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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثونالحادية الدورة 

 من جدول األعمال 3و 2ان البند
التقريررررر السررررضوا لم ررررود اامرررر  المتحرررردة السررررام  لحقرررروق اإلنسرررران 

 الم وضية السامية واامين العام وتقارير
تعزيررز وحمايررة  ميرر  حقررروق اإلنسررانا المدنيررة والسياةررية وا  ت رررادية 

 وا  تماعية والثقافيةا بما ف  ذلك الحق ف  التضمية
  

 المها رين العابرينوض    
 

 تقرير م وضية اام  المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  
 

 موجز 
الـ   ُُسـف ه ـىل مف ميو ــ    ،29/2بقـرا  لســق ققـون ان  ـان  يُقـدم  ذـ ا التقريـر عمـ ا  

األمـــم املتحـــدة ال ـــام   اقـــون ان  ـــان  ن لقـــد  مف اتســـق يبـــل ا نيقـــا   و لـــىل ااا يـــ  وال   ـــ  
  اســـ ا عـــن و ـــن املعـــاجرين النيـــابرين، وـــن هـــ عم األُيـــال واملراذقـــون  ـــ  امل ـــحوب ، ه ـــ ا عـــن 

 الن اء واليت ات.
ال ــــوء عســــت  ان  ــــان لسمعــــاجرين النيــــابرين، م ــــس اا ويتــــولت التقريــــر ةس ــــل قالــــ  ققــــون  

شــــوا ل ققــــون ان  ــــان وانُــــا  املني ــــا   ي  ال ــــس . ويت ــــمن لو ــــ ات  ــــد  مف الت ــــد  
 لس غرات اخل  ة يف محاي  املعاجرين النيابرين.
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   مقدمة -أو ا  
 
ُســــــف لســــــق ققــــــون ان  ــــــان مف ميو ــــــ   األمــــــم املتحــــــدة ال ــــــام   اقــــــون ان  ــــــان  -1

ســـق يبـــل ا نيقـــا   و لـــىل ااا يـــ  وال   ـــ    اســـ ا عـــن ات ن لقـــد  مف ، 29/2)امليو ـــ  يف، يف يـــرا   
، ه ـــــ ا عـــــن الن ـــــاء  ـــــحوب  ـــــ  امل واملراذقـــــون املعـــــاجرين النيـــــابرين، وـــــن هـــــ عم األُيـــــالو ـــــن 
، وـا يف يلـا املنامـات انيس م ـ  ومنامـات اجلعـات املنين ـ  األلـر ، بالتشاو  مـن الـدول و واليت ات

ن   اقون ان  ان.  اتتمن املدين واملؤس ات الُو
األع ــاء واملنامــات ااكوم ــ  الدول ــ  واملنامــات وبنــاء عس ــىل، وجعــض امليو ــ   مف الــدول  -2

، مــــــ كرة شـــــــيوي  التم ـــــــض ه عـــــــا   اءذـــــــا 2015لشـــــــرين األول/ كتـــــــوبر  20 ــــــ  ااكوم ـــــــ ، يف 
. وو  ت   و  كتاب ــ  مــن  ول ومنامــات قكوم ــ   ول ــ  ومنامــات  ــ  يف1)ومنيسومــات عــن املو ــو 
  مشــاو ة لــ اء  ــ   أ ــ  بشــ ن ،  امــض امليو ــ 2015قزيران/يو  ــىل  17قكوم ــ  ولــ اء. ويف 

"ققــــون ان  ــــان و ريــــف املعــــاجرينت دــــ. الق ــــايا والتحــــديات". واســــُت دمض منايشــــات لســــا 
   ن شا  ذ   الد اس .اا املشاو ة و تائجعا  ي 

  
 معلومات أةاةية -ثانياا  

 
ـــ  ققـــون ان  ـــان لسمعـــاجرين النيـــابرين، يف كامـــل   ـــاء النيـــا ،  -3 باهلشاشـــ ، بـــل لت ـــم قال

يـــل م ـــرععم عســـت ُـــرن  5 000، لقـــي  ك ـــر مـــن 2015بـــاخل و ة. ولـــ ل عـــا   امـــر ة و جـــل ُو
شــــ ك ذسكــــوا يف وســــ  البحــــر  2 901اهلجــــرة يف شــــا   ــــقا  األ ض. ولي ــــد التقــــديرات بــــ ن 

 .يف3)ُيل وذم يني ون البحر 500. ويف اليرتة يا ا، لويف يف2)األب ض املتوس  وقد 
بي ــــل الت ــــو  التكنولــــوجي، هــــ ن  قســــ  ك ــــ  مــــن اا ال ــــير  ســــر  و ك ــــر  ما ــــوقــــا ومن بــــات  -4

اا. . ويــد ل ي ــل الــبنيض مــنعم مف وجعــتعم  بــدبــل  عوامــاا اا املعــاجرين نكــن  ن ل ــتغرن  ســاب ن  و  شــعر 
ونكـــن  ن يتغـــ  ال ريـــا ووســـائل النقـــل بـــل قـــا الوجعـــ  يف مراقـــل  تسيـــ  مـــن م ـــا  اهلجـــرة، ه ـــدلل 

 عست امتدا   قس  النيبو .اا يف  ق ان ك  ة  من هئات يا و    متنوع  وخيرجون منعا مرا  املعاجرون 

__________ 

واأل جنتـــ ، و ملا  ـــا، وبــــا ا وا ، والبوســـن  واهلرســـا، وبولنــــدا، و  ت م ـــا ات مـــن الةـــا  الروســــي، و ي ب جـــان،  يف1) 
وبـــــــ   وي، ولرك ـــــــا، والـــــــداورط، وال ـــــــويد، وشـــــــ سي، وي ـــــــر، ول توا  ـــــــا، ومال ـــــــ ، واملك ـــــــ ا، وذولنـــــــدا،  وبـــــــ و،
منعــــا ال ــــوء عســــت مما ســــات ج ــــدة، ومــــن وكــــالت األمــــم املتحــــدة وم ــــا    ــــ  قكوم ــــ . ونكــــن  الك ــــ  وســــس 

   ـــــوم منياـــــم امل ـــــا ات الـــــوا  ة يف  ـــــيح  "اهلجـــــرة" يف املويـــــن الشـــــبكي لسميو ـــــ   وعنوا ـــــات ســـــتع الُـــــ  
www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/Studymigrantsintransit.aspx. 

 .  http://missingmigrants.iom.int/en/mediterranean. متاح عست ال يح ت ”Missing migrants project“املنام  الدول   لسعجرة،  يف2) 

منامــ  األمـــم املتحــدة لس يولـــ  )ال و   ــ فيف، "يف يـــو  اهلجــرة الدول ـــ ، لقــول ال و   ـــ ف من األُيــال يف قاجـــ  مف  يف3) 
 .2015كا ون األول/ ي م    18قسول عاجس  ومف الت امن"، 



 A/HRC/31/35 

 

4/22 GE.16-01102 

 

مــا ييعــم امل ــ س  ونيــ  اا ول يوجــد لنيريــف يو قج ــ  مل ــ س  "اهلجــرة النيــابرة"  بــل ك ــ   -5
مكـــومل املعـــاجرين املؤيـــض يف بســـد  و  ك ـــر بق ـــد بســـوع وجعـــ   ائ ـــ   بنيـــد. ومـــن يلـــا، مـــن املعـــم 

بــ ن مــدلول "املؤيــض" يف ميعــو  النيبــو  مــدلول مربــا مــن الناق ــ  الناريــ ت هكــم ُــول هــرتة  الت ــس م
 النيبو ؟ وكم ُول هرتة املكومل اليت ةّول بسد النيبو  مف وجع   ائ  ؟

وعســـت الـــر م مـــن لســـا ال ـــنيوبات الناريـــ ، همـــن الوا ـــ   ن النيبـــو  ظـــاذرة معمـــ  يف اهلجـــرة  -6
ت ققـون ان  ـان. وسـو  لتـولت ذـ   الد اسـ  باألسـاي، وهقـاا لـنع   املنيا رة وهلا لبنيـات قاأـ  عسـ

 يائم  عست ققون ان  ان، ةس ل و ن املعاجرين النيابرين من وجع   ار املعاجرين   ي عم.
ويتنيــرض املعــاجرون النيــابرون مف لموعــ  مــن لــرون وا تعاكــات ققــون ان  ــان، ألســبا   -7

ـــــالوا ُمنيـــــدم   و " بوســـــ ـــــو  وأل ـــــم ييتقـــــرون مف اامايـــــ  القا و  ـــــ  منعـــــا كـــــو م ب  " يف بســـــد النيب
ي ـــنيعم التمـــاي محايـــ   ولـــ  النيبـــو   و ل ير بـــون يف يلـــا. وك ـــ اا مـــا لواجـــىل الن ـــاء املعـــاجرات  ول

 شـــكالا ُلن ـــن ا لا ــــ ا مـــن التم  ــــز واألي ، يف الي ـــاءين النيـــا  واخلــــام عســـت ال ــــواء. ويف ا ن 
 .يف4)التزاما ا جتا  معاجرين عابرين ل يُزمنيون البقاء يف البسد يالىل، يد لتمسك الدول من

ويف   ا  لنيريف  يـا وين عـا ، عرّهـض امليو ـ   "املعـاجر الـدوه" ب  ـىل "   شـ ك موجـو   -8
لــا د  ولــ  ينيــّد مـــن مواُن عــا  و مــن  عاياذـــا،  و، يف قالــ  عــدم اجلن ـــ  ، لــا د  ولــ  مولـــد   و 

 يُرا  باسـت دا  م ـ س  "املعـاجر" لو ـف األشـ ام مو ـو  ذـ   الد اسـ  . وليف5)ميامتىل املنيتا ة"
اســــتبنيا  ال جئــــ   و هئــــات يا و  ــــ   لــــر ، وموــــا اســــت دا  م ــــ س   ايــــد  ل شــــا ة مف هئــــ  مــــن 

ـــ  امل ـــ ي  هلـــم . وينبـــن ذـــ   الـــنع  مـــن يف6)األشـــ ام يشـــرتكون يف عـــد  ا لبـــاُعم كمـــواُن  بالدول
 .يف7)س  لكل يات بشري  وققويعا املت اوي  و   القابس  لست ر العرتا  بالكرام  األ  

__________ 

 Countries of transit: meeting new migration and asylum challenges”, Report“لسـق  و وبـا، اجلمني ـ  ال ملا  ـ ،  يف4) 

(Doc. 13867), 11 September 2015 ي قــا اتســق  ن البســدان الــيت ةــدمل ه عــا اهلجــرة النيــابرة بــ   شــكل  مــن .
 3ي ـــاا )ال ــــيح  األشـــكال  ـــا  اا مــــا لكـــون "بســــدان عبـــو " هقــــ   بـــل من الك ــــ  منعـــا بســــدان مق ـــد و/ و جلــــوء  

 بان كس زي يف.
 Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Bordersا اــر امليو ــ  ،  يف5) 

يف، 2014واملبــــــا   التوج ع ــــــ  املو ــــــت  ــــــا ه مــــــا يتنيســــــا دقــــــون ان  ــــــان عســــــت ااــــــدو  الدول ــــــ يف، ) )املبــــــا  
 _www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR. متاقــــــ  عســــــت ال ــــــيح ت 10األول، اليقــــــرة  الي ــــــل

Recommended_Principles_Guidelines.pdf. 
"لنيزيـــز الت ـــام   ا اـــر الب ـــان الهتتـــاقي مليـــوض األمـــم املتحـــدة ال ـــامي اقـــون ان  ـــان يف قسقـــ  النقـــا  املنينو ـــ  يف6) 

كــــا ون   15نت  ا  ــــ  مدعومــــ  بــــالقرائن بشــــ ن اهلجــــرة"، واملنيقــــو ة يف جن ــــف يف و قــــض األســــاُ  ومحايــــ  ااقــــو 
 ?www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx. متـــــــــــاح عســـــــــــت ال ـــــــــــيح ت 2015األول/ ي ـــــــــــم  

NewsID=16889&LangID=E. 
يف  3)2قون املد  ـ  وال  اسـ  ، املـا ة   والنيعـد الـدوه اخلـام بـاا2ا ار انعـ ن النيـاملي اقـون ان  ـان، املـا ة  يف7) 

يف  واللياي ــ  الدول ــ  امايــ  ققــون 2)2والنيعــد الــدوه اخلــام بــااقون اليت ــا ي  والجتماع ــ  وال قاه ــ ، املــا ة 
 .7مج ن النيمال املعاجرين و هرا  ُ سرذم، املا ة 
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ل ا ستبح. الد اس  و ن مج ـن املعـاجرين النيـابرين برتك ـز  لـام  عسـت املوجـو ين يف و ـن  -9
    يا وين واملعاجرين األك ر  م شاا واألك ر لنير اا لس  ر، ون ه عم األُيال املعاجرون.

