعهم العائلية.
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العودة

ــرون أو  ــا املهاج ــاد به ــي يع ــة الت ــات املختلف ــاليب والعملي ــكال واألس ــع األش ــا جمي ــد به يُقص
يجــبون عــىل العــودة إىل بلدهــم األصــيل أو محــل إقامتهــم املعتــاد أو اىل بلــد ثالــث. ويشــمل 
ذلــك، مــن جملــة أمــور أخــرى، الرتحيــل، الطــرد، اإلبعــاد، التســليم، الصــد، النقــل، أو أي ترتيــب 
آخــر للعــودة. ال يحــدد اســتخدام مصطلــح "العــودة" درجــة الطوعيــة أو اإلكــراه يف قــرار العــودة، 

ــة أو تعّســفية العــودة. وال رشعيّ

األطفال املفصولني عن ذويهم

األطفــال الذيــن انفصلــوا عــن كال الوالديــن أو عــن مقــّدم الرعايــة األوليــة القانــوين أو االعتيــادي 
ولكــن ليــس بالــرضورة مــن أقــارب آخريــن، وال تتــم رعايتهــم مــن قبــل شــخص بالغ مســؤول عن 
رعايتهــم بحكــم القانــون أو العــرف. قــد يصبــح األطفــال منفصلــن يف أي وقــت أثنــاء هجرتهــم38.

انعدام الجنسية

يُعــرَّف الشــخص عديــم الجنســية يف املــادة 1 )1( مــن االتفاقيــة بشــأن وضــع األشــخاص عدميــي 
الجنســية بأنــه "الشــخص الــذي ال تعتــبه أيــة دولــة مواطًنــا فيهــا مبقتــى ترشيعهــا".39

األطفال غري املصحوبني

هــم األطفــال الذيــن انفصلــوا عــن كال الوالديــن واألقــارب اآلخريــن وال تتــم رعايتهــم مــن ِقبــل 
شــخص بالــغ يكــون مســؤوالً عــن رعايتهــم مبوجــب القانــون أو العــرف. قــد يصبــح األطفــال غــري 

مصحوبــن يف أي وقــت أثنــاء هجرتهــم40.

العام رقم 6 )2005( بشأن معاملة األطفال غري املصحوبن واملنفصلن عن  التعليق  أنظر لجنة حقوق الطفل،   38
ذويهم خارج بلدهم األصيل، الفقرة 8.

خلصت لجنة القانون الدويل إىل أن التعريف الوارد يف املادة 1 )1( من االتفاقية يشكل جزًءا من القانون الدويل   39
العريف )أنظر نص مسودة املواد بشأن الحامية الدبلوماسية يف A/61/10 ، الفصل األول. IV.E.2 ، الفصل الثاين، 
األشخاص الطبيعيون ، املادة 8 ، األشخاص عدميي الجنسية والالجئن، التعليق ، الفقرة )3((. أنظر أيًضا مفوضية 
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئن، دليل بشأن حامية األشخاص عدميي الجنسية مبوجب اتفاقية عام 1954 

بشأن وضع األشخاص عدميي الجنسية )2014(.

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6 ، الفقرة 7.  40
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كره األجانب

تســتخدم عــادة لوصــف املواقــف واألفــكار املســبقة والســلوكيات التــي ترفــض، وتســتبعد، وغالبـًـا 
مــا تشــوه ســمعة األشــخاص اســتناًدا إىل واقــع أو مــدركات بأنهــم غربــاء أو أجانــب، مــن حيــث 

املجتمــع أو الهويــة الوطنيــة41. وال يوجــد تعريــف قانــوين عاملــي لـــ "كــره األجانــب".

السامي لحقوق اإلنسان،  الدولية للهجرة ومكتب مفوض األمم املتحدة  الدولية واملنظمة  العمل  أنظر منظمة   41
الهجرة الدولية والعنرصية والتمييز وكره األجانب )2001( ، ص. 2.
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

املبدأ 1

التأكد من أن حقوق اإلنسان هي محور الجهود املبذولة للتعامل مع 
الهجرة يف جميع مراحلها، مبا يف ذلك االستجابة لتدفقات الهجرة الكبرية 

واملختلطة.

الخطوط التوجيهية

التصديــق عــىل جميــع صكــوك حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلقليميــة وتنفيذهــا وإعــادة التأكيد يف . 1
السياســة واملامرســة عــىل األهميــة األساســية الحــرتام حقــوق اإلنســان الواجبــة لجميــع املهاجرين 

وحاميتهــا وإعاملهــا مــن دون متييــز مــن أي نــوع1.

ضــامن أن الترشيعــات والتدابــري األخــرى إلدارة الهجــرة تتــامىش مــع التزامــات الــدول مبوجــب . 2
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وتســمح لجميــع املهاجريــن بالتمتــع بشــكل كامــل بجميــع 
ــدة بشــأن  ــامد سياســات جدي ــل اعت ــم2. قب ــية الخاصــة به ــات األساس ــوق اإلنســان والحري حق
الهجــرة، يجــب إيــالء العنايــة الواجبــة، مبــا يف ذلــك إجــراء تقييــامت األثــر عــىل حقــوق اإلنســان، 
والتشــاور مــع املهاجريــن وغريهــم مــن أصحــاب املصلحــة املعنيــن. كــام يجــب اســتعراض أو 
تعليــق أو تعديــل أو إلغــاء فــوراً أي قوانــن أو تدابــري أخــرى لهــا أثــر ســلبي أو غــري متناســب 

عــىل حقــوق اإلنســان للمهاجريــن3.

ــة . 3 ــة بشــأن الهجــرة خاضع ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة والوطني ــون السياســات املحلي ضــامن أن تك
ــادة  ــات إع ــة واتفاقي ــات الثنائي ــع االتفاقي ــرش جمي ــاين؛ ن ــق البمل ــك التدقي ــا يف ذل ــة، مب للرقاب
القبــول ومذكــرات التفاهــم ذات الصلــة بالهجــرة4. التأكــد مــن أن التعــاون الدويل ميتثل باســتمرار 
لاللتــزام باحــرتام حقــوق اإلنســان وحاميتهــا وإعاملهــا، مبــا يف ذلــك حقــوق املهاجريــن، وأن هــذا 
التعــاون ال يكــون مرشوطــاً أبــداً بالتدابــري التــي تقيّــد أو تعاقــب بصــورة غــري مرشوعــة أو غــري 

متناســبة الهجــرة أو املهاجريــن.

بــذل جهــود منتظمــة ومتواصلــة لتوعيــة وبنــاء قــدرات الهيئــات املهنيــة، مبــا يف ذلــك الســلطة . 4
القضائيــة والرشطــة وســلطات الحــدود وموظفــي الصحــة والتعليــم وموظفــي الخدمــة املدنيــة 
واملســؤولن الحكوميــن املحليــن والبلديــات وغريهــم، مــن أجــل تعزيــز وحاميــة حقوق اإلنســان 
للمهاجريــن، والتصــدي للمواقــف التمييزيــة واألفــكار النمطيــة، وتطبيــق أســاليب قامئــة عــىل 

الحقــوق تســتجيب للثقافــة وللنــوع االجتامعــي وعوامــل أخــرى.
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التأكــد مــن أن املغــادرة أو الدخــول أو اإلقامــة يف بلــد بشــكل غــري نظامــي ال تُشــكل مخالفــة . 5
جنائيــة، نظــرًا ألن عبــور الحــدود وإدارة تصاريــح اإلقامــة والعمــل هــي قضايــا إداريــة. ينبغــي 
أن تكــون أي عقوبــات إداريــة تُطبــق عــىل الدخــول غــري النظامــي متناســبة ورضوريــة ومعقولــة، 
ويجــب أال تتضمــن أبــًدا احتجــاز األطفــال5. التأكــد مــن أن املهاجريــن ال يخضعــون للمالحقــة 

الجنائيــة بســبب اســتخدامهم لخدمــات املهربــن6.

ــة يف املجــال اإلنســاين . 6 ــات الفاعل ــن الجه ــبة لتمك ــن وإجــراءات مناس ــن وجــود قوان ــد م التأك
ومجــال حقــوق اإلنســان مــن حاميــة ومســاعدة املهاجريــن وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان. 
اعتــامد أو تعديــل الترشيعــات لضــامن أن الجهــات الفاعلــة العامــة والخاصــة التي كلفتهــا الدولة 

إلدارة الهجــرة تخضــع للمســاءلة عــن انتهــاكات وتجــاوزات حقــوق اإلنســان7.

العمــل مــن أجــل منــع حــاالت انعــدام الجنســية، مــع االعــرتاف، مــن جملــة أمــور أخــرى، بــأن . 7
انعــدام الجنســية ليــس ظاهــرة محايــدة جنســانيًا، وضــامن أن ميلــك جميــع األطفــال القــدرة عىل 

اكتســاب جنســية8.
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املبدأ 2

مكافحة جميع أشكال التمييز ضد املهاجرين.

الخطوط التوجيهية

وضــع وتنفيــذ تدابــري قانونيــة قامئــة عــىل حقــوق اإلنســان تحمــي املهاجريــن مــن جميــع أشــكال . 1
ــم  ــية أو هويته ــم الجنس ــي أو ميوله ــم االجتامع ــهم أو نوعه ــن جنس ــر ع ــض النظ ــز بغ التميي
الجنســانية أو عرقهــم أو أصلهــم االثنــي أو لغتهــم أو دينهــم أو معتقدهــم أو رأيهــم الســيايس 
أو غــري الســيايس أو األصــل االجتامعــي أو اإلعاقــة أو الجنســية أو الهجــرة أو اإلقامــة أو العمــر 
أو دوافعهــم للســعي لعبــور الحــدود الدوليــة أو الظــروف التــي ســافروا فيهــا أو التــي تحيــط 
بهــم. حاميــة املهاجريــن مــن أشــكال التمييــز املتعــددة واملتداخلــة يف جميــع مراحــل هجرتهــم. 

وضــامن تطبيــق األحــكام القانونيــة ملنــع التمييــز يف جميــع جوانــب إدارة الهجــرة9.

إلغــاء أو تعديــل جميــع القوانــن أو التدابــري التــي قــد تــؤدي إىل التمييــز ضــد املهاجريــن، مبــا يف . 2
ذلــك التمييــز املبــارش وغــري املبــارش القائــم عــىل أســس متعــددة10. إدانــة واتخــاذ تدابــري فعالــة 
ضــد جميــع األفعــال والتعابــري العنرصيــة والتمييــز العنــرصي وكــره األجانــب والتعصــب املتصــل 
بذلــك، وضــد القوالــب النمطيــة إزاء املهاجريــن )مبــا يف ذلــك عــىل أســاس الديــن أو املعتقــد( 
ألنهــم مــن غــري املواطنــن أو يعيشــون يف وضــع غــري نظامــي، وأشــكال أخــرى ومتداخلــة مــن 
التمييــز مثــل العمــر والنــوع االجتامعــي. مســاءلة أولئــك الذيــن يرتكبــون مثــل هــذه األفعــال، مبا 
يف ذلــك السياســين وقــادة الــرأي ووســائل اإلعــالم، ومتكــن الضحايــا مــن الوصــول إىل العدالــة، مبا 
يف ذلــك مــن خــالل آليــات الشــكاوى التــي ميكــن الوصــول إليهــا؛ توفــري ســبل انتصــاف فعالــة11. 
التأكــد مــن أن الحــاالت الخطــرية واملتطرفــة لخطــاب الكراهيــة والتحريــض عــىل الكراهيــة هــي 

جرائــم جنائيــة تُعــرض عــىل محكمــة أو هيئــة قضائيــة مســتقلة12.

ــة . 3 ــم يف الحري ــع بحقه ــم التمت ــم، ميكنه ــن وضعه ــر ع ــض النظ ــن، بغ ــن أن املهاجري ــد م التأك
ــا واملشــاركة يف الشــبكات  ــات واالنضــامم إليه ــك مــن خــالل تشــكيل النقاب ــة، مبــا يف ذل النقابي
والجمعيــات غــري النظاميــة، فضــالً عــن األنشــطة املجتمعيــة والدينيــة13. اتخــاذ خطــوات لضــامن 
متتــع املهاجريــن بحريــة مامرســة أو تبنــي ديــن أو عقيــدة مــن اختيارهــم أو حريــة املجاهــرة 
ــة الشــعائر  ــادة وإقام ــن، يف العب ــع آخري ــردي أو باالشــرتاك م ــد عــىل نحــو ف ــن أو املعتق بالدي

ــة14. ــاة الخاصــة والعام ــم، يف الحي واملامرســة والتعلي
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اســتخدام مصطلحــات دقيقــة ومحايــدة ومراعيــة للنــوع االجتامعــي لوصــف املهاجريــن . 4
والهجــرة، وتعزيــز سياســات الهجــرة التــي تعتمــد عــىل األبحــاث القامئــة عــىل األدلــة التــي تراعي 
ــدان  ــة وبل ــدان األصلي ــاهامتها يف البل ــىل ومس ــا ع ــك آثاره ــن وكذل ــان للمهاجري ــوق اإلنس حق
العبــور وبلــدان املقصــد. إجــراء البحــوث التــي تــدرس، مــن جملــة أمــور، التأثــريات عــىل الحيــاة 
االجتامعيــة والثقافيــة وتنوعهــا والنمــو االقتصــادي واســتحداث فــرص العمــل وبرامــج الضــامن 

ــم املشــاريع والرضائــب واالســتثامر واملســاهمة فيهــا15. االجتامعــي وتنظي

ــالق . 5 ــام وإط ــم الع ــري التعلي ــامد تداب ــن، واعت ــي للمهاجري ــم االجتامع ــز والوص ــة التحي مكافح
ــل  ــوب عــىل عوامــل محــددة، مث ــز كــام هــو مطل ــة ومســتهدفة. الرتكي ــة مجدي حمــالت توعي
ــم  ــي تدع ــة الت ــالت املحلي ــز الحم ــن16. تعزي ــز مع ــع لتميي ــي تخض ــان الت ــيات أو األدي الجنس
املهاجريــن واملجتمعــات املضيفــة، والتــي تبنــي التعاطــف والتضامــن، وتعــّزز مفاهيــم اإلنســانية 

ــز والوصــم واإلقصــاء17. ــي تواجــه التحي املشــرتكة، والت

تحســن املعرفــة وبنــاء القــدرات وتوعيــة اإلعالميــن ووســائل اإلعــالم بشــأن أوضــاع املهاجريــن . 6
وحقوقهــم اإلنســانية18. تعزيــز قــدرة املحرريــن والصحفيــن وغريهــم مــن اإلعالميــن عــىل اإلبالغ 
عــن قضايــا الهجــرة بدقــة وبطريقــة مراعيــة للحساســيات، وتجّنــب القوالــب النمطيــة الضــارة، 

وتثمــن املجتمعــات الشــمولية واملتنوعــة، وتعزيــز حقــوق اإلنســان للمهاجريــن.

إنشــاء أو تعزيــز املؤسســات واآلليــات املســتقلة، مبــا يف ذلــك الهيئــات الوطنيــة املتخصصــة مثــل . 7
املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان أو أمنــاء املظــامل، لرصــد التمييــز ضــد املهاجريــن واإلبــالغ 
عنــه19. التأكــد مــن أن تنظــر جميــع مكاتــب أمنــاء املظــامل صاحبــة االختصــاص يف تقاطــع الهجــرة 

مــع مجــاالت تركيــز أمنــاء املظــامل.



25

 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

املبدأ 3

ضامن وصول املهاجرين إىل العدالة

الخطوط التوجيهية

اتخــاذ تدابــري متّكــن املهاجريــن، مبــا يف ذلــك املهاجريــن الذيــن يواجهــون عــىل وجــه الخصــوص . 1
خطــر التهميــش واإلقصــاء، مــن التمتــع بوصــول فعــال ومتســاٍو إىل العدالــة، مــن دون متييــز عــىل 
أي أســاس20. التأكــد مــن أن وضــع الهجــرة الــذي يعتمــد عــىل صاحــب عمــل واحــد أو رشيــك ال 

يشــكل عائقــاً أمــام الســعي إىل الحاميــة أو الدعــم أو العدالــة أو الحصــول عليهــا21.

اتخــاذ خطــوات لتقديــم مســاعدة قانونيــة مختصــة ومســتقلة ومجانيــة ورسيــة ومســاعدة مــن . 2
أنــواع أخــرى للمهاجريــن، مبــا يف ذلــك توفــري املعلومــات وخدمــات الرتجمــة الفوريــة، لتمكينهــم 

: من

فهــم حقوقهــم والتزاماتهــم، باإلضافــة إىل إجــراءات العدالــة الجنائيــة واإلداريــة واملدنيــة 	 
والعامليــة.

ضــامن الحصــول عــىل اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة والعدالــة، مبــا يف ذلك الحــق يف الفحص 	 
الفــردي، وطلــب اللجــوء، واالســتئناف، وســبل االنتصاف القضائيــة الفعالة.

الوصول إىل خدمات دعم الضحايا22.	 

متكــن املهاجريــن مــن الوصــول بصــورة فعالــة ورسيــة إىل محامن مؤهلــن ومســتقلن ومختصن، . 3
ــي  ــة الت ــوين خــالل اإلجــراءات القانوني ــل القان ــة والتمثي ومــن الحصــول عــىل املشــورة القانوني
تعنيهــم، مبــا يف ذلــك خــالل جلســات االســتامع ذات الصلــة. وينبغــي إتاحــة املعونــة القانونيــة 

املختصــة للمهاجريــن مــن دون تكلفــة، وفقــاً للمعايــري الدوليــة23.

ــوق . 4 ــاكات حق ــة بانته ــاءات املتعلق ــي االدع ــمية لتلق ــراءات رس ــات وإج ــاء آلي ــم أو إنش تدعي
اإلنســان وإســاءة معاملــة املهاجريــن والتحقيــق فيهــا ورصدهــا. توفــري ســبل انتصــاف قضائيــة 
مالمئــة وفعالــة ورسيعــة ومراعيــة للمنظــور الجنســاين وللعمــر، وجــب الــرضر، مــع اإلشــارة إىل أن 
جــب الــرضر ينبغــي أن يتناســب مــع خطــورة االنتهــاكات واألذى الــذي لحــق بهــم24. التأكــد مــن 
أن التــوازن بــن النوعــن االجتامعيــن يف مثــل هــذه اآلليــات واإلجــراءات يتوافــق مــع التــوازن 
بــن الســكان املهاجريــن. حيثــام كان ذلــك مناســباً، التأكــد مــن أن عائــالت املهاجريــن املفقوديــن 
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أو ضحايــا االختفــاء القــرسي أو الذيــن قُتلــوا أثنــاء الهجــرة ميكنهــا اســتخدام مثــل هــذه اآلليــات 
واالجــراءات25.

ضـامن أن املهاجريـن الذيـن وقعـوا ضحايـا لجرائـم أو شـهدوا جرائـم ميكنهـم املشـاركة وتقديـم . 5
األدلـة واإلدالء بشـهاداتهم يف اإلجـراءات القانونيـة، سـواء يتواجدون أو ال يف إقليـم الدولة املحركة 
للدعـوى؛ وميكنهـم القيـام بذلـك مـن دون خوف من الطـرد26. النظر يف منح وضـع قانوين للضحايا 

بـن املهاجريـن أو الشـهود عـىل الجرائم أثناء عمليـة الوصـول إىل العدالة.

وضــع إجــراءات ومعايــري رصيحــة وملزمــة )جــدران الحاميــة( تفصــل بــن مســؤويل نظــام العدالة . 6
الجنائيــة والهجــرة، وضــامن تطبيقهــا27. التأكــد مــن أن ســلطات الهجــرة ال تقــوم بعمليــات إنفــاذ 

يف األماكــن حيــث تُقــام العدالــة أو بالقــرب منهــا، مثــل املحاكــم ومراكــز الرشطــة املجتمعيــة.

ضــامن أن القضــاة واملحامــن واملدعــن العامــن املعنيــن أو الذيــن قــد يكونــون معنيــن . 7
باإلجــراءات املتعلقــة باملهاجريــن عــىل درايــة بالقانــون واملعايــري الدوليــة لحقــوق اإلنســان ذات 
الصلــة، ومتكينهــم مــن احــرتام والوفــاء مبســؤوليتهم يف التمســك بحقــوق اإلنســان للمهاجريــن 
ــم  ــن أداء أدواره ــن م ــة واملحام ــة العام ــة والنياب ــلطة القضائي ــن الس ــامن متك ــا. ض وحاميته
والتمســك بالضامنــات القانونيــة والعمليــة لالســتقاللية وعــدم االنحيــاز التــي يوجبهــا القانــون 

ــة28. ــري ذات الصل ــان واملعاي ــوق اإلنس ــدويل لحق ال

© OHCHR / Carlos Rodriguez 



27

 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

املبدأ 4

حامية أرواح املهاجرين وسالمتهم والحرص عىل إنقاذ جميع املهاجرين 
الذين يواجهون مخاطر تطال حياتهم أو سالمتهم وتقديم املساعدة 

الفورية لهم.

الخطوط التوجيهية

التأكــد مــن أن األطــر القانونيــة الوطنيــة ذات الصلــة والرتتيبــات الخاصــة بالتعــاون والتنســيق بن . 1
ــا للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان  الــدول تدعــم وتعــّزز فعاليــة نظــام البحــث واإلنقــاذ، وفًق

والقانــون الــدويل لالجئــن، وقانــون البحــار الــدويل، وغريهــا مــن املعايــري ذات الصلــة.

إنشــاء خدمــات مناســبة وفعالــة للبحــث واإلنقــاذ يف البحــر وتشــغيلها وصيانتهــا بغــض النظــر . 2
عــن الجنســية املفرتضــة أو الوضــع القانــوين للمهاجريــن املعرضــن للخطــر يف عــرض البحــر أو 
الظــروف التــي تحيــط بهــم. التأكــد مــن أن خدمــات البحــث واإلنقــاذ وســلطات التنســيق تعمــل 
ــة ويف الوقــت املناســب  ــم املســاعدة الرضوري ــم تقدي ــث يت يف إطــار فهــم واســع للخطــر، بحي
للمهاجريــن يف الســفن غــري الصالحــة لإلبحــار حتــى إذا مل يكونــوا عرضــة لخطــر الغــرق املبــارش. 
ضــامن حشــد جميــع مــوارد الدولــة واملــوارد األخــرى املمكنــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التعــاون 
بــن الــدول عنــد االقتضــاء، لالســتجابات يف مجــال البحــث واإلنقــاذ، مبــا يف ذلــك القيــام بدوريــات 
اســتباقية عندمــا تشــري تقييــامت املخاطــر املســتنرية إىل احتــامل وجــود املهاجريــن الذيــن قــد 

يحتاجــون إىل املســاعدة عــىل طــول طريــق بحــري معــن29.

بــذل كل جهــد ممكــن لحاميــة حــق املهاجريــن يف الحيــاة، أينــام كانــوا يف خطــر ســواء يف املــاء . 3
ــدات  ــع املع ــة وبجمي ــوارد الكافي ــزودة بامل ــاذ م ــات اإلنق ــن أن خدم ــد م ــىل األرض. التأك أو ع
الرضوريــة مثــل منــارات اإلنقــاذ. تجنــب التقاعــس واألفعــال التــي مــن املحتمــل أو املتوقّــع أن 
تتســبب يف مــوت غــري طبيعــي أو ســابق ألوانــه للمهاجريــن، أو تحرمهــم مــن عيــش كريــم30.

ــوق اإلنســان الخاصــة باالســتقبال . 4 ــري حق ــزال تســتويف معاي ــة للوصــول واإلن ــن آمن ــداد أماك إع
واملســاعدة. يجــب أن يتــم تزويــد نقــاط الوصــول واإلنــزال باملوظفــن املدربــن القادريــن عــىل 
فحــص االحتياجــات الطبيــة للوافديــن وتقديــم املســاعدة يف حــاالت الطــوارئ، وتقييــم حــاالت 
الهشاشــة، وتقديــم املســاعدة النفســية األوليــة، وتوفــري املعلومــات األساســية للمهاجريــن، مبــا يف 
ذلــك املعلومــات املتعلقــة بحقوقهــم. يجــب أن توفّــر نقــاط الوصــول املــأوى املناســب وفرصــة 
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ــوازم  ــة أو الل ــة الصحي ــوازم النظاف ــس ول ــات واملالب ــاء والبطاني ــام وامل ــع الطع ــة، وتوزي للراح
الصحيــة النســائية واملــواد الصحيــة31. وينبغــي أن تكــون املســاعدة غــري متييزيــة ومالمئــة ثقافيــاً 
ــم هــذه املســاعدة  ــة لإلعاقــة والعمــر32. ويجــب تقدي ــارات الجنســانية ومراعي ــة لالعتب ومراعي
ــة الحــدود أو  ــد الــرضورة عــىل مراقب ــة الالزمــة عن ــا األولوي ــد أو رشط، مــع إيالئه مــن دون قي

ــة أو إجــراءات اإلنفــاذ األخــرى. اإلجــراءات الرشطي

صياغــة إرشــادات واتفاقــات تشــغيلية مــع هيئــات الحاميــة الوطنيــة والجهــات الفاعلــة األخــرى . 5
ذات الصلــة التــي تضمــن اإلحالــة يف الوقــت املناســب والفعالــة للمهاجريــن الذيــن يحتاجــون 
إىل الحاميــة واملســاعدة، وخاصــة أولئــك الذيــن يحتاجــون إىل الدعــم النفــي والعاطفــي بعــد 
ــة. التأكــد  ــة الفعال اإلنقــاذ. ضــامن توفــري املعلومــات حــول إجــراءات اللجــوء ومســارات اإلحال
مــن تقديــم الدعــم املتخصــص كأولويــة ألولئــك الذيــن يعانــون مــن أكــرث الحــاالت هشاشــة، مبــا 
يف ذلــك الناجــن مــن غــرق الســفينة والصدمــات النفســية والتعذيــب واالتجــار بالبــرش والعنــف 
الجنــي والعنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي. االســتجابة عــىل وجــه التحديــد لالحتياجــات 
الخاصــة باألطفــال الذيــن تــم إنقاذهــم، ســواء كانــوا يســافرون مــع أرسهــم أو األوصيــاء عليهــم 

أو تــم فصلهــم عنهــم أو يســافرون غــري مصحوبــن33.

التأكــد مــن أن املســؤولن عــن البحــث واإلنقــاذ أو تقديــم املســاعدة مدربــون بشــكل صحيــح . 6
ويفهمــون التزامهــم األســايس بإنقــاذ الحيــاة ويتمســكون مببــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة، مبــا يف 
ذلــك يف ســياق عمليــات اإلنقــاذ وترتيبــات النــزول وضــامن حقــوق اإلنســان والســالمة والكرامــة 

لألشــخاص الذيــن تــم إنقاذهــم وتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة34.

التأكــد مــن عــدم تجريــم أو معاقبــة املنظــامت واألفــراد الذيــن ينقــذون املهاجريــن أو يقدمــون . 7
املســاعدة للمهاجريــن ألجــل ذلــك. عنــد الــرضورة، وبنــاء عليــه، ينبغــي تعديــل الترشيعــات35.

تعزيــز الجهــود والتعــاون عــىل األصعــدة الوطنيــة والثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة، للبحــث عــن . 8
األشــخاص الذيــن فقــدوا أو القــوا حتفهــم يف رحلتهــم، وتســهيل اســتعادة رفاتهــم والتعــرف عــىل 
هويتهــا ونقلهــا، وإخطــار عائالتهــم بأمــان وبالشــكل املناســب. متكــن أقربائهــم مــن الوصــول 
إىل العدالــة وعنــد االقتضــاء - كــام هــو الحــال يف ســياق حــاالت االختفــاء القــرسي أو الوفيــات 

الناجمــة عــن االســتخدام التعســفي أو املــيء للقــوة - واالنتصــاف الفعــال36.
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

املبدأ 5

التأكد من أن جميع إجراءات إدارة الحدود تحمي حقوق اإلنسان.

الخطوط التوجيهية

حاميــة حــق جميــع األشــخاص يف مغــادرة أي بلــد، مبــا يف ذلــك بلدهــم. ضــامن أن الترشيعــات . 1
والتدابــري واملامرســات املرتبطــة بــإدارة الهجــرة والحــدود تتوافــق مــع معايــري حقــوق اإلنســان، 
وتراعــي األطفــال والفــروق بــن الجنســن، وال تؤثّــر ســلبًا عــىل حقــوق اإلنســان وكرامــة 

ــن37. املهاجري

ــري منتظــم أو مبســاعدة أحــد . 2 ــور الحــدود بشــكل غ ــم أي مهاجــر لعب ــدم تجري ــن ع ــد م التأك
ــن38. امليرّسي

حظــر تدابــري إدارة الحــدود التــي تســبب انتهــاكات أو تجــاوزات يف حقــوق اإلنســان أو تزيــد مــن . 3
احتــامل حدوثهــا39. حظــر االســتخدام املفــرط للقــوة ومامرســات مراقبــة الحــدود الخطــرة، مثــل 

اســتخدام خراطيــم امليــاه والــكالب ضــد املهاجريــن.

اتخــاذ جميــع التدابــري املعقولــة لتقليــص وقــت تأخــري املهاجريــن عنــد الحــدود أو نقــاط العبــور . 4
ــاالت  ــدود وح ــراءات الح ــالل إج ــة خ ــانية الكافي ــاعدة اإلنس ــري املس ــم. توف ــرى يف رحلته األخ
التأخــري. وتشــمل املســاعدة اإلنســانية توفــري املــأوى ومرافــق امليــاه والــرصف الصحــي املراعيــة 
ــة،  ــات الصحــة الجنســية واإلنجابي ــك خدم ــا يف ذل ــة، مب ــة الطبي ــارات الجنســانية والرعاي لالعتب
والغــذاء املناســب ثقافيًــا، وينبغــي أن تفــي املســاعدة باالحتياجــات املحــددة للمهاجريــن، مبــن 
ــار الســن واألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة. فيهــم األطفــال والنســاء الحوامــل واملرضعــات وكب

ــن، . 5 ــد وصــول املهاجري ــن بع ــت ممك ــة يف أرسع وق ــم الفردي ــذ إجــراءات الفحــص والتقيي تنفي
بحيــث ميكــن تحديــد أولئــك الذيــن هــم يف حــاالت هشاشــة عىل الفــور ومــن دون متييــز، وميكن 
إحالتهــم إىل الخدمــات املناســبة وهيئــات الحاميــة. التأكــد مــن وجــود عــدد كاف مــن الخــباء 

األكّفــاء عــىل الحــدود الســتكامل عمليــات الفحــص واإلحالــة القامئــة عــىل حقــوق اإلنســان40.

إنشــاء أو تعزيــز آليــات عمليــة وفعالــة لتقييــم حالــة حقوق اإلنســان الفرديــة لجميــع املهاجرين . 6
ومنــع أو تعليــق أي طــرد حتــى يتــم االنتهــاء مــن عمليــات التقييــم واالســتئناف41. عند الــرضورة، 
ميكــن إجــراء هــذا التقييــم باإلضافــة إىل إجــراء مقابــالت لتحديــد طلبــات اللجــوء أو قبــل إجرائها 
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أو يف الوقــت نفســه. وينبغــي إجــراء هــذه التقييــامت مــن دون املســاس بحــق الشــخص يف طلب 
اللجــوء. يجــب عىل آليــة التقييــم أن42:

تنفذ من قبل موظفن مؤهلن.	 

تتمكــن مــن تقييــم مخاطــر وحقــوق املهاجريــن األفــراد، مبــا يف ذلــك حاجتهــم إىل الحاميــة 	 
مــن أي نــوع.

ــراء 	  ــم إج ــن يت ــخاص الذي ــكايف لألش ــت ال ــاء الوق ــع إعط ــب، م ــت املناس ــل يف الوق تعم
ــاء. ــد االقتض ــاف عن ــبل االنتص ــامس س ــم والت ــرض قضيته ــم لع ــالت معه املقاب

تتيح املشورة القانونية املختصة والتمثيل القانوين للمهاجرين.	 

متتلك القدرة عىل الوصول إىل جميع املستندات املتعلقة بقضية.	 

تبر قراراتها كتابيًا بلغة وشكل يفهمهام املهاجر املعني.	 

ــد 	  ــاين عن ــاس إنس ــىل أس ــرة ع ــابية يف الهج ــلطة االستنس ــة س ــة ملامرس ــع بالصالحي تتمت
ــة. ــل البيئي ــاخ والعوام ــري املن ــبب تغ ــن بس ــن النازح ــك للمهاجري ــا يف ذل ــاء، مب االقتض

تقدم معلومات عن سبل االنتصاف املتاحة.	 

تكون قادرة عىل ترتيب اإلحاالت املناسبة.	 

ضــامن عــدم مصــادرة ممتلــكات املهاجريــن الشــخصية مــن قبــل ســلطات الحــدود إال عندمــا . 7
ــري  ــادرة للمعاي ــوين باملص ــل اإلذن القان ــب أن ميتث ــون. يج ــب القان ــك مبوج ــة بذل ــون مخول تك
الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ويحــّد ويبــّن بوضــوح الظــروف التــي تجــوز فيهــا املصــادرة ويضــع 

ــكات املصــادرة43. ــادة املمتل إجــراءات واضحــة إلع

ضــامن تدريــب الســلطات الحدوديــة بشــكل صحيــح وفهــم التزاماتهــا باحــرتام حقــوق اإلنســان . 8
للمهاجريــن وحاميتهــا وإعاملهــا، باإلضافــة إىل اإلســاءات التــي قــد يتعــرض لهــا املهاجــرون أثنــاء 
عمليــة الهجــرة. يجــب أن تعتمــد املــواد التدريبيــة عــىل الخــبات الحقيقيــة للمهاجريــن عنــد 
عبــور الحــدود، ويجــب أن تحلــل عوامــل الخطــر املختلفــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي قــد 

تواجههــا مجموعــات مختلفــة مــن املهاجريــن44.

عندمــا تحــدث انتهــاكات وتجــاوزات لحقــوق اإلنســان عنــد الحــدود، التأكــد من إجــراء تحقيقات . 9
عاجلــة وعــىل نحــو صحيــح، ومــن متكــن املهاجريــن مــن الوصــول إىل آليــات الشــكاوى الفعالــة 
ــز عــىل أي أســاس. ويف هــذا املوضــوع وغــريه مــن شــواغل إدارة  واالنتصــاف مــن دون أي متيي
ــم  ــوض األم ــب مف ــل مكت ــن قب ــا م ــوىص به ــة امل ــادئ والخطــوط التوجيهيّ ــاع املب الحــدود، اتب

ــة45. ــق بحقــوق اإلنســان عــىل الحــدود الدوليّ املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان فيــام يتعلّ



31

 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

املبدأ 6

التأكد من أن جميع موظفي شؤون العائدين يحرتمون متاًما حقوق 
اإلنسان للمهاجرين وميتثلون للقانون الدويل.

الخطوط التوجيهية

ضــامن تبليــغ الســلطات القضائيــة واإلداريــة ذات الصلــة وتنفيــذ املوجبــات القانونيــة لضــامن . 1
عــدم رد أي شــخص، بغــض النظــر عــن وضعــه، إىل مــكان توجــد فيــه أســباب ملحوظــة لالعتقــاد 
بأنــه ميكــن أن يكــون عرضــة لخطــر التعذيــب أو غــريه مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية 
ــك:  ــا يف ذل ــان، مب ــوق اإلنس ــرية لحق ــاكات الخط ــن االنته ــا م ــة أو غريه ــانية أو املهين أو الالإنس
االختفــاء القــرسي ؛ تهديــدات لحريــة وأمــن الشــخص؛ مخاطــر عــىل حياتــه )مبــا يف ذلــك عــدم 
ــث ال  ــانية ، حي ــة اإلنس ــة للكرام ــية مخالف ــروف معيش ــة( ؛ ظ ــة الالزم ــة الطبي ــود الرعاي وج
يســتطيع الشــخص تأمــن االحتياجــات األساســية؛ أشــكال خطــرية مــن التمييــز؛ أو خطــر اإلعــادة 
ــري  ــري إدارة الهجــرة غ ــب وتداب ــري مكافحــة التهري ــف تداب ــة46. يجــب أال تخال ــة بالجمل القرسي
النظاميــة )مثــل إنشــاء مناطــق خاصــة يف املطــارات أو اتفاقيــات إعــادة القبــول( حظــر اإلعــادة 

القرسيــة ويجــب أن تحــرتم حقــوق اإلنســان للمهاجريــن وتحميهــا وتقــوم بإعاملهــا47.

تنفيــذ املوجــب القانــوين بكفالــة عــدم حــدوث عمليــات طــرد تعســفية أو جامعيــة، عــىل ســبيل . 2
ــة متــارس  ــوراء، يف أي منطق ــع إىل ال ــات الجــّر إىل عــرض البحــر والدف ــق عملي ــال عــن طري املث
عليهــا الدولــة الواليــة القضائيــة أو الســيطرة الفعليــة، مبــا يف ذلــك املناطــق الواقعــة خــارج إقليــم 

الدولــة الطــاردة، املناطــق الحدوديــة، ويف أعــايل البحــار48.

يجــب أن يتــم تبليــغ أي مهاجــر يُطلــب منــه املوافقــة عــىل عمليــة العــودة الطوعيــة، بالخيــار . 3
الــذي يتّخــذه بشــكل كامــل ومجــدي، والحصــول عــىل معلومــات حديثــة ودقيقــة وموضوعيــة، 
مبــا يف ذلــك مــكان العــودة والظــروف املحيطــة بــه. يجــب إعطــاء املوافقــة بطريقــة خاليــة مــن 
أي إكــراه. ويعنــي ذلــك، مــن جملــة أمــور أخــرى، أنــه ال يجــوز أن يتعــرض املهاجــر للعنــف أو 
ســوء املعاملــة الهادفــة إىل فــرض االمتثــال أو التهديــد الفعــيل أو الضمنــي باالحتجــاز التعســفي 

أو إىل أجــٍل غــري مســمى أو احتجــازه يف ظــروف غــري مالمئــة49.

بــذل الجهــود لتمكــن املهاجريــن العائديــن مــن اختيــار الدولــة التــي يرغبــون بالعــودة إليهــا، . 4
رهنــا مبوافقــة تلــك الدولــة. التأكــد مــن أن يحظــى حــق املهاجــر )وأي شــخص( بالعــودة إىل بلده 
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باالحــرتام يف القانــون ويف املامرســة. ينطــوي هــذا الحــق، مــن جملــة أمــور أخــرى، عــىل عــدم 
حرمــان أي مهاجــر مــن جنســيته أو وثائــق ســفره بشــكل تعســفي50.

ضــامن أن تتــم عمليــة العــودة وفًقــا للقانــون الــدويل فقــط، يف ظــروف آمنــة وبكرامــة. احــرتام . 5
الضامنــات اإلجرائيــة ومرافقــة األطفــال طــوال عمليــة العــودة. ال ينبغــي أن يتعــرض املهاجــرون 
ــة أو  ــب الدول ــن جان ــان م ــوق اإلنس ــاوزات يف حق ــاكات أو تج ــم إىل انته ــم إعادته ــن تت الذي
ــال  ــدم التعــرض لالعتق ــور أخــرى، ع ــة أم ــن جمل ــك، م ــي ذل ــة الخاصــة؛ ويعن ــات الفاعل الجه

ــزاز. ــة أو االبت التعســفي أو العنــف أو ســوء املعامل

يجــب أن تكــون املصالــح الفضــىل للطفــل االعتبــار الرئيــي يف القــرارات املتعلقــة بالعــودة. يعني . 6
ذلــك أنــه يجــب اعــادة األطفــال فقــط عندمــا يتــم تحديــد ذلــك ضمــن مصلحتهــم الفضــىل. وال 
ميكــن لالعتبــارات مثــل تلــك املتعلقــة بالتحكــم العــام يف الهجــرة، أن تتجــاوز اعتبــارات املصلحــة 
الفضــىل مثــالً، مــن بــن أمــور أخــرى، وحــدة األرسة والبقــاء والتطــّور51. ينبغــي اعتــامد إجــراءات 

لتحديــد املصالــح الفضــىل بشــكل رســمي52، التــي قــد تنطبــق عليهــا الضامنــات التاليــة:

أن يكــون إجــراًء رســميًا ومتعــدد االختصاصــات، يقــوم بــه ممثلــون مســتقلون عن ســلطات 	 
الهجــرة، مبــا يف ذلــك مشــاركة مهمــة مــن جانــب الســلطات املســؤولة عــن حاميــة الطفــل 
ورفاهــه والجهــات الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة، مثــل أوليــاء األمــور واألوصيــاء واملمثلــن 

القانونيــن، باإلضافــة اىل الطفــل.

احتــواء ضامنــات مناســبة. تشــمل هــذه الحقــوق، مــن جملــة أمــور أخــرى، حقــوق الطفــل 	 
يف االســتامع إليــه، وحصولــه عــىل متثيــل قانــوين مختــص ومســتقل.

تقييم جميع الحلول املتاحة للطفل بشكل عادل ومتساو.	 

مراعــاة العوامــل التــي تؤثــر عــىل منــو الطفــل وبقائــه بشــكل كامــل ومــا إذا كان بإمكانــه 	 
العــودة إىل ظــروف آمنــة ومالئــة، مبــا يف ذلــك الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة يف البلــد 

األصــيل للطفــل.

ــة 	  ــبة والحضان ــة املناس ــن الرعاي ــن تأم ــن املمك ــا إذا كان م ــة وم ــة األرسي ــاة البيئ مراع
للطفــل53.

عندمــا تُعتــب العــودة ال تصــب يف مصلحــة الطفــل الفضــىل، إبقــاء العائــالت مًعــا يف بلــد اإلقامــة . 7
عوًضــا عــن نقــل الوالديــن بــدون أطفالهم54.عنــد عــودة األطفــال غــري املصحوبــن واملنفصلــن 
ــود البحــث عــن األرس  ــة جه ــاون دول املنشــأ ودول املقصــد ملتابع ــم، يجــب أن تتع عــن ذويه

وجمــع شــملها بعــد العــودة.
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ضــامن العــودة املســتدامة مــن خــالل التخفيــف مــن املخاطر التــي يواجههــا العائــدون يف بلدهم . 8
األصــيل. تنفيــذ جميــع التدابــري املمكنــة التــي متّكــن املهاجريــن العائديــن مــن التمتــع بحقــوق 
ــة  ــة الصحي ــة والرعاي ــة االجتامعي ــك اســتحقاقاتهم يف الحامي ــا يف ذل ــم، مب اإلنســان الخاصــة به
واملســتوى املعيــيش املالئــم والعمــل الالئــق والتعليــم والعدالــة55. ينبغــي أن تقــّدم دول العــودة 
ــة  ــا لتلبي ــة ومصممــة خصيًص ــدول املســتقِبلة، إذا اقتــى األمــر، برامــج إعــادة إدمــاج فعال وال
االحتياجــات املختلفــة للعائديــن، عــىل أســاس الســن والنــوع االجتامعــي وعوامــل أخــرى. إعــداد 
خطــة إلعــادة اإلدمــاج املســتدام والتقييــم املســتمر، وذلــك بقــدر املســتطاع لجميــع العائديــن، 
ــل  ــري مســتهدفة مث ــه. ينبغــي أن تتضمــن هــذه الخطــة تداب ــم إعادت ــل يت ــكل طف ــع ل وبالطب
الوصــول الفعــال إىل العدالــة والتعليــم والصحــة والحيــاة األرسيــة والحاميــة مــن جميــع أشــكال 
ــام  ــم يف دور األيت ــي إيواءه ــال؛ وال ينبغ ــد األطف ــودة إىل ترشي ــؤدي الع ــي أال ت ــف56. ينبغ العن
ــؤدي إىل االقصــاء  ــة الســكنية أو أي وضــع مــن شــأنه أن يــرض بتطورهــم أو ي أو مرافــق الرعاي
االجتامعــي57. يجــب عــدم إعــادة املهاجريــن إىل املناطــق التــي تعــاين مــن طقــس متطــرف أو 
ــل لرصــد مخاطــر  ــدى الطوي ــغ مســتقلة وعــىل امل ــات تبلي ــة. وضــع آلي ــة بطيئ ظواهــر مناخي

انتهــاكات حقــوق اإلنســان وحدوثهــا، وذلــك بعــد عــودة املهاجريــن59. 

ــات مســتقلة لرصــد . 9 ــوايل آلي ــىل الت ــدول املســتقبلة أن تنشــئ ع ــودة وال ــىل دول الع ــي ع ينبغ
حقــوق اإلنســان يف عمليــات مــا قبــل ترحيــل املهاجريــن وعودتهــم ومرحلــة مــا بعــد عودتهــم. 

يتوجــب عــىل اآلليــات60:

التأكــد مــن أن عمليــات اإلعــادة ال تنتهــك مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة، أو الحــق يف طلــب 	 
اللجــوء، أو حظــر الطــرد التعســفي والجامعي.

ضــامن إجــراء تحقيقــات فوريــة وغــري منحــازة يف جميــع اّدعــاءات انتهــاك حقــوق اإلنســان 	 
أثنــاء عمليــة العــودة.

رصــد حقــوق اإلنســان للمهاجريــن، ســواء ألولئــك الذيــن عــادوا طوعيــاً والذيــن يُعــادون 	 
قــرساً.

ضامن وصول جميع املهاجرين العائدين إىل آليات الشكاوى واالنتصاف الفعالة.	 

وضــع آليــات إداريــة وترشيعيــة مناســبة ملنــح وضــع قانــوين للمهاجريــن الذيــن ال يســتطيعون . 10
العــودة، مبــا يف ذلــك أولئــك الذيــن ال ميكــن ترحيلهــم ألســباب تتعلــق بالحظــر األســايس لعــدم 
اإلعــادة القرسيــة أو االلتزامــات األخــرى مبوجــب القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، أو أولئــك 
الذيــن تــم رفــض طلبهــم يف أرايض بلدهــم األصــيل أو يف مــكان إقامتهــم املعتــاد، وكذلــك أولئــك 
الذيــن متنعهــم العقبــات العمليــة مــن العــودة إىل بلدهــم األصــيل أو محــل إقامتهــم. عــدم حجز 

املهاجريــن الذيــن ال ميكــن إعادتهــم إىل أجــل غــري مســمى أو بشــكل ممتــد61.
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إذا كانــت العــودة قرسيــة أم طوعيــة، مراعــاة أحــكام "العــودة أو الرتحيــل القائــم عــىل حقــوق . 11
ــة املــوىص بهــا مــن قبــل مكتــب مفــوض األمــم  اإلنســان"، وفقــاً للمبــادئ والخطــوط التوجيهيّ

ــة 62. املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان فيــام يتعلّــق بحقــوق اإلنســان عــىل الحــدود الدوليّ

© OHCHR / Carlos Rodriguezt
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

املبدأ 7

حامية املهاجرين من التعذيب وجميع أشكال العنف واالستغالل، سواء 
صدرت عن الدولة أو جهات خاصة.

