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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٩البند 

ــها   ــسان ومحايتـ ــوق اإلنـ ــز حقـ ــسائل : تعزيـ مـ
حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك النــهج البديلــة 
ــسني التمتـــع الفعلـــي حبقـــوق اإلنـــسان      لتحـ

        واحلريات األساسية
  حقوق اإلنسان للمهاجرين    

  
  مذكرة من األمني العام    

  
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اجلمعية العامة تقريـر فرانـسوا كريبـو املقـرر اخلـاص                    

  .٦٧/١٧٢املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، وذلك وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

 
  

*A/68/150.  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/172�
http://undocs.org/ar/A/68/150�


A/68/283
 

2/34 13-42113 
 

  تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين    
    

  موجز  
هذا التقريـر مقـدم مـن املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين وفقـاً لقـرار                         

فتـرة املـشمولة   ويعـرض التقريـر أوالً أنـشطة املقـرر اخلـاص طـوال ال       . ٦٧/١٧٢اجلمعية العامة   
ويعـرض املقـرر اخلـاص    . أما الفرع املواضـيعي، فإنـه مكـرس لـإلدارة العامليـة للـهجرة          . بالتقرير

ــة العهــد وإطــار العمــل        ــا فيهــا التطــورات القريب ــهجرة، مب ــة لل نظــرة عامــة علــى اإلدارة العاملي
قـوق  مث يستكشف احلاجة إىل إطـار مؤسـسي معـزز يـستند إىل ح             . املؤسسي واملعياري الراهن  

كمـا يستكـشف مقترحـات خمتلفـة تـدعو إىل           . اإلنسان، ويبني كيف يكون هذا مفيداً للـدول       
  .أُطر مؤسسية جديدة ممكنة للهجرة يف نطاق منظومة األمم املتحدة
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  مقدمة  -أوال   
هذا التقرير مقدم إىل اجلمعية العامـة مـن فرانـسوا كريبـو املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق                       - ١

  .٦٧/١٧٢اجرين، عمالً بالقرار اإلنسان للمه
  

  األنشطة  -ثانيا   
يف أثنــاء الفتــرة املــستعرضة، اشــترك املقــرر اخلــاص يف عــدد مــن املــؤمترات واألحــداث    - ٢

 املعقـود يف    املتصلة بواليته، ومنها االجتماع السادس للمنتدى العـاملي املعـين بـاهلجرة والتنميـة،             
  .٢٠١٢نوفمرب / يف تشرين الثاينسموريشيو

، اشترك يف االجتماع التنسيقي احلادي عشر املتعلق بـاهلجرة          ٢٠١٣فرباير  /ويف شباط   - ٣
الدولية املعقود يف نيويورك، وكان املتحـدث الرئيـسي يف اجتمـاع املائـدة املـستديرة الثالـث يف                   

اسـتعداداً للحـوار الرفيـع املـستوى        ”لقة مبوضوع    الرفيعة املستوى املتع   ٢٠١٣سلسلة حوارات   
تــدابري لــضمان احتــرام ومحايــة حقــوق اإلنــسان : بــشأن اهلجــرة الدوليــة والتنميــة ٢٠١٣لــسنة 

جلميع املهاجرين، ال سيما حقوق اإلنسان للنساء واألطفال، فضالً عن منع ومكافحـة هتريـب               
  .“اآلمنةدية املنظمة اتيعضمان اهلجرة االل و،املهاجرين واالجتار باألشخاص

ــها يف بروكــسل مفوضــية   ٢٠١٣أبريــل /ويف نيــسان  - ٤ ، اشــترك يف حلقــة دراســية نظمت
األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان بــشأن تنفيــذ توصــيات آليــات حقــوق اإلنــسان التابعــة للــدول  

  .األعضاء باالحتاد األورويب فيما خيتص باهلجرة
 تقريــره الــسنوي الثــاين إىل جملــس حقــوق ، قــدم املقــرر اخلــاص٢٠١٣مــايو /ويف أيــار  - ٥

، وركَّــز فيــه علــى إدارة احلــدود اخلارجيــة لالحتــاد األورويب وأثرهــا  )A/HRC/23/46(اإلنــسان 
على حقوق اإلنسان للمهاجرين، مشفوعاً بتقارير زيـارات قطريـة تتنـاول مهماتـه يف اليونـان،                 

وهذه التقارير نتيجة دراسة اسـتغرقت سـنة واحـدة، اتـصل أثناءهـا              . طاليا، وتونس، وتركيا  وإي
 ٢٠١٣مـايو   /وقـد سـافر إىل بروكـسل يف أيـار         . املقرر اخلاص باالحتـاد األورويب اتـصاالً وثيقـاً        

  .ليقدم تقريره النهائي إىل االحتاد األورويب
ــه /ويف حزيــران  - ٦ ملقــرر العــام يف حلقــة دراســية  ، كــان املقــرر اخلــاص هــو ا ٢٠١٣يوني

نظمتها يف ستراسبورغ، بفرنسا، وكالة احلقـوق األساسـية التابعـة لالحتـاد األورويب، واحملكمـة              
ــاللجوء        ــق ب ــانون األورويب املتعل ــشأن الق ــل ب ــسان، مبناســبة تدشــني دلي ــة حلقــوق اإلن األوروبي

  .واحلدود واهلجرة
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تمــاع خــرباء معــين بــاهلجرة وحقــوق  أيــضاً، اشــترك يف اج٢٠١٣يونيــه /ويف حزيــران  - ٧
  .اإلنسان واإلدارة، نظمته مفوضية حقوق اإلنسان

  
  إطار حقوقي إنساين لإلدارة العاملية للهجرة: الفرع املواضيعي  -ثالثا   
  معلومات أساسية  -ألف   

متثــل اهلجــرة ظــاهرة معقَّــدة تــؤثر علــى معظــم دول العــامل، إن مل تــؤثر عليهــا مجيعهــا؛   - ٨
. اتصاالً وثيقاً مبسائل عاملية أخرى، من قبيل التنميـة، والـصحة، والبيئـة، والتجـارة              وهي تتصل   

وقد أنشأت الدول أُطر عمل دولية للمسائل العاملية األخرى اليت من هذا القبيل، اعترافـاً منـها                 
بامليزات النامجة عن التنظيم على الصعيد الدويل، إال أنه بالرغم مـن وجـود أُطـر قانونيـة بـشأن                    

ــداً إطــار عمــل شــامل إلدارة اهلجــرة      ــا زال مفتق ــسائل اهلجــرة م ــى   . م ــاقَش عل ــا ُتن وكــثرياً م
الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف جوانب معينة من اهلجـرة، مـن قبيـل الـصالت بـني اهلجـرة               

إال أنه نظـراً ألن اهلجـرة يف جوهرهـا ظـاهرة إنـسانية أساسـاً، يالحـظ املقـرر اخلـاص                      . والتنمية
  .إىل نظام دويل إلدارة اهلجرة يركز بقوة على حقوق اإلنساناحلاجة 

ولذلك، قرر املقرر اخلاص، على ضـوء احلـوار الرفيـع املـستوى املقبـل املتعلـق بـاهلجرة                 - ٩
، أن يركــز تقريــره علــى دراســة عمليــات ٢٠١٥الدوليــة والتنميــة وخطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 

ــاهلجرة، ال    ــة ب ــة املتعلق ــد      اإلدارة العاملي ــسان ق ــوق اإلن ــا إذا كانــت حق ــل م ســيما هبــدف حتلي
  .أُدرجت وروعي تعميمها فيها بشكل فعال

  
  مفهوم اإلدارة العاملية للهجرة  -  ١  

املعايري، والقواعد، واملبادئ، وإجراءات صنع القـرار الـيت         ”عّرفت اإلدارة العاملية بأهنا       - ١٠
ويف جمـال اهلجـرة، تتخـذ اإلدارة    . )١(“)واجلهات الفاعلة الدولية األخـرى   (تنظم سلوك الدول    

أشكاالً متنوعة، منها سياسـات وبـرامج اهلجـرة لـدى فـرادى الـدول، والنقاشـات واالتفاقـات                   
فيمــا بــني الــدول، واملنتــديات والعمليــات االستــشارية املتعــددة األطــراف، وأنــشطة املنظمــات   

  .)٢(الدولية، فضالً عما يتصل بذلك من قوانني وقواعد
اً لالفتقار إىل إطار عمل شامل، تتجـزأ اإلدارة العامليـة للـهجرة، يف صـورة هنـوج                  ونظر  - ١١

مؤســسية وأُطــر معياريــة خمتلفــة متــصلة جبوانــب معينــة مــن اهلجــرة، مــن قبيــل حقــوق اإلنــسان 
__________ 

  )١(  Alexander Betts, ed., Global Migration Governance (Oxford, Oxford University Press, 2011).  
  )٢(  Global Commission on International Migration, “Migration in an interconnected world: new directions for 

action” (2005).  
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للمهاجرين، وهتريب املهاجرين، واالجتار باألشخاص، والالجئني وملتمـسي اللجـوء، وهجـرة             
  .العمال

  
  عام موجز للتطورات املتصلة باإلدارة العاملية للهجرةاستعراض   -  ٢  

ــة حقــوق العمــال      ١٩٩٠يف عــام   - ١٢ ــة حلماي ــة الدولي ــة االتفاقي ــة العام ، اعتمــدت اجلمعي
، أُنـشئت جلنـة لرصـد تنفيـذها     ٢٠٠٣وعقب دخوهلا حيز النفـاذ يف     . املهاجرين وأفراد أسرهم  

  .من جانب الدول
الــدويل للــسكان والتنميــة، املعقــود يف القــاهرة، فــصالً ، أدرج املــؤمتر ١٩٩٤ويف عــام   - ١٣

  .بشأن اهلجرة الدولية يف برنامج عمله
، أنــشأت جلنــة حقــوق اإلنــسان واليــة املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق   ١٩٩٩ويف عــام   - ١٤

  .اإلنسان للمهاجرين
 برنـامج   :تعزيـز األمـم املتحـدة     ”، أشار األمني العام يف تقريره املعنون        ٢٠٠٢ويف عام     - ١٥

، إىل احلاجـة إىل إلقـاء نظـرة أمشـل علـى شـىت أبعـاد             )A/57/387(“ إلجراء املزيـد مـن الـتغريات      
وعقب ذلك، أنشأ فريقاً عامالً معنياً باهلجرة، دعـاه إىل االنعقـاد مايكـل دويـل              . مسألة اهلجرة 

  . لتعزيز األمم املتحدةهاتمستشاره اخلاص، كجزء من اقتراح
جوانـب شـىت مـن اهلجـرة، مـن قبيـل         ) “تقريـر دويـل   ”(وقد أبرز تقرير الفريق العامل        - ١٦

وصـاغ ثـالث    . محاية املهاجرين، واللجوء، وهجـرة العمـال، فـضالً عـن حالـة التعـاون الـدويل                
ملهـاجرين؛  سـد الفجـوات القانونيـة واملعياريـة يف الـنظم املوضـوعة ألجـل ا                )أ( :توصيات، هـي  

  .إنشاء جلنة عاملية) ج(سد الفجوات املؤسسية بتعزيز التنسيق؛ ) ب(
 اللجنــة العامليــة ٢٠٠٣واســتجابة لتقريــر دويــل، أنــشأت جمموعــة مــن الــدول يف عــام    - ١٧

للهجرة الدولية، باعتبارها جلنة مستقلة تقدم توصيات بشأن كيفيـة تعزيـز إدارة اهلجـرة وطنيـاً                 
  .وإقليمياً وعاملياً

، حقــق مــؤمتر العمــل الــدويل، باعتمــاده خطــة عمــل ألجــل العمــال    ٢٠٠٤ويف عــام   - ١٨
وزارات العمـل، ومنظمـات أربـاب العمـل،         (املهاجرين، توافق آراء فيمـا بـني مكوناتـه الثالثـة            

  .بشأن هنج حقوقي إزاء هجرة العمال) واملنظمات العمالية
، املوضــــوع يف صــــيغته النهائيــــة وأوصــــى تقريــــر اللجنــــة العامليــــة للــــهجرة الدوليــــة  - ١٩
 داخــل منظومــة “مرفــق مــشترك بــني الوكــاالت معــين بــاهلجرة العامليــة”، بإنــشاء ٢٠٠٥ عــام

  .األمم املتحدة
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ــادة     ٢٠٠٦ويف عــام   - ٢٠ ــاهلجرة هبــدف زي ــة ب ــة املعني ــشأ األمــني العــام اجملموعــة العاملي ، أن
  .االتساق على صعيد املنظومة

لــى توصــية األمــني العــام، أجــرت اجلمعيــة العامــة حوارهــا   ، وبنــاًء ع٢٠٠٦ويف عــام   - ٢١
. الرفيع املستوى املعين باهلجرة الدولية والتنمية، الذي كان أول حوار من نوعه علـى اإلطـالق               

واســتباقاً لعقــد احلــوار الرفيــع املــستوى، عــيَّن األمــني العــام ممــثالً خاصــاً معنيــاً بــاهلجرة الدوليــة 
  .والتنمية

 الرفيــع املــستوى، أدت معارضــة الــدول إلنــشاء منتــدى داخــل األمــم   وعقــب احلــوار  - ٢٢
هلجرة والتنميـــة، خـــارج إطـــار املتحـــدة ملناقـــشة اهلجـــرة إىل إنـــشاء املنتـــدى العـــاملي املعـــين بـــا

  .املتحدة األمم
، قـــررت اجلمعيـــة العامـــة متابعـــة احلـــوار الرفيـــع  ٢٠٠٨ديـــسمرب /ويف كـــانون األول  - ٢٣

  .٢٠١٣ بالدعوة إىل إجراء حوار ثان من هذا القبيل يف عام ٢٠٠٦املستوى املعقود عام 
، دعــا رؤســاء الــدول واحلكومــات، يف الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم  ٢٠١٢ويف عــام   - ٢٤

ــانريو، الربازيـــل    ــو دي جـ ــود يف ريـ ــة املـــستدامة، املعقـ ــة  (املتحـــدة للتنميـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ قـ
مسألة اهلجرة الدولية عن طريق التعاون واحلوار علـى         ”، الدول إىل معاجلة     )، املرفق ٦٦/٢٨٨

ــاألدوار          ــرار ب ــع اإلق ــوازن، م ــاع هنــج شــامل مت ــائي وباتب ــدويل أو اإلقليمــي أو الثن ــصعيد ال ال
ال تعزيـز   واملسؤوليات اليت تقع على عاتق البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقـصد يف جمـ              

  .“حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين ومحايتها، وجتنب الُنُهج اليت قد تؤدي إىل تفاقم ضعفهم
 أيضاً، أوصـى فريـق عمـل منظومـة األمـم املتحـدة املعـين خبطـة األمـم                    ٢٠١٢ويف عام     - ٢٥

، ٢٠١٥ بثالثـة مبـادئ أساسـية خلطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                  ٢٠١٥املتحدة للتنمية ملا بعد عـام       
والحظ فريق العمل أن حتـسن إدارة اهلجـرة، يف    . حقوق اإلنسان، واملساواة، واالستدامة   : هي

