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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 2018آذار/مارس  23 -شباط/فرباير  26
 من جدول األعمال 3و 2البندان 

اإلنسررران حلقررروق  التقريرررر السررروو  ألمررروت اة رررا األت ررردة السرررا  
 السا ية واة ني العام وتقارير األموضية

 والسياسرية واقتتاراةية تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، األدنيرة
 واقجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التومية

وتوجيهات عملية بشرنن محايرة حقروق اإلنسران للمهراجريي الر يي  باةئ   
 يعيشون يف ظل أوضاع هشة

 تقرير  موت اة ا األت دة السا   حلقوق اإلنسان  

 موجز  
، الدددقل   ددد  ف ددد  35/17يُقددددهذ  دددقا العقريدددر عمددد ح وقدددرار   ددد   قدددو  ا   دددان  

كاح يف رائسة اره مشار أن يقرتح، ابععباجمل   إىل مفوض األمم املعحدة ال امي حلقو  ا   ان 
 موعدددة اللامل دددةوع ل م الفريدددل اللامددد  امللدددح ابق دددرة و قدددو  ا   دددان وامل دددا   ا ن دددا  ة العدددا

لدددقين اجرين اامللن دددة ابق دددرة، مبددداات وموج  دددا  عم  دددة وشدددنن لايدددة  قدددو  ا   دددان ل م ددد
 قريراح عدن ذلد يقدذ م القا مة، وأنيل شون يف ظ  أوضاع  شة، اسعناااح إىل القواعد القا و  ة 

 إىل اجمل   يف اورم  ال اولة والث ثني.
ورغددم أن اق ددرة أنددن أن منددون بروددة إناو ددة  ناجملددن األفددراا واجملعملددا  ا   ددة وم ددعف د  

من ا الب دان األص  ة وو دان اللبور وو ددان املقددد، فدمن مدن الواضدن أن  دزوح أشدلا  وشدن  
يف ظددد  أوضددداع  شدددة  دددو أمدددر يددددعو إىل الق دددل الشدددديد مدددن من دددور  قدددو   نل  دددم يل شدددون

ا   دددان. وعنددددما يعلدددقر مددددن م امل ددداجرين ضدددمن فةدددة ال جةدددني القا و  دددة ا دددداة،  دددد يندددون 
لنفالدة ا ددرتاذ  قددو  م ا   ددا  ة ولايع ددا وإعماقددا أق ددة جاصددة. و ددد ةعددا  ول دد م إىل لايددة 

 ا وال روف الديت ي دافرون ف  دا أو يواج ولدا لددهل وصدوقم إىل جاصة و ب  األوضاع اليت مركو 
وج ع م، أو و ب  مساهتم الشلد ة، كال ن أو اقوية ا ن ا  ة أو ا عا ة أو احلالدة الددح ة. 
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ومركدز املبدداات والعوج  ددا  الددواراة يف إضدافة قددقا العقريددر ع ددن  الدة  قددو  ا   ددان ل م دداجرين 
 مبوج  االمفا  ة اخلاصة ووضع ال جةني، ولندن م يل شدون يف ظد  القين  د ال يلعربون الجةني

أوضدداع  شددة، وةعدداجون، مددن م، إىل احلمايددة الدديت ةددل قددم احلدددول ع   ددا والدديت يوفر ددا ا  ددار 
 الدويل حلقو  ا   ان.

واملباات املقكورة م عمدة مباشرة من القا ون الدويل حلقو  ا   ان وامللايري الدول دة  
د  املمارسدا  الدول دة ذا   الد ة. أما العوج  ا  اليت م دي كد  مبددأ مدن م د  املبداات، فعفداجمل

الف دد ن و ددي مدددممة مل دداعدة الدددول عوا  ددا  امللن ددة األجددرهلت ع ددن وضددع مددداوري منفدد  
لاية وإعمال  قو  امل اجرين القين يل شون يف ظ  أوضاع  شة وع دن ملزيدز م د  العدداوري 

 أو العف ددريا  ومددن  ف دد ا، الدددنو  م دد  مددن م ددعمدة موج  ددا   دديو  ومنف دق ا ورصددد ا.
لدددداارة عدددن   ةدددا  ملا ددددا   قدددو  ا   دددان الدول دددة واملن فدددني ا احل  دددة ذا  العوصددد ا 

وددددددوالط  يف إ ددددددار ا جددددددراجملا  اخلاصددددددة العاولددددددة جمل دددددد   قددددددو  ا   ددددددان، ومددددددن مددددددداار 
 أجرهل. جبرية
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  قد ة -أوقا  
، الدقل   د  ف د  اجمل د  35/17العقرير عم ح وقرار   د   قدو  ا   دان يُقدهذ  قا  -1

إىل مفددوض األمددم املعحدددة ال ددامي حلقددو  ا   ددان أن يقددرتح، ابععبدداره مشدداركاح يف رائسددة الفريددل 
اللامدد  امللددح ابق ددرة و قددو  ا   ددان وامل دداواة وددني ا ن ددني العدداوع ل م موعددة اللامل ددة امللن ددة 

باات وموج  ا  عم  ة وشنن لايدة  قدو  ا   دان ل م داجرين الدقين يل شدون يف ، مت1عابق رة
ظ  أوضاع  شة، اسعناااح إىل القواعد القا و  ة امللمول هبا، وأن يقدذ مقريراح عن ذل  إىل اجمل   

ومدددددددرا املبددددددداات والعوج  دددددددا  املدددددددقكورة يف إضدددددددافة قدددددددقا العقريدددددددر  يف اورمددددددد  ال ددددددداولة والث ثدددددددني.
 ت.A/HRC/37/34/Add.1ع
 ،2017مشدرين األول/أكعدوور  23ووناجمل ع ن ذلد ، وج دم مفوضد ة  قدو  ا   دان، يف  -2

مقكرة شفوية إىل الدول األع اجمل واملن مدا  احلنوم دة الدول دة واملن مدا  غدري احلنوم دة م دعم  
  ف  دددا آراجمل دددا ومه ددد  ف  دددا موافاهتدددا مبل ومدددا  ذا  صددد ة ونهدددا  مشدددروع املبددداات والعوج  دددا

وم دمو   هبدددف وضدع  ددقه الوث قددة يف صد اع ا الن ا  ددة ومقدددأ ا إىل اجمل د . و ُ دد  إىل الدددول 
األع اجمل أي اح أن مقدذ مل ومدا  عدن املمارسدا  الواعددة املعبلدة يف  دال ملزيدز  قدو  ا   دان 
ل م اجرين القين يل شون يف ظد  أوضداع  شدة ولايع دا. و دد ورا  م داقا  جه دة مدن اول 

 .ت2عا   نوم ة اول ة ومن ما  غري  نوم ة وجرباجملومن م
و دد   ددر   دد   قددو  ا   ددان مددن  بد  يف مشددروع  ددقه املبدداات والعوج  ددا . وُأشددري  -3

إل  ا يف العقريرين ال قين  دمع ما مفوض ة  قدو  ا   دان إىل اجمل د  يف اورم د  الثالثدة والث ثدني 
ت. وأييت  ددددددقا العقريددددددر معاولددددددة ل عقريددددددر A/HRC/36/42ت وال ااسددددددة والث ثددددددني عA/HRC/33/67ع
ت املقدددمني إىل اجمل دد  يف اورمدد  A/HRC/34/CRP.1ت وور ددة غرفددة االجعماعددا  عA/HRC/34/31ع

الراولددة والث ثددني، و ددو مبثاوددة مقريددر مر  ددي عددن م دد  املبدداات والعوج  ددا . وأ ددر  الدددول عم  ددة 
مدددن  51ويف الفقدددرة  32/14يف  دددرار اجمل ددد   وضدددع املبددداات والعوج  دددا  واعدددم إىل مواصددد ع ا

  .ت3عإع ن   ويور  من أج  ال جةني وامل اجرين، ع ن سب   املثال
ووضدددع الفريدددل اللامددد  امللدددح ابق دددرة و قدددو  ا   دددان وامل ددداواة ودددني ا ن دددني العددداوع  -4

 يف رائسدة الفريدل،  دقه ل م موعة اللامل ة امللن ة ابق رة، وق ااة املفوض ال امي ابععباره مشاركاح 

__________ 

يعدددنلم الفريدددل اللامددد  امللدددح ابق دددرة و قدددو  ا   دددان وامل ددداواة ودددني ا ن دددني مدددن اق ةدددا  العال دددة  من مدددة اللمددد   ت1ع
الدول دددةا واملن مدددة الدول دددة ل   دددرةا ومفواضددد ة األمدددم املعحددددة ال دددام ة حلقدددو  ا   دددانا ومفوضددد ة األمدددم املعحددددة 

لشددنون ال جةددنيا ومن مددة األمددم املعحدددة ل هفولددةا ومن مددة األمددم املعحدددة ل رتو ددة والل ددم والثقافددةا و  ةددة  ال ددام ة
األمم املعحدة ل م اواة وني ا ن ني و نني املرأةا ومنع  األمم املعحددة امللدح ابمللددرا  وا رأدةا وجاملدة األمدم 

 ع  ك  من مفوض ة  قو  ا   ان و  ةة األمم املعحدة ل مرأة. ويشرت  يف رائس املعحدةا ومن مة الدحة اللامل ة.
اب ضددافة إىل امل دداقا  الدديت ورا  مددن عدددا كبددري مددن املن مددا  غددري احلنوم ددة واخلددرباجمل، ورا  م دداقا  مددن  ت2ع

بددددني، ولبنددددان، االحتدددداا األورول والدددددول العال ددددة  إيهال ددددا، ومرك ددددا، وسدددد وف ن ا، وال ددددويد وسوي ددددرا، واللددددرا ، والف 
الشددددمال ة، وموريشدددد وس. وأنددددن اال دددد ع ع ددددن  ددددقه  آيرلنددددداومالهددددة، واملم نددددة املعحدددددة لربيها  ددددا الل مددددن و 

  امل اقا  يف الدفحة اخلاصة ابق رة ع ن املو ع الشبني ملفوض ة  قو  ا   ان 
www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx. 