  
 المها رون العابرون  

 
ينيز  لنقل املعـاجرين مف  سـبا   متنيـد ة  و البـاا مـا لكـون متشـابك ا. وعـ وة عسـت النـزا   -10

وال ــــ عا ، لشــــمل  واعــــي التنقــــل ال ــــو  اليقــــر والتم  ــــز وعــــد  الو ــــول مف ااقــــون، وــــا ه عــــا 
التنيســـ م وال ـــح ، وعـــد  اا ـــول عســـت النيمـــل ال ئـــا، والنينـــف، وا نيـــدا  امل ـــاواة بـــ  اجلن ـــ ، 

موعــــــ  الواســــــني  مــــــن  تــــــائ  لغــــــ  املنــــــا. والتــــــدذو  الب ئــــــي، وال ي ــــــال عــــــن اأُلســــــرة. ويف وات
ك ــــ ة، ي ــــسا معــــاجرون اتســــف ل ــــائك محــــايتعم و ســــبا  لــــنقسعم امل ــــالا يا ــــا  منــــاُا

ال ــير يا ــا يف مُـا  ُي ــمت "التــدهقات امل تس ــ "، وب عــدا  ذائســ   وي ـت دمون وســائل النقــل  و
 يف  ق ان  ك  ة.

واملعــاجرون الــ ين ل يتنقســون بنــاءا عســت الت ــا ذم ااــر وموــا بــداهن ال ــرو ة منير ــون  ك ــر  -11
مـــن  ـــ ذم خل ـــر ا تعاكـــات ققـــون ان  ـــان عســـت امتـــدا  م ـــا  ذجـــر م، ويُـــرج  بقـــد        ن 
، هتـــــز ا  مـــــن   اقتمـــــالت  يكو ـــــوا يـــــا  ين عســـــت الت ـــــا  م ـــــ ذم  و بســـــو ة اســـــرتال ج ات لـــــرود 

م يف ظــرو  ل ةــرت  الكرامــ  البشــري . وعســت امتــدا  الرقســ ، ل بــن جتربــ   كــل هــر  يف اهلجــرة ذجــر 
   جاٌت متباين  من انكرا  وان ا ة، هتكون التجرب   ينام   مي لتغ  كسما لقدمض الرقس .

رة ولـــرلب  ظـــاذرة اهلجـــرة النيـــابرة املنيا ـــرة ا لباُـــات ك ـــ ة بتزايـــد النيقبـــات الـــيت لنيـــون اهلجـــ -12
الدول ــ . هتــداب  مرايبــ  اهلجــرة ال ــا مُ ، مقرت ــ ا بنيــد  وجــو  ينــوات شــرع   لسعجــرة أل ــراض النيمــل 
ومجــــن ألــــل األســــر والتنيســــ م وألســــبا  م  ــــا   ، لق ــــد عســــت  ــــو  متزايــــد ل ــــا ات لنقــــل املعــــاجرين 

  املرايبــ  املمكنــ ، وجتــ ذم يف قــالت ك ــ ة عســت التنقــل بواســ   ينــوات  ــ  شــرع  . ولشــمل لــداب
لسا التشرينيات الـيت جُتـر  املعـاجرين  ـ  الشـرع  ، ولـداب  اااـر النيمريـ  والق اع ـ  امليرو ـ  عسـت 
لنقل املعاجرين املمكن ، ومسنا  وظ ي  مرايبـ  اهلجـرة مف م ـا   لا ج ـ ، مـا يـد يتجسـت يف عوائـا 

. ولشـــكل ظـــاذرة " و ان يف8)م ـــل لغـــرم شـــركات النقـــل و ـــنيوب  مت سبـــات اا ـــول عســـت الت شـــ ات
ال جئ "، ق . يتني   عست ال جئ  النيـاي مف  اـا  السجـوء وُي ـ رون مـن   مف التنقـل مـن بسـد  
مف  لــر،  اهنيــاا معمــاا مــن  واهــن اهلجــرة النيــابرة، مف جا ــف عمس ــات ةديــد  ــي  ال جــ  ال ويســ  

.  ولكال يعا الباذا  عست  و  ميرط 

__________ 

 Maybritt Jill Alpes and Ninna Nyberg Sørensen, “Migration risk campaigns are based on wrong يف8) 

assumptions”, Policy brief (Danish Institute for International Studies, 5 May 2015)  ُيشـ  املؤليـان مف " ابـ .
الو ــائا"، الــيت نكــن ه عــا لسمكالــف القن ــس   ُســف و ــائا    ــت  مل عــا األهــرا  يــ  يف ق ــا م وم ــا ا م املعن ــ  

 بان كس زي يف، م ل كشو  اا ابات البنك  . 4 )ا ار ال ي 
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الــــ   يتنقــــل ب ــــي  شــــرع   واملعــــاجر الــــ   ي ــــاهر ب ريقــــ    ــــ  شــــرع    ول ينيــــ ه املعــــاجر  -13
مرقســ   جتـا   الرقســ  والنيبــو  يا ـا. ولي ــد الد اســات بـ ن منياــم املعــاجرين  ـ  الشــرع   يسجــؤون، يف

ــــتعم، مف لــــدمات لموعــــ  مــــن اجلعــــات الياعســــ  يف اليت ــــا   ــــ  املــــنام، وــــن هــــ عم  مــــا مــــن  قس
يف املائـــ  مـــن عمس ـــات عبـــو  البحـــر األبـــ ض  80مل ـــال، لي ـــد التقـــديرات بـــ ن املعربـــون. وعســـت ســـب ل ا

. واســتنتجض   اســ   لــر   ن يرابــ   س ــي يف9)املتوســ  مــن  هريق ــا مف  و وبــا ي ــعسعا معربــون لسمعــاجرين
املعـــاجرين النيـــابرين يف م دو   ـــ ا يسجـــؤون مف لـــدمات معـــرب   و وكـــ ء يرلبـــون لـــنقسعم  ـــ  الشـــرعي 

 .يف11). وك  اا ما يتنيرض املعاجرون    الشرع   خل ر اني اء  ت ج  الي ا يف10)ال ا و  سرت 
وياعــــر الي ــــا  كنين ــــر  ئ  ــــي يف جتربــــ  املعــــاجرين النيــــابرين، وــــا يف يلــــا عســــت امتــــدا  ُــــرن  -14

قـل التعريف. هقد يشا ط موظيو ااـدو  و هـرا  الشـُر  واجلنـو  وموظيـو القن ـس ات وال ـيا ات  ي ـاا يف لن
املعاجرين عن ُريا مدذم بالو ائا،  و بغض ال ـر  عـنعم،  و قـا باملشـا ك  يف لناـ م  و ل  ـ  لـنقسعم 

. وبالن ــب  مف املعــاجرين النيــابرين، ُنكــن  ن ي ــاعف الي ــا   ــاُر الرقســ  وي  ــل يف12)بتواُــؤ  مــن لــرم 
ـاا يف اليقـراء. و ـا  اا مـا يت ـ  مد ا  ويشكل عقب ا   م   مـا  معمـال ققـون ان  ـان  ويـؤ ر لـ   اا  ميُر

لسمعاجرين الـ ين يقنيـون  ـح   جتـاوزات مـوظي  قكـوم    و جعـات هاعسـ  لا ـ  الو ـول مف النيدالـ  
 .يف13)ب و ة هنيال ، د . ي ت  ن مرلكبو لسا التجاوزات النيمل  ون التنيرض لسنيقا 

ال ـــ  واملا يـــ   و الـــ ين يواجعـــون ويُـــرج   ن يكـــون املعـــاجرون الـــ ين ييتقـــرون مف املـــوا   امل -15
ل ــر التم  ــز منير ــ  لســرق ت اخل ــرة والنيبــو  امل ــول واهلــه  ك ــر ممــن ي ــنيعم  هــن  ــن وســائل 

__________ 

 Tuesday Reitano, Laura Adal and Mark Shaw, Smuggled Futures: The Dangerous Path of the Migrant from يف9) 

Africa to Europe, (Geneva, Global Initiative against Transnational Organized Crime, 2014), p. 1. 
 Graeme Hugo, George Tan and Caven Jonathan Napitupulu, Indonesia as a Transit Country in Irregular Migration يف10) 

to Australia, Irregular Migration Research Programme, Occasional Paper Series 08/2014 (Australia, Department of 

Immigration and Border Protection, September 2014), p. 22. 
مــا يُ  ــل  -لي ــد البحــومل مــ  ا بــ ن املعــاجرين الن بــال   القا ــدين وجعــات  لــر  خيتــا ون ال ــير عــن ُريــا اهلنــد  يف11) 

ويلــا لتيــا    هــن الرشــوة يف مكتــف ذجــرة النيمــال و ــا  كا ا ــدو.  - قســتعم وي ــاعف امل ــاُر املقرت ــ  بــالنيبو  
 No Easy Exit: Migration Bans Affecting Women from Nepal (Geneva, 2015), p. 9 تا اـر منامـ  النيمـل الدول ـ 
ـــــاح عســـــت ال ـــــيح ت   /www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publicationمت

wcms_428686.pdf. 
 Corruption and the smuggling of migrants”, Issue paper“ا ار مكتـف األمـم املتحـدة املنيـمل بامل ـد ات واجلرنـ ، يف12) 

(Vienna, 2013) وا اــر  ي ــاا  Nourhan Abdel Aziz, Paola Monzini, Ferruccio Pastore, The Changing 

Dynamics of Cross-border Human Smuggling and Trafficking in the Mediterranean (Rome, Istituto Affari 

Internazionali, 2015), p. 27. 
لوقا عست سب ل امل ال وجو  عد  يس ل من قالت النجاح يف مقا اة معـر  املعـاجرين، وـا ه عـا قـالت ميـ اء  يف13) 

املعــــاجرين  و اســــتغ هلم، وكا ــــض ايفاكمــــات لشــــمل يف كــــل مــــرة  ــــايس   و م ــــعس  عســــت م ــــتو     . ا اــــر 
Tuesday Reitano, “A perilous but profitable crossing: The changing nature of migrant smuggling through sub-

Saharan Africa to Europe and EU migration policy (2012-2015)”, The European Review of Organised Crime, 

vol. 2, No. 1, 2015, p. 13. 
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. وعــــا ةا مــــا لتيــــاوت املبــــال  الــــيت يتنيــــ  عســــت يف14) قــــل  ســــر  و ك ــــر  ما ــــاا لسو ــــول مف وجعــــتعم
ةـــد ذا قالـــ  املعـــاجرين الجتماع ـــ  املعـــاجرين  هنيعـــا لسمعـــرب  د ـــف اخلدمـــ  املقدمـــ ، وك ـــ اا مـــا 

 اليت ا ي   و قالتعم الجتماع    و  واب عم باملغرتب .
ويــــد يتنيــــرض األُيــــال خل ــــر لــــام ســــواء  كــــا وا م ــــاهرين ويــــر ذم    مــــن  ســــرذم    مــــن  -16

 شـــ ام يرعـــو م. ومـــن  ـــ  املـــرج   ن يت ـــ  لاُيـــال املعـــاجرين النيـــابرين اا ـــول عســـت التنيســــ م 
يــ  ال ــح  ، وــا ه عــا  عايــ  ال ــح  النيقس ــ  والتح ــ  يف مواع ــد . ومــن ال ــنيف التغســف عســت والرعا

عزل  األُيال النيابرين ولوا يعم، مـا ينيـمل  ن ذـ   املرقسـ  مـن مراقـل اهلجـرة  البـاا مـا لكـون ه عـا الـنام 
قالــ  األُيــال . ومــن امل ــائل امل ــ ة لقســا لــام يف يف15)التقس ديــ  امايــ  األُيــال يف   ــنيف  قواهلــا

املعــاجرين النيــابرين م ــ ل  لق ــ م ال ــن، مي لت ســل النيمس ــات التقس ديــ  لتحديــد ال ــن " قاهــ  التشــك ا 
والتكــ يف"، ل ســ ما يف قالــ  املعــاجرين املــراذق . و ُ ــ ت  ي ــاا شــوا ل بشــ ن لقن ــات ةديــد ال ــن 

. ولتيــايم اقتمــالت يف16)ن الت يــلامل بقــ  عســت األُيــال باعتبا ذــا  ــ  م ئمــ  ولن ــو  عســت الك ــ  مــ
لنيـــــرض األُيـــــال املعـــــاجرين لـــــاي  البـــــدين و/ و الني ـــــي و/ و اجلن ـــــي والســـــتغ ل، وـــــا يف يلـــــا 