  .البلدان األصلية وبلدان املقصد على السواء، أمر ضروري
، أيـدت جلنـة الـسياسات التابعـة لألمـني العـام             ٢٠١٢ديـسمرب عـام     /ويف كانون األول    - ٢٦

على حقوق اإلنسان للمهاجرين يف الفترة الـسابقة        مقرراً مفاده أنه ألجل تعزيز التركيز القوي        
 ومـا بعـدها، ينبغـي أن تعـد مفوضـية حقـوق              ٢٠١٣للحوار الرفيع املستوى املقرر عقـده عـام         

اإلنــسان، بالتــشاور مــع اجملموعــة العامليــة املعنيــة بــاهلجرة وغريهــا مــن الــشركاء مبنظومــة األمــم  
 ويتنـــاول اهلجـــرة وحقـــوق ٢٠١٣نتـــصف املتحـــدة، تقريـــراً حتليليـــاً مـــوجزاً يـــصدر حبلـــول م

  .اإلنسان

http://undocs.org/ar/A/RES/66/288�
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  اإلطار القانوين واملعياري  -باء   
اهلجــرة ظــاهرة متعــددة األوجــه؛ وقــد نــشأت يف مراحــل خمتلفــة الــنظم القانونيــة الــيت     - ٢٧

وهذا النهج القطاعي يعزى، بصورة جزئيـة، إىل ممانعـة الـدول سـابقاً              . تتناول جوانبها املختلفة  
ورغـم هـذه احلقيقـة، يعتقـد املقـرر اخلـاص أن             . انب اهلجرة بطريقة شـاملة    يف مناقشة كافة جو   

 الذي ينـدرج فيـه القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، والنظـام اخلـاص                  -اإلطار القانوين الدويل    
هتريـب املهـاجرين واالجتـار      (بالالجئني، ومعايري العمل الدوليـة، والقـانون اجلنـائي عـرب الـوطين              

إال أنـه مـا تـزال هنـاك مـشكلة           . اً صلباً لصنع السياسات املتعلقة بـاهلجرة       يوفر أساس  -) بالبشر
  .كربى فيما خيتص بعدم كفاية تنفيذ هذه املعايري على الصعيد الوطين

  
  )٣(حقوق اإلنسان  -  ١  

ويف هــذا اجملــال . حيمــي القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان كافــة املهــاجرين، دون متييــز   - ٢٨
احلـق يف التـصويت ويف االنتخـاب مـن      : لة ومعرَّفة تعريفـاً ضـيقاً، هـي       توجد استثناءات جد قلي   

وحـىت فيمـا خيـتص بتلـك االسـتثناءات، جيـب            . قبل الغري، واحلق يف دخول بلد ما واإلقامة فيـه         
احترام الضمانات اإلجرائيـة، فـضالً عـن االلتزامـات املتـصلة بعـدم اإلعـادة القـسرية، واملـصاحل                    

وسـائر احلقـوق تـشمل كافـة املهـاجرين، مهمـا كـان وضـعهم          . رةاملثلى للطفل، ووحـدة األسـ     
وأي متييـز جيـب أن يكـون تناســبياً ومعقـوالً خيـدم هــدفاً مـشروعاً، إذ يـشري العهــدان        . اإلداري

العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، والعهـد الـدويل                (اخلاصان حبقـوق اإلنـسان      
ــصادية واالجتماعيــ   ــاحلقوق االقت ــةاخلــاص ب ــومي ”إشــارة صــرحية إىل  ) ة والثقافي “ األصــل الق

كسبب من أسباب حظر التمييز فيمـا خيـتص بـالتمتع بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية                
  .واالجتماعية والثقافية

 دولــة علــى االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين  ٤٦ومل يــصدِّق ســوى   - ٢٩
فاقيــة تكــرر أساســاً ذكــر حقــوق نابعــة فعــالً مــن معاهــدات    إال أن هــذه االت. وأفــراد أســرهم

وقد صدَّقت الـدول مجيعهـا علـى معاهـدة واحـدة علـى األقـل مـن املعاهـدات الدوليـة                      . أخرى
ــايل،       ــز فإهنــا ملزمــة، بالت ــدأ عــدم التميي الرئيــسية األخــرى املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان، ونظــراً ملب

  .ذوو األوضاع غري القانونيةباحترام حقوق اإلنسان للمهاجرين، مبن فيهم 

__________ 
 :Migration and human rights“لالطــالع علــى نظــرة إمجاليــة أوىف، انظــر تقريــر املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان املعنــون     )٣(  

improving human rights-based governance of international migration”,  available from www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/ 

Pages/HLD2013.aspx.  
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  الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية  -  ٢  
 املتـصلة بوضـع     ١٩٥١مينع النظـام العـاملي املتعلـق بـالالجئني، املـستند إىل اتفاقيـة عـام                   - ٣٠

، طـــرد األشـــخاص الـــذين أصـــاهبم خـــوف مـــربر مـــن  ١٩٦٧الالجـــئني وبروتوكوهلـــا لـــسنة 
و االنتمــاء إىل فئــة اجتماعيــة،   ن، أو القوميــة، أ االضــطهاد ألســباب تتعلــق بــالعرق، أو الــدي    

ــدأ (بــرأي سياســي  أو هــؤالء ذلــك النظــام العــاملي  ، كمــا ميــنح )“عــدم اإلعــادة القــسرية ”مب
، الـذي جتـاوز     ‘احلماية التبعيـة  ’وأدى التوسع يف املبدأ إىل مفهوم       . األشخاص وضعاً خاصاً هبم   

  .١٩٥١نطاق اتفاقية 
تعلقــة مبركــز األشــخاص عــدميي اجلنــسية إىل تنظــيم الوضــع    امل١٩٥٤وترمــي اتفاقيــة   - ٣١

 املتعلقــة خبفــض حــاالت انعــدام ١٩٦١أمــا اتفاقيــة . القــانوين ملثــل هــؤالء األشــخاص وحتــسينه
  .اجلنسية، فإهنا تتناول وسائل حتاشي انعدام اجلنسية

  
  معايري العمل  -  ٣  

ــة الــيت أقرهتــا منظمــة ا      - ٣٢ ــة معــايري العمــل الدولي ــة علــى العمــال   تنطبــق كاف لعمــل الدولي
وهي تشمل اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة الثمـاين            . املهاجرين ما مل ُينص على خالف ذلك      

املتعلقة باحلقوق األساسية؛ والـصكوك املعينـة املتعلقـة حبمايـة العمـال املهـاجرين وإدارة هجـرة                  
) ٩٧االتفاقيــة رقــم  ()١٩٤٩مراجعــة عــام (االتفاقيــة املتعلقــة بــاهلجرة للعمـل  : العمـال، وهــي 

واتفاقيــة اهلجـــرة يف أوضـــاع اعتـــسافية وتعزيـــز تكـــافؤ الفـــرص واملعاملـــة للعمـــال املهـــاجرين  
، فضالً عن الصكوك األخـرى الـيت تتـضمن أحكامـا معينـة              ١٩٧٥لسنة  ) ١٤٣االتفاقية رقم   (

االتفاقيـة  (ة بشأن العمال املهاجرين، اليت من قبيل االتفاقية املتعلقة بوكاالت االستخدام اخلاصـ         
) ١٨٩قيــــة رقــــم االتفا( واالتفاقيــــة املتعلقــــة بالعمــــال املرتلــــيني  ١٩٩٧لــــسنة ) ١٨١رقــــم 
  .٢٠١١ لسنة
وإضافة إىل ذلك، يوفر إطار العمل املتعدد األطراف غري امللزم املتعلـق هبجـرة العمـال،          - ٣٣

ــصادر عــام   ــة الع    ٢٠٠٥وال ــسان لكاف ــها حقــوق اإلن ــة أمــور، من ــشأن مجل مــال ، توجيهــات ب
  .املهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم، وبشأن تنظيم وكاالت االستخدام

  
  االجتار باألشخاص  -  ٤  

يتضمن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال،              - ٣٤
ار املكمل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، مـواد تتعلـق مبنـع االجتـ                      

ــهم       ــضحايا االجتــار باألشــخاص ومحايت ــساعدة ل ــدمي امل ــضالً عــن تق ويقــضي . باألشــخاص، ف
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الربوتوكول أيضاً بأن تنظر الدول يف السماح لضحايا االجتار باألشخاص بالبقـاء يف أراضـيها،       
  .مؤقتاً أو بصفة دائمة، يف احلاالت املناسبة

  
  هتريب املهاجرين  -  ٥  

ريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو، املكمــل  يلــزم بروتوكــول مكافحــة هت  - ٣٥
التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، الـدول األطـراف بتجـرمي هتريـب             

ــهم    . املهــاجرين ــذين جيــري هتريب ويقــضي . إال أن شــرط التجــرمي ال ينطبــق علــى املهــاجرين ال
اة اجلنائيــة مبوجــب أحكامــه جملــرد كــوهنم الربوتوكــول بــأال يــصبح املهــاجرون عرضــة للمقاضــ 

  .عرضة للتهريب
  

  اإلطار املؤسسي  -جيم   
ال توجــد بــاألمم املتحــدة منظمــة معنيــة بــاهلجرة، وال يوجــد إطــار مؤســسي متناســق     - ٣٦

  .منظم للهجرة
وأدى هـذا إىل انعـدام      . وتواصل الـدول حماولتـها لتنظـيم اهلجـرة أحاديـاً إىل حـد بعيـد                 - ٣٧

 اإلدارة العامليـة واإلدارة اإلقليميـة واإلدارة الوطنيـة، وإىل التراجـع عـن أطـر العمـل                   التناسق بني 
امللزمة اليت تستند إىل األمم املتحـدة، إذ تفـضل الـدول عمليـات غـري رمسيـة، مـن قبيـل املنتـدى           

  .العاملي املعين باهلجرة والتنمية والعمليات االستشارية اإلقليمية
ــروج املنظمــة الدوليــ   - ٣٨ ــاً باعتبارهــا    وت ــشار إليهــا أحيان ــهجرة لنفــسها، وي ــة ”ة لل الوكال

إال أن هـذه املنظمـة ال متلـك حـىت اآلن واليـة شـاملة بـشأن               . )٤(“الرائدة العاملية املعنية باهلجرة   
مسائل اهلجرة، وبوجه خاص ال يـنص دسـتورها علـى واليـة تلزمهـا بتـوفري احلمايـة القانونيـة،                     

ــديها سياســة واضــحة بــشأ   ــةوليــست ل ــها يف املقــام األول علــى تقــدمي   . ن احلماي وتركــز واليت
ومتلـك وكـاالت وكيانـات    . اخلدمات إىل الدول، مبا فيهـا اخلـدمات املتعلقـة بعـودة املهـاجرين            

 مــن قبيــل مفوضــية حقــوق اإلنــسان، ومنظمــة العمــل الدوليــة،  -خمتلفــة تابعــة لألمــم املتحــدة 
ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،  ، )اليونيــسيف(ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  

، وإدارة الـــشؤون االقتـــصادية )اليونـــسكو(ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة 
 واليـات ودرايـة بـشأن طائفـة كـبرية مـن املـسائل املتـصلة                 -واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة     

  .ات ودرايةباهلجرة تكمل ما لدى املنظمة الدولية للهجرة من والي

__________ 
-www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/2013-Global-RCP-Chairsانظر علـى سـبيل املثـال          )٤(  

Summary-English.pdf.  
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  األمم املتحدة  -  ١  
  اجلمعية العامة  )أ(

اختذت اجلمعية العامة بعض التدابري احلامسـة فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين،                   - ٣٩
ومنها اعتماد االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم يف عـام                      

  .٢٠٠٦ل املتعلق باهلجرة الدولية والتنمية يف عام ، وإجراء احلوار الرفيع املستوى األو١٩٩٠
وجتري اللجنة الثالثة حوارات تفاعلية مع املقرر اخلاص، الذي يقدم تقـارير مواضـيعية                - ٤٠

وباملثل، تعتمـد اللجنـة الثانيـة       . سنوياً، كما تعتمد اللجنة قرارات سنوية بشأن محاية املهاجرين        
  .قرارات بشأن اهلجرة والتنمية

، إىل الــدول األعــضاء ٦٧/١٧٢، طلبــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا ٢٠١٢ويف عــام   - ٤١
ومنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة واجملتمــع املــدين ومجيــع أصــحاب املــصلحة ذوي   

ن واملقــرر اخلــاص واجملموعــة  الــصلة، وخباصــة مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسا  
العاملية املعنية بـاهلجرة، أن يكفلـوا يف احلـوار الرفيـع املـستوى املتعلـق بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة                      

حتليل ألوجه الترابط بني اهلجرة والتنميـة بـشكل متـوازن     ” إجراء   ٢٠١٣الذي سيعقد يف عام     
  .“قوق اإلنسانوشامل يأخذ يف احلسبان، يف مجلة أمور، منظوراً مراعياً حل

ــة       - ٤٢ واملقــرر اخلــاص يتطلــع إىل احلــوار الرفيــع املــستوى، ويأمــل أن تــصدر وثيقــة ختامي
وفـضالً عـن ذلـك، فإنـه يـشجع اجلمعيـة            . تسهم يف حتسني محاية حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين         

  .العامة على إجراء حوارات رفيعة املستوى هلا صفة االنتظام
  
  جملس حقوق اإلنسان  )ب(

عتمد جملس حقوق اإلنسان سنوياً قرارات بشأن حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين، كمـا               ي  - ٤٣
جيــري حــوارات تفاعليــة مــع املقــرر اخلــاص، الــذي يقــدم إىل جملــس حقــوق اإلنــسان تقــارير     

  .مواضيعية سنوية وتقارير عن الزيارات القطرية
ــادة اخنــراط جملــس حقــوق ا       - ٤٤ ــة لزي ــاك إمكاني ــرر اخلــاص أن هن ــد املق ــسان يف ويعتق إلن

وينبغي النظر يف تعمـيم مراعـاة حقـوق املهـاجرين           . املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان للمهاجرين    
يف أعمال اجمللس فيما يتعلق، يف مجلة أمور، حبقوق الطفل، وحقوق املرأة، وكراهية األجانـب                

  .والتمييز العنصري، وحقوق األقليات
يف عقـد حلقـة نقـاش سـنوية بـشأن حقـوق        كما ينبغي أن ينظر جملس حقوق اإلنسان          - ٤٥

  .اإلنسان للمهاجرين، حبيث تناقش كل حلقة منها حموراً مواضيعياً خمتلفاً يف كل سنة
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  اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة  )ج(
 اجملموعــة العامليــة املعنيــة بــاهلجرة، علــى ســبيل التطــوير   ٢٠٠٦أنــشأ األمــني العــام يف    - ٤٦
، كـسبيل لتـوفري جمـال للحـوار فيمـا بـني الوكـاالت وحتـسني                 “هلجرةفريق جنيف املعـين بـا     ” لـ

