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البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

حق املهاجرين واملدافعني عنهم يف حرية تكوين اجلمعيات
تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين*

موجز
يُقدَّم هذا التقرير وفقاً لقررا لسرح حقروإل اان ران  ،21/34ويتضرمن رررًاً لشنةرال الر
اضاسع هبا املقر اخلاص املعين حبقوإل اان ان لسمهاجرين خالل الفرتة املةرمولل للتقريررو ودًُ جر
يف التقرير ديضاً ً ارل مواضيعيل بةأن حق املهاجرين يف حريل تكوين اجلمعيات ،يبحث فيها املقر
اخل رراص دح رردا اااه ررات القي رروً املفروض ررل يف الق ررانون واملما ر ررل عس ر حري ررل امله رراجرين ومن م ررات
اجملتمع املدين يف تكوين مجعيات تُعىن حبمايل حقوإل املهاجرينو
ويُةا إىل دن احلق يف حريل تكوين اجلمعيرات حرق دراررك يكفرم لسمهراجرين التعبر عرن
احتياجاهتم ،ومحايل حقهم يف احلياة ،والدفاع عن حقروههم اقهتاراًيل واقجتماعيرل والفقافيرل و هرا
م ررن حق رروإل اان ررانو وتة ر اكم امل رراعدة وال رردعم الس ررذان تق رردمهما من م ررات اجملتم ررع امل رردين عنا رراً
ق ررىن لسمهرراجرين عنرره ،ق ررريما يف حالررل األ ر اص الررذين هررم يف وضررع ر هررانوين دو املعرضر
ألوجه من اهلةا لو وللن ر إىل الاابع املرتابط حلقروإل اان ران ،تر ًل القيروً املفروضرل عسر حريرل
املهرراجرين واملرردافع عررنهم يف تكرروين اجلمعيررات إىل زمتًة عرهسررل متتررع املهرراجرين لحلقرروإل األخررر و
وية اكم تةجيع املهاجرين عس مما رل حقهم يف التن يم وريسل لتمكينهم من التعامم باو ة مبا رة
م ررع اجملتمع ررات املض رريفل وم ررنحهم الق ررد ة عس ر اار ررهام با ررو ة إدابي ررل يف اجملتمع ررات والبس رردان الر ر
يقيمون فيهاو
__________

*

اتُّفق عس نةر هذا التقرير بعد ات يخ النةر املعتاً ل ٍ
روف خا جل عن ريارة مق اِّدمهو
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أوالا -مقدمة
يُق ر ادم هررذا التقري ررر عم رالً بق ررا لس ررح حقرروإل اان رران 21/34و وه ررو يتضررمن معسومررات ع ررن
-1
األنةررال الر اضرراسع هبررا املقررر اخلرراص املعررين حبقرروإل اان رران لسمهرراجرين منررذ تقررد تقريرررة إىل الرردو ة
وُيار ررف الف رررع املواضر رريعك مر ررن التقري ررر مل ر ررألل حر ررق
الرابع ررل وال ر رربع لسجمعي ررل العامر ررل )A/74/191و ُ
املهاجرين يف حريل تكوين اجلمعياتو

اثني ا -أنشطة املقرر اخلاص
ألف -الزايرات القطرية
دجررر املق ررر اخل رراص ،فيسي ررم ررونزاليح م ررو اليح ،زمت ة إىل هن ررا مت يف الف رررتة م ررن  10إىل
-2
متوز/يوليه )A/HRC/44/42/Add.1 2019و ودجر ديضاً زمت ة إىل البوررنل واهلررريف يف الفررتة مرن 24
ديسول/ربتمرب إىل  1تةرين األول/دكتوبر )A/HRC/44/42/Add.2 2019و
وكران مررن املزمر ع دن دررل املقررر اخلرراص زمت ة إىل ررسفاًو يف عررام  ،2020لكنهررا دُ ِّج ر إىل
-3
17

عام  2021بناء عس طسب من احلكومرل املعنيرلو ويةركر املقرر اخلراص حكومرل الكوير عسر توجيههرا
الدعوة إليه لرزمت ة البسرد يف عرام 2020و ويتاسرع املقرر اخلراص إىل تسقرك ًعروات مرن ًول دعضراء دخرر
اجراء زمت ات مسيل إىل بسداهنا يف عام  2020دو يف امل تقبم القريبو

ابء -أنشطة أخرى
يف  2آب/د رراح  ،2019دًا املق ررر اخل رراص حسق ررل عم ررم بة ررأن و ررول امله رراجرين إىل العدال ررل يف
-4
مونتيفيديو ،حضرها هضاة وحمامون يعمسون يف لال امل اعدة القضائيل و هم من العامس يف اجلهاز القضائكو
ويف  21آب/د رراح ،عقررد املق ررر اخلرراص حسق ررل ً اررريل رربكيل مررع من م ررات مررن اجملتم ررع
-5
املدين انطقل لانكسيزيل من دفريقيا بةأن موضوع حالل حقوإل املهاجرينو
ويف  4ديسول/ررربتمرب ،دلقر املقررر اخلرراص يف جامعررل رريسك ب ررانتيا و كسمررل خررالل اقحتفررال
-6
للذكر ال نويل ال ت انةاء جلنل البسدان األمريكيل حلقوإل اان انو
ويف  5ديسول/ربتمرب ،عقد املقر اخلاص حسقل ً اريل بكيل مع من مات من اجملتمرع املردين
-7
انطقل للفرن يل من دفريقياو
راًل
-8
ويف  9ديسول/ربتمرب ،هدم عرضاً خالل الدو ة العاًيل لسجنل املعنيل للعمال املهاجرين وتب ل
اآل اء مع دعضاء السجنل من خالل اتاال فيديوو
ويف  8تةرين األول/دكتوبر ،دجر مةاو ة عرب اانرتن مع عدً من من مات اجملتمع املدين
-9
ال يوجد مقرها يف األمريكت و
 -10وخالل زمت ته إىل نيويو ك لسمةاكل يف اجلمعيل العامل ،عقد املقر اخلاص رس سل من اقجتماعات
م ر ررع ممفس ر ررك ال ر رردول يف الف ر رررتة م ر ررن  16إىل  18تة ر ررين األول/دكت ر رروبرو وعق ر ررد ديض ر راً اجتماع ر راً يف  16تة ر ررين
األول/دكت رروبر ،يف كسي ررل كولومبي ررا لسحق رروإل ،م ررع دعض رراء من م ررات م ررن اجملتم ررع امل رردين م ررن ال رروقمتت املتح رردة
األمريكيلو ويف  18تةرين األول/دكتوبر ،هدم عرضاً خالل نةاط متعسق حبق املهاجرين يف تكوين اجلمعيرات
والتجمع وحريل التعب ن مه التحالف العاملك ملةاكل املواطن واملركز األمريكك لتضامن العمال الدويلو
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 -11ويف  6تةررين الفراين/نوفمرب ،دلقر املقرر اخلراص حماضررة يف جامعرل كرا لو الفالرث يف مد يرد
بةأن ااجراءات اخلا ل جملسح حقوإل اان ان والعمم املرتبط بوقيل املقر و
 -12ويف  12و 13تةرين الفاين/نوفمرب ،دُهيم احتفال يف اجلامعل اايب يل  -األمريكيل يف مك يكو
ر رري سنار رربل ال ررذكر ال ررنويل العة ررين انة رراء الوقي ررلو وًع ررا املق ررر اخل رراص ممفس ررك ال رردول األعض رراء،
ووكر رراقت األمر ررم املتحر رردة ،واجملتمر ررع املر رردين ،وامل ر ر ررات الوطنير ررل حلقر رروإل اان ر رران إىل تقير رريم ال ر ررنوات
العةرين من عمر الوقيل ومناهةل ربم املضرك هردماً هبراو وانضرم إىل املناهةرل رو  25مةراكاً مرن مجيرع
مناطق العامل توزعوا عس رتل دفرهل خمتسفلو
 -13ويف  10كررانون األولً/ي ررمرب ،ررا ك املقررر اخلرراص ،باررفته عضرواً ،يف اقجتمرراع اقفتترراحك
لسجنررل التوجيهيررل لاررندوإل األمررم املتحرردة اقرررت ماين املتعرردً الةررركاء لرردعم اقتفرراإل العرراملك مررن دجررم
اهلجرة اآلمنل واملن مل والن اميلو واعتُمد ًليم العمسيات خالل اقجتماعو

 -14ويف  11ك ررانون األولً/ي ررمرب ،حض ررر املق ررر اخل رراص اقجتم رراع ال ررنول األول لة رربكل األم ررم
املتحرردة املعنيررل لهلجرررة ،الررذل رراك فيرره من ومررل األمررم املتحرردة تكمسهررا ،ومن مررات اجملتمررع املرردين،
وجهات دخر من د حاب املاسحلو و دً املقر اخلاص خالل اقجتماع عس دمهيل اا راك والنهج
القررائم عس ر اجملتمررع برمترره ،وفق راً ملررا كرررره اقتفرراإل العرراملك مررن دجررم اهلجرررة اآلمنررل واملن مررل والن اميررل،
فضالً عن امل امهات ال ميكن لإلجراءات اخلا ل دن تقدمهاو
 -15ويف  16ك ر ررانون األولً/ي ر ررمرب ،ر ررا ك يف اقجتم ر رراع األول لسفري ر ررق العام ر ررم املع ر ررين لهلج ر رررة
وامع اباات مناهضل اافرالت مرن العقراب
والتعذيب الذل دنةأته املن مل العامليل ملناهضل التعذيب ا
يف تو وو
 -16ويف  18كانون األولً/ي مرب ،را ك املقرر اخلراص يف منارربل لالحتفرال لليروم الردويل لسمهراجرين
ن متها إكواًو وجلنل األمم املتحدة اقهتااًيل ألمريكا الالتينيل ومناقل البحر الكا يم يف رانتيا وو
 -17ويف  15كانون الفاين/يناير  ،2020دجر املقر اخلاص مةاو ة عرب بكل اانرتن بةأن حق
املهاجرين يف حريل تكوين اجلمعيات من دجم مجع املعسومات الالزمل لتقريرة املواضيعك املقدم إىل لسح
حقوإل اان انو
 -18وبدعوة من إكواًو  ،ال اضاسع برائرل اجتماع القمل الفاين عةر لسمنترد العراملك املعرين
لهلجرة والتنميل ،حضر املقر اخلاص هذا اقجتماع الذل عقد يف كيتو يف الفرتة من  20إىل  24كانون
الفاين/ين رراير  2020و وحت رردا خ ررالل نالن ررل دنة ررال جانبي ررل معنون ررل واقلتق رراء يف نقا ررل الور ررط تة رركيم
اخلااب العام بةأن اهلجرةو ،وومنع مما رل العنف اجلن اين عس املهاجرين والتادل لرهو ،وواقنتقرال
من درسوب اقحتجاز إىل درسوب اقرتقبال والرعايل الكافي من خالل التعسم مرن الن رراء والتبراًلوو
ويف اليوم األخ من املنتد العاملك ،توىل املقر اخلاص ،يف إطا حوا بةأن اقتفراإل العراملك لسهجررة،
تي حسقل نقاش قرتعراض التقدم احملرز بعد مرو رنل عس اعتماً اقتفاإل العاملكو
 -19ويف  26ر ررباط/فرباير ،وبر رردعوة مر ررن املركر ررز العر رراملك لسهجر رررة التر ررابع ملعهر ررد الد ارر ررات العسير ررا يف
جنيف ،دلق املقر اخلاص حماضرة بعنوان واقتفاإل العاملك بةأن اهلجرة والتعدًيل وريارات اهلجرةوو
 -20ويف  27ررباط/فرباير ،عق ررد املق ررر اخل رراص مة رراو ة مفتوحررل م ررع من م ررات اجملتم ررع امل رردين ال ر
يوجد مقرها يف جنيفو و ا ك يف اقجتماع دكفر من  20ممفالًو
 -21ويف  9آذا /م ررا  ،دلق ر املق ررر اخل رراص احملاض رررة اقفتتاحي ررل لس رردو ة التد يبي ررل ال ررنويل حلق رروإل
اان ان ال ن مها معهد كااتلونيا حلقوإل اان ان بةأن موضوع عدم التمييز وتقاطع د كالهو
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 -22ويف  16ني ان/دبريم ،عقد املقر اخلاص حسقل ً اريل بكيل مع من مات من اجملتمع املدين
تت ررذ م ررن دو ول مق رراً هل ررا بة ررأن إهن رراء العم ررم تر ررسوب احتج رراز األطف ررال امله رراجرين وإاتح ررل خ رردمات
اقررتقبال والرعايرل الكافيرل ،وانرد ك ذلريف يف إطرا التحضر لتقريررة املواضريعك عرن هرذا املوضروع الررذل
ريُق ادم إىل اجلمعيل العاملو
 -23ويف  23ني رران/دبريم ،ررا ك املق ررر اخل رراص يف مناهة ررل ع رررب اانرتن ر ن امته ررا من م ررل األم ررن
والتعاون يف دو ول بةأن محايل وتعزيز حقوإل اان ان الواجبل لسمهاجرين ومستم ك السجوء احلائزين
لسواثئق الالزمل خالل دزمل ف و كو وان يف عام 2019و

اثلثا -دراسة بشأن حق املهاجرين يف حرية تكوين اجلمعيات
ألف -مقدمة
 -24تسق املقرر اخلراص يف اآلونرل األخر ة معسومرات تفبر تزايرد العرداء اراة املهراجرين ومن مرات
اجملتم ررع امل رردين ال ر تعم ررم م ررن دج ررم مح ررايتهمو ويف كف ر م ررن البس رردان ،دً ه ررذا الع ررداء إىل ف رررض هي رروً
جديرردة يف القررانون واملما رررل عسر حريررل املهرراجرين واملرردافع عررنهم يف تكرروين اجلمعيرراتو وللن ررر إىل
الاابع املرتابط حلقوإل اان ان ،ت ًل القيوً املفروضل عس حريل املهاجرين واملردافع عرنهم يف تكروين
اجلمعيات إىل عرهسل إضافيل لتمتع املهاجرين لحلقروإل األخرر و وتةرمم هرذة احلقروإل حقهرم يف احليراة،
ويف التمر ررا اخلر رردمات األرارر رريل مفر ررم امل ر رراعدة القانونير ررل ،والرعاير ررل الار ررحيل ،واارر رركان ،والتعسر رريم،
واحلماي ررل مر ررن املتر رراجرين للبةر ررر واملهر ررب والعن ررف اجلن ر رراين ،وحقهر ررم يف املعسومر ررات ،وطسر ررب السجر رروء،
وظروف العمم العاًلل ،ويف حريل التعب والتجمع وعدم التعرض لستمييزو
 -25وحلمايل احلرمتت املدنيل لسمهاجرين دمهيل خا ل يف ضوء عردم متكرن العديرد مرنهم مرن مما ررل
حقوههم ال ياريل بفعاليل يف بسد املقادو ومن مث ،دد املهاجرون الذين ُُيرمون من حقوههم اقنت ابيل
دنف هم م تبعدين من وريسل مهمل لستأن يف ال يارات ال حتكم حياهتم ،وق يبق هلم رو القسيم
من ال بم لالنتااف من القيوً املواتيل املفروضل عس حرمتهتمو
 -26وق من رراص م ررن تزاي ررد احلاج ررل إىل محاي ررل حري ررل امله رراجرين يف تك رروين مجعي ررات للن ررر إىل ررو
ترردفقات اهلج رررة وتزاي ررد تنوعهرراو فوفق راً اًا ة الة ر ون اقهتا رراًيل واقجتماعيررل التابع ررل لشم ررم املتح رردة،
ق يزال اقااة التااعدل لسهجرة الدوليرل م رتمراً ،إذ بسر عردً املهراجرين يف عرام  2019مرا هرد ة 272
مسيون ف ،دل بزمتًة هرد ها  51مسيرون ر ف مقا نرل بعرام )1 2010و ويُةر اِّكم املهراجرون 5و 3يف
املائل من ركان العاملو وبس ن بل الن اء والفتيات من بينهم  48يف املائل يف عام 2019و ومتفم ن ربل
املهاجرين الدولي ممن هم يف رن العمم و  74يف املائل وترتاوح دعما هم ب  20و 64رنلو ويف عام
 ،2018بس ر حتررويالت املهرراجرين عسر الاررعيد العرراملك ح ررب التقررديرات مررا ينرراهز  688بسيررون ًوق
من ًوق ات الوقمتت املتحدة األمريكيلو وخالل الناف األول من عام  ،2018د ا ت التقديرات إىل
دن عدً طسبات السجوء املقدمل يف العامل بس  879 600طسب )2و
__________