 استغ ل األُيال يف النيمل، عندما يُ م  ل  اسات م ياي يوا   اهلجرة بتجاذل ققون ال يل.
لنيتــ   ــني ي ، م ــل األُيــال املعــاجرين وك ــ اا مــا لقــو  الســتجابات ال  اســال   مف اليئــات الــيت  -17

النيــــابرين، عســــت وــــايد "ان ا ــــ " و"انعــــا ة" وعســــت اهرتا ــــات منقو ــــ  و ــــ   ي قــــ  ألســــبا  ذجــــرة 
 .يف17)عست املشا ك  وعست ااقوناا يائم األُيال وك ي تعا، بدلا من ةس ل م احل ال يل الي ست ةس  ا 

األُيـال املشــر ين،  ن مبــد  امل ــاحل الي ــست  ــف  ن و كـدت جلنــ  ققــون ال يــل، يف قالــ   -18
ُ ـــرت  يف مج ـــن مراقـــل  و ة التشـــريد. ويف    مرقســـ  مـــن ذـــ   املراقـــل،  ـــف لو  ـــا م ـــاحل ال يـــل 
الي ـــــست ة ـــــ اا أل  يـــــرا  يـــــؤ ر لـــــ   اا جوذريـــــاا يف ق ـــــاة ال يـــــل  ـــــ  امل ـــــحو   و املني ـــــل عـــــن 

 .يف18)يويىل
__________ 

يفـدو ة ن ــواء املــوظي  يف املنيــابر اادو يـ  بغ ــ  ل  ــ  لنقــل ك ـ اا مــا ي ــت د  املعربـون الن ــاء املعــاجرات يوات املــوا   ا يف14) 
 ,Carla Angulo-Pasel, “Complex migration: A woman’s transit journey through Mexicoمعـاجرين  لــرين. ا اــر

Working paper (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, February 2015), 

p. 15  ويف بنيـــض املنيـــابر البحريـــ ، اســـت ا  معـــاجرون  ي ـــر قــــالا لـــ م  النيبـــو  عســـت ظعـــر ال ـــين، ب نمــــا  و .
 The darker your skin – the further down you go: The hierarchical“املعـاجرون األهقـر مف ج ـم ال ـي ن  األل ـر. ا اـر

system aboard Italy’s migrant boats that governs who lives and who dies”, The Independent, 21 April 2015. 
 Daniela Reale, “Protecting and supporting children on the move: Translating principles into practice” in يف15) 

Children on the Move (Geneva, IOM, 2013), p. 67 and 68. 
 .14، اليقرة A/69/277ا ار الو  ق   يف16) 
 Moussa Harouna Sambo and Fabrizio Terenzio, “Children on the move: a different voice”, in Children on the يف17) 

Move (Geneva, IOM, 2013), p. 23. 
يعــم لــا د يف بشــ ن منيامســ  األُيــال  ــ  امل ــحوب  واملني ــس  عــن يو 2006)6 اــر لنيس ــا السجنــ  النيــا   يــم ا يف18) 

 .19بسدذم األ سي، اليقرة 
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 شواغل حقوق اإلنسان -ثالثاا  
 

 ممارةات ا عتراد الخطرة -ألف 
 
  ت مما ســات العــرتاض اخل ــرة يف  ق ــان ك ــ ة مف ا تعاكــات اقــون ان  ــان، وــا ه عــا  -19

م ـــــاب  معـــــاجرين عـــــابرين  و ذ كعـــــم. و ـــــا جلم ــــــن األشـــــ ام، ب ـــــر  الناـــــر عـــــن مكــــــا م 
. وينبغـي يف19)يف اا ـاة و نيعم القـا وين  و جن ـ تعم  و ُريقـ  سـيرذم،  ن يتمتنيـوا دمايـ  ققعـم  و

لســـــدول  ن ةـــــرم عســـــت ليـــــا   لـــــداب  العـــــرتاض اخل ـــــرة، وـــــا ه عـــــا عمس ـــــات ال ـــــر  التني ـــــيي 
 .يف20)اجلماعي  و
،  عر    بني  مقر ين لا   عـن يسـا بـال  بشـ ن س اسـ  ال ـد الـيت 2015ويف  يا /مايو  -20

الشـــرع   يف لســـ   البنغـــال،  لنيـــ ذا قكومـــات م دو   ـــ ا ولايسنـــد ومال زيـــا يف قـــا املعـــاجرين  ـــ 
مؤكــــدين ا شــــغاهلم ل و ــــاا مزاء لــــ    ذــــ   ال  اســــ  والمتنــــا  عــــن ان ا ــــ  يف  ــــح  املعــــاجرين 

. و ُعــر  عــن يســا مما ــل بشــ ن س اســ  ال ــد الــيت ُل بقعــا يف21)وســ متعم الش  ــ   وذــم يف البحــر
 .يف22)م مو   سرتال ا نعا ة القوا   مف م دو    ا، يف ظرو  يُزعم   ا    

يف مـن الـدول األُـرا   ـمان 1979ولقت ي اللياي   الدول ـ  لسبحـ. وان قـاي يف البحـر ) -21
لقــــدم امل ــــاعدة مف    شــــ ك م ــــتغ . يف البحــــر، ب ــــر  الناــــر عــــن جن ــــ   ذــــ ا الشــــ ك 

 ـــيتىل  و الاـــرو  الـــيت ُوجـــد ه عـــا، ولسب ـــ  اقت اجالـــىل ال ب ـــ   و اقت اجالـــىل األلـــر  ومي ـــالىل مف   و
مكــان  مــن. و و ــض امليو ــ   بــ ن لتيــا الــدول بشــ ن املق ــو  ويــاذ م قالــ  الشــدة و يــر  مكــان 

 .  يف23) من وبر األمان، بغ   لنيزيز محاي  ققون ان  ان لسمعاجرين
ويـــد   ـــا  لشـــ  د ااـــواجز واجلـــد ان و  ذـــا مـــن النيقبـــات املا يـــ  الـــيت لنيـــون الـــدلول عســـت  -22

 لســا التــداب  عســت ققــون ان  ــان. و عــر  ميــوض اتســق األو و  ااــدو  ال يــ  يسقــاا بشــ ن لــ   
املنيـــمل دقـــون ان  ـــان عـــن ا شـــغالىل مزاء زيـــا ة اســـت دا  قـــواجز األســـ ط الشـــائك  ولـــداب  املرايبـــ  

 .يف24)اادو ي  والق و  امليرو   عست قري  التنقل يف عدة بسدان يف  و وبا

__________ 

 يف.1)6  والنيعد الدوه اخلام بااقون املد    وال  اس  ، املا ة 3ا ار انع ن النياملي اقون ان  ان، املا ة  يف19) 
باألشــ ام عســت ااــدو   املبــا   واملبــا   التوج ع ــ  املو ــت  ــا ه مــا يتنيســا دقــون ان  ــان والجتــا امليو ــ  ،  يف20) 

 .5-4يف، املبد  التوج عي 5)ا ار اااش    الدول  
 .https://spdb.ohchr.org/hrdb/30th/public_-_UA_Malaysia_21.05.15_(2.2015).pdfا ار  يف21) 
 .By Hook or by Crook: Australia’s Abuse of Asylum Seekers at Sea, (London, 2015)منام  النييو الدول  ،  يف22) 
املبــا   واملبــا   التوج ع ــ  املو ــت  ــا ه مــا يتنيســا دقــون ان  ــان والجتــا  باألشــ ام عســت ااــدو  امليو ــ  ،  يف23) 

 .13-4، املبد  التوج عي الدول  
ــــ   يف منيامســــ  املعــــاجرين ومستم ــــي السجــــوء ب   ــــا     يف24)  ــــا م ــــالا ُ ت ــــق  و وبــــا، "ينبغــــي  ن لكــــون  و وب ا اــــر لس

 .2015لشرين ال اين/ وهم   13ب ان ميوض ققون ان  ان، وم  ا "، 
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لنقــل املعــاجرين النيــابرين وجموعــ  واســني  مــن التــداب   وايرت ــض ااــواجز املا يــ  الــيت لنيــون -23
الرام ـــ  مف لق  ـــد  و منـــن  لـــوهلم انيســـ م وو ـــوهلم مف مجـــراءات السجـــوء و  ذـــا مـــن مجـــراءات 
اليــرز وةديــد اهلويــ ، مف جا ــف عمس ــات معــا ة ســريني  بــل مــوجزة. ويــدمض امليو ــ   م شــا ات 

ا ــ  و  ذــا مــن اجلعــات الياعســ  اخلا ــ  الــيت لنيــ  مف الــدول ل ــمان  اســب  شــركات النقــل اخل
 .  يف25)لداب  لق  د الدلول

  
 عمليات اإلبعاد الجماع  وانتهاكات مبدأ عدم الطرد -باء 

 
يق د القا ون الدوه اقون ان  ان قا الدول يات ال  ا ة يف مبنيا  املعاجرين من ميس معـا  -24

. وانبنيـا  اجلمـاعي  اـو  باعتبـا   مبـد ا يف26)قال عو لىلعندما يكون املعاجر منير اا ل ر  شديد يف 
بنيد النار يف  . ويد  و ض امليو    بنيد  م دا   وامر انبنيا  ملّ يف27)من مبا   القا ون الدوه النيا 

. وينبغــي  ن يف28)الاــرو  الير يــ  ولقــدم ل يــر م ئــم وهقــاا لسقــا ون ولسمنيــاي  الدول ــ  اقــون ان  ــان
مواهقـ  عسـت عمس ـ  عـو ة ُوع ـ  م ـتن اا بالكامـل ولال ـاا مـن    مكـرا ، م ـل التسمـ   يكون    يـرا  

 . يف29)مف ممكا    القتجاز ألجل    م مت  و القتجاز يف ظرو     م ئم 
وُيكيـــل  ي ـــاا جلم ـــن األشـــ ام، ب ـــر  الناـــر عـــن و ـــنيعم القـــا وين  و  ـــ  يلـــا مـــن  -25

ال ـــر  )   معـــا ة    هـــر  مف بســـد ســـ كون ه ـــىل عر ـــ  خل ـــر األو ـــا ، ااـــا يف اامايـــ  مـــن عـــد  
. وجتــــد  انشــــا ة مف  ن مبــــد  عــــد  ال ــــر ، يف30)التنيــــ يف  و املنيامســــ  القاســــ   وال م  ــــا    واملع نــــ يف

املنيرت  بىل كقاعدة مـن يواعـد القـا ون النيـريف الـدوه، ي ـر  بالت ـاو  يف مج ـن األمـاكن الـيت  ـا ي 
 ض ال ي ن   س ا  ا وس  ر ا، وا يف يلا يف  عاه البحا .ه عا الدول  اليت اعرت 

__________ 

املبــا   واملبــا   التوج ع ــ  املو ــت  ــا ه مــا يتنيســا دقــون ان  ــان والجتــا  باألشــ ام عســت ااــدو  امليو ــ  ،  يف25) 
 يف.http://papersplease.org. وا ار  ي اا م ا   "مشرو  اهلوي " يف ذ   الد اس  )6-4، املبد  التوج عي الدول  

لشـرين  9ا ار موجز املتدلل ال   عر ىل ميوض األمم املتحـدة ال ـامي اقـون ان  ـان بنـاءا عسـت مين  ـا   عـن ايفكمـ  يف  يف26) 
 8675/15، الق ـــــ تان  يـــــم ن.  . ون. ت.  ـــــد مســـــبا  ا، يف ايفكمـــــ  األو وب ـــــ  اقـــــون ان  ـــــان، 2015األول/ كتـــــوبر 

 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/ThirdPartyIntervention.pdfت . متاح عست ال يح 8697/15و
يف  وكـ لا السجنـ  املنين ـ  1)22ا ار اللياي   الدول   امايـ  ققـون مج ـن النيمـال املعـاجرين و هـرا   سـرذم، املـا ة  يف27) 

  الق ـاء عسـت التم  ـز يف بش ن و ن األجا ف ووجـف النيعـد  وجلنـ1986)15دقون ان  ان، التنيس ا النيا   يم 
 .26يف بش ن التم  ز  د    املواُن ، اليقرة 2005)30النين ر ، التو    النيام   يم 

، ل ُــ   عســت يائمــ   ــ  19يف، اليقــرة 26ا اــر مــوجز املتــدلل الــ   عر ــىل امليــوض ال ــامي )ا اــر اااشــ    يف28) 
 .4-9املبد  التوج عي  با   التوج ع   املو ت  ا،م توهاة لسارو  الير ي ، وا ار  ي اا امليو   ، املبا   وامل