وتـــضم اجملموعـــة يف عـــضويتها حاليـــاً . تنـــسيق األعمـــال املتعلقـــة بـــاهلجرة يف األمـــم املتحـــدة
ــم املتحــدة، هــم    ١٥ ــابعني لألم ــة ت ــاً ووكال ــوق    : كيان ــة، ومفوضــية حق منظمــة العمــل الدولي

، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،        )األونكتاد(لتنمية  اإلنسان، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة وا     
واليونــسكو، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، 
واليونيـــسيف، ومعهـــد األمـــم املتحـــدة للتـــدريب والبحـــث، ومكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين   

ماعيـة التابعـة لألمـم املتحـدة، واللجـان      باملخدرات واجلرمية، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجت  
اإلقليمية، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة، ومنظمـة الـصحة العامليـة،                 

  .والبنك الدويل، فضالً عن املنظمة الدولية للهجرة
إىل وألعضاء اجملموعة العاملية املعنية للـهجرة واليـات متداخلـة جزئيـاً، وقـد أدى هـذا                    - ٤٧

وبينما يرحب املقـرر اخلـاص باألعمـال اهلامـة الـيت            . تكوين صورة مؤسسية متجزئة إىل حد ما      
تنجزهــا تلـــك اجملموعـــة، فإنــه يالحـــظ احلاجـــة إىل زيـــادة وضــوح الرؤيـــا والقيـــادة وتناســـق    

، ٢٠١٠ويف  . السياسات لدى اجملموعة، اليت جتعل االحترام التام حلقوق اإلنسان نـواة لكياهنـا            
ــب ــاهلجرة والتنميــة املعقــود يف املكــسيك، أصــدرت        ومبناس ة اجتمــاع املنتــدى العــاملي املعــين ب

وحيـث املقـرر اخلـاص    . اجملموعة بياناً تارخيياً بشأن حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين غـري الـشرعيني      
  .كافة الوكاالت األعضاء يف تلك اجملموعة على تنفيذ النهج احملدد يف ذلك البيان

اص أن يؤدي االستعراض الداخلي الذي أجرته تلك اجملموعة مـؤخراً           ويأمل املقرر اخل    - ٤٨
وبينمـا تتحمـل مفوضـية    . إىل تعزيزها، بإيالء مزيـد مـن االهتمـام حلقـوق اإلنـسان للمهـاجرين          

ــة          ــل الدولي ــة العم ــل منظم ــسان، تتحم ــوق اإلن ــن حق ــسية ع ــسؤولية الرئي ــسان امل ــوق اإلن حق
ــشؤون الالجــئني أ   ــسان،   ومفوضــية األمــم املتحــدة ل ــضاً مــسؤوليات يف جمــاالت حقــوق اإلن ي

وينبغي أيضاً تعميم مراعاة حقوق اإلنسان للمهاجرين يف أعمال سـائر الوكـاالت األعـضاء يف     
ويف هذا الصدد، يالحظ املقرر اخلاص مع التقدير أن اجملموعة العاملية املعنية بـاهلجرة              . اجملموعة

  .ة وحقوق اإلنسان واجلنسانيةقد أنشأت مؤخراً فريقاً عامالً معنياً باهلجر
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  خارج إطار األمم املتحدة  -  ٢  
  املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية  )أ(

اقترح األمـني العـام، يف احلـوار الرفيـع املـستوى املعـين بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة الـذي                      - ٤٩
 الدوليــة والتنميــة ، إنــشاء منتـدى عــاملي تنـاقش فيــه املـسائل املتــصلة بـاهلجرة    ٢٠٠٦أُجـري يف  

وعقب ذلـك، أنـشأت الـدول املنتـدى العـاملي املعـين        ). A/61/515انظر  (مناقشة منهجية شاملة    
، وهـو   ٢٠٠٧واجتمع املنتدى العاملي سنوياً منذ      . باهلجرة والتنمية، خارج إطار األمم املتحدة     

وهـو مـرتبط بـاألمني      . واألبـرز للحـوار املتعـدد األطـراف بـشأن اهلجـرة           يعترب املنتـدى املـشهود      
وقـد كـان تفاعـل وكـاالت األمـم        . العام عن طريق ممثله اخلاص املعين باهلجرة الدولية والتنميـة         

املتحــدة وكياناهتــا مــع املنتــدى العــاملي متقطعــاً إىل حــد بعيــد، وتوقــف مــدى اخنراطهــا بدرجــة 
. الرئاســة يف الــسماح باشــتراك تلــك الوكــاالت والكيانــات كــبرية علــى رغبــة شــاغل منــصب 

ويالحظ املقرر اخلاص أن اخنراط بعض الوكاالت األعضاء يف اجملموعة العامليـة املعنيـة بـاهلجرة                
كان يلقى تشجيعاً يفوق التشجيع الذي تلقاه وكاالت أخرى، وأن املنتـدى العـاملي ظـل مييـل                  

وعالوة على ذلك، فإنه يالحـظ أمهيـة زيـادة          . ية للهجرة إىل التماس املساعدة من املنظمة الدول     
ــسا       ين يف واليـــة املمثـــل اخلـــاص   التركيـــز علـــى حقـــوق اإلنـــسان وإدراج إطـــار حقـــوق إنـ

  .العام لألمني
وأخذ املنتدى العـاملي املعـين بـاهلجرة والتنميـة يركـز علـى األبعـاد التنمويـة االقتـصادية                      - ٥٠

وبينمــا ُتنــاقش أحيانــاً مــسائل متعلقــة حبقــوق . قــوقيللــهجرة أكثــر مــن تركيــزه علــى البعــد احل
اإلنسان، منها محاية املهاجرين، فإن من دواعي األسف أن حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين نـادراً                

واجتماعـات  . ما تكون يف بؤرة االهتمام، بـل إهنـا مل تكـن حاضـرة علـى الـدوام يف النقاشـات        
و وزارات الداخلية أو دبلوماسـيون، بـدالً مـن          املنتدى العاملي حيضرها إىل حد كبري إما مسؤول       

ويف أحيـان جـد     . أن حيضرها مسؤولون عن حقـوق اإلنـسان أو مـسؤولون يف وزارات العمـل              
، ممـا دعـا إىل إنـشاء    “رقـة مـثرية للفُ ”كثرية، استبعدت النقاشات املؤسسة على قواعد بوصفها    

ملت طواعية التزامات متعلقـة     جمال للنقاش ميكن أن يتجاهل يف بعض األحيان أن الدول قد حت           
ويصر املقرر اخلاص علـى ضـرورة النظـر إىل املهـاجرين باعتبـارهم أوالً وقبـل                 . حبقوق اإلنسان 

كل شيء بشراً هلم حقوق إنسانية وليسوا أدوات للتنمية مـن خـالل مجلـة أمـور، تـشمل فيمـا                     
  .تشمل التحويالت املالية
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عمليـة غـري رمسيـة، غـري ملزمـة، طوعيـة،            ”تنمية هـو    واملنتدى العاملي املعين باهلجرة وال      - ٥١
وال يوجــد ســجل ســليم .  تــوفر منتــدى للحــوار الالرمســي بــني الــدول)٥(“تقودهــا احلكومــات

وبينما ميكن أن تـسهم مناقـشات املنتـدى العـاملي يف حتقيـق         . يقال، وبالتايل ال توجد شفافية     ملا
بع الرمسـي، يالحـظ املقـرر اخلـاص أنـه نظــراً      املزيـد مـن التعـاون والتنـسيق األكثـر اتـساماً بالطـا       

  .لطبيعته الطوعية الالرمسية الالملزمة مل يؤد حىت اآلن إىل كثري من التغري املوضوعي
ــو      - ٥٢ ــاملي هـ ــدى العـ ــسية للمنتـ ــداف الرئيـ ــد األهـ ــربات  ”وأحـ ــات واخلـ ــادل املمارسـ تبـ

ت ميكن أن يتحـول هـذا       ، ولكن نظراً لعدم وجود إطار معياري هتتدي به املناقشا         )٥(“احلميدة
وعلـى سـبيل    .  الفاسـدة بـل وإىل سـباق متـدن فيمـا خيـتص بالـسياسات               تإىل تبادل للممارسـا   

املثال، فإن خمططات اهلجرة الدائرية الـيت كـثرياً مـا تنـاقش يف املنتـدى العـاملي ميكـن أن تترتـب                       
ول علـى   عليها عواقب بالغة السلبية مـن حيـث حقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا عواقـب متـس احلـص                     
  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية، واحلق يف احلياة األسرية، واحلماية من االستغالل

، وافقت الدول املـشتركة علـى إجـراء       ٢٠١٠ويف اجتماع املنتدى العاملي املعقود عام         - ٥٣
ــه  ــيم ل ــيم املوحــد    . تقي ــة التقي ــوحظ يف ورق ــا ل ــل االســتراتيجي   -وكم ــة التحلي ــة مبرحل  املتعلق
، مل يرصــد املنتــدى العــاملي مــا إذا كانــت احلكومــات تتــابع )٦()٢املرحلــة ( للتقيــيم والــسياسي

ويعاين املنتدى مـن افتقـاد الـذاكرة املؤسـسية، نظـراً لتنـاوب              . نتائجه أو كيفية متابعتها لنتائجه    
يـة؛ ورغـم وجـود وحـدة دعـم صـغرية            الرئاسة سنوياً، بني البلدان املتقدمة النمـو والبلـدان النام         

وقد اقترحـت ورقـة التقيـيم إنـشاء جـدول أعمـال متعـدد الـسنوات               . وجد لديه أمانة دائمة   ت ال
  .والحظت احلاجة إىل هياكل داعمة مناسبة متسمة بالكفاءة

وأقرت ورقـة التقيـيم املوحـد بـأن التفاعـل مـع أصـحاب املـصلحة املنـتمني إىل اجملتمـع                        - ٥٤
رية، كما أوصت الورقـة بتحـسني التفاعـل مـع           املدين قد أثرى عملية املنتدى العاملي بدرجة كب       

أيــام اجملتمــع ”ويف أثنــاء كــل اجتمــاع مــن اجتماعــات املنتــدى العــاملي، تــسبق  . اجملتمــع املــدين
وُتـستبعد منظمــات اجملتمـع املــدين مـن معظــم اجتماعــات    . الربنــامج احلكـومي الرمســي “ املـدين 

ة علـى تنظيمـه أثنـاء الـصباح األول          الـذي جـرت العـاد     “  املـشترك  جملـال ا”املنتدى العاملي، عدا    
وتـشترك منظمـات اجملتمـع املـدين الـيت تـدور أعماهلـا              . ٢٠١٠الجتماعات املنتدى العاملي منذ     

حول مسائل خمتلفة متـصلة بـاهلجرة والتنميـة، مـن قبيـل التحـويالت املاليـة ودور املغتـربني، يف                     

__________ 
  )٥(  Global Forum on Migration and Development, “Background and objectives”. Available from 

www.gfmd.org/en/process/background..  
  )٦(  Available from www.gfmd.org/documents/mauritius/consolidated_assessment_paper_final_draft_30_ 

september_2012.pdf.  
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 احلكوميـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان         إال أن من املؤسـف أن املنظمـات غـري         . برنامج اجملتمع املدين  
ولذلك، حيث املقرر اخلاص منظمات اجملتمع املدين علـى         . جيري إشراكها يف معظم األحيان     ال

  .إكساب دعوهتا وأنشطتها يف املنتدى العاملي إطاراً حقوقياً إنسانياً أوضح للعيان
اص غـري الرمسـي يف   وبينما يسلَم املقرر اخلاص بأن الدول تود وجود بعض النقاش اخلـ             - ٥٥

املنتدى العاملي، فإنه يرى ضرورة فتح الباب أمام اجملتمع املـدين حلـضور املزيـد مـن اجتماعـات                 
  .املنتدى العاملي، إذ أن هذا من شأنه اإلتيان مبناظري خمتلفة وإفادة النقاشات إفادة كربى

وليـــة، ومنـــها وبينمــا تقـــول ورقـــة التقيـــيم املوحـــد إن املـــشاورات مـــع املنظمـــات الد   - ٥٦
املنظمــات الــيت تــشكل جــزءاً مــن اجملموعــة العامليــة املعنيــة بــاهلجرة، قــد أفــادت عمليــة املنتــدى  
العاملي فائدة جليلة، ال سيما بتوفري الدراية املواضيعية، ختلـص الورقـة إىل ضـرورة عـدم تـدخل                  

اإلقليميـة يف هياكـل     اجملموعة العاملية املعنية بـاهلجرة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة والكيانـات                
وعالوة على ذلك، تقـول الورقـة إن مـن املـتعني احلـد مـن تـدخالت                  . املنتدى العاملي وعملياته  

. املنظمات الدولية وإن جدول األعمال ينبغي أن تضعه الدول ال املنظمات الدولية وال اخلـرباء              
ناسـب أن حتـدد الـدول       ويقر املقرر اخلاص بأنه نظراً ألن املنتدى العـاملي تقـوده الـدول فمـن امل               

إال أنـه باسـتبعاد اجملموعـة العامليـة املعنيـة بـاهلجرة وغريهـا مـن املنظمـات مـن           . جدول األعمـال  
عمليات املنتدى العاملي لن توضع يف احلسبان الدراية الفنية القّيمة فيما خيتص حبقـوق اإلنـسان                

  .عامليواألطر املعيارية، اليت ميكن أن تفيد كثرياً نقاشات املنتدى ال
ويعتقد املقرر اخلاص أن من املتعني إجياد صلة أوثق بني املنتدى العـاملي املعـين بـاهلجرة                   - ٥٧

والتنمية واحلوار الرفيع املـستوى، ال سـيما عـرب دور اجملموعـة العامليـة املعنيـة بـاهلجرة ودرايتـها                     
تظامـاً، كـل ثـالث      وإذا قررت الدول إجراء احلوارات الرفيعـة املـستوى بـصورة أكثـر ان             . الفنية

ســنوات علــى ســبيل املثــال، فــإن الــسنتني الفاصــلتني بــني كــل حــوارين ميكــن أن تــستخدمهما  
  .الدول يف املنتدى العاملي وغريه من املنتديات الدولية للتحضري للحوار الرفيع املستوى التايل

  
  املنظمة الدولية للهجرة  )ب(

 دولـة مراقبـة   ١٢ دولـة عـضواً و   ١٥١ إن املنظمة الدولة للـهجرة منظمـة كـبرية تـضم       - ٥٨
وهـذه املنظمـة ذات واليـة تنفيذيـة إىل     .  مكانـاً ٤٧٠ موظـف يف أكثـر مـن       ٧ ٨٠٠وأكثر من   

حد بعيد، تعمل أساسـاً كمقـدم خـدمات للـدول، ودسـتورها خيلـو مـن واليـة تتعلـق باحلمايـة                 
هـاجرين املـنظم    وتشمل مقاصـدها ووظائفهـا، كمـا هـي مبينـة يف دسـتورها، نقـل امل                . القانونية