الخطوط التوجيهية

اتخــاذ تدابــري ملنــع التعذيــب وجميع أشــكال االســتغالل والعنــف ضد املهاجريــن واالســتجابة لها، . 1
ســواء مــن جانــب مؤسســات الدولــة أو املســؤولن أو الهيئــات الخاصــة أو األفــراد63. التأكــد مــن 
أن التدابــري املتخــذة ســتمنع تكــرار االنتهــاكات وتكــون متاحــة لجميــع املهاجريــن. ويجــب عنــد 
وضعهــا، استشــارة املهاجريــن ومنظامتهــم وكذلــك الخــباء يف نظــام العدالــة الجنائيــة وممثــيل 
منظــامت أصحــاب العمــل والعــامل. يجــب أن تلتــزم جميــع مرافــق الهجــرة مبعايــري منــع العنف 
واالســتجابة لــه، مبــا يف ذلــك العنــف الجنــي والعنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي. ينبغــي 
ــا التعذيــب  ــن مرافــق الهجــرة املســاعدة ومســكن آمــن للمهاجريــن الذيــن هــم ضحاي أن تؤّم

والعنــف واالســتغالل.

ــتغالل . 2 ــر اس ــن مخاط ــل م ــات، تقل ــك املامرس ــات، وكذل ــات والسياس ــن أن الترشيع ــد م التأك
املهاجريــن مــن جانــب أولئــك الذيــن يقدمــون لهــم خدمــات أو يعملــون يف القطاعــات الرســمية 
ــك خطــر التعــرض للعمــل الجــبي أو االتجــار باألشــخاص. ضــامن  ــا يف ذل ــري الرســمية، مب أو غ
ــك أســوأ أشــكال عمــل األطفــال64. ــداء، مبــا يف ذل ــن مــن االســتغالل واالعت ــة األطفــال املهاجري حامي

ــن الناجــن مــن العنــف واالســتغالل. . 3 ــة ويســهل الوصــول إليهــا للمهاجري إنشــاء خدمــات رسي
ينبغــي أن تشــمل هــذه الخدمــات الرعايــة الصحيــة، وتقديــم املشــورة، وإعــداد التقاريــر وآليــات 
ــىل  ــول ع ــن الحص ــاح للمهاجري ــي أن يت ــة65. ينبغ ــة الفعال ــات اإلحال ــكاوى، وترتيب ــم الش تقدي
الرعايــة الطبيــة، وخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، واألدويــة األساســية، فضــالً عــن الدعــم 
ــم66.  ــادة تأهيله ــم وإع ــم للمســاعدة يف تعافيه ــن أشــكال الدع ــريه م ــي وغ النفــي واالجتامع
ــن  ــن وارُسهــم الذي ــوق اإلنســان للمهاجري ــم حق ــىل فه ــات ع ــي الخدم ــب مقدم يجــب تدري
تأثــروا بالعنــف، واالســتجابة الحتياجاتهــم، والتغلــب عــىل التحيــز ضــد املهاجريــن67. يجــب أن 
ــي  ــف الجن ــزيل والعن ــف املن ــك العن ــا يف ذل ــف، مب ــال العن ــن يف مج ــارب املهاجري ــج تج تعال
القائــم عــىل النــوع االجتامعــي مــع تفــادي االيــذاء أو الصدمــة النفســية أو الــرضر. ضــامن إتاحــة 
املعلومــات ذات الصلــة بالحاميــة والخدمــات والحقــوق للمهاجريــن يف صيغــة ولغــة يفهمونهــا 

وبطريقــة تناســب أعامرهــم.
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تعزيــز اســتجابات إنفــاذ القانــون والعدالــة الجنائيــة للعنــف ضــد املهاجريــن واســتغاللهم. ضامن . 4
التحقيــق عــىل الفــور وبشــكل مســتقل وفعــال ومقاضــاة أي اســتخدام مزعــوم للقــوة املفرطــة، 
مبــا يف ذلــك القــوة القاتلــة، وأي عمــل مزعــوم مــن أعــامل العنــف ضــد املهاجريــن أو اســتغاللهم، 

بغــض النظــر عــن وضعهــم ومــا إذا كان الجــاين املزعــوم يتــرصف بصفــة عامــة أو خاصــة68.

اتخــاذ تدابــري لتشــجيع املهاجريــن عــىل اإلبــالغ عــن الجرائــم املرتكبــة بحقهــم. ولتســهيل ذلــك، . 5
ــم  ــن الجرائ ــالغ ع ــن اإلب ــن م ــن املهاجري ــة متّك ــة وملزِم ــة رصيح ــدران حامي ــاء ج ــب انش يج
ــدون خــوف  ــة، وتلقــي املســاعدة والدعــم املناســبن ب ــة الجنائي واملشــاركة يف إجــراءات العدال
ــن69. التأكــد  ــم القبــض عليهــم أو احتجازهــم أو طردهــم بســبب وضعهــم كمهاجري مــن أن يت
مــن تناســب العقوبــات املفروضــة عــىل مــن يســتغل املهاجريــن أو يرتكــب العنــف ضدهــم، مــع 

خطــورة الجرميــة70.

© ILO / M. Crozet
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املبدأ 8

التمسك بحق املهاجرين يف الحرية وحاميتهم من جميع أشكال االحتجاز 
التعسفي. بذل جهود مستهدفة لوقف االحتجاز غري القانوين أو التعسفي 

للمهاجرين. منع احتجاز األطفال بسبب وضعهم كمهاجرين أو وضع 
والديهم.

الخطوط التوجيهية

تأســيس قرينــة يف القانــون ضــد احتجــاز املهاجريــن والطلــب مــن الهيئــات اإلداريــة والقضائيــة . 1
ــا، وذلــك مــن خــالل وضــع خطــط وطنيــة إلنهــاء  أن تفــرتض لصالــح الحريــة71. العمــل تدريجيً

جميــع أشــكال احتجــاز املهاجريــن72.

إعطــاء األولويــة لتنفيــذ بدائــل احتجــاز مجتمعيــة وغــري ســالبة للحريــة تحــرتم حقــوق اإلنســان . 2
للمهاجريــن احرتاًمــا كامــاًل وتســتند إىل أخالقيــات الرعايــة بــدالً مــن اإلنفــاذ73.

تجنــب احتجــاز األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة أو الذيــن يتعرضــون بشــكل خــاص لخطــر . 3
االســتغالل أو اإليــذاء أو العنــف الجنــي أو القائــم عــىل النــوع االجتامعــي أو غــريه مــن أشــكال 
ــات،  ــل واملرضع ــاء الحوام ــرى، النس ــور أخ ــة أم ــن جمل ــخاص، م ــؤالء األش ــمل ه ــف. يش العن
واملســنن، واألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة، والناجــن مــن التعذيــب أو الصدمــات، 
واملهاجريــن ذوي احتياجــات صحيــة بدنيــة أو عقليــة خاصــة، املثليــات واملثليــن ومزدوجــي امليل 

الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحامــيل صفــات الجنســن، وعدميــي الجنســية74.

ال يجــوز أبــداً احتجــاز األطفــال ألغــراض الهجــرة، حتــى لفــرتات قصــرية، مهــام كان وضعهــم أو . 4
وضــع والديهــم75. تحديــد حــق األطفــال يف الحيــاة والحــق يف حيــاة أرسيــة كأولويــة، مــن خــالل 
إيجــاد بدائــل الحتجــاز العائلــة بأكملهــا. ال يجــوز أبــداً احتجــاز األطفــال الذيــن يكــون أوليــاء 

أمورهــم أو أوصياؤهــم محتجزيــن وذلــك بهــدف الحفــاظ عــىل وحــدة األرسة76.

التأكــد مــن تنفيــذ الضامنــات اإلجرائيــة بالكامــل، وذلــك يف الظــروف االســتثنائية حيــث يُعتمــد . 5
احتجــاز املهاجريــن. فيــام يــيل هــذه الضامنــات:

تحدد أسباب االحتجاز يف القانون بوضوح77.	 
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ــام، ومبساعدة 	  ــاً، بلغة وشكل يفهمونه ــفهياً وكتابيّ ــباب للمهاجرين ش ــب توضيح األس توج
مرتجم فوري إذا لزم األمر78.

متنع إصدار أمر االحتجاز إال من قبل املحكمة القانونية.	 

تنــّص عــىل أن االحتجــاز يتــم تحديــده يف كل حالــة عــىل حــدة، ويعتــب تدبــريًا اســتثنائيًا من 	 
تدابــري املــالذ األخــري، ويجــب أن يســتمر ألقــرص فرتة.

تتطلب أن تتضمن أوامر االحتجاز معلومات حول حقوق الفرد ذات الصلة بالقرار79.	 

تتطلــب اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، مبــا يف ذلــك الحصــول عــىل املشــورة القانونيــة 	 
وضامنــات املحاكمــة العادلة.

للمهاجــر املحــروم مــن الحريــة إمكانيــة اللجــوء الفــوري إىل محــام مســتقل، وينبغــي أن 	 
يكــون هــذا األخــري قــادراً عــىل زيــارة موكلــه وعــىل التواصــل معــه، وذلــك لضــامن فعاليــة 
حــق املهاجــر يف الطعــن يف قانونيــة احتجــازه، وكضــامن ضــد التعذيــب وغــريه مــن رضوب 

املعاملــة القاســية، واملعاملــة الالإنســانية أو املهينــة واالختفــاء القــرسي80.

تضمــن حــق املحتجزيــن يف الطعــن يف قانونيــة أي حرمــان مــن الحريــة يف الوقــت املناســب 	 
أمــام املحكمــة. يجــب أن تكــون هــذه املحكمــة مســتقلة عــن ســلطة االحتجــاز وأن تكــون 

مخّولــة بإصــدار أمــر باإلفــراج الفــوري عــن املحتجــز إذا تبــن أن االحتجــاز غــري قانــوين81.

ــع أشــكال االحتجــاز اإللزامــي أو ألجــل غــري مســمى، وتضمــن أن يكــون أي 	  تحظــر جمي
ــدة. ــا ومتناســبًا ومحــدود امل اســتخدام لالحتجــاز رضوريً

ــي 	  ــة الت ــل مناســبة غــري ســالبة للحري ــر بدائ ــة عــدم توف تســمح باالحتجــاز فقــط يف حال
تحمــل الهــدف القانــوين نفســه، مــع تقديــم مــبرات فيــام يتعلــق بــكل قضيــة فرديــة عــن 

ســبب كــون االحتجــاز التدبــري الوحيــد املتــاح82.

ينبغــي أن تحــرتم ظــروف االحتجــاز الكرامــة األساســية للشــخص وتفــي باملعايــري الدنيــا للقانــون . 6
الــدويل، يتضمــن ذلك83:

ــرض 	  ــروف الغ ــس الظ ــث تعك ــن، حي ــاز املهاجري ــدف احتج ــوح به ــق بوض ــد مراف تحدي
ــبيهة  ــق الش ــن املراف ــا م ــة أو غريه ــجون جنائي ــداً يف س ــرون أب ــز املهاج اإلداري. ال يُحتج

ــرة84. ــق بالهج ــباب تتعل ــجون ألس بالس

ال تطبــق أي قيــود مفروضــة عــىل حريــة التنقــل أو االســتقاللية الشــخصية يف بيئــة االحتجاز 	 
إال بالقــدر الــالزم لحاميــة حقــوق اآلخريــن والحفــاظ عــىل النظــام العام85.
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ضــامن خضــوع جميــع األماكــن التــي قــد يحــدث فيهــا احتجــاز للمهاجريــن لرصــد فعــال مــن . 7
ــوق  ــة حق ــك لحامي ــان وذل ــوق اإلنس ــح يف حق ــاص رصي ــع باختص ــتقلة تتمت ــات مس ــل آلي قب
املهاجريــن املحرومــن مــن حريتهــم، مبــا يف ذلــك األطفــال، ومنــع أي عمــل مــن أعــامل التعذيــب 
أو غــريه مــن أشــكال ســوء املعاملــة والتصــدي لهــا والعنــف، مبــا يف ذلــك العنــف القائــم عــىل 
ــن أدوار  ــوح كل م ــدد بوض ــامن ان تُح ــد. ض ــارات الرص ــد زي ــام بع ــي واالنتق ــوع االجتامع الن
ــون.  ــي يحددهــا القان ــات املناســبة الت ــات الرصــد وضــامن مامرســتها الصالحي ومســؤوليات آلي

يجــب أن تشــمل ســلطاتهم ســلطة:

زيارة أي مكان قد يحتجز فيه املهاجرون، من دون سابق إنذار.	 

اختيار األماكن التي يرغبون بزيارتها واألشخاص الذين يودون مقابلتهم.	 

ــش 	  ــارات التفتي ــل زي ــر قب ــب التقاري ــا، وطل ــون إليه ــة يحتاج ــىل أي معلوم ــول ع الحص
ــة. ــتجابة رسيع ــىل اس ــول ع ــا، والحص ــا وبعده وأثناءه

إجــراء مقابــالت خاصــة )عنــد الــرضورة مبســاعدة مرتجــم( مــع املهاجريــن وأي شــخص آخــر 	 
قــد يقــدم معلومــات ذات صلــة.

نــرش نتائــج عمليــات التفتيــش والتوصيــات الخاصــة بهــم )مــع منــع الكشــف عــن 	 
املعلومــات التــي قــد تعــرض املهاجــر للخطــر(86.

اتخــاذ خطــوات لضــامن اســتجابة القنصليــات بفعاليــة الحتياجــات مواطنيهــا يف مراكــز احتجــاز . 8
ــول إىل  ــاعدة يف الوص ــة واملس ــاعدة القانوني ــري املس ــذه التداب ــمل ه ــي أن تش ــن. ينبغ املهاجري
ــذه  ــة ه ــة. ولتلبي ــاعدات املادي ــة واملس ــة الواجب ــراءات القانوني ــىل اإلج ــول ع ــة والحص العدال
ــب  ــة، وتدري ــة الكافي ــة واملالي ــوارد البرشي ــص امل ــات تخصي ــىل القنصلي ــب ع ــات، يج االحتياج

ــوق اإلنســان87. ــون حق ــن عــىل قان املوظفــن القنصلي

ــلطات . 9 ــز إىل الس ــر محتج ــذب مهاج ــأن ج ــم ب ــىل عل ــة ع ــلطات املعتِقل ــون الس ــب أن تك يج
ــه املســتنرية قــد يعرضــه للخطــر )عــىل ســبيل  ــك الشــخص وموافقت ــدون إدراك ذل ــة ب القنصلي
املثــال، املهاجريــن غــري النظاميــن واملثليــات واملثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري الهوية 

الجنســانية وحامــيل صفــات الجنســن(88.

ينبغــي مســاءلة الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة والقطــاع الخــاص، مبــا يف ذلــك قــوى األمــن، عن . 10
االعتقــال غــري القانــوين أو التعســفي، أو معايــري االعتقــال الضعيفــة، أو غريهــا مــن انتهــاكات أو 
تجــاوزات حقــوق اإلنســان. يحــق ألي مهاجــر معتقــل يعــاين مــن مثــل هــذه االنتهــاكات أو ســوء 

املعاملــة الحصــول عــىل االنتصــاف وجــب الــرضر الفعالــن89.
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ضامن أوسع حامية لوحدة أرسة املهاجرين وتسهيل ملّ شمل األرسة ومنع 
التدخل التعسفي أو غري القانوين يف حق املهاجرين يف التمتع بالحياة 

الخاصة واألرسية.

الخطوط التوجيهية

اتخــاذ خطــوات لضــامن عــدم فصــل العائــالت املهاجــرة أثنــاء النــزول مــن وســائل التنقــل وأثنــاء . 1
مراقبــة الحــدود، عنــد االســتقبال أو التســجيل أو أثنــاء االحتجــاز والرتحيــل. فالفصــل بــن أفــراد 
األرسة عــن طريــق ترحيــل أو إبعــاد أحــد أفرادهــا مــن إقليــم دولــة طــرف، أو خــالف ذلــك منــع 
أحــد أفــراد األرسة مــن الدخــول اىل اإلقليــم أو البقــاء فيــه، قــد يكــون مبثابــة تدخــل تعســفي أو 

غــري قانــوين يف حيــاة األرسة90.

عىل الصعيــد املحيل ويف العملیات الثنائیة واإلقلیمیة، تســهيل الجھود من أجل مل شــمل العائالت . 2
والحفاظ عليهــا91. وتعزيــز القنــوات النظاميــة للــم شــمل األرسة التــي يجــب أال متيّــز وأال تتضمــن 
أي قيــود غــري متناســبة مــع الســن أو الدخــل أو اللغــة. ضــامن عــدم معانــاة املهاجريــن وأفــراد 
ــق  ــامن ح ــك92. ض ــام بذل ــة للقي ــب وخيم ــن عواق ــمل األرسة، م ــون ملّ ش ــن يطلب ــم الذي أرسه
األطفــال بالتعبــري عــن آرائهــم بحريــة عندمــا يتــم اتخــاذ قــرارات حــول إمكانيــة ملّ شــملهم مــع 
أرسهــم93. ينبغــي أال يســتخدم ملّ شــمل األرسة أبــًدا لتبيــر العــودة العاجلــة يف غيــاب اإلجــراءات 

القانونيــة الواجبــة.

بــذل كل الجهــود لتعّقــب وملّ شــمل األطفــال غــري املصحوبــن أو املفصولــن عــن ذويهــم مــع . 3
أوليــاء أمورهــم، مبــا يتــالءم مــع املصالــح الفضــىل للطفــل، مــع مالحظــة أن ملّ الشــمل يف البلــد 
األصــيل قــد ال يصــب دامئــاً يف مصلحــة الطفــل الفضــىل94.  تبســيط وترسيــع اإلجــراءات التــي 
تســاعد األطفــال عــىل ملّ شــملهم مــع عائالتهــم وذلــك دون املســاس مبعايــري حقــوق اإلنســان. 
ــل، عــىل وجــه الخصــوص،  ــور الطف ــاء أم ــل أو أولي ــات الطف ــع طلب ــل م ــم التعام ضــامن أن يت

ــة95. ــة وإنســانية ومرسّع ــا لغــرض ملّ شــمل األرسة بطريقــة إيجابي ــة أو مغادرته لدخــول دول

ــار وجــود أشــكال مختلفــة مــن األرس خــالل عمليــات التســجيل وملّ . 4 ينبغــي األخــذ بعــن االعتب
الشــمل. ال ينبغــي أن تؤثــر االفرتاضــات الجنســانية أو غــري املتجانســة أو غريهــا مــن االفرتاضــات 

النمطيــة أو املســبقة عــىل تســجيل أو ملّ شــمل ممثــيل األرسة96.
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ضــامن مامرســة أوليــاء األمــور الذيــن تــم إبعادهــم لحقوقهــم بوحــدة األرسة وحضانــة أطفالهــم، . 5
مبــن فيهــم األطفــال املواطنــن يف الدولــة التــي تبعــد أوليــاء أمورهــم، أمــام محاكــم ذلــك البلــد، 
وذلــك عــب تأمــن املســاعدة القانونيــة والحاميــة القضائيــة واإلداريــة مــن جملــة أمــور أخــرى97.

ينبغي استقبال األرس املصحوبة باألطفال يف بيئة آمنة وصديقة للطفل98.. 6

© UN Photo / JC. McIlwaine
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ضامن حقوق اإلنسان لجميع األطفال يف إطار الهجرة، وضامن معاملة 
األطفال املهاجرين عىل أنّهم أطفال يف املقام األول وقبل كّل يشء.

الخطوط التوجيهية

ــن . 1 ــم م ــن وغريه ــال املهاجري ــة باألطف ــات املتعلق ــات والسياس ــة الترشيع ــع كاف ــداد ووض إع
األطفــال املتأثريــن بالهجــرة، مثــل أولئــك الذيــن ال يزالــون يف بلدانهــم األصليــة وكذلــك الذيــن 

ــتناد إىل: ــات باالس ــات والتوجيه ــة إىل املامرس ــن، باإلضاف ــن مهاجري ــن أبوي ــدون م يول

ــل 	  ــح الطف ــز، ومصال ــدم التميي ــادئ ع ــيام مب ــان، وال س ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال القان
الفضــىل، واملشــاركة الكاملــة لكافــة األطفــال، والبقــاء، والنمــو البــدين والعقــيل والروحــي 
واملعنــوي واالجتامعــي لألطفــال املهاجريــن واألطفــال املولديــن مــن أبويــن مهاجريــن. ال 
بــّد مــن األخــذ بعــن االعتبــار أّن مبــدأ املصالــح الفضــىل يراعــي اآلثار القصــرية، واملتوســطة، 

والطويلــة األجــل لإلجــراءات املتعلقــة بنــامء الطفــل99.

تغليــب مصالــح الطفــل الفضــىل عــىل أهــداف إدارة الهجــرة أو االعتبــارات اإلداريــة األخرى. 	 
معاملــة األطفــال يف إطــار الهجــرة يف املقــام األول وقبــل كّل يشء عــىل أنّهــم أطفــال. ينبغــي 

أن يتمتــع كّل األطفــال، بغــض النظــر عــن ســنهم، مبعايــري حامية متســاوية100.

يحق لألطفال مبا ييل:. 2

كافــة الضامنــات واإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، مبــا يف ذلــك الحــق يف التمثيــل القانــوين 	 
املؤهــل101.

ــر عليهــم وأخــذ آرائهــم 	  ــي تؤث ــة يف كافــة املســائل الت ــري عــن آرائهــم بحري الفــرص للتعب
ــاً لســنهم ونضجهــم102. ــار وفق هــذه بعــن االعتب

تزويدهــم باملعلومــات املناســبة لســنهم واملراعيــة للطفــل بشــأن حقوقهــم وأي إجــراءات 	 
هــم معنيــون بهــا103.

تقديــم اإلرشــاد حــول كيفيــة تفعيــل مبــدأ مصالــح الطفــل الفضــىل لألطفــال املهاجريــن. يســتند . 3
ــدويل لحقــوق اإلنســان واملامرســات الفضــىل، وتكــون متاحــة ملوظفــي  ــون ال اإلرشــاد إىل القان

حاميــة الطفــل واملســؤولن اآلخريــن املعنيــن104.
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ــة للفــرق . 4 ــد الســن مراعي ــة بعمــر املهاجــر، تكــون إجــراءات تحدي عنــد الشــك ألســباب معقول
ــىل  ــاملة ع ــامت ش ــتند إىل تقيي ــات، وتس ــددة التخصص ــا ومتع ــبة ثقافيً ــن، ومناس ــن الجنس ب
أيــدي علــامء نفــس وأخصائيــن اجتامعيــن مســتقلن ومؤهلــن، وتتــم هــذه اإلجــراءات بطريقــة 
آمنــة، ومناســبة للعمــر، وكرميــة. يجــب أن متتنــع الــدول امتناعــاً شــامالً عــن اســتخدام األســاليب 
الطبيــة القامئــة عــىل تحليــل فحــص العظــام واألســنان، مــن بــن جملــة أمــور، التــي قــد ال تكــون 
دقيقــة والتــي تظهــر هامًشــا كبــريًا مــن الخطــأ105.  يف حــاالت الغمــوض أو الشــك، يجــب إعطــاء 
فائــدة الشــك إىل الشــخص الــذي يتــم تقييمــه106. ويجــب أن تعلــق بالتــايل، خــالل تقييــم الســن، 
أي إجــراءات تقــي بعــودة الشــخص أو احتجــاز األطفــال. ال يســمح إطالقــاً باحتجــاز األطفــال 

بســبب وضعهــم أو وضــع أوليــاء أمورهــم كمهاجريــن. 

التأكــد بــأّن أنظمــة حاميــة الطفــل الوطنيــة، ســواء مــن حيــث تصميمهــا وعنــد تطبيقهــا، تراعــي . 5
يف برامجهــا وضــع األطفــال املهاجريــن واألطفــال املولوديــن مــن أبويــن مهاجريــن، واحتياجاتهــم 
وآرائهــم املميــزة107. التنســيق عــىل كّل مــن الصعيديــن املحــيل وعــب الحــدود يف سياســات ونظــم 
ــب  ــامن تدري ــان؛ وض ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــام بالقان ــا الت ــامن التزامه ــل لض ــة الطف حامي
الضبــاط املحتمــل تكليفهــم باســتقبال األطفــال املهاجريــن عــىل املامرســات الفضــىل منهــا عــىل 
ســبيل املثــال التواصــل مــع األطفــال. وضــامن توافــر األعــداد الكافيــة مــن الضبــاط املدربــن عــىل 

شــؤون حاميــة الطفــل يف كافــة مراحــل رحلــة الهجــرة قــدر املســتطاع108.

ــز الهجــرة أو . 6 ــاط يف مراك ــس الضب ــل، ولي ــة الطف ــن أن مســؤويل حامي ــد م ــن، التأك ــام أمك حيث
ــك  ــون ذل ــا ال يك ــن. وعندم ــال املهاجري ــون األطف ــن يعاين ــون، هــم الذي ــاذ القان ــن بإنف املكلف
ــا، التأكــد مــن أّن ســلطات الهجــرة أو ســلطات إنفــاذ القانــون عنــد الحــدود التــي تقــوم  ممكًن
مبعاينــة األطفــال قــد خضعــت لتدريــب محــدد يف مجــال حاميــة الطفــل والتواصــل مــع مراعــاة 
ــة األطفــال املهاجريــن إىل الخــباء  ــة الطفــل مــن إحال ــاط حامي احتياجاتهــم. يجــب متكــن ضب

ــة.  ــد مــن الفحوصــات، واملقابــالت، وتزويدهــم باملســاعدة والحامي املعنيــن إلجــراء مزي

تزويــد األطفــال املهاجريــن غــري املصحوبــن واملنفصلــن عــن ذويهــم بحاميــة ومســاعدة . 7
خاصــة109. وضــع أو تعزيــز آليــات الوصايــة. ضــامن تعيــن أوصيــاء مؤهلــن، ومدربن، ومســتقلن 
عــىل وجــه الرسعــة لتوفــري حاميــة ومســاعدة مراعيــة للمنظــور الجنســاين لكافــة األطفــال غــري 
املصحوبــن بذويهــم وتلــك األرس التــي يعيلهــا أطفــال، فــور تحديدهــا110. يحــال األطفــال غــري 
املصحوبــن بذويهــم والذيــن يفتقــرون لرتتيبــات رعايــة أرسيــة كافيــة إىل مرافــق اســتقبال خاصــة 
ــة لضــامن توفــري  ــك املخصصــة للبالغــن111. ووضــع خطــط إنفــاذ وطني بهــم، مســتقلة عــن تل

أوصيــاء مختصــن لكافــة األطفــال املهاجريــن غــري املصحوبــن بذويهــم.
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توفــري التدابــري املالمئــة ملتابعــة األطفــال املهاجريــن، وتقديــم الدعــم إليهــم، وضــامن انتقالهــم . 8
مبجــرد بلوغهــم ســن الثامنــة عــرش، بخاصــة األطفــال الذيــن ســيغادرون ســياق رعايــة معينــة. 
التأكــد مــن تزويدهــم باملعلومــات الالزمــة، ومنحهــم اإلمكانيــات للحصــول عــىل وضــع هجــرة 
منتظــم طويــل األجــل، وحصولهــم عــىل مســاعدة يف الرعايــة االجتامعيــة، وإتاحــة الفــرص أمامهم 

ملتابعــة تحصيلهــم العلمــي واندماجهــم يف ســوق العمــل112.

ضــامن التســجيل الصحيــح لــكّل طفــل مولــود يف ســياق الهجــرة، مــن دون أي تكاليــف إضافيــة . 9
بغــض النظــر عــن وضــع الهجــرة أو اإلقامــة الــذي منــح لويل/أوليــاء أمــره أو ألوصيــاء آخريــن113. 

© OHCHR / Carlos Rodriguez 
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

املبدأ 11

حامية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات املهاجرات.

الخطوط التوجيهية

تصميــم ترشيعــات وسياســات، وبرامــج لتلبيــة االحتياجــات والحقوق الخاصــة بالنســاء، والفتيات . 1
املهاجــرات. عنــد صياغــة القوانــن، والسياســات، والبامــج املتعلقــة بالهجــرة، ومراجعتهــا بانتظام، 
ــّد مــن استشــارة رشيحــة مســتقطعة مــن النســاء املهاجــرات مــن جنســيات مختلفــة، مبــا  ال ب
يف ذلــك فتيــات مراهقــات، ونســاء يعلــن أرسهــّن، والحوامــل، واملرضعــات، والنســاء ذوات 
اإلعاقــة، لضــامن تلبيــة احتياجاتهــن مبــا يتوافــق وحقــوق اإلنســان وعــدم متييزهــن عــىل أســاس 
النــوع االجتامعــي أو عــىل أســاس متعــدد الجوانــب114. التأكــد مــن توفــر عاملــن عــىل الحــاالت، 
ــون  ــتقلن يك ــن مس ــن، ومرتجم ــة إىل محاوري ــة باإلضاف ــات صحي ــي خدم ــن، ومقدم ومحام
ــة مــن ضمنهــم متخصصــات يف شــؤون  ــة الحــاالت ذات الصل ــن، يف كاف ــاً ومدرب عددهــم كافي

النســاء، لتوفــري الدعــم املناســب للنســاء والفتيــات املهاجــرات.

ضــامن إتاحــة املجــال للنســاء والفتيــات املهاجــرات يف كافــة حــاالت الفحــص والتقييــم مــن عرض . 2
ظروفهــن، ومطالبهــن، يف بيئــة آمنــة، ومالمئــة ثقافيًــا، ومراعيــة للمنظــور الجنســاين. التأكــد أيًضــا 
مــن توافــر الرعايــة للطفــل خــالل املقابــالت. وكذلــك ضــامن عــدم النظــر إىل روايــات النســاء عــن 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن منظــور تجــارب ذكوريــة115.

ــاء . 3 ــن أّن النس ــد م ــن، التأك ــتقبال املهاجري ــة الس ــرى املخصص ــز األخ ــق واملراك ــة املراف يف كاف
ــن تواجــد  ــّد م ــا. ال ب ــوارد أو الســيطرة عليه ــص امل ــز يف تخصي ــن التميي ــن م ــات ال يعان والفتي
ــاه  ــق املي ــر مراف ــن توف ــد م ــات. التأك ــاء أو الفتي ــواء النس ــم إي ــام يت ــارضات حيث ــات ح موظف
ــوع  ــة للن ــة واملراعي ــة والخاص ــارة واآلمن ــاح( املن ــة )اإلصح ــة الصحي ــي والنظاف ــرصف الصح وال
االجتامعــي، وســكن منفصــل للنســاء والرجــاء )باســتثناء الحــاالت التــي ترغــب فيهــا العائــالت يف 
ــا للنســاء يف كافــة املراكــز حيــث ميكنهــن التمتــع  البقــاء مًعــا(، ومســاحات آمنــة ومالمئــة ثقافيً
بالراحــة والحصــول عــىل املعلومــات والخدمــات األخــرى، ومناطــق مخصصــة حــرصًا لألمهــات/

األطفال116.

ضــامن توافــر املوظفــن املدربــن يف كافــة املواقــع لتحديــد النســاء والفتيــات املهاجــرات اللــوايت . 4
يعانــن مــن الصدمــات، مبــا يف ذلــك العنــف الجنــي، والعنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي 
وتقديــم الدعــم يف الوقــت املناســب لهــن. يجــب أن تكــون النســاء والفتيــات املهاجــرات قــادرات 
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ــة  ــات الصح ــص، وخدم ــي املتخص ــي، واالجتامع ــي، والنف ــم الطب ــىل الدع ــول ع ــىل الحص ع
الجنســية واإلنجابيــة، والســلع، واملعلومــات، وغريهــا مــن الخدمــات ذات الصلــة املراعيــة للنــوع 
ــع  ــة117. وض ــورة القانوني ــية، واملش ــات النفس ــأن الصدم ــورة بش ــم املش ــل تقدي ــي مث االجتامع

وتطبيــق آليــات إحالــة وطنيــة ميكــن أن توفــر ضامنــات وحاميــة إجرائيــة مناســبة. 

ــك الجهــات . 5 ــاط املســؤولن عــن الهجــرة، مبــا يف ذل التأكــد مــن تدريــب رشطــة الحــدود والضب
الفاعلــة الخاصــة املتعاقــدة عــىل االعــرتاف باحتياجــات النســاء والفتيــات املهاجــرات وحقوقهــن 
اإلنســانية واحرتامهــا، والوفــاء بواجباتهــم مــن دون متييــز. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يجــب التأكــد 
مــن أّن هــؤالء املوظفــن مجهزيــن ، ومدربــن، ويخضعــون لــإلرشاف والرصــد عــىل نحــو كاٍف 118.

تطبيــق تحليــل قائــم عــىل النــوع االجتامعــي عــىل كافــة سياســات وبرامــج الهجــرة، مبــا يف ذلــك، . 6
يف جملــة أمــور أخــرى، تلــك املتعلقــة بالعاملــة وحقــوق العمــل، واالحتجــاز، وتوفــري جــوازات 
الســفر، وتأشــريات الدخــول، وتصاريــح اإلقامــة، واالتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف، مثــل 
اتفاقيــات إعــادة القبــول119. تحديــد بصــورة خاصــة السياســات أو املامرســات التــي تصف النســاء 
عــىل أنّهــن ضحايــا حــرصًا وبحاجــة إىل الحاميــة120. مراجعــة وتعديــل أي قانــون أو مامرســة يقوم/

تقــوم بالتمييــز، مــن بــن أمــور أخــرى، عــىل أســاس الجنــس، واألحــوال املدنيــة، والحمــل، وال تقــر 
باســتقاللية النســاء والفتيــات أو قدرتهــن عــىل اتخــاذ القــرارات، أو تحــّد مــن فرصهــن121. 

إلغــاء الحظــر عــىل أســاس الجنــس والقيــود التمييزيــة املفروضــة عــىل هجــرة النســاء والفتيــات . 7
ــة  ــن و/أو الحال ــاس الس ــىل أس ــك ع ــا يف ذل ــرات، مب ــاء املهاج ــة النس ــن حرك ــّد م ــي تح والت
ــي تحظــر  ــود الت ــع القي ــة. ورف ــة األموم ــل و/أو حال ــة الهجــرة و/أو الحم ــة و/أو حال االجتامعي
ــي تتطلــب مــن املــرأة  ــك الت ــك تل ــة، وكذل هجــرة النســاء املهاجــرات إىل مناطــق أو دول معين
الحصــول عــىل إذن مــن الــزوج أو الــويص الذكــر للحصــول عــىل جــواز ســفر يســمح لهــا بالســفر. 
عــالوًة عــىل ذلــك، التأكــد مــن أّن برامــج التأشــريات ال تفــرض أي متييــز ضــّد املــرأة، مثــل تقييــد 
توظيفهــا يف فئــات محــددة مــن الوظائــف أو اســتبعاد املهــن التــي تهيمــن عليهــا اإلنــاث عــن 

مخططــات التأشــريات122.  
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املبدأ 12

ضامن متتع جميع املهاجرين بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية 
والعقلية.

الخطوط التوجيهية

ــن، . 1 ــة بالصحــة عــىل املهاجري ــة املتعلق ــة وخطــط العمــل الوطني ضــامن شــمول النظــم الصحي
ــىل  ــن ع ــة لضــامن إدراج املهاجري ــة وإداري ــات قانوني ــم، ووضــع آلي ــن وضعه بغــض النظــر ع
أرض الواقــع. اإلشــارة برصاحــة إىل أنـّـه ال ميكــن حرمــان املهاجريــن مــن الحصــول عــىل خدمــات 
ــي  ــة الت ــز السياســات والبامــج الصحي ــم. تعزي ــة هجرته ــة بســبب حال ــة العام ــة الصحي الرعاي
تكفــل لجميــع املهاجريــن الحصــول عــىل رعايــة صحيــة منصفــة وبأســعار مقبولــة ومعقولــة123، 
مبــا يف ذلــك الخدمــات الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة والتلطيفيــة، واألدويــة والعقاقــري األساســية، 

وتلقيــح األطفــال124.

التأكــد مــن أّن الرعايــة التــي يتلقاهــا املهاجــرون )يف املرافــق الصحيــة، وفيــام يتعلــق بالســلع، . 2
والخدمــات، والظــروف( تتوافــق ومعايــري حقــوق اإلنســان، وهــي معايــري غــري متييزيــة ومراعيــة 

ــا، ومصممــة لتلبيــة احتياجــات املهاجريــن125.  ــا ولغويً للمنظــور الجنســاين، ومناســبة ثقافيً

يجــب توفــري املعلومــات الدقيقــة ويف الوقــت املحــدد يف مجــال الصحــة وحقــوق الصحــة لكافــة . 3
املهاجريــن عــب جميــع مراحــل رحلتهــم، وعــىل طــول مســار الهجــرة، ويف نقــاط االســتقبال، ويف 
ــات  ــذه املعلوم ــري ه ــب توف ــون. يج ــث يعمل ــرون وحي ــا املهاج ــش فيه ــي يعي ــات الت املجتمع
باللغــة وبالشــكل اللذيــن يفهمهــام126 املهاجــرون مــع اإلشــارة بوضــوح إىل أّن للمهاجريــن الحــق 
يف الحصــول عــىل خدمــات صحيــة شــاملة، مبــا يف ذلــك الرعايــة الصحيــة األوليــة، والرعايــة الطبية 

التأهيليــة، والطارئــة. 

إتاحــة الوصــول إىل املعلومــات وخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة الشــاملة والقامئــة عــىل . 4
ــدورة  ــالل ال ــة خ ــات النظاف ــور، منتج ــة أم ــن جمل ــن ب ــذه، م ــمل ه ــان. وتش ــوق اإلنس حق
ــع الحمــل يف حــاالت الطــوارئ،  ــة، ووســائل من ــة والحديث ــع الحمــل اآلمن الشــهرية، وطــرق من
ــوالدة  ــل ال ــة قب ــة، والرعاي ــوالدة الطارئ ــات ال ــك خدم ــا يف ذل ــات، مب ــة لألمه ــة الصحي والرعاي
ــن  ــالج م ــة والع ــاض، والوقاي ــة اإلجه ــرة يف حال ــة واملتوف ــة والقانوني ــة اآلمن ــا، والرعاي وبعده
األمــراض املنقولــة جنســيًا )مبــا يف ذلــك فــريوس نقــص املناعــة البرشيــة( ومــا يرتبــط بهــا مــن 
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رعايــة، ودعــم، ورعايــة متخصصــة للناجــن مــن العنــف الجنــي واالعتــداء الجنــي127. وتوفــري 
ــة128. ــا للصحــة االنجابي ــة الدني ــات األولي ــن الخدم ــة م رزم

تكــون كافــة اختبــارات فــريوس نقــص املناعــة البرشيــة للمهاجريــن طوعيــة عــىل أســاس املوافقــة . 5
ــج، وتشــمل  ــة النتائ ــارات عــىل انفــراد مــع تأمــن رسيّ املســتنرية. ويجــب أن تتــم هــذه االختب
االستشــارات الالزمــة قبــل االختبــار وبعــده. يجــب أال يحــرم املهاجــرون، الذيــن يكشــف االختبــار 
أنهــم مصابــون بنقــص املناعــة البرشيــة مــن الحصــول عــىل الرعايــة أو يعانــوا مــن عواقب ســلبية 
أخــرى مثــل اإلبعــاد، أو الــرد، أو تقييــد حريتهــم. ال تخــدم هــذه النتائــج أهــداف الصحــة العامــة، 

إمنــا هــي انتهــاك لحقوقهــم129.

وضــع اســرتاتيجيات توفــر اســتمرارية الرعايــة للمهاجريــن الــذي يعانــون مــن احتياجــات صحيــة . 6
عــىل املــدى الطويــل أو حــاالت مزمنــة بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك، 
مقدمــي خدمــات املجتمــع املــدين. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، بــذل كّل الجهــود املمكنــة لضــامن، 
مــن بــن جملــة أمــور أخــرى، وضــع آليــات لنقــل الســجالت الطبيــة يف كافــة مراحــل الهجــرة وإىل 

أماكــن احتجــاز املهاجريــن أو نقلهــم130.

ــون بصــورة . 7 ــة حــادة، وقــد يعان ــات عاطفي ــون مــن اضطراب ــن قــد يعان ــأّن املهاجري االعــرتاف ب
خاصــة مــن احتياجــات صحيــة عقليــة غالبــاً مــا تكــون ملحــة. ضــامن حصولهــم عــىل الرعايــة 
ــات  ــم إىل الخدم ــة إحالته ــتقبال، وإمكاني ــد االس ــك عن ــا يف ذل ــة، مب ــية الكافي ــة النفس الصحي
الثانويــة املناســبة. توفــري الدعــم النفــي االجتامعــي للمهاجريــن الذيــن فقــدوا أفــراد عائالتهــم 
وللمهاجــرات اللــوايت عانــن مــن اإلجهــاض خــالل رحلتهــن. كــام ال بــد مــن أن يحصــل األطفــال 
املهاجــرون عــىل رعايــة محــددة ودعــم نفــي، مــع االعــرتاف بــأّن األطفــال يعانــون مــن اإلجهــاد 
بشــكل يختلــف كّل االختــالف عــاّم يختــبه البالغــون. وضــامن أن تكــون برامــج الصحــة النفســية 

ــا وتتفــادى وصمــة العــار، وتصميمهــا وتقدميهــا بالتعــاون مــع املهاجريــن131. مالمئــة ثقافيً

إنشــاء جــدران حاميــة ملزمــة وفعالــة بــن مقدمــي خدمــات الصحــة العامــة، مــن جهــة، وهيئات . 8
ــة، مــن جهــة أخــرى، والتأكــد مــن احــرتام جــدران  إنفــاذ الهجــرة وغريهــا مــن الجهــات األمني
الحاميــة هــذه132. ضــامن عــدم تنفيــذ ســلطات الهجــرة أي عمليــات إنفــاذ للقانــون يف املرافــق أو 

املبــاين الطبيــة أو بالقــرب منهــا133. 

ــىل . 9 ــم ع ــية وحصوله ــة األساس ــري الصحي ــق واملعاي ــروف تتواف ــن يف ظ ــاز املهاجري ــامن احتج ض
خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية مجانــاً وبــدون أي متييــز، مبــا يف ذلــك الخدمــات التــي تتناول 

احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، وظــروف الصحــة النفســية134.



49

 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

املبدأ 13

حامية حق املهاجرين يف الحصول عىل مستوى معييش الئق.

الخطوط التوجيهية

اتخـاذ التدابـري لضـامن متتـع املهاجريـن مبسـتوى معيـيش الئـق، مبـا يف ذلـك عنـد إقامتهـم يف . 1
مواقـع مؤقتـة مثـل مرافق االسـتقبال واملخيـامت غري الرسـمية. ضـامن إتاحة هذه املرافـق لكافة 
املهاجريـن، مبـا يف ذلـك األطفـال واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، واملسـنن، والحوامل، واألمهـات الجدد 

واملرضعـات. يشـمل املسـتوى املعيـيش الالئـق ما يـيل135:

توفـري غـذاء كاٍف وآمـن بكميـة وذات نوعيـة لتلبيـة احتياجـات الفـرد الغذائية، مبـا يف ذلك 	 
االحتياجـات الغذائيـة املحـددة للنسـاء الحوامـل، واألمهـات املرضعـات، واألطفال.

مياه رشب آمنة ورصف صحي مقبول ثقافيًا. 	 

مالبس مناسبة ومالمئة. 	 

سكن مالئم.	 

تحسن مستمر للظروف املعيشية. 	 

ضـامن حصـول املهاجريـن عـىل مـأوى. يجـب أن تكـون مرافـق اإليـواء كافيـة لتلبيـة احتياجـات . 2
املهاجريـن، مبـا يف ذلـك الحـق يف الخصوصيـة، كـام يجـب حاميتهـم مـن األخطـار التـي تهـدد 
سـالمتهم136. يجـب أن يسـمح مـن للمهاجريـن إجـراء التحسـينات الالزمـة، مبا يف ذلـك يف املالجئ 
املؤقتـة واملخيـامت غـري الرسـمية. يجـب أن تأخـذ خطـط العمـل الوطنية لإلسـكان بعـن االعتبار 

املهاجريـن، بغـض النظـر عن وضعهـم137. 

التأكـد مـن أّن عمليات اإلخـالء أو عمليات النقل املقررة للمهاجرين تتوافـق متاًما وأحكام القانون . 3
الـدويل لحقـوق اإلنسـان، وال تتـّم إالّ بعـد التشـاور الفعـال مع من سـيتأثرون بها. إلمتـام عمليات 
اإلخـالء، يجـب الحصول مسـبقاً عـىل املوافقة الكاملة واملسـتنرية لألشـخاص الذين يتـم إخالؤهم، 
واحـرتام ضامنـات اإلجـراءات القانونية الواجبـة، وكذلك املبادئ العامة املراعية للمنطق والنسـبية، 
وأال تتـّم إالّ بعـد النظـر يف كافـة البدائل املمكنة لإلخالء بالتشـاور مع األشـخاص املترضرين. اتخاذ 
الخطـوات الالزمـة لضـامن حـق املهاجريـن رسـميًا، قبـل اإلخـالء، وخاللـه، وبعـده، بالحصول عىل 
معلومـات رسيعـة ودقيقـة عن أمور عديـدة منها: وضعهم، حقوقهـم، اإلجراءات القانونية وسـبل 
االنتصـاف املعمـول بهـا، والعواقـب املحتملة يف حـال تخلفوا عـن االمتثال لهذه اإلجـراءات، موقع 
مراكـز االسـتقبال املقرتحـة أو مواقـع إعـادة التوطـن وحالتها؛ وعناويـن االتصال باملؤسسـات التي 
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ميكنهـا تقديـم النصائـح لهـم، مبا يف ذلك مقدمي املشـورة القانونيـة، ومكاتب أمـن املظامل وغريها 
مـن منظـامت املجتمـع املـدين ذات الصلـة. التأكـد بّدقـة مـن عـدم تعـرض املهاجريـن لعمليـات 

اإلخـالء القـرسي، املعـرتف بها عـىل أنّها انتهـاكات صارخة لحقوق اإلنسـان138.

وضـع جـدران حاميـة فعالـة وملزمـة بـن مقدمـي الخدمـات العامـة والخاصـة، ومقدمـي خدمة . 4
اإلسـكان العـام أو الخـاص، مـن جهة، وسـلطات إنفاذ قوانـن الهجرة، من جهة أخـرى. ضامن عدم 
تجريـم املهاجريـن غـري النظامين ملامرسـتهم حقهم يف الحصول عىل مسـتوى معيـيش الئق، وعدم 
تجريـم الجهـات الخاصـة مثـل أصحاب امللـك أو منظامت املجتمـع املدين التي تسـاعد املهاجرين 
عـىل مامرسـة هـذا الحق139. ضـامن أّن املهاجريـن، بغض النظر عـن وضعهم، ميكنهـم الوصول إىل 

املالجئ املخصصـة للمرشدين140.