)1

)2

4

ر www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/MigrationStock2019

ان
_Wallchart.pdfو
من مل التعاون والتنميل يف امليدان اقهتااًل ،ومن مل العمم الدوليل ،واملن مل الدوليل لسهجرة ،ومفوضرريل األمررم
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وال يارات املتعسقل هبما يف عام 2019و ،الافحل 3و
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 -27وبوجرره عررام ،يُالحررمل دن املهرراجرين هررم دكفررر عرضررل لالرررت الل والتجرراوزات يف مكرران العمررم
مقا نل للعمال احملسي  ،وتُتاح هلم خيا ات دهم لسدفاع عرن حقروههم دو محايرل دنف رهم مرن انتهراك هرذة
احلقوإل  ،A/HRC/26/35الفقرات )19-18و وعس وجه اخلاوص ،يناول عدم هد ة املهاجرين عس
مما ر ررل حقه ررم يف حري ررل تك رروين اجلمعي ررات عس ر عن ر خا ر مي ررح بق ررد هتم عس ر ت ي ر ظ ررروف العم ررم
دو ها من ال روف اقجتماعيل األخر ال تكر الفقر وت ذل عدم امل اواة وحت اد من الدميقراطيلو

 -28واتضح من اقااهات األخر ة دن املهراجرين ومن مرات اجملتمرع املردين الر تردعمهم هرد ُج اِّررًوا مرن
احلررق يف حريررل تكرروين اجلمعيررات ،وهررو حررق يكت ررك دمهيررل حامسررل يف التعامررم مررع رررسال احلكومررات ود لب
العمررم والقارراع اخلرراصو فاملهرراجرون ق ي ررتايعون يف كفر مررن األحيرران تكرروين مجعيررات دو اقنضررمام إليهررا
لسدفاع عن دنف هم فح ب ،بم ُُيرمون ديضراً مرن تسقرك دب رط هرد مرن امل راعدة اان رانيل دو امل راعدة يف
لررال حقرروإل اان رران مررن من م ررات اجملتمررع امل رردين ،ال ر هر د تتع رررض برردو ها لستهدي ررد واملضررايقل والت وي ررف
والو م ،بم وحىت لستجر من جانب ال ساات لتزويدها املهاجرين للورائم الالزمل لسحياةو

ابء -اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيدد حق املهاجرين يف حرية تكوين اجلمعيات
 -29ميفم احلق يف حريرل تكروين اجلمعيرات حقراً دراررياً مرن حقروإل اان ران تكررره املراًة  20مرن
ااع ررالن الع رراملك حلق رروإل اان رران ،وامل رراًة  22م ررن العه ررد ال رردويل اخل رراص لحلق رروإل املدني ررل وال يار رريل،
و كوك ًوليل دخر حلقوإل اان انو
 -30وتكفررم املرراًة  22مررن العهررد الرردويل اخلرراص لحلقرروإل املدنيررل وال ياررريل محايررل وارررعل النارراإل
حلريل تكوين اجلمعياتو وتنف املاًة  )1 22عس دن لكم ف احلق يف حريل تكوين اجلمعيات مع
اآلخرين ،سا يف ذليف احلق يف تكوين النقالت واقنضمام إليها حلمايل مااحلهو
 -31ووفق راً لسمرراًة  )2 22مررن العهررد ،ق درروز فرررض دل هيرروً عس ر مما رررل احلررق يف حريررل تكرروين
اجلمعيات تسيف املفروضل وفقاً لسقانون وال تكون ضرو يل يف لتمع ًميقراطك لاون األمن القومك
دو ال المل العامل دو الن ام العام دو حلمايل الاحل العامل دو اآلًاب العامل دو حقوإل ال ر وحررمتهتمو
ود ررب دن يك ررون دل تقيي ررد حلري ررل تك رروين اجلمعي ررات متفق راً م ررع مب رردد الة رررعيل ،ودن ُي رردم رض راً عام راً
مةروعاً ،ودن يكون وريسل ضرو يل ومتناربل لتحقيق ذليف ال رض يف إطا لتمع ًميقراطك ان ر هررا
لسح حقوإل اان ان  21/15والونيقل  ،A/HRC/20/27الفقرة )15و ويقتضك مبردد الةررعيل دن يُاراغ
هذا التقييد بس ل واضحل وبدهرل كافيرل لتمكر األ ر اص واملن مرات مرن دن يردكوا م ربقاً مرا إذا كران
يف دعم رراهلم انته رراك لسق ررانون ،وم ررن مث دن يض ررباوا ر ررسوكهم وفق راً ل ررذليفو ويقتض ررك رررط ال رررض الع ررام
املةررروع دق تُفرررض القيرروً إق لشرررباب احملرردًة املبينررل يف املرراًة  22مررن العهرردو ويتاسررب رررط الضرررو ة
والتنارب دن يكون دل تقييد ومالئماً لتحقيق وظيفته احلمائيلو  ،A/HRC/31/66الفقرة )30و
 -32وهد ذكر املقر اخلاص املعين لحلق يف حريل التجمع ال سمك واحلرق يف حريرل تكروين مجعيرات
دن دعضاء اجلمعيات ينب ك دن يتمتعوا ،يف مجسل دمو  ،حبريل وضع األن مر ل األرارريل جلمعيراهتم ووضرع
هياكسهررا وحتديررد دنةرراتها ًون ترردخم مررن الدولررل  ،A/HRC/20/27الفقرررة )64و وينب ررك لسرردول ديضراً
إ ررراء بي ررل مواتي ررل واحلف رراك عسيه ررا لتمك ر األف رراً م ررن دن يعمس روا فيه ررا حبري ررل ًون خ رروف م ررن التع رررض
ألل هتديدات دو دعمال ختويف دو عنف املرجع نف ه ،الفقرة )63و
 -33ووفقاً لضماانت عدم التمييز املناوص عسيها يف املاًت  2و 26من العهد ،متتد هذة احلمايل
املكفولل حلريل تكوين اجلمعيات لتةمم اجلميرع ،سرن فريهم املهراجرون كافرل باررف الن رر عرن وضرعهمو
ود اكدت السجنل املعنيل حبقوإل اان ان راحل ،يف تعسيقها العام هرم  )1986 15بةرأن وضرع األجانرب
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سوج ررب العه ررد ،دن احلق رروإل املنا رروص عسيه ررا يف العه ررد تناب ررق عس ر اجلمي ررع ،با رررف الن ررر ع ررن مب رردد
املعامسل لملفم وعن جن يل الة ف دو وضعه كة ف عد اجلن يل الفقرة )1و ولشجانرب احلرق يف
التجمع ال سمك وحريل تكوين اجلمعيات الفقرة )8و

جيم -حق املهاجرين يف حرية تكوين اجلمعيات :اإلجنازات واحلواجز القائمة
 -34يكف ررم الق ررانون ال رردويل لسمه رراجرين احل ررق يف حري ررل تك رروين اجلمعي ررات ليتم اكنر روا م ررن املة رراكل
بفعالير ررل يف اجملتمر ررع املر رردينو ويتر رريح متتار ررع املهر رراجرين لحلر ررق يف التن ر رريم ورر رريسل لتمكير ررنهم مر ررن اقهتمر ررام
لحتياجرراهتم اخلا ررل باررو ة مبا رررة برردقً مررن اقعتمرراً عس ر دنةررال املنا رررة والرردعم ال ر يضرراسع هبررا
آخرررونو وتر ًل ارررتفاًة املهرراجرين مررن فرررص دفضررم لاللتقرراء تهرراهنم وفهر ِّرم التحرردمتت احملياررل هبررم يف
كف من األحيان إىل حت ن ن م لتعامسهم اجلماعك مع اا ركاقت املاروحرلو ويكت رب املهراجرون،
بفضررم تةررجيعهم عس ر مما رررل ح رريتهم يف تكرروين اجلمعيررات ،هررد ة عسر التررأن اادررا يف اجملتمعررات
والبسدان ال يقيمون فيهاو
 -35وهناك يف اجملال القانوين دمفسل جيردة عسر اقعررتاف حبرق املهراجرين يف حريرل تكروين اجلمعيراتو
ففك إربانيا ،مفالً ،يرنف القرانون األراررك هرم  2009/2املر  11كرانون األولً/ي رمرب  2009عسر دن
لسرعامت األجانب احلق يف تن يم فوفهم حبريل دو اقنضمام إىل من مل مهنيل ومما رل احلق يف ااضراب
وفر ررق نفر ررح الةر ررروط الر ر يتمتر ررع هبر ررا العمر ررال اارر رربان املر رراًة )11و ويف تركير ررا ،دل ر ر هر ررانون النقر ررالت
واقتفاه ررات اجلماعي ررل ه ررم  ،)6356ال ررذل ًخ ررم حي ررز النف رراذ يف ع ررام  ،2012رررط اجلن رريل مل ر ررك
النقالت وداتح ل األترراك إمكانيرل دن ياربحوا دعضراء م ر ر يف النقرالت )3و ويف مجهو يرل كرو مت،
هضر احملكمررل العسيررا تن واأل ر اص الرذين يعيةررون عسر األجررو دو املرتبرات دو دل رركم آخررر مررن
احملا سل من دل نوع من دنواع العمرم ينرد جون يف ف رل العمرال املةرمول بقرانون
د كال الدخم املمانم ا
النق ررالت العمالي ررل وتن رريم عاله ررات العم ررم ووو وللت ررايل د رروز لسعام ررم األجن ررم ال ررذل ق يتمت ررع بوض ررع
ااهامل امل ِّاهم لسعمم دن يةا ك يف إًا ة نقالت دو دن ينضرم إليهراوو وهرد فرتح هرذا القررا الاريرق دمرام
اقعرتاف بنقابل العمال املهاجرين يف البسد ،ال ربق فض ت جيسها للن ر إىل دن عماقً من دعضائها
كررانوا يف وضررع ر هررانوين )4و ول رروحمل ديض راً وج رروً تعرراون ب ر النق ررالت العماليررل هب رردف تعزيررز محاي ررل
حقوإل املهاجرينو فعس ربيم املفال ،وهع اقحتاً العام لنقالت العمال النيباليل مذكرة تفاهم مع النقابل
العامررل لسعررامس يف ررناعل ال ررزل والن رريج واأللب ررل يف األ ًن لضررمان احلمايررل الكافيررل لعمررال الن رريج
النيبالي يف األ ًن ومةاكتهم يف انت الت لسح اقحتاً )5و
 -36وارد اا ررا ة إىل دن البسردان الر توجرد فيهررا مجعيررات نةرال لسمهرراجرين هرد ررهدت بعررض
دوجه التح ن املهمل يف لال حقوإل املهاجرينو ففك الوقمتت املتحدة األمريكيل ،دررفرت اجلهروً الر
تبررذهلا مجاع ررات امله رراجرين لتن رريم ر فوفها ع ررن إح رراز ع رردة دوج رره تق رردم عس ر الا ررعيد ال يار ررك حمسي راً
ووطني راًو فعس ر ررربيم املف ررال ،تضرراسع هررذة اجلماع ررات س ر وليل ريارررات وامل ررالذو املر رُ ررتابعل مررن جان ررب
البسرردمتت ،الر حت ررر عسر دفرراً إنفرراذ القررانون احملسير دن ي ررألوا األ ر اص عررن وضررعهم القررانوين مررن
حيررث اهلجرررة دو دن ُيتجررزوا مررن هررم يف وضررع ر هررانوين يف انت ررا دن ا موظفررو اهلجرررة اقحترراًيون
__________

)3
)4
)5
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ILO, Promoting fair migration: general survey concerning the migrant workers instruments,

document ILC.105/III/1B, para. 408و
املرجع نف ه ،الفقرة 288و

ILO, Integrated Programme on Fair Recruitment (FAIR): phase II (2018–2021), “Providing fair
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GE.20-06662