وتوفري خدمات اهلجرة املتصلة باالستخدام، واخلدمات املقدمة ألجل العودة الطوعيـة، والقيـام             
  .بدور املنتدى الذي يستخدم لتبادل اآلراء واملمارسات
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إدارة ”وعلى النحو املبني يف وثيقة استراتيجية املنظمة، يتمثل هـدفها األويل يف تيـسري                 - ٥٩
وتـوفر املنظمـة اخلـدمات حـسب طلـب الـدول بـشأن        . “رة منظمة وإنـسانية   اهلجرة الدولية إدا  

وقـد انتقـدت بـرامج    . مجلة أمور، منها ما يتعلق بعودة املهاجرين الطوعيـة املـشمولة باملـساعدة           
العــودة الطوعيــة املــشمولة باملــساعدة ألهنــا ليــست طوعيــة حقــاً، ال ســيما عنــدما تعــرض علــى  

ويـشدد املقـرر اخلـاص علـى أمهيـة ضـمان االضـطالع              . ازمهاجرين حمتجـزين يف مراكـز احتجـ       
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن        . هبذه الربامج مع االحترام التام ملـا للمهـاجرين مـن حقـوق اإلنـسان              

اشتراك املنظمة الدولية للهجرة يف تشييد مراكز احتجـاز للمهـاجرين وتـشغيلها أمـر يـدعو إىل                  
ــاجرين  شـــدة قلـــق املقـــرر اخلـــاص، الـــذي أوضـــح فعـــالً آراءه   ــاز املهـ    بـــشأن جـــدوى احتجـ

  ).A/HRC/20/24انظر (
وتــشارك املنظمــة الدوليــة للــهجرة يف جوانــب أخــرى مــن اهلجــرة، مــن قبيــل الــربامج     - ٦٠

املتعلقة بـصحة املهـاجرين ومناهـضة االجتـار بالبـشر، كمـا أنـشأت ألصـحاب املـصلحة بـرامج                     
ونظـراً ألن هـذه املنظمـة قائمـة علـى املـشاريع وألن أعماهلـا            . ريبية تتعلـق حبقـوق املهـاجرين      تد

وقــد التقــى املقــرر  . مدفوعــة باملــاحنني، تقــرر الــدول األعــضاء جــدول أعماهلــا، إىل حــد بعيــد   
اخلاص، يف كل من مقر املنظمة وامليدان، مبوظفيها الذين يتناولون حقوق اإلنسان للمهـاجرين              

إال أن واليـة املنظمـة ومتويلـها يفرضـان          . ية ويؤدون يف هذا الصدد عمـالً جيـداً هامـاً          بكل جد 
مشكالت هيكلية فيما خيتص بالتبين التـام إلطـار حقـوقي إنـساين ألعماهلـا، وكـل مـن الواليـة                     
والتمويل يلزم تنقيحه إذا أريد للمنظمة أن تصبح فاعالً رئيسياً يف جمال تعزيز حقـوق اإلنـسان                 

  .ين ومحايتهاللمهاجر
وكــون واليــة املنظمــة الدوليــة للــهجرة غــري داعمــة حلقــوق اإلنــسان أمــر يــدعو لقلــق     - ٦١

منظومــة األمــم املتحــدة بأســرها، نظــراً ألن املنظمــة الــسالفة الــذكر جــزء مــن اجملموعــة العامليــة  
د خطـأً، مبـا يف   املعنية باهلجرة ومن أفرقة األمم املتحدة القطرية يف بلدان عديدة، وغالباً ما ُيعتق  

  .ذلك اعتقاد املهاجرين أنفسهم، أهنا وكالة تابعة لألمم املتحدة
  

  اإلدارة على الصعيد اإلقليمي  -  ٣  
أســهم املــستوى غــري املــسبوق الــذي بلغتــه اهلجــرة الدوليــة يف الــسنوات األخــرية،            - ٦٢

صعيد اإلقليمـي،   باالقتران بعدم وجود إطار عمل عاملي بشأن اهلجرة، يف تعزيز النشاط على ال            
ــة أو اجلماعــات        ــربم داخــل املنظمــات اإلقليمي ــيت ت ــاهلجرة ال ــصلة ب ــات املت ــا يف ذلــك االتفاق مب

ومثـــة أداة أخـــرى يطلـــب اســـتخدامها علـــى الـــصعيد اإلقليمـــي هـــي العمليـــات   . االقتـــصادية
  .االستشارية اإلقليمية املتعلقة باهلجرة

  

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/24�
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  اد األورويبنظرة مركزة على االحت: املنظمات اإلقليمية  )أ(
 العــامل شــكل مــن أشــكال االتفــاق  يوجــد لــدى اجلماعــات االقتــصادية يف شــىت أحنــاء   - ٦٣
وهـذا يـشمل اجلماعـة االقتـصادية        . النوايا بشأن حرية تنقـل البـشر داخـل منطقـة كـل منـها               أو

ولـدى  ). مريكوسـور (لدول غرب أفريقيا، ورابطة الدول املستقلة والـسوق اجلنوبيـة املـشتركة      
ـــ  االحتــا ــه األعــضاء ال ــصادية    ٢٨د األورويب، بدول ، النظــام األدق بــني أنظمــة اجلماعــات االقت

  .اإلقليمية مجيعها؛ ولذلك، فهو يعطينا منوذجاً من أنضج مناذج اإلدارة اإلقليمية للهجرة
وقد نصت معاهدة روما على احلق يف حرية تنقـل العمـال داخـل اجلماعـة االقتـصادية                    - ٦٤

وأثبـت توسـع االحتـاد      . اعترفت بالفوائد االقتصادية النامجة عن حرية التنقل      األوروبية، وبذلك   
، مبــا يف ذلــك توســعه إىل أوروبــا الــشرقية، أن حريــة التنقــل ممكنــة أيــضاً ٢٠٠٤األورويب عــام 

 يعــزز فوائــد التنقــل لكــل مــن  للبلــدان ذوات املــستويات املختلفــة مــن التنميــة االقتــصادية، ممــا 
  .األمر يعنيه
. منذ بداية االحتاد األورويب، توسع كثرياً، من حيـث عـدد الـدول األعـضاء والواليـة                و  - ٦٥

، أُدرجـــت رمسيـــاً يف اإلطـــار القـــانوين لالحتـــاد ١٩٩٩وببـــدء نفـــاذ معاهـــدة أمـــستردام لـــسنة 
املنـشئة حلـدود    (األورويب سياسات اهلجـرة واللجـوء مبـا فيهـا االتفاقيـة املنفـذة التفـاق شـينغني                   

  ).مقترنة حبرية التنقل داخل احلدودخارجية مشتركة 
ومييز االحتاد األورويب بني رعايا االحتاد األورويب، الذين يتمتعـون حبريـة التنقـل داخـل                  - ٦٦

وهنـاك توجيهـات    . “رعايـا البلـدان الثالثـة     ”اإلقليم بأكملـه وبالتـايل ال يعتـربون مهـاجرين، و            
تتعلــق مبــسائل مــن قبيــل هجــرة  “ ثالثــةرعايــا البلــدان ال”معتمــدة مــن االحتــاد األورويب بــشأن 

ــى         ــاوض عل ــة أخــرى جيــري التف ــن ناحي ــة ومل مشــل األســر، وم ــارات الرفيع العمــال ذوي امله
ولـسياسات اهلجــرة اخلاصـة باالحتــاد األورويب ُبعــد   . مـشروع توجيــه بـشأن العمــال املهــاجرين  

  .‘الُنهج العاملي إزاء اهلجرة وحرية التنقل’خارجي أيضاً، عن طريق 
ورغــم ارتفــاع مــستوى التكامــل، تواصــل فــرادى الــدول األعــضاء باالحتــاد األورويب     - ٦٧

ــدخلوا إقليمهــا       ــود أن ي ــذين ت ــأن تبــت يف عــدد املهــاجرين ال ــة تــسمح هلــا ب . االحتفــاظ بوالي
وهكذا، يعد االحتاد األورويب منوذجاً طيباً لكيفية احلفاظ على سيادة الدول مـع االشـتراك، يف                

وبينمــا توجــد مــسائل . مليــات إدارة مــشتركة ممعتــربة يف مــضمار اهلجــرة الوقــت نفــسه، يف ع
ــإدارة احلــدود وحقــوق      ــها مــسائل متــصلة ب جديــة يلزمهــا التحــسني يف االحتــاد األورويب، ومن
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ــة     ــسان للمهــاجرين ذوي األوضــاع غــري القانوني ، أدت مبــادرات االحتــاد األورويب إىل  )٧(اإلن
  .لنسبة للمهاجرين ذوي األوضاع القانونيةبعض أوجه التقدم اهلامة، ال سيما با

وبينما قامت مناطق إقليميـة أخـرى، وبـدرجات متفاوتـة، بتنفيـذ نظـام منـاطق التنقـل                     - ٦٨
احلر، ميكن اعتبار ما يطبقه االحتاد األورويب من تنقل حر ملواطين الـدول األعـضاء فيـه منوذجـاً                   

 حيـث استكـشاف كيفيـة تعزيـز التنقـل           استرشادياً هتتدي به املنظمات اإلقليميـة األخـرى، مـن         
  .احلر داخل مناطقها اإلقليمية

  
  )٨(العمليات االستشارية اإلقليمية  )ب(

خالفاً لالحتـاد األورويب، الـذي يعتمـد تـشريعات وقـرارات ملزمـة يـتعني أن متتثـل هلـا                       - ٦٩
 العمليـات   الدول األعضاء فيـه وتراقـب حمكمـة العـدل التابعـة لالحتـاد األورويب تنفيـذها، تـوفر                  

االستشارية اإلقليمية منتديات للحوار السري غري الرمسي وغري امللزم ولتبادل املعلومات بـشأن             
وهذه العمليات تضم ممثلي الـدول، وغالبـاً مـا تنـضم إلـيهم منظمـات                . املسائل املتصلة باهلجرة  

نميـة، وهجـرة    وهي تعاجل طائفة كبرية من املسائل، مـن قبيـل اهلجـرة والت            . دولية بصفة مراقبني  
ــرة       ــخاص، واهلجـ ــار باألشـ ــهريب واالجتـ ــاجرين، والتـ ــاعي للمهـ ــاج االجتمـ ــال، واإلدمـ العمـ

ــاون للــ     ــة تع ــوفري عملي ــصحة، والتجــارة واهلجــرة، وت ــدة   وال ــد جدي ــشاء قواع ــستبعد إن دول ت
  .التزامات رمسية أو
أن وقد ُنظمـت أول عمليـة استـشارية إقليميـة، هـي املـشاورات احلكوميـة الدوليـة بـش                     - ٧٠

، ١٩٨٥اللجوء واملهاجرين وسياسات اهلجرة يف أوروبا وأمريكا الـشمالية واسـتراليا، يف عـام        
والعمليات االستـشارية اإلقليميـة اهلامـة األخـرى تـشمل عمليـة بودابـست؛              .  بلداً ١٧وضمت  

وعمليــة بــويبال؛ ومــؤمتر أمريكــا اجلنوبيــة للــهجرة؛ واحلــوار املتعلــق بــاهلجرة العــابرة يف البحــر    
بــيض املتوســط؛ وعمليــة بــايل؛ وعمليــة كولومبــو؛ وحــوار أبــو ظــيب؛ ومنتــدى غــرب البحــر األ

األبــيض املتوســط؛ وحــوار اهلجــرة يف غــرب أفريقيــا؛ واملــشاورات احلكوميــة الدوليــة يف آســيا  
ومنطقة احمليط اهلادئ املتعلقـة بـالالجئني واألشـخاص املـشردين واملهـاجرين؛ واهليئـة احلكوميـة         

  . العملية االستشارية اإلقليمية املعنية باهلجرة-ية بالتنمية الدولية املعن
وبعض العمليات االستـشارية اإلقليميـة تـدفعها جهـات فاعلـة خارجيـة، بتمويـل يـأيت                    - ٧١

. مـن دول مشــال الكـرة األرضــية، وغالبــاً مـا يوّجــه هـذا التمويــل عــرب املنظمـة الدوليــة للــهجرة     
__________ 

بعض هذه املسائل اسُتكشفت يف تقرير املقرر اخلاص املقدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان بـشأن إدارة احلـدود                 )٧(  
  .(A/HRC/23/46)ى حقوق اإلنسان للمهاجرين اخلارجية لالحتاد األورويب وتأثريها عل

  .www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/what-we-do/regional-processes-1/rcps-by-region.htmlانظر   )٨(  
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اإلقليميـــة الرئيـــسية بـــصفة شـــريك ت االستـــشارية وتلـــك املنظمـــة تـــشترك يف معظـــم العمليـــا
كمـا يـوفر    . مراقب وتوفر خدمات األمانة لكثري من العمليات الرئيسية اليت من هـذا القبيـل              أو

. املركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة خدمات األمانة لبعض العمليات االستـشارية اإلقليميـة            
 مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات            ومنـها  -وجدير بالـذكر أن كيانـات األمـم املتحـدة           

 تتمتـع بـصفة   -واجلرمية، ومفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، ومنظمـة العمـل الدوليـة                
  .املراقب يف بعض العمليات السالفة الذكر

واملقصد الرئيسي للعمليات االستـشارية اإلقليميـة هـو تنـسيق اهلجـرة، وتـوفري منتـدى                   - ٧٢
ولــذلك، جتــري العمليــات الــيت مــن هــذا النــوع خلــف . لومــات، ال التنظــيمللــدول لتقاســم املع

أفـضل  ”وتتبـادل احلكومـات مـا تعتـربه         . األبواب املغلقة، مبـشاركة حمـدودة مـن اجملتمـع املـدين           
، مبــا يف ذلــك أوجــه التقــدم التكنولــوجي الــذي أمكنــها حتقيقــه والعمليــات الــيت   “املمارســات

. وغالباً ما يشمل هذا نقـل التكنولوجيـا أو تـدريب األفـراد    . اعتمدهتا، وتطوير أشكال التعاون  
يميـــة يف إعــداد اتفاقـــات ثنائيـــة  ويف بعــض األحيـــان، قــد تـــسهم العمليـــات االستــشارية اإلقل   

إال أنه نظراً لطابع هذه اآلليات غري الرمسي ال توجـد سـجالت تفـصيلية    . إقليمية أو أقاليمية   أو
وبوجـه عـام، ال تركـز هـذه العمليـات علـى حقـوق               . اءلةملداوالهتا، ولذلك يـصعب تتبـع املـس       

اإلنسان، رغم أن هذه احلقوق مدرجة يف جدول أعماهلا، ومنها عملية بـوبيال ومـؤمتر أمريكـا                 
  .اجلنوبية للهجرة

وتوفر العمليات االستشارية اإلقليمية نفس النوع من اإلدارة غري الرمسيـة الـذي يـوفره                 - ٧٣
اهلجرة والتنمية، أي أن اهلياكل غري الرمسية ال يـراد هبـا أن تـؤدي إىل أي        املنتدى العاملي املعين ب   

وهذا النوع من النـهوج ال يـشمل غالبـاً مـسائل اهلجـرة      . تغريات معيارية أو تطورات مؤسسية 
بتعقيداهتا وميكن أن يفضي إىل متييع القواعد املعيارية وإىل انعدام املساءلة والرصد واإلشـراف،              