يجـب أال يُلـزم املهاجـرون عـىل اإلقامـة يف مرافـق اإليـواء املغلقـة أو السـجون أو مراكـز احتجـاز . 5
املهاجريـن، سـواء كانـت خاضعـة إلدارة جهـات حكوميـة أو جهـات فاعلـة خاصة. يجـب أال تقيّد 
املرافـق السـكنية للمهاجريـن الحركـة اليوميـة للمهاجريـن مـن دون داٍع. مينـع منًعـا باتًـا تقييـد 
حركـة النسـاء، واألطفـال، أو املهاجريـن مـن املثليـات واملثليون ومزدوجـو امليل الجنـي ومغايرو 
الهويـة الجنسـانية وحاملـو صفـات الجنسـن أو األشـخاص ذوي اإلعاقة أو غريهم مـن مجموعات 
املهاجريـن عـىل أسـاس أنّهـم قـد يواجهـون عنفـاً جنسـيًا أو قامئًـا عـىل النـوع االجتامعـي أو غـري 
ذلـك مـن رضوب العنـف أو األذى داخـل املرافـق أو خارجهـا. اتخاذ كافة الخطـوات لتفادي ومنع 
وضـع قيـود عـىل تحـركات املهاجريـن بحكـم الواقـع، وبخاصـٍة النسـاء واألطفـال، املهاجريـن من 
املثليـات واملثليـون ومزدوجـو امليـل الجنـي ومغايرو الهوية الجنسـانية وحاملو صفات الجنسـن 
أو األشـخاص ذوي اإلعاقـة بسـبب الخـوف مـن العنـف أو األذى الجنـي أو القائـم عـىل النـوع 

االجتامعـي أو غـري ذلـك مـن رضوب العنـف أو األذى، داخـل املرافـق أو خارجهـا141.

© IRIN / Nicola Zolin
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

املبدأ 14

ضامن حق املهاجرين يف العمل، يف رشوط عادلة ومرضية. 

الخطوط التوجيهية

ــة، . 1 ــة ومواتي ــه التمتــع بظــروف عمــل عادل ــكّل شــخص الحــق يف العمــل، ويحــق ل ضــامن أّن ل
دون متييــز مــن أي نــوع كان142. وضــع سياســات وتدخــالت مناســبة ومراعيــة للنــوع االجتامعــي 
لحاميــة حقــوق املهاجريــن كافــًة يف ســوق العمــل، مبــا يف ذلــك حصولهــم عــىل العمــل الالئــق 

وســبل العيــش143.

ضــامن عــدم تعــرض املهاجريــن للتمييــز والتمتــع باملســاواة يف املعاملــة مــع املواطنــن. يتمتــع . 2
كّل العــامل مــن دون أي متييــز بــرشوط وأحــكام عمــل متســاوية فيــام يتعلــق بجملــة أمــور مــن 
بينهــا األجــور، والحقــوق يف مــكان العمــل، والتمثيــل االجتامعــي، مبــا يف ذلــك الحقــوق النقابيــة، 
واالعــرتاف باملهــارات واملؤهــالت، والحاميــة اإلجتامعيــة144. اتخــاذ خطــوات لضــامن عــدم تعــرض 
املهاجريــن للتمييــز املهنــي، مــع اإلقــرار بــأّن الكثــري مــن بينهــم، وبخاصــة املهاجــرات، مضطــرون 
للعمــل يف ظــّل ظــروف اقتصاديــة غــري نظاميــة وغالبــاً مــا يتــم إقصاؤهــم مــن الحاميــة التــي 
ــالت  ــّد العام ــز ض ــع التميي ــبة ملن ــري املناس ــاذ التداب ــة145. اتخ ــل الوطني ــن العم ــا قوان توفره
املهاجــرات عــىل أســاس وضعهــن العائــيل أو االجتامعــي، أو وضعهــن يف الرشاكــة القانونيــة، أو 

الحمــل، أو إنجــاب األطفــال، مبــا يف ذلــك حظــر فصلهــن ألســباب مامثلــة146.

ــش العمــل، عــىل النحــو . 3 ــات تفتي ــش العمــل، وخدم ــات تفتي ــدرات هيئ ــز ســلطة و/أو ق تعزي
املطلــوب لضــامن قدرتهــا عــىل اإلرشاف عــىل ظــروف عمــل املهاجريــن يف كافــة القطاعات. إنشــاء 
ــة،  ــش العمــل، مــن جه ــات تفتي ــات الشــكاوى وخدم ــن آلي ــة ب ــة وفعال ــة ملزم جــدران حامي
وســلطات إنفــاذ قوانــن الهجــرة، مــن جهــة أخــرى، وضــامن احــرتام جــدران الحاميــة هــذه147. 

ــع . 4 ــيتهم، ووض ــن جنس ــر ع ــض النظ ــامل، بغ ــامن أّن الع ــكاوى لض ــة للش ــات فعال ــاء آلي إنش
هجرتهــم وإقامتهــم، يتمتعــون بحــق تقديــم الشــكاوى ضــّد أصحــاب العمــل والحصــول عــىل 
االنتصــاف )مبــا يف ذلــك األجــور غــري املدفوعــة أو التعويــض( إذا مــا ارتكبــت انتهــاكات لحقــوق 
ــن دون أي  ــن، م ــم كمهاجري ــن وضعه ــر ع ــرصف النظ ــن، ب ــول املهاجري ــامن حص ــل. وض العم
قيــد وبفعاليــة عــىل ســبل انتصــاف قضائيــة، وجــب الــرضر عــن أي انتهــاك لحقوقهــم يف مــكان 
العمــل، مــن دون الخــوف مــن االنتقــام أو الطــرد. يجــب أن يســمح لكافــة املهاجريــن املســاهمة، 
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ــن دون أي  ــل( م ــات أو حــوادث العم ــن إصاب ــة )ع ــض العاملي ــن خطــط التعوي ــتفادة م واالس
متييــز148. 

العمــل عــىل حاميــة كافــة املهاجريــن مــن مامرســات االســتقدام املســيئة واالحتياليــة. وتنظيــم . 5
ــتقدام أو  ــوم اس ــع رس ــىل دف ــن ع ــار املهاجري ــدم إجب ــامن ع ــة وض ــتقدام بفعالي رشكات االس
تكاليــف ذات صلــة. التأكــد مــن تطبيــق املبــادئ العامــة واإلرشــادات التشــغيلية ملنظمــة العمــل 

الدوليــة مــن أجــل التوظيــف العــادل149.

© UN Photo / Logan Abassi
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املبدأ 15

حامية حق املهاجرين يف التعليم.

الخطوط التوجيهية

ــة . 1 ــن عــىل إمكاني ــال املهاجري ــة األطف ــات، ورشاكات لضــامن حصــول كاف وضــع إجــراءات، وآلي
ــة  ــك مرحل ــا يف ذل ــتويات، مب ــة املس ــن كاف ــب م ــم واملناس ــم املالئ ــال إىل التعلي ــول الفع الوص
الطفولــة املبكــرة، والتعليــم االبتــدايئ – الــذي يجــب أن يكــون مجانيــاً وإلزاميــاً، وكذلــك التعليــم 
الثانــوي والتعليــم العــايل، فضــالً عــن التدريــب املهنــي واللغــوي، عــىل قدم املســاواة مــع مواطني 
ــة، مبــا يف  ــز عــىل أســس معــرتف بهــا يف كافــة الجوانــب التعليمي ــع التميي ــة150. يجــب من الدول
ذلــك، مــن جملــة أمــور أخــرى، الفحوصــات، وشــهادات التأهيــل، والتدريــب املهنــي، واإلعانــات 
املاليــة. وكذلــك يجــب أن تعالــج الخطــط الوطنيــة للتعليــم والتدريــب حاجــات كافــة الطــالب 

املهاجريــن. 

إنشــاء جــدارن حاميــة ملزمــة وفعالــة بــن املــدارس ومقدمــي الخدمــات التعليميــة األخــرى، مــن . 2
جهــة، وســلطات إنفــاذ قوانــن الهجــرة، مــن جهــة أخــرى. إخطــار املــدراء، واملعلمــن، وأوليــاء 
ــري  ــي أو غ ــع النظام ــأن الوض ــات بش ــادل البيان ــالغ أو تب ــم اإلب ــن واجبه ــس م ــه لي ــور، أنّ األم
ــات إنفــاذ يف  ــأي عملي ــام ســلطات الهجــرة ب النظامــي للطــالب أو لذويهــم151. ضــامن عــدم قي

ــم األخــرى أو بالقــرب منهــا152.  املــدارس أو يف أماكــن التعلي

تقديــم أو توســيع نطــاق االعــرتاف باملؤهــالت التعليميــة واملهنيــة للمهاجريــن، وكذلــك التدابــري . 3
التــي متّكــن املهاجريــن مــن نقــل إنجازاتهــم التعليميــة153. 

ــن . 4 ــايف ب ــوار الثق ــي والح ــز الوع ــي إىل تعزي ــوى يرم ــات محت ــدارس والكلي ــج امل ــن مناه تضم
ــن  ــم154. تأم ــن وحقوقه ــع املهاجري ــم وض ــة إىل فه ــة، باإلضاف ــات املضيف ــن واملجتمع املهاجري
التدريــب املســتهدف للعاملــن يف املجــال التعليمــي عــىل كافــة املســتويات بهــدف تعزيــز احرتام 

ــن.  ــوع الثقــايف وحقــوق اإلنســان للمهاجري التن

مســاعدة املهاجريــن عــىل الوصــول إىل التدريــب املهنــي واالســتفادة مــن فــرص التعلــم مــدى . 5
الحيــاة، مــاّم يســاعدهم عــىل اكتســاب املعــارف واملهــارات التــي يحتاجونهــا للمشــاركة الكاملــة 

يف املجتمــع155.
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املبدأ 16

دعم حق املهاجرين يف الحصول عىل املعلومات.

الخطوط التوجيهية

ــة . 1 ــا، وبكاف ــي يفهمونه ــة الت ــا، باللغ ــا، ونقله ــات، وتلقيه ــامس املعلوم ــن الت ــق للمهاجري يح
األشــكال التــي ميكنهــم الوصــول إليهــا156. ال بــّد مــن بــذل الجهــود املمكنــة كافــًة لضــامن حصــول 
ــم  ــم وأوضاعه ــق بحقوقه ــام يتعل ــة في ــة واملوثوق ــات الدقيق ــار واملعلوم ــن عــىل األخب املهاجري
عــب وســائل مــن اختيارهــم. والتأكــد مــن توفــري املعلومــات لألطفــال املهاجريــن بلغــة وبأشــكال 

مناســبة لعمرهــم157. 

يحتــاج املهاجــرون إىل معلومــات التخــاذ قــرارات مســتنرية، منهــا معلومــات بشــأن طــرق الهجرة، . 2
ووســائل الســفر، ورشوط الدخــول إىل البلــدان، واإلقامــة فيهــا. يجــب عــىل حمــالت املعلومــات 

املخصصــة للمهاجريــن أن:

تكــون معــدة بالتشــاور مــع املهاجريــن، واألفــراد املترضريــن اآلخريــن، ومنظــامت املجتمــع 	 
املــدين واملنظــامت املجتمعيــة يف البلــدان األصليــة، وبلــدان العبــور، وبلــدان املقصــد. 

توفــر لهــم املعلومــات بشــأن حقــوق اإلنســان الخاصــة بهــم، وتعــزز طــرق الهجــرة اآلمنــة. 	 
يجــب أال تركــز الحمــالت بشــكل أســايس أو حــرصي عــىل منــع تحركهــم158. 

ال تعــزز عمــداً أو بطريقــة غــري مبــارشة بيئــة مضــادة للمهاجريــن أو تكــرس صــور منطيــة 	 
ســلبية عــن املهاجريــن. 

توفــري الولــوج إىل اإلنرتنــت كأداة ملامرســة املهاجريــن حقوقهــم اإلنســانية وحاميتهــا159. تعزيــز . 3
ــم  ــط رحالته ــتخدامها لتخطي ــن اس ــن للمهاجري ــات ميك ــادل املعلوم ــن تب ــدة م ــكال جدي أش
بأمــان وكرامــة، والبقــاء عــىل اتصــال بأقاربهــم، ومشــاركة تجاربهــم، والوصــول إىل آليــات 
ــم عــىل  ــي والقائ ــف الجن ــك العن ــف، مبــا يف ذل ــف أشــكال العن ــالغ عــن مختل الشــكاوى لإلب
ــوق اإلنســان بشــكل رسّي.  ــاوزات حق ــاكات وتج ــن أشــكال انته ــا م ــي، وغريه ــوع االجتامع الن
التأكــد مــن أّن املهاجريــن يف مراكــز االســتقبال ميكنهــم االحتفــاظ بأجهــزة االتصــال الخاصــة بهــم 

ــا.  ــوج إليه ويســتطيعون الول

الحفــاظ عــىل الحــق يف الحصــول عــىل املعلومــات وحاميــة البيانــات الشــخصية، واحــرتام . 4
خصوصيــة املهاجريــن عــب اإلنرتنــت وحاميتهــا. مينــع منًعــا باتًــا تعّقــب البيانــات فيــام يتعلــق 
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ــن  ــخاص الذي ــة باألش ــك الخاص ــة أو تل ــم الرقمي ــم، أو اتصاالته ــن أو مواقعه ــالت املهاجري برح
ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــّد م ــدف الح ــك به ــا وذل ــا، أو تبادله ــا أو تخزينه ــاعدونهم، أو جمعه يس

للمهاجريــن160. 

ــادر . 5 ــن املص ــا م ــن وغريه ــن املواطن ــن، والصحفي ــة اإلعالمي ــة لكاف ــة ومتكيني ــة آمن ــز بيئ تعزي
ــأن  ــة بش ــتقلة والدقيق ــالت املس ــات والتحلي ــع املعلوم ــم بجم ــمح له ــب أن يس ــة. يج اإلخباري
تحــركات املهاجريــن وحالتهــم وبثّهــا مــن دون تدخــل ال موجــب لــه. وضــع حــّد لإلفــالت مــن 
ــر بشــأن هــذه املســائل161.   ــون تقاري ــن يقدم ــن، الذي ــواة واملحرتف ــن عــىل اله ــاب للُمعتدي العق

© UN Photo / Loey Felipe



57 56

املبدأ 17

ضامن إخضاع كافة االستجابات املّتصلة بالهجرة، مبا يف ذلك تدفقات 
الهجرة الكبرية أو املختلطة، للرصد واملساءلة

الخطوط التوجيهية

إنشــاء وتعزيــز آليــات داخليــة وخارجيــة مســتقلة لرصــد تأثــري القوانــن والسياســات واملامرســات . 1
ــفافية  ــزز الش ــي تع ــد الت ــر الرص ــرش تقاري ــان162. ن ــوق اإلنس ــىل حق ــن ع ــة باملهاجري املتعلق

ــن(.  ــة املهاجري ــة رسيّ واملســاءلة )مــع حامي

ضــامن أن تكــون واليــة هيئــات الرصــد املســتقلة كافيــة لتحقيــق هــذا الغــرض. يجــب متكــن . 2
املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، مكاتــب أمن املظــامل، واآلليــات الوقائيــة الوطنيــة، وغريها 
مــن هيئــات التحقيــق والرصــد ذات الصلــة، مــن زيــارة كافــة املواقع، مبــا يف ذلك أماكــن االحتجاز، 
إلجــراء املقابــالت مــع املهاجريــن واملســؤولن عــىل انفــراد، والحصــول فــوراً عــىل كافــة املعلومات 
التــي يحتاجــون إليهــا لرصــد حقــوق املهاجريــن اإلنســانية، وســلوك املؤسســات املســؤولة عــن 
ــل  ــي تعم ــدين الت ــع امل ــة يف املجتم ــات الفاعل ــا163. الســامح للجه ــوق ورعايته إدارة هــذه الحق
مــع املهاجريــن أو بالنيابــة عنهــم باملشــاركة يف رصــد وتقييــم أثــر تدابــري الحوكمــة عــىل حقــوق 

اإلنســان. 

ــدة . 3 ــم املتح ــات األم ــة آلي ــن لكاف ــان للمهاجري ــوق اإلنس ــن حق ــة ع ــات مفصل ــم معلوم تقدي
ــد  ــة برص ــدة املعني ــم املتح ــات األم ــك هيئ ــا يف ذل ــان، مب ــوق اإلنس ــة لحق ــات اإلقليمي واآللي
معاهــدات حقــوق اإلنســان، واإلجــراءات الخاصــة ملجلــس حقــوق اإلنســان، وعمليــة االســتعراض 
الــدوري الشــامل164. التأكــد مــن وضــع آليــات، مثــل اآلليــات الوطنيــة لإلبــالغ واملتابعــة لتنفيــذ 

ــة165. ــة، والدولي ــة، واإلقليمي ــات الرصــد الوطني ــات هيئ توصي

ــب أن . 4 ــا. يج ــن بوجوده ــالغ املهاجري ــكاويهم وإب ــم ش ــرون بتقدي ــوم املهاج ــات ليق ــاء آلي إنش
ــن  ــد م ــة166. التأك ــدران الحامي ــق ج ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــام، مب ــن االنتق ــن م ــي املهاجري تحم
التحقيــق الرسيــع بكافــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان للمهاجريــن املزعومــة بشــكل رسيــع وغــري 
منحــاز ومســتقل وإجــراء املالحقــة القضائيــة مــن خــالل محاكمــة عادلــة للجهــات الحكوميــة أو 

الجهــات الفاعلــة غــري الرســمية التــي ارتكبــت الجرائــم167.
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التحقيــق يف الفســاد عــىل يــّد مســؤويل الهجــرة ومحاكمتــه، فضالً عــن تــورط أو تواطؤ املســؤولن . 5
يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان للمهاجريــن، وضــامن إرســاء ترشيعات ومــوارد لهذه األغــراض168. 

توفــري ســبل االنتصــاف وجــب الــرضر الفعالــة واملســتقلة يف الوقــت املناســب. ويجــب أن تعكــس . 6
ــد  ــا املهاجــرون. ال ب ــي يعــاين منه ــاكات حقــوق اإلنســان الت ــواع انته هــذه الســبل مختلــف أن
ــة وغــري منحــازة،  ــة مشــابهة فعال ــة أو أي آلي ــة قضائي مــن أن تصــدر ســبل االنتصــاف عــن آلي

ومســتقلة، ويجــب أن توفــر جــب الــرضر املالئــم والشــاملة169. 

التأكــد مــن أّن الجهــات الفاعلــة غــري الرســمية تخضــع للمســاءلة. ويشــمل ذلــك الجهــات الفاعلة . 7
ــات  ــي الخدم ــة، ومقدم ــن الخاص ــل رشكات األم ــا دول مث ــأ إليه ــد تلج ــي ق ــمية الت ــري الرس غ
العســكرية، ورشكات النقــل الخاصــة، وكذلــك الجهــات الفاعلــة الخاصــة األخــرى التــي تشــارك 
يف: أنشــطة البحــث واإلنفــاذ، وتطبيــق إجــراءات تقييــد الدخــول، وفحوصــات مــا قبــل املغــادرة؛ 
وقــرارات بشــأن الوصــول إىل وســائل النقــل، وتقديــم الخدمــات، وتشــغيل مرافــق االحتجــاز170. 
ــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان والتحقيــق يف تلــك التــي ارتكبتهــا  اتخــاذ الخطــوات املناســبة ملن
واملعاقبــة عليهــا، والتعويــض عنهــا. ويجــب إنشــاء آليــات محــددة لضــامن مســاءلتها وضــامن 
حصــول املهاجريــن الــذي هــم ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان عــىل ســبيل االنتصــاف القضــايئ. 

© OHCHR / Carlos Rodriguez 
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املبدأ 18

احرتام أنشطة املدافعن عن حقوق اإلنسان الذي يعملون عىل تعزيز 
وحامية حقوق اإلنسان للمهاجرين ودعمها.

الخطوط التوجيهية

توفــري، قانونــاً ويف املامرســة العمليــة، بيئــة آمنــة ومتوفــرة ومتكينيــة لكافــة األفــراد واملنظــامت . 1
ــم  ــاع عــن تجري ــا171. واالمتن ــن أو حاميته ــز حقــوق اإلنســان للمهاجري ــي تعمــل عــىل تعزي الت
أو خــالف ذلــك املعاقبــة عــىل تقديــم الدعــم واملســاعدة للمهاجريــن172. ضــامن عــدم انتهــاك 
حقــوق املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان أو تقليصهــا بســبب العمــل الــذي يقومــون بــه173. وعــىل 
ــة املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان الذيــن يعملــون للدفــاع عــن حقــوق  ــد، حامي وجــه التحدي

املهاجــرات واملهاجريــن الذيــن يدافعــون عــن حقــوق مهاجريــن آخريــن. 

وضــع سياســات وبرامــج عامــة تدعــم وتحمــي بشــكل مســتدام املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان . 2
ــراد أو  ــرض عــىل أنشــطتهم، كأف ــود تف ــق أي قي ــن أن تتواف ــّد م ــم. ال ب ــة مراحــل عمله يف كاف
كجــزء مــن منظــامت املجتمــع املــدين، مــع املعايــري الدوليــة174. التأكــد مــن أّن الترشيعــات التــي 
تؤثــر عــىل أنشــطة املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك الترشيعــات املتعلقــة بالســالمة 
العامــة، والنظــام العــام، والترشيعــات، واإلجــراءات الخاصــة بتســجيل منظــامت املجتمــع املــدين، 

ومتويلهــا، متســقة مــع القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان175. 

ــف، . 3 ــن العن ــان م ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــة املدافع ــامن حامي ــة لض ــري الالزم ــة التداب ــاذ كاف اتخ
واالنتقــام، والتهديــدات، مبــا يف ذلــك التهديــد بالرتحيــل، والتمييــز، وغــري ذلــك مــن أنــواع الضغــط 
ــة أو غــري الرســمية، نتيجــة عملهــم176.  أو اإلجــراءات التعســفية مــن جانــب الجهــات الحكومي
ضــامن حقهــم باالتصــال باملنظــامت غــري الحكوميــة أو املنظــامت الحكوميــة الدوليــة، وهيئــات 

حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلقليميــة، مــن دون خــوف مــن الرتهيــب أو االنتقــام177.

التحقيــق يف أي هجــامت تطلقهــا جهــات حكوميــة أو غــري رســمية ضــّد املدافعــن عــن حقــوق . 4
اإلنســان للمهاجريــن أو ضــّد عائالتهــم أو زمالئهــم أو ممثليهــم القانونيــن، ومالحقــة مرتكبيهــا 

ــا178. قضائيً

توفــري الحاميــة قانونـًـا ألي شــخص يكشــف عــن معلومــات تتعلــق بحقــوق اإلنســان للمهاجريــن . 5
والتــي تعتــب منطقيًــا بتاريــخ اإلفصــاح عنهــا )أ( صحيحــة؛ و)ب( تهــدد أو تــرّض مبصلحــة عامــة 
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ــاك  ــرى، انته ــور أخ ــة أم ــن جمل ــن ب ــة، م ــة العام ــدات للمصلح ــمل التهدي ــد تش ــددة. ق مح
القانــون الــدويل أو الوطنــي، أو ســوء اســتخدام الســلطة أو التبديــد أو االحتيــال أو اإلرضار بالبيئــة 
أو الصحــة العامــة أو الســالمة العامــة. ضــامن وجــود آليــات مراقبــة مالمئــة للحاميــة، والتحقيــق، 

وتوفــري ســبل االنتصــاف والتعويــض، حســب االقتضــاء179.

االعــرتاف علنــاً بالــدور الهــام للمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ورشعيــة عملهــم. القيــام باإلدانــة . 6
العلنيــة لكافــة حــاالت العنــف، والتمييــز، والرتهيــب أو االنتقــام التــي تطالهــم والتأكيــد عــىل أنّه 

مــا مــن تبيــرات ملثــل هــذه املامرســات180.

© UN Photo / Martine Perret
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املبدأ 19

تحسن جمع البيانات املفّصلة حسب حالة حقوق اإلنسان للمهاجرين 
مع حامية بياناتهم الشخصية وحقهم يف الخصوصية.

الخطوط التوجيهية

ــة بشــأن تجــارب املهاجريــن مــن أجــل: توفــري قاعــدة . 1 ــة والنوعي إجــراء ودعــم البحــوث الكمي
أدلــة ســليمة لسياســات الهجــرة، وقيــاس االتجاهــات، ورفــع الوعــي باملخاطــر، ومنــع انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان للمهاجريــن ومعاقبتهــا. الســعي للحصــول عــىل موافقــة املهاجريــن عنــد إدراج 
ــا.  ــم إجراؤه ــي يت ــاث الت ــم يف األبح ــوث وإرشاكه ــم يف البح ــم وتجاربه ــن وضعه ــات ع معلوم

وتشــمل أولويــات البحــث، يف جملــة أمــور أخــرى: 

بيانات عن عدد املهاجرين يف حاالت الهشاشة وظروفهم.	 

تحليــل األســباب التــي تدفــع املهاجريــن إىل االنتقــال مــن وإىل حــاالت الهشاشــة، وكيفيــة 	 
حصــول ذلــك، مبــا يف ذلــك العوامــل التــي تحــرك الهجــرة، وتؤثــر عــىل صنــع القــرار لــدى 

املهاجريــن.

البيانــات الكميــة، مــن بــن أمــور أخــرى: عــدد املهاجريــن الــذي يعــبون الحــدود البحريــة 	 
ــوا أو  ــوا أو أصيب ــن قتل ــن الذي ــة، وعمرهــم، وجنســهم، وعــدد املهاجري ــة أو الجوي أو البي
فقــدوا، وعــدد املهاجريــن الذيــن يقعــون ضحيــة جرائــم أو اختفــاء قــرسي أثنــاء تنقلهــم181.

البيانــات واملــؤرشات الكميــة والنوعيــة عــن احتجــاز املهاجريــن وبدائــل االحتجــاز التــي تــم 	 
استكشــافها واألســباب التــي دعــت إىل تبنــي أو اســتبعاد بدائــل محــددة. 

ــق 	  ــام يتعل ــات، في ــة، واإلدان ــات القضائي ــات، واملالحق ــكاوى، والتحقيق ــن الش ــات ع بيان
بكافــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا الجهــات الحكوميــة أو غــري الرســمية ضــّد 

ــن182.  املهاجري

ــمل 	  ــتدامتها، تش ــودة واس ــة الع ــأن قانوني ــة، بش ــات النوعي ــك البيان ــا يف ذل ــات، مب البيان
ــم.  ــرى ونواياه ــدان أخ ــم أو إىل بل ــدوا إىل دياره ــن أعي ــن الذي ــارب املهاجري تج

تصنيــف البيانــات عــن وضــع حقــوق اإلنســان للمهاجرين، بحســب العمــر، والجنــس، واملتغريات . 2
األخــرى ذات الصلــة كــام هــو مطلــوب، مثــل وضــع الهجــرة، او الديــن، أو املعتقــد، أو العــرق، أو 

اإلعاقــة، أو التوجــه الجنــي، أو الهويــة الجنســانية أو وضــع األقليــة183. 
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التعــاون لجمــع بيانــات موثوقــة عــن احــرتام حقــوق اإلنســان للمهاجريــن، وذلــك بواســطة طــرق . 3
مــن بينهــا توحيــد املــؤرشات واملتغــريات املســتخدمة دوليًــا لرصــد هذه املســألة.

ضــامن أّن منهجيــات البحــث وجمــع البيانــات ترتكــز بقــوة عــىل املبــادئ األخالقيــة. ويجــب أال . 4
يصيــب البحــث وجمــع البيانــات املهاجريــن بصدمــة جديــدة أو خــالف ذلــك يؤذيهــم، ويجــب 
أن يتوافــق واملعايــري واملبــادئ الدوليــة املتعلقــة بحاميــة البيانــات الشــخصية184. يجــب أن تكــون 
ــة  ــة حقــوق الخصوصي ــل للرجــوع لحامي ــم وغــري قاب ــة املصــدر بشــكل دائ ــات مجهول املعلوم
ولضــامن عــدم اســتخدامها ألغــراض إنفــاذ قوانــن الهجــرة. ضــامن عــدم اســتخدام تكنولوجيــات 
ــادة  ــن، أو زي ــزي للمهاجري ــف التميي ــهيل التصني ــاً لتس ــة مطلق ــة الرقمي ــات البيومرتي القياس
تعرضهــم للمراقبــة، وعــدم اســتخدام هــذه املعلومــات أو تخزينهــا أو معالجتهــا بطريقــة ميكــن 

أن تعــرض األفــراد للخطــر185. 

التمســك بحــق كافــة املهاجريــن يف الخصوصيــة وضــامن حاميتهــم مــن التدخــل التعســفي أو غري . 5
القانــوين يف خصوصيتهــم أو أرسهــم، أو مســكنهم، أو مراســالتهم186. رصــد جمــع كافــة البيانــات 
املتعلقــة باملهاجريــن )مبــا يف ذلــك البيانــات البيومرتيــة( لضــامن الحصــول عليهــا بشــكل قانــوين، 
وتخزينهــا، ونقلهــا، والتخلــص منهــا مبــا يتوافــق مــع املعايــري الدوليــة واملامرســات الفضــىل بشــأن 
حاميــة البيانــات والخصوصيــة187. يجــب أن يتــم التعامــل مــع البيانــات الشــخصية، مبــا يف ذلــك 
ــة جمــع  ــوين لطريق ــم القان ــد مــن التنظي ــة، وال ب ــة تحفــظ الرسي ــة، بطريق ــات البيومرتي البيان
كافــة املعلومــات الشــخصية وحفظهــا عــىل أجهــزة الكمبيوتــر أو قواعــد البيانــات أو غريهــا مــن 
األجهــزة، ســواء مــن الســلطات العامــة، أو األفــراد، أو الهيئــات الخاصــة. وال بــد مــن حاميــة أمــن 
هــذه البيانــات بطريقــة مشــددة ملنــع الدخــول غــري املــرصح بــه أو الخســارة أو الــرضر، ويجــب 
وضــع إجــراءات لضــامن إمكانيــة ولــوج كافــة املهاجريــن إىل بياناتهــم الشــخصية، مبــا يف ذلــك 
البيانــات املخزنــة يف ملفــات البيانــات التلقائيــة، ومتكــن املهاجريــن مــن طلــب تصحيــح البيانــات 

غــري الصحيحــة أو املحفوظــة بشــكل خاطــئ أو إزالتهــا188.
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املبدأ 20

ضامن إدارة الهجرة القامئة عىل حقوق اإلنسان واملراعية للنوع 
االجتامعي.

الخطوط التوجيهية

ــان يف . 1 ــوق اإلنس ــب حق ــىل جوان ــر ع ــي تؤث ــات الت ــة السياس ــامن أّن كاف ــوات لض ــاذ خط اتخ
الهجــرة متامســكة، مــن خــالل وجــوب كافــة اإلدارات والدوائــر الحكوميــة باعتــامد نهــج متكامــل 

ــا189.  ــا، ودوليً ــا، وإقليميً ــا، ووطنيً ومنســق، محليً

إنشــاء أو تعزيــز الــرشاكات والتعــاون بــن أصحــاب املصلحــة املتعدديــن لغــرض دعــم حقــوق . 2
ــة لحقــوق اإلنســان،  ــن. يشــمل أصحــاب املصلحــة املؤسســات الوطني اإلنســان لكافــة املهاجري
واملنظــامت الحكوميــة الدوليــة، واملنظــامت الدوليــة واإلقليميــة، والــدول، ومنظــامت املجتمــع 
املــدين، مبــا يف ذلــك الجمعيــات املمثلــة للمهاجريــن، واملنظــامت النســائية، النقابــات ومنظــامت 
ــة،  ــة، والوطني ــة يف القطــاع الخــاص، عــىل املســتويات املحلي ــات الفاعل أصحــاب العمــل والجه
واإلقليميــة، والدوليــة190. وضــع رشوط وأحــكام للتعــاون والتنســيق، وتخصيص مجاالت مســؤولية 

واضحــة ألصحــاب املصلحــة، مبــا يف ذلــك بشــأن إجــراءات اإلحالــة وتبــادل املعلومــات191. 

ــة . 3 ــا بطريق ــرة ودوافعه ــة للهج ــباب الجذري ــة األس ــل معالج ــن أج ــدويل م ــاون ال ــز التع تعزي
ــع  ــة إلدارة دواف ــتجابات املصمم ــة االس ــن أّن كاف ــد م ــوق. التأك ــىل الحق ــة ع ــتدامة وقامئ مس
الهجــرة أو تخفيفهــا، مبــا يف ذلــك تلــك املرتبطــة بتغــري املنــاخ وتدهــور البيئــة، متتثــل للقانــون 
ــن  ــاركة املهاجري ــتجابات مبش ــذه االس ــد ه ــر ورص ــان. وتطوي ــوق اإلنس ــة لحق ــري الدولي واملعاي

ومجتمعاتهــم192. 

ــج . 4 ــالل نُه ــن خ ــرة م ــات للهج ــع سياس ــرة. وض ــال للهج ــهلة املن ــة وس ــارات آمن ــز مس تعزي
ــة مــن كافــة مســتويات املهــارة  ــار الطلــب عــىل هجــرة اليــد العامل شــاملة تأخــذ بعــن االعتب
ــة بالتعليــم وغريهــا، وضــامن توافــر  يف املجتمعــات املســتقبلة، وملّ شــمل األرس والفــرص املتصل

ــة193.  ــة الخاص ــك الكفال ــا يف ذل ــن، مب ــول املهاجري ــانية لدخ ــارات اإلنس املس

إنشــاء آليــات فعالــة لتوفــري وضــع قانــوين للمهاجريــن غــري القادريــن عــىل العــودة، مبــا يف ذلــك . 5
أولئــك الذيــن ال ميكــن عزلهــم ألســباب تتعلــق بحقــوق اإلنســان الدوليــة194. النظــر يف تنظيــم 
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وضــع املهاجريــن الذيــن يعانــون مــن وضــع غــري نظامــي ضمــن فــرتة زمنيــة معقولــة، مــن أجــل 
تلبيــة احتياجاتهــم وتأمــن حقوقهــم195.

تعزيــز إدمــاج املهاجريــن يف املجتمعــات املســتقبلة196. تطويــر السياســات، واملامرســات، . 6
واملؤسســات، والــرشاكات الخاصــة باإلدمــاج التــي تدعــم التضمينيــة وتعزيــز املســاواة االجتامعية 
ــة، جمــع املهــارات بــن القطاعــن  ــا لهــذه الغاي ــة، وتشــجيع التنــوع الثقــايف. تحقيًق واالقتصادي

ــن. ــات املهاجري ــدين ومجتمع ــع امل ــام والخــاص، ويف املجتم الع
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كيف يؤثّر القانون الدويل عىل املبادئ

إّن املبــادئ الــواردة يف هــذه الوثيقــة مســتمّدة مــن القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان واملعايــري . 1
ذات الصلــة. تجــد أدنــاه مقتطفــات مختــارة مــن القانــون الــدويل ذات الصلــة فضــالً عــن املعايــري 

اإلقليميــة ذات الصلــة.

ــوق . 2 ــدات حق ــب معاه ــأة مبوج ــات املنش ــة للهيئ ــات العام ــىل التعليق ــادئ ع ــد املب ــام تعتم ك
اإلنســان وقــرارات األمــم املتحــدة والســوابق القضائيــة الدوليــة واإلقليميــة. يف حــن أنـّـه يُشــار إىل 
هــذه الوثائــق يف التعليقــات عــىل املبــادئ والخطــوط التوجيهيــة، ال يُشــار إليهــا بشــكل منفصــل 

بســبب ضيــق املســاحة.
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املبدأ 1

التأكد من أن حقوق اإلنسان هي محور الجهود املبذولة للتعامل مع 
الهجرة يف جميع مراحلها، مبا يف ذلك االستجابة لتدفقات الهجرة الكبرية 

واملختلطة. 

اإلطار املعياري

W  يؤكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادتن 1 و2 منه عىل أّن املعيار األسايس هو أن يتمتّع
كافة الناس بالحقوق والحريات األساسية من دون متييز من أي نوع كان. 

W  ينص ميثاق األمم املتحدة يف املادة 1 )3( منه عىل أّن "مقصد" األمم املتحدة هو "تحقيق التعاون
الدويل عىل حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتامعية والثقافية واإلنسانية وعىل 
تعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعاً والتشجيع عىل ذلك إطالقاً بال 

متييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين". راجع أيًضا املادة 55 )ج(.

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 2 )1( منه عىل أّن كل دولة
طرف يف هذا العهد: "تتعهد باحرتام الحقوق املعرتف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع 
اللون، أو  أو  العرق،  إقليمها والداخلن يف واليتها، دون أي متييز بسبب  األفراد املوجودين يف 
الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السيايس أو غري السيايس، أو األصل القومي أو االجتامعي، 

أو الرثوة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب".

W  تؤكد االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم يف املادة 7 منها
عىل أّن الدول األطراف: "تتعهد، وفًقا للصكوك الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، باحرتام الحقوق 
املنصوص عليها يف هذه االتفاقية وتأمينها لجميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم املوجودين 
يف إقليمها أو الخاضعن لواليتها دون متييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنرص، 
أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو املعتقد، أو الرأي السيايس أو غريه، أو األصل القومي، أو العرقي، 
أو االجتامعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع االقتصادي، أو امللكية، أو الحالة الزوجية، أو 

املولد، أو أي حالة أخرى".

W  أّن الدول األطراف: "تتعهد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املادة 4 منها عىل  تؤكد 
بكفالة وتعزيز إعامل كافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية إعاماًل تاًما لجميع األشخاص ذوي 

اإلعاقة دون أي متييز من أي نوع عىل أساس اإلعاقة".
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W  تُعنى العديد من األحكام الواردة يف بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر
اإلنسان.  الوطنية بحقوق  املنظمة عب  الجرمية  املتحدة ملكافحة  املكّمل التفاقية األمم  والجو 
إنسانية  معاملة  املهاجرين  معاملة  "مقتنعة برضورة  أنّها  األطراف  الدول  تؤكد  الديباجة،  ويف 
وحامية حقوقهم اإلنسانية حامية تامة". ويؤكد البوتوكول يف املادة 2 أّن الغرض منه هو "منع 
ومكافحة تهريب املهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بن الدول األطراف تحقيًقا لتلك الغاية، مع 
حامية حقوق املهاجرين املهربن". كام تؤكد املادة 4 أّن البوتوكول ينطبق عىل "منع ]تهريب 
الذين  األشخاص  حقوق  حامية  عىل  وكذلك  مرتكبيه...  ومالحقة  عنه  والتحري  املهاجرين[ 
يكونون هدفًا لتلك الجرائم". وتؤكد املادة 14 )1( أنّه يجب تقديم التدريب بغرض "املعاملة 
اإلنسانية للمهاجرين الذين يكونون هدفًا لذلك السلوك، مع احرتام حقوقهم كام هي مبيّنة يف 
هذا البوتوكول". وتؤكد املادة 14 )2( عىل أن تتعاون الدول األطراف فيام بينها ومع املنظامت 
الدولية املختصة واملنظامت غري الحكومية وسائر املنظامت ذات الصلة وعنارص املجتمع املدين 
األخرى، حسب االقتضاء، لتوفري تدريب بشأن "املعاملة اإلنسانية للمهاجرين وحامية حقوقهم". 
تؤكد املادة 16 أنّه: "لدى تنفيذ هذا البوتوكول، تتخذ كل دولة طرف، مبا يتسق مع التزاماتها 
مبقتى القانون الدويل، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك سن الترشيعات عند االقتضاء، لصون 

وحامية حقوق األشخاص".

W  يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة غري الوطنية يف املادة 2 )ب( منه عىل أّن "الغرض" هو 

"حامية ضحايا ذلك االتجار ومساعدتهم، مع احرتام كامل لحقوقهم اإلنسانية".

املعايري اإلقليمية

W  1 تؤكد اتفاقية حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادرة عن مجلس أوروبا يف املادة
منها عىل أّن: "األطراف السامية املتعاقدة تضمن لكل إنسان يخضع لنظامها القانوين الحقوق 

والحريات املحددة يف القسم األول من هذه االتفاقية".

W  تؤكد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الصادرة عن منظمة الدول األمريكية يف املادة 1 منها
عىل أّن: "الدول األطراف يف هذه االتفاقية تتعهد بأن تحرتم الحقوق والحريات املعرتف بها يف 
هذه االتفاقية وبأن تضمن لكل األشخاص الخاضعن لواليتها القانونية املامرسة الحرة والكاملة 
لتلك الحقوق والحريات دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
اآلراء السياسية أو غري السياسية أو األصل القومي أو االجتامعي، أو الوضع االقتصادي، أو املولد 

أو أي وضع اجتامعي آخر".
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W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة األفريقية يف املادة
2 منه عىل أّن كل شخص: "يتمتع بالحقوق والحريات املعرتف بها واملكفولة يف هذا امليثاق دون 
متييز خاصة إذا كان قامئًا عىل العنرص أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 

السيايس أو أي رأي آخر، أو املنشأ الوطني أو االجتامعي أو الرثوة أو املولد أو أي وضع آخر".

W  يؤكد امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 1 منه عىل أّن
هذا امليثاق: "يهدف... إىل وضع حقوق اإلنسان ضمن االهتاممات الوطنية األساسية". وتؤكد 
املادة 3 أّن كل دولة طرف "تتعهد... بأن تكفل لكل شخص خاضع لواليتها حق التمتع بالحقوق 

والحريات املنصوص عليها يف هذا امليثاق".

© UN Photo / Hector Latorre
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املبدأ 2

مكافحة جميع أشكال التمييز ضد املهاجرين.

اإلطار املعياري

W  يؤكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة 2 منه عىل أنّه: "لكل إنسان حق التمتّع بجميع
التمييز بسبب  نوع، والسيام  أّي  اإلعالن، دومنا متييز من  املذكورة يف هذا  والحريات  الحقوق 
العنرص، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا وغري سيايس، أو األصل الوطني 
أو االجتامعي، أو الرثوة، أو املولد، أو أي وضع آخر. وفضالً عن ذلك ال يجوز التمييز عىل أساس 
أكان  الشخص، سواء  إليه  ينتمي  الذي  اإلقليم  أو  للبلد  الدويل  أو  القانوين  أو  السيايس  الوضع 
مستقالً أو موضوًعا تحت الوصاية أو غري متمتّع بالحكم الذايت أم خاضًعا ألي قيد آخر عىل 
سيادته". كام تؤكد املادة 7 أّن الناس جميًعا "يتساوون يف حق التمتع بالحامية من أي متييز 

ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض عىل مثل هذا التمييز". 

W  هذا يؤكد  التمييز.  يحظر  حكاًم  املتحدة  لألمم  اإلنسان  لحقوق  األساسية  املعاهدات  تشمل 
الحكم أّن كل حق مبّن يف االتفاقية املعنية ينطبق عىل كل شخص من دون متييز من أّي نوع، 
بسبب العنرص، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السيايس، أو األصل الوطني أو 
االجتامعي، أو املولد، أو أي وضع آخر. أنظر املادة 2 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية واملادة 2 )2( من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
واملادة 2 من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي واملادة 2 من اتفاقية 
وغريه  التعذيب  مناهضة  من   اتفاقية   1 واملادة  املرأة  التمييز ضد  أشكال  القضاء عىل جميع 
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملادة 2 من اتفاقية حقوق 
الطفل واملادة 1 )1( من االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم 
واملادتن 3 )ب( و5 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واملادة 2 من االتفاقية الدولية 

لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي.

W  أنّه منها عىل  املادة 1  العنرصي يف  التمييز  أشكال  للقضاء عيل جميع  الدولية  االتفاقية  تنص 
يُقصد بتعبري "التمييز العنرصي أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم عيل أساس العرق 
أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف 
بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو مامرستها، عىل قدم املساواة، يف امليدان 
السيايس أو االقتصادي أو االجتامعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة". 
وتؤكد املادة 2 بشأن الغرض منها ما ييل: "تشجب الدول األطراف التمييز العنرصي وتتعهد بأن 
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تنتهج، بكل الوسائل املناسبة ودون أي تأخري، سياسة للقضاء عىل التمييز العنرصي بكافة أشكاله 
وتعزيز التفاهم بن جميع األجناس". أنظر أيًضا املواد 4 و5 و7.

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 20 )2( منه عىل أنّه: "تحظر
بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية تشكل تحريًضا عىل التمييز أو 
العداوة أو العنف". وتؤكد املادة 26 أّن: "الناس جميًعا سواء أمام القانون... ]و[ يجب أن يحظر 

القانون أي متييز وأن يكفل لجميع األشخاص عىل السواء حامية فعالة من التمييز ألي سبب".

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف املادة 2 )2( منه عىل
أّن الدول األطراف: "تتعهد يف هذا العهد بأن تضمن جعل مامرسة الحقوق املنصوص عليها يف 
هذا العهد بريئة من أي متييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً 
أو غري سيايس، أو األصل القومي أو االجتامعي، أو الرثوة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب".

W  تنص اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف املادة 1 منها عىل أنّه يُعنى مبصطلح
"التمييز ضد املرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس الجنس ويكون من آثاره أو 
أغراضه النيل من االعرتاف للمرأة، عىل أساس تساوي الرجل واملرأة، بحقوق اإلنسان والحريات 
األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، 
النظر عن حالتها  لها بغض  بها ومامرستها  أو متتعها  الحقوق  للمرأة بهذه  إبطال االعرتاف  أو 
املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  األطراف  الدول  "تشجب  ييل:  ما   2 املادة  وتؤكد  الزوجية". 
وتوافق عىل أن تنتهج، بكل الوسائل املناسبة دون إبطاء، سياسة القضاء عىل التمييز ضد املرأة".

املعايري اإلقليمية

W  14 تؤكد اتفاقية حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادرة عن مجلس أوروبا يف املادة
منها عىل أنّه: "يجب تأمن التمتع بالحقوق والحريات املعرتف بها يف هذه االتفاقية دون أي 
متييز، وتحديداً ذاك القائم عىل الجنس أو العنرص أو اللون أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية 
أو األصل الوطني أو االجتامعي أو االنتامء إىل أقلية وطنية، أو الرثوة أو الوالدة أو أي وضع آخر".

W  تؤكد ديباجة البوتوكول 12 التفاقية حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادرة عن
مجلس أوروبا عىل أّن األطراف "عازمة عىل اتخاذ تدابري جديدة لتعزيز املساواة بن الجميع عن 

طريق حظر شامل للتمييز، تضمنه االتفاقية".

W  تؤكد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الصادرة عن منظمة الدول األمريكية يف املادة 1 منها عىل أّن
الدول األطراف يف هذه االتفاقية: "تتعهد بأن تحرتم الحقوق والحريات املعرتف بها يف هذه االتفاقية 
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الحقوق  لتلك  والكاملة  الحرة  املامرسة  القانونية  لواليتها  الخاضعن  األشخاص  لكل  تضمن  وبأن 
والحريات دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية أو غري 
السياسية أو األصل القومي أو االجتامعي، أو الوضع االقتصادي، أو املولد أو أي وضع اجتامعي آخر".

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة األفريقية يف املادة
25 منه عىل أنّه: "يقع عىل الدول األطراف يف هذا امليثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات 
الواردة يف هذا امليثاق، وضامن احرتامها عن طريق التعليم والرتبية واإلعالم، واتخاذ التدابري التي 

من شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات".

W  منه عىل  3 املادة  العربية يف  الدول  الصادر عن جامعة  اإلنسان  لحقوق  العريب  امليثاق  يؤكد 
أّن كل دولة طرف يف هذا امليثاق: "تتعهد بأن تكفل لكل شخص خاضع لواليتها حق التمتع 
بالحقوق والحريات املنصوص عليها يف هذا امليثاق، دون متييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس، 
أو اللغة أو املعتقد الديني، أو الرأي، أو الفكر، أو األصل الوطني، أو االجتامعي، أو الرثوة، أو 

امليالد، أو اإلعاقة البدنية أو العقلية".