، الوث قدددة اخلعام ددددة ل جعمددداع اللددداذ الرف دددع امل ددددعوهل امللدددح  ركدددا  الندددزوح النددددربهل 71/1ار ا مل دددة اللامدددة  دددر  ت3ع
 ل جةني وامل اجرين.
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املباات والعوج  ا  من ج ل عم  ة  ا مة ع دن  قدو  ا   دان وع دن ملددا اخلدرباجمل وأصدحا  
املد حة، و ي عم  ة فُعن اب  املشاركة ف  ا  م ع امللن ني ابألمر. وُب دد  دقه املبداارة الادرض 

مشددد  ع موسددد ع "، أال و دددو األساسدددي املل دددن ل فريدددل اللامددد  امللدددح ابق دددرة، وفقددداح الجعداصدددام 
مشد  ع اععمداا ُلُدد  "و " هدا  مهب دل ع دع الدددنو  وامللدايري الدول دة وا    م دة املعل قددة ابق درة

 .ت4ع"أكثر ام ا اح ومشوالح إزاجمل م نلة اق رة الدول ة
و  راح الععبارا  احلد األ دن للدا الن مدا ، يع دمن  دقا العقريدر مقدمدة و ا مدة غدري  -5

 العوج  ددا  جا دد  إىل مبدددأح، 20 العقريددر  ددقا إضددافة ومع ددمن ابملددده حا  الر   دد ة. دددرية 
ا وشددددرو  ا. ويعمثدددد  الاددددرض مددددن العوج  ددددا  يف مزويددددد الدددددول وأصددددحا  املددددد حة هبدددد املرمبهدددة
املمارسدددا  الف ددد ن الدول دددة وشدددنن ا دددرتاذ  قدددو  ا   دددان  إبرشدددااا  م دددعمدة مدددناآلجدددرين 

ظددد  أوضددداع  شدددة. ويبدددني الفدددرع األجدددري مدددن ا ضدددافة األسددداس  ل م ددداجرين الدددقين يل شدددون يف
القا وين القل م عند إل   م   املباات، امل دعمدة مدن القدا ون الددويل حلقدو  ا   دان ومدا يعدد  

 و  من فروع القا ون،     اال ع اجمل. 

  علو ات أساسية -اثنياا  
، مبددددن فدددد  م اللديددددد مددددن إن  قددددو  ا   ددددان مل يددددني امل دددداجرين يف ع ددددع أ دددداجمل اللددددام -6

امل دداجرين يف سدد ا   ركددا  النددزوح النددربهل أو امللع هددة، ال حت ددن  مايددة كاف ددة أو  ددي ملرضددة 
 خلهر اال ع ا .

و ددد أ ددر  ا مل ددة اللامددة، يف إعدد ن   ويددور  مددن أجدد  ال جةددني وامل دداجرين، ابلهدداوع  -7
  البشدددرل يف  الدددة منقددد  اا مدددة. فمندددق أ ددددذ اللددددور، وا دددن"امللقدددد حلركدددا  الندددزوح امللاصدددرة  

مدن الندزاع  فبلض الناس يعنق ون  ثاح عن فر  ا عدااية وآفا  جديدة. و نما ينعق  آجدرون  درابح 
امل ددد ن أو الفقدددر أو ا لدددداذ األمدددن الادددقا ي أو االضددده اا أو ا ر دددا  أو ا ع اكدددا  وبددداوزا  

اددري املنددا  أو النددواري الهب ل ددة  قددو  ا   ددان. وينعقدد  آجددرون أي دداح و ددب  اآلتر ال دد ب ة لع
وعاري املنا ت أو عوام  و ة ة أجرهل. و  وينعق  النثدريون مددفوعني اح عاليت رمبا ينون ول  ا مرمبه

. وأشددار األمددني اللدداذ أي دداح إىل أن ع ددن الددرغم مددن العوسدد ع العدددرني ت5عمبددزي  مددن  ددقه األسددبا 
شدلا  ي دهرون إىل ماداارة اطر دم ألسدبا  ل حماية املقدمة إىل ال جةني، فمن اللديد من األ

، A/70/59ال مدج  يف  هدا  ملريدم ال جدل الدوارا يف االمفا  دة اخلاصدة ووضدع ال جةدني عا  در 
 . ت6عت18الفقرة 

__________ 

 _www.globalmigrationgroup.org/system/files/uploads/documents/Final_GMG_Terms_of ا  ر ت4ع

Reference_prioritized.pdf. 
 امللعمد مبوج  امفا  ة األمم املعحدة ا  ارية وشنن ماري املنا . ابري ا  ر أي اح ايباجة امفا   ت5ع
جددار  و دددالم األصددد  ة والددقين  ددد ال يلعددربون الجةددني مبوجدد  القددا ون الددددويل أو  املوجددواين ابألشددلا ف مددا يعل ددل  ت6ع

 Persons in need of" ا عدااة إىل و ددالم، ا  درا    مدي ولندن م  دد ةعداجون، يف ظدروف مل ندة، إىل لايدة مدن 

international protection”, June 2017 معاح ع ن املو ع ،www.refworld.org/docid/596787734.html. 
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ورغددم أن اق ددرة أنددن أن منددون بروددة إناو ددة  ناجملددن األفددراا واجملعملددا  ا   ددة وم ددعف د  -8
اللبدور وو ددان املقددد، فدمن مدن الواضدن أن  دزوح أشدلا  وشدن  من ا الب دان األص  ة وو ددان 

نل  م يل شون يف ظ  أوضاع  شة  و أمر يدعو إىل الق ل الشديد من من ور  قو  ا   دان 
ت. وعندددما يعلددقر مدددن م امل دداجرين ضددمن فةددة ال جةددني القا و  ددة 27، الفقددرة A/HRC/31/35ع

ا   ددا  ة ولايع دا وإعماقدا أق دة جاصدة. و دد ةعددا  ا دداة،  دد يندون لنفالدة ا درتاذ  قدو  م 
ولددض امل دداجرين إىل لايددة جاصددة و ددب  األوضدداع الدديت مركو ددا وال ددروف الدديت ي ددافرون ف  ددا أو 
يواج ولا لدهل وصوقم إىل وج ع م، أو و ب  مساهتم الشلد ة، كال ن أو اقوية ا ن ا  ة أو 

 ا عا ة أو احلالة الدح ة. 
ملبددداات والعوج  دددا  الدددواراة يف إضدددافة قدددقا العقريدددر ع دددن  الدددة  قدددو  ا   دددان ومركدددز ا -٩

ل م ددداجرين الدددقين  دددد ال يلعدددربون الجةدددني مبوجددد  االمفا  دددة اخلاصدددة ووضدددع ال جةدددني، ولندددن م 
يل شون يف ظد  أوضداع  شدة، وةعداجون، مدن م، إىل احلمايدة الديت يوفر دا ا  دار الددويل حلقدو  

ت. ف م دددع األشدددلا ، مبدددن فددد  م غدددري املدددوا نني، قدددم  قدددو  مبوجددد  A/HRC/33/67ا   دددان ع
القا ون الدويل حلقو  ا   ان وامللايري ذا  الد ة، و ي  قو  من امل م كفالة ا رتام دا. ومدن 
امل م أي اح كفالة  قه ال ماان  ا داة لألشدلا  الدقين ةدل قدم احلددول ع دن لايدة جاصدة 

ل جةدني وم عم دي ال  دوجمل احلددول ع دن لايدة جاصدة مبوجد  مبوجد  الددنو  الدول دة. وةدل 
. و دددد اعرتفدددم صدددنو  اول دددة ادددداة أي ددداح مبدددا ل فةدددا  األجدددرهل مدددن ت7عالقدددا ون الددددويل ل جةدددني

األشلا ، مث  األ فال واألشلا  املعهَ ر هبم واللمال امل اجرين واألشلا  عدأي ا ن د ة 
وضع  قه املباات  أ  وال .ت8ع ع اجا  جاصةواألشلا  ذول ا عا ة، من  قو  إ  ان وا

 والعوج  ا  ابحلقو  ا داة املنفولة ققه الفةا  وغري ا من فةا  األشلا  الناز ني.
كدا ون   10و بجمل  اجملعمع الدويل ا عد ن اللداملي حلقدو  ا   دان، لددهل اععمدااه إطه يف  -10

ع ددع الشددلو  واألمددم. فقددد  دددا ا عدد ن ، ابععبدداره مل دداراح مشددرتكاح وددني 1٩48األول/اي ددمرب 
ألول مددرة يف يريددب البشددرية احلددد األاو مددن احلقددو  املد  ددة وال  اسدد ة واال عدددااية واالجعماع ددة 
والثقاف ددة الدديت ينباددي  م ددع البشددر أن يعمعلددوا هبددا. وال   ددز الشددرعة الدول ددة حلقددو  ا   ددان عأل 

دويل اخلدا  ابحلقدو  املد  دة وال  اسد ة والل دد الددويل ا ع ن اللاملي حلقو  ا   ان والل د الد
اخلددا  ابحلقددو  اال عدددااية واالجعماع ددة والثقاف ددةت وددني املددوا نني وغددري املددوا نني إال ف مددا يعل ددل 

__________ 

 جةددني ع ددع األشددلا  الددقين ي ددعوفون ملددايري صددفة ال جددل مبوجدد  القددا ون الدددويل اليلعددرب القددا ون الدددويل  ت7ع
مفا  ددة خلدددو ، االاوا  اصدد ني ع ددن اعددرتاف رمسددي هبددقه الدددفة أذ ال. وا  ددر، ع ددن وجدد  ل جةددني، سددواجمل كددا 

لديت حتندم امل دا ر اخلاصدة ا، واالمفا  دة 1٩67والربوموكول امل حل هبا للداذ  1٩51اخلاصة ووضع ال جةني للاذ 
 مبشن   ال جةني يف أفريق ا، وإع ن  ر اجنة وشنن ال جةني.

