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 ضوء في الهجرة وإدارة الهجرة مجال في البرلماني التعاون تعزيز

 نتظمةمو ومنظمة  هجرة آمنة  أجل من عالمي اميثاق اعتماد

 1اعتمد القرار باإلجماع

 (8181تشرين األول/أكتوبر  81)جنيف، 

 لالتحاد البرلماني الدولي،  931الجمعية العاّمة الـ إنَّ               

الهجرة، عندما  سممة م  سمماا الحرا ة اسننانية، و نّ  كانت لطالماالهجرة  بأن تذكر إذ

تحكم بطريقة إننانية ونزيهة، تناهم في نمو وتنمية اقتصاديي  شاملي  ومنتدامي  في كل 

   اسنناني،ز  وابط الترامالمنشأ والمقصد وتعزّ بلدان م  

ى إلي جميص الصممكول الدولية ذاا الصمملة، وإل سمميما اسعالن العالمي لحقو  إذ  تشممير  يرمما

 والميثا (، 9111الدولي الخاص بالحقو  المدنية والنياسية ) والميثا (، 9191اسننان )

   الدولي الخاص 

 

لقراء علي جميص (، واتفاقية ا9111والحقو  الثقافية ) ،بالحقو  اإلقتصمادية واإلجتماعية

(، واتفاقية مناهرمممممة التعذير وميرض م  ممممممرو  9191 شمممممكام التمييز ممممممد المر ة )

(، واتفاقية حقو  الطفل 9119المعماملمة  و العقوبمة القماسممممممية  و الالإننممممممانية  و المهينة )
                                                           

 .9 عر  وفد لبنان ع  تحفظاته علي منطو  الفقرة  1

 .61الفقرة  منطو  علي تحفظاته و كرانيا ع إثيوبيا  وفد  عر       

 .61و 9 عر  وفد الكويت ع  تحفظاته علي منطو  الفقرتي   

 مراجص اإلتفاقياا الدولية التي لم توقص عليها األ دنجميص ع  تحفظاته علي  دن  عر  وفد األ 

 .بكامله عر  وفد بولندا ع  تحفظاته علي القرا   
 



، (9111واإلتفماقيمة المدوليمة لحممايمة جميص العمام المهاجري  و فراد  سممممممرهم )(، 9111)

 (،6111األشخاص ذوي اسعاقة )  حقو واتفاقية

، جميص البشممممر مثلد  ن األشممممخاص المتنقلي ، بلن النظر ع  ومممممعهم القانوني، ؤكّ إذ ت

لدولية ا والمواثيقيحق لهم التمتص الكامل بحقو  اسننممان المنصمموص عليها في المعاهداا 

 ذاا الصلة،

 

 م  متوقص ومير كبير عدد تنقل ع  الناتجالعرء الذي تتحمله بلدان المقصممممممد  تد ل إذ

 نطا  علي الماهري  العمام هجرة جراء، والتأثير المحتمل علي بلدان منشممممأ األشممممخاص

 واسص

 خاصمممة حاإلا كبير حد إلي يعالج يزام إلالهجرة لحوكمة  ن النهج الدولي إلي  تشمممير إذ

 حقوقهم المحددة بوموح في القانون الدولي، وماعهم  في للمهاجري  بديل إل حيث

بشممممممأن الالجلي  والمهاجري   6191سممممممبتمبر/  يلوم لشممممممهرر بإعالن نيويو ل رحّ تإذ 

وتقاسممم العرء والمنممؤولية لحوكمة ، التعاون والترممام  الدوليوالجهود الالحقة لتحنممي  

طريق إعداد ميثا  عالمي بشممممممأن الهجرة اامنة والمنظمة  ع  متنمممممماو الهجرة بشممممممكل

 ،والمنتظمة

 الهجرة، مص حوكمممةالمجتمص البرلممماني الممدولي بتعزيز التعمماون بشمممممممأن  بممالتزا  تممذكر إذ

التركيز بشدة علي حقو  اسننان للمهاجري ، علي النحو المبي  في اسعالناا والقرا اا 

والـ  931 الـمممممممممالتحاد البرلماني الدولي العاّمة لجمعياا الالمتعلقة بالهجرة التي اعتمدتها 