  . يؤثر سلباً على حقوق اإلنسان للمهاجرينوبذلك ميكن أن
وهذا يظهر، يف مجلة أمور، يف جـداول أعمـال عمليـات استـشارية إقليميـة كـثرية، إذ                     - ٧٤

تركز تركيزاً شديداً على التدابري الرامية إىل احلد من اهلجرة بالتشدد يف اإلنفـاذ علـى احلـدود،                  
احملفوفـة باملخـاطر، وتقييـد أيـة إشـارة إىل       وهذا أمر مفضل بالنسبة ملخططـات اهلجـرة الدائريـة           

  .حقوق اإلنسان لدرجة وضعها يف مرتبة املسائل الصغرى غري اخلالفية
وغالباً ما تتسم العمليات االستشارية اإلقليميـة بعـدم التـساوي بـني الـسلطات، حيـث            - ٧٥

عمليــات وبعــض ال. هتــيمن علــى النقاشــات أقــوى البلــدان، الــيت غالبــاً مــا تكــون دول املقــصد   
االستشارية اإلقليمية ذات طابع أقاليمي، تضم دوالً من خمتلف املناطق اجلغرافية، وبـذلك يـأيت          

ــاً     ــة غالب ــن خــارج املنطق ــة م ــدريب واملعرف ــل والت ــشاركة    وغا. التموي ــدول امل ــا تكــون ال ــاً م لب
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 مــستوى غــري متكــافئ مــن القــدرة مــستويات إمنائيــة وقــوى اقتــصادية خمتلفــة، ممــا يوجــد  ذات
  .املساومة ىعل
وهناك تداخالت معتربة بـني خمتلـف العمليـات االستـشارية اإلقليميـة، وهـذا مـا اعتـرب                     - ٧٦

وختلــق  . )٩(مــن منظــور سياســي ومــايل ومنظــور املــوارد البــشرية أمــراً غــري ممكــن احتمالــه          
 التداخالت خماطرة باالزدواجية والتناقض، مما يستلزم تعزيز التنسيق بني خمتلـف العمليـات الـيت       

وغالبية هذه العمليات غري مرتبطة بعضها بـبعض، ولكـل منـها جـدول أعمـال              . من هذا القبيل  
إال أنـه كانـت هنـاك جهـود ُبـذلت        . وبالتايل، فمن غري احملتمل جتمعها يف كيان واحـد        . خمتلف

للتنسيق بني العمليات االستشارية اإلقليمية الرئيسية، مشلـت االجتماعـات العامليـة الـيت ضـمت                
 مناصب رؤساء هذه العمليات وأماناهتا، وهي اجتماعات ُنظمت بالتعاون مـع املنظمـة              شاغلي

  .)١٠(الدولية للهجرة
  

  املبادرات الثنائية املتعلقة باهلجرة  -  ٤  
مطـرد  تزداد اإلدارة الثنائية للـهجرة، وقـد أخـذت، علـى وجـه التحديـد، تـؤدي دوراً                     - ٧٧

ــدول       ــلة وال ــدول املرِس ــوظيفهم فيمــا بــني ال ــة يف تنظــيم اســتخدام العمــال املهــاجرين وت األمهي
وتغطــي االتفاقــات الثنائيــة . املــستقبلة، وبــشأن عــودة املهــاجرين املقــيمني بــصورة غــري شــرعية 

جمــاالت مــن قبيــل التأشــريات، وإعــادة الــدخول، وتقاســم املعــارف، وهجــرة العمــال، وإدارة    
وهـي غالبـاً مـا تـربم فيمـا بـني الـدول املتجـاورة، وإن كانـت تـربم                  . واإلنقاذ يف البحر  احلدود،  

ومثــال ذلــك شــراكات االحتــاد األورويب املتعلقــة . أيــضاً بــني دول مــن منــاطق جغرافيــة خمتلفــة
بالتنقل، اليت تشمل إعالنات مشتركة، تقترن غالبـاً باتفاقـات متفـاوض عليهـا يف وقـت واحـد                   

ــسهيل مــ   ــق بت ــدخول  تتعل ــادة ال ــا . نح التأشــريات وبإع ــرر اخلــاص    وكم ــر املق ــوحظ يف تقري ل
 اليت تشمل كـالً     - املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان، فإن اتفاقات إعادة الدخول           ٢٠١٣ لسنة

 -مــن رعايــا بلــد العــودة ورعايــا البلــدان الثالثــة الــذين اســتخدموا بلــد العــودة كدولــة عبــور     
 وتوقــع مقابــل تــسهيل احلــصول علــى التأشــريات وختفيــف  ُتــستخدم أحيانــاً كــأداة للمــساومة،

  .القيود لرعايا بلد العودة، وال تضمن غالباً احترام حقوق اإلنسان للمهاجرين
ومثــال ذلــك . ومــا بــرح عــدد الفــاعلني املــشاركني يف اإلدارة الثنائيــة للــهجرة يتكــاثر   - ٧٨

ــة ا    ــان يف االتفاقــات الثنائي ملتعلقــة باســتخدام العمــال  إشــراك شــركات خاصــة يف بعــض األحي
__________ 

  )٩(  Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Global Approach to Migration 

and Mobility, 18 November 2011.  
  )١٠(  www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/what-we-do/regional-processes-1/global-rcp-meetings.html.  
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وجيب أن تراقب الدول هذه الوكاالت مراقبة دقيقة، لتكفل احترامها التام حلقـوق             . املهاجرين
ويود املقرر اخلاص أن يذكِّر الـدول بـأن مـن الواجـب أن تـصون                . اإلنسان للمهاجرين املعنيني  

فافية ورصــد التنفيــذ كافــة االتفاقــات الثنائيــة حقــوق املهــاجرين صــيانة تامــة، وأن تكفــل الــش  
  .وإمكانية جلوء املهاجرين إىل العدالة بشكل فعال

ــة أو العامليــة، ال ســيما        - ٧٩ ــهوج اإلقليمي ــدة للن ــة إضــافة مفي وقــد تكــون االتفاقــات الثنائي
ويالحظ املقرر اخلاص التحـديات القائمـة       . للبلدان املتجاورة اليت توجد هبا درجة تنقل مرتفعة       

ة والبعـد احلقـوقي اإلنـساين لالتفاقـات الثنائيـة، والتحـديات القائمـة يف                يف جمال ضمان الشفافي   
جمال رصد تأثري هذه االتفاقات على حقوق اإلنسان، إذ أهنا ُتعتَبر أشكاالً من االتفـاق اخلـاص       

  .بني الدول وختضع لعوامل أوجه عدم متاثل القوة، السالفة الذكر، فيما بني الدول املتفاوضة
  

  لى الصعيد الوطيناإلدارة ع  -  ٥  
غالباً ما ُترسم سياسات اهلجرة على الـصعيد الـوطين، رغـم أن اهلجـرة حبكـم تعريفهـا              - ٨٠

ــة  ــى        . عــرب وطني ــل عل ــاون أفع ــوطين أســاس لتع ــصعيد ال ــى ال ــسن اإلدارة عل ــإن ُح ــذلك، ف ول
وهــذا ميكـن حتقيقــه بإنــشاء هنـج متناســق علـى الــصعيد الــوطين،    . الـصعيدين اإلقليمــي والعـاملي  

اجل مجيع مراحل عملية اهلجرة املنـسقة فيمـا بـني أجهـزة احلكومـة ويوضـع بالتـشاور الواسـع               يع
كمـا ينبغـي إشـراك الـوزارات     . )١١(النطاق مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين والعمال أنفـسهم    

املسؤولة عن مجلة أمور، منها الصحة والتعلـيم والتوظيـف والطفولـة والـسياسات االجتماعيـة،               
   .اماً يف وضع سياسات اهلجرةإشراكاً ت

ــث تكــون           - ٨١ ــي، حي ــصعيد احملل ــى ال ــار اإلدارة عل ــضع يف االعتب ــضاً أن ن ــم أي ــن امله وم
ولذلك، قـد تكـون الـسياسات       . السلطات غالباً يف أقصى درجات االتصال املباشر باملهاجرين       

 وعلـى سـبيل املثـال،       .احمللية أكثر استناداً إىل األدلة من السياسات القائمة على الصعيد الـوطين           
توفر بعض الـسلطات احملليـة إمكانيـة احلـصول الـشامل علـى الرعايـة الـصحية للمهـاجرين غـري                      
الشرعيني، رغم أن هذه ال متثـل الـسياسة املتبعـة علـى الـصعيد الـوطين، ألهنـا تـرى املنـافع الـيت                         

دالً مـن تـوفري     تعود على اجملتمـع احمللـي، مـن حيـث ختفـيض تكـاليف تـوفري الرعايـة الوقائيـة، بـ                     
  .الرعاية يف حالة الطوارئ وحدها، ومن حيث زيادة التماسك االجتماعي

وبينما متثل هيئات اإلنفاذ املعنية باهلجرة املتـسمة بالكفـاءة وحـسن التـدريب ومراعـاة                  - ٨٢
حقــوق اإلنــسان واالعتبــارات اجلنــسانية عنــصراً هامــاً مــن عناصــر ســلطة الدولــة، ينبغــي إقامــة 

الرعاية الصحية، والتعلـيم، واإلسـكان، والتفتـيش        ( يفصل بني اخلدمات العامة      “عازلر  اجد”
__________ 

  )١١(  Global Commission on International Migration, “Migration in an interconnected world: new directions for action”..  
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ومبقتــضى ذلــك يــوعز إىل اخلــدمات العامــة (وإنفــاذ قــوانني اهلجــرة ) العمــايل، والــشرطة احملليــة
السالفة الذكر بأال تطلب معلومـات متعلقـة بوضـع املهـاجر مـا مل تكـن ضـرورية ومـا مل تكـن                 

جرة غري حاصلة على املعلومات اليت مجعتها اخلدمات العامـة عـن وضـع              هيئات إنفاذ قوانني اهل   
قـوق دون أن خيـشوا القـبض علـيهم          ، وذلك للـسماح للمهـاجرين باحلـصول علـى احل          )املهاجر

ــهم  أو ــة  . احتجــازهم أو ترحيل ــع إطــار    ال“ عــازلجــدار ”ومفهــوم إقام يتمــشى فحــسب م
يـة تـشمل، يف مجلـة أمـور، الـصحة العامـة         حلقوق اإلنسان بل خيدم أيضاً مصاحل الدول من زاو        

  .ومكافحة اجلرمية
وإضــافة إىل ذلــك، يبــدو غالبــاً أن مكافحــة اســتغالل عمــل املهــاجرين مبعاقبــة أربــاب     - ٨٣

العمل املستغلني هي التـزام مل تـف بـه الدولـة حـىت اآلن، رغـم أنـه سيـسهم كـثرياً يف إضـعاف                          
  .ة املهربني على املهاجرينعامل جذب اهلجرة غري الشرعية ويف تقليل سيطر

  
  تأثري اإلدارة اإلقليمية والثنائية على الصعيد العاملي  -  ٦  

ميكن أن تؤدي اإلدارة اإلقليمية والثنائية للهجرة إىل تغري عـاملي، ببنـاء الثقـة فيمـا بـني                     - ٨٤
ي املعـين   وعندئذ ميكن أن تطرح على الصعيد العاملي، يف األمم املتحدة أو املنتدى العامل            . الدول

وقــد أقــر . بــاهلجرة والتنميــة، املــسائل الــيت نوقــشت علــى الــصعيد الثنــائي أو الــصعيد اإلقليمــي
املنتدى العاملي بالعمليات االستشارية اإلقليمية والعمليات املماثلة وشجع املشتركني فيها علـى            

وتـبين الـرؤى    تقدمي أفضل املمارسات والسياسات للتأثري على النقاشات العاملية، وعلى تطـوير            
  .املتعمقة املكتسبة من هذه العمليات

وبينما ميكن أن تساهم العمليات الثنائيـة واإلقليميـة يف اإلدارة العامليـة للـهجرة، ميكـن                   - ٨٥
أيــضاً أن حتــسن اإلدارة العامليــة العمليــات اإلقليميــة والثنائيــة، إذا وافقــت الــدول علــى املعــايري   

  .ه املعايري واملمارسات على الصعيد اإلقليمي أو الثنائيواملمارسات العاملية وعلى طرح هذ
وتوجد بالعامل منظمات إقليمية عديـدة تـوفر ملـواطين الـدول األعـضاء هبـذه املنظمـات                    - ٨٦

وميكن أن نتصور أن تلك املبادرات ميكن أن تتـرابط يف نقطـة             . شكالً من أشكال حرية التنقل    
إال أن هنـاك حاجـة ملحـة إىل إطـار حقـوقي             . ولةما، لتوسع بذلك منطقـة حريـة التنقـل املـشم          

  .إنساين مركزي يف كافة هذه العمليات
  

  احلاجة إىل إدارة أفضل للهجرة وإىل إطار مؤسسي معزز   -دال   
ــة          - ٨٧ ــوي اإلدارة العاملي ــامل حيت ــار مؤســسي ش ــدام إط ــة وراء انع ــباب الكامن ــسم األس تت

املرِسلة والدول املستقبلة إىل فهم مشترك للمـسائل     وغالباً ما تفتقر الدول     . للهجرة بأهنا معقدة  
املطروحــة، رغــم أن هــذه الــدول مجيعهــا ميكــن أن تــستفيد مــن اهلجــرة مــىت أديــرت املــسائل     
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ويف معظم األحيان، تقول دول املقصد باحلاجـة إىل احلـد مـن اهلجـرة        . املطروحة إدارة حكيمة  
عمال يف بلداهنا ما تزال غري ملبـاة وغالبـاً          بفعل املصاحل االقتصادية، رغم أن هناك احتياجات لل       

ــا   ــرف هب ــى       . ال يكــون معت ــصورة عل ــة املت ــصاحل األمني ــوق امل ــا تتف ــاً م ــك، غالب وإضــافة إىل ذل
اعتبارات حقوق اإلنسان لدى الدول، رغم أن الغالبية الساحقة من املهاجرين، مبـن فـيهم َمـن                 

ويعتقــد املقــرر اخلــاص أن .  أمــينيعــربون احلــدود بــصورة غــري مــشروعة، ال ميثلــون أي هتديــد 
بعــض األســباب الكامنــة وراء عــدم رغبــة الــدول يف املــشاركة بدرجــة أكــرب يف اإلدارة العامليــة  
ــشعبوي       ــوطين وإىل اخلطــاب ال ــصعيد ال ــسياسي علــى ال ــضغط ال ــشؤون اهلجــرة تعــزى إىل ال ل

  .املناهض للمهاجرين احلاضر باطراد يف بلدان شىت أحناء العامل
رة ال تفيد جمرد البلدان األصلية، مثالً من حيث التحـويالت املاليـة ونقـل املعرفـة      واهلج  - ٨٨

االجتماعية والثقافية، بل تفيد أيضاً بلدان املقـصد، الـيت كـثرياً مـا تعـاين مـن حـاالت عجـز يف                       
األيدي العاملة وتعتمـد علـى العمـال املهـاجرين، ذوي املهـارة العاليـة واملهـارة املنخفـضة علـى                     