W  يؤكد ميثاق الحقوق األساسية الصادر عن االتحاد األورويب يف املادة 21 )1( منه عىل أنّه: "يحظر
أي متييز قائم عىل أي سبب مثل الجنس أو العرق أو اللون أو األصل العرقي أو االجتامعي أو 
السامت الجينية أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي السيايس أو أي رأي آخر أو االنتساب إىل 

أقلية قومية أو بسبب املمتلكات أو امليالد أو اإلعاقة أو السن أو التوجه الجني".

© UN Photo / Pendl
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املبدأ 3

ضامن وصول املهاجرين إىل العدالة.

املعايري الدولية

W  ،يؤكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة 7 منه عىل أّن: "الناُس جميًعا سواٌء أمام القانون
وهم يتساوون يف حقِّ التمتُّع بحامية القانون دومنا متييز. وتؤكد املادة 10 عىل أنّه: "لكلِّ إنسان، 
عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين، الحقُّ يف أن تَنظر قضيتَه محكمٌة مستقلٌَّة ومحايدٌة، نظرًا 

ُمنصًفا وعلنيًا".

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 2 )3( )أ( منه عىل أّن كل دولة
طرف يف هذا العهد: "تكفل توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته 
املعرتف بها يف هذا العهد، حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يترصفون بصفتهم الرسمية". تؤكد 
املادة 2 )3( )ج( عىل أّن كل دولة طرف "تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة 
ملصالح املتظلمن". وتؤكد املادة 14 عىل أنّه "من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف 

وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية، منشأة بحكم القانون".

W  منها عىل )أ(   5 املادة  العنرصي يف  التمييز  أشكال  للقضاء عىل جميع  الدولية  االتفاقية  تؤكد 
أنّه عىل الدول األطراف أن تضمن حق الجميع، من دون متييز، "يف معاملة عىل قدم املساواة 
أمام املحاكم وجميع الهيئات األخرى التي تتوىل إقامة العدل". وتؤكد املادة 6 عىل أّن الدول 
من  وغريها  الوطنية  املحاكم  إىل  الرجوع  حق  واليتها  يف  داخل  إنسان  لكل  "تكفل  األطراف: 

مؤسسات الدولة املختصة لحاميته ورفع الحيف عنه عىل نحو فعال".

W  تؤكد االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم يف املادة 18 منها
عىل أنّه: "للعامل املهاجرين وأفراد أرسهم الحق يف املساواة مع رعايا الدولة املعنية أمام املحاكم 
ُتنتهك  أشخاص  الفعال ألي  االنتصاف  وسائل  "تأمن  ييل:  ما  83 عىل  املادة  وتؤكد  بأنواعها". 
حقوقهم أو حرياتهم املعرتف بها يف هذه االتفاقية"؛ "تأمن قيام السلطات القضائية أو اإلدارية 
أو الترشيعية املختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى يقررها نظام الدولة القانوين، بإعادة النظر 
يف دعاوى، أي أشخاص يلتمسون وسيلة لالنتصاف والبت فيها، وإيجاد إمكانيات لالنتصاف عن 

طريق القضاء" و"ضامن قيام السلطات املختصة بإعامل سبل االنتصاف متى منحت".
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W  تؤكد االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي يف املادة 12 منها عىل أّن
كل دولة طرف: "تكفل ملن يدعي أن شخًصا ما وقع ضحية اختفاء قرسي حق إبالغ السلطات 
املختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث االدعاء بحثًا رسيًعا ونزيًها وتجري عند اللزوم 

ودون تأخري تحقيًقا متعمًقا ونزيًها".

W  تؤكد االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي الجنسية يف املادة 16 )1( )2( منها عىل أنّه: "يكون
لكل شخص عديم الجنسية، عيل أرايض جميع الدول املتعاقدة، حق التقايض الحر أمام املحاكم. 
يتمتع كل شخص عديم الجنسية، يف الدولة املتعاقدة محل إقامته املعتادة، بنفس املعاملة التي 
يتمتع بها املواطن من حيث حق التقايض أمام املحاكم، مبا يف ذلك املساعدة القضائية واإلعفاء 

من ضامن أداء املحكوم به".

W  )2( 6 يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال يف املادة
منه عىل أّن كل دولة طرف: "تكفل احتواء نظامها القانوين أو اإلداري الداخيل عىل تدابري توفر 
لضحايا االتجار باألشخاص، يف الحاالت التي تقتي ذلك، ما ييل: )أ( معلومات عن اإلجراءات 
القضائية واإلدارية ذات الصلة؛ )ب( مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها 
بعن االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات الجنائية ضد الجناة، مبا ال ميس بحقوق الدفاع". 
الجسدي  التعايف  تتيح  تدابري  تنفيذ  يف  "تنظر  طرف:  دولة  كل  أّن  عىل   )3(  6 املادة  وتؤكد 
ذلك،  تقتي  التي  الحاالت  يف  يشمل،  مبا  باألشخاص،  االتجار  لضحايا  واالجتامعي  والنفساين 
التعاون مع املنظامت غري الحكومية وسائر املنظامت ذات الصلة وغريها من عنارص املجتمع 
بحقوقهم  يتعلق  فيام  خصوًصا  واملعلومات،  املشورة  )ب(  ييل:...  ما  توفري  وخصوصا  املدين، 
القانونية، بلغة ميكن لضحايا االتجار باألشخاص فهمها". وتؤكد املادة 6 )6( عىل أّن كل دولة 
طرف: "تكفل احتواء نظامها القانوين الداخيل عىل تدابري تتيح لضحايا االتجار باألشخاص إمكانية 

الحصول عىل تعويض عن األرضار التي تكون قد لحقت بهم".

املعايري اإلقليمية

W  6 تؤكد اتفاقية حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادرة عن مجلس أوروبا يف املادة
منها عىل أنّه "لكل شخص الحق يف سامع محكمة مستقلة ونزيهة قضيته، بشكل عادل وعلني 
وضمن مهلة معقولة للفصل يف حقوقه والتزاماته". وتؤكد املادة 13 عىل الحق يف انتصاف فعال. 

W  تؤكد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الصادرة عن منظمة الدول األمريكية يف املادة 8 منها
وقت  خالل  وتجريها  الكافية  الضامنات  فيها  تتوفر  محاكمة  يف  الحق  "لكل شخص  أنّه:  عىل 
معقول محكمة مختصة ومستقلة وغري متحيزة كانت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون". وتؤكد 
املادة 25 عىل ما ييل: "لكل إنسان الحق يف لجوء بسيط ورسيع – أو أي لجوء فعال آخر – إىل 
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محكمة مختصة لحامية نفسه من األعامل التي تنتهك حقوقه األساسية املعرتف بها يف دستور 
أثناء  يعملون  أشخاص  االنتهاك  ذلك  ارتكب  لو  حتى  االتفاقية  هذه  يف  أو  قوانينها  أو  دولته 

تأديتهم واجباتهم الرسمية".

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة األفريقية يف املادة
7 منه عىل أّن: "حق التقايض مكفول للجميع ويشمل هذا الحق: )أ( الحق يف اللجوء إىل املحاكم 
الوطنية املختصة بالنظر يف عمل يشكل خرقًا للحقوق األساسية املعرتف له بها، والتي تضمنها 
االتفاقيات والقوانن واللوائح والعرف السائد و)ب( اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة 
مختصة و)ج( حق الدفاع  مبا يف ذلك الحق يف اختيار مدافع عنه و)د( حق محاكمته خالل فرتة 

معقولة وبواسطة محكمة محايدة".

W  :يؤكد امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 11 منه عىل أّن
"جميع األشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق يف التمتع بحاميته دون متييز". وتؤكد املادة 

12 عىل أّن الدول "تضمن حق التقايض بدرجاته لكل شخص خاضع لواليتها".

W  :يؤكد ميثاق الحقوق األساسية الصادر عن االتحاد األورويب يف املادة 20 منه عىل أّن الجميع
تنتهك حقوقه  إنسان  أي  "يكون من حق  أنّه:  املادة 47 عىل  القانون". وتؤكد  أمام  "يتساوى 
التي  للرشوط  التي يكفلها قانون االتحاد الحق يف وسائل فعالة أمام املحكمة، وفقاً  وحرياته 
تضعها هذه املادة، ويكون من حق أي إنسان محاكمة عادلة وعلنية يف خالل وقت معقول من 
قبل محكمة عادلة ومستقلة ينشئها القانون مسبقاً، ويكون ألي إنسان إمكانية املشورة والدفاع 
والتمثيل، وتتاح املعونة القانونية ألولئك الذين يفتقرون إىل املوارد الكافية بالقدر الذي تكون 

مثل هذه املعونة الزمة لضامن الوصول الفعال إىل العدالة".

W  تؤكد اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة االتجار باألشخاص يف املادة 15 )2( منها عىل أّن كل
دولة طرف: "تنص يف قانونها الداخيل، عىل حق الضحايا يف الدفاع ويف مساعدة قانونية مجانية 

وفًقا للرشوط املنصوص عليها يف نفس القانون".
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املبدأ 4

حامية أرواح املهاجرين وسالمتهم والحرص عىل إنقاذ جميع املهاجرين 
الذين يواجهون مخاطر تطال حياتهم أو سالمتهم وتقديم املساعدة 

الفورية لهم.

اإلطار املعياري

W ."يؤكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة 3 منه عىل أنّه: "لكل فرد الحق يف الحياة

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 6 )1( منه عىل أّن: "الحق يف
الحياة حق مالزم لكل إنسان. وعىل القانون أن يحمي هذا الحق. وال يجوز حرمان أحد من 
حياته تعسًفا". وتؤكد املادة 4 عىل أنّه من غري املقبول مخالفة هذا املبدأ حتى خالل حاالت 

الطوارئ العامة.

W ."تؤكد اتفاقية حقوق الطفل يف املادة 6 منها عىل أنّه "لكل طفل حق أصيل يف الحياة

W  تؤكد االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم يف املادة 9 منها
عىل أّن القانون: "يحمي حق الحياة للعامل املهاجرين وأفراد أرسهم".

W  ،تؤكد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املادة 11 منها عىل أّن الدول األطراف: "تتعهد
الدويل  والقانون  الدويل  اإلنساين  القانون  فيها  مبا  الدويل،  القانون  مبقتى  اللتزاماتها  وفًقا 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وسالمة  حامية  لضامن  الالزمة  التدابري  كافة  باتخاذ  اإلنسان،  لحقوق 
الذين يوجدون يف حاالت تتسم بالخطورة، مبا يف ذلك حاالت النزاع املسلح والطوارئ اإلنسانية 

والكوارث الطبيعية".

W  يدعو بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر والجو يف املادة 9 )1( )أ( منه
الدول إىل "ضامن سالمة األشخاص املوجودين عىل متنها ومعاملتهم معاملة إنسانية". وتؤكد 
املادة 16 )3( عىل أّن كل دولة طرف: "توفر املساعدة املناسبة للمهاجرين الذين تتعرّض حياتهم 
أو سالمتهم للخطر بسبب كونهم هدفًا للسلوك املبّن يف املادة 6 من هذا البوتوكول". وتؤكد 
املادة 6 )3( عىل أّن كل دولة طرف: "تعتمد ما قد يلزم من تدابري ترشيعية وتدابري أخرى العتبار 
أي ظروف: )أ( تعرّض للخطر، أو يُرّجح  أن تعرّض للخطر، حياة أو سالمة املهاجرين املعنين"؛
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W  يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال يف املادة 2 منه
عىل أّن أغراض هذا البوتوكول هي منع ومكافحة االتجار باألشخاص وحامية ضحايا ذلك االتجار 
ومساعدتهم. وتؤكد املادة 6 )5( عىل أّن كل دولة طرف: "تحرص عىل توفري السالمة البدنية 

لضحايا االتجار باألشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها".

W  تؤكد اتفاقية قانون البحار يف املادة 98 منها عىل أّن كل دولة: "تطالب ربان السفينة التي ترفع
علمها، بأن يقوم، قدر وسعه دون تعريض السفينة أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي، مبا ييل: )أ( 
تقديم املساعدة ألي شخص وجد يف البحار معرًضا لخطر الضياع؛ )ب( التوجه بكل ما ميكن من 
الرسعة إلنقاذ أي أشخاص يف حالة استغاثة إذا أخطر بحاجتهم إىل املساعدة ويف حدود ما يكون 
هذا العمل متوقًعا منه بصورة معقولة؛ )ج( تقديم املساعدة، بعد حدوث مصادمة، للسفينة 
األخرى ولطاقمها وركابها وحيثام كان ذلك ممكًنا، إعالم السفينة األخرى باسم سفينته ومبيناء 
تسجيلها وبأقرب ميناء ستتوجه إليه. تعمل كل دولة ساحلية عىل إنشاء وتشغيل جهاز مالئم 
البحار وفوقها واملحافظة عليها، وتتعاون،  البحث واإلنقاذ املتصلة بالسالمة يف  وفعال ألعامل 
حيث تقتي الظروف ذلك، عن طريق ترتيبات إقليمية متبادلة مع الدول املجاورة تحقيًقا لهذا 

الغرض".

املعايري اإلقليمية

W  2 تؤكد اتفاقية حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادرة عن مجلس أوروبا يف املادة
)1( منها عىل: "أّن حق كل شخص يف الحياة حق محمي بالقانون. ال يجوز التسبب باملوت عمًدا 
ألي شخص". تسمح الفقرة 2 ببعض االستثناءات عندما ينتج التسبب باملوت عن" لجوء رضوري 
ال محالة إىل القوة: )أ( لتأمن الدفاع عن أي شخص كان، ضد العنف غري الرشعي؛ )ب( لتنفيذ 
عملية اعتقال قانونية أو ملنع فرار شخص قيد االحتجاز قانونياً؛ )ج( قمع شغب أو عصيان وفقاً 

للقانون".

W  تؤكد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الصادرة عن منظمة الدول األمريكية يف املادة 4 منها
عىل أنّه: "لكل إنسان الحق يف أن تكون حياته محرتمة، هذا الحق يحميه القانون".

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة األفريقية يف املادة
4 منه عىل أنّه: "ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان. ومن حقه احرتام حياته وسالمة شخصه البدنية 

واملعنوية. وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسًفا".



79 78

W  :يؤكد امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 5 منه عىل أّن
"الحق يف الحياة حق مالزم لكل شخص. يحمي القانون هذا الحق، وال يجوز حرمان أحد من 

حياته تعّسًفا".

W  يؤكد ميثاق الحقوق األساسية الصادر عن االتحاد األورويب يف املادة 2 )1( منه عىل أّن: "كل
شخص له الحق يف الحياة. ال يحكم عىل أي شخص بعقوبة اإلعدام أو يتم إعدامه".

© IRIN / Jad Mohammed
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املبدأ 5

التأكد من أّن جميع إجراءات إدارة الحدود تحمي حقوق اإلنسان.

اإلطار املعياري

W  يؤكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة 13 منه عىل أنّه: "لكل فرد حق يف حرية التنقل
ويف اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة. لكل فرد حق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، 

ويف العودة إىل بلده".

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 12 )1( منه عىل أنّه: "لكل فرد
يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته". 
وتؤكد املادة 12 )2( عىل أنّه: "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده". وتؤكد املادة 12 
)3( عىل أنّه: "ال يجوز تقييد الحقوق املذكورة أعاله بأية قيود غري تلك التي ينص عليها القانون، 
أو  العامة  أو اآلداب  العامة  الصحة  أو  العام  النظام  أو  القومي  وتكون رضورية لحامية األمن 
العهد".  الحقوق األخرى املعرتف بها يف هذا  حقوق اآلخرين وحرياتهم، وتكون متامشية مع 

وتؤكد املادة 12 )4( عىل أنّه: "ال يجوز حرمان أحد، تعسًفا، من حق الدخول إىل بلده".

W  تؤكد االتفاقية الدولية للقضاء عيل جميع أشكال التمييز العنرصي يف املادة 5 )1( )2( منها عىل
أّن كل شخص يتمتع، من دون متييز من أي نوع كان: "بالحق يف حرية الحركة واإلقامة داخل 

حدود الدولة" و"الحق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده".

W  )1( 8 تؤكد االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم يف املادة
منها عىل ما ييل: "يتمتع العامل املهاجرون وأفراد أرسهم بالحرية يف مغادرة أي دولة، مبا يف ذلك 
دولة منشئهم. وال يخضع هذا الحق ألية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها 
الغري  حقوق  أو  العامة  اآلداب  أو  العامة،  الصحة  أو  العام،  النظام  أو  الوطني،  األمن  حامية 
وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق األخرى املعرتف بها يف هذا الجزء من االتفاقية". 
االتفاقية ما ميس حق كل دولة طرف يف أن تحدد  "ليس يف هذه  أنّه:  املادة 79 عىل  وتؤكد 
املعايري املنظمة لدخول العامل املهاجرين وأفراد أرسهم. وفيام يتعلق باملسائل األخرى املتصلة 
بوضعهم القانوين ومعاملتهم معاملة العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، تخضع الدول األطراف 

للقيود املبينة يف هذه االتفاقية".
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W  تؤكد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املادة 18 منها عىل أّن الدول األطراف: "تقر بحق
اقامتهم والحصول عىل  اختيار مكان  التنقل، وحرية  بحرية  التمتع  اإلعاقة يف  األشخاص ذوي 

الجنسية، عىل قدم املساواة مع اآلخرين".

W  الدول كل  أّن  عىل  منها   26 املادة  يف  الجنسية  عدميي  األشخاص  وضع  بشأن  االتفاقية  تؤكد 
املتعاقدة: "متنح عدميي الجنسية املقيمن بصورة نظامية يف إقليمها حق اختيار محل إقامتهم 
والتنقل الحر ضمن أراضيها، عيل أن يكون ذلك رهًنا بأية أنظمة تنطبق عيل األجانب عامة يف 

نفس الظروف".

W  11 يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال يف املادة
)1( منه عىل أنّه: "دون إخالل بالتعهدات الدولية فيام يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول 
ملنع وكشف  ذلك رضوريًا  يكون  ما  بقدر  أقىص حد ممكن،  إىل  الحدودية  الضوابط  األطراف 

االتجار باألشخاص".

W  يؤكد بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر والجو يف املادة 11 )1( منه
عىل أنّه: "دون اإلخالل بالتعهدات الدولية فيام يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول األطراف 
تهريب  وكشف  ملنع  رضوريًا  ذلك  يكون  ما  بقدر  ممكن،  حد  أقىص  إىل  الحدودية  الضوابط 

املهاجرين".

املعايري اإلقليمية

W  يؤكد البوتوكول 4 لالتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادرة عن
مجلس أوروبا يف املادة 2 منه عىل أنّه: "لكل شخص موجود قانونياً عىل أرايض دولة الحق يف 
التنقل فيها بحرية واختيار مكان إقامته فيها بحرية.  لكل شخص حرية مغادرة أي بلد مبا فيه 
بلده . ال يجوز وضع قيود عىل حرية مامرسة هذه الحقوق غري تلك املنصوص عليها يف القانون 
والتي تشكل تدابري رضورية يف املجمتع الدميقراطي لألمن الوطني أو السالمة العامة أو الحفاظ 
عىل النظام العام أو منع الجرائم الجزائية أو حامية الصحة أو األخالق أو حامية حقوق الغري 
وحرياته. يجوز يف مناطق معينة وضع قيود عىل هذه الحقوق املعرتف بها يف الفقرة 1، قيود 

ينص عليها القانون وتبرها املصلحة العامة يف املجمتع الدميقراطي".

W  تؤكد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الصادرة عن منظمة الدول األمريكية يف املادة 22 منها
عىل أنّه: "لكل شخص متواجد بصورة رشعية يف أرايض دولة طرف، حق التنقل واإلقامة فيها مع 
مراعاة أحكام القانون. لكل شخص حق مغادرة البلد املتواجد فيه بحرية، مبا يف ذلك مغادرة 
وطنه. ال يجوز تقييد مامرسة الحقوق املذكورة أعاله إال مبوجب قانون وبالقدر الذي البد منه 
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يف مجتمع دميقراطي من أجل منع الجرمية أو حامية األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام 
تقييد  أيضاً  أو حرياتهم. ميكن  اآلخرين  أو حقوق  العامة  الصحة  أو  العامة  األخالق  أو  العام 
تتعلق  مناطق محددة وألسباب  القانون يف  )1( مبوجب  الفقرة  يف  املذكورة  الحقوق  مامرسة 

باملصلحة العامة".

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة األفريقية يف املادة
إقامته داخل دولة ما رشيطة  التنقل بحرية واختيار  الحق يف  أنّه: "لكل شخص  12 منه عىل 
االلتزام بأحكام القانون.  لكل شخص الحق يف مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلده، كام أن له الحق 
يف العودة إىل بلده وال يخضع هذا الحق ألية قيود إال إذا نص عليها القانون وكانت رضورية 

لحامية األمن القومي، النظام العام، الصحة واألخالق العامة".

W  يؤكد امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 27 منه عىل
أنّه: "ال يجوز بشكل تعسفي أو غري قانوين منع أي شخص من مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده".

© OHCHR / Carlos Rodriguez 
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املبدأ 6

التأكد من أن جميع موظفي شؤون العائدين يحرتمون متاًما حقوق اإلنسان 
للمهاجرين وميتثلون للقانون الدويل.

اإلطار املعياري

W  يؤكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة 14 منه عىل أنّه: "لكل فرد حق التامس ملجأ يف
بلدان أخرى والتمتع به خالًصا من االضطهاد ".

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 7 منه عىل أنّه: "ال يجوز إخضاع
أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة ". وتؤكد املادة 
13 عىل أنّه: "ال يجوز إبعاد األجنبي املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد إال 
تنفيذا لقرار اتخذ وفًقا للقانون، وبعد متكينه، ما مل تحتم دواعي األمن القومي خالف ذلك، من 
عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته عىل السلطة املختصة أو عىل من تعينه 

أو تعينهم خصيًصا لذلك، ومن توكيل من ميثله أمامها أو أمامهم".

W  تؤكد اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة يف املادة 3 منها عىل أنّه: "ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده )"أن 
ترده"( أو أن تسلمه إىل دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إىل االعتقاد بأنه 
سيكون يف خطر التعرض للتعذيب. تراعى السلطات املختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب 
من  ثابت  االنطباق، وجود منط  حالة  ذلك، يف  مبا يف  الصلة،  ذات  االعتبارات  متوافرة، جميع 

االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجامعية لحقوق اإلنسان يف الدولة املعنية".

W  تؤكد االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم يف املادة 22 منها
عىل أنّه: "ال يجوز أن يتعرض العامل املهاجرون وأفراد أرسهم إلجراءات الطرد الجامعي. وينظر 
ويُقّرر يف كل قضية طرد عىل حدة. ال يجوز طرد العامل املهاجرين وأفراد أرسهم من إقليم دولة 

طرف إال عمال بقرار تتخذه السلطة املختصة وفًقا للقانون".

W  :تؤكد االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي يف املادة 16 منها عىل أنّه
"ال يجوز ألي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إىل أي دولة أخرى إذا كانت 
هناك أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية لالختفاء القرسي. للتحقق 
من وجود مثل هذه األسباب، تراعي السلطات املختصة جميع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف 
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ذلك، عند االقتضاء، وجود حاالت ثابتة من االنتهاك املنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجامعي 
لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل يف الدولة املعنية". 

W  يؤكد بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر والجو يف املادة 18 )5( منه
عىل أّن "كل دولة طرف معنية بإعادة شخص يكون هدفًا للسلوك املبّن يف املادة 6 من هذا 
البوتوكول تتخذ كل التدابري الالزمة لتنفيذ اإلعادة عىل نحو منظم ومع إيالء االعتبار الواجب 

لسالمة ذلك الشخص وكرامته".

W  )2( 8 يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال يف املادة
منه عىلّ نّه: "عندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار باألشخاص إىل دولة طرف يكون ذلك الشخص 
من رعاياها أو كان يتمتع بحق اإلقامة الدامئة فيها وقت دخوله إىل الدولة املستقبلة، يراعى 
يف إعادة ذلك الشخص إيالء االعتبار الواجب لسالمته، ولحالة أي إجراءات قانونية تتصل بكون 

الشخص ضحية لالتجار. ويفّضل أن تكون تلك العودة طوعية".

W  تؤكد االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي الجنسية يف املادة 31 )1( منها عىل أنّه: "ال تطرد
إقليمها بصورة نظامية إال ألسباب تتعلق  الجنسية موجوًدا يف  املتعاقدة شخًصا عديم  الدولة 

باألمن الوطني أو النظام العام".

املعايري اإلقليمية

W  يؤكد البوتوكول 4 لالتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادرة عن
مجلس أوروبا يف املادة 4 منه عىل: "أّن عمليات الطرد الجامعي لألجانب محظورة". وتؤكد املادة 
1 من البوتوكول 7 لالتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية عىل أنّه: "ال 
يجوز طرد أجنبي مقيم قانونيًا عىل أرايض دولة إال يف سياق تنفيذ قرار متخذ وفًقا للقانون. 
ويجب متكينه من: أ( تقديم األسباب التي تشهد ضد طرده، ب( طلب النظر يف قضيته، ج( 
التمثّل بغية ذلك أمام السلطة املختصة أو أمام شخص أو عدة أشخاص تعينهم هذه السلطة".

W  22 املادة  األمريكية يف  الدول  منظمة  الصادرة عن  اإلنسان  لحقوق  األمريكية  االتفاقية  تؤكد 
)5(-)9( منها عىل أنّه: "ال ميكن طرد أحد من أرايض الدولة التي هو أحد مواطنيها وال حرمانه 
من حق دخولها. ال ميكن طرد أجنبي متواجد بصورة رشعية عىل أرايض دولة طرف يف هذه 
االتفاقية إال مبوجب قرار صادر وفقاً للقانون. لكل شخص الحق يف أن يطلب ومينح ملجأ يف قطر 
أجنبي، وفقاً لترشيعات الدولة واالتفاقيات الدولية، إذا كان مالحقاً بجرائم سياسية أو جرائم 
عادية ملحقة بها. ال يجوز يف أي حال من األحوال ترحيل شخص أجنبي أو إعادته إىل بلد ما 
سواء كان بلده األصيل أم ال، إذا كان حقه يف الحياة أو الحرية الشخصية معرضاً لخطر االنتهاك 
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يف ذلك البلد بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه أو وضعه االجتامعي أو آرائه السياسية. مينع طرد 
األجانب جامعيًا".

W  يف األفريقية  الوحدة  منظمة  عن  الصادر  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفريقي  امليثاق  يؤكد   
املادة 12 منه عىل أنّه: "لكل شخص الحق عند اضطهاده يف أن يسعى ويحصل عىل ملجأ يف أي 
دولة أجنبية طبًقا لقانون كل بلد ولالتفاقيات الدولية. وال يجوز طرد األجنبي الذي دخل بصفة 
قانونية إىل أرايض دولة ما طرف يف هذا امليثاق إال بقرار مطابق للقانون. يحرم الطرد الجامعي 

لألجانب. والطرد الجامعي هو الذي يستهدف مجموعات عنرصية، عرقية ودينية".

W  :يؤكد امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 26 منه عىل أنّه
"يف كل األحوال مينع اإلبعاد الجامعي". وتؤكد املادة 28: "لكل شخص الحق يف طلب اللجوء 

السيايس إىل بلد آخر هربًا من االضطهاد".

W  يؤكد ميثاق الحقوق األساسية الصادر عن االتحاد األورويب يف املادة 18 منه عىل أنّه: "يكفل حق
اللجوء باالحرتام الواجب لقواعد اتفاقية جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وبروتوكول 31 يناير 
1967 الذي يتعلق بوضع الالجئن وطبقاً للمعاهدة التي تنشأ املجتمع األورويب". وتؤكد املادة 
19 عىل أنّه: "تحظر حاالت الرتحيل الجامعي. ال يجوز فصل أو إبعاد أو تسليم أي شخص إىل 
دولة إذا كان هناك خطر شديد بتعرضه لعقوبة اإلعدام، أو التعذيب، أو املعاملة أو العقوبة 

غري اإلنسانية أو املهينة". 
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املبدأ 7

حامية املهاجرين من التعذيب وجميع أشكال العنف واالستغالل، سواء 
صدرت عن الدولة أو جهات خاصة.

اإلطار املعياري

W  يحظر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادتن 4 و5 منه االسرتقاق أو االستعباد والتعذيب
واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطّة بالكرامة.

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 9 )1( منه عىل أنّه لكل فرد
حق يف األمان عىل شخصه. وتؤكد املادة 7 عىل أنّه: "ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعىل وجه الخصوص، ال يجوز إجراء أية 
تجربة طبية أو علمية عىل أحد دون رضاه الحر". تحظر املادة 8 االسرتقاق والعبودية والسخرة 

والعمل اإللزامي. 

W  تؤكد اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
ادارية  أو  اجراءات ترشيعية  دولة طرف  "تتخذ كل  أن:  منها عىل   )1(  2 املادة  املهينة يف  أو 
اقليم يخضع الختصاصها  التعذيب يف أي  أية اجراءات أخرى ملنع أعامل  أو قضائية فعالة أو 

القضايئ".

W  تحظر االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي يف املادة 5 )ب( منها كافة
أشكال التمييز العنرصي وتؤكد عىل: "الحق يف األمن عىل شخصه ويف حامية الدولة له من أي 

عنف أو أذى بدين، يصدر سواء عن موظفن رسمين أو عن أية جامعة أو مؤسسة".

W  تؤكد اتفاقية حقوق الطفل يف املادة 19 )1( منها عىل أّن الدول األطراف مجبة عىل اتخاذ جميع
العنف  الطفل من كافة أشكال  الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف لحامية  املناسبة  التدابري 
والرضر وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك االستغالل الجني واإلساءة الجنسية، والبيع 
العقوبة  أو  املعاملة  ورضوب  والتعذيب  الطفل  برفاه  ترّض  التي  االستغالل  وأشكال  واإلتجار 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وتحظر املواد 34 و35 و36 و37 من االتفاقية وبروتوكوالتها 
وإرشاك  الداعرة  واملواد  الدعارة  يف  لألطفال  االستغاليل  واالستخدام  األطفال  بيع  االختيارية 
املناسبة  التدابري  كل  األطراف  الدول  "تتخذ   :39 املادة  وتؤكد  املسلحة.  النزاعات  يف  األطفال 
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لتشجيع التأهيل البدين والنفي وإعادة االندماج االجتامعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل 
من أشكال اإلهامل أو االستغالل أو اإلساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال املعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو املنازعات املسلحة".

W  تؤكد اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف املادة 6 منها عىل أّن الدول األطراف
مجبة عىل "اتخاذ جميع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك الترشيع، ملكافحة جميع أشكال االتجار 

باملرأة واستغالل دعارة املرأة".

W  تؤكد االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم يف املادة 10 منها
عىل أنّه: "ال يّعرض العامل املهاجر أو أي فرد من أرسته للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهينة". وتؤكد املادة 11 عىل أنّه:"ال يّعرض العامل املهاجر أو أي فرد من أرسته 
لالسرتقاق أو االستعباد. ال يلزم العامل املهاجر أو أي فرد من أرسته بالعمل سخرة أو قرًسا. ال 
يعتب أّن الفقرة 3 من هذه املادة متنع، يف الدول التي يجوز فيها أن يفرض السجن مع األشغال 
الشاقة كعقوبة عىل جرمية ما، أداء األشغال الشاقة طبًقا لحكم يقي بهذه العقوبة صادر عن 
محكمة مختصة". وتؤكد املادة 16 )2( عىل أنّه: "يحق للعامل املهاجرين وأفراد أرسهم الحصول 
من الدولة عىل الحامية الفعالة من التعرض للعنف واإلصابة البدنية والتهديدات والتخويف، 
سواء عىل يد املوظفن العمومين أو عىل يد األشخاص العادين أو الجامعات أو املؤسسات". 
وتؤكد املادة 16 )3( عىل أّن: "أي عملية تحقق من هوية العامل املهاجرين أو أفراد أرسهم 

يقوم بها املوظفن املكلفون بإنفاذ القوانن يجب أن تجري وفًقا إلجراءات يحددها القانون".

W  يؤكد بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر والجو يف املادة 6 )3( منه
أي  العتبار  أخرى  وتدابري  ترشيعية  تدابري  من  يلزم  قد  ما  "تعتمد  طرف:  دولة  كل  أّن  عىل 
ظروف: )أ( تعرّض للخطر، أو يرّجح أن تعرّض للخطر، حياة أو سالمة املهاجرين املعنين؛ )ب( 
استغاللهم،  لغرض  ذلك  يف  مبا  مهينة،  أو  الإنسانية  معاملة  املهاجرين  أولئك  معاملة  تستتبع 
ظروفًا مشددة للعقوبة يف األفعال املجرمة وفًقا للفقرة 1 )أ( و)ب( "1" و)ج( من هذه املادة، 
وكذلك، رهًنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين، يف األفعال املجرمة وفًقا للفقرة 2 )ب( و)ج( 
من هذه املادة". وتؤكد املادة 16 )2( عىل أّن كل دولة طرف: "تتخذ التدابري املناسبة ليك توفّر 
أو  أفراد  الذي ميكن أن يسلّط عليهم، سواء من جانب  العنف  للمهاجرين حامية مالمئة من 

جامعات، بسبب كونهم هدفًا للسلوك املبّن يف املادة 6 من هذا البوتوكول".

W  االتجار ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  من  )أ(   3 املادة  يف  باألشخاص"  "االتجار  بتعبري  يقصد 
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة 
عب الوطنية "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد 
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أو  الخداع  أو  االحتيال  أو  االختطاف  أو  القرس  أشكال  من  ذلك  غري  أو  استعاملها  أو  بالقوة 
لنيل  مزايا  أو  مالية  مبالغ  تلقي  أو  بإعطاء  أو  استضعاف،  استغالل حالة  أو  السلطة  استغالل 
أدىن،  كحد  االستغالل،  ويشمل  االستغالل.  لغرض  آخر  عىل شخص  سيطرة  له  موافقة شخص 
استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل الجني، أو السخرة أو الخدمة قرًسا، أو االسرتقاق 
أو املامرسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء". وتؤكد املادة 9 )5( عىل أن: "تعتمد 
الدول األطراف أو تعّزز تدابري ترشيعية أو تدابري أخرى، مثل التدابري التعليمية أو االجتامعية أو 
الثقافية، بوسائل منها التعاون الثنايئ واملتعدد األطراف، من أجل صد الطلب الذي يحفز جميع 

أشكال استغالل األشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، التي تفي إىل االتجار".

W  يف الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة  الجبي  العمل  التفاقية   2014 لعام  البوتوكول  يدعو 
املادة 1 )1( منه كل دولة عضو إىل اتخاذ: "تدابري فعالة ملنع وإزالة اللجوء إىل العمل الجبي 
أو اإللزامي ولتزويد الضحايا بالحامية وسبل الوصول إىل وسائل االنتصاف املناسبة والفعالة، من 

قبيل التعويض، وملعاقبة مرتكبي العمل الجبي أو اإللزامي".

املعايري اإلقليمية

W  3 تحظر اتفاقية حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادرة عن مجلس أوروبا يف املادة
منها التعذيب. وتحظر املادة 4 االسرتقاق والعمل الجبي.

W  2تؤكد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الصادرة عن منظمة الدول األمريكية يف البندان 1 و
من املادة 5 منها عىل أنّه: "لكل إنسان الحق يف أن تكون سالمته الجسدية والعقلية واملعنوية 
محرتمة. ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غري إنسانية أو مذلة". 
ويؤكد البندان 1 و2 من املادة 6 عىل أنّه: "ال يجوز إخضاع أحد للعبودية أو الرق غري اإلرادي، 
فهام محظوران بكل أشكالهام، وكذلك االتجار بالرقيق والنساء. وال يجوز إكراه أحد عىل السخرة 

أو العمل اإللزامي".

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة األفريقية يف املادة
5 منه عىل: "حظر كافة أشكال استغالل الفرد وامتهانه واستعباده خاصة االسرتقاق والتعذيب 

بكافة أنواعه والعقوبات واملعاملة الوحشية وأو الالإنسانية أو املذلة".

W  :يؤكد امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 8 منه عىل أنّه
"يحظر تعذيب أي شخص بدنيًا أو نفسيًا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطّة بالكرامة 
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واستغالل  الجبي  والعمل  باألشخاص  واالتجار  الرق  من   10 املادة  وتحظر  إنسانية".  غري  أو 
األطفال يف النزاعات املسلحة وكل شكل آخر من أشكال االستغالل.  

W  ينص ميثاق الحقوق األساسية الصادر عن االتحاد األورويب يف املادة 3 منه عىل أنّه: "لكل شخص
الحق يف احرتام سالمته البدنية والعقلية". وتحظر املادة 4 التعذيب واملعاملة أو العقوبة غري 
اإلنسانية أو املهينة. وتؤكد املادة 5 عىل أنّه: "ال يجوز اسرتقاق أي شخص أو استعباده. وال يجوز 
أن يطلب من أي شخص أن يؤدي عمالً قرساً أو كرهاً. ويحظر االتجار يف البرش". وتؤكد املادة 6 

)1( عىل أنّه: "لكل شخص الحق يف الحرية واألمن".

© UN Photo / Violaine Martin
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املبدأ 8   

التمسك بحق املهاجرين يف الحرية وحاميتهم من جميع أشكال االحتجاز 
التعسفي. بذل جهود مستهدفة لوقف االحتجاز غري القانوين أو التعسفي 

للمهاجرين. منع احتجاز األطفال بسبب وضعهم كمهاجرين أو وضع 
والديهم.

اإلطار املعياري

W  يؤكد االعالن العاملي لحقوق االنسان يف املادة 3 منه عىل أنّه "لكل فرد الحق يف الحياة والحرية
ويف األمان عىل شخصه". كام تؤكد املادة 9 عىل أنّه "ال يجوز اعتقال أّي إنسان أو حجزه أو نفيه 
تعسًفا". يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 9 منه عىل أنّه "لكل 
فرد حق يف الحرية وىف األمان عىل شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسًفا. وال يجوز 
حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبًقا لإلجراء املقرر فيه." كام تؤكد املادة 
10 )1( عىل أن "يعامل جميع املحرومن من حريتهم معاملة إنسانية، تحرتم الكرامة األصيلة 

يف الشخص اإلنساين".

W  )1( 16 تشري االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم يف املادة
الحرية والسالمة الشخصية". وتؤكد  أنّه "للعامل املهاجرين وأفراد أرسهم الحق يف  منها عىل 
املادة 16 )4( عىل أن "ال يّعرض العامل املهاجرون وأفراد أرسهم، فرديًا أو جامعيًا، للقبض عليهم 

أو احتجازهم تعسًفا، وال يحرمون من حريتهم إال ألسباب ووفًقا إلجراءات يحددها القانون".

W  تؤكد اتفاقية حقوق الطفل يف املادة 37 )ب( منها عىل "أال يحرم أي طفل من حريته بصورة
غري قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفًقا للقانون وال 

يجوز مامرسته إال كملجأ أخري وألقرص فرتة زمنية مناسبة".

W  تؤكد االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي يف املادة 1 منها عىل أنّه "ال
يجوز تعريض أي شخص لالختفاء القرسي". وتحدد املادة 2 )1( االختفاء القرسي ب أنّه االعتقال 
أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم عىل أيدي موظفي 
الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يترصفون بإذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها، 
ويعقبه رفض االعرتاف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري الشخص املختفي أو مكان 
أنّه "ال يجوز حبس أحد يف  القانون. كام تؤكد املادة 17 عىل  وجوده، مام يحرمه من حامية 
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مكان مجهول". وتؤكد املادة 23 عىل أن "تعمل كل دولة طرف عىل أن يشتمل التدريب املقدم 
للموظفن العسكرين أو املدنين املكلفن بإنفاذ القوانن، واملوظفن الطبين، وموظفي الخدمة 
املدنية وسواهم من األشخاص الذين ميكن أن يتدخلوا يف حراسة أو معاملة أي شخص محروم 
من حريته، عىل التثقيف واملعلومات الالزمة بشأن األحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف هذه 

االتفاقية، وذلك من أجل )أ( منع تورط هؤالء املوظفن يف حاالت االختفاء القرسي" 

W  يؤكد بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر والجو يف املادة 5 منه عىل
أنّه "ال يصبح املهاجرون عرضة للمالحقة الجنائية مبقتى هذا البوتوكول، نظرًا لكونهم هدفًا 
للسلوك املبَن يف املادة 6 من هذا البوتوكول". كام تؤكد املادة 16 )5( عىل أنّه: "يف حال احتجاز 
شخص كان هدفًا لسلوك مبن يف املادة 6 من هذا البوتوكول، تتقيد كل دولة طرف بالتزاماتها 
الشخص  باطالع  يتعلق  ما  فيها  مبا  تنطبق،  حيثام  القنصلية،  للعالقات  فيينا  اتفاقية  مبقتى 

املعني، دون ابطاء، عىل األحكام املتعلقة بإبالغ املوظفن القنصلين واالتصال بهم".

W  ًتسهيال" أنّه  عىل  منها  )ب(   )1( الفقرة   36 املادة  يف  القنصلية  للعالقات  فيينا  اتفاقية  تؤكد 
ملامرسة األعامل القنصلية املتعلقة برعايا الدول املوفدة: اذا قبض عىل أحد رعايا الدولة املوفدة 
ضمن منطقة البعثة القنصلية أو اذا اوقف توقيًفا احتياطيًا بانتظار محاكمته، أو احتجز بأي 
القنصلية، وجب عىل السلطات يف الدولة املضيفة  شكل من األشكال، وطلب االتصال ببعثته 
أن تعلم بدون أي تأخري البعثة القنصلية بذلك، وأن تودعها بدون أي تأخري كل مخابرة موجهة 
اليها من صاحب العالقة، ويرتتب عىل السلطات املذكورة إعالم صاحب العالقة بدون أي تأخري 

بحقوقه املنصوص عليها يف هذه الفقرة".

املعايري االقليمية

W  5 تؤكد اتفاقية حامية حقوق االنسان والحريات االساسية الصادرة عن مجلس اوروبا يف املادة
منها عىل أنّه: "لكل شخص الحق يف الحرية واألمن. ال يجوز حرمان أي إنسان من حريته، إال يف 
الحاالت التالية التي ينص عليها القانون: أ( إذا كان الشخص محتجزاً قانونياً عىل أثر إدانته من 
محكمة ذات اختصاص؛ ب( إذا كان الشخص مخضعاً العتقال أو احتجاز قانونين لتمرده عىل 
قرار صادر بحقه وفقاً للقانون عن محكمة، أو لضامن تنفيذ التزام منصوص عليه يف القانون؛ 
االختصاص،  ذات  القضائية  الهيئة  أمام  مثوله  بغية  محتجزاً  أو  معتقالً  الشخص  كان  إذا  ج( 
عندما توجد أسباب مقبولة لالشتباه يف ارتكابه جرمية أو دواع معقولة لالعتقاد برضورة منعه 
القانوين لقارص يف السن،  الفرار بعد ارتكابها؛ د( يف حالة االحتجاز  من ارتكاب جرمية او من 
بقرار متخذ يف إطار تربيته املراقَبة، أو احتجازه القانوين لتقدميه للسلطة املختصة؛ ه( يف حالة 
ح نرشه مرضاً معدياً، أو ألخبل، أو لسكري، أو ملدمن، أو ملترشد ؛  االحتجاز القانوين لشخص مرجَّ
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و( يف حالة االعتقال أو االحتجاز القانونين لشخص ملنعه من دخول األرايض بشكل غري قانوين، 
أو لشخص متَخذ بحقه إجراء طرد أو تسليم".

W  2تؤكد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الصادرة عن منظمة الدول األمريكية يف البندين 1 و
من املادة 7 عىل أنّه "لكل شخص حق يف الحرية الشخصية ويف األمان عىل شخصه. ال يجوز أن 
يحرم أحد من حريته الجسدية إال ألسباب ويف األحوال املحددة سلفاً يف دساتري الدول األطراف، 
أو يف القوانن الصادرة طبقاً لهذه الدساتري. وتؤكد املادة 7 )3( عىل أنّه: "ال يجوز حبس أحد 
أو إلقاء القبض عليه تعسفاً". وتؤكد املادة 7 )4( عىل أنّه: "يجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه 

بأسباب ذلك التوقيف ويجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم املوجهة إليه".

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة االفريقية يف املادة
الحرية واألمن الشخيص وال يجوز حرمان أي شخص من  الحق يف  أنّه: "لكل فرد  6 منه عىل 
القبض عىل أي  القانون سلًفا، وال يجوز بصفة خاصة  حريته إال للدوافع ويف حاالت يحددها 

شخص أو احتجازه تعسفيًا".

W  يؤكد امليثاق العريب لحقوق االنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 14 منه عىل
أنّه لكل شخص الحق يف الحرية واألمان عىل شخصه، "وال يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله 

تعسًفا وبغري سند قانوين".

W  تؤكد اتفاقية مكافحة االتجار بالبرش الصادرة عن مجلس أوروبا يف املادة 26 منها عىل أن "تنص
كل دولة طرف، وفًقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، عىل امكانية عدم فرض العقوبة عىل 

الضحايا عند تورطهم، مجبين، يف أنشطة غري مرشوعة".

W  يؤكد ميثاق الحقوق األساسية الصادر عن االتحاد األورويب يف املادة 6 منه عىل أنّه "لكل شخص
الحق يف الحرية واألمن".
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املبدأ 9

ضامن أوسع حامية لوحدة أرسة املهاجرين وتسهيل ملّ شمل األرسة ومنع 
التدخل التعسفي أو غري القانوين يف حق املهاجرين يف التمتع بالحياة 

الخاصة واألرسية.

اإلطار املعياري

W  يؤكد االعالن العاملي لحقوق االنسان يف املادة 16 )3( منه عىل أّن "األرسُة هي الخليُة الطبيعيُة
واألساسيُة يف املجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحامية املجتمع والدولة". وتؤكد املادة 12 عىل أنّه "ال 

يجوز تعريض أحد لتدّخل تعّسفي يف ... شؤون أرسته".

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 23 )1( منه عىل أّن "األرسُة هي
الخليُة الطبيعيُة واألساسيُة يف املجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحامية املجتمع والدولة". وتؤكد املادة 

ل تعّسفي يف ... شؤون أرسته".  12 عىل أنّه "ال يجوز تعريض أحد لتدخُّ

W  منه  )1( املادة 10  والثقافية يف  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  يؤكد 
عىل أن :"تقر الدول األطراف يف هذا العهد مبا ييل : وجوب منح األرسة ، التي تشكل الوحدة 
الجامعية الطبيعية واألساسية يف املجتمع ، أكب قدر ممكن من الحامية واملساعدة ، خصوصاً 

لتكوين هذه األرسة وطوال نهوضها مبسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين تعيلهم ".