 ،لالتحاد البرلماني الدوليوثائق  خرى و، 931والـ  933

تؤكد علي  ن الهجرة يجر  ن تكون خيا اى وليس ممممممرو ة، و نه م  خالم اإللتزاماا إذ 

ل الممدوم ، تتحمممّ 6131القممانونيممة الممدوليممة مثممل خطممة التنميممة المنممممممتممدامممة لعمما   والتعهممداا

، علهجرة، مثل العنف والصممرالاألسممبا  الجذ ية  كافةمنممؤولية مشممتركة وتتعهد بمعالجة 

والفقر، وعممد  المنممممممماواة، والبطممالممة، واإلسممممممتبعمماد اإلقتصمممممممادي، واإلفتقمما  إلي الفرص 

اإلقتصمادية، وخاصمة للننماء والشبا ، وعد  المناواة اإلجتماعية، وتجاهل سيادة القانون 

 والشفافية، وانتهاكاا حقو  اسننان، والكوا ث الطبيعية وتلير المناخ،

و ة اإللتزا  بالمعايير المشمممممتركة لحماية حقو  اسننمممممان علي ممممممر إذ تؤّكد               

 جابةواإلست الجنني  إلحتياجاا ينتجير نهج، ومممان اتباع وحوكمة الهجرةللمهاجري  

 الهجرة، مراحل جميص في األطفام لحاجاا

 لدانب في المهاجراا الذي تواجهه العنف و شكام المتعدد بأشمكام التمييز إذ تعترف        

  م وتؤكد المنازم، في كخد  يعمل  اللواتي  وللك سممميما وإل والمقصمممد، والعبو  المنشمممأ

 المجام، هذا في منؤولياتها تحّمل علي المريفة البلدان حثّ  إلي الحاجة جديد



ى  تقرّ  إذ          اإلستلالم كذل في بما بالبشر، اإلتجا  محايا مالبية يشكل  النناء بأن  يرا

 ،المنازم في القنري والعمل الجنني

 

ى للقانون الدولي، سمممياسمممتها  تؤّكد م  جديد علي إذ الحق النممميادي للدوم في  ن تحدد، وفقا

ى كما الهجرة داخل نطا  وإليتها القرمممائية،  إدا ةالوطنية للهجرة وحقها في   تعترف  يرممما

ريعية في تدابيرها التشمممالمنتظمة  ومير لمنتظمةبحق الدوم في التمييز بي  ومممص الهجرة 

ة بشمممممأن تنفيذ اإلتفا  العالمي للهجرة، مص األخذ في اإلعتبا  مختلف الحقائق يوالنمممممياسممممم

 الوطنية والنياساا واألولوياا والمتطلباا للدخوم واسقامة والعمل،

 

ر .9 بممالعمليممة المؤديممة إلي مشممممممروع اإلتفمما  العممالمي م   جممل الهجرة اامنممة  ترحمم 

، 6191كانون األوم/ دينمممممممبر  91 المذي ينبلي اعتممادض في والمنتظممةوالمنظممة 

منها علي اإلسممممممتفادة الكاملة م  هذا الصممممممك الجديد  المدوم وبرلمماناا كل   حمثّ تو

 لتحني  التعاون الدولي وإدا ة الهجرة؛

 

البرلماناا بالتعاون مص حكوماتها إلي التصممممممديق علي القانون الدولي لحقو   تدعو  .6

وكذلك ، وتنفيذها  2اسننممان واإلتفاقياا الرئينممية ذاا الصمملة لمنظمة العمل الدولية

الصممممممكول المدوليمة واسقليميمة األخرى ذاا الصمممممملة التي تحمي حقو  المهاجري  

   حاإلا الرعف؛والنناء واألطفام واألشخاص الذي  يعانون م

 ن تكون قرا اا الدوم ذاا النممممميادة بشمممممأن  مممممممانالبرلماناا إلي تدعو  يرممممماى  .3

سمياسماا الهجرة والتشريعاا ذاا الصلة، بما في ذلك اإلتفاقاا الثنائية واسقليمية، 

 القانون مص تعهداتها الدولية لحقو  اسننان وسيادة متماشية
 

 ألدلةا القمائممة علي توثيق تجما بهمالبرلممانيي  علي قيمادة الجهود الراميمة إلي  حمثّ ت .9