وروموكول منع و مع وملا بدة االبدار ابألشدلا ، وةاصدة الن داجمل واأل فدال، املنماجملد  لعحديد، ا  ر، ع ن وج  ا ت8ع
المفا  دددة األمدددم املعحددددة ملنافحدددة ا رأدددة املن مدددة عدددرب الو ن دددةا واالمفا  دددة الدول دددة حلمايدددة  قدددو  ع دددع اللمدددال 

 1٩4٩رة مدن أجد  اللمالدة عمراجلدةت للداذ امل اجرين وأفراا أسر ما وامفا  ة من مة اللم  الدول ة املعل قدة ابق د
 1٩75ت، وامفا  ددددددة من مددددددة اللمدددددد  الدول ددددددة وشددددددنن اللمددددددال امل دددددداجرين عأ ندددددداذ منم   ددددددةت للدددددداذ ٩7عر ددددددم 
 تا واالمفا  ة املعل قة ووضع األشلا  عدأي ا ن  ةا وامفا  ة  قو  األشلا  ذول االعا ة.143 عر م
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 ال ددد قني، االسدددعثناجملين  دددقين عددددا وف مدددا ذلددد ، ع دددن وونددداجمل .ت٩ع قهدددني اثندددني ويف ظدددروف مل ندددة
  اجرين، أينما كا وا وأطح كان وضل م. امل ع ع ع ن أبكم     انا  حلقو  الدويل ا  ار ي رل
و قو  ا   دان عامل دة ومرتاوهدة وغدري  او دة ل ع ز دة أو ل عددرف ف  دا. ويبدني ا  دار الددويل  -11

حلقددو  ا   ددان ووضددوح أن مددن واجدد  ا  ددا  امل ددنولة أن من ددر يف ال ددروف الفريدددة والفرايددة لندد  
. ومعحمددد  ت10عم دد  احلقدددو  ومدددع م مبددددأ أساسددي  دددو مبدددأ عددددذ العم  ددزشددلم مدددن أجدد  إعمدددال 

الدددول، اب  ددمام ا إىل امللا دددا  الدول ددة حلقددو  ا   ددان، العزامددا  مبوجدد  القددا ون الدددويل ومعل ددد 
. و ددد مرتمدد  ع ددن ذلدد  أي دداح  عددا   ت11عابختدداذ مددداوري ووضددع مشددريلا  ا  ددة ب ددد م دد  االلعزامددا 

 ها  الب ديددة واحلنومددا  ا   ددة. و ددد منددون الدددول م ددنولة أي دداح عمددا يددن م عم  ددة ف مددا لددم ال دد
عن مدرف ا  ا  اخلاصة، مبدا ف  دا الشدركا  وأع داجمل اجملعمدع املددين والشدركا  األمن دة اخلاصدة، أو 

ا   ددان. ومددن واجدد  الدددول أن معلددق اخلهددوا   عددن امعناع ددا عددن العدددرف، مددن آتر ع ددن  قددو 
ود  مدن ا ع اكدا  حلقدو  ا   دان، وأن حتقدل يف م د   ع ما أنن أن منون ع ن ع دماملناسبة ملنع و و 

 اال ع اكا  وملا   مرمنب  ا، وأن موفر ل حاط ا سب  ا عداف وجرب فلالة.
__________ 

  ابحلقددو  املد  ددة وال  اسدد ة ع ددن أن احلددل يف العدددويم واملشدداركة يف مددن الل ددد الدددويل اخلددا 25مددنم املددااة  ت٩ع
األجا   املوجواين يف الب دد وددفة  ا و  دة احلدل يف  12الشنون اللامة  و  ل  درل ل موا نني، و نن املااة 

ت 1٩86ع15 ريددة العنقدد  ااجدد  الب ددد. غددري أن ال  نددة امللن ددة  قددو  ا   ددان أشددار ، يف مل  ق ددا اللدداذ ر ددم 
مدن الل دد  12وشنن وضع األجا   مبوج  الل د، إىل أ   نوز لألجنيب أن يعمعع ابحلمايدة الديت منف  دا املدااة 

الدويل اخلا  ابحلقو  املد  ة وال  اسد ة،  دف ف مدا يعل دل ابلددجول أو ا  امدة، عنددما ُمهدرح، مدث ح، اععبدارا  
مددن الل ددد الدددويل  2مددن املددااة  3حل دداة األسددرية. ومددنم الفقددرة عدددذ العم  ددز و  ددر امللام ددة ال إ  ددا  ة وا ددرتاذ ا

اخلددا  ابحلقددو  اال عدددااية واالجعماع ددة والثقاف ددة ع ددن اسددعثناجمل ادددوا ملبدددأ عدددذ العم  ددز ع ددن أسدداس ا ن دد ة 
ف ما لم العمعع ابحلقو  املندو  ع   ا يف الل د. ومنم أ نداذ م د  الفقدرة ع دن مدا ي دي  "ل ب ددان النام دة 
أن مقددددرر، مددددع إيدددد جمل املراعدددداة الواجبددددة حلقددددو  ا   ددددان وال عددددداا ا القددددومي، إىل أل مدددددهل سع ددددمن احلقددددو  

 2مددن املددااة  3. غددري أ دد  ال ندد  مف ددري أ ندداذ الفقددرة "اال عدددااية امللددرتف هبددا يف  ددقا الل ددد لاددري املددوا نني
مف رياح ض قاحا ف قا االسعثناجمل ال ينهبل إال ع ن الب ددان النام دة و دو يعل دل فقدو ابحلقدو  اال عددااية. فبموجد  
س الل د الدويل اخلا  ابحلقو  اال عدااية واالجعماع ة والثقاف دة، ال ندوز ل ددول أن   دز ودني األفدراا ع دن أسدا

ا ن دد ة أو الوضددع القددا وين. وينباددي ألل    ددز أو اسددعبلاا أو مق  ددد أو مف دد  ، أو أل شددن  آجددر مددن أشددنال 
امللام ة العف    ة ع دن أسداس ا ن د ة أو الوضدع القدا وين، أن يندون وفقداح ل قدا ون ولعحق دل  ددف مشدروع وأن 

حلقدو  اال عددااية واالجعماع دة والثقاف دة أن  درا ي   معناسباح مع اقدف املنشوا من . وأكدد  ال  ندة امللن دة اب
وجوا م اجرين غري   ام ني أو غري  دا زين لوت دل  ويدة حتدم واليدة الدولدة يفدرض ع   دا العزامدا  مل ندة، من دا 
وهب لدددة احلدددال االلعدددزاذ األساسدددي املعمثددد  يف االعدددرتاف ووجدددوا م وأب ددد  ندددوز قدددم أن يهدددالبوا ال ددد ها  الو ن دددة 

و ددداح، اون ا جددد ل ابأل نددداذ الددديت ب دددز ل دولدددة أن مبمدددر  دددنالجمل امل ددداجرين مباددداارة إ   م دددا. ا  دددر مبدددنح م  ق
E/C.12/2017/1  ا وا  در أي داح 8و 6و 5و 3، الفقدراOHCHR, The Economic, Social and Cultural 

Rights of Migrants in an Irregular Situation, 2014, pp. 31–32. 
من الل د الدويل اخلدا  ابحلقدو  املد  دة وال  اسد ة ووضدوح ع دن أن ا  دة امل دنولة، ف مدا يعل دل  2منم املااة  ت10ع

جبم ع احلقو  امللرتف هبا يف الل د،  ي عااةح الدولة اليت ين ول الشدلم حتدم واليع دا. ومُ دزذ الددول اب درتاذ 
وجدواين يف إ   م دا واملن دوين حتدم واليع دا، احلقو  امللدرتف هبدا يف الل دد، وونفالدة العمعدع هبدا  م دع األفدراا امل

اون أل    ددز و ددب  اللددر  أو ال ددون أو ا ددن  أو ال اددة أو الدددين أو الددرأل، س اسدد اح كددان أو غددري س اسددي، أو 
 األص  القومي أو االجعماعي أو الثروة أو الن   أو غري ذل  من األسبا .