ولـو اتفقـت   . ء، وكـذلك مـن حيـث التنـوع الثقـايف وتبـادل املعـارف، يف مجلـة أمـور                حد سـوا  
الدول على زيادة التعاون بشأن إدارة اهلجرة لتمكنت من بلوغ احلد األقصى مـن هـذه املنـافع                  

والتعاون الـذي مـن هـذا القبيـل ال يـستبعد حتديـد الـدول عـدد             . وإعادة توزيعها بصورة أفضل   
  .ى النحو امللحوظ فعالً فيما يتعلق بنظام االحتاد األورويبالعمال املهاجرين، عل

واهلجرة أحد املعامل الرئيسية للعوملـة، الـيت ال ميكـن أن تـدار أحاديـاً بـسياسات وطنيـة                      - ٨٩
ولـيس مثـة شـك يف أن        . والتعاون الدويل ضروري لتحقيق أهداف السياسات الوطنية      . للهجرة

وال تـستطيع أيـة   . معزز يتعلق باإلدارة العامليـة للـهجرة  الدول مجيعها ستستفيد من وجود إطار  
دولة مبفردها أو حىت باالشتراك مع بضع دول أخرى، عن طريق التعاون الثنـائي أو اإلقليمـي،                 

ــة شــاملة   ــاقش اهلجــرة بطريق ــز إدارة    . أن تن ــدول يف تعزي ويالحــظ املقــرر اخلــاص أن ممانعــة ال
  .فاده أن هذا سيحد من سيادهتاشؤون اهلجرة تبدو قائمة على مفهوم خاطئ م

وزيـادة اإلدارة ال تعـين   . والدول قادرة على حتديد َمـن يـدخل إقليمهـا وَمـن يقـيم فيـه             - ٩٠
وعلــى العكــس مــن ذلــك، ســتكون لــدى الــدول ســيطرة أكثــر إذا . التنــازل عــن هــذه الــسيادة

فيمـا بـني الـدول،    فاإلدارة األقوى تعين ببساطة حتـسني التنـسيق والتعـاون      . قويت إدارة اهلجرة  
مما يؤدي إىل هجرة مدارة إدارة أفضل حتتـرم علـى حنـو أفـضل البعـد املتعلـق حبقـوق اإلنـسان،                       

. وبذلك تزداد محاية الدول من االدعاءات القائلة باالعتـداء علـى حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين           
ــادة تــشدد اإلدا      ــديل لزي ــداهتا، فــإن الب ــادة نطــاق اهلجــرة وتعقي ــة ونظــراً الســتمرار زي رة العاملي

للهجرة هو نظام يفتقر بشدة إىل التنظيم، يضم طائفة من اجلهات الفاعلـة الـيت ينعـدم التنـسيق                   
كما أن اإلدارة األقوى للهجرة تساعد الدول أيـضاً         . بينها، مبا فيها جهات من القطاع اخلاص      
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ربني على مكافحـة اسـتغالل املهـاجرين مـن قبـل جهـات شـىت، تـشمل املتـاجرين بالبـشر واملهـ                      
  .ووكاالت االستخدام وأرباب العمل معدومي الضمري

ــة اإلدارة        - ٩١ ــة حــال عــدم كفاي ــر حمدودي ــسيادة ســتكون أكث ويــرى املقــرر اخلــاص أن ال
العاملية للهجرة، مما يسهل يف الواقع دور جهات فاعلة أخرى، مـن قبيـل املـستغلني مـن مهـريب                    

عرب املهاجرون أنفسهم، غالباً مبساعدة مـن       ويف الوقت الراهن، ي   . املهاجرين ومن أرباب العمل   
وهــم يهــاجرون هجــرة غــري . مهــريب املهــاجرين، احلــدود بــصرف النظــر عــن سياســات الــدول

ــون ذلــك إىل حــد بعيــد اســتجابة           ــدام قنــوات اهلجــرة املــشروعة، ويفعل ــشروعة نظــراً النع م
ــاً يف أ    داء األعمــال الحتياجــات غــري معتــرف هبــا يف ســوق العمــل، إذ يرغــب املهــاجرون غالب

اليت لن يؤديها املواطنون بأجور استغاللية يعرضـها أربـاب العمـل            “  اخلطرية ، الصعبة ،القذرة”
ولو اعترفت الدول باحتياجاهتا من األيدي العاملـة، مبـا فيهـا األيـدي العاملـة                . معدومو الضمري 

هـذا إىل   ذات املهارات املنخفضة، وفتحت مزيداً من قنوات اهلجـرة املـشروعة فـسوف يـؤدي                
اخنفاض عدد عمليات عبور احلدود غري املـشروعة ونقـصان هتريـب املهـاجرين واخنفـاض عـدد                  
حــاالت خــسارة األرواح علــى احلــدود وتــضاؤل اســتغالل األيــدي العاملــة واخنفــاض حــاالت 

وستظل الدول رغم ذلك مالكة لسيادهتا اليت تتيح هلا البـت يف عـدد      . انتهاك حقوق املهاجرين  
ولــذلك، ينبغــي اعتبــار اإلدارة العامليــة للــهجرة مبثابــة اســتعادة . هلم مــن املهــاجرينَمــن تــود قبــو

  .)١٢(للسيادة وليس تنازالً عنها
. وكما ذكرت املفوضية األوروبية، فإن اهلجرة املـدارة إدارة سـيئة ختلـف آثـاراً ضـارة                  - ٩٢

ار اهلجـرة علـى     وتشجيع اإلدارة الفعالة لشؤون اهلجرة ضروري لتحقيق احلـد األقـصى مـن آثـ              
ويف حالـة انعـدام اإلدارة الفعالـة، ميكـن        . التنمية واحلد األدىن من آثارها السلبية يف هذا الصدد        

  .)١٣(أن تبلغ تكاليف اهلجرة حداً كبرياً
  

  احلاجة إىل تأسيس اإلطار املؤسسي داخل األمم املتحدة  -هاء   
هلجرة جتـري يف معظـم األحيـان        يساور القلـق املقـرر اخلـاص ألن احلـوارات املتعلقـة بـا               - ٩٣

خــارج األمــم املتحــدة واألطــر الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان، مــع التركيــز علــى اجلوانــب     
اإلمنائية االقتصادية واجلوانب السياسية للهجرة، دون إدراج الشواغل املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان              

__________ 
  )١٢(  Kathleen Newland, “The governance of international migration: mechanisms, processes and institutions”, 

paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the Global.  
  )١٣(  Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on maximizing the development 

impact of migration, 21 May 2013.  
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املي املعــين بــاهلجرة والتنميــة كمــا يــساوره القلــق النعــدام مــساءلة املنتــدى العــ . إدراجــاً مناســباً
. والعمليات االستشارية اإلقليمية، نظـراً لعـدم وجـود حماضـر تفـصيلية تـسجل فيهـا املـداوالت                  

وبينما يالحظ أن املنتدى العاملي والعمليات االستـشارية اإلقليميـة قـد ميـثالن منتـديني مفيـدين                   
 أي تغـيريات أو حتـسينات       للنقاشات غـري الرمسيـة بـني الـدول، فـإن هـذا ال يكفـي للمـضي إىل                  

ولـذلك، فإنـه مـا يـزال مقتنعـاً باحلاجـة إىل إطـار               . معتربة تتصل باإلدارة العاملية لشؤون اهلجرة     
وعـدد املهـاجرين الـدوليني آخـذ        . عمل مؤسسي معزز باإلضافة إىل تلك املنتديات غري الرمسية        

هم واسـتغالهلم يف بلـدان   يف االزدياد وهناك عدد متعـاظم مـن املهـاجرين الـضعفاء جيـري إيـذاء        
وعالوة على ذلك، يرجح أن تزيد العوملة مـستوى اهلجـرة           . العبور وبلدان املقصد على السواء    

  . مليون مهاجر دويل يف العامل٢٣٢الدولية، الذي هو بالفعل كبري جداً يقدر بأكثر من 
يــة املتعلقــة ويبــدو مــن الــصعب حتقيــق زيــادة اشــتراك األمــم املتحــدة يف املناقــشة العامل     - ٩٤

بــاهلجرة طاملــا ظــل املنتــدى العــاملي املعــين بــاهلجرة والتنميــة هــو املنتــدى الــدويل القائــد ملناقــشة  
اهلجرة، بوصفه عملية غري رمسية وغري ملزمة وطوعية تقودها احلكومـات وتركـز علـى اهلجـرة                 

 حاجـة إىل  ولـذلك، توجـد  . والتنمية دون إيالء االهتمام املناسب حلقـوق اإلنـسان للمهـاجرين     
ــم املتحــدة      ــاهلجرة يف إطــار األم ــق ب ــاً   . إدخــال احلــوار املتعل ــم املتحــدة دوراً هام ــؤدي األم وت

كمنتـدى للتعــاون الــدويل، ومتثــل حقــوق اإلنــسان أحـد مقوماتــه؛ وهــي قــادرة علــى احتــضان   
وإنشاء إطار مؤسـسي جديـد يـستند إىل األمـم           . التعقيد البالغ لتحركات اهلجرة جبميع أبعادها     

ــة       امل ــات واملنظمــات القائم ــة، والعملي ــة، أو الثنائي ــات اإلقليمي ــستبعد نعاجلــة االتفاق تحــدة ال ي
  .خارج األمم املتحدة، هي األخرى شؤون اهلجرة

  
  الفوائد اليت تتولد عن إنشاء إطار حقوقي إنساين لإلدارة العاملية لشؤون اهلجرة  -واو   

رج يف إطار مفـاهيمي مـع اجلوانـب األخـرى           إن اهلجرة متعددة األوجه، وغالباً ما تند        - ٩٥
إال أن الناس األكثر تأثراً بـاهلجرة هـم املهـاجرون أنفـسهم، وهـؤالء               . اليت تنطوي عليها العوملة   

بشر هلم حقوق إنسانية غـري قابلـة للتـصرف، والـدول مجيعهـا ملزمـة بـاحترام اإلعـالن العـاملي                      
 العمــل الدوليــة الــيت هــي أطــراف حلقــوق اإلنــسان وكافــة معاهــدات حقــوق اإلنــسان ومعــايري

ولذلك، ال ميكن تصور اهلجـرة دون حقـوق اإلنـسان، وجيـب أن يراعـي أي إطـار                  . ملتزمة هبا 
  .إلدارة شؤون اهلجرة حقوق اإلنسان للمهاجرين على النحو الواجب

عنـصر حقـوق اإلنـسان يف منظومـة         ”وقد ذكـرت اللجنـة العامليـة للـهجرة الدوليـة أن               - ٩٦
حدة ينبغي استعماله بشكل أفعل كوسـيلة لتعزيـز اإلطـار القـانوين واملعيـاري للـهجرة                 األمم املت 

ــة حقــوق اإلنــسان   ــة وضــمان محاي وعــالوة علــى ذلــك، اعتــرف املــشتركون يف   . )١١(“الدولي
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 بترابط اهلجرة الدولية والتنمية وحقوق اإلنـسان        ٢٠٠٦احلوار الرفيع املستوى الذي جرى يف       
  .)A/61/515(ترابطاً عضوياً 

ــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية      - ٩٧ ــالالجئني ومبب ــرف ب ــدول تعت إال أن لكــثري مــن  . ومعظــم ال
املهـــاجرين احتياجـــات متعلقـــة باحلمايـــة أيـــضاً وال ميكـــن ببـــساطة تغافلـــهم باعتبـــارهم جمـــرد 

ــصاديني ” ــهجرة ه : “مهــاجرين اقت ــضطروا لل ــر أو العنــف الواســع    إذ ميكــن أن ي ــاً مــن الفق رب
وبعـضهم قـد يكـون معرضـاً        ). A/67/299انظـر   (النطاق أو الـرتاع املـسلح أو آثـار تغـري املنـاخ              

ملخــاطر التعــذيب وغــريه مــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان اجلــسيمة حــال عــودهتم إىل بلــداهنم    
ــاً مــا يكــون مــتغرياً، مــن     وكــثري مــن ا. األصــلية ملهــاجرين يهــاجرون جــراء مــزيج معقــد، غالب

  .األسباب اإلرادية والالإرادية الداعية إىل التنقل
وعلـى  . ويف غالب األحيان، ال يستطيع املهاجرون احلـصول علـى حقـوقهم يف الواقـع                - ٩٨

 علـى حقـوقهم،     وجه التحديد، كثرياً ما خياف املهاجرون غري الشرعيني من املطالبـة باحلـصول            
  .أو اإلبالغ عن صور اإليذاء، وذلك خشية االكتشاف والقبض واالحتجاز والترحيل

ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرين مفيدة للدول، إذ متكّن املهاجرين مـن أن يـصبحوا                - ٩٩
وكما الحظت اجملموعة العاملية املعنية بـاهلجرة يف بياهنـا          . أكثر إنتاجية على الصعيد االقتصادي    

 املتعلــق حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرين ذوي األوضــاع غــري   ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٣٠املــؤرخ 
الشرعية، فإن محاية حقوق اإلنسان للمهـاجرين ليـست جمـرد التـزام قـانوين علـى عـاتق الـدول                     

  .بل هي أيضاً أمر يتعلق باملصلحة العامة ويتصل اتصاالً عضوياً بالتنمية البشرية
  

  العاملية للهجرة ميكن تطبيقها مستقبالًمناذج لإلدارة   -زاي   
ينبغي ألي منوذج مـستقبلي لـإلدارة العامليـة للـهجرة أن يـشمل مهامـاً عديـدة، منـها                      - ١٠٠

وضع املعايري واإلشـراف علـى تطبيـق املعـايري؛ وبنـاء القـدرات واملـساعدة التقنيـة، وتـوفري منـرب              
ــشاء قاعــدة أو    ــسياسي، وإن ــسري ال ــاون والتي ــات    للحــوار والتع ــق البيان ــة عــن طري ــدرة معرفي  ق

وهذه املهام تتوالها حالياً طائفة كبرية من اجلهات الفاعلة، داخـل إطـار             . واملؤشرات والتعميم 
  .األمم املتحدة وخارجه على السواء

ورأت اللجنـة   . وقد اقُترحت مناذج خمتلفة لإلدارة العاملية لشؤون اهلجرة يف املستقبل           - ١٠١
دولية أنه سيلزم يف األجل الطويـل إجـراء تعـديل جـوهري يف البنيـة املؤسـسية                  العاملية للهجرة ال  

جتميع ما تؤديه الوكاالت القائمـة بـاألمم املتحـدة    : املتصلة باهلجرة الدولية، لتحقيق هدفني مها   
ــدة،           ــة واح ــضمها منظم ــث ت ــاهلجرة حبي ــصلة ب ــة مت ــام متفرق ــن مه ــن الوكــاالت م ــا م وغريه

وقد قيَّم املقرر اخلـاص اخليـارات       . ة املعقدة يف جمال اهلجرة الدولية     واالستجابة للحقائق اجلديد  

http://undocs.org/ar/A/61/515�
http://undocs.org/ar/A/67/299�
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اليت ذكرهتا اللجنـة العامليـة، ومنـها إنـشاء وكالـة جديـدة، رمبـا بـدمج املنظمـة الدوليـة للـهجرة                        
ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني؛ وتــسمية وكالــة رائــدة، مــن قبيــل مفوضــية األمــم 