A/HRC/44/42

قعتقر رراهلمو ويف دو نر رردا ،دنرا رررت جهر رروً الر رردعوة الر ر بر ررذلتها من مر ررات املهر رراجرين عنر ر اًكبر ر اً يف هر ررانون
الالج لعام  ،2006الرذل يعررتف حبرق الالج ر يف العمرم ،والتن اقرم يف مجيرع د راء البسرد ،والعري يف
ورط اجملتمع احملسك بدقً من امل يمات )6و
 -37وو ًت دنب ر رراء تفي ر ررد تن م ر ررا ي ر ر ارم بقواف ر ررم مجاع ر ررات امله ر رراجرين الع ر ررابرة ألمريك ر ررا الور ر ررا
واملك ييف هد دول األولويل حلمايل دفراًها ولعالهتها اجليدة مع اجملتمعات احملسيل ال متر من مناطقهاو
ويف اتيسن ررد ،عمس ر رربكل حق رروإل الا ررياًين عس ر تن رريم ررفوف دكف ررر م ررن  2 000ررياً مه رراجر،
مما داتح ،يف مجسل دمو  ،زمتًة احلد األًىن ألجرو هر قء الارياًين ،وتوزيرع لموعرل متنوعرل مرن األًويرل
ولر روازم اارر ررعافات األولير ررل عسر ر الار ررياًين يف املراكر ررب ،وتر ررد يب العمر ررال عسر ر التعامر ررم مر ررع حر رراقت
الار روا م ،وم ر رراعدة العمر ررال يف ضر ررمان وفر رراء د لب العمر ررم للتزامر ررات ًفر ررع األجر ررو واقرر ررتحقاهاتو
ولملف ررم ،ح ر لموع ررل اجلن رروب لعم ررال األ ذي ررل البحري ررل يف اتيسن ررد ،للتع رراون م ررع إًا ة العم ررم وإًا ة
اهلجرررة يف مقاطعررل رررون كال ،يف ت ررويل هضررامت متعسقررل لهلجرررة ملهرراجرين كررانوا يواجهررون مةرراكم ذات
سل بتاا يح العمم )7و وكف اً ما دسب املهراجرون معهرم مرن بسردان املنةرأ خرربة هيامرل يف لرال النةراط
احلقوهك والعمم اجلماعك؛ وللتايل ميكن ملةاكتهم دن تكون هيِّامل لس ايرل يف تعزيرز إعمرال حقروإل مجيرع
األفراً والعمال ،وليح فقط املهاجرينو
 -1احلواجز القانونية
 -38يُالحمل يف بسدان من خمتسف القا ات دن التةريعات وال يارات هد تُعرهم حريل املهاجرين يف
تكوين اجلمعياتو وهد يكون لبعض القوان ال تنابق عموماً عس رركان ًولرل مرن الردول عنر ر
متنارررب عس ر املهرراجرينو فعس ر ررربيم املفررال ،ةررل بسرردان كف ر ة تةرررتط الت ررجيم االزامررك ألل مجاعررل
دو مجعيل اِّ
وختول األجهزة احلكوميل الحيات تقديريل إزاء هبول مفرم هرذا الت رجيمو ويف احلراقت الر
هد يُعترب فيها املهاجرون رُيل من اجملتمع مر وب فيها ،تتيح هذة ال سال التقديريل ال تتمتع هبرا
األجهررزة فررض طسررب الت ررجيم ،ممررا دعررم لموعررات املهرراجرين إمررا دمررام خيررا عرردم التكتررم دو خيررا
العمم باو ة هانونيلو
 -39وهد دد املهاجرون ديضاً عوبل يف تقرد الواثئرق املاسوبرل لست رجيمو فعسر رربيم املفرال ،هرد
يتاسب عريح مجعيل يف بعض البسدان تقد عدً من الواثئرق املتعسقرل لل رفر مرن بسرد اا ردا  ،وهرو
ما هد ياعُب عس مستم ك السجوء دو املهاجرين احلائزين لسواثئق الالزمل تسبيتهو وهد ي ًل ا رتاط
روم ت جيم مرتفعل لتأريح من مل إىل نين املهاجرين عن ممارل حق التن يم ،ألن العديد من العمال
املهاجرين والالج تون إىل بسدهم اجلديد تهم هد من املوا ً املاليلو
 -40ويناول إنةاء مجعيل بدون ت جيم مسك عس خار ديد لس ايل يف حالل املهراجرين ،إذ ميكرن
دن يواجه ه قء ،إضافل إىل ال رامات دو العقولت اجلنائيل املرتتبل عس تة يم من مل ر م رجسل ،خارر
فقدان وضعهم القرانوين ،ممرا يزيرد مرن خارر تررحيسهمو وحرىت يف احلراقت الر ق ير ًل فيهرا عردم ت رجيم
املن مررل إىل فرررض عقررولت جنائيررل دو رامررات ،يبق ر يرراب اقع ررتاف الرمسررك ررربباً ي ررتحيم معرره إ رراز
املتاسبات ااًا يل ،الةاهل د الً ،مفم فتح ح اب ماريف لتسقك األموال دو رفهاو
__________

)6
)7
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 -41وبوجرره عررام ،ه ررد يكررون لفرررض الدول ررل هررانوانً تقييرردمتً عس ر اجلمعيررات وهررع د ررد عس ر مجاع ررات
املهاجرين ألهنا هسَّما ت تفيد من بكات األمان اقجتماعك ،وقفتقا ها إىل عالهات رياريل هد تتريح هلرا
موا ررسل عمسه ررا ًون ت رررخيف حك ررومكو وع ررالوة عس ر ذل رريف ،ه ررد ا ررد املن م ررات ال ر يقوًه ررا امله رراجرون
عوبل خا ل يف احلاول عس التمويم من اجلهرات املا رل يف بي رات التةر يم العدائيرل ب ربب هسرق مر ًاة
دن هذة اجلماعات ال يقوًها مهاجرون تت م بقد من اهلةا ل مينع ارتدامتها عس املد الاويمو
 -42ويف د رراء كفر ة مررن العررامل ،يواجرره املهرراجرون تةرريعات متييزيررل هترردف عسر وجرره التحديررد إىل
تقييد حق املواطن يف تكوين اجلمعياتو وتقار ًرات ُ عدة بسردان حريرل تكروين اجلمعيرات عسر
املرواطن فقررط  ،)8يف حر توجررد يف ًول دخررر هروان ت ررمح رراحل بفرررض هيرروً عسر مةرراكل ر
امل رواطن يف مجاعررل مررا  )9و وق ت ررمح بعررض البسرردان ل ر امل رواطن بتأررريح من مررل إق إذا كرران ذلرريف
لق رتاك مع مواطنو وهناك هوان دخر حت ر عسر ر املرواطن دن ياربحوا هراًة ملن مرات اجملتمرع
املردين؛ دو حتررد الن رربل امل ويرل لسمرروظف األجانررب املررخف هلررم )10؛ دو تفرررض هيروًاً عسر تسقررك األمروال
املواطن و وتقار
دو فتح ح الت مارفيل؛ دو حىت حت ر تةكيم دنواع معينل من املن مات عس
بعررض البسرردان احلررق يف حريررل تكرروين اجلمعيررات عس ر املهرراجرين احلررائزين لسواثئررق الالزمررلو فعس ر ررربيم
املفررال ،رررح دو نرردا تن ضررمان ًرررتو ها حريرل تكرروين اجلمعيررات ،سررا يف ذلرريف حريررل اقنضررمام إىل
النقالت ،ي تفين املهاجرين احلائزين لسواثئق الالزمل  ،CMW/C/UGA/CO/1الفقرة )36و
 -43وت ًل التةريعات دو ال يارات ال اِّ
ختول املوظف املكسف إبنفاذ القوان الحيل مورعل
يف اعتقرال املهرراجرين وترررحيسهم إىل دنررر مفرربِّاط لقررد ة املهراجرين عسر الاعررن يف هررذة ال ررسال مررن خررالل
مما ر ررل حقه ررم يف حري ررل تك رروين اجلمعي ررات ،ق ر رريما يف حال ررل امله رراجرين ر احل ررائزين لسواثئ ررق الالزم ررل
دو الذي ن هم يف وضرع ر هرانوينو وميتنرع املهراجرون ،يف احلراقت الر ميكرن دن يتعرضروا فيهرا لستوهيرف
والرتحيم التع في  ،عن اختاذ دل إجراء هد يسف دن ا رساات إنفاذ القرانون إلريهم ،سرا يف ذلريف يف
موضوع حق التن يمو ويف البسدان الر ي رمو فيهرا الوضرع القرانوين لسمهراجر عسر م رألل جررب احلقروإل،
هررد ي رراو العمررال ر احلررائزين لسواثئررق الالزمررل رريف فيمررا إذا كانر مما رررل حقهررم يف التن رريم والرردفاع
عن مااحلهم خاوة ت تحق امل اطرةو
 -44وتب ر ا حب رروا يس ر مجيررع د رراء دو ول دن م ررتو مة رراكل املهرراجرين يف العم ررم النق ررا ده ررم
)11
اجه عولت يف مجع بياانت بةأن انضمام العمال
مقا نل للعمال املنحد ين من البسد و ويف ح تُو ل
امله رراجرين إىل نق ررالت ،ن رراً إىل دن ع رردًاً هس رريالً م ررن النق ررالت ُي ررتفمل ببي رراانت ما ررنفل حب ررب وض ررع
األعضاء من حيث اهلجرة ،يُعتقد دن م تو عضويل املهاجرين يف النقرالت مرن فض لس ايرل يف بعرض
البس رردان )12و ويا رررح ه ررذا األم ررر إ رركاقً للن ررر إىل األمهي ررل احملو ي ررل لسنق ررالت يف محاي ررل حق رروإل العم ررال
املهاجرين من خالل التفاوض اجلماعك من دجم األجو العاًلل وظروف العمم املواتيلو وميكن لنقالت

__________

 )8ان ر ،عس ربيم املفالً ،رتو ماليزمت ،املاًة 10و
ان ررر ،عسر ررربيم املفررالIndia, Foreigners Act, 1946, Act No. 31 of 1946, sect. 3 (2) (e) (vi); Timor ،
)9
)Leste, Immigration and Asylum Act, Law No. 9/2003 of 2003, art. 11 (1) (cو
 )10ان ررر ،عسر ررربيم املفررالMalaysia, Societies Act 1966, Act 335, as amended 1 January 2006, art. 13 ،
) ،(1) (a) and schedule 1 (2الررذل ي ررمح ألمر الضرربط لرررتبعاً ر املرواطن مررن هائمررل املكسفر سهررام يف
املن مات احلكوميل ويةرتط دن يكون املكسفون سهام يف األحزاب ال ياريل من املواطن و
 Torben Krings, “‘Unorganisable’? )11و هل هُ اِّدم يف م متر عالهات العمم يف دو وبياً ،بسن ،ديسول/ربتمرب 2014و
 )12يف م رراليزمت ،عس ر ر رربيم املف ررال ،متف ررم ن رربل العم ررال امله رراجرين املنض ررم إىل نق ررالت ده ررم م ررن  3يف املائ ررلو ان ررر
Nicholas Chung, “Bosses stopping migrant workers joining unions, says MTUC”, FMT News, 27
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العم ررال دن ت رراعد امله رراجرين يف إاتح ررل منت ررد لسمناهة ررل م ررع د لب العم ررم ،دو تق ررد ًو ات تد يبي ررل
بةررأن اهلجرررة املأمونررل ،دو العمررم كمارراً معسومررات مونوهررل لسمهرراجرين ،دو تةررجيع التعرراون الفنررائك،
دو تي عمسيات تقد الةكاو  ،دو التادل لتجاوزات وكاقت التوظيفو
 -45وه ررد يواج رره امله رراجرون ال ررذين ير ب ررون يف تة رركيم نق ررالت عمالي ررل دو اقنض ررمام إليه ررا هي رروًاً
إضافيل يف ا لقانونو ومما ي رف له دن بعض الدول متنع املهاجرين من اقنضمام إىل النقرالت العماليرل،
دو حت اد من هد ة املهاجرين عس تكوين نقالت عماليل دو م منا ب فيهرا ،دو حتررمهم بةركم آخرر
من التمتع بكامم حقوههم املرتبال لملةاكل يف األنةال النقابيرلو ففرك هارر ،عسر رربيم املفرال ،وعسر
الر م مرن دن رو  90يف املائرل مرن لمروع ال ركان هرم مرن العمرال املهراجرين ،ق تررُجيز املراًة  116مرن
هانون العمم  )13اقنضمام إىل جلان العمال والنقالت إق لسمواطن القاري )14و ويف تركياُُ ،ي ر عس
العمال املهاجرين احلائزين لسواثئق الالزمرل اقنضرمام إىل النقرالت  ،CMW/C/TUR/CO/1الفقررة )61و
ويف اتيسندُ ،ي ر هانون عالهات العمم عسر ر املرواطن تةركيم نقرالت والعضرويل يف جلنرل دو جلران
فرعيررل نقابيررل )15و ويف ال ررن الُ ،يررد هررانون العمررم مررن حررق العمررال املهرراجرين يف العمررم كم ر ول يف
النقررالت العماليررل ،هنراً لتفرراإل متبرراًل مررع بسررد منةررأ العامررم املهرراجر  ،CMW/C/SEN/CO/1الفقرررة )16و
ويف رن افو ة ،ق دوز لسمهاجرين دن يُكسافوا سهام يف دل نقابل عُ اماليل دو دن يعمسوا فيها ًون احلاول
عسر موافقررل وزا يررل م رربقل )16و وللن ررر إىل دن العديررد مررن املهرراجرين يعمسررون يف هااعررات يكرراً يكررون
كررم امل ررت دم فيهررا مررن املهرراجرين ،فررون احل ررر املفررروض عس ر مةرراكتهم يف تكرروين نقررالت متررفسهم
دو هياًهتم هلا ميكن دن يكون سنزلل منع اتم من العمم النقا  ،للن ر إىل دنره هرد ق توجرد نقابرل وطنيرل
مفتوحل يف وجههمو وحىت عندما يعمرم املهراجرون يف هاراع توجرد فيره نقابرل هائمرل د رالً ،فقرد ق تتراح
هل ررذة األخ ر ة امل روا ً الالزم ررل لستوا ررم م ررع امله رراجرين ،للن ررر إىل احل رواجز ااض ررافيل ال ر تع رررتض ه ررذا
مرجحاً يف ظم تقييد تقسد املهاجرين منا ب هياًيل
التوا م ،مفم اقختالف الس ول دو الفقايفو وليح ا
يف النقالت دن تركز هذة األخ ة عس القضامت ذات األولويل لسمهراجرين ،وهرو مرا هرد يزيرد مرن رعوبل
إهناع املهاجرين اآلخرين لقنضمام إليهاو
 -46وت تفين بعض البسردان مرن احلمايرل القانونيرل املكفولرل لشنةرال النقابيرل هااعرات كبر ة يهريمن
عسيهرا العمررال املهرراجرون ،مفررم هااعررات الز اعررل دو البنرراء دو األ ذيررل البحريررل دو العمررم املنررزيلو وتقاررر
بسرردان دخررر العضررويل النقابيررل عسر العررامس يف القارراع الرمسررك ،األمررر الررذل ي ررتبعد ررائح كبر ة مررن
العمال املهاجرينو فالقانون القارل ،عس رربيم املفرال ،ي رتفين العمرال املنرزلي مرن هرانون العمرم ومرن
)17
لسعمرال
احلمايل ال يكفسها و ويف لبنان ،يُ تفىن العمال املنزليون من هرانون العمرم ،وللترايل ق ميكرن ا
املن رزلي امله رراجرين اقر ررتفاًة م ررن احلماي ررل ال ر يكفسه ررا ه ررذا الق ررانون ،س ررا ية ررمم احل ررق يف املة رراكل يف
املفاوضررل اجلماعيررل )18و ويف الرروقمتت املتحرردة ،يُ ررتبعد العمررال الز اعيررون والعمررال املنزليررون مررن القررانون
ال رروطين اقحت رراًل لعاله ررات العم ررم ،ال ررذل يكف ررم ل ر هم م ررن العم ررال احل ررق يف املفاوض ررل اجلماعي ررل )19و