املبـــا   واملبـــا   التوج ع ـــ  املو ـــت  ـــا ه مـــا يتنيســـا دقـــون ان  ـــان والجتـــا  باألشـــ ام عســـت ا اـــر امليو ـــ  ،  يف29) 
 .  3-9، املبد  التوج عي اادو  الدول  

  3بــ  القاســ    و ال م  ــا     و املع نــ ، املــا ة ا اــر الياي ــ  مناذ ــ  التنيــ يف و ــ   مــن  ــرو  املنيامســ   و النيقو  يف30) 
 .33اخلا   بو ن ال جئ ، املا ة  1951ويف قال  ال جئ ، الياي   عا  
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و عــر  املقــر  اخلــام املنيــمل دقــون ان  ــان لسمعــاجرين عــن يسقــىل مزاء عمس ــات ال ــر  مــن  -26
 و وبــا مف بســدان املنشــ  وبســدان  لــر  لت ــم ب ــنيف ســ ا ة القــا ون ولــدين  اــم السجــوء ه عــا، وذــي 

 .  يف31) نائ  عمس ات  ُي ت يف مُا  اليايات 
ويــد لُي ــي النيــو ة  ــ  امل ــتدام  ل مف زيــا ة األي  والســتغ ل هح ــف، بــل  ي ــاا مف  -27

املزيــــد مــــن  و ات اهلجــــرة  ــــ  امل مو ــــ  و ــــ  الشــــرع  ، وــــا هلــــا مــــن لبنيــــات عســــت ققــــون ان  ــــان 
 68 هــا  لاشــ ام املعــاجرين. ويف استق ــاء لسمعــاجرين مــن  هريق ــا جنــو  ال ــحراء يف املغــر ، 
يف املائــ   80يف املائــ  مــن ات بــ  بــ  م لنير ــوا لستوي ــف وانبنيــا  منــ  و ــوهلم مف املغــر   بــل من 

ـــ  األُيـــال،  لّ ُل ـــت د  يف32)مـــنعم يـــد  ُبنيـــدوا مـــرات عديـــدة . وعـــ وة عســـت يلـــا، ل بـــد، يف قال
بشـــ ن  2012عــا  . و هــا ت   اســـ   ُعــدت يف يف33)انعــا ة ملّ كتــدب  محــائي ولـــ ق كتــدب  عقــا 

بـ ن الك ـ ين مـن ذـؤلء األُيـال يني شــون يف  يف34)األُيـال املعـاجرين املنيـا ين مـن  ملا  ـا مف كوسـوهو
يف املائـــــ  مـــــن  ُيـــــال  70هقـــــر مـــــدين ول   ـــــسون عســـــت الرعايـــــ  ال ـــــح   ملّ بقـــــد   ـــــدو ، و ن 

 .  يف35)األيس ات ل ربوا من املدا ي لد  عو  م
  

 ا  ت ادية وا  تماعية والثقافية إنكار الحقوق  - ي  
 
يـــد يواجــــىل املعــــاجرون  ديــــدات ج ــــدي  وب ئ ـــ ، ويــــد يتنير ــــون لسجــــو  واعــــت ل ال ــــح   -28

وال ـــدمات يف   نـــاء عبــــو ذم. وك ـــ اا مــــا ننـــن القـــا ون املعــــاجرين النيـــابرين مــــن النيمـــل  و اســــتئجا  
ــــ ت ال ــــكن  و اا ــــول عســــت اخلــــدمات األساســــ  ، م ــــل التنيســــ م والرع ايــــ  ال ــــح  . وق  مــــا اعُت

 اهلجرة    الشرع   جرن ، يني ه املعاجرون النيابرون يف لو   ائم من الكشف واني اء. 

__________ 

 .39، اليقرة A/HRC/29/36ا ار الو  ق   يف31) 
 Doctors Without Borders, Violence, Vulnerability and Migration: Trapped at the Gates of Europe: Aا اـر  يف32) 

report on the situation of sub-Saharan migrants in an irregular situation in Morocco, March 2013, p. 14; also 

Duncan Wood, “Reflections on the Mexico-Guatemala Border”, in Reflections on Mexico’s Southern Border, 

Duncan Wood and others, contributors (Washington, D.C., Wilson Center; Mexico, Autonomous Institute of 

Technology Institute, 1 April 2015), pp. 5-6 اسـ  بشـ ن املعـاجرين الـ ين  ـاولون النيبـو  مـن  وال مـال مف   ،
 ول   7 000عـرب  يرابـ  الوليات املتحـدة األمريك ـ  مـرو اا باملك ـ ا، ويـد جـاء ه عـا  ن املعـاجرين يـدهنيون لسم

مقابل ما ي ل مف   مل  اولت لنيبو  اادو . ل ا ي ـا   املعـاجرون املبنيـدون مف لكـرا   ـاولت عبـو  ااـدو  
 ب و ة    يا و   .

 Toward a World Free from Violence: Globalا ار مكتف املم ل اخلام لام  النيا  املنيمل بـالنينف باألُيـال،  يف33) 

survey on violence against children, (New York, October 2013), p. 23. 
 يف.1999)1244مج ن انشا ات مف كوسوهو يف ذ   الو  ق  ينبغي  ن لُيعم عست   ا  ت ل يرا  لسق األمن  يف34) 
-Verena Knaus and others, Silent Harm: A report assessing the situation of repatriated children’s psycho يف35) 

social health, (UNICEF Kosovo in cooperation with Kosovo Health Foundation, 2012), p. 8. 
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 عدم الح ول على الرعاية ال حية -1 
ك ـــ اا مـــا يبـــد  املعـــاجرون  قســـتعم يف  ـــح  ج ـــدة. ب ـــد  ن لنيق ـــد الرقســـ  وظـــرو  ال ـــير  -29

و اا ـول عسـت يـد   ـ  كـا  منعـا عوامـل نكـن  ن لت ـبف وعد  اا ول عست الرعاي  ال ـح    
 يف لدذو  ال ح  اجل دي  والنيقس   لسنيديد من املعاجرين. 

ويـــد يواجـــىل املعـــاجرون ظروهـــاا ل ـــرة يف   نـــاء  قســـتعم، كـــالتزاقم يف يـــوا    و شــــاقنات  -30
. ولتـــوالر قـــالت عبـــو  البحـــر يف ظـــرو  ل ـــرة ونيـــدات  ـــاة  ـــ  م ئمـــ ، يف36)شـــديدة الكتاـــا 

والرق ت امل ن   يف ال حا  ، و ـ  يلـا مـن قـالت ال ـير  ـ  املـ مون يف م ـالا وعـرة. ويـد 
يتنيــرض الر ــن واألُيــال ال ــغا  والن ــاء ااوامــل وامل ــنون واألشــ ام يوو انعايــ  خل ــر لــام. 

 ة اهلجـرة بتزايـد  ـاُر الوهـاة واملـرض عسـت ااـدو  ال يـ  واجلويـ  والبحريـ ، ولقرتن ذ   املرقس  من  و 
وــــا يشــــمل التعابــــات اجلعــــاز التني ــــي واجلعــــاز اهل ــــمي واألمنيــــاء، والجتيــــا ، وا يــــاض قــــرا ة 

 اجل م، وان ابات النامج  عن ااوا مل والنينف. 
ول عســت امل ــاعدة األول ــ  ال زمــ  وك ــ اا مــا يكــون املعــاجرون عــاجزين  و ممتننيــ  عــن اا ــ -31

و  ذــا مــن التــدل ت ال ــح   اليو يــ  يف  عقــا  ان ا ــ   و العــرتاض، ب ــبف  قــك املنيــدات  و 
 ــنيف كيــاءة انُــا  ال ــب،  و ب ــبف ا ــ را ذم مف موا ــس   قســتعم  ــو  الوجعــ  املق ــو ة. 

  ُـــب كيـــوء يف  ق ـــ  وخب ـــوم ااـــدو  الدول ـــ ،  و ـــض امليو ـــ   بـــ ن لكيـــل الـــدول ق ـــو  مُـــا
ان ا ــ   و العــرتاض بغ ــ  مجــراء اليحــوم ومقالــ  األشــ ام مف املزيــد مــن النينايــ  ال ب ــ ، وــا ه عــا 

 .يف37)انقال  مف لدمات ال ح  النيقس   عند اليت اء
و ــا جلم ــن املعــاجرين، ب ــر  الناــر عــن  و ــاععم، التمتــن باامايــ  الكامســ  اقعــم يف  -32

لنيعــد الــدوه اخلــام بــااقون اليت ــا ي  والجتماع ــ  وال قاه ــ  قــا كــل هــر  يف ال ــح . و مــي ا
يف. ولشـ  السجنـ  املنين ــ  12التمتـن بـ عست م ـتو  نكــن بسو ـىل مـن ال ــح  اجل ـدي  والنيقس ـ  )املــا ة 

بـااقون اليت ــا ي  والجتماع ــ  وال قاه ــ  مف  ن مــن واجــف الــدول  ــمان و ــول مج ــن املعــاجرين 
امل ـــاواة مف لـــدمات ال ـــح  الويائ ـــ  والني ج ـــ  وامل ـــّكن  ب ـــر  الناـــر عـــن و ـــنيعم  عســـت يـــد 

 .يف38)القا وين و وع   و ائقعم
وم ــاه  مف الو ــول األساســي مف الرعايــ  ال ــح  ، لشــمل التحــديات اخلا ــ  الــيت لُقــّوض  -33

اء ال ــكر  و مــراض قــا املعــاجرين يف ال ــح  وذــم يف بســدان النيبــو  م ا ة ااــالت املزمنــ ، م ــل  
القســف والشــراي ، والت ــد  ملشــاكل ال ــح  الني ــ   الجتماع ــ  وال ــح  النيقس ــ . ونــر معــاجرون  
ك ــ ون بتجــا    ــا م  يف   نــاء  قســتعم، منعــا ااــبق والنينــف اجل ــد  والني ــي، وذــي جتــا   

__________ 

 .3، اليقرة A/HRC/23/41ا ار الو  ق   يف36) 
ااــدو  املبــا   واملبــا   التوج ع ــ  املو ــت  ــا ه مــا يتنيســا دقــون ان  ــان والجتــا  باألشــ ام عســت امليو ــ  ،  يف37) 

 .2-5، املبد  التوج عي الدول  
 .34يف بش ن ااا يف التمتن ب عست م تو  من ال ح  نكن بسو ىل، اليقرة 2000)14ا ار لنيس ا السجن  النيا   يم  يف38) 
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تنــاول املعــاجرون . ويف   ــا  اخلــدمات امل ئمــ ، يُــرج   ن ييف39)لقت ــي لسقــي  عايــ  لس ــح  النيقس ــ 
   وي     مو وه   و يسجؤوا مف لدل ت ُب       اام   ملنياجل  مشاكسعم ال ح  .

ــــات املعــــاجرات، ل ســــ ما  -34 وك ــــ اا مــــا ل لســــا القت اجــــات ال ــــح   اخلا ــــ  بالن ــــاء والبن
دمات يت ـــل ب ـــحتعن وققـــويعن اجلن ـــ   وان اب ـــ . ويـــد لُقـــد  مف املعـــاجرات النيـــابرات لـــ ه مـــا

لشمل استشـا ة  ل ـائ   يف ال ـف الن ـائي  و لـدمات ال ـح  اجلن ـ   وان اب ـ  ولـوه   ُب   ل
 الرعاي  املت     لسناج ات من النينف اجلن ي. 

 
 ظروف معيشة غير  ئقة -2 

جــــاء يف لقريــــر عــــن املعــــاجرين النيــــابرين مــــن  هريق ــــا جنــــو  ال ــــحراء يف املغــــر   ن يرابــــ   -35
. يف40)ال ــح   املش  ــ  لتنيســا بــ مراض لــرلب  ا لباُــاا و  قــاا بتــدين ظــرو  املني شــ   ــف املشــاكل 

هقــــد ي ــــ ر املعــــاجرون،   نــــاء النيبــــو ، مف النيــــ ه يف ظــــرو  ذشــــ  كالغابــــات وااقــــول والب ــــوت 
املعجـــو ة و  ـــات الق ـــا ات و ـــ  يلـــا مـــن الي ـــاءات النيامـــ ، ق ـــ. ل وجـــو  ملراهـــا ال ـــر  

 ــدو . وك ــ اا مــا ينيريــل م لــال  لغــ اء ال ــس م وم ــا   امل ــا  امل مو ــ ال ــحي وق ــ. الو ــول مف ا
ة  نات عست ذـ   األمـاكن، ويـد ل ُي ـم  بالو ـول مف م جـ  املتشـر ين.  مـا املعـاجرون الـ ين 
يتمكنــون مــن اســتئجا  م ــكن هك ــ اا مــا ُ ــ ون عســت النيــ ه يف  مــاكن مكتاــ  و ــ   ــح   و ــ  

ن اســتئجا  م ــكن ب ــو ة يا و  ــ   و اهتقــا ذم مف املــال الــ ز  لسح ــول م مو ــ  ب ــبف عجــزذم عــ
 عست م كن يا وين. 