ــشؤون الالجــئني أ   ــهجرة يف      املتحــدة ل ــة لل ــة الدولي ــة؛ وإدخــال املنظم ــل الدولي ــة العم و منظم
  .كما حبث تدابري أخرى لتعزيز اإلطار املؤسسي الراهن. منظومة األمم املتحدة

  
  منظمة جديدة تابعة لألمم املتحدة  -  ١  

قُدمت مقترحات إلنشاء منظمة جديدة تابعة لألمم املتحدة ذات والية معينـة تتعلـق                - ١٠٢
ونظراً ملا سـوف يلـزم مـن مـوارد كـبرية، فمـن غـري املـرجح إىل حـد بعيـد أن                  . الدوليةباهلجرة  

  .تقبل الدول هذا األمر يف املستقبل القريب
واقُترح إنشاء وكالة بفـضل دمـج املنظمـة الدوليـة للـهجرة ومفوضـية األمـم املتحـدة                    - ١٠٣

ذكر أن هـاتني املنظمـتني      وجـدير بالـ   . لشؤون الالجـئني، بـدالً مـن إنـشاء وكالـة جديـدة كليـاً              
إال أن االنــدماج يبــدو مــن الــصعب حتقيقــه، ألن مفوضــية األمــم . تتعاونــان فعــالً تعاونــاً وثيقــاً

املتحدة لشؤون الالجئني وكالة تابعـة لألمـم املتحـدة لـديها واليـة يف جمـال احلمايـة، باالسـتناد                     
للـهجرة ليـست جـزءاً مـن منظومـة          إىل االتفاقية املتعلقة مبركـز الالجـئني وألن املنظمـة الدوليـة             

  .األمم املتحدة وال متلك والية متعلقة باحلماية
  

  توسيع والية مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لتشمل كافة املهاجرين  -  ٢  
كبـــديل للـــدمج بـــني املنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة ومفوضـــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون    - ١٠٤

خيـار مـؤداه توسـيع واليـة تلـك املفوضـية ليـشمل كافـة                الالجئني، الذي يبـدو عـسرياً، نـوقش         
وتقتصر واليـة املفوضـية حاليـاً علـى ملتمـسي اللجـوء والالجـئني وعـدميي اجلنـسية                   . املهاجرين

ووجود كيان واحد تابع لألمم املتحدة ُيعىن بالالجئني وعـدم وجـود كيـان        . واملشردين داخلياً 
 إمهال حقوق الالجئني، الذين يـشار إلـيهم أحيانـاً           هبا ُيعىن حصريا باملهاجرين أمران أسفرا عن      

ليـست هلـم احتياجـات متعلقـة        “ اقتـصاديون ”ن  وأو مهـاجر  “ فحـسب ”على أهنم مهـاجرون     
  .باحلماية، على الرغم من أن األمر ليس كذلك يف معظم األحيان

يف وبينما يعترب توسيع والية مفوضية شؤون الالجئني معقوالً إىل حـد كـبري، خيـشى                   - ١٠٥
حال حدوث ذلك أال يلقى املهاجرون نفس االهتمـام الـذي يلقـاه الالجئـون، حيـث تكونـت                   

 مــع الالجــئني علــى مــدى أكثــر مــن لــدى تلــك املفوضــية فعــالً درايــة فنيــة تولــدت مــن العمــل
وعلـى النقـيض   . سنة، وألن األساس املعياري ألعماهلا هو االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني        ٦٠

شى البعض أيضاً أن ينتقص توسيع والية املفوضية مـن والياهتـا املتعلقـة حبمايـة     من ذلك، قد خي 
  .الالجئني املتسمة بأمهيتها الشديدة
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  إنشاء وكالة رائدة معنية باهلجرة  -  ٣  
معنيــة بــاهلجرة، ســواء داخــل منظومــة  “ وكالــة رائــدة”ال توجــد يف الوقــت احلــايل   - ١٠٦

ن والية مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني ال تغطـي           ونظراً أل . األمم املتحدة أو خارجها   
ــشؤون        ــة ب ــدة املعني ــة الرائ ــا الوكال ــسميتها باعتباره ــصوب ت ــيس مــن املست ــة املهــاجرين، ل كاف

  .اهلجرة
وملنظمة العمل الدولية والية دستورية ختوهلا محايـة العمـال املهـاجرين، وهـي تكـرس            - ١٠٧

وبينما يعرب أشخاص كـثريون احلـدود التماسـاً لعمـل           . العمالحجماً متزايداً من أعماهلا هلجرة      
وللمهـاجرين حقـوق   . الئق وحيـاة الئقـة ال يكـون املهـاجرون مجـيعهم مـن العمـال املهـاجرين              

وهذا من شأنه أن يـصعب انتـهاج منظمـة العمـل            . واحتياجات تتجاوز احلقوق املتصلة بالعمل    
  . العمالالدولية هنجاً كلياً إزاء اهلجرة يتجاوز هجرة

ولدى مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والية متينة فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان               - ١٠٨
  .إال أهنا ال متلك سوى موارد بشرية ومالية حمدودة لتنفيذ هذه الوالية. للمهاجرين

  
  إدماج املنظمة الدولية للهجرة يف األمم املتحدة، بوالية منقحة  -  ٤  

 العاملية للهجرة الدولية، يف تقريرها، أنـه قـد يبـدو منطقيـاً أن تـصبح                 الحظت اللجنة   - ١٠٩
املنظمة الدولية للهجرة جزءاً من منظومة األمم املتحدة، حفاظاً على التناسق واالتـساق داخـل            

  .املنظومة املتعددة األطراف
ا يف ذلـك    وتعمل املنظمة الدولية للهجرة فعالً يف تعاون وثيـق مـع األمـم املتحـدة، مبـ                  - ١١٠

عملها كعضو يف اجملموعة العاملية املعنيـة بـاهلجرة، وعـضويتها يف أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة                    
ولذلك، يبدو إدماج املنظمة الدولية للـهجرة يف األمـم املتحـدة وكأنـه سـبيل                . يف بلدان عديدة  

  .فعال إلنشاء منظمة للهجرة تابعة لألمم املتحدة
ال املنظمــة الدوليــة للــهجرة يف األمــم املتحــدة إىل زيــادة  كمــا ميكــن أن يــؤدي إدخــ   - ١١١

إجيابية الدور الذي تؤديه تلك املنظمة، مبا يف ذلـك جعلـها موضـع مـساءلة عـن أيـة انتـهاكات                      
  .حلقوق اإلنسان قد تتورط فيها فيما يتعلق جبملة أمور، منها احتجاز املهاجرين وعودهتم

ــه عمــالً علــى إدخــال املنظمــة    - ١١٢ ــة للــهجرة يف األمــم املتحــدة يلــزم تنقــيح   إال أن  الدولي
واليتها تنقيحاً مستفيـضاً، حبيـث تـستند بقـوة إىل اإلطـار الـدويل حلقـوق اإلنـسان، كمـا يلـزم                       

وسـيلزم  . إجراء تدريب يف هذا الصدد لكافة موظفيها، مبن فيهم موظفو كافـة املواقـع امليدانيـة          
تعلـق باحلمايـة، واسترشـادها باملعاهـدات األساسـية          منح املنظمة الدولية للهجرة والية قانونيـة ت       

الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومنها االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين               
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ومـن  . وأفراد أسرهم، كما سيلزم إدراج املبادئ الواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة يف دسـتورها       
ة للهجرة عضوية البلدان الرئيسية اليت تتمتع حالياً بوضـع          املهم أيضاً أن تكتسب املنظمة الدولي     

  .الدول املراقبة
وعالوة علـى ذلـك، ينبغـي أن تكفـل املنظمـة الدوليـة للـهجرة أال تقـوم، مـن حيـث                         - ١١٣

املبــدأ ومــن الناحيــة العمليــة، بأيــة أنــشطة يف احلاضــر واملــستقبل تتعــارض مــع القــانون الــدويل    
ولذلك، ينبغي أن تتوقف أي أنشطة متعلقـة بتـشييد وتـشغيل            . يثاقحلقوق اإلنسان ومبادئ امل   

ــاز ــاز    . مراكـــز االحتجـ ــا املقـــرر اخلـــاص، أن ُتفعـــل بـــدائل لالحتجـ ــا حيثهـ ــا، كمـ   وجـــرى هبـ
 كمــا ينبغــي أن تكفــل أن تكــون مجيــع براجمهــا املخصــصة للعــودة       ). A/HRC/20/24انظــر (

  .الطوعية املشمولة باملساعدة طوعية حقاً تنفذ باالمتثال التام ملعايري حقوق اإلنسان
وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن يتاح للمنظمة الدولية للهجرة متويل قابـل للتنبـؤ، ولـيس                  - ١١٤

 يف املائـة    ٩٧ويف الوقت احلـايل، يتخـذ أكثـر مـن           . متويالً مشاريعياً تقدمه الدول ملشاريع معينة     
ن متويل املنظمة الدولية للـهجرة شـكل تربعـات خمصـصة للمـشاريع؛ ولـذلك، يكـون للـدول              م

  .املاحنة دور كبري يف تقرير أعمال تلك املنظمة وأولوياهتا
ــة للــهجرة يف        - ١١٥ ــداعي إىل إدخــال املنظمــة الدولي ــرح ال ويعتقــد املقــرر اخلــاص أن املقت

. ات، مــع مراعــاة املــسائل املطروحــة أعــاله منظومــة األمــم املتحــدة يــستحق املزيــد مــن النقاشــ 
“ الوكالـة الرائـدة  ”أن من املتعني حتاشي أي حـل وسـط يتمثـل يف مـنح تلـك املنظمـة دور                     إال

التمــسك بإعــداد واليــة مناســبة  ســواء خــارج منظومــة األمــم املتحــدة أو داخلــها ولكــن دون   
 الدوليـة للـهجرة يف منظومـة        وعالوة على ذلك، فإنه إذا أريـد إدمـاج املنظمـة          . متعلقة باحلماية 

األمم املتحدة وأريد منحها والية متعلقة باحلماية سيظل عملها حباجـة إىل التنـسيق مـع أعمـال                  
كيانـات األمــم املتحـدة ووكاالهتــا املناســبة األخـرى الــيت تعـاجل شــؤون اهلجــرة، الـيت مــن قبيــل      

  .ولية، واليونيسيفمفوضية حقوق اإلنسان، ومفوضية شؤون الالجئني، ومنظمة العمل الد
ومنظمـة  . ودستور املنظمة الدولية للهجرة مينحها والية حمدودة نـسبياً بـشأن اهلجـرة              - ١١٦

جديدة للهجرة تابعة لألمم املتحدة يلزمها بـأن تـصبح املنظمـة الرائـدة املعنيـة بـاهلجرة مبوجـب               
لعاملية للهجرة، ونقـل    ولذلك، ميثل حل املنظمة ا    . حقوق اإلنسان /والية قانونية متعلقة باهلجرة   

  .مهامها إىل هذه الوكالة األكرب اجلديدة، إمكانية أخرى ميكن حبثها
  

  تدابري لتعزيز اإلطار املؤسسي الراهن  -  ٥  
لــيس مــن الواقعيــة يف شــيء اعتقــاد أن االتفــاق علــى إطــار مؤســسي جديــد للــهجرة   - ١١٧

 ويف الوقــت نفــسه، هنــاك .داخــل األمــم املتحــدة ســيتم التوصــل إليــه يف أي وقــت جــد قريــب 

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/24�
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وهذا ميكن حتقيقه جبملة أمور، منـها       . حاجة إىل النظر يف تدابري لتعزيز اإلطار املؤسسي الراهن        
وقـد نـص مـشروع قـرار اللجنـة الثانيـة            . إجراء حوارات رفيعة املستوى علـى حنـو أكثـر تـواتراً           

. ث ســنوات علــى ضــرورة إجــراء حــوار رفيــع املــستوى كــل ثــال٢٠١٢للجمعيــة العامــة عــام 
  .يؤسف له أن ذلك االقتراح مل ُيدرج يف النص النهائي للقرار ومما

اهلجـرة وحقـوق   ”وعلى النحـو املقتـرح يف تقريـر مفوضـية حقـوق اإلنـسان املعنـون               - ١١٨
، فـإن إنـشاء منـرب دائـم         “حتسني إدارة اهلجـرة الدوليـة باالسـتناد إىل حقـوق اإلنـسان            : اإلنسان

 حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين سـيجعل مـن املمكـن حـدوث تفاعـل                 داخل األمـم املتحـدة معـين      
ومنهم الدول األعضاء، والوكـاالت األعـضاء       (منتظم بني كافة أصحاب املصلحة ذوي الصلة        

يف اجملموعــة العامليــة املعنيــة بــاهلجرة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى، واجملتمــع املــدين،   
  .ة من املسائل الشاملة املتعلقة حبقوق اإلنسان واهلجرةبشأن طائفة كبري) واملهاجرون أنفسهم

وفضالً عن ذلك، ينبغي موالة ترشيد أعمال اجملموعة العاملية املعنيـة بـاهلجرة وتعزيـز                 - ١١٩
وتتـسم واليـة مفوضـية حقـوق اإلنـسان ودرايتـها الفنيـة              . إطار عملها املتعلـق حبقـوق اإلنـسان       
  .بأمهية بالغة يف هذا الصدداملتعلقتني باهلجرة وحقوق اإلنسان 

ــاهلجرة         - ١٢٠ ــاملي املعــين ب ــدى الع ــدعو إىل إدخــال املنت ــضاً مقترحــات ت ــاك أي وكانــت هن
ويعتقـد  . وهـذا ال يبـدو أمـراً جـد واقعـي يف املـستقبل القريـب               . والتنمية يف بنية األمـم املتحـدة      

 تــواتراً، كــل ثــالث املقــرر اخلــاص أنــه إذا تــسىن إجــراء احلــوار الرفيــع املــستوى بــصورة أكثــر  
سنوات على سبيل املثال، ميكن أن يكمل املنتدى العاملي عمليـة األمـم املتحـدة هـذه وأن يتـيح             

  .للدول الفرصة كي تتناقش بصورة غري رمسية خارج بيئة األمم املتحدة
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  االستنتاجات والتوصيات  -رابعا   
  االستنتاجات  -ألف   

 غـري رمسـي، وخمصـصاً، وغـري ملـزم، حبيـث             تكتسب إدارة اهلجـرة بـاطراد طابعـاً         - ١٢١
تكون قيادهتا للدول وجتري إىل حد بعيد خارج إطار األمم املتحدة، يف منتديات من قبيـل                

وهـذا يـؤدي إىل     . املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية والعمليـات االستـشارية اإلقليميـة          
ابطــة بآليــات الرصــد املعيــاري انعــدام املــساءلة والرصــد واإلشــراف، واالفتقــار إىل صــلة ر

  .الرمسية املنشأة داخل األمم املتحدة
وهناك بالتايل حاجة إىل تعزيز البعد احلقوقي اإلنساين يف اإلدارة العاملية للهجرة،     - ١٢٢