قددا ون الدددويل معمثدد  يف ا ددرتاذ  قددو  ا   ددان ولايع ددا مقددع ع ددن عددامل الدددول العزامددا  وواجبددا  مبوجدد  ال ت11ع
وإعماقا. ويلح االلعزاذ اب رتاذ  قو  ا   دان أن الددول ند  أال معددج  يف العمعدع  قدو  ا   دان أو ملر د  
العمعددع هبدددا. أمدددا االلعدددزاذ  مايدددة م دد  احلقدددو ، ف قع دددي مدددن الددددول أن حتمددي األفدددراا وا ماعدددا  مدددن بددداوزا  

 إناو ددة إجددراجملا  معلددق أن الدددول ع ددن أن ا عمددال واجدد  ويلددح   ددان الدديت مرمنب ددا أ ددراف تلثددة.  قددو  ا
 لع  ري العمعع  قو  ا   ان.
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 "األهاجريي ال يي يعيشون يف ظل أوضاع هشة" مهوم  -اثلثاا  
من  ا فة مدن اللوامد  الديت إن األوضاع اقشة اليت يل ش ف  ا امل اجرون أنن أن منشن  -12

ري مبرور عام د منون معداج ة أو معزامنة، ف نثر أ د ا يف اآلجر ويفا م أ د ا اآلجر ومعهور أو 
الدزمن ووعادري ال دروف. ويلدد مف دوذ اقشاشدة عنددراح أساسد اح مدن عناصدر إ دار  قدو  ا   دان. 

زاذ الدددول اب ددرتاذ  قددو  فددمىل جا دد  الشددرط الددقل يق ددي اب ددرتاذ كرامددة ا   ددان، ي ددعند العدد
. ومددددددن م، فددددددمن ت12عا   ددددددان ولايع ددددددا وإعماقددددددا إىل ضددددددرورة االعددددددرتاف ابقشاشددددددة وملا ع ددددددا

 دم األشدلا  غدري القداارين ع دن العمعدع فل  داح  "امل اجرين القين يل شدون يف ظد  أوضداع  شدة"
اوزا ، وةدل قدم،  قو  ا   ان املنفولة قم وامللرضون وشن  معزايد خلهدر اال ع اكدا  والع د

 وناجمل ع ن ذل ، مناشدة ا  ا  امل نولة أن منال واج  اللناية األكرب الوا ع ع ن عامق ا.
ففي البداية،  د مدفع اللوام  املناية إىل اقشاشة امل اجر إىل مااارة و دده األصد ي، أو  -13

غداار و دده األصدد ي  دد م  در يف و دد اللبدور أو املقدددد، وددرف الن در عمدا إذا كدان امل دداجر  دد 
. ولدقل ، ينبادي أن ت13عمبحض إراام  أذ ال، أو  د منون مرمبهة هبوية امل اجر أو ظروف  اخلاصدة

. غدددددري أن ت14عمف دددددم اقشاشدددددة يف  دددددقا ال ددددد ا  ع دددددن ألدددددا ظرف دددددة وشلدددددد ة يف آن وا دددددد ملددددداح 
إىل القدددرة ع ددن امل دداجرين، يف ك عددا احلددالعني، ل  ددوا ضددلفاجمل وهب لددع م وال  ددم يفعقددرون وهب لددع م 

الدموا والعن م. و  إن ملرض م ال ع اكا   قو  ا   ان انجم عدن ملددا ومدداج  أشدنال 
العم  دددز وال م دددداواة والدددددينام ا  اق ن  دددة واجملعمل ددددة الدددديت مدددنال إىل إضددددلاف  دددددراهتم ومباين ددددا 

مبدا ينفد   و نل م من العمعع  قو  م. ومن   ث املبدأ، ن  مق  م  الة ك  م اجر ع ن  دة
 لن  م اجر إمنا  ة احلدول ع ن لاية مناسبة حلقو  .

 اةوضاع اهلشة األرتبطة مبغاةرة البلد اةصل  -ألف 
من وني اللوام  اللديدة اليت مدفع البشدر إىل الندزوح عددذ  ددرهتم ع دن العمعدع  قدو  م.  -14

 دد  إىل لايددة مبوجدد  ويف ولددض احلدداال ، ال يف ددي  ددزوح الشددلم للدددذ  نندد  مددن العمعددع  قو 
__________ 

يقددر ا عدد ن اللدداملي حلقددو  ا   ددان، يف الفقددرمني األول ددني مددن ايباجعدد ، مبف ددوذ النرامددة األساسددي، إىل جا دد   ت12ع
مف ددوذ اقشاشددة، مشددرياح إىل أن النرامددة املعنصدد ة يف ع ددع أع دداجمل األسددرة البشددرية و قددو  م املع دداوية الثاوعددة  ددي 

 أن مناسدددي  قدددو  ا   دددان وازاراجمل دددا  دددد أف ددد ا إىل أسددداس احلريدددة واللددددل وال ددد ذ يف اللدددام، ولندددن أي ددداح إىل
أعمددال ق  ددة آذ  ال ددمري ا   دداين. وأكددد  اآلل ددا  الدول ددة حلقددو  ا   ددان أي دداح أن اقدددف املنشددوا مددن 
الدددنو  الدول ددة حلقددو  ا   ددان  ددو لايددة األشددلا  األشددد عرضددة ال ع اكددا  وبدداوزا   قددو  ا   ددان. 

ت 1٩٩0ع3نددة امللن ددة ابحلقددو  اال عدددااية واالجعماع ددة والثقاف ددة، العل  ددل اللدداذ ر ددم ا  ددر، يف ع ددة أمددور، ال  
ا وال  نددة امللن ددة ابلق دداجمل ع ددن العم  ددز ضددد املددرأة، العوصدد ة 12وشددنن  ب لددة العزامددا  الدددول األ ددراف، الفقددرة 

 . 22ت وشنن اللام   امل اجرا ، الفقرة 2008ع26اللامة ر م 
، عددن   قدد  البددال  إزاجمل األوضدداع اقشددة وامللددا ر اخلاصددة الدديت 35/17ا   ددان، يف  ددراره أعددر    دد   قددو   ت13ع

يواج  ا امل اجرون، واليت أندن أن منشدن عدن أسدبا  ماداارة الب دد األصد ي، وال دروف الديت يواج  دا امل داجرون 
و ظروفدد  أو مبددزي  يف  ددريق م وعنددد احلدددوا ويف و ددد املقدددد، أو ذا  الددد ة جبا دد  ملددني مددن  ويددة الشددلم أ

 من  قه اللوام . 
ينهول امباع ل   ا م ع ن  قدو  ا   دان يف العلامد  مدع امل داجرين الدقين يل شدون يف ظد  أوضداع  شدة ع دن  )14ع

االعرتاف،  ا وانح وس اسدةح واارسدةح، أبن  شاشدة ظدروف م وأ دواقم ملدزهل إىل عوامد  جارج دة. لدقا، فدمن أل لد  
ريدددددة اختددددداذ القدددددرار. ا  دددددر، مدددددث ح، مدددددن  دددددقا القب ددددد  ي دددددلن إىل  ندددددني امل ددددداجرين ال إىل وصدددددم م وسددددد ب م  

A/HRC/33/67  ا و12-٩، الفقراA/71/285  61-5٩، الفقرا. 
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القددا ون الدددويل ل جةددني، غددري أ دد  يلددح أن  ددقا الشددلم  اجددة إىل احلمايددة الدديت يوفر ددا القددا ون 
الدددويل حلقدددو  ا   ددان. و دددد ال يددعمنن ولدددض امل دداجرين الدددقين ينز ددون يف ظدددروف ك ددقه مدددن 

 مددددفل م إىل . وأندددن أن مشدددم  اللوامددد  الددديتت15عاللدددواة إىل و ددددالم أو  دددد ال يرغبدددون يف ذلددد 
اق دددرة الفقدددر املدددد ع، والندددواري الهب ل دددة، ومادددري املندددا ، والعدددد ور الب ةدددي، وعددددذ امل ددداواة ودددني 
ا ن ددني، واال فدددال عددن األسددرة، وعدددذ احلدددول ع ددن احلددل يف العل دد م والدددحة، مبددا يف ذلدد  

اجرون اجملدربون ع دن الدحة ا ن  ة وا جناو ة، أو ع ن اللم  ال  ل أو ع ن الادقاجمل واملداجمل. وامل د
النددددزوح ملرضددددون أكثددددر مددددن غددددري م ال ع اكددددا   قددددو  ا   ددددان ع ددددن امعددددداا م ددددار   ددددرهتم 

ت. وع ن النحو املشار إل   أع ه،  د منشدن عدن  دقه اللوامد ، 11، الفقرة A/HRC/31/35 عا  ر
 .ت16عيف ولض ال روف،  اجة إىل لايع م ك جةني

وف الر  يواجههرا األهراجرون أثوراء رحلرتها ويف بلرد اةوضاع اهلشة األرتبطة ابلظر  -ابء 
 األقاد

كثدرياح مدا ي ددهر امل داجرون إىل اسدعلداذ وسددا    قد  أو سدفر جهددرة يف ظدروف افوفددة  -15
ابمللددا ر. وي  ددن اللديددد مددن م إىل امل ددروني وغددري م مددن الوسددهاجمل الددقين  ددد ي ددلولم يف موا ددم 

ل أجرهل. و د يعلرض ول  م ل بار أثناجمل  زو  م. يعلرضون ف  ا ل سعا ل أو لإليقاجمل أبشنا
و ددد يفعقددر امل دداجرون، أثندداجمل ر  ددع م، إىل املدداجمل أو الاددقاجمل النددايف، و ددد يعلرضددون ل لنددم أو  ددد 
يعلدددقر ع ددد  م احلددددول ع دددن الرعايدددة الهب دددة. و دددد يق دددي النثدددري مدددن م فدددرتا   وي دددة يف و ددددان 