ويقر النيعد الـدوه اخلـام بـااقون اليت ـا ي  والجتماع ـ  وال قاه ـ  "دـا كـل شـ ك يف  -36
م ــتو  مني شــي كــا  لــىل وألســرلىل، يــوهر مــا ييــي دــاجتعم مــن الغــ اء والك ــاء واملــ و ، وققــىل يف 

يفيف، ب نمــا لقــر الياي ــ  ققــون ال يــل دــا كــل ُيــل 1)11متوا ــل لاروهــىل املني شــ  " )املــا ة ة ــ  
يف. وينبغـــي  ن 27يف م ـــتو  مني شـــي م ئـــم لنمـــو  النيقســـي والروقـــي واملنينـــو  والجتمـــاعي )املـــا ة 

ـــز الـــ   يقـــوض  لنيتمـــد الـــدول لـــداب  ملنـــن التم  ـــز  ـــد مج ـــن املعـــاجرين واملنيايبـــ  عســـت يلـــا التم  
يف م ــــــتو  مني شــــــ  لئــــــا، و ن لتجنــــــف  مــــــ ه املعــــــاجرين  ــــــ  الشــــــرع   ومي ــــــاءذم ققعــــــم 

 .يف41)الجتماعي، ألسبا  منعا مكان سكنعم
__________ 

مـن الرجـال والن ـاء والشـبا  الـ ين كـا وا يتسقـون لـدمات امل ـاعدة  1 102استنتجض   اس  استق ائ   ألسض  يف39) 
يف املائــ   بسغــوا  35.6يف املائــ  مــن ات بــ   بسغــوا عــن  عــراض مقرت ــ  بالكتئــا   و 59.7الجتــا   ن يف  عقــا  

يف املائـــ  اســـتوهوا منيـــاي   عـــراض ا ـــ رابات  41.9عـــن  عـــراض مقرت ـــ  با ـــ رابات مجعا يـــ  لققـــ  لس ـــدم   و
 :Cathy Zimmerman and others, Health and human trafficking in the Greater Mekong Subregionالقسـا. ا اـر 

Findings from a survey of men women and children in Thailand, Cambodia and Viet Nam  (International 

Organization for Migration and London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2014), p. 6. 
ُباء ب  قدو ،  يف40)   .Violence, Vulnerability and Migration: Trapped at the Gates of Europe (see footnote 32), p. 9ا ار  
يف، 2014)  ويــــو ط وجن ــــف،  ااقــــون اليت ــــا ي  والجتماع ــــ  وال قاه ــــ  لسمعــــاجرين  ــــ  الشــــرع  امليو ــــ  ،  يف41) 

 .78ال يح  
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 عدم الوصول إلى العمل الالئق -3 
ُي ـ ر معـاجرون ك ـ ون،   نـاء عبـو ذم، مف البحـ. عـن عمـل ل ـّد الرمـا و ويـل مـا لبقــت  -37

ن املعــاجرين يف لســا الاــرو  ســو  م ــا  عمــل يف الق ــا  مــن الرقســ . ويف   ســف األق ــان، ل ي ــ
ــــ   ــــ اا مــــا ييتقــــر املعــــاجرون مف محاي  ــــ  املــــنام، مــــا يــــد ينير ــــعم لسنيمــــل اخل ــــر والســــتغ ل. وك 
ققـــويعم كنيمـــال، ألســـبا  منعـــا و ـــنيعم  ـــ  الشـــرعي. وعســـت ســـب ل امل ـــال، لنح ـــر هـــرم عمـــل 

لن ــن  و ــ   أ ــ  م ــل النيمــل املنــزه  و ال ــ اه   الن ــاء املعــاجرات النيــابرات يف املك ــ ا يف معــن  
. واســـتنتجض   اســـ   ن يف42) و الرته ـــىل، وذـــي ي اعـــات لـــوهر محايـــ ا يا و  ـــ   ـــدو ةا اقـــون النيمـــال

األُيال املعاجرين النيـابرين  ـ  امل ـحوب ، يف لايسنـد، ك ـ اا مـا ينيمسـون يف معـن  مشـا  ا ويتنير ـون 
 .يف43)ب لا خل ر استغ ل شديد

ولشــكل محايــ  مج ــن النيمــال مــن الســتغ ل وانيــ اء مكو ــاا  ساســ اا مــن مكو ــات ققــون  -38
. ويـد  و ـض جلنـ  ققـون ال يـل بـ ن لناـر الـدول يف م شـاء  ُاـم   ـد يف44)ان  ان املت س  بالنيمـل

ومبــــــ ع  لتحديــــــد ا تعاكــــــات ققــــــون ال يــــــل يف ســــــ ايات النيمــــــل، ل ســــــ ما النيمــــــل  ــــــ  املــــــنام 
 .  يف45)ول ح   لسا ال تعاكات املوأي، و/ و

  
 ا حتجاز التعس   وظروف ا حتجاز غير المالئمة -دال 

 
يز ا  يف شا   اء النيا  اقتجـاز املعـاجرين  ـ  الشـرع  ، وـا يف يلـا يف بسـدان النيبـو   -39

كمـــــا يُيـــــرتض  ن يكـــــون   -وعســـــت ااـــــدو  الدول ـــــ . ول يشـــــكل القتجـــــاز ان ا   قـــــ ا  لـــــ اا 
بـــل مجـــراءا عا يـــاا يف  ق ـــان  ك ـــ ة ، وملزام ـــاا يف  - ـــ ا التـــ    اااســـم يف مـــن يُيـــرض عس ـــىل  لـــدب 

بنيــض ااــالت. ويف بنيــض ااــالت، يقــرتن القتجــاز ان ا   ب ــما ات مجرائ ــ   يــل مــن لســا 
املقرت ــــ  بالقتجــــاز اجلنــــائي، وــــا يشــــمل عــــد  ااــــاي لــــداب  لسبــــض يف ال ــــابن التني ــــيي لستوي ــــف 

مرا  القتجـــاز. وك ـــ اا مـــا ُننـــن املعـــاجرون ايفتجـــزون مـــن اا ـــول عســـت امل ـــاعدة القا و  ـــ  واســـت
لـــدمات الرتمجـــ  الشـــيوي ، هـــ  ييعمـــون مـــن   ســـبف اقتجـــازذم  و ك ي ـــ  ال نيـــن يف شـــرع     و

 ذ ا القتجاز.

__________ 

 .Carla Angulo-Pasel, “Complex migration: a woman’s transit journey through Mexico” (see footnote 14), p. 17 يف42) 
 Daniela Reale, “Protecting and supporting children on the move: Translating principles into practice” (see يف43) 

footnote 15), p. 71. 
ــــــ   يف44)  يف، 41وال قاه ــــــ  لسمعــــــاجرين  ــــــ  الشــــــرع   )ا اــــــر اااشــــــ   ا اــــــر امليو ــــــ  ، ااقــــــون اليت ــــــا ي  والجتماع 

 .116 ال يح 
بشــ ن ققــون مج ــن األُيــال يف ســ ان اهلجــرة  2012ا اــر لقريــر السجنــ  عــن يــو  النقــا  النيــا  املنيقــو  يف عــا   يف45) 

 .  90الدول  ، اليقرة 
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ويشــــكل اســــت دا  القتجــــاز يف قالــــ  املعــــاجرين م ــــد  يســــا  ب ــــبف  قــــك ال ــــما ات  -40
انجرائ ـــ  ولـــدين ظـــرو  القتجـــاز، م ـــل منـــن ايفتجـــز مـــن اا ـــول عســـت الرعايـــ  ال ب ـــ ، وـــا ه عـــا 
 عايــ  ال ــح  النيقس ــ ، مف جا ــف عــد  لــواهر ظــرو   م ئمــ ، وــا ه عــا ســني  املكــان والغــ اء واملــاء 
ة  ومراهــا ال ــر  ال ــحي، يف ااــبق ي ــ  األجــل. ويتنيــرض املعــاجرون ايفتجــزون يف  ق ــان  ك ــ  

 .يف46)لسنينف، وا يشمل النينف اجلن ي، ولتدذو   حتعم اجل دي  والنيقس  
ول ــاعف زيــا ة اســت دا  القتجــاز و شــكال  لــر  مــن ان يــاي ال ــا   اقتمــالت ســنيي  -41

املعاجرين النيابرين مف جتنـف ال ـس ات بالكامـل، وذـو مـا  نيسعـم  ك ـر عر ـ ا مل ـاُر منعـا انيـ اء 
ولوجــد   لــ   يف47)تمــالت يبــوهلم بــالتنيرض لد جــ  ل ــر  عســت ملوا ــس   قســتعموالســتغ ل، ويزيــد اق

عســت  ن اقتمــالت ايــي املعــاجرين يف بســد يني و ــىل لقــل يف قــال لسب ــ  اقت اجــا م األساســ   بُ ــُبل 
 .يف48)يا و    وعد  لنير عم خل ر القتجاز  و ال ر  واقتياظعم باألمل يف امل تقبل

ريــ  ويف  منــىل الش  ــي ققــاا  ساســ اا مــن ققــون ان  ــان ينبغــي ويشــكل قــا اليــر  يف اا -42
. ويقت ـي القـا ون الـدوه اقـون ان  ـان يف49) ن يتمتن بىل كل هر  ب ر  الناـر عـن و ـنيىل القـا وين

 ن يكــون ســسف ااريــ  يف مج ــن ااــالت قــ ا  لــ اا  ــدو  الن ــان واملــدة ولــدب اا  ــرو ياا ومتناســباا 
ـــ  ـــاا هلـــم عســـت  لـــوهلم يُت ـــ  عســـت  ســـاي لق  ـــاا اقتجـــاز مستم ـــي السجـــوء عقاب م هـــر  . وُننـــن يا و 

. ويـــد  اشـــدت امليو ــــ   الـــدول  ل ـــم  يوا  نعـــا موييـــاا ينيـــا ض القتجــــاز يف50)ب ـــي   ـــ  شـــرع  
 .يف51)قون ان  اناولداب  بديس   ت ل 

__________ 

ظروهــاا م ـ ةا لقســا شــديد يف  2014عسـت ســب ل امل ــال، وجـدت بني ــ  األمــم املتحـدة لتقــدم الــدعم يف ل ب ـا يف عــا   يف46) 
مراكــز اقتجــاز املعــاجرين، ق ــ. ُنــا ي القتجــاز "عســت   ــان واســن  وليــرتات م ولــ  "، ولشــمل لســا الاــرو  

لــنقك الغــ ائي. ولسقــض البني ــ   ي ــاا لقــا ير الكتاــا  املــزمن، ولــدين مراهــا ال ــر  ال ــحي والرعايــ  ال ــح  ، وا
مت ــق   عــن انســاءة اجل ــدي   و السيا ــ ، والســتغ ل يف النيمــل، والعتــداء اجلن ــي، والبتــزاز، وم ــا  ة و ــائا 

 .33و 32، اليقرل  A/HRC/28/51اهلوي ، مف جا ف اقتجاز الُق ر من الكبا . ا ار الو  ق  
 Robyn Sampson and others, There are Alternatives: A handbook for preventing unnecessary immigration يف47) 

detention (revised edition), (Melbourne: International Detention Coalition, 2015), p. 63. 
بنيـــض البســـدان ااـــا يف قريـــ  التنقـــل  الـــل املرجـــن ال ـــابا. لكيـــل وـــايد بـــدائل القتجـــاز اخلا ـــ  بالنيـــابرين يف  يف48) 

اتتمن  ويف بنيض ال  ايات، يُ سف مف املعاجرين انيام  يف ير   د ة )لرك ايف  و عد   لول املنـاُا اادو يـ  
مــن  ون مين  )م دو   ــ ايف. ول ل بــا شــروط م ــل انبــ ع مل عنــد ال ــرو ة. وياــل مبــد  م ا ة ااــالت وانعــ   