 اإلندماج تعزيزم  ذلك،  النمطية، ولك  بدإلى  الصممممممو  تتجنر التيبشممممممأن الهجرة 

األجممانممر   همما لمكممافحممة  صممممممما مممةوالتممماسمممممممك اإلجتممماعي، واتخمماذ إجراءاا 

 ر ومير ذلك م   شكام التمييز؛والعنصرية والتعصّ 
 

 الشممماملة المعلوماا إلي األشمممخاص وصممموم إمكانية تعزيز إلي البرلماناا تدعو  .5

  تمّك   وبالتالي الهجرة، حالة في والحقو  والمخاطر والقيود الفرص ع  والمحدثة

 منتنيرة، خيا اا اتخاذ م  المحتملي  المهاجري 
 

ص  .1 لشممراكاا نهج "الحكومة بأكملها" و "المجتمص بأسممرض" للهجرة علي  سمما  ا تشممّج 

إلي التشمممممماو   وتدعومص النمممممملطماا المحليمة والمجتمص الممدني والقطماع الخماص، 

عندما المنتظم مص المهاجري  ومجموعاا الشمممممتاا في عملية صمممممنص النمممممياسممممماا 
                                                           

 .911و 919و 993و 19سيما اتفاقياا منظمة العمل الدولية إل2 

 



ى إلي تد ير يراعي الفرو  بي  الجننممي  بشممأن الهجرة يقترممي األمر ، وتدعو  يرمما

 ام بالمهاجري ؛والمنؤولي  الذي  هم علي اتص المحترفي لجميص 
 

التعاون مص حكوماتها علي توسيص المنا اا القانونية للهجرة علي البرلماناا  تحثّ   .9

لتنممممهيل حركة اليد العاملة والتد ير علي المها اا، ولم شمممممل األسممممر، والهجرة 

ألسممممممبا  مثل النزاع المنمممممملا والعنف القائم علي نوع الجنس والكوا ث الطبيعية 

 وتلير المناخ؛
 

الحكومممماا إلي اتخممماذ تمممدابير لتعزيز التفممماهم واإلحترا  المتبمممادلي  بي   تمممدعو  .1

إلي  ن اإلندماج هو مهمة ذاا اتجاهي   المرمممممميف، وتشمممممميرالمهاجري  والمجتمص 

تراعي احترا  المهاجري  للقواني  الوطنية في بلد المقصد، لتنهيل دمج المهاجري  

ة، والتمممد يمممر المهني، في المجتمص، بي  المقممماطعممماا، ع  طريق دو اا الللممم

واإلعتراف بمالمؤهالا التعليميمة والمهنيممة، ومعلومماا ع  الفرص اإلقتصمممممماديممة، 

والحماية م  التمييز، والمنمممما اا، بموجر التشممممريعاا الوطنية، للحصمممموم علي 

 الجننية للمقيمي  الدائمي ؛
 

ر  .1 الحممايمة اإلجتمماعية وحقو  العمل تنطبق علي جميص األشممممممخاص، بم   بمأنَّ  تمذّك 

امكمممانيمممة   ينبلي  ن يحصمممممملوا علي ي  النظممماميي ، و ن المهممماجريفيهم المهممماجر

ى علي  العادم الحصمموم الرمممان اإلجتماعي وقابلية المنمماهماا واإلسممتحقاقاا وفقا

 ة؛للتشريعاا الوطنيّ 

 

، الجند يعاا عمل تراعي المنظو  الدوم علي اعتماد سممممياسمممماا وتشممممري تحثّ   .91

معايير العمل وحقو  اسننممان الدولية، بلية ممممان حماية جميص  تنممتند إلي  سمما 

العامالا المهاجراا، بما في ذلك العامالا في المنازم والرعاية، م  جميص  شكام 

 اسساءة واإلستلالم، بما في ذلك مصاد ة وثائق النفر؛
 

 يف العامالاوإل سمميما  نف والتمييز مممد المهاجراا،جميص  عمام الع تدي  بشممدّة  .99