 و  ة وافوفة ابمللدا ر يعلدقر ع د  م ف  دا ال  دوجمل اللبور، وغالباح ما ينون ذل  يف ظروف غري  ا
إىل الق اجمل ويعلرضون ف  ا لها فة من ا ع اكا  وباوزا   قدو  ا   دان، مبدا يف ذلد  اللندم 
ا ن ي وا ن اين وامللام ة اليت  د مد  إىل  د العلقي  وغدريه مدن ضدرو  امللام دة أو اللقوودة 

د هتددا  ا فدة مدن املمارسدا  صدحع م وسد مع م وملرضد م القاس ة أو ال إ  ا  ة أو امل  نة. و د
ال ع اكا   قو  ا   ان. ومدن ودني م د  املمارسدا   إغد   احلددواا و رمدان امل داجرين مدن 
الوصددددول إىل آل ددددا  فددددرز وحتديددددد  ويددددة فلالددددةا ورا ددددم وشددددن  مل ددددفي عنددددد احلدددددواا والهددددرا 

 ددة األجددرهل عمبددا يف ذلدد  اجملرمددون ا مدداعيا واللنددم مددن جا دد  مددوظفي الدولددة وا  ددا  الفاع
إ  ا  ة أو م  نةا و رمالم مدن امل داعدة  وامل  ش ا  املد  ةتا واسعقباقم يف ظروف  اس ة أو ال

 ا   ا  ةا وعدذ الفد  وني مقدمي اخلدما  ووني إ فاذ  وا ني اق رة. 

__________ 

 دد ةعدا  األفددراا املوجدواون جددار  و ددالم األصدد  ة وغدري املددن  ني ل حددول ع ددن صدفة الجةددني مبوجد  القددا ون  ت15ع
 عدددااة إىل و ددددالم، مث مدددا  دددو الددددويل أو ا    مدددي، يف ظدددروف مل ندددة، إىل لايدددة من عدددة أو  وي دددة األجددد  مدددن ا

احلدال يف سدد ا   داال  النددزوح عدرب احلدددوا املرمبهدة ابلنددواري الهب ل دة وماددري املندا  أو اللوامدد  الب ة دة األجددرهل. 
ويف ولض ال روف،  د منون مرم با  احلماية أو ا  امة املن عة أ    لع ب دة ا ع اجدا  احلمايدة مبرو دة وسدرعة. 

 UNHCR, "Guidelines on temporary protection orا  احلمايدة أو ا  امدة املن عدة،ا  در، ف مدا لدم مرم بد

stay arrangements", February 2014, available at www.refworld.org/docid/52fba2404.html. 
 UNHCR, "Persons in need of international protection", June 2017, available at www.refworld.orgا  در، ت16ع

/docid/596787734.html . 
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 اةوضاع اهلشة األرتبطة هبوية الشخص وظروفه وأحواله -جيا 
ولددض امل دداجرين أكثددر مددن غددري م ال ع اكددا  وبدداوزا   قددو  ا   ددان أثندداجمل يعلددرض  -16

 زو  م. فبل  م يعلرض ل عم  ز ألسبا  شف، من ا ال دن و دوع ا دن  واألصد  ا ثدح واللدر  
وا ن ددد ة والددددين وال ادددة وامل ددد  ا ن دددي واقويدددة ا ن دددا  ة والوضدددع مدددن   دددث اق دددرة. ويعلدددرض 

با  عديددددة ومعداج دددة يف كثدددري مدددن األ  دددان. فاألشدددلا  الدددقين ول ددد م اآلجدددر ل عم  دددز ألسددد
يل شدددون يف فقدددر، مبدددا يف ذلددد  أللدددم يعلرضدددون ل عم  دددز و دددب  وضدددل م اال عدددداال، ملرضدددون 

  الددقين  دددم يف ال ع اكددا   قددو  ا   ددان يف سدد ا  اق ددرة. واحلوامدد  واملرضددلا  واألشددلا
املناعدة البشدريةت واألشدلا  ذوو ا عا دة مبن ف  م املداوون وفريوس  قم  الة صح ة ضل فة ع

وكبددار ال ددن واأل فددال عمبدددن فدد  م األ فددال غددري املددددحووني وددقوي م أو املنفددد ون عددن مت أشدددد 
 عرضة من غري م، عموماح، لع   اال ع اكا  و ب   الع م البد  ة أو النف  ة.

 األباةئ والتوجيهات -رابعاا  
قل وضلع  الددول يدوفر احلمايدة  م دع األشدلا ، إن ا  ار الدويل حلقو  ا   ان ال -17

مبن ف  م ع ع امل اجرين. غري أن ف م سب  مهب ل  قا ا  ار ع ن امل اجرين الدقين يل شدون يف 
ظد  أوضداع  شدة كثدرياح مدا يفعقدر إىل الوضددوح. ولدقل ، مفعقدر الددول عوا  دا  امللن دة األجددرهلت 

ار يف  دداال  مددن  ددقا القب دد . وم ددلن  ددقه إىل موج  ددا  واف ددة وشددنن سددب  مفل دد   ددقا ا  دد
املبدداات والعوج  ددا  إىل م ب ددة  ددقه احلاجددة. وم دددل  ددقه املبدداات والعوج  ددا  املشددورة ل ددددول 
عوا  ا  امللن ة األجرهل،     اال ع اجملت وشنن ك ف ة منف ق العزاماهتا اب رتاذ  قو  ا   دان 

وإعماقا، مبا يف ذل  يف سد ا   ركدا   ل م اجرين القين يل شون يف ظ  أوضاع  شة ولايع ا
 النزوح النربهل وامللع هة. فالدول  ي امل نولة يف املقاذ األول عن ذل  مبوج  القا ون الدويل. 

واملبداات م ددعمدة مباشدرة مددن القددا ون الددويل حلقددو  ا   ددان وامللدايري ذا  الددد ة، مبددا  -18
 والقددا ون ا نددا ي والقددا ون ا   دداين و ددا ون ف  ددا  ددا ون اللمدد  الدددويل والقددا ون الدددويل ل جةددني

 .ت17عالبحار، و ي منرسة يف  ا ون امللا دا  والقا ون الدويل اللريف واملباات اللامة ل قا ون
دد  املمارسددا  الدول ددة الف دد ن  -1٩ أمددا العوج  ددا  الدديت م ددي كدد  مبدددأ مددن  ددقه املبدداات، فعفداجمل

امللن دددة األجدددرهل،   ددد  اال ع ددداجملت ع دددن وضدددع  املعبلدددة و دددي مددددممة مل ددداعدة الددددول عوا  دددا 
مداوري منف  لاية وإعمال  قو  امل اجرين القين يل شون يف ظ  أوضداع  شدة وع دن ملزيدز م د  

 العوصد ا  أو العف دريا  ومدن  ف د ا الددنو  م   من م عمدة و ي العداوري ومنف ق ا ورصد ا.
والط  يف إ ددار ودد واملن فددني الدول ددة ا   ددان  قددو  ملا دددا    ةددا  عددن الددداارة احل  ددة ذا 

  .ت18عا جراجملا  اخلاصة العاولة جمل    قو  ا   ان ومن مداار جبرية أجرهل
__________ 

 مرا يف املرفل مقعهفا  خمعارة من القا ون الدويل حلقو  ا   ان وامللايري ذا  الد ة. ت17ع
ل عوج  دددا  الدددداارة عدددن   ةدددا  امللا ددددا  واملن فدددني ودددوالط  يف إ دددار ا جدددراجملا  اخلاصدددة    دددة ألسدددبا   ت18ع

م ددعندة إىل أ ندداذ ُم زمددة مددن أ ندداذ القددا ون الدددويل حلقددو  ا   ددان. عدددة. أوقددا ألددا م زجملمددة  ددا وانح مددا اامددم 
وت   ددا أن كدد    ةددة مددن   ةددا  امللا دددا  أُ شددةم وُأسددند  إل  ددا واليددة رمس ددة مبوجدد  أ ندداذ امللا دددة الدديت 
مرصدددد ا، يف  دددني أن والط  املقدددررين اخلاصدددني منشدددة ا وحتددددا ا الددددول عدددن  ريدددل   ددد   قدددو  ا   دددان. 

د أفر دددة اخلدددرباجمل يف ك عدددا احلدددالعني مدددن العلددداون الوث دددل مدددع الددددول األع ددداجمل يف  دددقه املن ومدددة. وتلث دددا أن وم دددعف 
العوصددد ا  الدددداارة عدددن   ةدددا  امللا ددددا  واملن فدددني ودددوالط  يف إ دددار ا جدددراجملا  اخلاصدددة منع ددد     دددةح 

 عندما م عند إل  ا منس ا    ا  ة اول ة وإ   م ة.
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وبددددر ا شدددارة إىل أن املبددداات، والعوج  دددا  املددددا بة قدددا، مرتاوهدددة وي رتشدددد أ دددد ا  -20
 مبدأح،  عملة. 20ابآلجر، ولقا، ينباي  راجملة املباات، وعدا ا 

ي  ا مدة ا رشدااا  . وحتد"إرشااا  عم  ة"املباات والعوج  ا  منمه ة وقا مة  ومبيت -21
مث ة ل ممارسا  ا  دة والواعدة املعبلة يف  ال لاية  قو  ا   ان ل م اجرين  قه اب ع اذ أب

 . ت1٩عالقين يل شون يف ظ  أوضاع  شة

  سرة األاطل ات الرئيسية -خا ساا  
 العلريم املده ن الر   ي

م عم  ال  وجمل  و أل شلم يه   احلماية ك جل، ولنن م يُدَعلق  م عمجمل  ال  وجمل  
  رار لا ي يف   ب .