 تاق  مبد ين  ئ    ، عست  و ما يتجست يف ا ياض م تويات اللتياء يف لايسند.باخل ا ات امل
 .9  والنيعد الدوه اخلام بااقون املد    وال  اس  ، املا ة 9و 3ا ار انع ن النياملي اقون ان  ان، املا ل   يف49) 
ن املنياي  والقواعد املن بق  املتنيسقـ  باقتجـاز ميو    األمم املتحدة ال ام   لشؤون ال جئ ، مبا   لوج ع   بش  يف50) 

)بان كس زيــ يف.  19، ال ــيح  4-1-4يف، املبــد  التــوج عي 2012مستم ــي السجــوء وبــدائل القتجــاز، )جن ــف، 
 .www.refworld.org/pdfid/503489533b8.pdf متاق  عست ال يح ت

 ــا ه مــا يتنيســا دقــون ان  ــان عســت ااــدو  الدول ــ ، املبـــد   ا اــر امليو ــ  ، املبــا   واملبــا   التوج ع ــ  املو ــت يف51) 
 .1-8التوج عي 
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ن عــــن  هــــرا  وُ تجـــز األُيــــال يف  ق ــــان  ك ــــ ة  مـــن كبــــا   ل  ــــس  هلــــم  ـــم  و يُي ــــسو  -43
 ســرذم لني ــياا. ويف قــ  ل لوجــد عســت ال ــني د النيــاملي ب ا ــات بشــ ن ك ي ــ  اقتجــاز  ُيــال  

ةــتيا بســدان عديــدة بالب ا ــات يات ال ــس   و ل لي ــ  عنعــا، لي ــد لقــديرات  ل ك ــ ين، مي
قال ـــاا اامســ  الدول ــ  ن ــاء اقتجـــاز األُيــال املعــاجرين بــ ن مئـــات  ل  األُيــال ُ تجــزون 

 .يف52)أل راض اهلجرة
ولنيتـــ  جلنـــ  ققـــون ال يـــل  ن اقتجـــاز ُيـــل  مـــا ب ـــبف و ـــن والديـــىل يف اهلجـــرة يتنيـــا ض  -44

ــــدول و ــــن قــــد  ب ــــرع  وب ــــو ة كامســــ    ائمــــاا مــــن م ــــاحل ال يــــل الي ــــست. و اشــــدت السجنــــ  ال
 .يف53)لقتجاز األُيال ب بف و نيعم يف اهلجرة

وز ه عـا اقتجـاز املعـاجرين، يـنك القـا ون الـدوه عسـت  ن مـن ويف ااالت الست نائ   الـيت  ـ -45
. و اشــــدت السجنــــ  يف54)قــــا مج ــــن املعــــاجرين التمتــــن باــــرو  النيــــ ه ال ئقــــ  وبال ــــما ات انجرائ ــــ 

املنين ــ  بالق ــاء عســت التم  ــز  ــد املــر ة الــدول  ن ل ــمن عــد  لنيــرض النيــام ت املعــاجرات ايفتجــزات 
ق ــــول ااوامــــل واملر ــــنيات وكــــ لا املنيتســــ   ــــحتعن عســــت اخلــــدمات لستم  ــــز  و النينــــف اجلن ــــاين و 

. و اشــدت امليو ــ   الــدول  ن لكيــل لق ــد ظــرو  مراهــا القتجــاز بقواعــد األمــم املتحــدة يف55)املناســب 
 .يف56)الد  ا املوقدة ملنيامس  ال جناء )يواعد   س ون ما دي يف و  ذا من املنياي  يات ال س 

 
 بدائل ا حتجاز  

 قاـــر القتجـــاز التني ـــيي  ن كـــل يـــرا  اقتجـــاز  ـــف  ن ي رتشـــد وبـــا   املنيقول ـــ  ينيـــمل -46
وال رو ة والتناسف وعد  التم  ز. ويقت ي يلـا مـن الـدول التيكـ  يف ُسـُبل  لـر  لبسـوع  ذـداهعا،  

 كالنار يف بدائل ل قتجاز.
از املتيقــ  مــن ب ــد   ــىل يُ قــا، يف شــا   ــاء النيــا ، وجــو   قــك جســي يف بــدائل القتجــ -47

ققــون ان  ــان،   ــم  ن البحــومل لي ــد بــ ن اقتجــاز املعــاجرين لــدب  ُمكســف وم ــر بــاألهرا  و ــ  
 .يف57) اهن ب و ة عام   ل  ناء عن اهلجرة    الشرع  

__________ 

، متــاح عســت ال ــيح  ”Global Campaign to End Immigration Detention of Children, “The Issueا اــر  يف52) 
http://endchilddetention.org/the-issue/. 

بشــ ن ققــون مج ــن األُيــال يف ســ ان اهلجــرة  2012قــو  يف عــا  ا اــر لقريــر السجنــ  عــن يــو  النقــا  النيــا  املني يف53) 
 .78الدول  ، اليقرة 

 .20-15، اليقرات A/HRC/20/24ا ار الو  ق   يف54) 
 ) يف.26يف بش ن النيام ت املعاجرات، اليقرة 2008)26ا ار لنيس ا السجن  النيا   يم  يف55) 
املبــــد   مــــا يتنيســــا دقــــون ان  ــــان عســــت ااــــدو  الدول ــــ ،املبــــا   واملبــــا   التوج ع ــــ  املو ــــت  ــــا ه امليو ــــ  ،  يف56) 

 .  7-8 التوج عي
 .International Detention Coalition, “Does, detention deter?” Briefing paper, 2015 يف57) 
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وينبغــي لســـنع  البـــديل  ن  ــرت  املعـــاجرين ك  ـــحا  ققـــون نكــن  عمعـــم و ك ـــنعم مـــن  -48
قاجــ   مف اقتجــازذم، مــا يُي ــي يف ا ن يالــىل مف بســوع  ذــدا  م ا ة امت ــال عمس ــات اهلجــرة  ووــا 

. ولي ــد البحــومل بــ ن هنيال ــ  البــدائل لبســ   ي ــاذا، عنــدما ُل ــت د  لموعــ  متنوعــ  مــن يف58)اهلجــرة
السـرتال ج ات والـنع  الـيت لركـز عسـت املشـا ك  البنـاءة واقـرتا  ققـون ان  ـان. ولشـمل لسـا الــنع  

م ا ة ااـــالت وامل ـــاعدة القا و  ـــ  والـــدعم الجتمـــاعي و ـــمان ااـــا يف التنيســـ م البديســـ  الناجحـــ  
وااا يف ال كن وااـا يف الرعايـ  ال ـح  . ولزيـد بـدائل القتجـاز  ي ـاا اقتمـالت امت ـال يـرا ات 
النيـــــو ة  وعســـــت ســـــب ل امل ـــــال، لي ـــــي النيـــــو ة امل ـــــتقس  يف الةـــــا  األو و  و ســـــرتال ا مف لـــــوه  يف 

 .يف59)يف املائ  مقا    بانبنيا  امل حو  70 يان بن ب  لناذز ان
  

 العضف واإليذاء وا ةتغالل -هاء 
 
ك  اا ما يتنيرض املعـاجرون   نـاء عبـو ذم خل ـر النينـف والتنيـ يف وانيـ اء والسـتغ ل عسـت  -49

املشـا ك  يف  يد  جعـات  لا ـ  وقكوم ـ . وعسـت سـب ل امل ـال،  هـا   ك ـر مـن   ـف األشـ ام 
استق ـــاء أل ـــراض معـــدا  لقريـــر بشـــ ن قالـــ  املعـــاجرين النيـــابرين مـــن  هريق ـــا جنـــو  ال ــــحراء يف 

يف املائــ  بــ  م كــا وا  ــح    43املغــر  بــ  م شــعدوا  عمــال عنــف   نــاء  قســتعم مف املغــر ، و هــا  
 وة عســـت . وعـــيف60)شـــكل  مـــن  شـــكال النينـــف. ولنيـــرض    ـــ    بـــا  ذـــؤلء اـــوا مل عنـــف  متنيـــد ة

ان ـابات اجل ــدي ، يــؤ ر يلـا النينــف لــ   اا عم قـاا يف ال ــح  النيقس ــ  لسمعـاجرين. وك ــ اا مــا يكــون 
باســـت اع  اليـــاعس  مما ســـ  النينـــف  ون التنيـــرض لسنيقـــا . ونتنـــن املعـــاجرون يف  ق ـــان  ك ـــ ة  عـــن 

 عوايف  لر .التماي امل اعدة ال ب    و ااماي   و النيدال  لوهاا من التوي ف  و من 
ــــا اامــــ ت  -50 ــــد  يــــوات األمــــن، وــــا يف يل ــــ اا مــــا يتنيــــرض املعــــاجرون لسنينــــف عســــت  ي وك 

النيشوائ   اليت لشـن عسـت مجاعـات املعـاجرين  ـ  الشـرع  ، وعنـف ال ـس ات اادو يـ  يف مواجعـ  
 .يف61)املعاجرين ال ين  اولون عبو  اادو  الدول   ب ي     شرع  

__________ 

ينيــر  الئــت   الــدوه املنيــمل بالقتجــاز بــدائل القتجــاز ب  ــا    لشــرينيات  و س اســات  و مما ســات اــول عــد   يف58) 
اقتجــاز األهــرا  ألســبا  لتنيســا بو ــنيعم يف اهلجــرة. وقــد  الئــت   عــد اا مــن األم ســ  ان اب ــ  لبــدائل القتجــاز 

 Robyn Sampson andد التق ــ م وانيـدا  اتتمنيــي. ا اـر عسـت ال ـني د النيــاملي و   جعـا يف مُــا   موقـد  يُ ــمت وـوي 

others, There are Alternatives: A handbook for preventing unnecessary immigration detention (see footnote 47), 

pp. 2 and 19. 
 )بان كس زي يف. 52املرجن ال ابا، ال يح   يف59) 
 .See Doctors without Borders, Violence, Vulnerability and Migration: Trapped at the gates of Europe, p. 8 يف60) 
ــــ  امل ــــت دم   ــــد 2015 يسول/ســــبتم   17يف  يف61)  ، عــــ  امليــــوض ال ــــامي اقــــون ان  ــــان عــــن  ــــدمتىل  مــــا  القــــوة امليُر

املعاجرين، ون ه عم الن اء واألُيال ال غا ، ال ين ذامجتعم يوات األمن اهلنغا ي  بالغاز امل  ل لسدمو  واملـداهن املائ ـ  عسـت 
 .Hungary violating international law in response to migration crisis” press releaseقـدو ذا مـن  ـرب ا. ا اـر امليو ـ   

 .http://www.ohchr.org/en/NewsEventsPages/DisplayNews.aspx?NewsID=16449&LangID=Eمتاح عست ال يح ت 
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 يف مبد  من مبـا   القـا ون الـدوه النيـريف يقت ـي مـن الـدول األُـرا  ويشكل قار التني -51
ااــاي لــداب  لشـــريني   وم ا يــ  وي ــائ   و ـــ  يلــا مـــن التــداب  الينيالــ  ملنـــن  عمــال التنيـــ يف يف    

 يف.  2ميس م لا ن لوليتعا. )ا ار الياي   مناذ   التني يف، املا ة 
ن جا ـف الشـُر  والنيدالـ  اجلنائ ـ  جلم ـن مـن يتنير ـون وينبغي  ن لوهر الدول  محاي  هنيال  مـ -52

لسنينـــف اجل ـــد   و اجلن ـــي، ســـواٌء  كـــان النينـــف  ـــا  اا عـــن مـــوظي      هـــرا  يت ـــرهون ب ـــيتعم 
اخلا ــ     مجاعــات    مؤس ــات. وينبغــي  ن  ـــال  ــحايا النينــف وال ــدمات، عنــد و ـــوهلم مف 

. و عـض جلنـ  ققـون ال يـل الـدول يف62)لجتماع ـ اادو ، مف اخلـدمات ال ب ـ  واخلـدمات الني ـ   ا
مف  مان ااـاي لـداب  كاه ـ  ومت  ـرة ولني ـ  لسـا التـداب  مـن  جـل منياجلـ  ال ـدمات الـيت يني شـعا 

 .  يف63)األُيال يف   ناء اهلجرة
ويف  قس  النيبو ، لتنيـرض البنـات والن ـاء ب ـي  لا ـ  جلم ـن  ـرو  النينـف، وـا يف يلـا  -53

لي ـد البحـومل بـ ن لنيـرض الن ـاء لسنينـف اجلن ـي، ل عسـت  يـد   هـرا  الني ـابات النينـف اجلن ـي. و 
ــــ كو  هقــــ ، وموــــا  ي ــــاا مــــن جا ــــف ال ــــس ات اادو يــــ  و هــــرا  الشــــُر   انجرام ــــ  واملعــــاجرين ال