حث الدوم علي اتخاذ تبوصمممفهم مجموعة ممممعيفة في البلدان المرممميفة، والمنازم 

 تدابير تشريعية وتنفيذية وقرائية لمكافحة هذا النوع م  العنف والتمييز؛
 

جميص األشمممخاص، بما في  لرممممان ّ علي منمممتوى كّلن منهاسممملطاا الدولة  تدعو  .96

 ، لديهم إثباا للهوية القانونية والجننممية والوثائق الكافية، والوصمموم يك المهاجرذل

الفعام إلي التعليم والرعاية الصحية والخدماا األساسية األخرى، بلن النظر ع  

 حالة هجرتهم.
 

لجميص المهاجري   القرمممماء إلي اللجوء وإمكانيةعلي اسجراءاا القانونية  تصممممر    .93

التعاون بي  دوم المنشمممممأ والعبو  والمقصمممممد م   جل مممممممان  والدعوة إلي تعزيز

 ض  عودة آمنمة وكريممة للمهماجري  المذي  إل يتمتعون بمالحق القمانوني للبقاء علي 



 خير للبحمممث ع  بمممدائمممل إلحتجممماز  العودة القنممممممريمممة فقط كحممملّ  ولفرض. البالد

 الهجرة؛المهاجري ، والعمل بجدية م   جل القراء علي احتجاز األطفام ألسبا  
 

 في حاإلا تهملتعامل مص المهاجري  وحمايا لكيفيةمعيا  دولي  وممممممصإلي  تدعو  .99

الجننمممممية واألطفام مير المصمممممحوبي   عديميالرمممممعف، بما في ذلك األشمممممخاص 

 بذويهم، واسصرا  علي مفهو  "مصلحة الطفل الفرلي" في سياسة الهجرة؛
 

 فيها المنشمممأ، معالجة الحاإلا التي يكون دومالدوم، وإل سممميما  م   يرممماى  تطلر  .95

ا م  حاإل ع  طريق تعزيز التدابير الرامية إلي الحدّ  وذلك الجننممممممية بدونالطفل 

سممواء م  منا  الجننممية، بما في ذلك ممممان تمكي  الننمماء والرجام علي حدّ  انعدا 

 جننيتهم ألطفالهم؛
 

ع  طريق تنهيل  ألصليإلي دعم مناهمة الملتربي  في بلدهم ا الحكوماا   تدعو  .91

التنقل واإلسممتثما  ود اسممة اعتماد تدابير في التشممريعاا الوطنية لتعزيز المشمما كة 

النممممممياسممممممية مثل الحق في التصممممممويت والمواطنة المزدوجة وتمثيل الملتربي  في 

 البرلمان؛
 

ص  .99 المهاجري  العائدي  في بلدان  دمجإعادة  علي ومممص نهج شمماملة إلسممتدامة تشممج 

ع  طريق الجمص بي  دعم إعادة اسدماج الذي ينتهدف األفراد والمجتمعاا المنشأ، 

التي يعود إليهمما المهماجرون بتمدابير لتعزيز حوكممة الهجرة وفرص كنممممممر الرز  

 وحماية حقو  اسننان بوجه عا ؛
 

التشممممريعاا،  إلي اتخاذ إجراءاا مجدية ومننممممقة، بما في ذلك سمممم ّ  الدوم   تدعو  .91

ا  تجتجا  وومممممممص حد لنفالا م  العقا  علي اسير واسلتفكيمك شممممممبكاا التهر

باألشمخاص وتهرير المهاجري ، لحماية المهاجري ، وإلسيما النناء واألطفام، م  

العنف والتمييز واإلسمممتلالم وسممموء المعاملة ومنممماعدة المهاجري  الذي   صمممبحوا 

ى الدوم علي تعزيز التعاون الدولي لمنص تشممجصتجا ؛ ومممحايا اس ام هذض األفع  يرمما

والتحقيق فيهما ومحماكمة مرتكبيها ومكافحتها، وتحديد وتعطيل التدفقاا المالية ذاا 

 الصلة بهذض األنشطة؛

علي اإلسممممممتفادة الكاملة م  مصمممممماد  البياناا الموجودة بشممممممأن  الحكوماا   تحث    .91

رة، جالبوابة العالمية لبياناا الهجرة التي ومممعتها المنظمة الدولية لله الهجرة، مثل

ولتعزيز عملية جمص البياناا علي المنمممتوى القطري وتبادم البياناا حوم الهجرة، 

فة حنمممر العمر ونوع الجنس وحالة الهجرة والمعايير األخرى ذاا الصممملة، مصمممنّ 

بهدف إثراء المناقشممممماا ووممممممص النمممممياسممممماا والتشمممممريعاا، مص حماية البياناا 

 الشخصية.
 