 س ها  احلدوا
 

مشددددم  سددددد ها  احلددددددوا  دددددرس احلددددددوا، ومدددددوظفي اق دددددرة والشدددددنون 
القند  ة، وشر ة احلدوا، وموظفي مرافل اال ع از احلدواية، وضباط 

واللددددددام ني يف املهددددددارا ، و ددددددرس  االمدددددددال امللن ددددددني وشددددددنون اق ددددددرة
ال دوا   وغددري م مددن ال ددباط واملدوظفني اللددام ني يف اخلهددوط األمام ددة 

 .ت20عواملن فني إباارة احلدوا
 إاارة احلدوا

 

 ددي العشدددريلا  وال  اسدددا  واخلهددو واالسدددرتام   ا  وجهدددو اللمددد  
واأل شددددهة املعددددد ة ودددددجول األشددددلا  إ  دددد م الدولددددة وجددددروج م مندددد . 

إاارة احلددددددوا النشدددددم وا  قددددداذ واالعدددددرتاض والفدددددرز واملقاو دددددة  ومشددددم 
واال ع دددداز والرت  دددد  والهددددرا ورفددددض الدددددجول وا عددددااة،  واالسددددعقبال

ف دد ح عمددا يعددد  وددقل  مددن أ شددهة، مثدد  العدددري  وامل دداعدة العقن ددة 
 .ت21عواملال ة وغري ا، مبا ف  ا امل اعدة املقدمة إىل الدول األجرهل

مفر ددة أو اسددعبلاا أو مق  ددد أو مف دد   يقددوذ ع ددن أسدداس اللددر   ددو أل  العم  ز
أو ال ون أو الن   أو األص  ا ثح أو ا ن  أو ال ن أو  وع ا ن  
أو امل ددد  ا ن دددي أو اقويدددة ا ن ددد ة أو ا عا دددة أو الددددين أو امللعقدددد أو 
ا ن دددد ة أو الوضددددع مددددن   ددددث اق ددددرة أو ا  امددددة أو أل وضددددع آجددددر 

ععبع مله ددددد  أو عر  دددددة االعدددددرتاف  قدددددو  ا   دددددان وي دددددع دف أو ي ددددد
اارسددع ا، ع ددن  دددذ امل دداواة، يف  واحلددرط  األساسدد ة أو العمعددع هبددا أو

امل دددددان ال  اسددددي أو اال عددددداال أو االجعمدددداعي أو الثقددددايف أو يف أل 
 .ت22عم دان آجر من م ااين احل اة اللامة

__________ 

. وبدددددددددر ا شددددددددارة إىل أن www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspxا  ددددددددر  ت1٩ع
مفوضدد ة  قدددو  ا   دددان والفريدددل اللددداملي امللدددح ابق ددرة م يعحققدددا مدددن املل ومدددا  الدددواراة يف  ا مدددة املمارسدددا  

  ة ملبدأ العمث   ا ارايف.ا  دة واملمارسا  الواعدة، اليت م يُداع، عند مقدأ ا، ألا  ا مة كام ة أو مراع
 ,OHCHR, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders ت20ع

chap. I, para. 10 (d). 
 .para. 10 (e)املرجع  ف  ،  ت21ع
وامفا  دة الق داجمل ع دن ع دع ا 1من املااة  1االمفا  ة الدول ة ل ق اجمل ع ن ع ع أشنال العم  ز اللندرل، الفقرة  ت22ع

 .1أشنال العم  ز ضد املرأة، املااة 
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 العلريم املده ن الر   ي
القددددا م ع ددددن أسدددد  أمددددا العم  ددددز املعلدددددا ا وا دددد ، ف شددددري إىل العم  ددددز   

معلداة، مث  اللدر  واألصد  ا ثدح والددين و دوع ا دن ، معفاعد  ف مدا 
 .ت23عو ن ا ومنال إىل االسع لاف املعلدا األولاا

 ي العداوري اليت مرمدي إىل فدد  أ شدهة إ فداذ  دوا ني اق درة عدن مقددمي  احلواجز الو ا  ة
اللدالددة ا نا  ددة الرام ددة اخلددما  اللامددة وإ فدداذ  ددوا ني اللمدد  وعم  ددا  

إىل لاية امل اجرين، مبن ف  م امل داجرون ضدحاط ا رأدة، والديت منفدق ا 
الدول وا  ا  الفاع ة غري الرمس ة  رصاح ع ن عددذ  رمدان امل داجرين 

مدددممة "واحلددواجز الو ا  ددة  .ت24عغددري الشددرع ني مددن  قددو  م ا   ددا  ة
 ددددددوا ني اق ددددددرة ع ددددددن جد ددددددداح ل ددددددمان أال حتددددددد  سدددددد ها  إ فدددددداذ 

املل وما  املعل قة ووضع األفراا القين ي عم ون امل داعدة أو اخلددما  
مددددددن   ددددددث اق ددددددرة، مددددددث ح يف املرافددددددل الهب ددددددة واملدددددددارس وغري ددددددا مددددددن 

ويف سددد ا  معدددد ، منفددد  احلدددواجز  منس دددا  اخلددددما  االجعماع دددة.
مدن الو ا  ة عدذ إلزاذ  قه املنس ا  ابالسعف ار عدن وضدع عم   دا 

 .ت25ع"  ث اق رة أو وعباال مل وما  عن 
 دددم األشدددلا  الدددقين يلم دددون، مبفدددرا م أو مدددع آجدددرين، لعلزيدددز  قدددو   املدافلون عن  قو  ا   ان

وال يوجد ملريم ادا ملن  م املدافلون عن  قو   ا   ان أو لايع ا.
وال  .ت26عا   دددان أو مدددن أندددن أن يندددون مددددافلاح عدددن  قدددو  ا   دددان

لددددني ع ددددن األشددددلا ، أفددددراااح كددددا وا أذ عاعددددا ، أن يلرفددددوا أ ف دددد م  يع
 كمدددافلني عددن  قددو  ا   ددان ل نو ددوا مدددافلني عددن  قددو  ا   ددان.
وأندددددن اععبدددددار املنس دددددا  الو ن دددددة حلقدددددو  ا   دددددان الددددديت ملمددددد  وفقددددداح 
ل مبدداات املعل قددة مبركددز املنس ددا  الو ن ددة لعلزيددز ولايددة  قددو  ا   ددان 

 .ت27ع ت مبثاوة مدافلني عن  قو  ا   انعمباات ابري
 

__________ 

ا وال  ندددددة امللن دددددة 172ع ت و104و 7٩و 4٩، وودددددرانم  عمددددد  ايدددددرابن، الفقدددددرا  2إعددددد ن ايدددددرابن، الفقدددددرة  ت23ع
ت وشددنن العم  ددز ضددد غددري املددوا نني، والعوصدد ة 2004ع30ابلق دداجمل ع ددن العم  ددز اللندددرل، العوصدد ة اللامددة ر ددم 

 ت وشنن ملىن و ها  العداوري اخلاصة الواراة يف االمفا  ة. 200٩ع32ر م  اللامة
 François Crépeau and Bethany Hastie, “The case for ‘firewall’ protections for irregularا  در  ت24ع

migrants: safeguarding fundamental rights”, European Journal of Migration and Law, vol. 17, 

Nos. 2–3 (2015); European Commission against Racism and Intolerance, general policy 

recommendation No. 16 on safeguarding irregularly present migrants from discrimination; ILO, 

Promoting Fair Migration: General Survey Concerning the Migrant Workers Instruments (2016), 

paras. 480–482 وا  در أي داح ،European Union Agency for Fundamental Rights, “Apprehension of 

migrants in an irregular situation — fundamental rights considerations” (2012). 
 .Crépeau and Hastie, "The case for ‘firewall’ protections", p. 165 ت25ع
مشري الفقرة الراولة من ايباجة ا ع ن املعل ل  ل وم نول ة األفراا وا ماعا  و  ةا  اجملعمع يف ملزيز ولايدة  ت26ع

 قدددو  ا   دددان واحلدددرط  األساسددد ة امللدددرتف هبدددا عامل ددداح إىل إسددد اذ "األفدددراا وا ماعدددا  والراوهدددا   ...  يف 
مدن  1. ومبدني املدااة "و  ا   ان واحلريدا  األساس ة ل شلو  واألفدرااالق اجمل الفلال ع ن ع ع ا ع اكدا   ق

الوث قدددة  ف ددد ا أن "مدددن  دددل كددد  شدددلم، مبفدددراه وابالشدددرتا  مدددع غدددريه، أن يددددعو وي دددلن إىل لايدددة وإعمدددال 
 ." قو  ا   ان واحلرط  األساس ة ع ن الدل دين الو ح والدويل

 .23، الفقرة A/HRC/22/47ا  ر  ت27ع
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املدددددددافع عددددددن  قددددددو  "ويف  ددددددقه املبدددددداات والعوج  ددددددا ، مشددددددري عبددددددارة   

إىل الشلم القل يلم ، مبفراه أو مع غدريه، لعلزيدز  قدو   "ا   ان
ا   ان ل م داجرين ولايع دا. ويشدم  ذلد  األفدراا الدقين يلم دون مدع 

األفدددراا الددقين يددوفرون ل م ددداجرين امل دداجرين أو   اوددةح عدددن م، مبددن فدد  م 
جددددددما  البحدددددث وا  قددددداذ واملشدددددورة والعمث ددددد  القدددددا و  ني وامل ددددداعدة 

 ا   ا  ة.
ا ع ددددداز "يف  دددددقه املبددددداات واخلهدددددوط العوج   دددددة، مشدددددم  عبدددددارة  ا ع از امل اجرين

أل إجدددراجمل مدددن إجدددراجملا  سددد   احلريدددة يعلدددق ألغدددراض  "امل ددداجرين
 إاارة احلدوا وإاارة اق رة. 