W  تؤكد اتفاقية حقوق الطفل يف املادة 5 منها عىل دور العائلة األسايس يف حامية حقوق الطفل
وتعلن كام ييل: "تحرتم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند االقتضاء، 
أعضاء األرسة املوسعة أو الجامعة حسبام ينص عليه العرف املحيل، أو األوصياء أو غريهم من 
األشخاص املسؤولن قانونا عن الطفل، يف أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املتطورة، 
التوجيه واإلرشاد املالمئن عند مامرسة الطفل الحقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية". وتؤكد 
املادة 8 عىل أّن الدول األطراف "تتعهد باحرتام حق الطفل يف الحفاظ عىل هويته مبا يف ذلك 
جنسيته، واسمه، وصالته العائلية، عىل النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غري رشعي". 
تؤكد املادة 16 عىل أنّه:" ال يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف ... أرسته." 
وتؤكد املادة 9 عىل أن "تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه عىل الرغم منهام، 
إال عندما تقرر السلطات املختصة، رهًنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانن واإلجراءات 
املعمول بها، أن هذا الفصل رضوري لصون مصالح الطفل الفضىل". وتؤكد املادة 10 عىل أن 
"تنظر الدول األطراف يف طلبات جمع شمل األرسة، بطريقة إيجابية وإنسانية ورسيعة. وتكفل 



93

 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

نتائج ضارة عىل مقدمي الطلب  القبيل  الدول األطراف أال ترتتب عىل تقديم طلب من هذا 
وعىل أفراد أرسهم".

W  تضع االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم العائلة يف صلب
االتفاقية والحقوق التي تحددها يحملها مبارشة العامل املهاجرون وأفراد أرسهم. وتؤكد املادة 
الطبيعية  الجامعية  الوحدة  هي  األرسة  بأن  منها  اعرتافًا  "تقوم،  األطراف:  الدول  أّن  عىل   44
واألساسية يف املجتمع وبأن من حقها أن تتوفر لها الحامية من قبل املجتمع والدولة، باتخاذ 
باتخاذ ما  الدول األطراف  املهاجرين. تقوم  العامل  املناسبة لضامن حامية وحدة أرس  التدابري 
تراه مناسبا ويدخل يف نطاق اختصاصها من تدابري رامية إىل تيسري مل شمل العامل املهاجرين".

W  يف الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة  التكميلية(  )األحكام  املهاجرين  العامل  اتفاقية  تؤكد 
املادة 13 )1( منها عىل أنّه: "يجوز ألي دولة عضو اتخاذ جميع التدابري الرضورية التي تدخل 
يف اختصاصها والتعاون مع دول أخرى أعضاء لتسهيل جمع الشمل ألرس كافة العامل املهاجرين 

الذين يقيمون بشكل قانوين عىل أراضيها".

املعايري االقليمية

W  8 تؤكد اتفاقية حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادرة عن مجلس أوروبا يف املادة
منها عىل أنّه: "لكل شخص الحق يف احرتام حياته الخاصة والعائلية وحرمة منزله ومراسالته".

W  تؤكد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الصادرة عن منظمة الدول األمريكية يف املادة 17 منها
عىل أّن "األرسة هي وحدة التجمع الطبيعية واألساسية يف املجتمع، وتستحق حامية املجتمع 

والدولة". 

W  االقتصادية الحقوق  مجال  يف  االنسان  لحقوق  االمريكية  لالتفاقية  االضايف  البوتوكول  يؤكد 
واالجتامعية و الثقافية الصادر عن منظمة الدول األمريكية يف البندين 1و2 من املادة 15 منه 
وتتوىل  الدولة  تحميها  أن  وينبغي  للمجتمع،  واالسايس  الطبيعي  العنرص  "األرسة هي  أّن  عىل 
تنمية ظروفها املادية والروحية. لكل شخص الحق يف تكوين أرسة، وهو الحق الذي ميارس وفًقا 

ألحكام الترشيع املحيل ذات العالقة".

W  يف االفريقية  الوحدة  منظمة  عن  الصادر  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفريقي  امليثاق  يؤكد 
البندين 1 و2 من املادة 18 منه عىل أّن "األرسة هي الوحدة الطبيعية وأساس املجتمع، وعىل 
أداء  الدولة ملزمة مبساعدة األرسة يف  الدولة حاميتها والسهر عىل صحتها وسالمة أخالقياتها. 

رسالتها كحامية األخالقيات والقيم التقليدية التي يعرتف بها املجتمع".
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W  :يؤكد امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 21 منه عىل أنّه 
"ال يجوز تعريض أي شخص، عىل نحو تعسفي أو غري قانوين، للتدخل يف خصوصياته أو شؤون 

أرسته أو بيته أو مرسالته أو لتشهري ميس رشفه أو سمعته".

W  يؤكد ميثاق الحقوق األساسية الصادر عن االتحاد األورويب يف املادة 7 منه عىل أنّه "لكل شخص
الحق يف احرتام حياته الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصاالته".

© UN Photo / JC. McIlwaine
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املبدأ 10

ضامن حقوق اإلنسان لجميع األطفال يف إطار الهجرة، وضامن معاملة 
األطفال املهاجرين عىل أنّهم أطفال يف املقام األول وقبل كّل يشء.

اإلطار املعياري

W  يؤكد االعالن العاملي لحقوق االنسان يف املادة 25 )2( عىل أّن: "لألمومة والطفولة حقٌّ يف رعاية
تن". ومساعدة خاصَّ

W  التي تحددها االتفاقية تنطبق أّن الحقوق  املادة 1 منها عىل  اتفاقية حقوق الطفل يف  تعلن 
عىل كل طفل يعني "كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب 
القانون املنطبق عليه". وتؤكد املادة 2 عىل أن "تحرتم الدول األطراف الحقوق املوضحة يف هذه 
االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن 
عنرص الطفل أو والديه أو الويص القانوين عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم 
السيايس أو غريه أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتامعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، 
أو أي وضع آخر". وتؤكد املادة 3 عىل أنّه:" يف جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء 
قامت بها مؤسسات الرعاية االجتامعية العامة أو الخاصة، أو املحاكم أو السلطات اإلدارية أو 
الهيئات الترشيعية، يويل االعتبار األول ملصالح الطفل الفضىل. تتعهد الدول األطراف بأن تضمن 
للطفل الحامية والرعاية الالزمتن لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غريهم 
من األفراد املسؤولن قانونًا عنه، وتتخذ، تحقيًقا لهذا الغرض، جميع التدابري الترشيعية واإلدارية 
املالمئة. تكفل الدول األطراف أن تتقيد املؤسسات واإلدارات واملرافق املسؤولة عن رعاية أو 
حامية األطفال باملعايري التي وضعتها السلطات املختصة، وال سيام يف مجايل السالمة والصحة ويف 
عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة اإلرشاف". كام تؤكد املادة 6 عىل أّن 
الدول األطراف "تكفل إىل أقىص حد ممكن بقاء الطفل ومنوه". وتؤكد املادة 12 عىل أن تكفل 
الدول األطراف "للطفل القادر عىل تكوين آرائه الخاصة حق التعبري عن تلك اآلراء بحرية يف 
جميع املسائل التي متس الطفل، وتوىل آراء الطفل االعتبار الواجب وفًقا لسن الطفل ونضجه".

W  ،يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 25 منه عىل أن "يكون لكل ولد
دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتامعي 
أو الرثوة أو النسب، حق عىل أرسته وعىل املجتمع وعىل الدولة يف اتخاذ تدابري الحامية التي 
يقتضيها كونه قارًصا. يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اساًم يعرف به. لكل طفل 

حق يف اكتساب جنسية".
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W  :يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف املادة 10 )3( منه عىل
"وجوب اتخاذ تدابري حامية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال واملراهقن، بدون أي متييز 

بسبب النسب أو غريه من الظروف".

W  تؤكد االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم يف املادة 29 منها
عىل أنّه: "لكل طفل من أطفال العامل املهاجر الحق يف الحصول عىل أسم ويف تسجيل والدته، 
أنّه "إذا حرم عامل مهاجر من حريته،  املادة 17 )6( عىل  ويف الحصول عىل جنسية". وتؤكد 
تبدي السلطات املختصة يف الدولة املعنية اهتامًما باملشاكل التي قد تنشأ ألفراد أرسته، خصوًصا 

لزوجه وأطفاله القرّص".

W  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املادة 18 )2( منها عىل "يسجل األطفال ذوو تؤكد 
اإلعاقة فور والدتهم ويكون لهم منذئذ الحق يف الحصول عىل اسم والحق يف اكتساب الجنسية 

والحق بقدر اإلمكان يف أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم".

W  تؤكد االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي يف املادة 25 )أ( منها عىل
انتزاع  جنائيًا:  عليها  واملعاقبة  التالية  الجرائم  ملنع  الالزمة  التدابري  دولة طرف  كل  "تتخذ  أن: 
الختفاء  القانوين  ممثلهم  أو  أبويهم  أحد  يخضع  الذين  أو  قرسي  الختفاء  الخاضعن  األطفال 

قرسي، أو األطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم يف األرس نتيجة الختفاء قرسي".

W  يؤكد بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر والجو يف املادة 16 )4( منه
عىل أنّه: "لدى تطبيق أحكام هذه املادة، تأخذ الدول األطراف يف االعتبار ما للنساء واألطفال 

من احتياجات خاصة".

W  6 املادة النساء واألطفال يف  باألشخاص، وبخاصة  االتجار  يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
)4( منه عىل أن: "تأخذ كل دولة طرف بعن االعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه املادة، سن ونوع 
وجنس ضحايا االتجار باألشخاص واحتياجاتهم الخاصة، وال سيام احتياجات األطفال الخاصة، 
مبا يف ذلك السكن الالئق والتعليم والرعاية". كام مييز البندان )ج( و )د( من املادة 3 االتجار 
باألطفال من االتجار بالبالغن. كام تؤكد املادة 10 )2( عىل أن "يراعي هذا التدريب الحاجة 
إىل مراعاة حقوق اإلنسان واملسائل الحساسة فيام يتعلق باألطفال ونوع الجنس، كام ينبغي 
أن يشّجع التعاون مع املنظامت غري الحكومية وغريها من املنظامت ذات الصلة وسائر عنارص 

املجتمع املدين".
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املعايري االقليمية

W  19 املادة  األمريكية يف  الدول  منظمة  الصادرة عن  اإلنسان  لحقوق  األمريكية  االتفاقية  تؤكد 
منها عىل أنّه "لكل قارص الحق يف تدابري الرعاية، التي يتطلّبها وضعه كقارص، من قبل عائلته 

واملجتمع والدولة". 

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة االفريقية يف املادة
18 )3( منه عىل أنّه: "يتعن عىل الدولة... كفالة حقوق الطفل عىل نحو ما هو منصوص عليه 

يف االعالنات واالتفاقيات الدولية".

W  يؤكد امليثاق العريب لحقوق االنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 33 )2( منه عىل
أن "تكفل الدولة ... للطفولة... الحامية والرعاية الالزمتن وتكفل أيًضا للناشئن والشباب أكب 

فرص التنمية البدنية والعقلية".

W  يؤكد ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األورويب يف املادة 24 منه عىل أن "يكون لألطفال الحق
يف الحامية والرعاية كام تتطلب مصلحتهم، ويجوز لهم أن يعبوا عن وجهات نظرهم بحرية، 
التي تخصهم وفقاً ألعامرهم ونضجهم.  النظر هذه يف االعتبار بشأن املسائل  وتؤخذ وجهات 
يف كافة األفعال التي تتعلق باألطفال - سواء اتخذتها السلطات العامة أو املؤسسات الخاصة - 
يجب أن تؤخذ مصالح الطفل يف االعتبار األول، ويكون لكل طفل الحق يف الحفاظ عىل عالقة 

شخصية واتصال مبارش مع والديه عىل نحو منتظم ما مل يكن ذلك يخالف مصلحته". 
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املبدأ 11

حامية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات املهاجرات.

اإلطار املعياري

W  رعاية "لألمومة حقٌّ يف  أنّه  منه عىل   )2(  25 املادة  االنسان يف  لحقوق  العاملي  االعالن  يؤكد 
تن". ومساعدة خاصَّ

W .إّن كامل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة هي ذات صلة بهذا املبدأ

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 3 منه عىل أّن الدول األطراف
املدنية  الحقوق  بجميع  التمتع  والنساء يف حق  الرجال  تساوي  بكفالة  العهد  "تتعّهد يف هذا 

والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد".

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف املادة 10 )2( منه عىل
"وجوب توفري حامية خاصة لألمهات خالل فرتة معقولة قبل الوضع وبعده".

W  :يؤكد بروتوكول تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر والجو يف املادة 16 )4( منه عىل أنّه
احتياجات  من  للنساء  ما  االعتبار  يف  األطراف  الدول  تأخذ  املادة،  هذه  أحكام  تطبيق  "لدى 

خاصة".

W  )4( 6 يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال يف املادة
منه عىل أن: "تأخذ كل دولة طرف بعن االعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه املادة، سن ونوع و 
جنس ضحايا االتجار باألشخاص واحتياجاتهم الخاصة". كام تؤكد املادة 10 )2( عىل أن "يراعي 
هذا التدريب الحاجة إىل مراعاة حقوق اإلنسان واملسائل الحساسة فيام يتعلق باألطفال ونوع 

الجنس".

املعايري االقليمية

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة االفريقية يف املادة
18 )3( منه عىل أنّه: "يتعن عىل الدولة القضاء عىل كل متييز ضد املرأة وكفالة حقوقها وحقوق 

الطفل عىل نحو ما هو منصوص عليه يف االعالنات واالتفاقيات الدولية".
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W  يؤكد بروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيا امللحق بامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 
الصادر عن االتحاد األفريقي يف املادة 2 منه عىل التزام جميع الدول األطراف" مبكافحة كافة 
أشكال التمييز ضد املرأة، من خالل التدابري الترشيعية واملؤسسية املناسبة، وغريها من التدابري".

W  4 تؤكد اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل يف املادة
)3( منها عىل أّن األطراف ستضمن تنفيذ التدابري التي تنص عليها هذه االتفاقية، وخاصة التدابري 
الهادفة اىل حامية حقوق الضحايا، دون متييز عىل أي أساس، مبا يف ذلك األصول القومية أو وضع 

املهاجر أو الالجئ.

W  تؤكد االتفاقية األمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه الصادرة عن
منظمة الدول األمريكية يف املادة 9 منها: "فيام يتعلق باتخاذ اإلجراءات الواردة يف هذا الفصل- 
تعطي الدول األطراف أهمية خاصة لتعرض النساء للعنف بسبب- من بن األسباب األخرى- 
جنسهّن أو وضعهّن كمهاجرات أو الجئات أو مرشدات، وتعطي اهتامًما مامثالً للنساء اللوايت 
اجتامعيًا  املحرومات  أو  املسّنات  أو  القارصات  أو  املعاقات  أو  الحمل  أثناء  للعنف  يتعرّضن 

واقتصاديًا واملتأثرات بالنزاعات املسلحة أو اللوايت يحرمن من حريتهّن".

W  تكفل أن"  منه عىل  املادة 23  االورويب يف  االتحاد  الصادر عن  األساسية  الحقوق  ميثاق  يؤكد 
املساواة بن الرجال والنساء يف كافة املجاالت مبا يف ذلك الوظيفة والعمل واألجر".
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املبدأ 12

ضامن متتع جميع املهاجرين بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية 
والعقلية.

اإلطار املعياري

W  يؤكد االعالن العاملي لحقوق االنسان يف املادة 25 منه عىل أنّه: "لكّل شخص حقٌّ يف مستوى
ًة عىل صعيد املأكل وامللبس واملسكن  معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهية له وألرسته، وخاصَّ

والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتامعية الرضورية".

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف املادة 12 منه عىل أّن
الدول األطراف: "تقر يف هذا العهد بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوي من الصحة الجسمية 
اتخاذها  العهد  الدول األطراف يف هذا  التي يتعن عىل  التدابري  بلوغه. تشمل  والعقلية ميكن 
لتأمن املامرسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابري الالزمة من أجل :)أ( خفض معدل املواليد ومويت 
الرضع وتأمن منو الطفل منواً صحياً؛ )ب( تحسن جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛ )ج( 
الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها؛ )د( تهيئة 

ظروف من شأنها تأمن الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض".

W  تؤكد االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي يف املادة 5 )هـ( )4( منها
عىل أن تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنرصي والقضاء عليه بكافة أشكاله، لضامن حق 

التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية.

W  تتقيد أن  األطراف  الدول  "تكفل  أن:  عىل  منها   )3(  3 املادة  يف  الطفل  حقوق  اتفاقية  تؤكد 
وضعتها  التي  باملعايري  األطفال  حامية  أو  رعاية  عن  املسؤولة  واملرافق  واإلدارات  املؤسسات 
السلطات املختصة، وال سيام يف مجايل السالمة والصحة وىف عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل، 
وكذلك من ناحية كفاءة اإلرشاف". وكذلك تؤكد املادة 24 عىل: "حق الطفل يف التمتع بأعىل 

مستوى صحي ميكن بلوغه وبحقه يف مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي".

W  تؤكد االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم يف املادة 28 منها
عىل أنّه: "للعامل املهاجرين وأفراد أرسهم الحق يف تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة 
عاجلة لحفظ حياتهم أو لتاليف رضر ال ميكن عالجه يلحق بصحتهم وذلك عىل أساس املساواة 



101

 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية. وال يحرم هؤالء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية 
مخالفة فيام يتعلق باإلقامة أو االستخدام".

W  تؤكد اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف املادة 12 )1( منها عىل أن :" تتخذ
الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف ميدان الرعاية الصحية 
من أجل أن تضمن لها، عىل أساس تساوي الرجل واملرأة، الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية، 

مبا يف ذلك الخدمات املتعلقة بتخطيط األرسة".

W  تؤكد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املادة 25 منها عىل أن :"تعرتف الدول األطراف بأن
لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق يف التمتع بأعىل مستويات الصحة دون متييز عىل أساس اإلعاقة".

W  )3( 6 يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال يف املادة
منه عىل أن :"تنظر كل دولة طرف يف تنفيذ تدابري تتيح التعايف الجسدي والنفساين واالجتامعي 
املنظامت  مع  التعاون  ذلك،  تقتي  التي  الحاالت  يف  يشمل،  مبا  باألشخاص،  االتجار  لضحايا 
غري الحكومية وسائر املنظامت ذات الصلة وغريها من عنارص املجتمع املدين، وخصوًصا توفري 

املساعدة الطبية والنفسانية واملادية".

املعايري االقليمية

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة األفريقية يف املادة
16 منه عىل أنّه: "لكل شخص الحق يف التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية ميكنه الوصول 
إليها. تتعهد الدول األطراف يف هذا امليثاق باتخاذ التدابري الالزمة لحامية صحة شعوبها وضامن 

حصولها عىل العناية الطبية يف حالة املرض".

W  اإلنسان والشعوب األفريقي لحقوق  بامليثاق  امللحق  أفريقيا  املرأة يف  بروتوكول حقوق  يؤكد 
الصادر عن االتحاد األفريقي يف املادة 14 منه عىل أّن الدول األطراف ستحمي "الحقوق الصحية 

للمرأة، مبا فيها الصحة الجنسية واإلنجابية".

W  االقتصادية الحقوق  مجال  يف  االنسان  لحقوق  األمريكية  لالتفاقية  االضايف  البوتوكول  يؤكد 
أنّه:  عىل  منه   )1(  10 املادة  يف  األمريكية  الدول  منظمة  عن  الصادر  والثقافية  واالجتامعية 
والعقلية  البدنية  الرفاهية  من  مستوى  بأعىل  التمتع  مبعنى   – الصحة  يف  الحق  "لكل شخص 

واالجتامعية".
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املبدأ 13

حامية حق املهاجرين يف الحصول عىل مستوى معييش الئق.

اإلطار املعياري

W  يؤكد االعالن العاملي لحقوق االنسان يف املادة 25 )1( منه عىل أنّه:" لكلِّ شخص حقٌّ يف مستوى
ًة عىل صعيد املأكل وامللبس واملسكن  معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة له وألرسته، وخاصَّ
الغوائل يف  الطبية وصعيد الخدمات االجتامعية الرضورية، وله الحقُّ يف ما يأمن به  والعناية 
ل أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف الخارجة عن  حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرتمُّ
إرادته والتي تفقده أسباب عيشه". كام تؤكد املادة 22 عىل أنّه "لكلِّ شخص، بوصفه عضًوا يف 
املجتمع، حقٌّ يف الضامن االجتامعي، ومن حّقه أن تُوفَّرله، من خالل املجهود القومي والتعاون 
الدويل، ومبا يتَّفق مع هيكل كّل دولة ومواردها، الحقوُق االقتصاديُة واالجتامعيُة والثقافيُة التي 

ية". ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته يف حرِّ

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف املادة 11 )1( منه عىل
أن:" تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل شخص يف مستوي معييش كاف له وألرسته، يوفر 
ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وبحقه يف تحسن متواصل لظروفه املعيشية. 
وتتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابري الالزمة إلنفاذ هذا الحق، معرتفة يف هذا الصدد باألهمية 
الدول  تقر  أن:"  املادة 9 عىل  تؤكد  الحر". كام  االرتضاء  القائم عىل  الدويل  للتعاون  األساسية 
األطراف يف هذا العهد بحق كل شخص يف الضامن االجتامعي، مبا يف ذلك التأمينات االجتامعية".

W  مستوى يف  الحق  مبارشة  غري  بطريقة  الجنسية  عدميي  األشخاص  وضع  بشأن  االتفاقية  متنح 
معيشة الئق عب شمول األشخاص عدميي الجنسية يف املنافع االجتامعية للمواطنن )املواد 21 

و23 و24(.

W  6 املادة النساء واألطفال يف  باألشخاص، وبخاصة  االتجار  يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
)4( منه عىل أن: "تأخذ كل دولة طرف بعن االعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه املادة، سن ونوع 
وجنس ضحايا االتجار باألشخاص واحتياجاتهم الخاصة، وال سيام احتياجات األطفال الخاصة، مبا 

يف ذلك السكن الالئق والتعليم والرعاية".
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املعايري االقليمية

W  يف االفريقية  الوحدة  منظمة  عن  الصادر  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفريقي  امليثاق  يؤكد 
البندين 2  و3 من املادة 13 عىل أنّه: "لكل املواطنن الحق أيًضا يف توىل الوظائف العمومية يف 
بلدهم. لكل شخص الحق يف االستفادة من املمتلكات والخدمات العامة وذلك يف إطار املساواة 

التامة للجميع أمام القانون".

W  االقتصادية الحقوق  مجال  يف  االنسان  لحقوق  األمريكية  لالتفاقية  اإلضايف  البوتوكول  يؤكد 
لكل  أنّه:"  منه عىل   12 املادة  يف  األمريكية  الدول  منظمة  عن  الصادر  والثقافية  واالجتامعية 
البدين  النمو  من  بأعىل مستوى  التمتع  امكانية  تضمن  التي  املالمئة  التغذية  يف  الحق  شخص 
والعاطفي والعقيل". كام تؤكد املادة 9 )1( عىل أنّه:" لكل شخص الحق يف الضامن االجتامعي".

© UN Photo / Kibae Park
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املبدأ 14   

ضامن حق املهاجرين يف العمل، يف رشوط عادلة ومرضية.

اإلطار املعياري

W  يؤكد االعالن العاملي لحقوق االنسان يف املادة 23 منه عىل أنّه: "لكّل شخص حقُّ العمل، ويف
ية اختيار عمله، ويف رشوط عمل عادلة ومرضية، ويف الحامية من البطالة. لجميع األفراد،  حرِّ
دون أّي متييز، الحقُّ يف أٍجر متساٍو عىل العمل املتساوي. لكّل فرد يعمل حقٌّ يف مكافأة عادلة 
ومرضية تكفل له وألرسته عيشة الئقة بالكرامة البرشية، وتُستكَمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى 
للحامية االجتامعية. لكّل شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين واالنضامم إليها من أجل حامية 

مصالحه". 

W  :منه عىل  6 املادة  يف  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  يؤكد 
"الحق يف العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل 
يختاره أو يقبله بحرية". كام تؤكد املادة 7 عىل أنّه "لكل شخص الحق يف التمتع برشوط عمل 

عادلة ومرضية".

W  )و)ط )هـ(   5 املادة  يف  العنرصي  التمييز  أشكال  جميع  عىل  للقضاء  الدولية  االتفاقية  تؤكد 
منها عىل ما ييل:" تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنرصي والقضاء عليه بكافة أشكاله، 
يف  االثني،  أو  القومي  األصل  أو  اللون  أو  العرق  بسبب  متييز  دون  إنسان،  كل  وبضامن حق 
املساواة أمام القانون، ال سيام بصدد التمتع بالحقوق التالية:  الحق يف العمل، ويف حرية اختيار 
نوع العمل، ويف رشوط عمل عادلة مرضية، ويف الحامية من البطالة، ويف تقايض أجر متساو عن 

العمل املتساوي، ويف نيل مكافأة عادلة مرضية".

W  أن املادة 25 )1( منها عىل  أفراد أرسهم يف  املهاجرين و  العامل  اتفاقية حامية حقوق  تؤكد 
يتمتع العامل املهاجرون مبعاملة ال تقل مراعاة عن املعاملة التي تنطبق عىل رعايا دولة العمل 
والراحة  العمل،  وساعات  اإلضايف،  العمل  أجر  مثل:  األخرى  العمل  ورشوط  األجر  حيث  من 
األسبوعية، وأيام العطلة املدفوعة األجر وإنهاء عالقة االستخدام، وغري ذلك من رشوط العمل 
مثل السن الدنيا لالستخدام. كام تؤكد الفقرة 25 )3( عىل ما ييل: "تتخذ الدول األطراف جميع 
التدابري املناسبة لضامن أال يحرم العامل املهاجرون من أية حقوق تنشأ عن هذا املبدأ بسبب 
أية مخالفة يف إقامتهم أو استخدامهم. وعىل وجه الخصوص، ال يعفى أرباب العمل من أية 
التزامات قانونية أو تعاقدية وال تقيّد التزاماتهم بأي شكل بسبب أي مخالفة من هذا القبيل".
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W  تؤكد االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي الجنسية يف الفصل الثالث منه عىل حق األشخاص
عدميي الجنسية يف عمل مدفوع األجر.

املعايري االقليمية

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة االفريقية يف املادة
15 منه عىل أّن: "حق العمل مكفول يف ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع 

عمل متكافئ" . 

W  االقتصادية الحقوق  مجال  يف  االنسان  لحقوق  األمريكية  لالتفاقية  االضايف  البوتوكول  يؤكد 
"لكل  أنّه:  عىل  منه   6 املادة  يف  األمريكية  الدول  منظمة  عن  الصادر  والثقافية  واالجتامعية 
شخص الحق يف العمل ويشمل الفرصة يف ضامن وسائل معيشية توفر له وجوداً كرمياً والئقاً 
عن طريق اداء نشاط يتم اختياره بحرية ويكون مرشوعاً ومقبواًل. تتعهد الدول األطراف باتخاذ 
االجراءات التي تجعل الحق يف العمل نافذ املفعول بشكل كامل – خاصة فيام يتعلق بتحقيق 
تلك  وخاصة  واملهني  الفني  التدريب  مرشوعات  وتطوير  املهني  والتوجيه  الكامل  التوظيف 
املوجهة للمعاقن". كام تؤكد املادة 7 عىل ما ييل: "كل فرد سيتمتع بذلك الحق تحت ظروف 

عمل عادلة ومنصفة ومرضية".

W  يؤكد امليثاق العريب لحقوق االنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 34 )2( منه عىل
ما ييل: "لكل عامل الحق يف التمتّع برشوط عمل عادلة ومرضية".

W  ":يؤكد ميثاق الحقوق األساسية الصادر عن االتحاد األورويب يف املادة 15 )1( منه عىل ما ييل
لكل إنسان الحق يف االرتباط بعمل ومامرسة مهنة يختارها أو يقبلها بحرية". كام تؤكد املادة 
31 عىل ما ييل:" لكل عامل الحق يف ظروف عمل تحرتم صحته وسالمته وكرامته. لكل عامل 
الحق يف تحديد الحد األقىص لساعات العمل، وفرتات الراحة اليومية واألسبوعية، وفرتة سنوية 

مدفوعة األجر".



107 106

املبدأ 15

حامية حق املهاجرين يف التعليم.

اإلطار املعياري

W  يؤكد االعالن العاملي لحقوق االنسان يف املادة 26 )1( منه عىل ما ييل:" لكّل شخص حّق يف
ويكون  واألساسية.  االبتدائية  مرحلتيه  يف  األقل  عىل  مّجانًا،  التعليم  يوفَّر  أن  ويجب  التعليم. 
العايل  التعليم  ويكون  للعموم.  متاًحا  واملهني  الفنِّي  التعليم  ويكون  إلزاميًا.  االبتدايّئ  التعليم 

متاًحا للجميع تبًعا لكفاءتهم".

W  )ًتؤكد االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي يف املادة 5 )هـ( )خامسا
منها عىل ما ييل:"إيفاء لاللتزامات األساسية املقررة يف املادة 2 من هذه االتفاقية، تتعهد الدول 
إنسان، دون  العنرصي والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضامن حق كل  التمييز  األطراف بحظر 
متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو االثني، يف املساواة أمام القانون، ال سيام بصدد 

التمتع بالحقوق التالية: الحق يف التعليم والتدريب".

W  املادة 13 منه عىل االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  يؤكد 
ما ييل:" تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم. وهي متفقة عيل 
وهي  األساسية.  والحريات  اإلنسان  حقوق  احرتام  توطيد  اىل  والتعليم  الرتبية  توجيه  وجوب 
متفقة كذلك عىل وجوب استهداف الرتبية والتعليم متكن كل شخص من اإلسهام بدور نافع 
يف مجتمع حر، وتوثيق أوارص التفاهم والتسامح والصداقة بن جميع األمم ومختلف الفئات 

الساللية أو االثنية أو الدينية".

W  تؤكد اتفاقية حقوق الطفل يف املادة 28 منها عىل ما ييل :"تعرتف الدول األطراف بحق الطفل
يف التعليم، وتحقيقا لإلعامل الكامل لهذا الحق تدريجياً وعىل أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه 
تطوير  تشجيع  )ب(  للجميع،  مجاناً  ومتاحاً  إلزامياً  االبتدايئ  التعليم  )أ( جعل  ييل:  مبا  خاص 
شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو املهني، وتوفريها وإتاحتها لجميع األطفال، واتخاذ 
إليها، )ج(  الحاجة  املالية عند  التعليم وتقديم املساعدة  املناسبة مثل إدخال مجانية  التدابري 
)د( جعل  القدرات،  أساس  للجميع عىل  متاحاً  املناسبة،  الوسائل  بشتى  العايل،  التعليم  جعل 
املعلومات واملبادئ اإلرشادية الرتبوية واملهنية متوفرة لجميع األطفال ويف متناولهم، )ه( اتخاذ 
الدول  تتخذ  الدراسة.  املدارس والتقليل من معدالت ترك  املنتظم يف  الحضور  لتشجيع  تدابري 
األطراف كافة التدابري املناسبة يف املدارس لضامن إدارة النظام عىل نحو يتامىش مع كرامة الطفل 
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اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية. تقوم الدول األطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع 
التعاون الدويل يف األمور املتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف اإلسهام يف القضاء عىل الجهل واألمية 
يف جميع أنحاء العامل وتيسري الوصول إىل املعرفة العلمية والتقنية وإىل وسائل التعليم الحديثة. 

وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية يف هذا الصدد".

W  تؤكد االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم يف املادة 30 منها
عىل ما ييل: "لكل طفل من أطفال العامل املهاجر الحق األسايس يف الحصول عىل التعليم عىل 
أساس املساواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية. وال يجوز رفض أو تقييد إمكانية االلتحاق 
باملؤسسات الحكومية للتعليم قبل املدريس أو باملدارس بسبب الوضع غري النظامي من حيث 
دولة  الطفل يف  إلقامة  النظامي  غري  الوضع  بسبب  أو  األبوين،  من  االستخدام ألي  أو  اإلقامة 

العمل".

W  6 املادة النساء واألطفال يف  باألشخاص، وبخاصة  االتجار  يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
)3( )د( منه عىل أن: "تنظر كل دولة طرف يف تنفيذ تدابري تتيح التعايف الجسدي والنفساين 
التعاون  ذلك،  تقتي  التي  الحاالت  يف  يشمل،  مبا  باألشخاص،  االتجار  لضحايا  واالجتامعي 
املدين،  املجتمع  الصلة وغريها من عنارص  املنظامت ذات  الحكومية وسائر  املنظامت غري  مع 
"تأخذ  أن:  عىل   )4(  6 املادة  وتؤكد  والتدريب".  والتعليم  العمل  فرص  )د(  توفري  وخصوصاً 
كل دولة طرف بعن االعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه املادة، سن ونوع جنس ضحايا االتجار 
باألشخاص واحتياجاتهم الخاصة، وال سيام احتياجات األطفال الخاصة، مبا يف ذلك السكن الالئق 

والتعليم والرعاية". 

W  تؤكد االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي الجنسية يف املادة 22 منها عىل أن األشخاص عدميي
الجنسية يجب أن يحصلوا عىل نفس املعاملة مثل املواطنن فيام يتعلق بالتعليم االبتدايئ وغريه 

من مراحل التعليم.

W  للرتبية املتحدة  األمم  منظمة  عن  الصادرة  التعليم  مجال  يف  التمييز  مكافحة  اتفاقية  تحظر 
والعلم والثقافية يف املادة 1 منها أي متييز "يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء املساواة يف املعاملة 
يف مجال التعليم أو اإلخالل به، وخاصة ما ييل: )أ( حرمان أي شخص أو جامعة من األشخاص 
من االلتحاق بأي نوع من أنواع التعليم يف أي مرحلة؛ )ب( قرص فرض أي شخص أو جامعة 
من األشخاص عىل نوع من التعليم أدىن مستوى من سائر األنواع؛ )ج( إنشاء أو إبقاء نظم أو 
مؤسسات تعليمية منفصلة ألشخاص معينن أو لجامعات معينة من األشخاص؛ أو )د( فرض 

أوضاع ال تتفق وكرامة اإلنسان عىل أي شخص أو جامعة من األشخاص".



109 108

املعايري االقليمية

W  يؤكد البوتوكول 1 من اتفاقية حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادر عن مجلس
أوروبا يف املادة 2 منه عىل أنّه:" ال يجوز أن يحرم أي انسان حقه يف التعلم".

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة االفريقية يف املادة
17 )1( منه عىل أّن:" حق التعليم مكفول للجميع".

W  االقتصادية الحقوق  مجال  يف  االنسان  لحقوق  األمريكية  لالتفاقية  اإلضايف  البوتوكول  يؤكد 
"لكل  أنّه:  منه عىل   13 املادة  يف  األمريكية  الدول  منظمة  عن  الصادر  والثقافية  واالجتامعية 
شخص الحق يف التعليم... تعرتف الدول أطراف هذا البوتوكول أنه من أجل تحقيق املامرسة 
الكاملة لحق التعليم: )أ( يجب أن يكون التعليم األويل إجباراً ومتاحاً للجميع بدون نفقات، 
)ب( يجب أن يتاح للجميع بوجه عام التعليم الثانوي بأشكاله املختلفة – مبا يف ذلك التعليم 
الثانوي الفني واملهني، وذلك بكافة الوسائل املناسبة وبوجه خاص بإدخال التعليم الحر بشكل 
متدرج، )ج( يجب أن يتاح التعليم العايل للجميع بالتساوي – عىل أساس قدرات كل شخص 
– وذلك بكل الوسائل املناسبة – وبوجه خاص بإدخال التعليم الحر بشكل متدرج، )د( يجب 
الذين مل يتلقوا أو يكملوا حلقة  التعليم األسايس أو تكثيفه بأكب قدر ممكن ألولئك  تشجيع 

التعليم األويل". 

W  :يؤكد امليثاق العريب لحقوق االنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 41 منه عىل أّن
"محو األمية التزام واجب عىل الدولة، ولكّل شخص الحق يف التعليم". 

W  يؤكد ميثاق الحقوق األساسية الصادر عن االتحاد األورويب يف املادة 14 منه عىل أنّه: "لكل إنسان
الحق يف التعليم والحصول عىل التدريب املهني واملستمر. يشمل هذا الحق إمكانية تلقي تعليم 

إلزامي باملجان".
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املبدأ 16

دعم حق املهاجرين يف الحصول عىل املعلومات.

اإلطار املعياري

W  يؤكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة 19 منه عىل أنّه: "لكل شخص حق التمتع بحرية
بأيّة  األنباء واألفكار وتلّقيها ونقلها إىل اآلخرين،  التامس  الحق...  الرأي والتعبري، ويشمل هذا 

وسيلة ودومنا اعتبار للحدود".

W  :يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف البندين 1 و2 من املادة 19 منه أنّه
"لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة. لكل إنسان حق يف حرية التعبري. ويشمل هذا 
آخرين دومنا  إىل  ونقلها  وتلقيها  واألفكار  املعلومات  التامس مختلف رضوب  الحق حريته يف 
اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختاره". 
وتؤكد املادة  17 عىل أنّه: "ال يجوز تعريض أي شخص، عىل نحو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل 

يف خصوصياته".

W  :تؤكد االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي يف املادة 19 منها عىل أنّه
"ال يجوز استخدام املعلومات الشخصية، مبا فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/أو 
الشخص  البحث عن  إتاحتها ألغراض أخرى غري  أو  البحث عن شخص مختف،  تنقل يف إطار 
املختفي... ال يجوز أن يكون يف جمع املعلومات الشخصية، مبا فيها البيانات الطبية أو الوراثية، 
ومعالجتها واستخدامها واالحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنسان والحريات 
األساسية وكرامة اإلنسان". وتؤكد املادة 18 عىل أّن: "أي شخص يثبت أن لـه مصلحة مرشوعة 
يف الحصول عىل هذه املعلومة، كأقارب الشخص املحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم" 
له إمكانية االطالع عىل املعلومات األساسية. وتؤكد املادة 20 عىل أنّه: "ال يجوز تقييد الحق يف 
الحصول عىل املعلومات، املنصوص عليه يف املادة 18 إال بصفة استثنائية، وذلك فقط يف حالة 
ما إذا كان شخص ما تحت حامية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضًعا للمراقبة القضائية، 
ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص عىل ذلك، وإذا كان نقل املعلومات يشكل 
مساًسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سري التحقيق الجنايئ، أو ألي سبب 
آخر مامثل ينص عليه القانون، ومبا يتفق مع القانون الدويل الواجب التطبيق وأهداف هذه 
االتفاقية". ليست التقييدات مقبولة يف أي حال من األحوال إذا أمكن أن تشّكل احتجازًا رسيًا.
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W  تذكر العديد من املواد يف االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم
واجب تقديم املعلومات للمهاجرين وأفراد أرسهم بشأن حقوقهم بلغة يفهمونها. وتؤكد املادة 
13 عىل أنّه: "للعامل املهاجرين وأفراد أرسهم الحق يف حرية التعبري، ويشمل هذا الحق حرية 
التامس جميع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها". وتؤكد املادة 14 عىل أنّه: "ال يعرّض 
العامل املهاجر أو أي فرد من أرسته للتدخل التعسفي أو غري املرشوع يف حياته الخاصة". وتؤكد 
املادة 16 )5( عىل أن: "يبّلغ العامل املهاجرون أو أفراد أرسهم بأسباب القبض عليهم عند إلقاء 
بالتهم  يفهمونها  بلغة  الرسعة  يبّلغون عىل وجه  كام  يفهمونها.  بلغة  اإلمكان  وبقدر  القبض، 
املوجه إليهم". وتؤكد املادة 18 )3( )أ( عىل أنّه: "للعامل املهاجرين وأفراد أرسهم، عند إثبات 
أية تهمة جنائية ضدهم، الحق يف الحصول عىل الضامنات التالية كحد أدىن: )أ( إبالغهم فوًرا 
وبالتفصيل بلغة يفهمونها بطبيعة التهمة املوجهة إليهم وسببها". وتؤكد املادة 22 )3( يف حال 

الطرد عىل أن "يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهمونها". 

W  6 املادة النساء واألطفال يف  باألشخاص، وبخاصة  االتجار  يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
الداخيل عىل  اإلداري  أو  القانوين  احتواء نظامها  "تكفل كل دولة طرف  أن:  )أ( منه عىل   )2(
تدابري توفر لضحايا االتجار باألشخاص، يف الحاالت التي تقتي ذلك، ما ييل: )أ( معلومات عن 
اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة". وتؤكد املادة 6 )3( )ب( عىل حق األشخاص املتاجر 
بهم يف تلقي "املشورة واملعلومات، خصوًصا فيام يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة ميكن لضحايا 

االتجار باألشخاص فهمها".

املعايري اإلقليمية

W  13 املادة  األمريكية يف  الدول  منظمة  الصادرة عن  اإلنسان  لحقوق  األمريكية  االتفاقية  تؤكد 
منها عىل أنّه يحق للجميع "بالبحث عن مختلف أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل 

اآلخرين". وتؤكد املادة 11 عىل الحق بالخصوصية.

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ملنظمة الوحدة األفريقية يف املادة 9 )1( منه
عىل أنّه من حق كل فرد "أن يحصل عىل املعلومات".

W  لكل" أنّه:  )1( عىل   11 املادة  األورويب يف  االتحاد  عن  الصادر  األساسية  الحقوق  ميثاق  يؤكد 
شخص الحق يف حرية التعبري، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء، وتلقي ونقل املعلومات 

واألفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبرصف النظر عن الحدود".
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املبدأ 17

ضامن إخضاع كافة االستجابات املّتصلة بالهجرة، مبا يف ذلك تدفقات 
الهجرة الكبرية أو املختلطة، للرصد واملساءلة.

اإلطار املعياري

W  إىل اللجوء  "لكل شخص حّق  أنّه:  املادة 8 منه عىل  اإلنسان يف  العاملي لحقوق  اإلعالن  يؤكد 
املحاكم الوطنية املختّصة إلنصافه الفعيل من أيّة أعامل تنتهك الحقوق األساسية التي مينحها 

إيّاه الدستور أو القانون".

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 2 )3( منه عىل أّن كل دولة
حرياته  أو  حقوقه  انتهكت  شخص  ألي  للتظلم  فعال  سبيل  توفري  "تكفل  االتفاقية  يف  عضو 
الرسمية".  االنتهاك عن أشخاص يترصفون بصفتهم  لو صدر  العهد، حتى  بها يف هذا  املعرتف 
وتؤكد املادة 2 )3( )ج( عىل أن الدول األعضاء "ستكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام 
الصادرة ملصالح املتظلمن". كام أنشأ العهد هيئة من الخباء املستقلن أال وهي لجنة حقوق 
اإلنسان لرصد تطبيق العهد من قبل الدول األطراف وأوجب عىل كل دولة عضو تقديم التقارير 
بشأن التدابري التي اتخذتها "التي متثل إعاماًل للحقوق املعرتف بها فيه، وعن التقدم املحرز يف 

التمتع بهذه الحقوق" )املادة 40(.

W  )1(  16 املادة  يف  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  يوجب 
املحرز  التقدم  اتخذتها وعن  قد  تكون  التي  "التدابري  تقارير عن  بتقديم  األطراف  الدول  منه 
أنشأ قرار املجلس االقتصادي  الصدد".  الحقوق املعرتف بها يف هذا  عىل طريق ضامن احرتام 
واالجتامعي 17/1985 اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية أال وهي هيئة 

من الخباء املستقلن الذين تم تعيينهم لرصد تطبيق العهد.

W  :أن املادة 6 منها عىل  العنرصي يف  التمييز  للقضاء عىل جميع أشكال  الدولية  االتفاقية  تؤكد 
الوطنية وغريها  الرجوع إىل املحاكم  الدول األطراف لكل إنسان داخل يف واليتها حق  "تكفل 
من مؤسسات الدولة املختصة لحاميته ورفع الحيف عنه عىل نحو فعال... وكذلك حق الرجوع 
إىل املحاكم املذكورة التامًسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي رضر لحقه 
القضاء عىل  املستقلن أال وهي لجنة  الخباء  املادة 8 هيئة من  التمييز". تنشئ  لهذا  كنتيجة 
التمييز العنرصي لرصد تطبيق االتفاقية من قبل الدول األطراف. وتوجب املادة 9 عىل كل دولة 
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عضو تقديم تقارير للجنة حول التدابري الترشيعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابري األخرى 
التي اتخذتها والتي متثل إعامالً ألحكام االتفاقية.

W  تؤكد اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة يف املادة 14 )1( منها عىل أن: "تضمن كل دولة طرف، يف نظامها القانوين، إنصاف من 
يتعرض لعمل من أعامل التعذيب ومتتعه بحق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب مبا يف 
ذلك وسائل إعادة تأهيله عىل أكمل وجه ممكن، ويف حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمل من 
أعامل التعذيب، يكون لألشخاص الذين يعولهم الحق يف التعويض". وتؤكد املادة 19 منها عىل 
أن: "تقدم الدول األطراف إىل اللجنة، عن طريق األمن العام لألمم املتحدة، تقارير عن التدابري 
تحقيق  إجراء   )1(  20 املادة  وتنشئ  االتفاقية".  لتعهداتها مبقتى هذه  تنفيًذا  اتخذتها  التي 
للنظر يف "معلومات موثوق بها يبدو لها أنها تتضمن دالئل لها أساس قوي تشري إىل أن التعذيب 
ميارس عىل نحو منظم يف ارايض دولة طرف". تنشئ املادة 17 هيئة من الخباء املستقلن أال 
وهي لجنة مناهضة التعذيب لرصد تطبيق االتفاقية. وتوجب املادة 19 كل دولة عضو بتقديم 

تقارير بشأن التدابري التي اتخذتها.

W  تنشئ اتفاقية حقوق الطفل يف املادة 43 منها هيئة من الخباء املستقلن أال وهي لجنة حقوق
الطفل لرصد تطبيق االتفاقية. وتوجب املادة 44 كل دولة عضو بتقديم تقارير بشأن التدابري 

التي اتخذتها.

W  تؤكد االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم يف املادة 83 منها
عىل الحق يف االنتصاف "لضامن االنتصاف ألي أشخاصُ تنتهك حقوقهم أو حرياتهم املعرتف بها 
يف هذه االتفاقية، حتى لو ارتكب االنتهاك أشخاص يترصفون بصفتهم الرسمية". أنشأت املادة 
72 هيئة من الخباء املستقلن أال وهي اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين 
وأفراد أرسهم لرصد تطبيق االتفاقية. وتوجب املادة 73 كل دولة عضو بتقديم تقارير بشأن 

التدابري التي اتخذتها.