د علي  .61 لدانهم بو والبياناا المتعلقة بعدد المهاجري ، مممرو ة تبادم المعلوماا تؤّك 

 األصلية وظروف هجرتهم و سبابها واحتياجاتهم والجهود الالزمة لمناعدتهم؛



 

البرلماناا إلي مطالبة الحكومة باسبالغ بشممممممكل دو ي ع  التقد  المحرز  تمدعو  .69

 ا اسممممتجوتنفيذ سمممياسممماا الهجرة الوطنية، واسمممتخدا  األدواا البرلمانية مثل  في

لوز اء، وجلناا اإلستماع العامة، واستفنا اا اللجان م   جل محاسبة الحكومة ا

 علي النتائج المحققة؛
 

 البرلماناا علي المشمممممما كة بنشمممممماط في عملياا التكامل اسقليمي ودعمها تحمثّ   .66

الوطنية لتننميق سمياسة الهجرة، وإد اج الصكول اسقليمية  العابرة للحدودوالجهود 

 لة في التشريعاا الوطنية؛ذاا الص
 

التنمية  م   جل 6131البرلماناا إلي المشمممممما كة بنشمممممماط في تحقيق خطة عا   تدعو  .63

المنمتدامة كوسميلة لتحني  معدم الهجرة ومعالجة الدوافص الرئينة للهجرة القنرية ومير 

علي  ار المناخ والكوا ث الطبيعية، وتحث البرلماناالنظامية إل سمممميما الفقر المدقص وتليّ 

اسنمائية لألم  والنالمة والهجرة  المنافصة وزيادتعزيز التدابير الرامية إلي زيادة الوعي 

 ؛العادية
 

المؤتمر  جميص البرلممانماا للمشمممممما كمة في اإلجتمماع البرلماني بمناسممممممبة تمدعو   .69

ون كانفي  والمنتظمة النظامية الحكومي المدولي إلعتماد اتفا  عالمي للهجرة اامنة

 في مراكش )الملر (؛ 6191دينمبر م/ األوَّ 
 

 تنفيذضو العالمي اإلتّ فا في متابعة  فعامالبرلماناا إلي القيا  بدو   يرمممممماى تدعو    .65

 المعنيالوفود الوطنيممة في المنتممدى الممدولي  لالنرممممممممما  إلي وتممدعو البرلمممانيي 

االية ، باعتبا ض 6166الهجرة، الذي سمممممميجتمص كل   بص سممممممنواا، ابتداءى م  عا  ب

 العالمية الرئينة إلستعراض تنفيذ اإلتفا  العالمي للهجرة؛
 

م  المنظمة  اإلتحماد البرلمماني المدولي والبرلممانماا األعرمممممماء فيه، بدعم تمدعو  .61

المدوليمة للهجرة، لومممممممص "خطمة عممل برلممانية بشممممممأن الهجرة" بحلوم نهاية عا  

القرا ، والميثممما   ، والتي تعممممل علي تفعيمممل اإللتزامممماا الوا دة في همممذا6191

العمالمي للهجرة والتزاماا الدولة بموجر القانون الدولي لحقو  اسننممممممان، وتقديم 

 ؛6169تقرير إلي اإلتحاد البرلماني الدولي بشأن التقد  المحرز في 

ية، مثل الدولالبرلمانية  والمؤتمرااالبرلماناا لالسممممممتفادة م  التبادإلا البرلمانية  توصممممممي 

ا  البنّاء بشمممممأن سمممممياسمممممة الهجرة لمنصممممماا الحو، العاّمة لالتحاد البرلماني الدوليالجمعياا 

 وحماية المهاجري .

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