أل شدددن  مدددن أشدددنال اال ع ددداز أو  "احلريدددةسددد   "ويلدددح ملبدددري 
ال دددد ن أو وضددددع الشددددلم يف إ ددددار ا ع ددددازل عدددداذ أو جددددا  

ُي من ل  مبااارم  مبحض إراام  وناجمل ع ن أمر صاار عن س هة  ال
 .ت28عمبوافقع ا أو ورضا اعامة أو إبيلاز من ا أو 

ع دن  "كدربهل"يعو م مدهل وصدم  ركدا   دزوح امل داجرين أبلدا "  ركا  النزوح النربهل
س ا  ا ا ارايف و درا  الدول امل عقب ة ع ن االسع اوة قا وع دن 

املفدداجل أو الهويدد  األمددد يف الدددول امل ددعقب ة،   اول ددامدددهل مبثددري 
 . ت2٩عله املا يعو م ع ن عدا امل اجرين أكثر اه 

ألا ب دد عددااح مدن  " ركا  النزوح النربهل"و د يف م من عبارة 
االععبددددددارا ، الدددددديت مشددددددم  مددددددا ي ددددددي  عدددددددا الوافدددددددين، وال دددددد ا  
اال عدددداال واالجعمددداعي وا ادددرايف، و ددددرة الدولدددة امل دددعقبجمل ة ع دددن 
االسدددددع اوة، واألثدددددر النددددداجم عدددددن العددددددفقا  املفاجةدددددة أو الهوي دددددة 

ا املدددده ن ال يشدددم ، مدددث ح، مددددفل امل ددداجرين األمدددد. غدددري أن  دددق
 .ت30عوشن  مشروع من و د إىل آجر

أل شدلم يوجدد جدار  "يشري مده ن امل اجر الدويل عامل اجرت إىل  امل اجر
الدولددة الدديت  ددو مددن موا ن  ددا أو رعاط ددا، أو  ددو، يف  الددة األشددلا  

رأسد   عدأي ا ن  ة، أل شلم يوجد جار  الدولة اليت  ي م دقو
 ملدده ن عداملي  دا وين ملريدم يوجدد وال .ت31ع"أو ا  إ امع  االعع ااية

 . "امل اجر"

__________ 

الربوموكول االجع ارل المفا  ة منا  ة العلدقي  وغدريه مدن ضدرو  امللام دة أو اللقوودة القاسد ة أو ال إ  دا  ة أو  ت28ع
 .4من املااة  2و 1امل  نة، الفقرين 

 .11، الفقرة A/70/59ا  ر  ت2٩ع
 .6إع ن   ويور  من أج  ال جةني وامل اجرين، الفقرة  ت30ع
. ومفدر  مفوضد ة األمددم OHCHR, Recommended Principles and Guidelines chap. I, para. 10ا  در  ت31ع

املعحدددة ال ددام ة لشددنون ال جةددني اومدداح وددني ال جةددني وامل دداجرين  رصدداح من ددا ع ددن موضدد ن أسددبا  مدددفقا  
  ال جةني وو ان االلعزاما  ا داة الواجبة باه ال جةني مبوج  القا ون الدويل.
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إىل  "امل دددداجر"ويف ع دددع أجدددزاجمل املبددداات والعوج  ددددا ، يشدددري مدددده ن   

. وال يشم  مده ن ت32عامل اجرين القين يل شون يف ظ  أوضاع  شة
أددد   ال جةددني، وال "امل دداجرين الددقين يل شددون يف ظدد  أوضدداع  شددة"

ون م احلماية القا مة مبوج  القا ون الددويل وامللدددة لفةدا   ا و  دة 
اددداة مددن غددري املددوا نني مشددم  امل دداجرين وم عم ددي ال  ددوجمل وعدددأي 

 ا ن  ة واألشلا  املع ر هبم واللمال امل اجرين.
مقاودد  اح  ددو الشددلم الددقل سدد زاول أو يددزاول أو مددا وددرح يددزاول  شددا  اللام  امل اجر

 .ت33عيف اولة ل   من رعاط اأجر 
 ددددي عم  ددددة يددددن م ف  ددددا إ ددددار نمددددع وددددني القواعددددد القا و  ددددة واق اكدددد   إاارة اق رة

العن  م ددة اسددع اوة الدددول ل   ددرة اللامل ددة ويشددن  ا مددن جدد ل مندداول 
 .ت34عاحلقو  وامل نول ا  وملزيز العلاون ااج  الب دان وف ما و ن ا

املده ن  ركة العنق  عرب احلدوا ألشلا  معنوع اوافل م يدم  قا  اق رة امللع هة
إىل   دددد  احلمايددددة وأسددددبا   ددددزو  م وا ع اجدددداهتم ولنددددن م ي دددد نون 
الهددر   ف دد ا يف  زو دد  وي ددعلدمون وسددا   النقدد  أو ال ددفر  ف دد ا 

وال يوجدد ملريدم رمسدي أو  .ت35عوغالباح ما يعنق ون وهريقدة غدري مشدروعة
 ."امللع هةاق رة "معفل ع    ملده ن 

ومبوجدد  القدددا ون الدددويل حلقدددو  ا   ددان، ينهدددول   ددر ا عدددااة الق دددرية  عدذ ا عااة الق رية
كان وضل ، أو مر   د  أو  دراه أو   ع ن العزاذ ولدذ م   م أل شلم، أطح 

إعاامددد  أو إولددددااه أبل شددددن  آجدددر، عندددددما منددددون  ندددا  أسددددبا  وج  ددددة 
ل علددقي  أو لاددريه مددن ضددرو  امللام ددة مدددعو إىل االععقدداا أبن  ددد يعلددرض 

أو اللقوودة القاسدد ة وال إ  دا  ة وامل  نددة أو لاري ددا مدن اال ع اكددا  ا  دد مة 
حلقدددو  ا   دددان يف املندددان الدددقل يعدددوجن  ق ددد  أو إولدددااه إل ددد  أو  ق ددد  إىل 

. ت36عاولة تلثة يواج  ف  دا جهدر العلدرض فل  داح ال ع اكدا  مدن  دقا القب د 
 قددددو  ا   ددددان أن ا عددددااة الق ددددرية ا ددددورة   ددددراح  و ددددد أكددددد  آل ددددا 

 .ت37عا   ان مه قاح مبوج  القا ون الدويل حلقو 
 

__________ 

مددن  15-12، ا  ددر الفقددرا  "مددده ن "امل دداجرين الددقين يل شددون يف ظدد  أوضدداع  شددة ل  دد ع ع ددن شددرح ت32ع
 العقرير.

. ا  در أي داح امفا  دة من مدة اللمد  2االمفا  ة الدول ة حلماية  قو  ع ع اللمال امل اجرين وأفراا أسر م، املدااة  ت33ع
، وامفا  دة من مدة اللمد  11ت، املدااة ٩7عر دم  1٩4٩الدول ة املعل قدة ابق درة مدن أجد  اللمالدة عمراجلدةت للداذ 
 .11ت، الفقرة 143عر م  1٩75الدول ة وشنن اللمال امل اجرين عأ ناذ منم   ةت للاذ 

 OHCHR, Migration and Human Rights: Improving Human Rights-Based Governance of ت34ع

International Migration (2013). 
ا  دددر   ددد   قدددو  ا   ددددان، مقريدددر مفوضددد ة األمددددم املعحددددة ال دددام ة حلقدددو  ا   ددددان عدددن وضدددع امل دددداجرين  ت35ع

 .10، الفقرة 2016كا ون الثاين/يناير   A/HRC/31/35 ،27اللاورين، 
ا 3املدااة ا  ر امفا  ة منا  ة العلقي  وغدريه مدن ضدرو  امللام دة أو اللقوودة القاسد ة أو ال إ  دا  ة أو امل  ندة،  ت36ع

ت وشنن  ب لة االلعزاذ القا وين اللاذ املفدروض ع دن 2004ع31وال  نة امللن ة  قو  ا   ان، العل  ل اللاذ ر م 
  .12الدول األ راف يف الل د، الفقرة 

 ،إسدددددددددددرا    ضدددددددددددد كازاج دددددددددددعان ا وال  ندددددددددددة امللن دددددددددددة  قدددددددددددو  ا   دددددددددددان،41و 38، الفقدددددددددددرين A/70/303ا  دددددددددددر  ت37ع
 ت. CCPR/C/110/D/2104/2011ع انع وفال عوف ضد كازاجا 4-٩ت، الفقرة CCPR/C/103/D/2024/2011ع
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ال ندددوز أليدددة اولدددة معلا ددددة أن مهدددرا "ومبوجددد  القدددا ون الددددويل ل جةدددني   

ت أبية صورة من الدور إىل  دوا األ ال م الديت "مل ده   راح "الجةاح أو مراه ع
 ف  ددا و ددب  عر دد  أو ايندد  أو جن دد ع  أو منددون   امدد  أو  ريعدد  م دددامني

 .ت38ع"ا عما   إىل فةة اجعماع ة مل نة أو و ب  آرا   ال  اس ة
احلمايددددددة القددددددا م ع ددددددن أسدددددداس 
الدددددددددددنو  الدول ددددددددددة حلقددددددددددو  

 ا   ان

 ي اآلل ا  القا و  ة اليت م علدم ا الدول لعوفري احلمايدة ومدنن صدفة 
ا   ان لألشلا  القين  إىل الدنو  الدول ة حلقو اح ال جل اسعناا

ال ي دددددعوفون شدددددروط احلددددددول ع دددددن احلمايدددددة مبوجددددد  القدددددا ون الددددددويل 
ل جةني، ولندن إولداا م يعلدارض مدع العزامدا  الددول مبوجد  القدا ون 

 . ت3٩عالدويل حلقو  ا   ان، مبا يف ذل  مع مبدأ عدذ ا عااة الق رية
اة أو اددددواة و  ثمدددا مندددون  دددقه اآلل دددا  القا و  دددة ا   دددة غدددري موجدددو 

النهدددا ، ي ددد    دددر ا عدددااة الق دددرية مبوجددد  القدددا ون الددددويل حلقدددو  
 ا   ان سارطح.