. و بـرزت لقـا ير يف64)وموظي   لرين،  مر ل منام منىل عسـت األ جـ ، وجـزء مـن وايـن اهلجـرة النيـابرة
ذرة النينـــــــف بالن ـــــــاء واألُيـــــــال املعـــــــاجرين النيـــــــابرين لبســـــــدان البسقـــــــان و و وبـــــــا قدي ـــــــ  لزايـــــــد ظـــــــا

 .يف65)الوس ت
و شــا ت السجنــ  املنين ــ  بالق ــاء عســت التم  ــز  ــد املــر ة مف  ن الن ــاء منير ــات ل عتــداء  -54

سبـــض مف الـــدول  اجلن ــي واجل ـــد  مـــن جا ــف الـــوك ء واملـــراهق  عنــد ال ـــير يف بســـدان النيبــو ، ُو
لـــداب  هنيالــــ  ملنـــن مج ـــن مــــا خي ـــن لوليتعـــا مــــن ا تعاكـــات اقـــون ان  ــــان مت ـــس  بــــاهلجرة  ااـــاي

ومنيايبــ  مرلكب عــا، ســواٌء  كــا وا مــن ال ــس ات النيامــ     مــن اجلعــات اخلا ــ  )ا اــر التو ــ   النيامــ  
 ) يفيف.25و 12، اليقرل  26 يم 

__________ 

يف  واللياي ـــ  الدول ـــ  2)16ة ا اـــر اللياي ـــ  الدول ـــ  امايـــ  ققـــون مج ـــن النيمـــال املعـــاجرين و هـــرا   ســـرذم، املـــا  يف62) 
املبـا   واملبـا   التوج ع ـ  املو ـت ) يف  وكـ لا امليو ـ  ، 5لسق اء عست مج ن  شكال التم  ز النين ر ، املـا ة 
 .8-7املبد  التوج عي   ا ه ما يتنيسا دقون ان  ان عست اادو  الدول  ،

بشــ ن ققــون مج ــن األُيــال يف ســ ان اهلجــرة  2012  ا اــر لقريــر السجنــ  عــن يــو  النقــا  النيــا  املنيقــو  يف عــا يف63) 
 .89الدول  ، اليقرة 

 .Carla Angulo-Pasel, “Complex migration: A woman’s transit journey through Mexico”, p. 14ا ار  يف64) 
 UNHCR, “UNHCR concerned at reports of sexual violence against refugee women andا اـر امليو ـ  ،  يف65) 

children”, News stories, 23 October 2015  متاح عست ال يح تwww.unhcr.org/562a3bb16.html. 
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 التهريب وا بتزاز وا تجار  
اســـ  مف  ن املعـــاجرين النيـــابرين ك ـــ اا مـــا ي ـــ رون مف العتمـــا  ســـبا انشـــا ة يف ذـــ   الد   -55

، يف66)عســـــت لــــــدمات "م  ــــــرين" مل ــــــاعد م يف شــــــؤون ال ـــــير وال ــــــكن والنيمــــــل وشــــــؤون  لــــــر 
 يرتكعم عر   عست  و ميرط لسنينف واني اء والستغ ل.  ما
انشــا ة مف  ن ويــد بــات املعربــون ال ــو  ي ــ سنيون بــدو   ــامض يف ل  ــ  التنقــل. وجتــد   -56

التعريــف ل يشــكل يف قــد يالــىل، مــن مناــو  ققــون ان  ــان، ا تعاكــاا لتســا ااقــون ونكــن اعتبــا   
لقــدناا  ايــداا   ــب اا خلدمــ  نكــن  ن ل ــم  ملعــاجر بــاليرا  مــن اارمــان  و ال ــ عا . ويف   اســ  

عمــاا جــداا يف املرقســ  مــا بــ  بشــ ن لنقــل األُيــال يف  ــر   هريق ــا، لــوقا  ن املعــرب  يــؤ ون  و اا م
محايـــ  وم ـــاعدة ن، وـــن هـــ عم األُيـــال املعـــاجرون، م ـــد  ق ـــل والو ـــول، مي ينيتـــ ذم امل ـــاهرو الر 

 .يف67)ومو وياا بىل  ساس ا
ـــىل، يسمـــا يكـــون لسمعـــاجرين الـــ ين يق ـــدون املعـــرب  ل ـــا   لـــر ه مـــا يتنيســـا  -57 ويف ا ن يال

و  ذـ ا، يتنيـرض املعـاجرون املعرمبـون ب ـي  لا ـ  خل ـر بك ي   التنقل. ويف ظل الـت ل مـوازين القـ
، و  ت لقـــا ير بشـــ ن مـــا 2015انيـــ اء والســـتغ ل، وـــا يف يلـــا مل ـــاععم ل جتـــا . ويف عـــا  

يتنيـــرض لـــىل املعـــاجرون امل ـــاهرون مـــن م اوـــا  مف بـــنغ  يه مـــن ميـــ اء عســـت  يـــد  املعـــرب ، وـــا يف 
و هــا ت لقــديرات ميو ــ   األمــم املتحــدة ال ــام   لشــؤون  يلــا النينــف واارمــان مــن الغــ اء واملــاء.

شـــ ك يركبــون يـــوا   املعــرب  يف دـــر  1 000ش  ـــاا مــن   ـــل كــل  12 و  11ال جئــ  بــ ن 
 .يف68)  دمان نولون من اجلو   و الني ه  و النينف

و ــــــدا املعــــــاجرون النيــــــابرون  ي ــــــاا هري ــــــ  ســــــعس  لسمجــــــرم  الــــــ ين خيت يــــــون املعــــــاجرين  -58
و م يف الغالــف ي ــد ابتــزاز املــال مــن  ســرذم. ولي ــد التقــا ير بــ ن اللت ــا  والبتــزاز   ــب  و ب ــ

__________ 

  م  ن بنيض شبكات التعريف لت   شكل ذ اكـل مجرام ـ  منامـ ، هـ ن الك ـ  منعـا عبـا ة عـن س سـل  ـني ي   يف66) 
 ,Nourhan Abdel Azizين يقـدمون لموعـ  مـن اخلـدمات يف بسـدان املنشـ  والنيبـو  واملق ـد. ا اـر مـن األهـرا  الـ 

Paola Monzini, Ferruccio Pastore, The Changing Dynamics of Cross-border Human Smuggling and 

Trafficking in the Mediterranean (see footnote 12), p. 25. 
 Terre des Hommes, Locally-Developed Child Protection Practices Concerning Mobile Children in West يف67) 

Africa, 2014, p. 44. See also Maybritt Jill Alpes, “Law and the credibility of migration brokers: The case of 

emigration dynamics in Cameroon”, Working Papers Series, No.80 (International Migration Institute, 

December 2013), pp. 4 and 8 ويشا  ذنا مف  ن  ق   ال   ن األوف لسنيديد مـن الـرا ب  يف اهلجـرة يف منـاُا .
الكام ون الناُقـ  بان كس زيـ  ل  ـض ال ـيا ة وموـا وسـ   ذجـرة  و هـر ا مـن النيائسـ . ول يناـر الرا بـون يف اهلجـرة 

 س اء عست   م " رباء" وموا ينيت و م "قسياء" و"م اعدين" هلم يف مشرو  ا تقال جغرايف واجتماعي. مف الو 
 UNHCR Tracks, “Abandoned at Sea”, Stories of refugees and aid workers, 26 August 2015. Available from يف68) 

http://tracks.unhcr.org/2015/08/abandoned-at-sea/. 
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. وســجسض مما ســات مما ســ  يف69)لســبنيض مــن املس شــ ات النيديــدة الناشــ   يف ل ب ــا م ــد   لــل جــاذزاا 
 ، وشبىل جزيرة س ناء، و ماكن  لر . يف71)، واملك  ايف70)يف جنو  شرن  س ا

اقــــــون ان  ــــــان ويقــــــرتن يف  ق ــــــان ك ــــــ ة  مج ــــــن األقــــــوال ا تعاكــــــاا  ويشــــــكل الجتــــــا  يف -59
. ونكــن الجتــا  باملعــاجرين النيــابرين لســتغ هلم ب ــرن شــا، وــا يف يف72)و ــتويات عال ــ  مــن النينــف

 يلا استغ ل النيمال يف ي اعات متنوع ، مف جا ف الستغ ل اجلن ي.
  باألشــــ ام، وخبا ــــ  الن ــــاء واألُيــــال، ويت ـــمن برولوكــــول منــــن ويمــــن ومنيايبــــ  الجتــــا -60

ن ــ   قكامــاا معمــ  خب ــوم محايــ   املكمــل للياي ــ  األمــم املتحــدة ملكاهحــ  اجلرنــ  املنامــ  عــ  الُو
،  عــا امليــوض ال ــامي اقــون ان  ــان الــدول مف اعتمــا  2010 ــحايا الجتــا  بالبشــر. ويف عــا  

 .يف73)   يائم عست ققون ان  ان مزاء الجتا 
ويت ــــمن معــــ ن املبــــا   األساســــ   لتــــوه  النيدالــــ  ل ــــحايا اجلرنــــ  ومســــاءة اســــتنيمال ال ــــس    -61

. وينبغــي  ن يف74)اعرتاهــاا عامل ــاا دــا مج ــن األشــ ام يف الو ــول مف النيدالــ  واا ــول عســت اجلــ  ال ــرين
مل ش  م يف يلا ش ن سائر    حايا انجرا . يكون لسمعاجرين النيابرين بنيض ااقون يف القا ون الُو

ويؤكــد برولوكــول مكاهحــ   ريــف املعــاجرين عــن ُريــا الــ  والبحــر واجلــو املكمــل للياي ـــ   -62
ن ــــ   ن محايــــ  ققــــون األشــــ ام الــــ ين لنير ــــوا  األمــــم املتحــــدة ملكاهحــــ  اجلرنــــ  املنامــــ  عــــ  الُو

  ـــان ال ولوكـــول د ـــ. يتجـــاوز منـــن جـــرائم  ريـــف  4لستعريـــف واجبـــ  عســـت الدولـــ . ولوســـن املـــا ة 
رين والتحق ـــــا ه عـــــا وامل ققـــــ  عس عـــــا ل شـــــمل  ي ـــــاا  ـــــمان ققـــــون ان  ـــــان لسمعـــــاجرين املعـــــاج

مــن الــدول جتــرم املتــوُ   يف  ريــف املعــاجرين واأللــ   ي ــاا بــالارو   6املعــرمب . ولقت ــي املــا ة 
__________ 

 Tuesday Reitano, “A Perilous but profitable crossing: The changing nature of migrant smuggling through يف69) 

sub-Saharan Africa to Europe and EU migration policy (2012-2015)” (see footnote 13), p. 10. 
عامـاا، ك ـف ا ـ رت  سـرلىل مف ب ـن كـل  21،  و   مـد عسـم، البـال  مـن النيمـر 2015يف لشرين األول/ كتـوبر  يف70) 

 19مواشــ عا لقــاء قريتــىل. ويــد مــر عامــان عســت عو لــىل لــاه الوهــاض مف ســو ا با ا، يف بــنغ  يه، بنيــد  ن ي ــت 
 17ذ نــ  يف جنــو  لايسنــد ُ ســ  ش  ــاا  لــرين يبــل اقتجــاز  كر  420يومــاا يف البحــر عســت ســي ن   ــ د  ــحب  

 Bruno Stagno-Ugarte, “The Other ول يف ا اــر  2 200لاكــا )يرابــ   170يومــاا مف  ن  هنيــض  ســرلىل مبســ  

Refugee Crisis: The Plight of Bangladesh’s Migrants”, Foreign Affairs, 21 October 2015. 
ماول باي و هنـوا يف يبـو   ـحس  عسـت  يـد   هـرا  كا لـل لـوي زيتـاي معاجراا يف ولي  لا 72، يّب  2010يف عا   يف71) 

 Mexico rescues more than 100 kidnapped“لتجـا ة امل ـد ات بنيـد  ن عجـزت  سـرذم عـن  هـن اليديـ . ا اـر 

migrants”, BBC News, 7 May 2015. 
يراب    ف املشـا ك  الـ ين بسغـوا مق ـدذم استنت  مي اء  جر  يف من ق   ر امل كو   األك   ون انيس م    ن  يف72) 

ش  ــاا،  هــا وا بتنير ــعم لسنينــف اجل ــد  و/ و اجلن ــي يف ســ ان الجتــا   1 015يف املائــ يف، وعــد ذم  47.4)
 Cathy Zimmerman and others, Health and human trafficking in the Greater Mekong Subregion (see م. ا ار 

footnote 39), p. 35. 
لنيس ــــا  - املبــــا   واملبـــا   التوج ع ــــ  املو ــــت  ـــا ه مــــا يتنيســـا دقــــون ان  ــــان والجتـــا  باألشــــ امامليو ـــ  ،  يف73) 