__________

)13
up”, The Guardian, 6 September 2018و
 )14هار ،هانون العمم ،القانون هم  14لعام 2014و
Thailand, Labour Relations Act, B.E. 2518 (1975), sects. 88 and 101 )15و
Singapore, Trade Unions Act (Chapter 333), 31 July 2004, sects. 30 (3) and 31 (4) )16و
 )17هار ،هانون العمم ،القانون هم  14لعام  ،2014املاًة 3و
 )18من مل العمررم الدوليررل ،لبنرران  -جلنررل اخلررباء املعنيررل بتابيررق اقتفاهيررات والتو رريات ،مالح ررل ،اقتفاهيررل هررم ،98
املنةو ة يف عام 2019و
United States of America, National Labor Relations Act, 29 U.S.C. §§ 151–169, sect. 2 (3) )19و

Rebecca Ratcliffe, “Qatar law change hailed as milestone for migrant workers in World Cup run-

GE.20-06662

9

A/HRC/44/42

وتُ ررتفىن بعررض ف ررات العمررال ديضراً مررن التمتررع لحلررق يف املفاوضررل اجلماعيررل بنرراء عسر هررا ات هضررائيلو
ففك ماليزمت ،عس ربيم املفال ،هض هررا هضرائك متعسرق بارناعل الرو إل تن العمرال املهراجرين سوجرب
عقوً حمدًة املدة ق ميكنهم اقرتفاًة من الةروط املتفق عسيها يف اقتفاهات اجلماعيل )20و
 -47وتسج ررأ ًول كف ر ة ،يف حماول ررل قجت ررذاب الة ررركات ال ر ت ررتفيد م ررن ض ررعف ح ررق العم ررال يف
تكوين اجلمعيات ،إىل ارتفناء مناطق اهيز الااً ات من التةريعات الوطنيل ال حتمك تن يم العمم،
األمر الذل يقياد باو ة متنارربل حرق العمرال املهراجرين يف تكروين اجلمعيرات ،عسمراً دهنرم يةر اكسون
جرزءاًكبر اً مررن القرروة العامسررل يف هررذة املنرراطق )21و فعسر ررربيم املفررال ،تُعفررك لك ررتان هررذة املنرراطق مررن
تابيق تةريعات العمم الوطنيل ال تعرتف حبق العمال يف التن يم )22و
 -48ويف بعرض األحيرران ،تكررون احلرواجز القانونيررل اناررل عررن عرردم تنررا م هررانون العمررم وهررانون اهلجرررة يف
البسدو وهد ق يتضمن هانون العمم دل هيروً عسر حرق التن ريم ،لكرن هرانون اهلجررة هرد ي رمح أل لب العمرم
دو وكرراقت التوظيررف بفرررض هيرروً يف عقرروً العمررمو ففررك مرراليزمت ،عسر ررربيم املفررال ،حت ررر تاررا يح العمررم
الااً ة عن إًا ة اهلجرة عس العمال املهاجرين اقنضمام إىل اجلمعيات دو النقالت كةرط لسعمم )23و
 -2احلواجز العملية
 -49إىل جانب احلواجز القانونيل ،هد ت نر التجربل احلياتيل لسمهاجرين عس كيفيل مما رتهم حلريتهم
يناب تركيز املهاجرين الرذين هرم يف وضرع ر هرانوين دو الرذين يعرانون مرن
يف تكوين اجلمعياتو وهد
ا
دوجرره هةا ررل بعينهررا عسر مقومررات البقرراء ،ومررن مث تتال ر يف دعيررنهم دولويررل حررق التن رريم و ر ة مررن
احلق رروإل ر املتا ررسل لخل رردمات األرار رريلو وميك ررن دن د ررد امله رراجرون ال ررذين يعمس ررون ر رراعات طويس ررل
دو منت مل عوبل يف اهتااع بعض الوه مل اً ة مكان العمم من دجم مما رل حقهم يف التن يمو
 -50ودررد بعررض العمررال املهرراجرين ،مفررم العمررال البح رري دو العمررال املنرزلي  ،ررعوبل يف مما رررل
حق التن يم ب بب دماكن عمسهم املعزولرل و ر الرمسيرلو ويواجره العمرال املنزليرون املهراجرون ،عسر وجره
اخلاوص ،عقبرات كبر ة يف اقنضرمام إىل النقرالت العماليرل ،سرا يف ذلريف ب ربب عردم ختاريف وهر
راو واحررد كب ر ميفررم د لب
ملما رررل حررق التن رريم ،و ررعوبل التفرراوض عس ر اتفرراإل مجرراعك يف يرراب ُحمر ل
)24
العم ررم ،و رربح العن ررف اجلن رراين والتح رررش اجلن ررك ال ررذل ُي رريم عس رريهم يف دم رراكن عمسه ررم املعزول ررل و
ويةكم إ فال العمم املنزيل من القوان ال حتمك احلق يف تكوين اجلمعيات دمراً لحفاً لس ايل للن رر
إىل دن العم ررم املن ررزيل ه ررو دح ررد دن رواع العم ررم ال ر ق ختض ررع ر ررو لق ررد ض ر يم م ررن الرهاب ررل احلكومي ررلو
ودك ر رردت السجن ر ررل املعني ر ررل حبماي ر ررل حق ر رروإل مجي ر ررع العم ر ررال امله ر رراجرين ودف ر رراً در ر رررهم ،يف تعسيقه ر ررا الع ر ررام
هررم  )2011 1بةررأن العمررال املن رزلي املهرراجرين ،دن حررق التن رريم واملةرراكل يف املفاوضررل اجلماعيررل دمررر
دراررك لتمكر العمررال املنرزلي املهرراجرين مرن التعبر عرن احتياجرراهتم والردفاع عررن حقروههم ،ق ررريما
م ررن خ ررالل النق ررالت ومن م ررات العم ررمو وحف ر السجن ررل ال رردول عس ر اقع ررتاف حب ررق العم ررال املن رزلي

__________

 )20من مل العمم الدوليل ،ماليزمت  -جلنل اخلرباء املعنيررل بتابيررق اقتفاهيررات والتو رريات ،مالح ررل ،اقتفاهيررل هررم ،98
املنةو ة يف عام 2017و
ILO, Trade Union Manual on Export Processing Zones, 2014, p. 15 )21و
European Parliament, Directorate-General for External Policies, Labour rights in Export
)22
Processing Zones with a focus on GSP+ beneficiary countries, 2017, p. 6و
 )23ان ررر _www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT
ID:2911366, sect. 1048و
 )24من م ررل العمر ررم الدولي ررل ،اجلمهو ير ررل الدومينيكي ررل  -جلنر ررل اخلر ررباء املعني ررل بتابير ررق اقتفاهي ررات والتو ر رريات ،طسر ررب
مبا ر ،اقتفاهيل هم  ،189املنةو ة يف عام 2019و
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املهاجرين يف تةركيم من مرات واقنضرمام إليهرا ،باررف الن رر عرن وضرعهم مرن حيرث اهلجررة ،وعسر
تةجيع التن يم الذاا ،وتزويرد العمرال املنرزلي املهراجرين سعسومرات عرن اجلمعيرات امل تارل الر ميكرن
دن تقدم هلم يد امل اعدة يف بسد دو مدينل املنةأ والعمم الفقرات )47-45و
 -51وهد تكون اقختالفرات الس ويرل ديضراً حراجزاً هراهراً ،ق رريما عنرد حماولرل تن ريم مهراجرين مرن
خسفيررات ل ويررل خمتسفررل ضررمن مجعيررل مةرررتكلو ففررك بعررض البسرردان ،ق تترراح التعسيمررات املتعسقررل إبج رراء
تقررد طسررب انةرراء مجعيررل إق للس ررات الوطنيررلو ومررن الررالزم ترمجررل مجيررع الواثئررق التن يميررل إىل الس ررات
املاسوبررل وإاتحتهررا هبرراو ومررن الواضررح دن احلرراجز الس ررول يةرركم عب راً نقرريالً يف األمرراكن الر يفتقررر فيهررا
املهاجرون ديضاً إىل معسومات عن القوان وااجراءات الر حتكرم مما ررل حرريتهم يف تكروين اجلمعيرات
يف بسد املقادو وهد يتفاهم ذليف ب بب اقفتقا إىل هوان ومما رات جيدة يف لال حريل املعسوماتو
 -52وي ًل هسق املهاجرين من فقدان وضعهم دو تررحيسهم دو إيرداعهم مع ركر احتجراز إىل ننريهم
عن مما رل حق التن يم خلةيتهم دن يضعهم ذليف عس خالف مع ال سااتو وهذة حالل تتجس دكفر
عنر رردما يتوهار ررف وضر ررع املهر رراجرين عسر ر ن ر ررام ع ر ر ات مقيَّر ررد ُُي ِّ
ضر ررعهم قختبر ررا الة ار رريل ،ممر ررا يتر رريح
لسم ول رسال تقديريل وارعل يف إل اء التأ اتو
 -53وع ررالوة عس ر ذل رريف ،ميك ررن لسو ررم املم ررا عس ر امله رراجرين دن يعي ررق ه ررد هتم عس ر اق تب رراط
لستجمرع دو احلارول عسر املعسومرات
لجلمعيات ألنه جبعم من الاعب عسيهم العفو عسر دمراكن آمنرل ا
ررجح دق يقتا ررر دن ررر التميي ررز يف ح ررق
دو اخل رردمات ال ر ُيت رراجون إليه ررا ملما ر ررل ح ررق التن رريمو وم ررن امل ر ا
املهاجرين عس زعزعرل اررتقرا حيراهتم فح رب ،إبعاهرل هرد هتم عسر العفرو عسر عمرم دو رركن مرفالً،
بم ميكن دن ميتد ديضاً ليةمم إعاهل دل حماوقت ملما رل حقهم يف التن يمو

د لب العمم يف القااع اخلاص
 -54هررد يسجررأ د لب العمررم يف القارراع اخلرراص إىل إهامررل ح رواجز يف الواهررع العمسررك تعرهررم مما رررل
العمال املهاجرين حقهم يف التن يمو فعس ربيم املفال ،يف احلراقت الر يعري فيهرا العمرال املهراجرون
ا
يف م رراكن يتيحه ررا هل ررم د لب العم ررم ،ميك ررن هل ر قء دن يعرهس روا و ررول املن م ر النق ررابي إىل العم ررال
املهاجرين من خالل هتديدهم لملالحقرل القضرائيل اررتناًاً إىل القروان الر متنرع انتهراك حرمرل امل ركنو
وحىت يف احلاقت ال هد يكون فيها ملن مك العمم احلق القانوين يف الو ول إىل املهاجرين يف م اكن
الةركات ،يعمد د لب العمم ،ح بما و ً ،إىل منع العامس يف لال التوعيل من الو ول إىل م اكن
املهاجرين للسجوء إىل ال ساات احملسيل ال ت كد بدو ها حجل اابعاً عرن واملسكيرل اخلا رلو ،وإن كران
حيحو وتفيد التقرا ير تن هرذة املةركسل يواجههرا ديضراً العرامسون يف لرال الارحل
فهمها لسقانون
دو التوعيل الدينيل يف بعض البسدانو
 -55وهررد يسجررأ د لب العمررم إىل اقنتقررام مررن العمررال املهرراجرين الررذين ُيرراولون مما رررل حقهررم يف
التن يمو وية اكم اقنتقام من العمال املهاجرين ماد هسرق هلرم ولسمجتمرع ككرم ألنره يةريع مناخراً مرن
الكتمران ميكرن دن يضرر باررحل وررالمل اجلمهرو األوررع نااهراًو ويكرون اقنتقرام مةركسل ذات تبعررات
د د عنردما تكرون ع ر ة العامرم املهراجر مرتبارل باراحب عمرم معر ا  ،كمرا هرو احلرال يف ن رام كفالرل
العمالل مفالً ،الذل ي ًل فيه فام العامم إىل ترحيسهو وتت رباب ال رسال املفرطرل الر ميا ررها راحب
العمم يف وجوً بي ل هد تناول عسر انتهراك حلقروإل العمرال املهراجرين و يراب لالنتاراف )25و ويرحرب
__________

Migrant Forum in Asia, “Policy brief No. 2: reform of the kafala (sponsorship) system” )25و مترراح يف
http://mfasia.org/migrantforumasia/wp-content/uploads/2012/07/reformingkafala_final.pdfو
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املقررر اخلرراص لجلهرروً ال ر تبررذهلا هاررر ا ررالح ررروإل العمررم فيهررا اهنرراء ن ررام الكفالررلو وميفررم ذلرريف
خاوة ئي يل إىل األمام يف ًعم حقوإل املهاجرين )26و
 -56ومن أن انتقام د لب العمرم مرن املهراجرين ب ربب مما ررل حرق التن ريم دن يتج رد يف عردة
د كال منها فام امل ت دم املهاجر ،دو حرمان امل ت دم مرن مهرام عمرم دفضرم دو مرن ال راعات
ااضررافيل ،دو إهامررل ًعررو تةرره ضررد موظررف جرررلء ،دو إً اك العمررال املهرراجرين امل ر هت يف هائمررل
روًاء ملنع هبول طسبهم عند التما احلاول عس تاريح عمم م ه آخرو وملكافحل القوائم ال وًاء
كتر رردب انتقر ررامك ،ينب ر ررك متتير ررع العمر ررال املهر رراجرين لفر ررتاض األهسير ررل يف رر ررياإل فر رررص العمر ر م الالحقر ررل،
ما مل يفب ب العمم ربباً وجيهاً ملنع اقرت دامو