W  ،تؤكد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املادة 33 منها عىل أن: "تقوم الدول األطراف
وفًقا لنظمها القانونية واإلدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة 
الطرف، مبا يف ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكرث، حسب االقتضاء، لتعزيز هذه االتفاقية وحاميتها 
اآللية،  هذه  مثل  إنشاء  أو  تعين  عند  االعتبار،  بعن  األطراف  الدول  وتأخذ  تنفيذها.  ورصد 
املبادئ املتعلقة مبركز وطرق عمل املؤسسات الوطنية املعنية بحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها". 
أنشأت املادة 34 اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لرصد تطبيق االتفاقية. وتوجب 

املادة 35 كل دولة طرف بتقديم التقارير بشأن التدابري التي اتخذتها.
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W  :تؤكد االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي يف املادة 8 )2( منها عىل أن
"تكفل كل دولة طرف حق ضحايا االختفاء القرسي يف سبيل انتصاف فعيل خالل فرتة التقادم". 
االختفاء  لضحايا  القانوين،  نظامها  يف  طرف،  دولة  كل  "تضمن  أن:  عىل   )4(  24 املادة  وتؤكد 
القرسي الحق يف جب الرضر والحصول عىل تعويض بشكل رسيع ومنصف ومالئم". وأنشأت 
املادة 26 اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي لرصد تطبيق االتفاقية. وتوجب املادة 29 كل 

دولة طرف بتقديم التقارير بشأن التدابري التي اتخذتها.

W  )6( 6 يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال يف املادة
القانوين الداخيل عىل تدابري تتيح لضحايا  منه عىل أن: "تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها 

االتجار باألشخاص إمكانية الحصول عىل تعويض عن األرضار التي تكون قد لحقت بهم".

W  يؤكد نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية يف املادة 75 )1( منه عىل أن: "تضع املحكمة
مبادئ فيام يتعلق بجب األرضار التي تلحق باملجني أو فيام يخصهم، مبا يف ذلك رد الحقوق 

والتعويض ورد االعتبار".

املعايري اإلقليمية

W  اتفاقية حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادرة عن مجلس أوروبا يف املادة تؤكد 
13 منها عىل أنّه: "لكل شخص انتهكت حقوقه وحرياته املعرتف بها يف هذه االتفاقية، الحق 
ارتكاب االنتهاك من  أمام هيئة نقض قضائية، حتى ويف حال  انتصاف فعال  يف الحصول عىل 

أشخاص عاملن يف إطار مامرسة وظائفهم الرسمية".

W  الفصل يف  األمريكية  الدول  منظمة  عن  الصادرة  اإلنسان  لحقوق  األمريكية  االتفاقية  تنشئ 
السادس منها وتحدد وظائف وطرق عمل هيئتن هام: اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان التي 
تعمل عىل "تعزيز احرتام حقوق اإلنسان والدفاع عنها" )املادة 41(؛ واملحكمة األمريكية لحقوق 
اإلنسان التي لها االختصاص "يف كل املسائل املتعلقة بتفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها" )املادة 
62(. وتؤكد املادة 10 عىل أنّه: "لكل من حكم عليه بحكم نهايئ مشوب بإساءة تطبيق أحكام 

العدالة، الحق يف التعويض طبقاً للقانون".

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة األفريقية يف املادة
املحاكم  استقالل  امليثاق ضامن  الدول األطراف يف هذا  "يتعّن عىل  26 )1( منه عىل ما ييل: 
وإتاحة إنشاء وتحسن املؤسسات الوطنية املختصة التي يعهد إليها بالنهوض وحامية الحقوق 
لتعزيز وضامن حامية حقوق  لجنة   45 املادة  وأنشأت  امليثاق".  هذا  يكفلها  التي  والحريات 

اإلنسان التي يؤكد عليها امليثاق.
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W  ينشئ امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 45 منه "لجنة
حقوق اإلنسان العربية". وتؤكد املادة 48 )1( عىل ما ييل: "تتعهد الدول األطراف بتقديم تقارير 
لألمن العام لجامعة الدول العربية... ويتوىل األمن العام بعد تسلّمه التقارير إحالتها إىل اللجنة 

للنظر فيها".

W  يؤكد ميثاق الحقوق األساسية الصادر عن االتحاد األورويب يف املادة 47 منه عىل أنّه: "يكون من
حق أي إنسان تنتهك حقوقه وحرياته التي يكفلها قانون االتحاد الحق يف وسائل فعالة أمام 

املحكمة، وفقاً للرشوط التي تضعها هذه املادة".

© UN Photo / Eskinder Debebe
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املبدأ 18

احرتام أنشطة املدافعن عن حقوق اإلنسان الذي يعملون عىل تعزيز 
وحامية حقوق اإلنسان للمهاجرين ودعمها.

اإلطار املعياري

W  يؤكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة 19 منه عىل أنّه: "لكل شخص حّق التمتّع بحرية
األنباء  التامس  ويف  مضايقة،  دون  اآلراء  اعتناق  يف  حّريته  الحّق  هذا  ويشمل  والتعبري،  الرأي 
واألفكار وتلّقيها ونقلها إىل اآلخرين، بأيّة وسيلة ودومنا اعتبار للحدود". وتؤكد املادة 20 )1( 

عىل ما ييل: "لكل شخص حّق يف حّرية االشرتاك يف االجتامعات والجمعيات السلمية".

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 19 منه عىل: "الحق يف اعتناق
آراء دون مضايقة" و"الحق يف حرية التعبري". وتؤكد املادة 21 عىل أن: "يكون الحق يف التجمع 
السلمي معرتفًا به". وتؤكد املادة 22 عىل حرية تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات واملادة 25 

عىل الحق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة.

W  :تؤكد االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي يف املادة 3 منها عىل أن
"تتخذ كل دولة طرف التدابري املالمئة للتحقيق يف الترصفات املحددة يف املادة 2 التي يقوم بها 
أشخاص أو مجموعات من األفراد يترصفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم 
املسؤولن إىل املحاكمة". وتؤكد املادة 4 عىل ما ييل: "تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ليك 

يشكل االختفاء القرسي جرمية يف قانونها الجنايئ".

املعايري اإلقليمية

W  يف أوروبا  مجلس  عن  الصادرة  األساسية  والحريات  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  االتفاقية  تؤكد 
املادة 11 منها عىل الحق يف "حرية االجتامع السلمي والحق يف إنشاء نقابات مع الغري".

W  15تؤكد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الصادرة عن منظمة الدول األمريكية يف املواد 13 و
و16 عىل حقوق حرية الفكر والتعبري وحق االجتامع وحق التجمع وتكوين الجمعيات.

W  األفريقية عىل الوحدة  منظمة  الصادر عن  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفريقي  امليثاق  يؤكد 
حرية تكوين الجمعيات )املادة 10( واالجتامع بحرية مع آخرين )املادة 11(.
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W  :يؤكد امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 30 عىل أنّه
الرأي  "حرية  الحق يف  32 عىل  املادة  يف  امليثاق  ويؤكد  الفكر".  الحق يف حرية  "لكل شخص 

والتعبري".

W  لكل" أنّخ:  )1( عىل  املادة 11  األورويب يف  االتحاد  الصادر عن  األساسية  الحقوق  ميثاق  يؤكد 
شخص الحق يف حرية التعبري، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء، وتلقي ونقل املعلومات 
واألفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبرصف النظر عن الحدود". ويؤكد امليثاق يف املادة 
12 عىل أنّه: "لكل إنسان الحق يف حرية التجمع السلمي وحرية االتحاد عىل كافة املستويات – 
وخاصة يف املسائل السياسية والتجارية والنقابية واملدنية والتي تتضمن حق أي إنسان يف تكوين 

واالنضامم إىل النقابات املهنية لحامية مصالحه".

© UN Photo / Harandane Dicko
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املبدأ 19

تحسن جمع البيانات املفّصلة حسب حالة حقوق اإلنسان للمهاجرين 
مع حامية بياناتهم الشخصية وحقهم يف الخصوصية.

اإلطار املعياري

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 17 )1( منه عىل أنّه: "ال يجوز
تعريض أي شخص، عىل نحو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أرسته أو 

بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت غري قانونية متس رشفه أو سمعته".

W  تؤكد اتفاقية حقوق الطفل يف املادة 16 )1( منها عىل أنّه: "ال يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي
أو غري قانوين للطفل يف حياته الخاصة أو أرسته أو منزله أو مراسالته، وال أي مساس غري قانوين 

برشفه أو سمعته".

W  تؤكد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املادة 31 منها عىل أن: "تقوم الدول األطراف
البحوث،  يف  املستخدمة  والبيانات  اإلحصائية  البيانات  ذلك  يف  مبا  املناسبة،  املعلومات  بجمع 
لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه االتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع 
املعلومات واالحتفاظ بها مبا ييل: )أ( االمتثال للضامنات املعمول بها قانونا، مبا فيها الترشيعات 
املتعلقة بحامية البيانات، لكفالة الرسية واحرتام خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة؛ )ب( االمتثال 
للقواعد املقبولة دوليًا لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية واملبادئ األخالقية يف جمع 
اإلحصاء أو استخدامها. تصنف املعلومات التي يتم جمعها وفًقا لهذه املادة، حسب االقتضاء، 
وتستخدم للمساعدة يف تقييم تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها الدول األطراف مبوجب هذه 
االتفاقية ويف كشف العقبات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة يف أثناء مامرستهم لحقوقهم 

والعمل عىل تذليلها".

W  يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال يف املادة 9 منه
عىل أن: "تسعى الدول األطراف إىل القيام بتدابري، كالبحوث... ملنع ومكافحة االتجار باألشخاص".
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املعايري اإلقليمية

W  تؤكد االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان يف املادة 8 منها عىل أنّه: "لكل شخص الحق يف احرتام
حياته الخاصة والعائلية وحرمة منزله ومراسالته. ال يجوز حصول تدخل من السلطة العامة يف 
مامرسة هذا الحق، إال بالقدر الذي ينص فيه القانون عىل هذا التدخل، والذي يشكل فيه هذا 
األخري تدبرياً رضورياً يف املجمتع الدميقراطي، لألمن الوطني أو السالمة العامة أو رفاهية البلد 
االقتصادية أو الدفاع عن النظام أو منع الجرائم الجزائية أو حامية الصحة أو األخالق أو حامية 

حقوق الغري وحرياتهم". 

W  تؤكد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان يف املادة 11 منها عىل أنّه: "لكل إنسان الحق يف أن
يحرتم رشفه وتصان كرامته. ال يجوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي يف حياته الخاصة 
أو يف شؤون أرسته أو منزله أو مراسالته، وال أن يتعرض العتداءات غري مرشوعة عىل رشفه أو 

سمعته. لكل إنسان الحق يف أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك االعتداءات".

W  يؤكد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة األفريقية يف املادة
45 )1( منه عىل أنّه عىل اللجنة أن تقوم "بتجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول 

املشاكل األفريقية".

W  :يؤكد امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الصادر عن جامعة الدول العربية يف املادة 21 منه عىل أنّه
"ال يجوز تعريض أي شخص، عىل نحو تعسفي أو غري قانوين، للتدخل يف خصوصياته أو شؤون 

أرسته أو بيته أو مراسالته أو لتشهري ميس رشفه أو سمعته".

W  يؤكد ميثاق الحقوق األساسية الصادر عن االتحاد األورويب يف املادة 7 منه عىل أنّه: "لكل شخص
الحق يف احرتام حياته الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصاالته". وتؤكد املادة 8 عىل أنّه: "لكل 
شخص الحق يف حامية البيانات الشخصية التي تتعلق به. يجب أن تعامل مثل هذه البيانات 
عىل نحو مالئم ألغراض محددة، وعىل أساس موافقة الشخص املعني، أو عىل أساس مرشوع 
يحدده القانون، ويكون لكل شخص الحق يف الوصول إىل البيانات التي تم جمعها وتتعلق به، 

وحق الحصول عليها صحيحة. يخضع اإلذعان لهذه القواعد لرقابة هيئة مستقلة".
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املبدأ 20

ضامن إدارة الهجرة القامئة عىل حقوق اإلنسان واملراعية للنوع 
االجتامعي.

اإلطار املعياري

W  ،يؤكد االعالن العاملي لحقوق االنسان يف املادة 22 )1( منه عىل أنّه لكّل شخص، حقٌّ أن توفَّر له
"من خالل املجهود القومي والتعاون الدويل، ومبا يتَّفق مع هيكل كّل دولة ومواردها"، الحقوُق 

ية. االقتصاديُة واالجتامعيُة والثقافية التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته يف حرِّ

W  يؤكد ميثاق األمم املتحدة يف املادة 1 )3( منه عىل أنّه من مقاصد األمم املتحدة "تحقيق التعاون
الدويل عىل حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتامعية والثقافية واإلنسانية وعىل 
تعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعاً والتشجيع عىل ذلك إطالقاً بال 
متييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين". وتؤكد املادة 56 عىل أّن جميع األعضاء يف األمم املتحدة 
الهيئة  مع  بالتعاون  عمل  من  عليهم  يجب  مبا  أو مشرتكن،  منفردين  يقوموا،  بأن  "يتعهدون 
إلدراك املقاصد املنصوص عليها يف املادة 55" التي تنص عىل أن األمم املتحدة ستعزز، من جملة 
أمور أخرى، "يف العامل احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال متييز بسبب الجنس 

أو اللغة أو الدين، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعالً".

W  يؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف املادة 2 )1( منه عىل
أن:" تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون 
الدولييـن، والسيام عىل الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقىص ما تسمح به مواردها املتاحة، ما 
يلزم من خطوات لضامن التمتع الفعيل التدريجي بالحقوق املعرتف بها يف هذا العهد، سالكة 

إىل ذلك السبل املناسبة، وخصوصاً سبيل اعتامد تدابري ترشيعية".

W  تنص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عب الوطنية يف املادة 1 منها عىل أن الغرض
من االتفاقية تعزيز التعاون يف منع الجرمية املنظمة عب الوطنية ومكافحتها مبزيد من الفعالية.

W  يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال يف املادة 2 منه
عىل أّن: "أغراض هذا البوتوكول هي: )أ( منع ومكافحة االتجار باألشخاص، مع إيالء اهتامم 
خاص للنساء واألطفال؛ )ب( حامية ضحايا ذلك االتجار ومساعدتهم، مع احرتام كامل لحقوقهم 

اإلنسانية؛ )ج( تعزيز التعاون بن الدول األطراف عىل تحقيق تلك األهداف".
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W  يؤكد بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر والجو يف املادة 2 منه عىل
أن "أغراض هذا البوتوكول هي منع ومكافحة تهريب املهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بن 
الدول األطراف تحقيقاً لتلك الغاية، مع حامية حقوق املهاجرين املهربن". كام تؤكد املادة 7 
عىل أن "تتعاون الدول األطراف إىل أقىص حد ممكن، عىل منع وقمع تهريب املهاجرين عن 
طريق البحر، وفقا ألحكام قانون البحار". وتؤكد املادة 14 )2( )هـ( عىل أن: "تتعاون الدول 
األطراف فيام بينها ومع املنظامت الدولية املختصة واملنظامت غري الحكومية وسائر املنظامت 
ذات الصلة وعنارص املجتمع املدين األخرى، حسب االقتضاء، ضامناً لتوفري تدريب للعاملن يف 
أقاليمها مبا يكفي ملنع السلوك املبن يف املادة ٦ من هذا البوتوكول ومكافحته والقضاء عليه 
وحامية حقوق املهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك. ويشمل هذا التدريب: املعاملة 
اإلنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كام هي مبينة يف هذا البوتوكول." وتؤكد املادة 18 )6( 
عىل أنّه "يجوز للدول األطراف أن تتعاون مع املنظامت الدولية املختصة يف تنفيذ هذه املادة".

املعايري اإلقليمية

W  تنص اتفاقية مكافحة االتجار باألشخاص، السيام النساء واألطفال الصادرة عن رابطة أمم جنوب
التعاون بن األطراف يف هذه  املادة 12 منها عىل رشيحة من مجاالت  رشق آسيا )آسيان( يف 
االتفاقية. كام يعنى الفصل السادس بالتعاون الدويل مبا فيها املساعدة القانونية املتبادلة )املادة 
الدويل ألغراض  والتعاون   ،)20 )املادة  القانون  إنفاذ  والتعاون يف   ،)19 )املادة  والتسليم   ،)18

املصادرة )املادة 21( والتخلّص من محصالت الجرمية أو املمتلكات املصادرة )املادة 22(.
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متيّز الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان )اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  1
اثنن  بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية( بن املواطنن وغري املواطنن فيام يتعلق بحقن  الخاص  الدويل  والعهد 
فقط ويف ظروف محدودة حرصًا. تحتفظ املادة 25 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية للمواطنن بحق 
التصويت واملشاركة يف الشؤون العامة، وتحتفظ املادة 12 بالحق يف حرية التنقل داخل بلد ما لألجانب املتواجدين بصورة 
قانونية داخل البلد. ومع ذلك، ففي التعليق العام للجنة املعنيّة بحقوق اإلنسان رقم 15 )1986( بشأن موقف األجانب 
مبوجب العهد، ذكرت اللجنة أنّه يجوز لألجنبي أن يتمتع بالحامية املنصوص عنها يف املادة 12 حتى فيام يتعلق بالدخول 
أو اإلقامة، وعندما تنشأ، عىل سبيل املثال، اعتبارات عدم التمييز وحظر املعاملة الالإنسانية واحرتام الحياة األرسية )الفقرة 
2(. تنص املادة 2 )3( من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل استثناء واحد محدود ملبدأ 
عدم التمييز عىل أساس الجنسية يف التمتع بالحقوق التي ينص عليها العهد. ينص هذا الحكم عىل ما ييل: "للبلدان النامية 
أن تقّرر، مع ايالء املراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصادها القومي، إىل أّي مدى ستضمن الحقوق االقتصادية املعرتف 
بها يف هذا العهد لغري املواطنن". ولكن، ينبغي أن تُفرّس املادة 2 )3( بدقّة فينطبق االستثناء عىل الدول النامية حرصاً وفيام 
يتعلّق فقط بالحقوق االقتصادية. مبوجب العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، ال يجوز ألّي دولة 
التمييز عىل أساس الجنسيّة أو الوضع القانوين. يجب عىل كّل متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل أو كّل معاملة تفاضليّة 
أخرى عىل أساس الجنسيّة أو الوضع القانوين أن يتوافق مع ما ينّص عليه القانون وأن يسعى إىل تحقيق هدٍف رشعي ويبقى 
أميًنا للهدف الذي يسعى وراءه. أنظر بيان اللجنة املعنيّة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية "واجبات الدول تجاه 
الالجئن واملهاجرين مبوجب العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية" )E/C.12/2017/1(، الفقرات 
3، 5، 6 و8؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 14/32 "حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين: تعزيز وحامية حقوق اإلنسان للمهاجرين 
مبا يف ذلك حركات الهجرة بأعداد كبرية"؛  وتقرير املقّرر الخاص املعنّي بحقوق اإلنسان للمهاجرين "دراسة إقليميّة: إدارة 
الحدود الخارجيّة لالتحاد األورويب وأثرها عىل حقوق اإلنسان للمهّجرين" )A/HRC/23/46(، الفقرات 36، 42 و82. وكذلك، 
من املتفق عليه يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان أّن املعاهدات الدولة تنطبق عىل جميع األفراد مبوجب حق الدولة يف 
الحكم والترشيع أو نطاق سلطتها الفاعلة. أنظر إعالن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون 
فيه، قرار الجمعية العامة 144/40، مرفق، مادة 1. أنظر أيًضا إعالن ومنهاج عمل بيجن الذي اعتُِمد يف املؤمتر العاملي الرابع 
للمرأة، الفقرتان 58 )ك( و147 )ح(؛ إعالن وبرنامج عمل ديربان، الفقرة 26؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، 

قرار الجمعيّة العامة 1/71، الفقرة 41. 

املتحدة ملكافحة  2 األمم  ل التفاقيّة  املكمِّ والنساء  األطفال  باألشخاص وبخاّصة  اإلتجار  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  أنظر 
الجرمية املنظمة عب الوطنية، املادة 14؛ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر والجو املكّمل التفاقيّة 
األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عب الوطنية، املادة 19 )1(؛ قرار الجمعية العامة 147/70، "حامية املهاجرين"، الفقرة 
3 )ج( و)د(؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 5؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 3/20، "حقوق اإلنسان 
القرار 14/32،  الفقرة 3؛  للمهاجرين"،  اإلنسان  القرار 20/23، "حقوق  والفقرة 1؛  الرابعة  التمهيديّة  الفقرة  للمهاجرين"، 
الفقرتان 7 و9؛ تقرير املقّرر الخاص املعنّي بحقوق اإلنسان للمهاجرين، )A/71/285(، بكامله وبخاّصة الفقرات 29، 30 و73؛ 
الخطة الحرَضية الجديدة، وثيقة نتائج مؤمتر األمم املتحدة املعنّي باإلسكان والتنمية الحرضية املستدامة )املوئل الثالث( 

)كيتو، 17-20 أكتوبر 2016(، قرار الجمعية العامة 256/71، مرفق، فقرة 28. 

اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2 )2013( بشأن حقوق جميع  3
العامل املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامّي وأفراد أرسهم، الفقرة 20؛ اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل 
املهاجرين وأفراد أرسهم، املالحظات الختاميّة حول التقرير األّويل لرتكيا )CMW/C/TUR/CO/1(، الفقرة 42 )ح(؛ قرار 

الجمعية العامة 130/70 بشأن "العنف ضّد العامالت املهاجرات"، الفقرة 6.  

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان  4
عىل الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 10 )5(؛ A/HRC/23/46 الفقرة 88. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 12 )2(، اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد  5
أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 24؛ التعليق العام املشرتك رقم 4 )2017( للجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل 
التزامات الدول يف مجال حقوق اإلنسان الخاصة  املهاجرين وأفراد أرسهم ورقم 23 )2017( للجنة حقوق الطفل بشأن 
باألطفال يف سياق الهجرة الدوليّة يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد والعودة، الفقرة 7؛ اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع 
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العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املالحظات الختاميّة بشان التقرير املوّحد الجامع للتقريرين الدوريّن الثاين والثالث للسنغال 
الرابع  الدوري  التقرير  الختاميّة حول  املالحظات  التعذيب،  مناهضة  لجنة  )أ(؛   27 الفقرة   ،)CMW/C/SEN/CO/2-3(
لقبص )CAT/C/CYP/CO/4(، الفقرة 17 )أ(؛ تقرير الفريق العامل املعنّي باالحتجاز التعّسفي )A/HRC/7/4(، الفقرة 
53؛ تقرير الفريق العامل املعني باالحتجاز التعّسفي )A/HRC/13/30(، الفقرة 58؛ تقرير املقّرر الخاص املعنّي بحقوق 

اإلنسان للمهاجرين )A/HRC/20/24(، الفقرة 13. 

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر والجو، املادة 5.  6

إعالن ديربان، الفقرات 2، 12، 16، 38، 47، 48، 49 و51، وبرنامج عمل ديربان، الفقرات 6، 27، 29 و30؛ اللجنة املعنيّة  7
االقتصاديّة  الحقوق  يف  التمييز  عدم  حول   )2009(  20 رقم  العام  التعليق  والثقافيّة،  واالجتامعيّة  االقتصادية  بالحقوق 
واالجتامعيّة والثقافيّة، الفقرتان 38-39؛ اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام 
رقم 2، الفقرات 20، 21 )و( و39؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 35 )2017( حول العنف 

الجنساين ضّد املرأة الصادرة تحديثًا للتوصية العامة رقم 19، الفقرات -24 26. 

اتفاقية 1954 بشأن وضع األشخاص عدميي الجنسيّة واتفاقية 1961 بشأن خفض حاالت انعدام الجنسيّة؛ مذكّرة توجيهيّة  8
من األمن العام بشأن األمم املتحدة وانعدام الجنسيّة؛ مكتب املفّوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، دليل حامية 
األشخاص عدميي الجنسيّة مبوجب اتفاقية 1954 بشأن وضع األشخاص عدميي الجنسيّة )2014(؛ لجنة القضاء عىل التمييز 
العنرصي، التوصية العامة رقم 30 )2004( بشأن التمييز ضّد غري املواطنن، الفقرة 16؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد 
املرأة، التوصية العامة رقم 30 )2013( املتعلّقة بوضع املرأة يف سياق منع نشوب النزاعات ويف حاالت النزاع وما بعد النزاع، 
الفقرات -58 61؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 32 )2014( بشأن األبعاد الجنسانيّة 
املتعلّقة بحصول املرأة عىل مركز اللجوء وبلجوء املرأة وجنسيّتها وانعدام جنسيّتها، الفقرات 9-11، 51-8، 60 و63 )هـ(، )ح(، 
)ط( و)ي(. أنظر أيًضا عىل املوقع التايل /www.unhcr.org/ibelong حملة "أنا أنتمي" الهادفة إىل وضع حّد ملشكلة انعدام 
الجنسيّة بحلول العام 2024 من خالل إيجاد الحلول لحاالت انعدام الجنسيّة الرئيسة القامئة ومنع نشوء حاالت جديدة؛ 
العامليّة للعمل اإلنساين )annex ,709/A/70(، املسؤوليّة  القمة  العام يف  جدول األعامل يف املجال اإلنساين، تقرير األمن 
األساسيّة 3: عدم إغفال أحد: إنهاء واقع انعدام الجنسيّة يف غضون العقد املقبل؛ تقرير األمن العام حول وضع اتفاقية حقوق 
الطفل )A/71/413(، الفقرتان 28 و29؛ االتفاقيّة األوروبية بشأن الجنسيّة؛  مجلس أوروبا، لجنة وزراء مجلس أوروبا، توصية 
مجلس الوزراء CM/Rec )2009( 13 ومذكرة تفاهم إيضاحيّة للجنة الوزراء موّجهة إىل الدول األعضاء بشأن جنسيّة األطفال. 

يشّكُل مبدأ عدم التمييز محوراً جوهريًا يف كافة املستندات الدولية لحقوق اإلنسان )أنظر يف هذه الوثيقة "كيف يكّون  9
القانون الدويل املبادئ"(. إّن الحقوق التي تضمنها معاهدات حقوق اإلنسان الدوليّة تطبّق عىل جميع األفراد، مبا يف ذلك 
املهاجرين وغري املواطنن، من دون أّي شكٍل من أشكال التمييز عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
املعتقد السيايس أو أّي معتقد آخر، أو األصل القومّي أو االجتامعي، أو امللكيّة أو الوالدة أو غريها من الحاالت مبا يف ذلك 
حالة الهجرة. هذا وقد أِقّر منع التمييز يف أماكن العمل يف اتفاقيّتن أساسيّتن ملنظمة العمل الدوليّة وهام: اتفاقيّة املساواة يف 
األجور، 1951 )رقم 100( واتفاقية التمييز يف االستخدام واملهنة، 1958 )رقم 111(. وتؤكّد الفقرة 28 من القرار املتعلّق بالنهج 
العادل للعامل املهاجرين يف االقتصاد العاملي الذي اعتمده مؤمتر العمل الدويل يف دورته الثانية والتسعن يف العام 2004 عىل 
ما ييل:" من املهم ضامن حامية حقوق اإلنسان للعامل املهاجرين غري النظاميّن. ال بّد من إعادة التذكري بأّن صكوك منظمة 
العمل الدوليّة تطبّق عىل جميع العامل، مبن فيهم العامل املهاجرين غري النظاميّن، ما مل تنص خالفًا لذلك". أنظر أيضاً اللجنة 
املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 15، الفقرتان 1-2؛ اللجنة املعنيّة بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 31 )2004( 
حول طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض عىل الدول األطراف يف العهد، الفقرتان 3 و10؛  E/C.12/2017/1، الفقرات 3،5،6 
و8؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، بكامله وبخاّصة الفقرات 11، 12، 24، 
30 و39؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، التوصية العامة رقم 25 )2000( بشأن أبعاد التمييز العنرصي املتعلقة بنوع 
الجنس؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، التوصية العامة  رقم 30، الفقرات 7-9 وبشكٍل عام، اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل 
التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 1 و5؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة 
رقم 28 )2010( بشأن االلتزامات األساسيّة للدول األطراف مبوجب املادة 2 من االتفاقية، الفقرتان 12 و18؛ اللجنة املعنيّة 
بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 6؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين 
وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 2، 8، 12، 18-20 و76؛ اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التعليق 

http://www.unhcr.org/ibelong/


125

 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

العام رقم 1 )2014( حول املساواة يف االعرتاف أمام القانون، الفقرات 4-7، 25 و 32-35؛ اللجنة املعنية بحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة، التعليق العام رقم 2 )2014( حول التسهيالت الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، الفقرة 13؛ اللجنة املعنية بحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، التعليق العام رقم 3 )2016( حول النساء والفتيات املعّوقات؛ مبادئ األمم املتحدة لكبار السن، قرار 
الجمعية العامة 91/46، مرفق، املبدأ 18؛ إعالن بيجن، الفقرة 32، ومنهاج عمل بيجن، الفقرة 225؛ إعالن ديربان، الفقرات 
2، 12، 48، 49 و51، وبرنامج عمل ديربان، الفقرات 24، 26-27 و30-31؛ لجنة وضع املرأة، االستنتاجات املتفق عليها يف 
الدورة الستن، " متكن املرأة وعالقته بالتنمية املستدامة"، الفقرتان 16 و23 )ذ(؛ قرار الجمعية العامة 3449 )XXX(، " تدابري 
لتأمن حقوق اإلنسان والكرامة لجميع العامل املهاجرين"؛ قرار الجمعية العامة 1/70، " تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030"، الفقرة 23 وأهداف التنمية املستدامة 5.1، 10.2، 10.3 و16 )ب(؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، 
الفقرتان 13 و31؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 2/29، " حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين: املهاجرون العابرون"، الفقرة 7 
)أ(؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 14/32، الفقرتان 9 و10؛ تقرير املقّرر الخاص املعني مبسألة العنف ضّد املرأة حول موضوع 
العرق ونوع الجنس والعنف ضّد املرأة، ومساهمة املؤمتر العاملي ملكافحة العنرصيّة والتمييز العنرصي وكره األجانب وما 
يتصل بذلك من تعّصب )A/CONF.189/PC.3/5(، وبخاّصٍة الفقرات 76-116؛ تقرير املقّرر الخاص املعني بالحق يف حرية 
التجّمع السلمي وتكوين الجمعيات )A/HRC/26/29(، الفقرات 25، 37 و30؛ تقرير املقّرر الخاص املعنّي باألشكال املعارصة 

 .)A/HRC/32/50( للعنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعّصب

إعالن ديربان، الفقرات 12، 38 و47، وبرنامج عمل ديربان، الفقرة 30، ال سياّم 30 )ب(؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي،  10
التوصية العامة رقم 30، الفقرة 9؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املالحظات الختامية 

حول التقرير األويل لدولة البريو )CMW/C/PER/CO/1(، الفقرة 27. 

لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، التوصية العامة رقم 35 )2013( حول محاربة خطاب الكراهية العنرصي؛ اللجنة املعنية  11
 ،CMW/C/PER/CO/1 بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2 )2013( الفقرة 22؛
الفقرة 10.16 )د(؛ إعالن  أيلول/سبتمب 1994(،  )القاهرة، 13-5  الدويل للسكان والتنمية  الفقرة 27؛ برنامج عمل املؤمتر 
ديربان، الفقرات 48-50، وبرنامج عمل ديربان، الفقرات 24، 29 و30 )أ( و)ب(؛ قرار الجمعية العامة 2/55، "إعالن األمم 
املتحدة بشأن األلفية"، الفقرة 25؛ إعالن سلفادور بشأن االسرتاتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية: نظُم منع الجرمية 
والعدالة الجنائية وتطّورها يف عامل متغرّي، قرار الجمعية العامة 230/65، مرفق، الفقرة 38؛ قرار الجمعية العامة 185/67، " 
تعزيز الجهود الرامية إىل القضاء عىل العنف ضد املهاجرين والعامل املهاجرين وأفراد أرسهم" الفقرة 5؛ قرار الجمعية العامة 
 ،)59/A/70( "؛ تقرير األمن العام، " بأمان وكرامة: التعامل مع التحرّكات الكبرية لالجئن واملهاجرين)147/70، الفقرة 3 )أ
الفقرات 82-  ،)222/A/65( للمهاجرين  اإلنسان  بحقوق  املعني  الخاص  املقّرر  تقرير  )ط(؛  )ج(  و101   40 ،37 الفقرات 
A/( لالجئن  اإلنسان  بحقوق  املعني  الخاص  املقّرر  تقرير  الفقرة 14؛  واملهاجرين،  الالجئن  أجل  نيويورك من  إعالن  84؛ 
HRC/17/33(، الفقرتان 25 و78؛ A/HRC/32/50 بكامله وبخاّصٍة الفقرة 34؛ تقرير املقّرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان 
لالجئن: املراهنة عىل التنقل عىل مدى جيل من الزمن: متابعة للدارسة اإلقليمية املتعلّقة بإدارة الحدود الخارجية لالتحاد 
األورويب وأثرها عىل حقوق اإلنسان للمهاجرين )A/HRC/29/36(، الفقرات 21، 57 و89؛ االتحاد البملاين الدويل، منظمة 
العمل الدولية ومكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، الهجرة، حقوق اإلنسان والحوكمة: دليل البملانيّن 
رقم 24 )2015(، ص.84؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، " شبح السياسات الخاّصة بالقوميّة ورهاب 
األجانب يحوم حول املهاجرين والالجئن"؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، "حقوق اإلنسان للجميع 

مبن فيهم املهاجرين"- الخباء املعنيّون بالحقوق يذكّرون املشاركن يف قّمة األمم املتحدة املقبلة"، 16 أيلول/سبتمب 2016. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 20 )2(. تنّص املادة 19 )3( من العهد نفسه عىل أنّه يجب إخضاع  12
الحق يف حرية التعبري لبعض القيود رشيطة أن تكون محددة بنص القانون وواضحة ومتاحة لكل إنسان؛ وأن تكون رضوريّة 
ومعرتف بها قانونًا الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم ولحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب 
العامة؛ وأن تكون متناسبة مع الهدف املنشود. أنظر تقرير املقّرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري 
)A/67/357(. أنظر أيًضا معيار من ستّة اجزاء يف خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية 
أو الدينية التي تشّكل تحريًضا عىل التمييز أو العداء أو العنف، يف تقرير مفّوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان 

)A/HRC/22/17/Add.4(، ملحق، الفقرة 29.    
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العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 22؛ االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد  13
أرسهم، املاّدتان 26 و40. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 18؛ االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد  14
أرسهم، املادة 12؛ تقرير األمن العام " تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها، مبا يف ذلك سبُل وأساليب تعزيز حقوق اإلنسان 

للمهاجرين" )A/70/259(، الفقرة 79 )و(. 

اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 4؛ قرار الجمعية العامة  15
XXX( 3449(؛ قرار الجمعية العامة 194/59، "حامية املهاجرين"، التمهيد والفقرة 23؛ قرار الجمعية العامة 1/70، الفقرتان 
29 و36؛ لجنة وضع املرأة ، النتائج املتفق عليها يف الدورة الستن، الفقرتان 10 و23 )ط(؛ A/70/59، الفقرات 40 و63؛ 
و89؛  الفقرات 34، 35   ،A/HRC/23/46 و60؛ الفقرات 19، 26، 34-31، 59   ،A/71/285 الفقرات 28-30؛  ،A/65/222
A/HRC/29/36، الفقرات 72-74 و90؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، الحقوق االجتامعية والثقافية 
للمهاجرين غري النظاميّن )2014(، ص 99؛ مبادرة "املهاجرون يف البلدان التي متّر بأزمات، مبادئ توجيهيّة لحامية املهاجرين 
يف البلدان التي تعاين من نزاعات أو كوارث طبيعيّة )2016(، املبدأ 7؛ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، منظمة 
العمل الدولية والبنك الدويل، مساهمة حركة اليد العاملة يف النمّو االقتصادي، ورقة مشرتكة الجتامع وزراء العمل والتوظيف 

لدول مجموعة العرشين )G-20(  يف أكتوبر/ترشين األول للعام 2015. 

اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، CMW/C/PER/CO/1، الفقرة 27.  16

برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، الفقرة 11.11؛ برنامج عمل ديربان، الفقرة 27؛ A/70/59، الفقرتان 61 و101  17
الالجئن  أجل  من  نيويورك  إعالن  )ب(،   16 الغاية  عرش،  السادس  املستدامة  التنمية  هدف  العامة،  الجمعية  )ط(؛  )ج( 

واملهاجرين، الفقرة 14. 

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان  18
الهجرة:  "تغطية  بعنوان  الدراسية  الحلقة  عن  الصادرة  والتوصيات  النتائج  1)2(؛  التوجيهي  املبدأ  الدوليّة،  الحدود  عىل 

التحديات امللبّاة وغري امللبّاة" التي نظّمها تحالف األمم املتحدة للحضارات )باريس، 25-26 كانون الثاين/يناير 2013(. 

املبادئ املتعلّقة مبركز املؤّسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها )مبادئ باريس(، الفقرة 3 )ز(، الجمعية العامة،  19
هدف التنمية املستدامة السادس عرش، الغايات 16.6. 

لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، التوصية العامة رقم 31 )2005( بشأن منع التمييز العنرصي يف إدارة وسري عمل نظام  20
العدالة الجنائيّة؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 10 )2007( بشأن حقوق الطفل يف عدالة األحداث؛ اللجنة املعنيّة 
اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  الفقرة 26 )ل(؛  العامة رقم 26،  التوصية  التمييز ضّد املرأة،  بالقضاء عىل 
التعليق العام رقم 1؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 32 )2007( بشأن الحق يف املساواة أمام املحاكم والهيئات 

القضائيّة ويف محاكمة عادلة، الفقرة 8. 

اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرة 26 )و(؛ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع  21
ومكافحة العنف ضّد املرأة والعنف املنزيل )اتفاقية اسطنبول(، املادة 59. 

والتمتع  22 القضائيّة  والهيئات  املحاكم  إىل  اللجوء  الحق يف  والعمل عىل  اإلنسان  الدولية يف مجال حقوق  املعاهدات  تؤكُّد 
باملساواة أمامها. أنظر عىل سبيل املثال اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املادتان 7 و8؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية، املواد 2 )1(، 3، 14 و26؛ اللجنة الدولية لألمن والتعاون يف أوروبا، املادتان 2 )2( و3؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل 
التمييز ضّد املرأة، وبخاّصٍة املواد 1، 3 و15؛ االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املادة 
18؛ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 5 واملادة 13 أيًضا حول إمكانيّة اللجوء إىل القضاء؛ منظمة العمل الدولية، 
االتفاقية املتعلّقة بالهجرة من أجل العاملة )منقحة(، 1949 )رقم 97(؛ اتفاقية العامل املهاجرين )أحكام تكميليّة(، 1975 
)رقم 143(؛ بروتوكول منظمة العمل الدولية لعام 2014 بشأن اتفاقية العمل الجبي لعام1930؛  لجنة القضاء عىل التمييز 
العنرصي، التوصية العامة رقم 31، بكاملها وبخاّصٍة الفقرات 6-8؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية 
العامة رقم 26، الفقرتان 21 و26 )ل(؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 50 )ب(؛ 
اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 33 )2015( بشأن لجوء املرأة إىل القضاء، بكاملها وبخاّصة 
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

الفقرة 11؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 2، 28، 30 
و31؛ اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التعليق العام رقم 1؛ تقرير الفريق العامل املعنّي باالحتجاز التعّسفي، 
"مبادئ األمم املتحدة االساسيّة ومبادئها التوجيهيّة بشأن سبُل االنتصاف واإلجراءات املتعلقة بحق كل شخص يُسلب حريته 
يف إقامة دعوى أمام محكمة" )A/HRC/30/37، مرفق(، الفقرة 42؛ مبادئ األمم املتحدة لكبار السن، املبدأ 12. أنظر أيًضا 
خطة التنمية املستدامة لعام 2030، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة، الغايتان 16.3 و16.10؛ إعالن نيويورك من أجل 
الالجئن واملهاجرين، الفقرة 39؛ A/HRC/29/36، الفقرات 46-48؛ مجلس أوروبا، التوصية CM/Rec)2012(2 املوّجهة من 
لجنة الوزراء إىل الدول األعضاء بشأن مشاركة األطفال والشباب ما دون سّن الثامنة عرشة؛ املبادئ التوجيهيّة الصادرة عن 
لجنة الوزراء التابعة ملجلس أوروبا بشأن العدالة املراعية الحتياجات الطفل، واملعتمدة من قبل لحنة الوزراء التابعة ملجلس 

اوروبا بتاريخ 17 ترشين الثاين/نوفمب 2010. 

 يف مسألة حق كّل إنسان، برصف النظر عن وضعه، بالحصول عىل محاٍم يدافع عنه، وعىل مساعدة قانونيّة، يف حاالٍت معيّنة،  23
دون تحميله أجراً عن ذلك، أنظر املادة 14 )3( )د( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛ االتفاقية الدولية 
لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املادة 18 )3( )ب( و)د(؛ اتفاقية حقوق الطفل، املادة 40 )2( )ب( 
)ii(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 10، الفقرة 49؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 
26، الفقرة 26 )ج( )د3-(؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرات 13، 28-26، 36 
و37 )ا(؛ املبادئ األساسية بشأن دور املحامن، ال سيّام املبادئ 1-4 و6؛ مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبُل الحصول 
عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية، ال سيّام املبادئ 3-7 و10؛ تقرير املقّرر الخاص املعنّي باستقالل القضاة 
املساعدة  الحصول عىل  املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبُل  األمم  يورُد فيه مبادئ  الفقرة 82،   ،)A/HRC/23/43( واملحامن
القانونية يف نظم العدالة الجنائية، املبدأ 10 حول اإلنصاف يف الحصول عىل املساعدة القانونيّة، الفقرة 32؛ مجلس أوروبا، 

املبادئ التوجيهيّة الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة ملجلس أوروبا بشأن العدالة املراعية الحتياجات الطفل. 

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهيّة بشأن الحق يف االنتصاف والجب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق  24
اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين، قرار الجمعية العامة 147/60، الفقرة 15. 

تقرير الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي )A/HRC/33/51(، الفقرات 68، 78، 79 و80.  25

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان  26
عىل الحدود الدوليّة، املبدأ التوجيهي 2 )13(. 

27  ،A/HRC/29/36 اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 64؛
األساسية،  للحقوق  األورويب  االتحاد  وكالة  الراهنة؛  الوثيقة  الرئيسة يف  املصطلحات  أيًضا مرسد  أنظر  الفقرتان 47 و114. 
الذين هم يف وضع غري نظامي واألشخاص املتواطئن معهم  النظاميّن )2013(؛ تجريم املهاجرين  توقيف املهاجرين غري 
)2014(؛ ف.كريبو وب.هاستي "قضية "جدار حامية" املهاجرين غري النظاميّن: صون الحقوق األساسيّة"، الجريدة األوروبية 
للهجرة والقانون، عدد 17 )2015(، ص. 157-183؛ مجلس أوروبا، املفوضية األوروبية ملناهضة العنرصية والتعّصب، توصيات 
السياسة العامة رقم 16 بشأن حامية املهاجرين املتواجدين يف وضع غري نظامي من أعامل التمييز، CRI)2016(16؛ لجنة 
الخباء التابعة ملنظمة العمل الدولية، تعزيز الهجرة العادلة- دراسة استقصائية عامة متعلّقة بالصكوك الخاصة بالعامل 

املهاجرين، ILC.105/III )1B(, 2016، الفقرات 482-480. 

اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، الفقرة 38؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان  28
املبادئ  الفقرتان 6 و9؛  املحامن"،  القضائية واملحلفن والخباء االستشاريّن واستقالل  السلطات  استقالل ونزاهة   "  6/29
األساسية بشأن دور املحامن، املبدآن 9 و14؛ مبادئ توجيهيّة بشأن دور أعضاء النيابة العامة، املبادئ التوجيهيّة 2)ب(، 12، 

13 )أ(، 15 و16. 

التنظيم 7؛  29 الخامس،  الفصل  البحار،  الدولية لسالمة األرواح يف  االتفاقية  املادة 98؛  البحار،  لقانون  املتحدة  اتفاقية األمم 
إنزال  لضامن  اإلداريّة  باإلجراءات  املتعلّقة  املبادئ  الدولية،  البحرية  املنظمة  البحر؛  يف  واإلنقاذ  للبحث  الدولية  االتفاقية 
األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر. أنظر أيًضا املنظمة البحرية الدولية، الخطوط التوجيهيّة بشأن معاملة األشخاص 
الذين يتم إنقاذهم يف البحر، القرار 167 )78( الصادر عن لجنة السالمة البحرية؛ الجمعية البملانية ملجلس أوروبا، اعرتاض 
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وإنقاذ طالبي اللجوء والالجئن واملهاجرين غري النظاميّن يف البحر، قرار رقم 1821 )2011(؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن 
واملهاجرين، الفقرتان 10 و28؛ A/HRC/23/46، الفقرة 90؛ A/HRC/29/36، الفقرات 106-103. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 6 )1(؛ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر  30
والجو، املادة 16 )1( و)3(؛ أنظر أيضاً إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرات 10، 27 و28؛ مكتب مفوض 
األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود 
الدوليّة، املبدآن التوجيهيّان 4 و5. يف مسألة منارات اإلنقاذ بشكل خاص، راِجع املبدأ التوجيهي 4.2؛ واملحكمة األوروبية 

لحقوق اإلنسان، قضية سولومو وآخرون ضد تركيا )طلب رقم 97/36832(، حكم صادر بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2008. 

املنظمة البحرية الدولية، املبادئ املتعلّقة باإلجراءات اإلداريّة لضامن إنزال األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر؛ اللجنة  31
املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املادة 28؛ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب 

والبحر والجو، املادة 16 )1(- )4(؛ مرشوع أسفري، امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف مجال االستجابة اإلنسانيّة. 

الدوليّة املتعلّقة بحقوق اإلنسان: راجع املبدأ 2 من املبادئ  32 التمييز املحورّي يف كافة الصكوك  مبا يتوافق مع مبدأ عدم 
والخطوط التوجيهيّة الراهنة. 

اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 50؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء  33
عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 30، الفقرة 41 )ب(؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة 
رقم 32، الفقرتان 44 و63 )ك(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6 )2005( بشأن معاملة األطفال غري املصحوبن 
واملنفصلن عن ذويهم خارج بلدهم األصيل، الفقرات 13، 31 و52؛ التوصية العامة املشرتكة رقم 31 الصادرة عن اللجنة 
املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة/ التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل )2014( حول املامرسات الضارة، الفقرات 
18-29، 33، 48، 53، 54 )م(، 67، 69، 71 و72 )أ(؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 35، املرفق االّول 
أيضاً، الفقرة 5 )أ( و )هـ(، واملرفق الثاين، الفقرة 8 )ل(؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 5 )ك(؛ قرار مجلس حقوق 
اإلنسان 2/29، الفقرة 7 )و(؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 2/32، " اإلتجار باألشخاص، السيّام النساء واألطفال: حامية ضحايا 
 ،A/65/222 هذا اإلتجار واألشخاص املعرّضن له، ال سيّام النساء واألطفال يف حاالت النزاع وما بعد النزاع"، الفقرتان 2 )و( و3؛
الفقرات 42، 46 و79؛ A/71/285، الفقرة 101؛ تقرير املقّرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانيّة أو املهينة )A/HRC/31/57(، الفقرة 70 )ف(؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق 
اإلنسان، املبادئ واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان واإلتجار بالبرش )E/2002/68/Add1(، املبدأ 
10 واملبادئ التوجيهية 2، 5 )7(، 8)2( و11 )5(؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط 
التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، الخطوط التوجيهية 3 )1(، 12، 5 )4(، 6 )1(، 6 

)14(، 6 )17( و7. 