مبا يف ذلك تعزيزها من حيث املساءلة، وهناك أيـضاً حاجـة إىل إعادتـه إىل األمـم املتحـدة،                    
وقـد شـوهد    . مؤسسي متعلق باهلجرة يستند إىل األمـم املتحـدة        بوسائل تشمل إنشاء إطار     

علــى مــدى العقــد املاضــي قــدر كــبري مــن التحــرك واالهتمــام، تبــدياً يف احلــوارين الرفيعــي  
ــاهلجرة       ــشاء املنتــدى العــاملي املعــين ب ــة، ويف إن ــة والتنمي ــاهلجرة الدولي ــتعلقني ب املــستوى امل

هلجرة، واالزديــاد املــشهود مــؤخراً يف عــدد أعــضاء  والتنميــة، واجملموعــة العامليــة املعنيــة بــا 
املنظمة الدولية للهجرة، فضالً عـن إعـداد مبـادرات إقليميـة، سـواء عـن طريـق املنظمـات             

ولــذلك، يبــدو أن هنــاك بعــض االعتــراف  . اإلقليميــة أو العمليــات االستــشارية اإلقليميــة 
  .باحلاجة إىل مزيد من اإلدارة للهجرة

ــز   - ١٢٣ ــسه     وميكــن أن تلت ــاظ يف الوقــت نف ــع االحتف ــادة إدارة اهلجــرة م ــدول بزي م ال
  .بسيادهتا فيما يتعلق بتقرير َمن يدخل إقليمها وَمن يقيم فيه

ــة الـــدول،     - ١٢٤ ــداً لكافـ ــة للـــهجرة مفيـ ــا وســـوف يكـــون حتـــسني اإلدارة العامليـ  ألهنـ
ومـن شـأن    . يـة تستطيع معاجلة ظـاهرة عامليـة جمـرد معاجلـة إفراديـة أو ثنائيـة، بـل وإقليم                  ال

. تعزيــز اإلدارة أن يــسمح بتحــسني تقاســم املــسؤولية مــن جانــب الــدول املرتبطــة بــاهلجرة
مفيــداً للنقاشــات غــري الرمسيــة وبينمــا يــوفر املنتــدى العــاملي املعــين بــاهلجرة والتنميــة حمفــالً 

. جـرة  األمم املتحدة بشأن اهل    الدول، ينبغي أال يعترب بديالً عن النقاشات اليت جتري يف          بني
أن ازدياد تواتر احلوارات الرفيعة املستوى ميكن أن يؤدي إىل صالت وتآزرات أوثق         كما

  .بني النقاشات داخل األمم املتحدة وخارجها
والعــدد املتنــامي للعمليــات االستــشارية اإلقليميــة ميــن أن يكــون مبثابــة ممارســات   - ١٢٥

وبينما ميكن أن يـسهم   . زدواج والتناقض لبناء الثقة، وإن كان ممكناً أيضاً أن يؤدي إىل اال         
التعــاون الثنــائي واإلقليمــي، مبــا فيــه التعــاون عــن طريــق العمليــات الــيت مــن هــذا القبيــل     
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واملنظمات اإلقليمية واالتفاقات الثنائية، يف تناسق اإلدارة العاملية للهجرة، جيب أن تراعي       
نبغي، يف هذا الصدد، أن تكـون       هذه املبادرات متاماً احترام حقوق اإلنسان للمهاجرين وي       

  .شفافة، مقترنة بآليات رصد ومساءلة فعالة
وينبغي النظر إىل املهـاجرين، أوالً وقبـل كـل شـيء، علـى أهنـم بـشر هلـم حقـوق                      - ١٢٦

ــة   ــسوا جمــرد أدوات للتنمي ــسانية أصــيلة ولي ــاك حاجــة إىل إطــار   . إن ــصدد، هن ويف هــذا ال
 ومىت نظرنا إىل اهلجرة مـن زاويـة حقـوق اإلنـسان             .حقوقي إنساين لإلدارة العاملية للهجرة    

 على حتقيق إمكاناهتا باعتبارها أداة متكننـا مـن    - وعندئذ فحسب    -ستكون قادرة عندئذ    
ولذلك، جيب أن يكون اإلطار العاملي حلقوق اإلنـسان دلـيالً هاديـاً    . حتقيق التنمية البشرية  

أحنـاء منظومـة األمـم املتحـدة ذات الـصلة           لكافة أشكال التعاون والربجمة اإلمنائيني يف شىت        
  .باهلجرة

  
  التوصيات  -باء   

  توصيات للدول  -  ١  
ينبغي أن تنشئ الدول مجيعها سياسات هجرة وطنية شاملة متماسكة قائمة علـى          - ١٢٧

للـــهجرة غـــري “ عوامـــل اجلـــذب”وينبغـــي أن تعـــاجل هـــذه الـــسياسات . حقـــوق اإلنـــسان
احتيـاج للعمـال املهـاجرين يف دول املقـصد، مبـن فـيهم       املشروعة، أي غري املعترف بـه مـن    

ــاظر إىل فــتح مزيــد مــن قنــوات اهلجــرة     والعمــال ذو  املهــارات املنخفــضة، واالحتيــاج املن
 حــاالت اهلجــرة غــري الــشرعية، والتقليــل مــن نقــصانالــشرعية، الــيت ميكــن أن تــؤدي إىل 

والتقليــل مــن فقــدان   هتريــب املهــاجرين، وتقليــل اســتغالل املهــاجرين غــري الــشرعيني،       
أربـــاب العمـــل املخـــالفني ”ويف هـــذا الـــصدد، جيـــب أن تـــضمن الـــدول معاقبـــة . األرواح
، واملعاقبة على استغالل العمال، وأن تضمن إمكانية جلـوء املهـاجرين، مبـن فـيهم                “للقانون

ذوو األوضاع غري الـشرعية، إىل احملـاكم وهيئـات التحكـيم الوطنيـة الـيت ينبغـي أن تطبـق                    
وينبغـي أن   . و فعـال معاهـدات حقـوق اإلنـسان الدوليـة عنـد تـوفري اجلـرب املناسـب                  على حن 

يفصل بني إنفاذ قوانني اهلجرة واخلدمات العامـة، وأن حتـسن      “ عازالً اًجدار”تنشئ الدول   
مجع البيانات واملؤشرات يف مجيع اجملاالت ذات الصلة باهلجرة، عمالً علـى اختـاذ قـرارات                

 .ساتمدروسة متعلقة بالسيا

وجيب أن تكفل الدول الشفافية باالتفاقات الثنائية املتعلقة باملهاجرين، واآلليات            - ١٢٨
التعاونية اإلقليمية واألقاليمية، اليت من قبيل العمليات االستـشارية اإلقليميـة، وأن تـضمن          

  .حقوق اإلنسان للمهاجرين، وتكفل املساءلة
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 إطــار مؤســسي أقــوى للــهجرة يف األمــم  الــدول باحلاجــة إىل وينبغــي أن تعتــرف  - ١٢٩
وهــذا ميكــن أن يكــون لــه، بــدوره، أثــر إجيــايب علــى  . املتحــدة يــستند إىل حقــوق اإلنــسان

اإلدارة غري الرمسية للهجرة خارج األمم املتحدة، مبا يف ذلك املنتدى العاملي املعين باهلجرة   
ث املقــرر اخلــاص كافــة ويف هــذا الــصدد، حيــ. والتنميــة والعمليــات االستــشارية اإلقليميــة

الدول األعضاء باألمم املتحدة على النظر يف إمكانيـة إنـشاء منظمـة جديـدة تتمتـع بواليـة                   
وهـذا ميكـن حتقيقـه، يف مجلـة أمـور، بإدخـال منظمـة اهلجـرة                 . معينة بـشأن اهلجـرة الدوليـة      

ء إال أن املقــرر اخلــاص يالحــظ أن هــذا يقتــضي إعطــا . الدوليــة يف منظومــة األمــم املتحــدة
منظمة اهلجرة الدولية واليـة منقحـة، ينبغـي أن تـشمل يف جوهرهـا محايـة حقـوق اإلنـسان                     

“ القائمة على أساس املنظمة الدوليـة للـهجرة       ”كما ينبغي تزويد الوكالة     . جلميع املهاجرين 
  .موارد كافية، ال تكون جمرد موارد مشاريعية الدافع

يع معاهدات األمم املتحـدة الرئيـسية       وينبغي أن تنظر الدول يف التصديق على مج         - ١٣٠
املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليهـا بعـد، ومنـها االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق                     
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، فضالً عن املعاهدات ذات الـصلة األخـرى، ومنـها               

جــئني، واالتفاقيــة املتعلقــة اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، واالتفاقيــة املتعلقــة مبركــز الال 
  .خبفض حاالت انعدام اجلنسية

ــدول إدراج حقــوق اإلنــس    - ١٣١ ــة  وينبغــي أن تكفــل ال ان للمهــاجرين يف خطــة التنمي
  .٢٠١٥بعد عام  ملا
  
  توصيات متصلة باحلوار الرفيع املستوى املتعلق باهلجرة الدولية  )أ(

 حلظة  ٢٠١٣ة الدولية املقرر عقده يف      ميثل احلوار الرفيع املستوى املتعلق باهلجر       - ١٣٢
  .هامة للتفكري يف مراعاة تعميم حقوق اإلنسان يف مجيع جوانب مناقشة اهلجرة

ينبغي أن تنظر الدول يف إجراء احلوارات الرفيعة املستوى على حنو أكثر تواتراً،               - ١٣٣
عمليــة كــل ثــالث ســنوات علــى ســبيل املثــال، وينبغــي أن تكــون هــذه احلــوارات تفاعليــة 
  .املنحى، وأن تصدر عن كل منها وثيقة ختامية متفاوض عليها تستند إىل احلقوق

ينبغي أن تكون حقـوق اإلنـسان مـسألة شـاملة تثـري كافـة النقاشـات يف احلـوار              - ١٣٤
  :الرفيع املستوى، كما ينبغي أن تنظر الدول يف طرح املسائل التالية

شروعني، اللـذين ال ينبغـي اعتبارمهـا    إلغاء جترمي الـدخول واإلقامـة غـري املـ         )أ(  
  أبداً جرميتني؛
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ــدائل       )ب(   ــشاء ب ــشرعيني، وإن ــة املهــاجرين غــري ال نبــذ االحتجــاز كــأداة ملعامل
  لالحتجاز؛

  تدابري لضمان التوعية حبقوق اإلنسان للمهاجرين؛  )ج(  
تدابري ملكافحة كراهية األجانب وما يتولد عن كراهية األجانب من عنف             )د(  
  هاجرين؛ضد امل

  تدابري لضمان احلماية الفعالة حلقوق الطفل يف دول العبور ودول املقصد؛  )هـ(  
تــدابري للتمتــع بكافــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، ومنــها     )و(  

احلقــوق يف التعلــيم، والــصحة، والــضمان االجتمــاعي، واملــسكن املالئــم وحقــوق العمــل،  
  ملهاجرون غري الشرعيني؛لكافة املهاجرين، مبن فيهم ا

ــد        )ز(   ــى احلــدود، ســواء عن ــاجرين عل ــسان للمه ــوق اإلن ــضمان حق ــدابري ل ت
  الدخول أو أثناء إجراءات الطرد؛

تدابري لضمان إمكانية جلوء املهاجرين الفعال إىل املؤسسات املستقلة فيمـا             )ح(  
  .خيتص بكافة ما يواجهونه من انتهاكات حلقوق اإلنسان

  
  علق باملنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنميةتوصيات تت  )ب( 

ينبغي أن حتدد الدول نتائج ملموسة بدرجة أكرب تسفر عنها اجتماعات املنتـدى               - ١٣٥
العاملي املعين باهلجرة والتنمية وأن تنظر، يف هذا الصدد، يف اعتماد وثيقة ختامية رمسيـة يف          

ليـة ملتابعـة ورصـد تنفيـذ توصـيات          هناية كل اجتماع مـن هـذه االجتماعـات، وأن تنـشئ آ            
  .املنتدى العاملي

  .ينبغي أن تنظر الدول يف تعزيز اشتراك اجملتمع املدين يف املنتدى العاملي  - ١٣٦
ينبغــي أن يركــز املنتــدى العــاملي بدرجــة أكــرب علــى حقــوق اإلنــسان، مــع عقــد      - ١٣٧

، مبـا فيهـا حقـوق       اجتماعات موائد مستديرة تتنـاول مـسائل حقـوق اإلنـسان ذات الـصلة             
املهاجرين ذوي األوضاع غـري الـشرعية، ومراعـاة تعمـيم حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين يف                   

  .كافة أعمال املنتدى
كما ينبغي أن ينظـر املنتـدى العـاملي يف مناقـشة املواضـيع املتـصلة بـاهلجرة بـصفة                      - ١٣٨

  .عامة، وأال ينظر إليها بالضرورة من منظور إمنائي
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يعتمد املنتدى العاملي أكثر من ذي قبل على الدرايـة الفنيـة للمجموعـة          ينبغي أن     - ١٣٩
، وينبغـي دعـوة آليـات حقـوق         )مبـا فيهـا مفوضـية حقـوق اإلنـسان         (العاملية املعنية بـاهلجرة     

ــاول جــدول أعمــال       ــصورة منتظمــة يف تن اإلنــسان التابعــة لألمــم املتحــدة إىل االشــتراك ب
  .املنتدى العاملي

  
   حقوق اإلنسانتوصيات جمللس  -  ٢  

حيث املقرر اخلاص جملـس حقـوق اإلنـسان علـى تعمـيم مراعـاة حقـوق اإلنـسان                     - ١٤٠
ــسان       ــه، كلمــا كــان ذلــك مناســباً، وعلــى معاجلــة حقــوق اإلن ــة أعمال للمهــاجرين يف كاف
للمهاجرين يف حلقات نقاشه السنوية الـيت تتنـاول، فيمـا تتنـاول، حقـوق الطفـل وحقـوق                   

  .املرأة
أن ينظر جملس حقوق اإلنسان يف عقـد حلقـة نقـاش سـنوية بـشأن حقـوق                  ينبغي    - ١٤١

  .اإلنسان للمهاجرين، مع اختالف التركيز املواضيعي كل سنة
  

  توصيات لألمني العام  -  ٣  
حيث املقرر اخلاص األمني العام على إبداء رؤيا واضحة وقيادة قويـة فيمـا يتعلـق                  - ١٤٢

ــهض خبطــة األعمــال املت   ــاهلجرة، وأن ين ــدها    ب ــم املتحــدة، حبيــث يزي ــاهلجرة يف األم ــة ب علق
  .وضوحاً للعيان ويكفل اعتماد إطار حقوقي إنساين للهجرة داخل منظومة األمم املتحدة

ينبغــي أن يــسعى األمــني العــام جاهــداً إىل تعزيــز اجملموعــة العامليــة املعنيــة بــاهلجرة   - ١٤٣
ــز دور اجملموعــ    ــه وتوجيهــه، مبــا يف ذلــك تعزي ة فيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنــسان   بفــضل قيادت

  .للمهاجرين
  