النقالت
 -57هر ررد ت ر ررتبط احلر رواجز ال ر ر تعر رررتض حر ررق العمر ررال املهر رراجرين يف التن ر رريم ،يف بعر ررض األحير رران،
للنق ررالت العمالي ررل نف ررها ،ق ر رريما يف األم رراكن ال ر يُر اِّ
العم ررال
رروك فيه ررا اخلا رراب ال ررائد لفك رررة دن ا
املهرراجرين وي رررهونو فرررص العمررم مررن العمررال احملسي ر دو يت ررببون يف ادفرراض األجررو وترررًل ظررروف
العمرمو وهررد ترر النقررالت دهنرا ق متسرريف املروا ً دو اخلرربات الالزمرل ملعاجلررل القضرامت اخلا ررل لملهرراجرين،
مما ي ًل إىل ضعف التوا م معهم دو عدم الر بل يف تةكيم حتالفات هويرل مرع املن مرات الر يقوًهرا
ررجح النقرالت ديضراً فكررة دن التوا رم مرع العمرال املهراجرين ق دسرب إق القسيرم مرن
املهاجرونو وهرد ت ا
املكارب للن ر إىل دهنم ي اً ون البسدو
 -58وميكررن دن تُةر اكم احلرواجز الفقافيررل ديضراً فجرروة بر النقررالت العماليررل الوطنيررل والعمررال املهرراجرين،
ق ريما عندما تكون النقالت يف البسد األ سك لسمهاجر م ر ات م تقسل دو ربه حكوميرل دو عنردما
يقرررتن اقنتمرراء النقررا يف هررذا البسررد ب ررمعل ررري ل دو ب ررمعل رروهتها احلكومررلو وعررالوة عسر ذلرريف ،ختةر
بعض النقالت العماليرل دن ير ًل توا رسها مرع املهراجرين ،ق رريما العمرال ر احلرائزين لسواثئرق الالزمرل ،إىل
فتح الباب دمام اهتامات احلكومل هلا بتةجيع العمالل الةرعيل دو اقاا لأل اصو
 -59وه ررد ت ه ررر ،يف احل رراقت الر ر تتعف ررر فيه ررا مة رراكل العم ررال امله رراجرين يف النق ررالت العمالي ررل،
د رركال دخ ررر م ررن اجلمعي ررات  -بعض ررها مفي ررد ،وبعض ررها ض ررا ا  -ار ررتجابل لة روا م امله رراجرينو فف ررك
اجلانب اادا  ،ميكن ملراكرز العمرال املهراجرين الر تعرار بارو ة رامسل القضرامت الفريردة الر تواجههرا
هذة الف ل دن متكنهم مرن مما ررل حرق التن ريم اجلمراعك لسردفاع عرن ماراحلهمو ويف املقابرم ،هرد تررُحاول
احلكومررات ود لب العمررم اقرتعاضررل عررن النقررالت امل ررتقسل هبياكررم بديسررل مفررم السجرران املةرررتكل ب ر
د لب العم ررم وامل ررت دم دو جل رران الرعاي ررل اقجتماعي ررل ال ر ت ر ادعك ًع ررم حق رروإل العم ررال امله رراجرين،
لكنها يف الواهع ق تةكم عمسياً رو ارتعاضل عن النقالت امل تقسل جبمعيات ضعيفل يقوًها ممفسون
ُيتررا هم د لب العمررم ًون دن يكونروا خمررول رررسال تفرراوض عسر اتفاهررات هانونيررل ُمسزمررلو فعسر ررربيم
املفررال ،يةرررتط القررانون التايسنرردل عسر الةررركات املتورررال والكبر ة احلجررم يف مع ررم القااعررات تي ر
إنةرراء جل رران املرروظف وجل رران الرعايررل اقجتماعي ررل ،ال ر ُيرراول بع ررض د لب العمررم ار ررت دامها كب ررديم
لالدراط احلقيقك يف النقالت العماليرل )27و وكفر اً مرا تُعامرم هرذة السجران ،ق رريما يف رفوف العمرال
املهرراجرين ويف هااعررات العمررم ال ر يهرريمن عسيهررا العمررال املهرراجرون ،كبررديم لسنقررالت ًون دن ت ر ًل
وظائف معاًللو

__________

تبةررر بنهايررل ن ررام الكفالررل يف هاررر و ،نةرررة ررحفيل،
 )26من مررل العمررم الدوليررل ،وإ ررالحات العمررم التا ُيياررل ا
دكتوبر/تةرين األول 2019و
Thailand, Labour Relations Act, chap. 5; International Labor Rights Forum, Time for a Sea Change )27و
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 -3التحدايت اإلضافية اليت يواجهها املهاجرون املعرضون ألوجه اهلشاشة
 -60هررد اررد املهرراجرات ررعوبل لل ررل يف مما رررل حرريتهن يف تكرروين اجلمعيررات ألهنررن هررد يرواجهن
ديضاً ،إضافل إىل احلواجز املةرتكل ال تعرتض مجيع املهاجرين ،تفبيااً ذا طابع دبول من دفراً لتمعهن
ممن يعتقدون دن ًو املردة ينب ك دن ي م حماو اً يف الفضاء املنزيل دو دن من املنارب هلا دن متا
ح ررق التن رريم لس رردفاع عر ررن ما رراحلها اخلا ررلو وميك ررن لستحر رررش اجلن ررك دو العن ررف ديضر راً دن ير ر ًمت إىل
إر رركات د روات الن رراء ،وه ررد تُ ررت دم ه ررذة األر رراليب با ررو ة مد ور ررل ض ررد امل رردة كور رريسل لتفب رريط
نةاطها اجلماعكو وهد تُعاين املهاجرات بوجه خاص من نقف املعرفل واملعسومات بةأن الفرص املتاحل
ملما رل احلق يف التن ريم ،دو بةرأن الن رام ال ياررك يف بسرد املقارد وم ر راتهو وإىل جانرب العمرم يف
لررال الن رريج والنةرراط الز اعررك ،تعمررم الن رراء املهرراجرات يف ال الررب يف القارراع املنررزيل دو يف هااعررات
تقد الرعايل دو ذليف من القااعرات ر الرمسيرلو وكفر اً مرا تر ًل العزلرل وانعردام الارابع الرمسرك يف
هذة اجملاقت إىل افتقا املهاجرات إىل بكات الدعم املتاحل لسمهراجرين الرذكو  ،األمرر الرذل يةر اكم
عقبل دخر تعيق مما رل حقهن يف التن يمو
 -61ومع ذليف ،ميكن لسهجرة دن تتيح لسمهاجرات فر اً جديدة يف لال العمم اجلمعول ودنةال
التن ريم ،ق ررريما عنرردما ينررتقسن مررن األمرراكن التقسيديررل واألبويررل الاررا مل حيررث ختضررع دنةرراتهن لرهابررل
مةدًة إىل لتمعات ي وً فيها هد دكرب من احرتام حقوإل املردةو وميكن لسمردة املهاجرة ديضاً دن اين
فوائررد إضررافيل مررن مما رررل حريتهررا يف تكرروين اجلمعيررات؛ فعسر ررربيم املفررال ،ميكررن لسعمررم اجلمعررول دن
يترريح لسمهرراجرات معاجلررل مجاعيررل لإل رركاقت اجملتمعيررل دو دن يرروفر احلمايررل لسمهرراجرات العررابراتو ويف
م ررائم مفررم التحرررش اجلن ررك دو العنررف اجلن رراين عسر وجرره اخلارروص ،الر ير ًل فيهررا الو ررم الررذل
يسحررق بف رراً الض ررحامت إىل ررعولت تكتن ررف التمررا اقنتا رراف للورررائم القانوني ررل ،مفررم ال رردعاو
القضائيل دو إجراءات الت سم ،ميكن لستن يم اجلماعك دن ي اعد املهاجرات عس ت ي معاي اجتماعيرل
حامس ررل وعس ر احلا ررول عس ر اجل ررربو وه ررد برهن ر من م ررات الن رراء امله رراجرات ع ررن ه رروة م ر نرة يف ل ررال
املنا رةو ففك األ جنت  ،عس ربيم املفال ،دررفرت محسرل فعالرل وهفر و اءهرا مجاعرات املهراجرات إىل
مسرراح احلكومررل بعرروًة فاني ررا رروميز كويفررا ،وهررك مهرراجرة ُ ِّاحس ر إىل ب ر و مررع طفسهررا األ ر ر ،اتكررل
و اءها طفس آخرين ُيمالن اجلن يل األ جنتينيل )28و
 -62وكف اً ما دد املهاجرون املنتمون جلماعرل هةرل يف بسرد املقارد دن مرا يبذلونره مرن جهروً ملما ررل
حررق التن رريم يبقر حمفوفراً بكفر مررن الاررعولتو ويواجرره املهرراجرون مررن املفسيررات واملفسير ومزًوجررك امليررم
اجلن ررك وم ررايرل اهلويررل اجلن ررانيل وحررامسك ررفات اجلن ر عرراًة متيي رزاً متا ررره لتمعررات بسرردان املقا ررد
وميا ررره املهرراجرون اآلخرررون عس ر حررد ر رواء ،فيارربح لرررً إدرراً مكرران آمررن لاللتقرراء عائق راً دمررام إنةرراء
مجعيررلو ودررد املهرراجرون املتحولررون جن ررياً يف بعررض البسرردان ررعوبل يف احلاررول عسر واثئررق اهلويررل الالزمررل
لت رويل وضررعهم ،ممرا هررد دعررم مما ررل حقهررم يف حريررل تكروين اجلمعيررات دكفررر خارو ة للن ررر إىل وضررعهم
منع املهاجرين املةت س لجلنح ،حىت يف البسدان
كمهاجرين حائزين لسواثئق الالزملو وميكن للقانون ُ
ال ديرز فيهرا القرانو ُن العم لرم اجلن رك لسمرواطن  ،مرن اقنضرمام إىل نقرالت دو اق تبراط بةربكات دهرران،
وذليف ارتناًاً إىل هوان ارر األطرراف الفالفرلو ويزيرد هرذا األمرر مرن رعوبل إهبرال املهراجرات املةرت الت
لجلنح عس اقنضمام عسناً إىل مجاعات الدفاع عن املةت س لجلنحو

__________

 )28ان ر www.amnesty.org/download/Documents/AMR1309892019ENGLISH.pdfو
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 -4أتثر حق املهاجرين يف حرية تكوين اجلمعيات ابلنهج األمين املتبع إزاء اهلجرة
 -63متيررم الرردول ال ر تتعام ررم مررع اهلجرررة م ررن من ررو دمررين إىل إهامررل ح رواجز إضررافيل دمررام تك رروين
مجعي ررات امله رراجرين ،مة رردًة عس ر التج ررر ب رردل ال ررنهج الق ررائم عسر ر احلق رروإل ومعتم رردة عس ر احتج رراز
املهرراجرين لف ررتات طويسررل مررن الررزمنو وكف ر اً مررا ت ر ًل طبيعررل اقحتجرراز إىل احلرمرران مررن احلررق يف حريررل
تكرروين اجلمعيررات ،إذ ُُيتجررز املهرراجرون عرراًة يف دمرراكن انئيررل ويف مراكررز تعمررم وفررق بروتوكرروقت دمنيررل
ررا مل ،مم ررا ُي ررد م ررن ه ررد ة امله رراجرين احملتجر رزين عسر ر التفاع ررم م ررع دفر رراً األر رررة ،والزعم رراء ال ررديني ،
واملرردافع عررن حقرروإل اان رران ،ومقرردمك امل رراعدة القانونيررل ،وهرراًة اجملتمررع املرردين ،و ر هم مررن دف رراً
اجملت معو فعس ربيم املفال ،ختضع إمكانيل و ول احملام إىل موكسيهم املهاجرين لقيوً تت م بقد كب
من الارامل ب بب عوبل الو رول إىل دمراكن احتجرازهم يف بسردان خمتسفرلو وإضرافل إىل املواهرع النائيرل،
دًت إجراءات ودن مل الدخول املعقدة ديضاً إىل احلد بةدة من إمكانيل و ول ممفسك من مات اجملتمع
املدين واحملام إىل احملتجزينو وحىت ًاخم مراكز اقحتجاز دو امل يمات ،هد دد املهاجرون عوبل يف
العفو عس الفضاء املاًل املنارب ملما رل احلق يف التن يم يف إطا من اخلاو يل دمعهم لحملتجزين
اآلخرين دو لالجتماع سمفسيهم القانوني و
 -64ويف احلاقت ال يكون فيها املهراجرون احملتجرزون يف مراكرز اقحتجراز دو امل يمرات معرزول
عن العامل اخلا جك ،هد يتعرضون بافل خا ل قنتقام ال رساات ب ربب حمراوقهتم التن يميرل دو ررعيهم
إىل التحدا عسناً عن روء ال روف دو التجاوزات ًاخرم مركرز اقحتجراز دو امل ريمو ففرك عرام ،2018
عس ربيم املفال ،بدد  115مهاجراً حمتجزاً إضرالً عن الاعام احتجاجاً عس األوضاع يف مركز احتجاز
لي ررن بري رررل يف ل ررويزمتان ،يف ال رروقمتت املتح رردةو و اً احل ررا لل رراز امل رريم لس رردموع والر رراص املا رراطك
والضرب واحلبح اقنفراًل ومنع اقتاال التام تفراً األرر واحملر ام )29و ولالنتقرام دن يرر يفرين املهراجرين
عن موا سل جهوًهم التن يميل ًاخم مراكز اقحتجاز دو امل يماتو
 -65وحىت خا ك مراكز اقحتجاز دو امل يمات ،ميكن لسنهج األمين ،يف املما رل العمسيل ،دن ُي اد
من مما رل حريل إنةاء اجلمعيات دو املةاكل فيها ب بب تزايد خوف املهاجرين من احتمال خضوعهم
لسمراهب ر ررل دو اهت ر ررامهم ل تك ر رراب ج ر ررائم تتعس ر ررق لألم ر ررن الق ر ررومك دو لقنتم ر رراء إىل اجلماع ر ررات اا هابي ر ررل
وترررحيسهمو فعس ر ررربيم املف ررال ،يف ديسول/ررربتمرب  ،2019نةرررت وكالررل ح ررر احلرردوً وخفررر ال رواحم
األو وبيل فرونتيكح) طسرب عرروض يردعو رركات املراهبرل إىل املةر اكل يف مناهارل متعسقرل سةرروع مرن
ررأنه ررد ارررت دام املهرراجرين واجملتمررع املرردين لإلنرتن ر  ،ب رررض امل رراعدة يف مكافحررل هتريررب البةررر
واقاا هبم )30و ودل ك الاسب بعد دن دعرب اجملتمع املدين عن هسقهو

__________

)29

Freedom for Immigrants, “As hunger strikes erupt nationwide in ICE detention, immigrants

)30

New Neighbours, “Frontex wanted to monitor ‘civil society and diaspora communities in

subjected to retaliation and excessive force“, 6 August 2019و

destination (EU)’”, 11 December 2019; Lina Vosyliūtė, “How could strategic litigation prevent
policing of humanitarianism?”, Research Social Platform on Migration and Asylum, December