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان  34
عىل الحدود الدوليّة، املبدأ التوجيهي 4 )3( و )7(. بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين، املواد 8 )5(، 19 )1( )أ( و16 )3(. 

A/HRC/23/46، الفقرة 46؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها  35
فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، املبدأ التوجيهي 2 )6( ؛ وكالة االتحاد األورويب للحقوق األساسية، تجريم 

املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي واألشخاص املتواطئن معهم. 

الجامع  36 املوّحد  التقرير  يف  الختاميّة  املالحظات  أرسهم،  وأفراد  املهاجرين  العامل  جميع  حقوق  بحامية  املعنيّة  اللجنة 
للتقريرين الدوريّن الثاين والثالث للسنغال، CMW/C/SEN/CO/2-3، الفقرة 59؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع 
العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املالحظات الختاميّة يف التقرير االّويل للهندوراس، CMW/C/HND/CO/1، الفقرة 33 

)د(؛ A/HRC/33/51، الفقرات 68، 78، 79، 80. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 12 )2(؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 15؛ والتعليق  37
العام رقم 27 )1999( بشأن حريّة التنقل؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الفقرة 29 والغاية 10.7 من أهداف التنمية 
املستدامة؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التعليق العام رقم 26، الفقرة 3؛ قرار الجمعية العامة 147/70، 
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

الفقرة 3 )ج(؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 24؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 3/20، "حقوق اإلنسان 
للمهاجرين"، الفقرة 5؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 14/32ن الفقرة 8؛ A/HRC/29/36، الفقرة 92. 

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر والجو، املادة 5؛ A/HRC/7/4، الفقرة 53؛ اللجنة املعنية بحامية  38
حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 2 و24؛ CMW/C/SEN/CO/2-3، الفقرة 
27 )أ(؛ CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 42 )ح(؛ CAT/C/CYP/CO/4، الفقرتان 16 و17 )أ(؛ A/HRC/20/24، الفقرتان 
13 و14؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 56؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، 
املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، املبدأ التوجيهي 2، الفقرتان 4 و5. 

إنزال  39 لضامن  اإلداريّة  باإلجراءات  املتعلّقة  املبادئ  الدولية،  البحرية  املنظمة  البحر؛  يف  واإلنقاذ  للبحث  الدولية  االتفاقية 
األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر، الوثيقة رقم Doc.No.FAL.3/Circ.194 )مبادئ إنزال األشخاص الذين يتم إنقاذهم 
يف البحر؛ قرار الجمعية العامة 172/66، "حامية املهاجرين"، الفقرة 4 )هـ(؛ A/HRC/23/46، الفقرات 55-68 حول الهواجس 

املتعلقة بتأثريات االستعانة بجهات خارجيّة ملراقبة الحدود عىل حقوق اإلنسان؛  

اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 50؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء  40
عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرتان 44 و63 )ي(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق  العام رقم 6، الفقرات 
13، 31 و52؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة ولجنة حقوق الطفل، توصية عامة مشرتكة رقم 31 وتعليق عام 
رقم 18، الفقرات 18-29، 33، 48، 53، 54 )م(، 67، 69، 71 و72 )أ(؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 
35، املرفق االّول أيضاً، الفقرة 5 )أ( و )هـ(، واملرفق الثاين، الفقرة 8 )ل(؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 5 )ك(؛ قرار 
مجلس حقوق اإلنسان 2/29، الفقرة 7 )و(؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 2/32، الفقرتان 2 )و( و3؛ A/65/222، الفقرات 42، 
46 و79؛ A/71/285، الفقرة 101؛ A/HRC/31/57 ، الفقرة 70 )ف(؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، 
املبادئ واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان واإلتجار بالبرش، املبدأ 10 واملبادئ التوجيهية 2، 5 )7(، 8)2( 
و11 )5(؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها يف ما يتعلّق بحقوق 

اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، الخطوط التوجيهية 3 )1(، )3( و 12، 5 )4(، 6 )1(، )14(، )17( و7.

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 13؛ االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد  41
الفقرات  العام رقم 2،  التعليق  العامل املهاجرين وأفراد أرسهم،  اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع  املادة 22؛  أرسهم، 
49-59. أنظر ايًضا لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 15، الفقرة 10؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، التوصية 
العامة رقم 30، الفقرات 25-28؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرتان 45-46؛ 
قرار الجمعية العامة 172/66، الفقرة 5 )ح(؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرتان 24 و58؛ قرار مجلس 
الالجئن،  املتحدة لشؤون  السامية لألمم  املفوضية  الفقرتان 88 و101؛   ،A/71/285 الفقرة 2 )و(؛ اإلنسان 3/32،  حقوق 
حامية الالجئن والهجرة املختلطة: خطة عمل من 10 نقاط )2007(، النقطة 3؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق 
اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان واإلتجار بالبرش، املبدأ التوجيهي 2؛ مكتب 
مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل 
الحدود الدوليّة، املبدآن التوجيهيّان 7 و9؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، " حقوق اإلنسان للجميع 

مبن فيهم املهاجرين". 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 13؛ االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد  42
أرسهم، املادة 22؛ اتفاقية العامل املهاجرين )أحكام تكميليّة(، رقم 143، الفقرة 9 )3(؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع 
العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 52-59؛ لجنة حقوق اإلنسان، املالحظات الختاميّة حول 
التقرير الدوري الثالث لالتفيا )CCPR/C/LVA/CO/3(، الفقرة 14 )ج(؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، املالحظات 
الختامية حول التقارير الدوريّة الثامنة عرش والتاسعة عرش والعرشين إلسبانيا )CERD/C/ESP/CO/18-20(، الفقرة 13 
)أ(؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 46؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 5 
)ك(؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرات 25، 30، 35 و58، واملرفق األول أيضاً بالفقرة 5 )أ(- )هـ( واملرفق 
الثاين، الفقرة 8 )ل(؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلّق 
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بحقوق اإلنسان واإلتجار بالبرش، املبدأ 10 واملبادئ التوجيهية  2 )1(- )3(،  5 )7(، 8)2( و11 )5(؛ املبدأ أ )5( والخطوط 
التوجيهية  3 )12(، 5 )4(، 6 )1(، 7 )2( و)4(. 

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املادة 21؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق  43
اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 6 )2(. 

اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العاّمل املهاجرين وافراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 21 )هـ(؛ لجنة حقوق  44
الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 13، 95 و96؛ منهاج عمل بيجن، الفقرة 232 )ط(؛ قرار الجمعية العامة 172/66، 
والفتيات"،  بالنساء  اإلتجار   " العامة 149/69،  الجمعية  قرار  الفقرة 10؛  العامة 185/67ن  الجمعية  قرار  )هـ(؛  الفقرة 4 
الفقرتان 34 و35؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 2/29، الفقرة 7 )د(؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، 
املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة؛ A/HRC/31/57، الفقرة 69؛ 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقات يف حاالت النزوح القرسي )2011(.  

املبادئ والخطوط  45 اإلنسان،  السامي لحقوق  املتحدة  الفقرة 4 )هـ(؛ مكتب مفوض األمم  العامة 172/66،  الجمعية  قرار 
التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة. 

أنظر مرسد املصطلحات الرئيسة يف الوثيقة الراهنة؛ أنظر أيًضا االتفاقية الخاصة بوضع الالجئن، املادة 33؛ اتفاقية مناهضة  46
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املادة 3؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية، املادة 7؛ االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، املادة 16 )1(؛ لجنة حقوق 
اإلنسان، التعليق العام رقم 20 )1992( بشأن حظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيّة 
أو املهينة، الفقرة 9؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 31 )2004( حول طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض عىل 
الدول األطراف يف العهد، الفقرة 12؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 27، 28، 58 و84؛ اللجنة املعنيّة 
بحامية حقوق جميع العاّمل املهاجرين وافراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 50؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز 
ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرات 17-23؛ تعليق عام مشرتك رقم 3 )2017( للجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع 
العاّمل املهاجرين وافراد أرسهم ورقم 22 )2017( للجنة حقوق الطفل بشأن املبادئ العامة املتعلّقة بحقوق اإلنسان لألطفال 
يف سياق الهجرة الدولية، الفقرة 46؛ A/HRC/31/57، الفقرتان 33 و70 )ص(؛ االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان 
والحريات األساسية، املادة 3؛ االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمن، املادة 3 )2(؛ اتفاقية البلدان األمريكية بشأن 
تسليم املجرمن، املادة 4 )5(. أنظر أيًضا، رأي سري اليهو لوترباخت ودانييل بيتلهم حول "نطاق ومضمون مبدأ عدم اإلعادة 
القرسية"، املنظمة الدولية للهجرة، مذكرة إعالمية بشأن مبدأ عدم اإلعادة القرسية يف قانون الهجرة الدولية )نيسان/أبريل 
2014(؛ الفريق العامل املعني مبسألة تهريب املهاجرين يف مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة 
عب الوطنية، الدورة الثالثة، التوصية رقم 18. أنظر أيضاً السوابق القضائية الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك املحكمة األوروبية 
لحقوق اإلنسان، قضية هرييس جمعة وآخرون ضد إيطاليا )طلب رقم 09/27765(، حكم صادر بتاريخ 16 ترشين الثاين/
نوفمب 2016، ال سيّام الفقرتن -146 147 حول " اإلعادة القرسية التسلسلية"؛ وقضية م.س.س ضد بلجيكا واليونان )طلب 
رقم 09/30696(، حكم صادر بتاريخ 21 كانون الثاين/يناير 2011، ال سيّام الفقرات 252، 254 و366-368 حول الظروف 

املعيشية املهينة. 

آن ت. غاالغري، "تهريب املهاجرين"، منشورات ن.بويسرت ور.ج كوري، دليل روتلدج بشأن القانون الجنايئ عب الوطني )2015(.    47

تجدر اإلشارة إىل أّن حاالت الصد تشّكُل طرداً جامعيّا بشكٍل عام. أنظر أيًضا املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضيّة هرييس  48
جمعة وآخرون ضد إيطاليا. أنظر أيضاً العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 13؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، 
املادة 3؛ االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وافراد أرسهم، املادة 22؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع 
العامل املهاجرين وأفراد ارسهم ولجنة حقوق الطفل، تعليق عام مشرتك رقم 3 ورقم 22، الفقرة 47؛ قرار مجلس حقوق 
اإلنسان 22/17، " املهاجرون وملتمسو اللجوء الهاربون من أحداث شامل أفريقيا"، الفقرتان 2 و5؛ A/HRC/23/46، الفقرة 
56؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان 
التوجيهيّة 4 )5( و9 )1(، )4( و)14(؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي  عىل الحدود الدوليّة، املبدأ ج )11( والخطوط 
لحقوق اإلنسان، يحّذر التقرير الفّني الجديد من " أّن إغالق الحدود الدولية أمٌر مستحيل وال يساهُم إالّ يف متكن املهّربن"؛ " 

إّن استخدام القّوة لن يوقف أزمة الهجرة العامليّة- يدعو خباء األمم املتحدة إىل اعتامد "حلول تنقل ذكيّة". 
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان  49
عىل الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 9 )3(. أنظر أيًضا املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، دليل بشأن العودة 

الطوعية إىل الوطن )1996(، حيث يجوز أن تطبّق النقاط املتضّمنة يف الدليل عىل سبيل القياس.  

اتفاقية حقوق  50 )2(؛   10 املادة  الطفل،  اتفاقية حقوق  )4(؛   12 املادة  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 
األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 18 )1( )ج(؛ اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 27، الفقرات 19-21؛ اللجنة 
املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 56؛ برنامج عمل املؤمتر الدويل 
للسكان والتنمية، الفقرة 10.20؛ إعالن الحوار الرفيع املستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، قرار الجمعية العامة 4/68، 
الفقرة 24؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 42؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الفقرة 29؛ مكتب 
مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل 

الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 9 )9(. 

اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 3  51
ورقم 22، الفقرة 33؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14 )2013( املتعلّق بحق الطفل يف إيالء االعتبار األّول ملصالحه 
الفضىل، الفقرات 36-40؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام 

يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 9 )7( و)13(. 

اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 3 ورقم  52
22، الفقرات 30، 32 )هـ(، )ز(، )ي(، و33. 

اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 3  53
التعليق العام رقم  ورقم 22، الفقرات 27-33؛ والتعليق العام املشرتك رقم 4 ورقم 23، الفقرة 17؛ لجنة حقوق الطفل، 
الواجبة  والكفاالت  الحقوق  اإلنسان،  لحقوق  األمريكية  البلدان  و93؛ محكمة  الفقرات 27، 28، 53، 58، 89-82، 92   ،6
لألطفال يف سياق الهجرة و/أو لألطفال املحتاجن إىل حامية دولية، رأي استشاري OC-21/14، الفقرات 222، 231-233؛ 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، دليل التدريب عىل الحامية ملسؤويل الحدود ونقاط الدخول األوروبيّن 
)2011(، الوحدة 7؛ إعالن الحوار الرفيع املستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الفقرة 13؛ مكتب مفوض األمم املتحدة 
السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان واإلتجار بالبرش، املبدأ التوجيهي 
الدوري  التقرير  الختاميّة حول  املهاجرين وأفراد أرسهم، املالحظات  العامل  املعنية بحامية حقوق جميع  اللجنة  8 )5(؛ 
الثاين للمكسيك )CMW/C/MEX/CO/2(، الفقرة 56 )هـ(؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد 

أرسهم، املالحظات الختامية حول التقرير الدوري الثاين للسلفادور )CMW/C/SLV/CO/2(، الفقرة 49 )د(. 

اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 50؛ مجلس أوروبا، التوصية  54
CM/Rec)2007(9 الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة ملجلس أوروبا إىل الدول األعضاء بشأن مشاريع الحياة للمهاجرين 

القارصين غري املصحوبن بذويهم. 

)أ(؛  55  82 الفقرة   CMW/C/TUR/CO/1 أرسهم،  وأفراد  املهاجرين  العامل  جميع  حقوق  بحامية  املعنية  اللجنة 
CMW/C/HND/CO/1، الفقرة 51؛ لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 50 
)ل(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرتان 84 و86؛ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، الفقرة 10.2 
)ج(؛ تقرير مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان بشأن وضع املهاجرين العابرين )A/HRC/31/35(، الفقرة 
27؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان 

واإلتجار بالبرش، املبدأ التوجيهي 6 )8(؛ A/HRC/23/46، املرفق، الفقرة 103. 

56  ،A/HRC/23/46 الفقرة 51؛ ،CMW/C/HND/CO/Q اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم
املرفق، الفقرة 103. 

57  ،)E/CN.4/2005/48( مناسب  الحق يف مستوى معييش  الالئق كعنرص من عنارص  بالسكن  املعني  الخاص  املقّرر  تقرير 
الفقرات 13، 50-56؛ تقرير املقّرر الخاص املعني بالسكن الالئق كعنرص من عنارص الحق يف مستوى معييش مناسب وبالحق 
يف عدم التمييز يف هذا السياق )A/HRC/31/54(، الفقرات 2، 16، 17، 34، 43، 46؛ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
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الفضىل  الالجئن بشأن تحديد املصالح  التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون  املبادئ  لتنفيذ  امليداين  الدليل  الالجئن، 
للطفل، القسم 3.11.5 حول الرعاية يف املؤسسات. 

بتغرّي  58 املعنيّة  الدولية  الحكومية  بالهيئة  الخاص  املصطلحات  راِجع مرسد  الشديدة"،  الطقس  "أحوال  تحديدات  للنظر يف 
املناخ، إدارة مخاطر الظواهر املتطرّفة والكوارث للنهوض بعملية التكيّف مع تغرّي املناخ، املرفق الثاين، يس.يب فيلد وآخرون، 
)مطبوعات جامعة كامبدج، 2012(، ص.555-564. أنظر أيًضا القسم 3.1.2، ص. 115-118 من التقرير نفسه. للنظر يف 

 .)FCCC/TP/2012/7( "تحديد " الظواهر البطيئة الحدوث"، راِجع الظواهر البطيئة الحدوث: الورقة التقنية

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان  59
واإلتجار بالبرش، املبدأ التوجيهي 11)11(؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة 

املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 9 )21( و)22(. 

 العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 2 )3(؛ االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي،  60
املادة 6؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 14؛ اتفاقية حقوق الطفل، املادة 19 )2(؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام 
رقم 3 )2012( حول تنفيذ املادة 14؛ املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجب لضحايا االنتهاكات 
الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين؛ A/HRC/23/46، املرفق، الفقرة 103. 

اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 27؛ لجنة القضاء عىل  61
جميع أشكال التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 51 )ع(؛ A/HRC/13/30، الفقرة 61؛ لجنة حقوق اإلنسان، 
التعليق العام رقم 35 )2014( حول حق الفرد يف الحرية واألمن، الفقرة 18؛ لجنة مناهضة التعذيب، املالحظات الختاميّة 
)أ(؛   15 الفقرة   ،)CAT/C/NLD/CO/5-6( لهولندا  والسادس  الخامس  الدوريّن  للتقريرين  الجامع  املوّحد  التقرير  يف 
CAT/C/CYP/CO/4، الفقرة 17 )ج(؛ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، املادة 7 
)1( و)2(؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق 
اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 8 )5(؛ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، أداة التقييم الذايت لألمم لرفع مستوى 
التأّهب ملعالجة آثار األزمات عب الحدود )2013(؛ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، املبادئ التوجيهية بشأن 
الحامية املوقتة أو ترتيبات اإلقامة )2014(؛ املؤمتر اإلقليمي للهجرة وحامية األشخاص املتنقلن عب الحدود يف سياق الكوارث: 
دليل املامرسات الفعالة للدول األعضاء يف املؤمتر اإلقليمي للهجرة )2016(؛ مبادرة نانسن، جدول األعامل املتعلق بحامية 

االشخاص النازحن عب الحدود يف سياق الكوارث وتغرّي املناخ، عدد 1 )2015(.  

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان  62
عىل الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 9. 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية  63 الخاص  الدويل  العهد  املادتان 7 و8؛  بالحقوق املدنية والسياسية،  الخاص  الدويل  العهد 
والثقافية ، املواد 6 )1(، 7 و10 )3(؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، املادتان 1 و2 )1(؛ اتفاقية حقوق الطفل، املواد 19 )1(، 
32)1(، 34، 35 و36؛ البوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء 
ويف املواد اإلباحيّة؛ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 16؛ اتفاقية بشأن القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة، املادة 6؛ إعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة؛ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وبخاّصة األطفال 
والنساء؛ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر والجو، املادة 6 )3(؛ منظمة العمل الدولية، اتفاقية بشأن 
حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، 1991 )رقم 182(؛ بروتوكول عام 2014 امللحق باتفاقية العمل الجبي، 1930 )رقم 29(، 
املادة 2؛ مجلس اوروبا، اتفاقية بشأن حامية األطفال من االستغالل الجني واالعتداء الجني )CETS No.201(؛ اللجنة 
املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 19 )1992( بشأن العنف ضد املرأة؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل 
التمييز ضّد املرأة، التوصية  العامة رقم 26، الفقرات 11، 12، 19، 20، 21 )ي( و)ل(؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد 
املرأة، التوصية العامة رقم 27 )2010( بشأن املسّنات وحامية حقوقهّن اإلنسانية، الفقرات 16، 18، 37 و38؛ اللجنة املعنيّة 
بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرات 15، 22، 23، 27، 28، 31 و46؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء 
عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرات 8، 10، 16 )ب(، 17 )و(، 19 )و(، 24 و26؛ لجنة حقوق الطفل، 
التعليق العام رقم 3 )2003( بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز وحقوق الطفل، الفقرات 37-38؛ لجنة حقوق الطفل، 
التعليق العام رقم 6، الفقرات 3، 23، 31، 40، 47 و50-54؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة ولجنة حقوق 
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الطفل، التوصية العامة املشرتكة رقم 31 والتعليق العام رقم 18، الفقرات 18-29، 27 )د(، 85 و86 )هـ(؛ لجنة حقوق الطفل، 
التعليق العام رقم 20 )2016( بشأن إعامل حقوق الطفل أثناء املراهقة، الفقرتان 82، 83؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14 )2000( بشأن الحق يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه، الفقرة 
51؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 22 )2016( بشأن الحق بالصحة الجنسيّة 
واإلنجابيّة، الفقرات 29، 32، 49 )د( و59؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق 
العام رقم 2، الفقرتان 21-22؛ لجنة حقوق اإلنسان، املالحظات الختاميّة للتقرير الدوري الرابع للواليات املتحدة األمريكية 
)CCPR/C/USA/CO/4(، الفقرة 14؛ منهاج عمل بيجن، الفقرات 58 )ك(، 116، 126 )د( و148 )ب(؛ إعالن السلفادور 
بشأن االسرتاتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية: نُظم منع الجرمية والعدالة الجنائية وتطّورها يف عامل متغرّي، الفقرة 
العامة  الجمعية  الفقرة 8؛ قرار  العامة 172/66،  الجمعية  الفقرات 3، 11 و16؛ قرار  العامة 185/67،  الجمعية  38؛ قرار 
130/70، الفقرات 6، 9، 10، 11 و24؛ قرار الجمعية العامة 164/70، " التدابري الرامية إىل تعزيز وحامية حقوق اإلنسان لكبار 
السن وكرامتهم"، الفقرة 3؛ مبادئ األمم املتحدة بشأن كبار السن، املبدأ 17؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الفقرات 8، 
20، 27 وغايات أهداف التنمية املستدامة 5.2، 5.3، 8.7، 16.1، 16.2؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرات 
10 و 29-31؛ A/HRC/31/57، الفقرة 31؛ الفريق العاملي املعني بالهجرة، االستغالل واالنتهاك للمهاجرين الدوليّن، وبخاّصة 
من هم يف وضع غري نظامي: مقاربة حقوق اإلنسان )2013(. يف سياق اإلتجار بالبرش، أنظر أيًضا مكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات والجرمية، مفهوم "االستغالل" يف بروتوكول منع اإلتجار بالبرش )2015(؛ هيئة األمم املتحدة للمرأة، تقييم وضع 
املرأة يف أزمة الالجئن واملهاجرين يف رصبيا ومقدونيا )يوغوسالفيا السابقة( )إسطنبول، مكتب هيئة األمم املتحدة اإلقليمي 

للمرأة ألوروبا وآسيا الوسطى، 2016(. 

اتفاقية حقوق الطفل والبوتوكوالت االختيارية بشأنها؛ منظمة العمل الدولية، اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال،  64
1999 )رقم 182(؛ بروتوكول عام 2014 امللحق باتفاقية العمل الجبي، 1930 )رقم 29(؛ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار 
باألشخاص وبخاّصة األطفال والنساء؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 50-51؛ منهاج عمل بيجن، الفقرة 
125 )ج(؛ قرار الجمعية العامة 130/70، الفقرة 10؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الفقرتان 8 و27 وغايات أهداف 
التنمية املستدامة 5.2، 5.3، 8.7، 8.8 و16.2؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 3/32، الفقرة 2 )ب(؛ تقرير املقّرر الخاص املعني 

 .)A/HRC/26/35( بحقوق اإلنسان للمهاجرين بشأن استغالل املهاجرين يف العمل

هيئة األمم املتحدة للمرأة، تقييم وضع املرأة يف أزمة الالجئن واملهاجرين يف رصبيا ومقدونيا )يوغوسالفيا السابقة(.  65

اللجنة املعنيّة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الفقرتان 35 و36؛ اللجنة املعنية بالحقوق  66
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 22، الفقرات 29، 32، 45 و59؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد 
املرأة، التوصية العامة رقم 19؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 24 )1999( بشأن املرأة 
والصحة، الفقرات 5، 12 )د(، 16، 25 و29؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 
50 )ط(؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 21 و36؛ لجنة 
حقوق الطفل، التعليق العام رقم 15 )2013( بشأن حق الطفل بالتمتّع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه، الفقرات 10، 
60 و88؛ اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التعليق العام رقم 3، الفقرات 10، 26، 41، 43، 45، 49، 50، 53؛ 
منهاج عمل بيجن، الفقرة 125 )و(؛ إعالن الحوار الرفيع املستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الفقرة 11؛ قرار الجمعية 
العامة 229/69، "الهجرة الدولية والتنمية"، الفقرة 16؛ قرار الجمعية العامة 69/ 149 "اإلتجار بالنساء والفتيات"، الفقرتان 
15 و29؛ قرار الجمعية العامة 130/70، الفقرات 4، 15 و19؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرات 26، 31 
و59، واملرفق الثاين، الفقرة 8 )س(؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 2/29، الديباجة والفقرة 7 )أ(؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 
14/32، 15 متوز/يوليو 2016، الديباجة والفقرة 10؛ الفريق العامل املشرتك بن الوكاالت املعنّي بالصحة اإلنجابيّة يف حاالت 
األزمات، مجموعة الخدمات األوليّة التي متثّل الحد األدىن للصحة اإلنجابيّة يف حاالت األزمات؛ إعالن مبادئ العدل األساسيّة 

املتعلّقة بضحايا اإلجرام والتعّسف يف استعامل السلطة، الفقرات 14-17 )قرار الجمعية العامة 34/40(. 

الجمعية العامة، إعالن مبادئ العدل األساسيّة املتعلّقة بضحايا اإلجرام والتعّسف يف استعامل السلطة، الفقرة 16؛ تنفيذ  67
إعالن األمم املتحدة بشأن مبادئ العدل األساسيّة املتعلّقة بضحايا اإلجرام والتعّسف يف استعامل السلطة، قرار املجلس 
االقتصادي واالجتامعي 57/1989، الفقرة 3 )ب(؛ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، سياسية السن ونوع 

الجنس والتنّوع: العمل مع الناس واملجتمعات من أجل املساواة والحامية )2011(. 
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اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 21 )ب( و)ج( و36 )د(  68
و)هـ(؛  لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 21 و25 )ب(؛ اللجنة املعنيّة 
بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 8؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 )2008( بشأن 
تنفيذ املادة 2، الفقرتان 18 و22؛ قرار الجمعية العامة 172/66، الفقرة 4 )هـ(؛ االسرتاتيجيات النموذجيّة والتدابري العملية 
للقضاء عىل العنف ضد املرأة يف مجال منع الجرمية والعدالة الجنائية، قرار الجمعية العامة 194/69، املرفق، الفقرة 47؛ 
مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان 

عىل الحدود الدوليّة، املبدأ 13 والخطوط التوجيهيّة 1 )10(، 2 )10( و)11(، 3 )17(، 5 )9( و8 )20(. 

لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، التوصية العامة رقم 31، الفقرتان 2 و10؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل  69
املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 2؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 
26، الفقرتان 21-22؛ لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرات 10، 25 )ب( و51 
)د(؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 3 )ب(؛ A/71/285، الفقرات 80-82؛ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، توصيات 
بشأن العمل الرشطي يف املجتمعات املتعّددة األعراق، توصية رقم 20؛ مجلس أوروبا، املفوضية األوروبية ملناهضة العنرصية 
والتعّصب، توصيات السياسة العامة رقم 11 بشأن مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي يف العمل الرشطي، الفقرة 72. أنظر 

أيًضا "جدار الحامية" يف مرسد املصطلحات الرئيسة يف الوثيقة الراهنة. 

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب والبحر والجو، املادة 6 )3(؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة،  70
التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 25 )ب( و27 )ب( )ii(؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 

32، الفقرة 8؛ قرار الجمعية العامة 130/70، الفقرات 18، 21 و22؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 4 )د(. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 9 )1(؛ االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين  71
العام رقم  التعليق  املادة 31 )1(؛ لجنة حقوق اإلنسان،  الالجئن،  الخاصة بوضع  املادة 16 )1(؛ االتفاقية  وأفراد أرسهم، 
الدويل  العهد  القانونية مبوجب  االلتزامات  من  األدىن  الحد  اإلنسان  لجنة حقوق  و18. وضعت   3 الفقرتن  وبخاّصة   ،35
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛ وأشارت صكوك أخرى وخباء بوضوح إىل وجوب وقف احتجاز املهاجرين؛ أنظر اللجنة 
املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 24؛ لجنة مناهضة التعذيب، 
CAT/C/CYP/CO/4، الفقرة 17 )أ(؛ لجنة مناهضة التعذيب، املالحظات الختاميّة حول التقرير الجامع املوّحد للتقريرين 
الرابع والخامس ألسرتاليا )CAT/C/AUS/CO/4-5(، الفقرة 16؛ تقرير املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين 
 ،A/HRC/23/46 67-68؛  الفقرتان   ،A/HRC/20/24 73-74؛  الفقرتان   ،)E/CN.4/2003/85( املهاجرين  العامل  بشأن 
الفقرات 47-54؛ تقرير املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان بشأن تعزيز وحامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف 

سياق تحرّكات الهجرة الكبرية )A/HRC/33/67(، الفقرة 108 )ب(. 

58؛  72 الفقرة   ،A/HRC/13/30 53؛  الفقرة   ،A/HRC/7/4 45-46؛  الفقرتان   ،21 املبدأ  املرفق،   ،A/HRC/30/37
A/HRC/29/36، الفقرة 111. 

CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 48 )ج(؛ CAT/C/CYP/CO/4، الفقرة 17 )ج(؛ CAT/C/AUS/CO/4-5، الفقرة 16؛  73
املبادئ  الالجئن،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  9؛  الفقرة  املهاجرين"،  العامة 184/63، "حامية  الجمعية  قرار 
املبدأ  االحتجاز )2012(،  اللجوء وبدائل  باحتجاز ملتمي  يتعلّق  فيام  املنطبقة  والقواعد  باملعايري  الصلة  التوجيهية ذات 
 ،A/HRC/20/24 الفقرة 75 )و(؛ ،E/CN.4/2003/85 التوجيهي 4.3؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 33؛
 ،A/HRC/31/57 الفقرات 45، 65، 70 و88؛ ،A/HRC/29/36 الفقرتان 48 و92؛ ،A/HRC/23/46 الفقرات 48-67 و73؛
التعّسفي بشأن زيارته إىل اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وشامل  الفقرة 37؛ تقرير الفريق العامل املعني باالحتجاز 
الفقرتان   ،A/HRC/7/4 الفقرة 33؛  ،)E/CN.4/1999/63/ADD.3( اللجوء  املهاجرين وملتمي  املتعلقة مبسألة  إيرلندا 
53-54؛ A/HRC/13/30، الفقرة 65؛ A/HRC/31/35، الفقرات 47-49؛ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن 
ومكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، اجتامع املائدة املستديرة العاملية بشأن بدائل احتجاز ملتمي اللجوء 
والالجئن واملهاجرين واألشخاص عدميي الجنسيّة: ملّخص النتائج )2011(؛ التحالف الدويل املعنّي باالحتجاز ومركز التروب 

ألبحاث الالجئن، هناك بدائل: دليل بشأن مكافحة احتجاز املهاجرين غري املّبر )2015(. 
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اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 34؛ اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل  74
املهاجرين وأفراد ارسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 45-46؛ اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املالحظات 
الختاميّة بشأن التقرير األّويل لالتحاد األورويب )CRPD/C/EU/CO/1(، الفقرتان 34-35؛ E/CN/.4/2003/85، الفقرات 
41-51؛ A/HRC/20/24، الفقرات 36-47؛ A/HRC/13/30، الفقرة 56؛ تقرير املقّرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وغريه 
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيّة أو املهينة )/HRC/28/68(، الفقرتان 48 و86 )ز(؛ املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، املبادئ التوجيهية ذات الصلة باملعايري والقواعد املنطبقة فيام يتعلّق باحتجاز ملتمي اللجوء 
وبدائل االحتجاز، املبدأ التوجيهي 9؛ التحالف الدويل املعنّي باالحتجاز، اإلطار القانوين واملعايري املتعلّقة باحتجاز الالجئن 
وملتمي اللجوء واملهاجرين: الدليل )2011(، املعيار رقم 2؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ 
واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان واإلتجار بالبرش، املبدأ 7 واملبادئ التوجيهيّة 2 )6( و6 )1(. وكذلك، 
يدعو املبدأ التوجيهي 5 )5( الدول إىل ضامن " عدم تعريض الجهود املبذولة يف إنفاذ القانون األشخاَص املتَجر بهم لخطر 

العقاب عن جرائم ارتُكبت نتيجة ألوضاعهم".

اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العاّمل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 4  75
ورقم 23، الفقرات 5، 6،10؛ اتفاقية بشأن حقوق الطفل، املواد 2، 3، 9، 22 و37؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، 
الفقرة 61؛ لجنة حقوق الطفل، تقرير يوم املناقشة العامة لعام 2012 بشأن حقوق الطفل يف سياق الهجرة الدولية، الفقرات 
78-80؛ CAT/C/AUS/CO/4-5، الفقرة 16؛ اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العاّمل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق 
العام رقم 2، الفقرة 33؛ CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 48 )ب(؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 56؛ 
A/71/413، الفقرات 39، 40، 62؛A/HRC/13/30، الفقرة 60؛ A/HRC/28/68، بكامله وبخاّصة بشأن األطفال املهاجرين 
A/ الفقرتان 44 و112؛  ،A/HRC/29/36 الفقرات 38-41؛  ،A/HRC/20/24 الفقرات 59-62، 66، 67، 80-83 و85؛ يف 

HRC/31/35، الفقرتان 44-45؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، "حقوق اإلنسان للجميع مبن فيهم 
املهاجرين"؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، وفق خباء األمم املتحدة: "يجب أال يوضع األطفال واألرس 
أبًدا يف مراكز احتجاز املهاجرين"؛ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، املبادئ التوجيهية ذات الصلة باملعايري 
والقواعد املنطبقة فيام يتعلّق باحتجاز ملتمي اللجوء وبدائل االحتجاز، املبدأ التوجيهي 9.2؛  املفوضية السامية لألمم 
اللجوء والالجئن  إنهاء احتجاز طالبي  الحكومات يف  الالجئن، ما بعد االحتجاز: اسرتاتيجية عاملية لدعم  املتحدة لشؤون 
2014-2019 )2014(؛ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، موقف املفوضية بشأن احتجاز الالجئن واألطفال 

املهاجرين يف سياق الهجرة )2017(.  

اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العاّمل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 4 ورقم  76
A/ الفقرتان 158 و160؛ ،OC-21/14 23، الفقرات 5، 6، 10-12؛ محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، رأي استشاري
HRC/28/68، بالكامل وبخاصة بشأن األطفال املهاجرين يف الفقرة 80؛ A/HRC/20/24 الفقرة 72 )ح(؛ مكتب مفوض 
أبًدا يف مراكز احتجاز  أال يوضع األطفال واألرس  املتحدة: "يجب  اإلنسان، قال خباء األمم  السامي لحقوق  املتحدة  األمم 

املهاجرين". 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 9 )1(.  77

أنظر عىل سبيل املثال مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرّضون ألّي شكل من أشكال االحتجاز  78
أو السجن، املبدأ 14؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرات 24-30؛ تقرير الفريق العامل املعني باالحتجاز 

التعّسفي، املداولة رقم 5 بشأن وضع املهاجرين وملتمي اللجوء )E/CN.4/2000/4، املرفق الثاين(، املبدآن 1 و8. 

يجب، عىل سبيل املثال، أن يزوَّد املهاجرون مبعلوماٍت حول حقهم يف االعرتاض عىل القرارات، وطلب املساعدة القانونية  79
والتواصل مع السلطات القنصليّة وغريها من الهيئات والحصول عىل خدمات الرتجمة الفوريّة/التحريريّة. يجب أن تخضع 
القرارات أيًضا ملراجعٍة قضائيّة. أنظر مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرّضون ألّي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، املبدأ 13؛ A/HRC/30/37، املرفق، املبدأ 21؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرة 18؛ 

اللجنة املعنيّة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة CRPD/C/EU/CO/1، الفقرة 34. 

لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرة 46؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 13؛ اللجنة  80
املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 36-48؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء 
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عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 33، بكاملها وبخاّصة الفقرات 48، 49 و51 )ن(: اللجنة املعنيّة بحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة CRPD/C/EU/CO/1، الفقرتان 34-35؛ A/HRC/31/57، الفقرات 16-20، 31، 32، 34-36، 68، 70 و71؛ 
مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرّضون ألّي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، املبدآن 17 

و18؛ A/HRC/33/51، الفقرات 58، 74 و76. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 9 )4(؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 35، الفرات 39- 81
48؛ اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 27، 30، 32 و33؛ 

E/CN.4/2000/4، املرفق الثاين، املبدآن 3 و6. 

39؛  82  ،38  ،35-23 الفقرات   ،2 رقم  العام  التعليق  أرسهم،  وأفراد  املهاجرين  العامل  جميع  حقوق  بحامية  املعنيّة  اللجنة 
CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 48 )أ(؛ لجنة مناهضة التعذيب، املالحظات الختاميّة بشأن التقرير الدورّي الرابع والخامس 
 ،CERD/C/ESP/CO/18-20 16؛  الفقرة   ،CAT/C/AUS/CO/4-5 9؛  الفقرة   ،)CAT/C/BGR/CO/4-5( لبلغاريا 
الفقرة 13 )ب(؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، مالحظات ختاميّة بشأن التقارير الدورية رقم 19 و20 و21 للكامريون 
التمييز  بالقضاء عىل  املعنيّة  اللجنة  15؛  الفقرة   ،CCPR/C/USA/CO/4 18؛ الفقرة   ،)CERD/C/CMR/CO/19-21(
ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرة 26 )ي(؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 33، 
 ،A/HRC/30/37 الفقرتان 59 و64؛ ،A/HRC/13/30 املرفق الثاين، املبادئ 1، 6، 7؛ ،E/CN.4/2000/4 الفقرة 53 )ج(؛
املرفق، املبدأ 21، الفقرة 42؛ A/HRC/13/30، الفقرتان 59 و61؛ الفريق العامل املعني باالحتجاز التعّسفي، النتائج األوليّة 
لزيارة الفريق إىل الواليات املتحدة األمريكية؛ E/CN.4/2003/85، الفقرات 20-34، 35، 74 و75؛ A/HRC/20/24، يف فقرات 
محّددة 8-12 و72؛ A/HRC/23/46، الفقرتان 51-52؛ A/HRC/29/36، الفقرات -41 45؛ A/HRC/31/57، الفقرة 70 

)هـ(؛ A/HRC/31/35، الفقرات 46-40. 

املدنية  83 بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  أيًضا  أنظر  مانديال(.  نيلسون  )قواعد  السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجيّة  القواعد 
والسياسية، املادة 10؛ االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املادة 17؛ قواعد األمم املتحدة 
ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازيّة للمجرمات )قواعد بانكوك(؛ قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجيّة إلدارة شؤون 
قضاء األحداث )قواعد بيجن(؛ قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجيّة للتدابري غري االحتجازيّة )قواعد طوكيو(؛ قواعد األمم 
املتحدة بشأن حامية األحداث املجرّدين من حّريتهم؛ مبادئ توجيهيّة للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة الجنائيّة؛ 
مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرّضون ألّي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن؛ مكتب مفوض 
األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود 
اإلنسان، مالحظات  لجنة حقوق  الفقرة 13 )ب(؛   ،CERD/C/ESP/CO/18-20 12(؛(  -)7( التوجيهي 8  املبدأ  الدوليّة، 
الفقرة 14   ،CCPR/C/LVA/CO/3 الفقرة 18؛  ،)CCPR/C/FRA/CO/4( الرابع لفرنسا الدوري  التقرير  ختاميّة بشأن 
)هـ(؛ اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 40 و42؛ اللجنة 
املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 34؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، 
التوصية العامة رقم 33، الفقرة 53 )ج(؛ A/HRC/20/24، فقرات محّددة 25-32 و27؛ A/HRC/31/57، الفقرات 32، 33 
و70 )ق( و )ش(؛ رابطة منع التعذيب واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، مراقبة احتجاز املهاجرين: دليل 

عميّل )2014(، ال سيّام القسمن 4.4 و4.6. 

اإلنسان،  84 حقوق  لجنة  و)3(؛   )2(  17 املادة  أرسهم،  وأفراد  املهاجرين  العامل  جميع  حقوق  لحامية  الدوليّة  االتفاقية 
التعليق العام رقم 35، الفقرتان 14 و18؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق 
لنيوزيلندا  السادس  الدوري  التقرير  بشأن  ختاميّة  مالحظات  اإلنسان،  حقوق  لجنة  37-39؛   ،24 الفقرات   ،2 رقم  العام 
)CCPR/C/NZL/CO/6(، الفقرة 38 )ب(؛ E/CN.4/2000/4، املرفق الثاين، املبدأ 9؛ E/CN.4/2003/85، الفقرات 17، 
18، 41، 46، 53، 56، 63، 73 و75 )ط( و )ن(؛ A/HRC/20/24، الفقرات 31، 33-35؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي 
لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، ، املبدأ التوجيهي 
8 )9(. يف حن أّن رشكاٍت خاّصة تتوىّل تشغيل املرافق، يتوّجب عىل الدول إخضاعها للمساءلة بشأن أّي انتهاك لحقوق اإلنسان 
يف سياق تنفيذ أعاملها. أنظر املبادئ التوجيهيّة املتعلقة باألعامل التجارية وحقوق اإلنسان: تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون 

"الحامية واالحرتام واالنتصاف".  
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

القواعد النموذجيّة الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال(. أنظر أيًضا لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 35،  85
الفقرتان 14 و18؛ اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 23-
35؛ A/HRC/29/36، الفقرة 42؛ A/HRC/31/57، الفقرتان 35 و41؛ رابطة منع التعذيب واملفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئن، مراقبة احتجاز املهاجرين: دليل عميّل )2014(، ال سيّام األقسام 4.1، 4.2، 4.3 و4.5. 

البوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، املادتان 19 و20؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 20، الفقرة  86
11؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 36 )ب(؛ لجنة القضاء 
عىل التمييز العنرصي، التوصية العامة رقم 31 )2004( بشأن منع التمييز العنرصي يف إدارة وسري عمل نظام العدالة الجنائيّة؛ 
الفقرات 98-108؛ CERD/C/ESP/CO/18-20، الفقرة 13 )ب(؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية 
 ،)206/A/71( ؛ التقرير السنوّي للممثل الخاص لألمن العام املعنّي مبسألة العنف ضّد األطفال)العامة رقم 33، الفقرة 51 )ن
الفقرة 114؛ E/CN.4/2000/4، املرفق الثاين، املبدأ 10؛ E/CN.4/2003/85، الفقرة 75 )ط(؛ A/HRC/20/24، الفقرة 32؛ 
الفقرة 102؛   ،)A/HRC/23/46/Add.4( اليونان  إىل  بعثته  للمهاجرين عن  اإلنسان  املعنّي بحقوق  الخاص  املقّرر  تقرير 
املبادئ والخطوط  اإلنسان،  السامي لحقوق  املتحدة  األمم  الفقرات 38، 39 و70 )ظ(؛ مكتب مفوض   ،A/HRC/31/57
التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 8 )18( و)19(؛ رابطة منع التعذيب 

واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، مراقبة احتجاز املهاجرين. 

اتفاقية فيينا للعالقات القنصليّة، ال سيّام املادتن 5 )أ( و )هـ( و36 )1(؛ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الب  87
والبحر والجو، املادة 16 )5(؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرة 58؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، 
التوصية العامة رقم 31، الفقرات 23، 26 )د( و38 )أ(؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 
26، الفقرة 24 )ي(؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 30، الفقرة 60؛ اللجنة املعنية بحامية 
حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 1 )2011( بشأن العامل املنزليّن املهاجرين، الفقرات 62-

64؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 6، 30، 34 و59؛ 
CMW/C/PER/CO/1، الفقرة 35؛ CMW/C/SEN/CO/2-3، الفقرتان 19  و31؛ CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 56 
)أ( و)ب(؛ CMW/C/HND/CO/1، الفقرتان 37 )ب( و 39؛ A/HRC/30/37، املبدأ التوجيهي 21، الفقرة 110؛ مجموعة 
املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرّضون ألّي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، املبدأ 16 )2(؛ القواعد 
النموذجيّة الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد مانديال(، القاعدة 62؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ 
والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، الخطوط التوجيهيّة 4 )11(، 5 )5( و 8 
)16(؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 4 )ك(؛ A/71/285، الفقرة 98؛ محكمة الدول األمريكيّة لحقوق اإلنسان، رأي 

استشاري OC-21/14، الفقرات 126-128 و203-202. 

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان  88
عىل الحدود الدوليّة، الخطان التوجيهيّان 4 )11( و8 )16(. 

لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرتان 8-9؛ اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد  89
أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 39؛ اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، مالحظات 
 ،CMW/C/HND/CO/1 الفقرة 22؛ ،)CMW/C/BIH/CO/2( ختاميّة بشأن التقرير الدوري الثاين للبوسنة والهرسك
التجارية  باألعامل  املتعلقة  التوجيهيّة  املبادئ  35؛  الفقرة   ،A/HRC/20/24 22؛  الفقرة   ،E/CN.4/2003/85 29؛  الفقرة 

وحقوق اإلنسان؛ A/HRC/31/35، الفقرة 46. 

اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 4 ورقم  90
23، الفقرتان 29-28. 

اتفاقية حقوق الطفل، املواد 5، 10، 22؛ االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املادة 44؛ منظمة  91
العمل الدولية، اتفاقية العامل املهاجرين )أحكام تكميليّة( )رقم 143(، املادة 13 )1(؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 19 
)1990( بشأن األرسة، الفقرة 5؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26 ، الفقرة 26 )هـ(؛ اللجنة 
املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 4 ورقم 23، الفقرة 
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37؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 3، 13، 79-83 و92؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 
57؛ محكمة الدول األمريكيّة لحقوق اإلنسان، رأي استشاري OC-21/14، الفقرات 84، 105 و167. 

اتفاقية حقوق الطفل، املادة 10 )1(.  92

اتفاقية حقوق الطفل، املواد 3، 5، 9، 10، 12، 16 و22 )2(؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم  93
ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 4 ورقم 23، الفقرتان 28-29؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 
79-83؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14، الفقرة 40؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ 
واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان واإلتجار بالبرش، املبدأ التوجيهي 8 )4( و)6(؛ إعالن الحوار الرفيع 
املستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الفقرة 13؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 5 )د(؛ A/HRC/23/46، الفقرات 47-

49 و72؛ الفريق العامل املعنّي باالحتجاز التعّسفي، النتائج األوليّة لزيارة الفريق الواليات املتحدة األمريكية. 