 يف.  2010)جن ف، 
 ، املرها. 40/34ا ار مع ن املبا   األساس   لتوه  النيدال  ل حايا اجلرن  ومساءة استنيمال ال س  ، يرا  اجلمني   النيام   يف74) 
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املشــــد ة الــــيت لنيــــرض ق ــــا م  و ســــ متعم لس  ـــــر  و ل ــــتتبن منيامســــ   ولئــــا املعــــاجرين منيامســـــ  
     و مع نـــ . ولـــدعت الـــدول مف  ـــمان  ل لـــؤ ر التـــداب  الرام ـــ  مف الت ـــد  لسعجـــرة  ـــ  م  ـــا ل

   .  يف75)الشرع    و مكاهح   ريف املعاجرين ل   اا سسب اا يف ققون ان  ان لسمعاجرين
 ا ةتضتا ات -رابعاا  

 
رين تسررتضته هررذد الدراةررة بااةرراق و ررود نقررا واضرره فرر  حمايررة المهررا رين العرراب -63

اليررومف ف رر  شررتى أنحرراء العررال ا يتزايررد عرردد الضسرراء والر ررال واام ررال الررذين يركبررون مخررامر 
ا ةرتغالل فر  أثضراء العبرورف وعردم و رود و  الرحلة بحثاا عن اامان والكرامة ويوا هرون اإليرذاء

اةررتجابة  ائمررة علررى الحقرروق إلررى هررذد الهجرررة ي مرر  إلررى المزيررد مررن المخررامر بالضسرربة إلررى 
 ها رين العابرين ويس ر عن وفيات وإصابات وانتهاكات أخرى لحقوق اإلنسانف الم
وا ةتجابة إلى الهجررة العرابرة ترزداد اعتمراداا علرى القروة العسركرية وتركيرزاا علرى الهروا س  -64

اامضيررةا مررا يسررمه للرردول وللجهررات ال اعلررة ااخرررى باةررتخدام مجموعررة مررن اإل ررراءات القائمررة 
الخ وصرية والم تقررة إلرى الشر افية برل إ رراءات تعسر يةا فر  ظرل ترد يق ور ابرة على التدخل فر  

ف ويمكررن اعتبررار المرررر الضررا   عررن تلررك الترردابير أثررراا عرضررياا م ةرر اا مررن  ثررار ح رر  يف76)محرردودين
 اامن الومض ا بدل اعتبارد شاغالا كبيراا ف  حد ذاته من شواغل حقوق اإلنسانف

انررات المتعلقررة بحالررة المهررا رين العررابرين ثغرررة فادحررة وعقبررة  ويشرركل نقررا البحرروي والبي -65
كأداء تعوق بلورة اةتجابات ةياةاتية فعالة ومستدامة و ائمة على الحقروقف وتشرمل المسرائل التر  

؛ واحتجرراز يف77)تسررتدع  مزيررداا مررن البحرروي والبيانررات أثررر تهريررب المهررا رين علررى حقرروق اإلنسرران
 فيف79)؛ والعضف بالمها رين والوفيات ف  أثضاء العبوريف78)حتجازالمها رين العابرين وبدائل ا 

__________ 

 .  5-املبد   لف املبا   واملبا   التوج ع   املو ت  ا ه ما يتنيسا دقون ان  ان عست اادو  الدول  ،امليو   ، ا ار  يف75) 
. وم ـــاه  مف يلـــا، لقـــد  لكسيـــ  بنـــاء ااـــواجز واســـت دا   اـــم املرايبـــ  75، اليقـــرة A/HRC/23/46ا اـــر الو  قـــ   يف76) 

 ملنيدات األلر  يف املناُا اادو ي  وبال    م  وم ذس . واملركبات الني كري  وال ائرات امل  ة وا
 ل بـــــد مـــــن مجـــــراء املزيـــــد مـــــن البحـــــومل بشـــــ ن الني يـــــات املنيقـــــدة بـــــ  يـــــرا ات املعـــــاجرين ومما ســـــات املعـــــرب  يف77) 

 Jacob Townsend and Christel Oomen, Before the Boat: Understandingوالسـتجابات ال  اســال  . ا اــر 

the Migrant Journey, (Brussels, Migration Policy Institute, 2015), p. 13  
 .www.migrationpolicy.org/node/15288متاح عست ال يح  

سـس  املشــرو  النيـاملي املنيــمل بالقتجــاز ال ـوء عســت  قــك هـا ح يف املنيسومــات املتنيسقــ  بنيـد  املعــاجرين ومستم ــي  يف78) 
 Global Detention Project, The Uncounted: Detention of Migrantsاء  و وبـا. ا اـر السجوء ايفتجزين يف مج ن   ـ

and Asylum Seekers in Europe, 2015. 
لقـــا مكتـــف األمـــم املتحـــدة املنيـــمل بامل ـــد ات واجلرنـــ  وجـــو  قاجـــ  لا ـــ  مف الب ا ـــات واملنيسومـــات املتنيسقـــ   يف79) 

ســرذم و وـــاط اهلجــرة. ا اـــر مكتــف األمــم املتحـــدة املنيــمل بامل ـــد ات باألســبا  األساســ   لسنينـــف باملعــاجرين وب 
 :Combating violence against migrantsواجلرنــ  والةــا  الــدوه جلمني ــات ال ــس ف األمحــر واهلــ ل األمحــر، 

Criminal justice measures to prevent, investigate, prosecute and punish violence against migrants, migrant 

workers and their families and to protect victims (Vienna, 2015). 



A/HRC/31/35 
 

 

GE.16-01102 21/22 

 

 التوصيات -خامساا  
 
يوصرر  الم ررود السررام  باعتمررراد ترردابير فعالررة مررن أ رررل الت رردا لررضقا حمايررة حقررروق  -66

اإلنسرران للمهررا رين العررابرينا بمررن فرريه  المتضقلررون فرر  حركررات هجريررة هائلررةف ويضبغرر  للرردول أن 
تو رر   ميرر  ال رركول الدوليررة الرئيسررية لحقرروق اإلنسرران وغيرهررا مررن المعررايير ذات ال ررلة بقررانون 

القررانون الجضررائ  و ررانون العمررل و ررانون البحررار وأن ت رردق عليهررا وتض ررذها وأن الال ئررين الرردول  و 
تمررررمن حمايررررة حقرررروق اإلنسرررران لجميرررر  المهررررا رين العررررابرين بررررال تمييررررز واحترررررام تلررررك الحقرررروق 
وإعمالهرررا فررر   ميررر  القررروانين واللررروائه والممارةرررات اإلداريرررة ذات ال رررلةف وإضرررافة إلرررى ذلررركا 

ل المهرا رين إلرى  ضروات هجررة تكرون شررعية ومأمونرة ومعقولرة تشج  الدول علرى أن تمرمن وصرو 
التكل ررة وح رروله  علررى المسرراعدة اإلنسررانية والحمايررة بغيررة الحررد مررن إمكانررات خرررق وانتهاكررات 
حقرروق اإلنسرران للمهررا رين العررابرينف ويضبغرر  إيررالء عضايررة خاصررة لحالررة اام ررال وغيررره  مررن فئررات 

 على أةس متعددة )كالضساء المعرضات للخطر(ف اافراد الذين  د يوا هون تمييزاا 
ويوصرررر  الم ررررود السررررام  الرررردول والجهررررات المعضيررررة ااخرررررى بررررأن تقرررروما حسررررب  -67

 يل :  ا نطباقا بما
إتاحرررة وصرررول  ميررر  المهرررا رين العرررابرين إلرررى العدالرررة وإلرررى ةررربل انت ررراف  ) يف 

اافعرررال صرررادرة عرررن فررر  ذلررك فررر  حرررا ت العضرررف واإليررذاءا ةرررواء  أكانررر  تلررك  فعالررةا بمرررا
 موظ ين أم أفراد يت رفون ب  ته  الخاصة أم  ماعات أم م ةسات؛ 

إ رار وت عيل وتعهد خدمات إنقراذ كافيرة وفعالرة علرى  مير  الحردود الدوليرةا  ) يف 
 بما فيها خدمات البحث واإلغاثة ف  البحر ف  الدول الساحلية؛

المضرررامق الخاضرررعة لو يرررة الدولرررة ضرررمان أ  تض رررذ عمليرررات اإلعرررادة مرررن  ميررر   )ديف 
لسيطرتها ال عليةا بما فيها خرار  اإل لري ا إ  فر  إمرار احتررام القرانون الردول  وتروافر المرمانات  أو

 اإل رائية الوا بةف ويضبغ  أن تبذل الدولة الطرف   ارى  هدها لتأمين العودة المستدامة؛
برينا مرررن دون تمييرررزا وضررر   ليرررات لتقيررري  فررررادى حرررا ت المهرررا رين العرررا ) يف 

ومض  إبعاده  إلى حين إكمال ذلك التقيي ا حرصاا على أمرور مضهرا احتررام مبردأا عردم الطررد 
 وحظر اإلبعاد الجماع ؛ 

ضررمان إحالررة المهررا رين العررابرين ضررحايا العضررف واإليررذاء الجسرردا والعقلرر   )هيف 
بيررة والض سررية ا  تماعيررة؛ وا ةررتغالل إلررى الخرردمات المالئمررةا بمررا فيهررا خرردمات الرعايررة الط

وترروفير الحمايررة للمهررا رينا   ةرريما البضررات والضسرراء الالترر  تعرضررن لالغت ررا  أو اشرركال 
أخرى من العضف الجضس  ف  أثضراء العبرورا ومعراملته  بمرا يتضاةرب وظرروفه  وأوضراعه ا بمرا 
يشرررمل تقررردي  خررردمات صرررحة  ضسرررية وإنجابيرررة تشرررمل الح رررول علرررى معلومرررات وخررردمات 

 ملة ومتكاملة و ائمة على الحقوق فيما يتعلق بال حة الجضسية واإلنجابية؛شا
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ضررمان حقرروق اإلنسرران لجميرر  اام ررال المهررا رين العررابرينا والحررر  علررى  )ويف 
معراملته  كأم رال أو ا و برل كرل شرر ءا وفر  هرذا ال رددا تقرردي  إرشرادات بشرأن ت عيرل مبرردأ 

 ا رين العابرين؛م اله الط ل ال ملى ف  حالة اام ال المه
وضررررر  معرررررايير بشرررررأن إ امرررررة حررررروا ز وا يرررررة برررررين مقررررردم  الخررررردمات العامرررررة  )زيف 

وةلطات إن اذ  وانين الهجرة حرصاا علرى أمرور مضهرا حمايرة حقروق  مير  المهرا رين العرابرين 
 ف  اامن الشخ   والرعاية ال حية الكافية والتعلي  المضاةب ومستوى معيشة  ئق؛ 

فرة فر  ةربيل إنهراء احتجراز المهرا رين العرابرينا وذلرك بسربل بذل  هود هاد )حيف 
مضهرررا تمرررمين القررروانين مو  رررا معارضرررا لرررذلك ا حتجررراز؛ واإلةررررا  فررر  إنهررراء احتجررراز  ميررر  
اام ررال المهررا رينا ب رررف الضظررر عررن وضررعه  فرر  الهجرررة؛ والمبررادرة علررى ةرربيل ااولويررة 

 إلى تض يذ بدائل مجتمعية غير حبسية لالحتجاز؛
إ امررة شررراكات بررين  هررات معضيررة متعررددة وإرةرراء التعرراون بغيررة ضررمان حمايررة  طيف) 

حقرروق اإلنسرران للمهررا رين العررابرين علررى ال ررعيد المحلرر  والررومض  واإل ليمرر  والرردول ا بمررا 
يشرمل ضررمان  رردرة المهرا رين العررابرين علررى الح رول علررى معلومررات م يردة ود يقررة و ررديرة 

 قو ه ؛بالثقة فيما يتعلق بأوضاعه  وح
تحسرررررين  مررررر  البيانرررررات الم رررررض ة حسرررررب السرررررن والجرررررضس فيمرررررا يتعلرررررق  ) يف 

بالمهرررا رين العرررابرينا بمرررا يشرررمل إ رررراء بحررروي نوعيرررة بشرررأن تجرررار  المهرررا رين العرررابرينا 
و مرر  بيانررات محررددة عررن عرردد المهررا رين الررذين  تلرروا أو أصرريبوا أو و عرروا ضررحية للجريمررة 

 و البرية أو الجويةفوه  يحاولون عبور الحدود البحرية أ
 