2019, p. 28و
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دال -التحدايت اليت تواجهها منظماات اتتماع املادا واألفاراد الاذين يعملاون يف جماال
قضااي اهلجرة وحقوق املهاجرين
 -1اخلطاب املسموم وجترمي منظمات اتتمع املدا اليت تعمل مع املهاجرين
تررخ يف ال نوات القسيسل املاضيل يف العديد من البسدان خااب م موم بةأن ًو من مرات
-66
َّ
اجملتمع املدين ال تقدم امل اعدة اان انيل دو ها من اخلدمات إىل املهاجرين ،وهرو خاراب ت ججره
جهات منها رياريون هوميون ومجاعرات ووررائط إعرالم ميينيرل متارفرل ترزعم دن هرذة املن مرات تةركم
وياو اخلااب املذكو هذة املن مات عس دهنا
عامم جذب لسمهاجرين احلائزين لسواثئق الالزملو ا
31
)
حترض عسر اهلجررة ر الن اميرل دو التهرير ب دو حرىت اا هراب وت راعد عسر ذلريف و و ُّاهتمر بعرض
من مررات اجملتمررع املرردين ال ر تعمررم مررع املهرراجرين إبرررهامها يف جررذب املهرراجرين وم رراعدة رربكات
املهرب  ،وهك ُهتم و ًت ديضاً عسناً عس ل ان م ول حكومي و
 -67وهد راعد ار اهلجرة جزئياً يف تكريح هذا اخلاابو وعس الر م من دن طسب السجوء دمرر
مةروع ودن عبو احلردوً ًون إذن ينب رك دن ينرد ك يف خانرل امل الفرل ااًا يرل عسر األكفرر ،فرون رفل
تساق عاًة سستم ك السجوء دو املهاجرين احلائزين لسواثئق الالزمل دو هم ممن هم
و الةرعكو ُ
)32
يف وض ررع ر ه ررانوين و وسج رررً دن يُعت رررب فع ررم اهلج رررة جرمي ررل ،يك ررون م ررن ال ررهم و ررف دل مجاع ررل
ت اعد ه قء واجملرم و تهنا هك نف ها تتارف باو ة هانونيلو
 -68وهد هياأت محالت التةه هذة بي ل معاًيل لسفرإل الر تقردم اخلردمات لسمهراجرين ،وهلرا دنرر
رررسم كبر عسر مجررع األمروال والتوظيررف وال ررالمل النف رريل ألفرراً من مر ات اجملتمررع املرردين ومتاوعيهرراو
ومررن من ررو دكفررر تقويضراً ،ي ر ًل اخلارراب امل ررموم إىل متهيررد الاريررق اهررا دو ارررت دام ه روان ارررم
األعمررال اان ررانيل دو تضررع حرواجز إًا يررل يف طريررق عمررم هررذة املن مررات ،وهررو مررا يقمررع باررو ة فعسيررل
دعماقً ا ا د مباًم وهيم اان انيل والتحضرو
 -69وهد دُركء ارت دام القوان املتعسقل للتهريب ،واقاا  ،ومكافحل اا هاب ،والرت سف ر
ال سيم من النفامتت ،والتعدل عسر املمتسكرات ،وتي ر الردخول واملررو العرابر ،وتي ر ااهامرل والبقراء
يف البسررد ،إىل جانررب هروان دخررر كفر ة ،لإليقرراع سقرردمك اخلرردمات اان ررانيل إىل املهرراجرينو وتةررمم
األنة ررال ال ر ُجاِّرم ر يف بس رردان خمتسف ررل تق ررد ل امل رراعدة يف التم ررا السج رروء دو املعسوم ررات املتا ررسل ب رره،
واقضاالع سهام البحث واانقاذ ،وتقد املعونل اان انيلو ودفاًت بعض من مات اجملتمع املدين تن
األمر بس حد ار دنةال مفم توف ال ذاء واملياة واامداًات الابيل واملأو عسر طرول طررإل اهلجررةو
ويف دو ول وحرردها ،دُخضررع لستحقي ررق دو املالحقررل القضررائيل الرمسي ررل يف الفرررتة ب ر ع ررامك  2015و2019
مررا ق يقررم عررن  158ا راً ألرررباب تتعسررق بعمسهررم يف لررال اهلجرررة دو تقررد العررون لسمهرراجرين )33و
وعنرت العديد من من مات اجملتمع املدين بتجر متاوعيها دو إخضاعهم لستحقيقو

__________

)31

Carla Ferstman, “Using criminal law to restrict the work of NGOs supporting refugees and other
migrants in the Council of Europe Member States” (Expert Council on NGO Law of the

Conference of INGOs of the Council of Europe, December 2019), para. 20و
 )32املرجع نف ه ،الفقرة 63و
Lina Vosyliūtė and Carmine Conte, “Crackdown on ngos and volunteers help refugees refugees
)33
and other migrants: final synthetic report”, Research Social Platform on Migration and Asylum,
25

p.

2019,

Juneو متر رراح يف

www.resoma.eu/sites/resoma/resoma/files/policy_brief/pdf/Final

%20Synthetic%20Report%20-%20Crackdown%20on%20NGOs%20and%20volunteers%20helping

%20refugees%20and%20other%20migrants_1.pdfو
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 -70ويف بعض األحيان ،يُ اء ارت دام هوان مكافحل التهريب واقاا بتوجيهها ضد من مات
اجملتم ر ررع امل ر رردين ال ر ر تعم ر ررم م ر ررع امله ر رراجرينو ويف اقحت ر رراً األو و  ،يُس ر ر ِّرزم توجي ر ررهُ اجملس ر ررح 2002/90/EC
امل  28تةرين الفاين/نوفمرب  ،2002الذل يُ اِّ
عرف عمسيات تي الدخول والعبو وااهامل املأذون
ردول األعض رراء سعاهب ررل دل ر ف
هب ررا ،إىل جان ررب الق ررا ااط ررا ل املق رررتن ب رره  ،)2002/946/JHAال ر ل
ي اعد اراً عسر ًخرول إهسريم ًولرل عضرو دو البقراء فيره بارو ة ر هانونيرلو ومل تعتمرد مجيرع بسردان
اقحت رراً األو و ار ررتفناءات إن ررانيل م رررب ة بتق ررد امل رراعدة اان ررانيل ًون ني ررل إجرامي ررل دو ًاف ررع ب ررحو
ودًخسر بعررض البسرردان تعررا يف ضرريِّاقل لإلعفرراءات اان ررانيل ،ممررا ترررك العديررد مررن اجلهررات الفاعسررل يف
اجملررال اان رراين ًون محايررلو وعررالوة عسر ذلرريف ،ررنا عرردة ًول عقررولت هاررريل لس ايررل عسر ال ررسوك
اجملر َّررمو ففررك اليرروانن ،عس ر ررربيم املفررال ،تعرراًل العقوبررل القاررو ألل ر ف يتب ر دنرره ي ا ررر ًخررول
دو عبو مهاجر حائز لسواثئق الالزمل العقوبل املفروضل يف حالل اقاا للبةر )34و
 -71وارررتُع للقروان امل ررتند إليهررا يف اررر عمررم من مررات اجملتمررع املرردين العامسررل مررع املهرراجرين
لرت دامها ديضاً ضد األ اص الذين يعمسون بافتهم الة اريلو ويرنف العديرد مرن هرذة القروان
عس ر تة ررديد العقررولت عن رردما يك ررون النةرراط ااجرام ررك املزعرروم مرتبا راً بنة رراط مجرراعكو وعس ر ر رربيم
املفال ،تام العقوبل الرئي يل يف حالرل تي ر الردخول ًون ًافرع برح يف إيااليرا إىل ال رجن ملردة تارم
إىل مخررح رررنوات؛ ويف بسجيكررا ،تاررم عقوبررل الرئي رريل إىل ال ررجن ملرردة رررنل واحرردةو ومررع ذلرريف ،إذا
ا تُكب ر اجلرمي ررل املزعوم ررل كنة رراط م ررن دنة ررال واجلرمي ررل املن م ررلو ال ر ية ررا ك فيه ررا ا رران دو دكف ررر،
فالعقوبل عسيها هك ال جن ملدة تام إىل  15رنل يف إيااليا و 20رنل يف بسجيكا )35و
 -72وهررد انتهر مع ررم القضررامت املرفوعررل ضررد األفرراً ومرروظفك من مررات اجملتمررع املرردين العررامس مررع
املهاجرين يف دو ول ودمريكا الةماليل إما إبرقاط الردعو دو للتربئرل  ،)36األمرر الرذل ياررح م رألل مرا إذا
كرران امل ر ولون ي ررت دمون هررذة الرتُّهم لسمضررايقلو وميكررن دن تر ًل هررا ات اقهتررام اجلنائيررل املوجهررل ضررد
األفراً دو من مات اجملتمع املدين الذين يعمسون مع املهاجرين إىل اختاذ تداب تضرييق إضرافيل ،مفرم املراهبرل
املرخف هبا ،دو اميد احل الت املارفيل ،دو مااً ة األ ولو فعس ربيم املفال ،بعد دن اًع إيااليا
دن رررفينل إنقرراذ املهرراجرين ودكوا يررو و ،الر تةر سها من مررل دطبرراء بررال حرردوً ،هررد ختسار باررو ة ر
هانونيل من نفامتت ُمعديل ،حترك ال ساات اايااليل ملاا ًة ال فينل واميد احل الت املاررفيل ألطبراء
بررال حرردوً يف إيااليرراو وارررب هررا ات اقهتررام اجلنائيررل ،دو خاررر التعرررض هلررا ،من مررات اجملتمررع املرردين عسر
ختارريف وه ر معترررب ودم روال وم روا ً كب ر ة يف التعام ررم مررع هررذة التهدي رردات ومواجهررل الاررو ة ال ررسبيل يف
ور ررائط ااع ررالم ب رردقً م ررن اقض رراالع بعمسه ررا يف ل ررال تق ررد اخل رردمات إىل امله رراجرينو وه ررذة مة رركسل
تتكبدها بافل خا ل املن مات الا ة ال ق متسيف رو حد دًىن من املوا ًو
 -73وةررل ديضراً آاث بدنيررل وعقسيررل وماليررل رررسبيل كبر ة يتعرررض هلررا فرراً مرروظفك من مررات اجملتمررع
امل رردين دو متاوعيه ررا الع ررامس م ررع امله رراجرين ،مم ررن ت ررتهدفهم با ررو ة مبا رررة اقهتام ررات اجلنائي ررلو وه ررم
يواجهر ررون تبعر ررات املعر رراانة الر ر يت ر رربب فيهر ررا هضر رراء بعر ررض الوهر ر يف اقحتجر رراز ،وًفر ررع رر رروم عالير ررل

__________

)34

European Parliament, Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Fit for
purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to

irregular migrants: 2018 Update (European Union, 2018), pp. 34–35و

Vosyliūtė, “How could strategic litigation prevent policing of humanitarianism?”, p. 9 )35و
 )36املرجع نف ه ،الافحات 20-19و
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لسمح ررام  ،وفق رردان ال ررمعل )37و وي ررنجم ع ررن مواجه ررل ه ررذة اقهتام ررات إجه رراً كب ر للن ررر إىل خا ررر
العقولت القاريل و املتناربل الر ميكرن دن تُفررضو وعسر الرر م مرن هرذا اقاراة املفر لسقسرق ،ارد
اا ا ة يف هذا الادً إ ىل دن بعض احملاكم واجملالح الدرتو يل بددت يف د هذة املوجل مرن التجرر ،
عسماً دن البيل القضامت تنتهك إبرقاط الدعو دو للتربئلو فعس ربيم املفرال ،دعسرن اجملسرح الدررتو ل
يف فرن ا يف عام  2018دن عدم تضرم القرانون إعفراء لشعمرال اان رانيل دمرر ر ًررتو ل ألن مبردد
األخوة ُيمك امل اعدة اان انيل لآلخرين بارف الن ر عن وضعهم من حيث اهلجرة )38و
ِ
املستهدفة ملنظمات اتتمع املدا العاملة مع املهاجرين
 -2احلمالت
 -74يتعر اررض موظفررو ومتاوعررو من مررات اجملتمررع املرردين الر تعمررم مررع املهرراجرين حلمررالت ختويررف
حكوميل حىت يف حالل عدم ااعرالن عرن حتقيرق جنرائك يف حقهرم دو توجيره اهترام إلريهمو ويةرمم ذلريف
مما رررات مررن هبيررم املراهبررل ومجررع املعسومررات اقرررت با اتيل مررن جانررب دجهررزة إنفرراذ القررانون ،وعمسيررات
املراجعل املاليل امل رُ رضل ،وعمسيات التفتي ر املعقولرل ،واقحتجراز املارول عسر احلردوً ،والتهديردات
التمييزير ل ،والقي رروً املفروض ررل عس ر ال ررفر ،وإل رراء إ رردا واثئ ررق ال ررفر وف ررق ااج رراء ال رريعو ودف رراًت
معسومات بوجروً جهروً حكوميرل تُبرذل مرن دجرم اررتبعاً املن مرات العامسرل يف لرال حقروإل املهراجرين
من التدخم يف إجراء السجوءو وو ً دن حفي اكتةرفوا يف عرام  2019دن ررساات الروقمتت املتحردة
دنةر ررأت هاعر رردة بير رراانت رر رريل لسار ررحفي واملر رردافع عر ررن املهر رراجرين العر ررامس يف مناقر ررل احلر رردوً بر ر
الوقمتت املتحدة واملك ييف واررت دمتها ،للتن ريق مرع ال رساات املك ريكيل ،لر رد األفرراً املرد ج
وو ِّضررع تنبيهررات بةررأن جروازات رررفر األفرراً الررذين و ًت دمسررا هم يف هاعر دة البيرراانت،
يف القائمررلو ُ
ال تضمن معسومات ايل مهمل عنهم ،مما ت بب يف إيقافهم وارتجواهبم ل اعات عند حماولتهم
عبررو احلرردوً )39و وممررا يفر القسررق بوجرره خرراص وجرروً معسومررات تفيررد تن هرراًة مهرراجرين ملن مررات مررن
اجملتم ررع امل رردين تعم ررم م ررع امله رراجرين ه ررد ار ررتُهدفوا بعمسي ررات اقحتج رراز والرتحي ررم كور رريسل لعرهس ررل عم ررم
من ماهتم ونين املهاجرين اآلخرين عن مما ررل حرق التن ريمو فعسر رربيم املفرال ،يف عرام  ،2018احتُجرز
امل ر رران املتةرراكان ملن مررل مررن من مررات املهرراجرين النا ررال يف اجملتمررع املرردين الواحررد تسررو اآلخررر يف
ات ُي تفام بينهما بضعل دمتم وُ ِّاحم دحدمهاو و م دن كال الرجس كان مرخااً هلما منذ فرتة طويسل
تعرض ررهما م ررع م رردافع ع ررن
للع رري والعم ررم با ررو ة هانوني ررل يف البس ررد ال ررذل يقيم رران في رره ،مل مين ررع ذل رريف ا
حقوإل اان ان افقوا املهاجرين يف حالهتم عرب حدوً الدولل دو إىل موانئ الدخول لسهجوم واقعتقال

__________

)37

Eric Reidy, “Refugee, volunteer, prisoner: Sarah Mardini and Europe’s hardening line on
migration”, The New Humanitarian, 2 May 2019; Vosyliūtė, “How could strategic litigation

prevent policing of humanitarianism?”, p. 25و

Constitutional Council of France, Decision No. 2018-717/718 QPC of 6 July 2018 )38و
Scarlet Kim, Esha Bhandari and Mitra Ebadolahi, “The U.S. Government tracked, detained, and
)39
interrogated journalists. We’re suing on their behalf”, American Civil Liberties Union, 20