ال جدددل  دددو شدددلم يلددد ش جدددار  و دددده األصددد ي وةعدددا  إىل احلمايدددة  ال جل
الدول دددة و دددب  وجدددوا جهدددر  ق قدددي ع دددن   امددد  وسددد مع  البد  دددة أو 

النددددزاع امل دددد ن أو ع دددن  ريعدددد  يف و ددددده األصدددد ي  ع  ددددة ل ضدددده اا أو 
اللندددم أو لوجددددوا اضدددهرااب  عامددددة جهدددرية ال م ددددعه ع ال دددد ها  يف 

 .ت40عو ده األص ي أو لن م عه ع لايع  من ا
 ددددي  ا فددددة مددددن العددددداوري العشددددريل ة وا ااريددددة م ددددعلدم ا الدددددول ملددددنن  م وية أوضاع امل اجرين

وددفة  ا و  دة امل اجرين غري الشرع ني صفة  ا و  ة  ندن م مدن ا  امدة 
 .ت41عيف أ ال م ا

 دددو مدددده ن جدددامع يشدددري إىل ع دددع األشدددنال واألسدددال   واللم  دددا   ا عااة
امللع فة اليت يلداا هبدا امل داجرون إىل و ددالم األصد  ة أو و ددان إ دامع م 
امللعددااة أو إىل و ددد تلددث أو نددربون هبددا ع ددن اللددواة إىل م دد  الب دددان. 

ا ولداا والهدرا وا عدااة الق درية والع د  م ويشم   قا، يف ع دة أمدور، 
والددددددد والرت  ددددد  والنقددددد  أو أل مرم ددددد  آجدددددر مدددددن مرم بدددددا  ا عدددددااة. 

ارجة الهواع ة أو ا كراه يف  رار ا عااة،  "ا عااة"ةدا مده ن  وال
 مشروع ع  أو  اول  العل في. وال

__________ 

 . 33من املااة  1االمفا  ة اخلاصة ووضع ال جةني، الفقرة  ت38ع
وشنن احلندم املعل دل ابحلمايدة الدول دة، مبدا ف  دا أشدنال احلمايدة العنم   دة،  103ا  ر، مباشرةح أو   اساح، االسعنعا  ر م  ت3٩ع

  ااسة واخلم نيت.اورهتا ال اععمدم  ال  نة العنف قية ملفوض ة األمم املعحدة ال ام ة لشنون ال جةني عيفالقل 
. ومشددددم  واليددددة لايددددة ال جةددددني امل ددددندة إىل مفوضدددد ة األمددددم املعحدددددة ال ددددام ة لشددددنون A/AC.96/830ا  ددددر  ت40ع

 428 امدة  درار ا مل دة اللامدة درار ا مل دة اللمن الن اذ األساسي ل مفوض ة ع‘ 2‘عأت 6ال جةني، وفقاح ل فقرة 
د 5-عا ند  أو   عر د  أو ايو ب  جوٍف ل  ما يربره مدن العلدرض ل ضده اا و دب… ت، املرفلت، "كُ  َمن وججمل

   وال ي ددعه ع أوي ا ن دد ةجن دد ع  أو رأيدد  ال  اسددي جددار  و ددد جن دد ع   أو إ امعدد  امللعددااة، ابلن ددبة إىل عدددأ
 قددة ة اللامددة ال ل  دد ع ع ددن  ددرارا  ا مل دد. "… اخلددوف يف اللددواة إىل ذلدد  الب ددديرغدد  و ددب  ذلدد   ال

ملثدددددال، الددددديت مددددددم اجعداصدددددا  مفدددددوض األمدددددم املعحددددددة ال دددددامي لشدددددنون ال جةدددددني، ا  دددددر، ع دددددن سدددددب   ا
ل ينيدددد  دددرار عالدددق 31/35ت والقددرار 28-عا 3143ت والقدددرار 22-عا 22٩4ت والقدددرار 16-عا1673 القددرار

 . 48/118تت والقرار 61-عا 2011 عداال واالجعماعي اجمل   اال
ت ال مدددنم ع ددن  دددل م ددوية أوضددداع اللمدددال 35رغددم ا شدددارة إىل أن االمفا  ددة اخلاصدددة ووضددع ال جةدددني عاملددااة  ت41ع

مددددن  2امل دددداجرين، مه دددد  االمفا  ددددة الدول ددددة حلمايددددة  قددددو  ع ددددع اللمددددال امل دددداجرين وأفددددراا أسددددر م يف الفقددددرة 
 دددا إىل الددددول أن من دددر يف إمنا  دددة م دددوية وضدددع  دددنالجمل األشدددلا  وفقددداح ل عشدددريع الدددو ح املنهبدددل من 6٩ املدددااة

واالمفا ددددا  الثنا  ددددة أو املعلددددداة األ ددددراف، وأن مفلدددد  ذلدددد  آجددددقة يف اععبار ددددا امل  ددددم ظددددروف اجددددوقم ومدددددة 
 األسرية.  إ امع م، واالععبارا  األجرهل ذا  الد ة، وال س ما االععبارا  املعد ة  االهتم
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 العلريم املده ن الر   ي
د وا عددن   األ فال املنفد ون عن ذوي م   كدد  الوالدددين أو عمادن يقدددذ قددم الرعايددة  دم األ فددال الددقين ُفدجمل

القا و  ة أو اللرف ة، ولنن ل   ابل رورة عن أ راب  م اآلجرين، وم يلد 
يقددوذ ع ددن رعددايع م شددلم ابلدد  م ددنول عددن ذلدد   نددم القددا ون أو 

و دددد يددددبن األ فدددال منفدددد ني عدددن ذوي دددم يف أل حل دددة مدددن  اللدددرف.
 .ت42ع  رهتم

مددن االمفا  ددة  1مددن املددااة  1يُلددرهف الشددلم عدددمي ا ن دد ة يف الفقددرة  ا لداذ ا ن  ة
ال ملعددربه أيددة "املعل قددة ووضددع األشددلا  عدددأي ا ن دد ة أب دد  شددلم 

 .ت43ع"اولة موا ناح ف  ا مبقع ن مشريل ا
د وا عددن كدد  الوالدددين وعدن أ ددراب  م اآلجددرين والددقين  األ فال غري املدحووني  دم األ فددال الددقل ُفدجمل

 و دد ال يقوذ ع ن رعايع م ابل  م نول عن ذل   نم القدا ون أو اللدرف.
 .ت44ع  رهتم من حل ة أل يف مدحووني غري األ فال يدبن

عدددااة مدددا ي دددعلدذ  دددقا املدددده ن لوصدددم املوا دددم وأشدددنال العحامددد   كره األجا  
وال دد و  الدديت مددرفض أشلاصدداح وم ددعبلد م وغالبدداح مددا حتددو مددن  دددر م 
اسدعناااح إىل  ق قددة أو مدددور ألددم غددرابجمل أو أجا دد  ع ددن اجملعمددع ا  ددي 

لنددره " عدداملي  ددا وين ملريددم يوجددد وال .ت45عأو اجملعمددع أو اقويددة الو ن ددة
 ."األجا  

    

__________ 

ت وشدنن ملام دة األ فدال غدري املددحووني واملنفدد ني عدن 2005ع6ا  ر  نة  قدو  الهفد ، العل  دل اللداذ ر دم  ت42ع
 .8ذوي م جار  و د م األص ي، الفقرة 

مدن االمفا  دة يلددا جدزجملاح مدن القدا ون  1مدن املدااة  1ج دم  نة القا ون الدويل إىل أن العلريم الوارا يف الفقرة  ت43ع
، 2- ددداجمل-، الفدددد  الراودددعA/61/10الددددويل اللدددريف عا  دددر  دددم مشددداريع املدددواا املعل قدددة ابحلمايدددة الدو وماسددد ة يف الوث قدددة 

أي ددداح  وا  دددرتت. 3، األشدددلا  عددددأو ا ن ددد ة وال جةدددون، العل  دددل، الفقدددرة ع8الهب ل دددون، املدددااة  األشدددلا 
UNHCR, Handbook on Protection of Stateless Persons under the 1954 Convention relating to the 

Status of Stateless Persons (2014). 
 .7، الفقرة 6 نة  قو  الهف ، العل  ل اللاذ ر م  ت44ع
 ILO, IOM and OHCHR, International Migration, Racism, discrimination and Xenophobiaا  در ت45ع

(2001), p. 2. 