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 79-83؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد  94
أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 4 ورقم 23، الفقرتان 35-34. 

اتفاقية حقوق الطفل، املادة 10 )1(.  95

اتفاقية حقوق الطفل، املادتان 5 و9؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 19، الفقرة 2؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق  96
العام رقم 16 )1988( بشأن الحق يف الخصوصيّة، الفقرة 5؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 
21 )1994( بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األرسية، الفقرة 13؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 7 )2005( بشأن 
إعامل حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة، الفقرة 15؛ منهاج عمل بيجن، الفقرة 29؛ قرار الجمعية العامة S-27/2، "عامل 

صالح لألطفال"، الفقرة 15، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، رأي استشاري OC-21/14، الفقرة 272. 

لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 19، الفقرة 5؛ CMW/C/HND/CO/1، الفقرة 55 )د( و )هـ(؛ محكمة الدول  97
األمريكية لحقوق اإلنسان، الرأي االستشاري OC-21/14، الفقرة 280. 

اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 4  98
ورقم 23، الفقرة 50. 

اتفاقية حقوق الطفل، الديباجة واملادتان 6 )2( و27؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 5 )2003( بشأن التدابري العامة  99
لتنفيذ االتفاقية، الفقرة 12؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 23، 40 و44؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق 
العام رقم 14، الفقرات 4، 5، 16 )هـ(، 34، 42، 51، 71، 76 و84؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد 
أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 3 ورقم 22، الفقرات 21-44؛ A/71/413، الفقرة 34؛ هـ. يوشيكاوا 
وج. خولوبتسيفا، األهل املهاجرون بصفة غري مرشوعة ومنّو أطفالهم: خالصة الدراسات )معهد سياسات الهجرة، 2013(؛ 
ز.بروكوف، ي.شزين وأ. توكزدلوفسكا، عدم املساواة الدنيا: هل األطفال اآلتون من خلفية الهجرة أقل حظوة؟ )خالصة أبحاث 

مركز إنوشينتي 07-2016(.  

اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 3  100
ورقم 22، الفقرات 27-33؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 20، الفقرة 77؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي 
A/ لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، املبدأ أ )6(؛
HRC/28/68، الفقرة 73؛ A/71/413، الفقرتان 9 و55؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، "مخيّم كاليه: 

الحكومتان الفرنسية والبيطانيّة أخفقتا يف التزاماتهام تجاه حقوق اإلنسان – بحسب ما قاله خباء األمم املتحدة". 

اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 4 ورقم  101
23، الفقرات 19-14. 

اتفاقية حقوق الطفل، املواد 2، 3، 12؛ اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق  102
الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 3 ورقم 22، الفقرات 34-39؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، ال سيّام الفقرات 
19-22، 25، 31، 40 و63؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 12 )200( بشأن حق الطفل يف االستامع إليه؛ لجنة حقوق 
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

الطفل، التعليق العام رقم 14؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 32؛ A/71/413، الفقرات 9، 15، 20، 24، 
31، 33-36، 38-40، 45، 55، 56، 58 و62؛ A/HRC/31/35، الفقرات 17، 18، 44 و67 )و(. 

اتفاقية حقوق الطفل، املادتان 13 و17؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق  103
الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 4 ورقم 23، الفقرة 17 )ي(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرتان 25 و37؛ 

A/71/413، الفقرتان 31 و57. 

اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 3 ورقم  104
22، الفقرة 32 )ط(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6؛ الفقرات 19-22؛ A/71/413، الفقرة 45. يف مسألة األطفال 
الالجئن، أعّدت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن دليالً توجيهيّاً حول كيفيّة وضع مبدأ مصالح الطفل الفضىل 
موضع التنفيذ. يركّز الدليل التوجيهي عىل أوضاع الالجئن إالّ أنّه ميكن اعتامده يف حالة األطفال غري الالجئن. أنظر املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، مبادئ توجيهيّة بشأن تحديد مصالح الطفل الفضىل )2008(. 

اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 4 ورقم  105
23، الفقرة 4، ميكن البحث عن إرشادات املامرسات السليمة لتقييم األعامر يف املصادر التالية - من جملة مصادر اخرى- املكتب 
األورويب لدعم اللجوء، مامرسات تقييم األعامر يف أوروبا؛  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن ومنظمة األمم املتحدة 
للطفولة، الطرق املأمونة والسليمة: ما هو دور الدول يف ضامن حامية املصالح الفضىل لألطفال غري املصحوبن واملنفصلن عن 
ذويهم يف أوروبا )2014(؛ ت.سميث ول.براونليز، تقييم األعامل: مذكّرة تقنيّة )اليونيسف، 2013(؛ برنامج األطفال املنفصلن عن 

ذويهم يف أوروبا، ورقة موقف حول تقييم األعامل يف سياق األطفال املنفصلن عن ذويهم يف أوروبا، 2012. 

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 10، الفقرة 39؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرة 31 )ط(؛ القرار 1810  106
)2011( الصادر عن الجمعية البملانية ملجلس أوروبا، الفقرة 5.10. 

اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 3  107
ورقم 22، الفقرة 14. 

مأخوذ بترصّف من قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 9 )ج(. أنظر أيًضا مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق  108
)10(؛   8 التوجيهي  املبدأ  بالبرش،  واإلتجار  اإلنسان  بحقوق  يتعلّق  فيام  بها  املوىص  التوجيهية  واملبادئ  املبادئ  اإلنسان، 

A/71/413، الفقرة 63. 

اتفاقية حقوق الطفل، املادة 20؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6.  109

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 21، 24، 25، 33-38، 55، 89 و95؛ A/71/413، الفقرتان 27 و35؛ محكمة  110
الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، الرأي االستشاري OC-21/14، الفقرات 132-136؛ منظمة إنقاذ الطفولة، تقرير مقّدم إىل 

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان بشأن املهاجرين العابرين )A/HRC/31/35(، ص.5. 

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 33، 36، 37، 39، 40، 63، 69 و95؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  111
14، السيّام الفقرتن 94-95؛ A/71/413، الفقرات 27، 45 و63. 

اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 4 ورقم  112
23، الفقرة 3؛ لجنة حقوق الطفل، تقرير يوم املناقشة العام لعام 2012، الفقرتان 68-69؛ القرار 1996 )2014( 1 الصادر عن 

الجمعية البملانيّة ملجلس أوروبا: "األطفال املهاجرون: ما هي حقوقهم عند بلوغ سن 18؟"، الفقرة 10 )4(. 

اتفاقية حقوق الطفل، املادة 7؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل،  113
التعليق العام املشرتك رقم 4 ورقم 23، الفقرات 20-22؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 7، الفقرتان 25 و36 )ح(؛ 
لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 20، الفقرة 41؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 
32، الفقرتان 56 و63 )م(؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الغاية 16.9 ألهداف التنمية املستدامة؛ قرار مجلس حقوق 

اإلنسان 13/28، " تسجيل الوالدات وحق كّل إنسان يف أن يُعرتف له بالشخصية القانونية يف كّل مكان"، الفقرة 2 )ج(. 
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اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرة 23 )ب(؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز  114
ضد املرأة، التوصية العامة رقم 28، الفقرة 27؛ إعالن بيجن، الفقرتان 13 و19 ومنهاج عمل بيجن، الفقرات 1، 60 )د(، 181، 

185 و205 )د(؛ هيئة األمم املتحدة للمرأة، سّد الفجوة بن الجنسن يف العمل اإلنساين: عوامل التغيري. 

اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرات 5، 7، 12، 13-22، 23 )أ(، 25 و26؛ اللجنة  115
املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 27، الفقرة 50؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، 

التوصية العامة رقم 32، الفقرات 16، 31 و50 )ب(، )د( و )و(. 

اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 34. أنظر أيضاً هيئة األمم املتحدة للمرأة،  116
سّد الفجوة بن الجنسن يف العمل اإلنساين؛ مفوضية الالجئن النسائيّة، "حامية النساء والفتيات ومتكينهّن يف حاالت الترشّد 
الرفيعة  العامة  الجلسة  النعقاد  تحضرياً  بالهجرة  املعني  العاملي  الفريق  يف  املتعددة  الفاعلة  الجهات  اجتامع  الجامعي"، 
املستوى للجمعية العامة بشأن إيجاد الحلول للتحرّكات الكبرية لالجئن واملهاجرين؛ منهاج عمل بيجن، الفقرة 125 )ح( 
و)ط((؛ هيئة األمم املتحدة للمرأة، تقييم وضع املرأة يف أزمة الالجئن واملهاجرين يف رصبيا ومقدونيا )يوغوسالفيا السابقة(. 

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املادة 16 )2(؛ االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع  117
أشكال التمييز العنرصي، املادة 5 )ب(؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 18؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل 
التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 19، الفقرة 24 )أ(، )ك( و )ر( )د3-(؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، 
التوصية العامة رقم 30، الفقرة 81 )ك(؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرات 
46 و50 )و(؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، التوصية العامة رقم 25، الفقرة 2؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع 
العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 21 و22؛ اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
التعليق العام رقم 3، الفقرة 49؛ منهاج عمل بيجن، الفقرة 125 )أ(- )ج(؛ قرار الجمعية العامة 130/70؛ تقرير األمن العام 
بشأن العنف ضد املهاجرات العامالت )A/70/205(، الفقرة 67؛ مجلس أوروبا، اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة 
العنف ضد املرأة والعنف املنزيل  )اتفاقية إسطنبول(، املواد 4 )1(، 5 )1(، 12 )2( و)3(، 18، 20، 22، 23، 25؛ اللجنة الدامئة 
املشرتكة بن الوكاالت، إرشادات دمج تدخالت مواجهة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين: الحّد من 
املخاطر وتعزيز املرونة ودعم التعايف )2015(؛ مفوضية الالجئن النسائيّة، االتفاقية األوروبية -الرتكية تخذُل النساء والفتيات 

املهاجرات )2016(. 

اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 25 )أ( و26 )ز(؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل  118
التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرتان 34 و44؛ منهاج عمل بيجن، الفقرة i( 232(؛ مجلس أوروبا، اتفاقية بشأن 

منع ومكافحة العنف ضّد املرأة والعنف املنزيل )اتفاقية اسطنبول(، املادة 15؛ A/HRC/31/57، الفقرة 69. 

اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 5 و23 )أ(؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق  119
جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام املشرتك رقم 3 ورقم 22، الفقرة 24؛ منهاج عمل 
بيجن، الفقرة 124 )ز(؛ A/71/285، الفقرة 123؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الفقرة 20 والغاية 1 )ب( من أهداف 
التنمية املستدامة؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 31؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق 
اإلنسان، " معالجة األبعاد الجنسانيّة يف تحرّكات الالجئن واملهاجرين الواسعة النطاق": بيان مشرتك صادر عن اللجنة املعنية 
بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، واللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، وهيئة األمم املتحدة 

للمرأة، ومكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، 19 سبتمب/أيلول 2016. 

120  ،A/71/285 اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرات 5، 10، 13، 24 )أ( و26 )أ(؛
الفقرتان 59 و123. 

اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرات 5، 10، 13، 24 )أ( و26 )أ(؛ اللجنة املعنيّة  121
بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 30، الفقرة 40؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الفقرة 8 وغايات 
أهداف التنمية املستدامة 5.1، 5.5 و16 )ب(؛ A/71/285، الفقرتان 59 و123؛ لجنة خباء منظمة العمل الدوليّة، تعزيز 
الهجرة العادلة: دراسة استقصائيّة متعلقة بصكوك العاّمل املهاجرين، ILC.105/III )1B(, 2016، الفقرة 543؛ هيئة األمم 
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املتحدة للمرأة، توصيات بشأن معالجة حقوق اإلنسان للمرأة يف االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظاميّة 
)2017(، ال سيّام الفقرات 1.1، 1.3، 2.1، 2.2 و5.12. 

اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 24 )أ( و26 )أ(.  122

أشارت اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية إىل وجوب التزام الدول بضامن تكافؤ فرص حصول جميع  123
املهاجرين عىل خدمات الوقاية والعالج والخدمات الصحيّة امللطّفة برصف النظر عن وضعهم ووثائقهم املتعلّقة بالهجرة أو 
اإلقامة. أنظر E/C.12/2017/1، الفقرات 5، 6، 9، 11، 12، 15؛ والتعليق العام رقم 14، الفقرة 34. هذا وأكّدت منظمة الصحة 
العاملية عىل وجوب تطبيق التدابري الصحية من دون متييز: أنظر اللوائح الصحية الدولية، الطبعة الثانية )2005(، املادة 42. 
أنظر أيًضا اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، الفقرة 30؛ اتفاقية حقوق الطفل، 
املادة 24 )1(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 3، الفقرات 21، 22 و28؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، التوصية 
العامة رقم 30، الفقرتان 29 و36، اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 
2، الفقرتان 73-74؛ اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التعليق العام رقم 3، الفقرتان 39 و49؛ تقرير املقّرر 
الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين )A/HRC/14/30(، الفقرات 10-15، 19، 20، 26، 29، 31، 33، 34، 37، 71 و72؛ 
مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان 
عىل الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 6 )6( و)7(؛ القرار 1637 )2008(، الفقرة 9.13، الصادر عن الجمعية البملانية ملجلس 

اوروبا: "الجئو القوارب يف أوروبا: تدفق الهجرة املختلطة بحراً باتجاه جنوب أوروبا". 

اللجنة املعنيّة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الفقرتان 36 و44 )ب(؛ لجنة حقوق الطفل،  124
التعليق العام رقم 15، الفقرة 41؛ خطة التنمية املستدامة، الغاية 3.8 ألهداف التنمية املستدامة؛ "دراسة مكتب مفوض األمم 
املتحدة السامي لحقوق اإلنسان بشأن التحديات واملامرسات الفضىل يف تنفيذ اإلطار الدويل لحامية حقوق الطفل يف سياق 

الهجرة" )A/HRC/15/29(، الفقرة 63. 

اللجنة املعنيّة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الفقرات 3، 12 )ب(، 18-27، 34، 43 )أ(،  125
 ،A/HRC/15/29 50، 54 و57؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 15، الفقرات 8-11، 21، 72، 83، 94، 98، 104 و114؛

الفقرتان 63-62. 

برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، الفقرة 7.11 والفصلن السابع والثامن؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية  126
واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، ال سيّام الفقرات 11، 12، 14، 18، 21، 22، 23، 34-37، 44 )أ( و)د( و50؛ اللجنة 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية  العام رقم 6 )1995( بشأن  التعليق  بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،  املعنية 
والثقافية لكبار السن، الفقرة 34؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 3، الفقرات 6، 7، 11، 16، 17، 20 و23؛ لجنة 
حقوق الطفل، التعليق العام رقم 4 )2003( بشأن صحة املراهقن ومنّوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل، الفقرات 33-26، 
39 )ب( و40؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 15، الفقرات 10، 15، 54، 58-61، 69 و114؛ اللجنة املعنية بالقضاء 
عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 24، الفقرات 11، 13، 14، 15 )أ(، 16، 18، 21، 22، 24، 25، 28، 29 و31؛ اللجنة 
املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 27، الفقرتان 18 و46؛ مبادئ األمم املتحدة لكبار السن، املبدآن 

11 و14؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الفقرة 26 والغاية 3.8 ألهداف التنمية املستدامة. 

اللجنة املعنيّة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 22؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 4،  127
السيّام الفقرات 20، 28، 30، 31، 39 )ج(، 40 و41 )أ(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 15، الفقرات 10، 54، 56، 60، 
69 و70؛ لجنة وضع املرأة، النتائج املتفق عليها للجلسة الثامنة والخمسن، "التحديات واإلنجازات يف تنفيذ األهداف اإلمنائيّة 
لأللفية للمرأة والفتيات"، الفقرات 23، 24، 42 )س( و42 )ع(؛ لجنة وضع املرأة، النتائج املتفق عليها يف الجلسة الستن، 
الفقرة 23 )ك( و)س(؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الفقرة 26 والغايات 3.1، 3.7 و5.6 ألهداف التنمية املستدامة؛ 
إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرتان 30-31؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ 

والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 7 )6(. 

الفريق العامل املشرتك بن الوكاالت املعنّي بالصحة اإلنجابيّة يف حاالت األزمات، مجموعة الخدمات األوليّة التي متثّل الحد  128
األدىن للصحة اإلنجابيّة يف حاالت األزمات. 
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اإلعالن السيايس بشأن فريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(: تكثيف جهودنا من أجل القضاء  129
عىل فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز )قرار الجمعية العامة 277/65، املرفق(، الفقرات 39-41، 59 )و(، 60، 61، 77، 
79، 80 و84؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 28/16، " حامية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة 
نقص املناعة املكتسب )اإليدز("، الفقرات 1، 8 )هـ(، 14، 16 و20؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 30. 

اإلعالن السيايس الجتامع الجمعية العامة الرفيع املستوى املعنّي بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها )قرار الجمعية  130
العامة 2/66، املرفق(؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الغاية 3.3 ألهداف التنمية املستدامة؛ املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئن، العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقات يف حاالت النزوح القرسي )2011(. 

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الفقرات 17، 22، 26، 27، 34، 36، 49 و53؛ لجنة  131
حقوق الطفل، التعليق العام رقم 4، الفقرات i( 39 ،35 ،10 ،6( و41 )أ(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 
22، 44 و48؛ مبادئ حامية األشخاص املصابن مبرض عقيل وتحسن العناية بالصحة العقلية )قرار الجمعية العامة 119/46، 
 ،A/HRC/15/29 امللحق(؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الفقرات 7 و26 الغاية 3.4 من أهداف التنمية املستدامة؛
والوكاالت   MHPSS.net ،للهجرية الدولية  املنظمة  الالجئن،  املتحدة لشؤون  لألمم  السامية  املفوضية  الفقرات 51 و76؛ 
املوقّعة، الصحة العقلية والدعم النفس-اجتامعي لالجئن، ملتمي اللجوء واملهاجرين املتنقلن يف أوروبا: مذكرة توجيهية 
متعددة الوكاالت )2015(؛ اللجنة الدامئة املشرتكة بن الوكاالت، الضوابط اإلرشادية للصحة العقلية والدعم النفس - اجتامعي 
يف حاالت الطوارئ )2007(؛ ي. فاسيل وأ. برينيت، تقديم خدمات الصحة العقلية للمهاجرين الراشدين املستضعفن: دليل 

توجيهي للمفوضن )مايند، مع كلية املرشدين والصحة الشمولية/باسواي، 2014(.

بإشارة خاصة إىل الخدمات الصحية، أكّدت اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم: "يجب أال  132
توجب الدول األطراف عىل مؤسسات الصحة العامة أن تبلغ أو خالف ذلك تتبادل البيانات بشأن وضع هجرة املريض مع 
سلطات الهجرة ويجب أال يتوجب عىل مزودي الرعاية الصحية القيام بذلك". أنظر التعليق العام رقم 2، الفقرة 74. أنظر أيًضا 
"جدار الحامية"، يف مرسد املصطلحات الرئيسية يف هذه الوثيقة؛ وكالة االتحاد األورويب للحقوق األساسية، اعتقال املهاجرين 
غري النظامين، الديباجة؛ كريبو وهاستي، "قضية "جدار الحامية""، ص. 157-183؛ املفوضية األوروبية ملناهضة العنرصية 

والتعصب، التوصية السياسية العامة رقم 16. 

اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 77. 133

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 10 )1(؛ االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين  134
وأفراد أرسهم، املادة 17 )1(؛ قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(، 
القواعد 6-18، 25 )2(، 34، 35، 38، 39، 41 )د(، 48 و51 )1(؛ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد مانديال(، 
القواعد 18، 19 )1(، 22، 24-35، 42، 46، 84 )2(، 92 )2(، 105، 109 و110؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل 
املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 36 و46؛ A/HRC/13/30، الفقرة 65؛ A/HRC/20/24، الفقرتان 

25-26 ؛ A/71/285، الفقرة 90.

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، املادة 11 )1(؛ اتفاقية حقوق الطفل، املادتان 24 و27؛  135
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة 12؛ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 28. أنظر أيًضا 
اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 4 )1991( بشأن الحق يف سكن الئق، السيام 
الفقرات 6، 7، 11 و12؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 6، الفقرة 32؛ اللجنة 
املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 12 )1999( بشأن الحق يف غذاء كاف، الفقرات 4، 18، 
38 و39؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 15 )2002( بشأن الحق يف الحصول 
عىل املياه، الفقرات 13، 16، 28، 34 و60؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، 
الفقرات 3، 6 و8؛ E/C.12/2017/1، الفقرات 3، 4، 5، 6، 9، 11، 14 و15؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 
3، 44 و45؛ اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التعليق العام رقم 2، الفقرة 42، اللجنة املعنية بحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة، التعليق العام رقم 3، الفقرتان 55 و59؛ مبادئ األمم املتحدة املعلقة بكبار السن، املبدأ 14؛ خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030، الغايات 6.1 و6.2 و11.1 من أهداف التنمية املستدامة. أنظر أيًضا إعالن نيويورك من أجل الالجئن 
واملهاجرين، الفقرة 11 )"...نشدد عىل رضورة أن يحيى )املهاجرون( حياتهم يف أمان وكرامة"(. الخطة الحرضية الجديدة، 
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الفقرة 28؛ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقات يف حاالت النزوح القرسي 
.)2011(

لجنة املستوطنات البرشية تعرّف املأوى املالئم "بالتمتع بالدرجة املالمئة من الخصوصية، واملساحة الكافية، واألمان الكايف،  136
واإلنارة والتهوية الكافيتن، والهيكل األسايس املالئم، واملوقع املالئم بالنسبة إىل أمكنة العمل واملرافق األساسية وكل ذلك 
بتكاليف معقولة". أنظر أيًضا قرار الجمعية العامة 163/46، "االسرتاتيجية العاملية لتوفري املأوى حتى عام 2000"؛ تقرير 
املقرر الخاص املعني بالسكن الالئق كعنرص من العنارص املكونة للحق يف مستوى معييش مالئم والحق يف السكن الالئق 
)A/65/261(؛ تقرير املقرر الخاص املعني بالسكن الالئق كعنرص من العنارص املكونة للحق يف مستوى معييش مالئم يف 
اإلطار العام لالستجابة للكوارث عىل أساس الحق يف السكن الالئق )A/66/270(؛ ل. فرحة، "هل من امرأة يف املنزل؟ إعادة/

تكوين حق اإلنسان يف السكن"، الصحيفة الكندية للنساء والقانون، املجلد 14، رقم 1 )2002(، ص. 118-141؛ لجنة القضاء 
عىل التمييز العنرصي، التوصية العامة رقم 30، الفقرة 29 )بشأن التزامات الدولة فيام يتعلق بحق غري املواطنن بالسكن(؛ 
مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، الحق يف السكن الالئق، 

صحيفة وقائع رقم 21 )االستعراض 1( )2014(؛ الخطة الحرضية الجديدة، الفقرات 31، 21 و48.

اللجنة املعنيّة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 4، الفقرة 12؛ اللجنة املعنيّة بالحقوق االقتصادية  137
واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 6، الفقرة 32 )2(؛ E/C.12/2017/1، الفقرة 14؛ الخطة الحرَضية الجديدة، الفقرات 

31، 21 و48. 

اللجنة املعنيّة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 4؛ تقرير املقّرر الخاص املعنّي بالسكن الالئق  138
كعنرص من عنارص الحق يف مستوى معييش مناسب: املبادئ األساسيّة واملبادئ التوجيهيّة املتعلّقة بعمليّات اإلخالء والرتحيل 
بدافع التنمية )A/HRC/4/18، املرفق األّول(؛ القرار 77/1993 الصادر عن لجنة حقوق اإلنسان، "اإلخالء القرسي"، الفقرة 1. 

أنظر مرسد املصطلحات الرئيسة يف الوثيقة الراهنة. أنظر أيًضا وكالة االتحاد األورويب للحقوق األساسيّة، توقيف املهاجرين غري  139
النظاميّن، الديباجة؛ كريبو وهاستي "قضية "جدار حامية"، ص. 157-183؛ املفوضية األوروبية ملناهضة العنرصية والتعّصب، 

توصيات السياسة العامة رقم 16. 

   E/CN.4/2005/48، الفقرتان 13 و43؛ A/HRC/31/54، الفقرات 2، 16، 17، 34، 38 و46.  140

تقرير الفريق العامل املعنّي باالحتجاز التعّسفي )A/HRC/27/48(، الفقرات 78-79 و91؛ A/HRC/30/37، املرفق، الخط  141
املبادئ  السامي لحقوق اإلنسان،  املتحدة  الفقرة 41؛ مكتب مفوض األمم   ،A/HRC/31/57 الفقرة 114؛ التوجيهي 21، 
واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان واإلتجار بالبرش، املبدأ التوجيهي 6 )1(؛ مجلس أوروبا، اتفاقية 

مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة اإلتجار بالبرش )CETS No.197(، املادتان 3 و12 )7(.

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، املادة 6 )1(؛ أوضحت اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية  142
واالجتامعية والثقافية أن الحق يف العمل ال يعني "الحق املطلق وغري املرشوط يف الحصول عىل عمل". بل يعني أنه ميكن 
للشخص أن يختار أو يقبل العمل بحرية، و"ال يُجب بأي طريقة أن ميارس عمالً أو يشارك فيه"، وال ميكن "حرمان الشخص 
بالحقوق  املعنية  اللجنة  عمل.  إىل  الوصول  يضمن  حامية"  نظام  إىل  بالدخول  له  و"يحق  العمل"  من  عادل  غري  بشكل 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 23 )2016( بشأن الحق يف ظروف عمل عادلة ومرضية، الفقرة 6. بشأن 
محتوى الحق يف العمل يف إطار الهجرة، لحظت اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية أّن "املادة 2 )3( 
من العهد تضع استثناء واحًدا ومحدوًدا ملبدأ عدم التمييز عىل أساس الجنسية يف التمتع بالحقوق التي ينص عليها العهد. 
ينص هذا الحكم عىل أنّه: "للبلدان النامية أن تقرر، مع ايالء املراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصادها القومي، إىل أي مدى 
ستضمن الحقوق االقتصادية املعرتف بها يف هذا العهد لغري املواطنن". ينطبق هذا االستثناء فقط عىل البلدان النامية ويتعلق 
فقط بالحقوق االقتصادية السيام الحصول عىل العمل. ويسمح لتلك البلدان أن تحدد إىل أي مدى ستضمن هذه الحقوق من 
دون أن يسمح لها بأن متنع التمتع بهذه الحقوق بشكل كامل. مع االعرتاف بالهواجس املتعلقة بحامية الحصول عىل العمل 
من قبل املواطنن، تلحظ اللجنة أّن املهاجر الذي يحصل عىل عمل أو يعمل لحسابه سيساهم عامة باالقتصاد املحيل )يف حن 
أنّه قد يستوجب املساعدة االجتامعية إذا ترك من دون أي وسيلة لكسب الدخل(". E/C.12/2017/1، الفقرة 8. كام تحدد 
اللجنة العامل املهاجرين كمجموعة حقوقها يف خطر. وتلحظ أّن هؤالء العامل "السيام إذا كانوا غري حاملن للوثائق الالزمة 
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عرضة لالستغالل وساعات العمل الطويلة واألجور غري العادلة وبيئات العمل الخطرة وغري الصحية". اللجنة املعنية بالحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 23، الفقرة 47 )ه(. أنظر أيًضا E/C.12/2017/1، الفقرات 3، 4، 5، 6، 8، 
9، 11 و13؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 18 )2005( بشأن الحق يف العمل، 
CMW/C/SEN/ الفقرة 18؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التوصية العامة رقم 30، الفقرة 2؛

CO/2-3، الفقرة 23 )أ(؛ منظمة العمل الدولية، إعالن بشأن املبادئ األساسية والحقوق يف العمل )1998(؛ خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030، الفقرتان 9 و27 والغاية 8.8 من أهداف التنمية املستدامة.  

بالحقوق  143 الخاص  الدويل  العهد  أيضاً  أنظر  العدالة االجتامعية من أجل عوملة عادلة.  الدولية بشأن  العمل  إعالن منظمة 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، املادتان 6 )1( و7؛ االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، 
املادة 25؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 18 )2005( بشأن الحق يف العمل، 
الفقرتان 6 و23؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، التوصية العامة رقم 30، الفقرات 33-35؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق 
جميع العامل املهاجرين وأفراد ارسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 62-62؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، 

الفقرة 57؛ A/70/59، الفقرة 65. 

بالحقوق  144 املعنية  اللجنة  )ب(؛  املادة 14  رقم 143،  تكميليّة(،  )أحكام  املهاجرين  العامل  اتفاقية  الدولية،  العمل  منظمة 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 23؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 
)أ( و)ب(؛ خطة  الفقرة 58   ،CMW/C/TUR/CO/1 الفقرة 23 )د(؛  ،CMW/C/SEN/CO/2-3 الفقرات 13-15؛  ،26
التنمية املستدامة لعام 2030، الغايتان 1.3 و 10.4 ألهداف التنمية املستدامة؛ تقرير املقّرر الخاص املعني بالحق يف حرية 
التجّمع السلمي وتكوين الجمعيات )A/71/385(، الفقرات 11، 22، 27، 28، 94، 98 )د3-(، )د5-( )ب(، )د8-( و)د9-(، 100 

)د3-(، 101 )د3-( و102 )د1-(. 

اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 23، الفقرات iv( 47 ،26 ،5 ،4( و)د5-(، 53،  145
56، 59، 62 و64؛ CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 58 )ب(؛ منهاج عمل بيجن، الفقرتان 158 و165 )أ(، )ب(، )ج( و )ق(.

اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 18 و26 )أ(.  146

بشأن مفتيش العمل، أنظر اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 23، الفقرة 54؛  147
CMW/C/TUR/اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 63؛ و
CO/1، الفقرة 58 )ج( و)د(. يف جدار الحامية بشكل عام، أنظر مرسد املصطلحات الرئيسية يف هذه الوثيقة. وأنظر أيًضا 
وكالة االتحاد األورويب للحقوق األساسية، اعتقال املهاجرين غري النظامين؛ كريبو وهاستي، "قضية "جدار الحامية""، ص. 
157-183؛ املفوضية األوروبية ملناهضة العنرصية والتعصب، التوصية السياسية العامة رقم 16؛ منظمة العمل الدولية، لجنة 
الخباء، تفتيش العمل )تأمن مسح عام حول أدوات تفتيش العمل( )2006(، الفقرتان 78 و161؛ منظمة العمل الدولية، لجنة 

الخباء، تعزيز الهجرة العادلة - مسح عام حول أدوات العامل املهاجرين، الفقرات 482-480.

منظمة العمل الدولية، اتفاقية املساواة يف املعاملة )التعويض عن حوادث العمل(، 1925 )رقم 19(، املادة 1؛ اللجنة املعنيّة  148
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 23، الفقرتان 29 و57. 

منظمة العمل الدولية، املبادئ العامة واإلرشادات التوجيهية التشغيليّة من أجل التوظيف العادل )2016(.  149

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، املادتان 13 )2( )أ( و)ب( و14؛ اتفاقية حقوق الطفل،  150
العامل  جميع  حقوق  لحامية  الدولية  االتفاقية  24؛  املادة  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  و28؛   )3(23 املادتان 
املهاجرين وأفراد أرسهم، املادة 30؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 41-43؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق 
العام رقم 20، الفقرة 70؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 7، الفقرتان 24 و36 )ج(؛ E/C.12/2017/1، الفقرات 3، 4، 
5، 6، 9 و11؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 11 )1999( بشأن خطط العمل 
للتعليم االبتدايئ، الفقرتان 6-7؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 13 )1999( 
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،  اللجنة املعنية  الفقرات 9، 13، 14، 24 و34؛  التعليم، السيام  بشأن الحق يف 
التعليق العام رقم 20، الفقرة 30؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، التوصية العامة رقم 30، الفقرات 29-30؛ اللجنة املعنية 
بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 1، الفقرة 57؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع 
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 75، 76 و79؛ اإلعالن املنبثق عن الحوار الرفيع املستوى املعني 
بالهجرة الدولية والتنمية، الفقرة 13؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الفقرتان 20 و25 والغايتن 4.1 و4.5 من أهداف 
التنمية املستدامة؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 5 )د1-(؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 32؛ 

قرار مجلس حقوق اإلنسان 3/20، السيام الفقرات 2-4؛ اليونسكو، اتفاقية مكافحة التمييز يف مجال التعليم، املادة 3 )ه(.

بشأن الحق يف التعليم، أنظر اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2،  151
الفقرة 77. أنظر أيًضا وكالة االتحاد األورويب للحقوق األساسية، اعتقال املهاجرين غري النظامين، املبدأين 4 و5 والديباجة؛ 
كريبو وهاستي، "قضية "جدار الحامية""، ص. 157-183؛ املفوضية األوروبية ملناهضة العنرصية والتعصب، التوصية السياسية 

العامة رقم 16.

اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 77.  152

153  ،)302/A/69( لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرة 42؛ تقرير املقّرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين
الفقرات 46 )ب(، 64 )و(، 96 )س(؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 5 )و( و)ط(؛ منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة )اليونسكو(، اتفاقية بشأن االعرتاف مبؤهالت التعليم العايل. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، املادة 13 )1(؛ منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  154
)اليونسكو(، اتفاقية حامية وتعزيز تنّوع أشكال التعبري الثقايف؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 1 )2001( بشأن 
أهداف التعليم، الفقرات 2، 4، 11، 19 و24؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الغاية 4.7 ألهداف التنمية املستدامة؛ 

املبادئ التوجيهيّة ملنع الجرمية، القرار 13/2002، الفقرة 25 )د(، الصادر عن املجلس االقتصادي واالجتامعي. 

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرة 42؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام  155
رقم 6، الفقرتان 36-37؛ منهاج عمل بيجن، الفقرة 82 )ك(؛ مبادئ األمم املتحدة لكبار السن، املبدآن 4 و16؛ قرار الجمعية 
العامة 147/70، الفقرة 5 )ي(؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الفقرة 25 والغايتان 4.3 و4.4 ألهداف التنمية املستدامة.  

بحق  156 املتعلق  اإلعالن  13؛  املادة  الطفل،  حقوق  اتفاقية  19.2؛  املادة  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 
ومسؤولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عاملياً، املادة 

6؛ تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري )A/HRC/32/38(، الفقرتان 6 و8.

منهاج عمل بيجن، الفقرة 233 )د1-(؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 34 )2011( بشأن حرية الرأي والتعبري، الفقرة  157
19؛ CRPD/C/EU/CO/1، الفقرة 34؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الغاية 16.10 من أهداف التنمية املستدامة؛ 
تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري )A/69/335(، الفقرات 12، 13، 18، 19، 21، 62، 

65، 83 و89؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين، الفقرة 42 )ج(.

158  ،A/HRC/33/67 منظمة العمل الدولية، االتفاقية املتعلقة بالهجرة من أجل العاملة )املنّقحة( 1949 )رقم 97(، الفقرة 3 )1(؛
الفقرة 89 )االعرتاف بأنّه يجري تقييم منهجي صغري لهذه الحمالت(؛ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، حامية 
الالجئن والهجرة املختلطة: خطة عمل من 10 نقاط )2007(، النقطة 10؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق 
اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، املبدأ التوجيهي 1 )5(. 
أنظر أيًضا ايفي براون، "أثر حمالت التواصل يف ردع الهجرة غري النظامية"، تقرير بحثي عن مركز موارد الحوكمة والتنمية 

االجتامعية 1248، جامعة بريمينغهام، اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وايرلندا الشاملية.

A/HRC/26/29، الفقرة 22؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 13/32، "تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها والتمتع بها عىل اإلنرتنت"،  159
الفقرتان 1 و3؛ A/HRC/32/38، الفقرتان 6 و8.

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 17؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 13/32، الفقرة 8. أنظر أيًضا قرار  160
مجلس حقوق اإلنسان 16/28، "الحق يف الخصوصية يف العرص الرقمي"، الفقرة 3 )حيث يؤكد املجلس "أّن نفس الحقوق التي 
 ،A/HRC/29/36 يتمتع بها الناس خارج اإلنرتنت يجب أن تكون أيًضا محمية عىل اإلنرتنت، مبا فيه الحق بالخصوصية"(؛
الفقرات 49-54؛ تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري )A/HRC/23/40(، السيام الفقرات 
23-25، 83 و88-90؛ تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري )A/HRC/29/32(، الفقرات 
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56، 57، 59 و61؛ A/HRC/32/38، الفقرتان 8 و11: مبادرة الشبكة العاملية، مبادئ حرية التعبري والخصوصية؛ ب. فروس 
وآخرون، الوصول إىل أوروبا عىل طريقة "واتساب": استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تدفقات الهجرة املختلطة 

إىل أوروبا، )املجلس الدمناريك لالجئن واألمانة اإلقليمية للهجرة املختلطة )القرن األفريقي واليمن(، 2016(، قيد املراقبة.

قرار مجلس حقوق اإلنسان 12/21 و2/33، "سالمة الصحفين"؛ ملخص حلقة نقاش مجلس حقوق اإلنسان حول سالمة  161
الصحفين )A/HRC/27/35(؛ اليونسكو، "خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفين ومسألة اإلفالت من العقاب". 
أنظر أيًضا ج.ب. مارتوز، "الصحفيون غري مرّحب بهم: يف أنحاء أوروبا، الصحافة واملهاجرون ممنوعن أكرث فأكرث"، لجنة حامية 

الصحفين؛ س. فاسياليك، "اليونان: أخطار اإلبالغ عن أزمة الالجئن"، كشاف الرقابة.

أنظر أقسام الرصد واملساءلة يف كل مبدأ توجيهي يف مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط  162
التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة. أنظر أيًضا A/HRC/23/46، الفقرات 29، 38، 45، 
87، 93 و104 وامللحق، الفقرات 50، 63، 70 ،102، 103 و104؛ A/HRC/29/36، الفقرات 38، 40، 107، 117، 128، 138 

و139.

البوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، املادتان 19 و20؛ A/HRC/23/46/Add.4، الفقرة 111 )د(؛ االتحاد  163
الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، "الهجرة: ضامن الوصول والكرامة واحرتام التنّوع واإلدماج االجتامعي"، 
قرار معتمد يف املؤمتر الدويل الحادي والثالثن للصليب األحمر والهالل األحمر )2011(، الفقرة 1؛ مؤمتر القمة العاملي للعمل 
اإلنساين، املهاجرون والعمل اإلنساين: ملخص الجلسة الخاصة: جميع املسؤوليات األساسية لخطة العمل من أجل اإلنسانية؛ 
مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان 

عىل الحدود الدوليّة، الخطوط التوجيهية 1 )8(، 5 )9(، 6 )18(، 8 )19( و9 )21(.

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان  164
التنمية  الغاية 16.6 و16 )أ( ألهداف  التنمية املستدامة لعام 2030،  التوجيهي 1 )9(؛ خطة  عىل الحدود الدوليّة، املبدأ 

املستدامة.

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، اآلليات الوطنية لإلبالغ واملتابعة: دليل عميل ملشاركة الدولة يف اآلليات  165
الدولية لحقوق اإلنسان )2016(.

اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 36 )ج(؛ اللجنة املعنيّة  166
بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرة 26 )ج( )د1-(؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، 
الفقرات 5 و23-28؛ قرار الجمعية العامة 167/69، "حامية املهاجرين"، الفقرة 3 )ب(؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي 
لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة، املبدأ التوجيهي 

.)8( 1

لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 20، السيام الفقرة 14 والتعليق العام رقم 32؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي،  167
التوصية العامة رقم 31، السيام الفقرات 11، 14 و28؛ اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 33، 
السيام الفقرات 11، 18 )ه(، 27، 51 )أ( و51 )ح(؛ اللجنة املعنيّة بحامية حقوق جميع العاّمل املهاجرين وافراد أرسهم، 
التعليق العام رقم 2، السيام الفقرات 21 )ب( و)ج( و36 )د( و)ه(؛ CMW/C/TUR/CO/1، الفقرات 34، 42 )ب(، 50 
)أ(، 54 )أ( و60 )د(؛ CMW/C/HND/CO/1، الفقرتان 25 )ب( و33 )ه(؛ قرار الجمعية العامة 185/67، الفقرة 7؛ مكتب 
مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل 

الحدود الدوليّة، املبدأ 13 والخطوط التوجيهية 1 )10(، 2 )11(، 3 )17(، 7 )11( و8 )20(.

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهيّة املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان  168
عىل الحدود الدوليّة، الخطان التوجيهيان 2 )11( و3 )17(؛ A/HRC/31/35، الفقرتان 13-14؛ مكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات والجرمية، الفساد وتهريب املهاجرين، ورقة مناقشة )2013(؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الغاية 16.5 

ألهداف التنمية املستدامة. 

باإلشارة إىل الحق يف االنتصاف، مبا فيه يف إطار الهجرية، أنظر العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املواد 2 )3(،  169
9 )5( و14 )6(؛ االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، املادة 6؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف األوضاع الهشة

14؛ اتفاقية حقوق الطفل، املادة 39؛ االتفاقية الدولية حامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املواد 15، 16 
)9(، 18 )6( و22 )5(؛ إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة، املادة 4 )د(؛ اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجامعات 
وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عاملياً، املادة 9 )1( و)2(؛ منظمة العمل 
الدولية، االتفاقية املتعلقة بالهجرة من أجل العمل )املنقحة(، 1949 )رقم 97(، املادة 6 )1( )د(؛ منظمة العمل الدولية، 
اتفاقية العامل املهاجرين )رقم 143( )األحكام التكميلية(، املادة 9 )2(؛ منظمة العمل الدولية، بروتوكول 2014 التفاقية 
العمل الجبي، 1930 )البوتوكول رقم 29(، املادتان 1 )1( و4 )1(؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3؛ اللجنة 
املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، الفقرة 40؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 22، الفقرة 64؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق 
العام رقم 23، الفقرات 50، 57، 70، 75 و80؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 19، الفقرة 
24 )د1-( و)ر( )د1-((؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 26 )ج( و26 )ل(؛ 
اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 27، الفقرة 33؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد 
املرأة، التوصية العامة رقم 30، الفقرتان 79 و81 )ز(؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، التوصية العامة رقم 30، الفقرتان 
18 و25؛ لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 22؛ اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل 
املهاجرين وأفراد أرسهم، التوصية العامة رقم 2، الفقرات 28، 35 و53-54؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14، 
الفقرة 15 )ج(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 16 )2013( حول التزامات الدولية بشأن أثر القطاع التجاري عىل 
حقوق الطفل، الفقرات 4، 5، 14، 28، 44، 48، 61، 63 و67؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 15، الفقرة 10؛ املبادئ 
األساسية واملبادئ التوجيهيّة بشأن الحق يف االنتصاف والجب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان 
واالنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين، قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرتان 3 )أ( و4 )س(؛ قرار مجلس حقوق 
اإلنسان 1/20، "االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال: الوصول إىل سبل االنتصاف الفعال لألشخاص املتاجر بهم وحقهم 
يف االنتصاف الفعال عن انتهاكات حقوق اإلنسان"، السيام الفقرة 4؛ A/HRC/31/57، الفقرتان 66-67؛ مكتب مفوض األمم 
املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان واإلتجار باألشخاص، 
املبدأ التوجيهي 9؛ مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط 
التوجيهية املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية، املبدأين 7 و13 والخطوط التوجيهية 1 )10(، 2 )12(، 
2 )13(، 4 )6(، 7 )9(، 8 )14( و9 )5(، )8( و)22(؛ تقرير املقرر الخاص املعني باالتجار باألشخاص، بخاصة النساء واألطفال: 

املبادئ األساسية املتعلقة بحق ضحايا االتجار باألشخاص يف الحصول عىل سبيل انتصاف فعال )A/69/269، امللحق(.

لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 20، الفقرة 2 والتعليق العام رقم 31، الفقرة 8؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية  170
واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، الفقرتان 40-41؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 18؛ 
اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرة 25 )ب(؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز 
ضد املرأة، التوصية العامة رقم 28، الفقرات 9، 10، 13، 17، 34 و36؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية 
العامة رقم 30، الفقرات 3، 10، 13، 15، 16 و41؛ املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعامل التجارية وحقوق اإلنسان؛ مكتب 
مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهية املوىص بها فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان عىل 

الحدود الدولية.

CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 34؛ CMW/C/HND/CO/1، الفقرة 25؛ إعالن نيويورك من أجل الالجئن واملهاجرين،  171
الفقرة 10؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 31/32، "فضاء املجتمع املدين"،  الفقرة 61؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 14/32، 

الفقرة 4.

األعامل التحضريية عن املفاوضات بشأن وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عب الوطنية والبوتوكوالت  172
التي تم  أيًضا ورقة املعلومات األساسية  امللحقة بها )منشورات األمم املتحدة، املبيعات رقم E.06.V.5(، ص. 469. أنظر 
إعدادها للفريق العامل املعني مبسألة تهريب املهاجرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقيّة األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة 

.)CTOC/COP/WG.7/2017/4( "عب الوطنية، "النظر يف "املنفعة املالية واملادية" لتعريف تهريب املهاجرين

قرار مجلس حقوق اإلنسان 6/22، "حامية املدافعن عن حقوق اإلنسان"، الفقرة 11 )أ(؛ قرار الجمعية العامة 161/70،  173
تعزيز  يف  املجتمع  وهيئات  والجامعات  األفراد  ومسؤولية  بحق  املتعلق  اإلعالن  إطار  يف  اإلنسان  عن حقوق  "املدافعون 
وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عاملياً"، الفقرات 1، 2، 8، 10 )أ(، )ب( و)ج( و15؛ تقرير املقرر 
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الخاص املعني بحالة املدافعن عن حقوق اإلنسان: مالحظات بشأن املراسالت املنقولة إىل الحكومات واإلجابات املستلمة 
)A/HRC/31/55/Add.1(، الفقرة 385. أنظر أيًضا املقرر الخاص املعني بحالة املدافعن عن حقوق اإلنسان، رشح عىل 
اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

املعرتف بها عاملياً )2011(، ص. 17-16.

قرار الجمعية العامة 161/70، الفقرتان 10 )ج( و)د( و12؛ قرار الجمعية العامة 163/70، "املؤسسات الوطنية لتعزيز وحامية  174
حقوق اإلنسان"، الفقرة 5؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 6/22، "حامية املدافعن عن حقوق اإلنسان"، الفقرات 3، 4 و10؛ 

والقرار 32/31، "حامية املدافعن عن حقوق اإلنسان العاملن عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية"، الفقرة 11.

ميكن اعتبار النقابات من املدافعن عن حقوق اإلنسان. يعتب أي ترشيع يحظر أو يقيّد الحق يف الحرية النقابية، مبا فيه تشكيل  175
النقابات أو االنضامم إليها جدليًا يف هذا السياق. أنظر بن أمور أخرى العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 
22؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، املادة 8؛ االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال 
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