November 2019و
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واقرر ررتجواب والتهدير ررد مر ررن جانر ر ب الةر رررطل دو مر ررن امل ر ر ول احلكر ررومي عسر ر احلر رردوً )40و وهر رراجم
م ولون حكوميون من بسدان خمتسفل عسناً املن مات واملنا رين الذين ينةاون يف هضامت اهلجرة )41و
 -75وهد عا املضايقات ديضاً من دفراً عاًي  ،إذ و ًت معسومرات بةرأن حراقت اهتحرام وختريرب
املكات ررب ،دو ر ررائم الكراهي ررل ،دو اهلجم ررات االكرتوني ررل ،دو التح رررش يف الة روا ع ،دو ح ررىت اقعت ررداءات
البدنيررلو وتقررف و اء بعررض هررذة اهلجمررات مجاعررات مناهضررل لسمهرراجرين يرُ اِّ
حركها خارراب م ررموم يار ارو
من مات اجملتمع املدين ال تعمم مع املهاجرين كجهل ِّ
متاجرة دو كتهديد لشمرن القرومك؛ وهرد ا بعرض
اهلجمررات مررن املترراجرين دنف ررهم ممررن هلررم ماررسحل ماليررل يف بقرراء املهرراجرين عرضررل لسهةا ررلو وختتررا هررذة
املن م ررات يف األم رراكن ال ر تة ررعر فيه ررا تهن ررا مه ر ادًة ديض راً م ررن جان ررب ال ررساات احلكومي ررل دق تُبسِّار إىل
رساات إنفاذ القانون العديد من حاقت املضايقل دو اقعتداء الااً ة عن دفراً عاًي و
 -3احلواجز اإلدارية واملالية اليت تعرتض منظمات اتتمع املدا العاملة مع املهاجرين
 -76إضافل إىل التجر ومحالت الت ويف السذين تتعرض هلمرا من مرات اجملتمرع املردين العامسرل مرع
املهرراجرين واملرردافعون عررن حقرروإل اان رران الواجبررل لسمهرراجرين ،بررددت بعررض البسرردان يف إهامررل ح رواجز
إًا يل تعوإل عمم األ اص واجلماعرات الرذين يقردمون خردمات إىل املهراجرينو ويف بعرض احلراقت،
ُمنحر من مررات اجملتمرع املرردين الر تعمررم مررع املهراجرين مهسررل بضرعل دمتم فقررط امترام إجرراء الت ررجيم
لد الوزا ة املعنيل لتفاًل املنع من العمم )42و وفرض بعض الدول ديضاً هواعد تُسرزم من مرات اجملتمرع
امل رردين إبب ررالغ ال ررساات لمله رراجرين ال ررذين ه ررم يف وض ررع ر ه ررانوين عن رردما يس ررتمح ه ر قء امله رراجرون
امل راعدة اان رانيل ،ممرا يسقررك ب اللره عسر خرردمات هرذة املن مرات )43و وتعر اررض العديرد مرن من مررات
اجملتمع املدين حلجز ومااً ة رفن اانقاذ التابعل هلرا اررتناًاً إىل مرزاعم ق دررا هلرا مرن الارحل تفيرد
تن الا رراهم ك رران ض ررالعاً يف هتري ررب امله رراجرين )44و ويف دح ررد البس رردان ،ح رررت احلكوم ررل ار ررت دام خ ررط
اتاال لساوا م دهامته يف مراكز اقحتجاز من ملي من من مات اجملتمع املدين كانر ت رهر عسر تقرد
امل راعدة القانونيررل إىل املهراجرين ومستم ررك السجروءو وإضررافل إىل ذلريف ،حاولر بعرض احلكومررات منررع
العامس يف مرافق اقحتجاز من التحدا عن اقنتهاكات ال حتدا يف املراكز )45و
 -77وتواجه من مات اجملتمع املدين ال تعمم مع املهاجرين ديضراً حتردمتت ماليرل كبر ةو فقرد فرضر
هن ا مت ،وفقاً ملا وهف عسيه املقر اخلاص خالل زمت ته الرمسيل يف عام  ،2019ضريبل خا رل ن ربتها  25يف
املائل عس الردعم املرايل املقردم إىل دل دنةرال تردعم اهلجررة دو تعززهراو ويف بعرض البسردان ،تُفررض رامرات
كبر ر ة يف إطر ررا العقر ررولت اجلنائير ررل دو ااًا ير ررل الر ر هر ررد ت ر رررل عسر ر عمر ررم من مر ررات اجملتمر ررع املر رردين مر ررع

__________

)40
)41

Front Line Defenders, Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana
Tijuana-Ciudad de México and Red TDT, “Defenders beyond borders: migrant rights defenders

under attack in Central America, Mexico & the United States”, September 2019و
1

p.

Service,

Casework

and

Advice

Refugee

the

from

Submissionو مت ر رراح يف

www.ohchr.org/Documents/Issues/SRMigrants/submissions/CallFreedomAssociationMigrations/R

ACS.pdfو

Civic Space Watch, “Greece gives NGOs 10 days to register or face ban”, 28 November 2019 )42و
Ferstman, “Using criminal law to restrict the work of NGOs supporting refugees and other
)43
migrants in the Council of Europe Member States”, para. 105و
European Union Agency for Fundamental Rights, “2019 update: NGO ships involved in search
)44
and rescue in the Mediterranean and criminal investigations”, 19 June 2019و
Submission from the Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, pp. 4–5 )45و مترراح يف
www.ohchr.org/Documents/Issues/SRMigrants/submissions/CallFreedomAssociationMigrations/RAICES.pdfو
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املهاجرينو فعس ربيم املفال ،د د ت إيااليا يف عام  2019مرروماً ينف عس دن رفن البحث واانقاذ
ال تدخم مياهها ااهسيميل ًون إذن ميكن دن تُعاهب ب رامل هاو هد ها مسيون يو و )46و
 -78وميفام تقييد احلاول عس التمويرم العرام تردب اً آخرر يُ رت دم ارركات من مرات اجملتمرع املردين
ال ر تعم ررم م ررع امله رراجرينو فف ررك ع ررام  ،2016دل ر وزا ة الداخسي ررل البولندي ررل ًع رروة موجه ررل إىل من م ررات
اجملتمررع املرردين لتقررد مقرتحررات إىل ررندوإل اقحترراً األو و لسجرروء واهلجرررة وااًمرراك ،األمررر الررذل منررع
هررذة املن م ررات م ررن احلا ررول عس ر التموي ررم امل اررف لسم رراعدة يف ل ررال اهلج رررة )47و ويف هن ررا مت ،تُس رلرزم
من مات اجملتمع املدين ال تُق اِّدم طسباً إىل هذا الاندوإل تن تُوافق عس ال رماح لروزا ة الداخسيرل ب رحب
األموال مبا رة مرن احل راب املارريف لسمن مرل يف دل وهر دننراء فررتة تنفيرذ املةرروع وبعردةو وهرذا الةررط
يف ررين با ررو ة حامس ررل من م ررات اجملتم ررع امل رردين ع ررن تق ررد طسب ررات لسحا ررول عس ر تس رريف األم روال )48و وة ررل
معسومات تفيد تن من مرات اجملتمرع املردين الر هبسر التمويرم احلكرومك لعمسهرا املتارم لملهراجرين ختترا
عدم اابالغ عن اقنتهاكات املرتكبل ضد املهاجرين خوفاً من فقردان التمويرم وإمكانيرل الو رول الالزمر
لالض رراالع بعمسه ررا )49و ويف در ررتاليا ،دُل ررك باريق ررل ررا مل يف ع ررام  2014التموي ررم احلك ررومك لسم رراعدة
القانونيل املقدمل إىل مستم ك السجوء ،سا يف ذليف خدمات الرتمجل الةفويل )50و
 -4أثر التجرمي والقيود على منظمات اتتمع املدا العاملة مع املهاجرين وأثرمها على املهاجرين أنفسهم
املفاررم
 -79ادً اقارراة املالحررمل مر خراً رروب اتابرراع الررنهج األمررين يف لررال اهلجرررة ،عسر النحررو ا
دعالة ،إىل إجبا من مات اجملتمع املدين عس تكييف بعض مما راهتا من دجم ضرمان دمنهرا وفعاليتهرا
التة يسيلو وكان بعض إجراءات التكيف مع البي رل اجلديردة إدابيرل؛ ويبردو دن هنراك اهتمامراً متجردًاً
ببنر رراء التحال فر ررات ،وتقارر ررم املعسومر ررات ،وبنر رراء هر ررد ات احلماير ررلو فعسر ر رر رربيم املفر ررال ،يف عر ررام ،2017
اضرراسع املن مررات النا ررال يف عمسيررات البحررث واانقرراذ يف مناقررل البحررر األبرريض املتورررط بارريا ل
مدون ررل ر ررسوك ر مسي ررل لتف رراًل تعرض ررها لسهجم ررات يف امل ررتقبم م ررن خ ررالل ض ررمان تابي ررق دفض ررم
املما رررات يف عمررم هررذة املن مررات )51و ولعررم املن مررات دضررح دكفررر حر راً عس ر تفقيررف موظفيهررا
بةأن كيفيل إ از مهامهم عندما تكون حقوههم مهدًةو
 -80ودُجرب العديد من من مات اجملتمع املدين عس وضرع مبراًم توجيهيرل ألمرن املكاترب ،وإنةراء
خا رروط اتا ررال لسار روا م ،واعتم رراً طرائ ررق مد ور ررل يف ل ررال التن ررازع ،وت ي ر ده ررداف ودر رراليب مج ررع
التمويم ،تفاًمتً ألمو هد يكون هلا يف بعض األحيان دنر رسم عس عمسهاو ود بح هذة املن مرات

__________

Emma Wallis, “Larger fines for migrant rescue ships in Italy”, Info Migrants, 6 August 2019 )46و متاح
يف www.infomigrants.net/en/post/18652/larger-fines-for-migrant-rescue-ships-in-italyو
Lina Vosyliūtė and Carmine Conte, “Crackdown on NGOs assisting refugees and other migrants: policy
)47
option brief”, Research Social Platform on Migration and Asylum, March 2019, p. 12و مترراح يف
www.resoma.eu/sites/resoma/resoma/files/policy_brief/pdf/POB%20Crackdown%20on%20NGOs_0.pdfو
Rachel Westerby, “Follow the money: assessing the use of EU Asylum, Migration and Integration
)48
Fund (AMIF) funding at the national level”, UNHCR and European Council on Refugees and

January 2018, p. 41

)49

Exiles,و مت رراح يف

www.ecre.org/wp-content/uploads/2018/01/follow-the-

money_AMIF_UNHCR_ECRE_23-11-2018.pdfو

Vosyliūtė and Conte, “Crackdown on NGOs and volunteers helping refugees and other migrants:

policy option brief”, p. 11و

Submission from the Refugee Advice and Casework Service, pp. 1–2 )50و
 )51ان ر ر ررر www.humanrightsatsea.org/wp-content/uploads/2017/03/20170302-NGO-Code-of-Conduct-
FINAL-SECURED.pdfو
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دكفر ترًًاً يف اقعتماً عس املتاوع عندما ق ت تايع ضمان رالمتهم ،مما دً إىل ادفاض الدعم
املعر ارول فيرره عس ر املتارروع و وتتاسررب عمسيررات التكيررف هررذة وهتراً وطاهررل فكريررل وم روا ً وهررد ت ر ًل إىل
زمتًة الع رربء النف ررك عسر ر امل رروظف واملتا رروع و وإض ررافل إىل ذل رريف ،ي ر ًل ت ر ر دمر روال وطاه ررات
لستكيف مرع بي رل دكفرر خارو ة إىل حتويرم قاراة هرد ات ميكرن دن تفيرد يف خردمات امل راعدة واملنا ررة
املقدمل إىل املهاجرينو
 -81ومل ت هذا التفاهم لسهجمات والقيوً املفروضرل عسر من مرات اجملتمرع املردين الر تعمرم مرع
املهراجرين مررن فرراغ ،بررم تبسررو يف رررياإل يت ررم ل ررا احليررز املرردين عمومراًو فررالقوان واملما رررات الر
متنر ررع من مر ررات اجملتمر ررع املر رردين مر ررن دًاء مهامهر ررا يف لر ررال حقر رروإل اان ر رران ومر ررن اقضر رراالع لملهر ررام
رب يف تقرويض املبراًم
اان انيل ،فضالً عرن دررسوب املالحقرل األمنيرل هلرذة املن امرات ،كسهرا عوامرم تا ا
الدميقراطيررل ل ررياًة الق ررانون وتقس رريف الفق ررل والتماررريف يف اجملتم ررع )52و وم ررن ررأن الق روان واملما ر ررات
الراميل إىل تقييد هااع من مات اجملتمع املدين دن متنع بافل عامل دل من مل من هذا القبيم من تقد
خدمات إىل املهاجرينو ولملفم ،ميكن لسقوان واملما رات ال ت تهدف من مات اجملتمرع املردين الر
تعمم مع املهراجرين دن تفضرك إىل إ رالإل اجملرال دمرام مجاعرات دخرر ان رال يف اجملرال اان راين دو يف
لال حقوإل اان انو
 -82وعالوة عس ذليف ،ا تفع موجل القمع املما عس من مات اجملتمع املردين الر تعمرم مرع
تنام احلكومات باو ة متزايدة من م ولياهتا حيال تقد امل اعدة اان انيل إىل
املهاجرين سوازاة مع ا
املهرراجرين )53و واحلكوم ررات ال ر متن ررع من م ررات اجملتم ررع امل رردين م ررن تق ررد اخل رردمات إىل امله رراجرين ه ررك
نف ها ال تتبع ُهنُجا عقابيل وعدائيل ذات توجه دمين ااة املهاجرين ،ق رريما املهراجرون ر احلرائزين
لواثئق دو الذين هم يف وضع هانوينو ومن مث يُرتك املهراجرون ،سرن فريهم مستم رو السجروءً ،ون دل
م اعدة ليواجهوا إجراءات هانونيل كف اً ما تت م بتعقيد دو ليتكبدوا عبو اً حتذإل به خماطر متزايدةو
 -83وكرران هلررذا القمررع املمررا عس ر من مررات اجملتمررع املرردين ال ر تعمررم مررع املهرراجرين ،ق ررريما
اهرتانه بت فيض الدول خلدماهتا ،دنر عميق عس رالمل املهاجرين وحقوههم ،مما يعرض حقهم يف احلياة
لس ار ،وكذا حقوههم املتعسقل للتما السجوء واملعسومات وامل راعدة اان رانيل ،ولخلردمات األرارريل
األخررر مفررم امل رراعدة القانونيررل وااررركان والتعسرريم ،والتمتررع لحلمايررل مررن املترراجرين للبةررر وامله ررب و
وتفيد من مرات اجملتمرع املردين ديضراً تهنرا تررتًً يف اقدرراط فيمرا تعترربة اآلن عمسيرات حمفوفرل لمل راطر
مف ررم تق ررد اخل رردمات اان ررانيل لسمه رراجرين عس ر احل رردوً ،خوف راً م ررن اهتامه ررا ل تك رراب ج ررائم متا ررسل
للتهري رربو وا تفع ر مع رردقت وفي ررات امله رراجرين يف البح ررر بت ررعل دمف ررال ب ر ع ررام  ،2015دل عن رردما
ب ررددت احلمس ررل عس ر املن م ررات الر ر تض رراسع بعمسي ررات البح ررث واانق رراذ يف البح ررر األب رريض املتور ررط،
وعام )54 2018و ودد املهاجرون ،ق ريما احملتجزون يف مع كرات ومراكز اقحتجاز ،عوبل كب ة يف
احلاول عس خدمات هانونيل هائمل عس درح متينل ،مما ي ًل يف بعض األحيان إىل عمسيات ترحيم
خاط ررل تُ َّنفررذ مررن خررالل إجرراءات ُم ر َّررعلو وتضررار من مررات اجملتمررع املرردين يف العديررد مررن البسرردان إىل
__________

)52

European Parliament, Fit for Purpose?, p. 10; Vosyliūtė and Conte, “Crackdown on NGOs and

)53

Ferstman, “Using criminal law to restrict the work of NGOs supporting refugees and other

)54

volunteers helping refugees and other migrants: policy option brief”, p. 23و

migrants in the Council of Europe Member States”; Lina Vosyliūtė, “Is ‘saving lives at sea’ still a

priority for the EU?”, Heinrich Böll Stiftung, 19 April 2018و
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تقرد عرردً دهرم مررن اخلردمات اان ررانيل إىل املهرراجرين الرذل يواجهررون اهلةا رل ،ممررا يزيرد مررن تعرضررهم
لس اررر والارردمات خررالل العبررو دو البقرراء يف البسرردو وهررد دًت بعررض احلرواجز إىل زمتًة ررعوبل تقررد
من مرات اجملتمررع املردين معسومررات كامسررل إىل املهراجرين ،ممررا يقسررم بردو ة مررن هررد ة املهراجرين عسر اخترراذ
هرا ات م تن ة بةأن حياهتمو ويعين ادفاض فرص و ول هذة املن مرات إىل املهراجرين احملتجرزين دهنرا
ده ررم ه ررد ة عس ر م رراعدة امله رراجرين يف احتياج رراهتم الا ررحيل دو التوا ررسيل دو ه ررا م ررن اقحتياج رراتو
والواهع دن ختفيض عدً مراهم حقوإل اان ان يف العديد من مراكز اقحتجاز وعسر احلردوً ير ًل إىل
وه رروع انتهاك ررات حلق رروإل امله رراجرين ق يُبس ر عنه ررا وق يُتا ررد هل رراو وي ر ًل ذل رريف إىل بي ررل ميك ررن فيه ررا
لسم ول الذين يتعامسون مع املهاجرين دن يتجر وا عس إراءة معامستهم ًون عقابو
 -84وميكر ررن دن تتر ررأنر اخلر رردمات املقدمر ررل إىل املهر رراجرين بار ررو ة ر ر مبا ر رررة بعر رردم نقر ررل املهر رراجرين
ومن م ررات اجملتم ررع امل رردين الر ر تعم ررم معه ررم يف امل ر ر ول نتيج ررل هل ررذة احلم ررالت القمعي ررلو فف ررك دح ررد
البسرردان ،عسر ررربيم املفررال ،تفيررد التقررا ير تن العديررد مررن املهرراجرين يفضررسون النرروم يف العرراء برردقً مررن
النوم يف املالجئ للن ر إىل دن ال ساات احملسيل مسزمل لابالغ عمرن هرم يف وضرع ر هرانوين )55و ويف
بس ررد آخ ررر ،ه ررد ي ر ًل القس ررق م ررن احتم ررال الت رزام ه ررذة املن م ررات بتقار ررم البي رراانت املتعسق ررل لمله رراجرين
امل تفيدين من خدماهتا مع امل ول احلكومي إىل تقسيف ما ميكن مجعه من بياانت ،وهو ما ترتتب
عسيه آاث يف لال متويم األعمال و دهاو
 -85وعرالوة عسر ذلرريف ،ير ًل تراجرع من مررات اجملتمررع املرردين عرن تقررد اخلرردمات إىل املهرراجرين
خوف راً م ررن العواه ررب القانوني ررل دو املض ررايقل إىل إف رراح اجمل ررال لت رردخم اجلماع ررات ااجرامي ررل واملت رراجرينو
ويعر اررض ذلرريف املهرراجرين بد جررل د ررد خلاررر التعررذيب واقرررتعباً و ر ذلر يف مررن اقنتهاكررات اجل رريمل
حلقرروإل اان رران  )56كمررا يزيررد مررن العناررر ااجرامررك ًاخررم حرردوً الدولررلو وبوجرره عررام ،ي ر ًل تقساررف
اخلدمات اان انيل وخدمات حقوإل اان ران املتاحرل لسمهراجرين وتراجرع املبراً ات القويرل امل رانِّدة هلرم
إىل تزايد ميكن تفاًيه لشخاا املميتل واايذاء البدين واملعاانة النف يلو

رابع ا -استنتاجات وتوصيات
 -86احلق يف حرية تكوين اجلمعياات ،مباا يف ذلاك احلاق يف تكاوين النقااابت واالنضامام إليهاا،
حاق ضاروري يكفاال للمهااجرين التعباح عاان احتياجاامم ومحاياة مصاااحلهم االقتصاادية واالجتماعيااة
والثقافية وغحها والدفاع عن حقوقهم ،ال سيما من خالل النقاابت ومنظمات املهاجرين .وتش ّكل
املساااعدة والاادعم اللااذان تقاادمهما منظمااات اتتمااع املاادا عنصارا ال غااع عنااه يتاايا للمهاااجرين،
ال سيما األشخاص الذين هم يف وضع غح قانوا أو املعرضون ألوجه اهلشاشة ،ممارساة حقاوقهم،
مبا يف ذلك احلق يف تكوين اجلمعيات.
 -87وتتيا ممارسة املهااجرين حلقهام يف حرياة تكاوين اجلمعياات إمكانياة املطالباة حبقاوق أخارى
والتغلااب بصااورة مشاارت ة علااى التحاادايت الاايت يواجهواااا يف رتلااف مراحاال اهلجاارة .و ااب علااى
الدول األعضاء وأصاحاب املصالحة املعنياني محاياة وتيساح حاق املهااجرين يف ممارساة حرياة تكاوين
اجلمعيات ،مبا يف ذلك من خاالل إنشااء وتعهاد وتعزياز حياز مادا منفاتا يتايا للمهااجرين ممارساة
حق التنظيم والوصول إىل ما تق ّدمه منظمات اتتمع املدا من مساعدة ومشورة وخدمات ودعم.
__________

Parliament, Fit for Purpose?, p. 94 )55و
Ibid., p. 95 )56و
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 -88و ا ااب أن يكا ااون املها اااجرون قا ااادرين علا ااى التحا ااد بصا ااوت واحا ااد ما اان أجا اال وضا ااع
احلكومات أمام مسؤولياما ف يما يتعلق بشواغلهم ،وتسوية العالقة غح املتكافئة مع أرابب العمل،
والتصدي للموجة املستمرة من راهية األجانب يف ثح من البلدان .وياؤدي التضاامن دورا حامسا ا
يف دعم املهاجرين يف احلاالت احملفوفة ابملخاطر ،ومن مث ينبغي محاية وتعزياز ود رور منظماات اتتماع
املاادا ا لاايت تقاادم املساااعدة اإلنسااانية وغحهااا ماان املساااعدات امللحااة .وينبغااي أن تكااون القااوانني
والسياسااات واملمارسااات متفقااة مااع املعااايح الدوليااة حلقااوق اإلنسااان .وال بااد ماان إيااالء االهتمااام
الحتياج ااات النس اااء وغ ااحهن م اان فئ ااات امله اااجرين املعرض ااني للهشاش ااة بص اافة خاص ااة ابلنظ اار إىل
امان احلااق يف
املخاااطر اإلضااافية الاايت يواجهواااا أثناااء العبااور واإلقامااة .وأخاحا ،ينبغااي أن حيمااي ضا يف
حرية تكاوين اجلمعياات قادروة املهااجرين علاى العمال مان أجال مصااحلهم اخلاصاة ،وينبغاي أن يعازز
فهما مؤداه أن املهاجرين هم مسامهون إ ابيون يف اتتمعات والدول اليت يعيشون فيها.
-89

ويوصي املقرر اخلاص الدول مبا يلي:

أن تع اارت يف الق ااوانني احمللي ااة حب ااق امله اااجرين يف حري ااة تك ااوين اجلمعي ااات وأن
د)
تشجعهم على التنظيم الذايت ،بصر النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة؛
ب)

أن تضع قوانني وسياسات وممارسات تدعم عضوية املهاجرين يف النقاابت العمالية؛

ك) أن توسع نطاق محاياة العمال يف القاوانني الوطنياة لتشامل العماال املهااجرين ،مبان فايهم
العمال املنزليون ،لضمان املساواة يف احلماياة مبوجاب القاانون .وينبغاي أن يتمتاع العماال املهااجرون مبعام ال ة
ال تقل تفضيالا عن املعاملة املطبقة على املواطنني ،مبا يف ذلك فيما يتعلق حبرية تكوين اجلمعيات؛
أن تتخ ااذ ت اادابح إ ابي ااة ،مب ااا يف ذل ااك إج اراءات أت يدي ااة ،لض اامان أن ي ااتمكن
ً)
املهاجرون املعرضون ألوجه اهلشاشة من ممارسة حقهم يف حرية تكوين اجلمعيات ممارسة فعالة؛
ه) أن تض اامن اتّس اااق السياس ااات ع اان طري ااق إج اراء اس ااتعراض جلمي ااع السياس ااات
الوطنية ذات الصلة حباق املهااجرين يف حرياة تكاوين اجلمعياات وأن تانقا تلاك الايت ؤكان أن تاؤثر
سلب ا يف ممارسة املهاجرين هلذا احلق؛
أن تض اامن إمكاني ااة الوص ااول إىل احلماي ااة القانوني ااة وس اابل االنتص ااا القض ااائية
و)
أو غحها من سبل االنتصا املالئمة الفعالة للتصدي ألي انتهاك حلق املهااجرين يف حرياة تكاوين
اجلمعيات بصر النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة؛
أن تيفك ا ِّار يف الق ااانون حا ا ّق العم ااال امله اااجرين يف البق اااء يف بل ااد املقص ااد أثن اااء
ز)
تسوية نزاع متعلق هبم ،على أن يشمل ذلك العمال غح احلائزين للواثئاق الالزماة الاذين يتعرضاون
لالنتقام بسبب ممارسة حقهم يف التنظيم اجلماعي ،وأن تفرض عقاوابت صاارمة علاى أرابب العمال
الذين ينتقمون من العمال املهاجرين الذين ؤارسون حقهم يف التنظيم؛
ح) أن تتصاادى ألي أعمااال تقااوم علااى مديااد أو اويااف أو مضااايقة أو اسااتخدام
للعنااف ترتكبهااا جهااات فاعلااة عامااة أو خاصااة ملعاقبااة املهاااجرين الااذين ؤارسااون حقهاام يف حريااة
تكوين اجلمعيات أو االنتقام منهم؛
ط) أن تتيا معلومات ؤكن للمهاجرين الوصول إليها ،مبا يف ذلك يف بلادان املنشا أ
املعرضاني ألوجاه
قبل مغادرمم ،لتوضايا حقهام يف حرياة تكاوين اجلمعياات ،وأن تقا ّدم للمهااجرين ّ
اهلشاشااة ،مباان فاايهم النساااء املهاااجرات والعمااال املنزليااون ،خاادمات املساااعدة الالزمااة لضاامان أن
يتمكن ااوا م اان فه اام حقه اام يف حري ااة تك ااوين اجلمعي ااات عل ااى ل ااو أفض اال والتعام اال م ااع العملي ااات
واإلجراءات ذات الصلة مبزيد من الفعالية؛
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ل) أن تعا ّازز احليااز املاادا ِ
وتوجااد بيئااة مكينيااة ملنظمااات اتتمااع املاادا ،مبااا يف ذلااك
تلااك الناشااطة يف جمااال قضااااي اهلجاارة وحقااوق املهاااجرين .وؤكاان أن يتطلااب تكااوين مجعيااة ذات
ِ
تيس اار تس ااجيل
شخص ااية قانوني ااة إجا اراءات ش ااكلية معيّن ااة ،لك اان قواع ااد ه ااذا التك ااوين ينبغ ااي أن ّ
منظمات اتتمع املدا وعملها ومويلها ،وينبغاي أن تكاون اإلجاراءات بسايطة وعملياة وخالياة مان
القي ااود والعراقي اال ال اايت ق ااد تض ااعها الدول ااة بص ااورة غ ااح م ا رة .وينبغ ااي أيض ا ا أن تك ااون إج اراءات
التسجيل مفتوحة يف وجه املهاجرين ،مبن فيهم أولئك الذين هم يف وضع غح قانوا؛
ك) أن تتاايا للمهاااجرين معلومااات ؤكاان الوصااول إليهااا بشااأن مجعيااات املهاااجرين
ومنظمات اتتمع املدا القائمة اليت ؤكنها أن مدهم ابملشورة أو املساعدة؛
ل) أن تضمن عدم إساءة استخدام قوانني العدالة اجلنائية يف املعاقبة على األعمال
اإلنسانية املتصلة ابهلجرة أو ملضايقة منظمات اتتمع املدا اليت تعمل مع املهاجرين؛
أن تضاامن تاادريب املااودفني اإلداريااني ومااودفي إنفاااذ القااانون تاادريبا افياا علااى
م)
احارتام حااق املهاااجرين يف حريااة تكااوين اجلمعيااات ،مبااا يشاامل املهاااجرين الااذين هاام يف وضااع غااح
قانوا ،ال سيما فيما يتعلق ابالحتياجات اخلاصة املتعلقة ابحلماية؛
ن) أن تكفل عدم ربط أتشحة املهاجرين أو تصااريا إقاامتهم بفارادى أرابب العمال
وعدم ربط الرتخيص للمهااجر ابلبقااء يف بلاد املقصاد برغباة صااحب العمال ،وسايلة لضامان حاق
العمال املهاجرين يف حرية تكوين اجلمعيات؛
) أن تكفل منا أتشحة عمل أو تصاريا للمهاجرين دون فرض قيود عملياة علاى
حق العمال املهاجرين يف حرية تكوين اجلمعيات ،مبا يف ذلك تكوين النقاابت واالنضمام إليها؛
ع) أن تكفا اال أن تكا ااون مجيا ااع التشا ااريعات املتعلقا ااة ابلتهريا ااب واالجتا ااار مشا اامولة
إبعفاءات إنسانية تنطبق على األشخاص واملنظمات الذين يقدمون املساعدة اإلنساانية أو املعوناة
إىل املهاجرين دون نية إجرامية؛
ف) أن حتصاار احتج اااز امله اااجرين يف أقص اار ف اارتة زمني ااة ممكن ااة عن اادما ييفلج ااأ إلي ااه ت اادبح
استثنائي ،مع ضمان أن تتاح للمهاجرين احملتجازين ،بصاورة منفتحاة ومراعياة لسارية املعلوماات ،إمكانياة
االلتقاء ابلزوار وتلقي املكاملات اهلاتفية ،وأن تتيا فضاءات خاصة افية داخل مرافق االحتجاز.
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