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األمم المتحدة وآلياتها األخرى ذات الصلة بحقوق العمال  مواثيق: الفصل الثالث


 المهاجرين
 


 


 :األسئلة األساسية


  الدولية يمكن استخدامها لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين  االنسانأي من معاهدات حقوق
 وأفراد أسرهم؟


 هي االجراءات الخاصة ذات الصلة  إجراءات األمم المتحدة الخاصة؟ وما ما هي وظائف ومهام
 بحقوق العمال المهاجرين؟


  كيف يمكن معالجة القضايا المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين من خالل المراجعة الدورية
 الشاملة؟


 
 


 المقدمة .1
 


اتفاقية العمال )"تعتبر االتفاقية الدولية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
 .األشمل حول حقوق العمال المهاجرين االنسانمعاهدة حقوق "( اجرينالمه


الدولية واآلليات األخرى حقوق  االنسانلكن، كما ُذكر في الفصول السابقة، تعزز وتحمي اتفاقيات حقوق 
 .العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أيضا  


التي تم التصديق  االنسانات حقوق على الرغم من أن اتفاقية العمال المهاجرين هي اليوم من أقل معاهد
عليها، ال سيما في دول المقصد، فإن أغلب الدول قد صادقت على ميثاق واحد أو أكثر من مواثيق األمم 


 .األساسية األخرى االنسانالمتحدة المعنية بحقوق 


دة أو أكثر من لذلك، حتى لو لم تصادق الدولة على اتفاقية العمال المهاجرين، ينبغي عليها أن تلتزم بواح
المعاهدات األخرى التي تفرض التزامات ومسؤوليات على الحكومات لتعزيز وحماية حقوق العمال 


 .المهاجرين







يقدم هذا الفصل معلومات حول الحقوق المنصوص عليها في هذه الصكوك األساسية التابعة لألمم 
كما يقدم تفسيرات هيئات المعاهدات  المتحدة والمراجع التي تحتويها حول المهاجرين أو غير المواطنين،


 .المعنية بالعمال المهاجرين االنسانحول تطبيق حقوق إنسان محددة ومعاهدات حقوق 


المختلفة التي يمكن  االنسانكذلك ينظر هذا الفصل في آليات مجلس األمم المتحدة المعني بحقوق 
جهها العمال المهاجرون، بما في ذلك التي يوا االنساناستخدامها لتسليط الضوء ومعالجة قضايا حقوق 


 .االجراءات الخاصة والمراجعة الدورية الشاملة


 :األساسية  االنسانمعاهدات حقوق   .2


وتسع معاهدات أساسية لحقوق  االنسانالعالمي لحقوق  االعالنمن  االنسانيتألف اإلطار الدولي لحقوق 
 : االنسان


 هدةالمعا الدخول حيز التنفيذتاريخ  1التصديق


، وفقا  7716مارس /آذار 32 761عدد الدول األطراف 
 .97للمادة 


العهد الدولي الخاص بالحقوق 
 المدنية والسياسية


 


، 7716يناير /كانون الثاني 2 761عدد الدول األطراف 
 31وفقا  للمادة 


العهد الدولي الخاص بالحقوق 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية


، 7767يناير /كانون الثاني 9 719عدد الدول األطراف 
 77وفقا  للمادة 


االتفاقية الدولية للقضاء على 
 جميع أشكال التمييز العنصري


 


، وفقا  7787سبتمبر /أيلول 2 781عدد الدول األطراف 
 (7) 31للمادة 


اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 التمييز ضد المرأة


 


                                    
 ؛ الفصل الرابع؛ على موقع األمم المتحدة لمجموعة"وضع المعاهدات"للحصول على المزيد من المعلومات، راجع . 3173مارس /آذار 38في  1


 http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en: المعاهدات
  



http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en





، وفقا  7781يونيو /حزيران 36 797عدد الدول األطراف 
 (7) 31للمادة 


اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة 
 القاسية أو الالإنسانية أو المهينة


، وفقا  7771سبتمبر /أيلول 3 772عدد الدول األطراف 
 (7) 97للمادة 


 اتفاقية حقوق الطفل


، وفقا  3112يوليو /تموز 7 94عدد الدول األطراف 
 (7) 81للمادة 


االتفاقية الدولية لحماية حقوق 
جميع العمال المهاجرين وأفراد 


 أسرهم


، وفقا  للمادة 3118مايو /أيار 2 713عدد الدول األطراف 
94 (7) 


اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
 اإلعاقة


ديسمبر /كانون األول 32 37عدد الدول األطراف 
 (7) 27، وفقا للمادة 3171


جميع االتفاقية الدولية لحماية 
 األشخاص من االختفاء القسري


 


األساسية نطاق الحماية ليشمل جميع األشخاص المتواجدين  االنسانتوسِّع الكثير من معاهدات حقوق 
وينعكس هذا األمر في لغة .. ضمن األراضي الخاضعة لسلطة الدولة بما في ذلك غير المواطنين


 :، التي تتضمن2األحكام


 أي تمييز، بما في ذلك التمييز على أساس العرق أو اللون أو  التي تحظر مواد عدم التمييز
من  36و( 7)3على سبيل المثال، المادتين : اللغة أو الجنس أو األصل االثني أو االجتماعي


العهد الدولي الخاص من ( 3)3والسياسية؛ والمادة  المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد
 قافيةبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والث


  جميع األفراد "أو " كل األشخاص"أو " ال أحد"أو " الجميع"أو " كل إنسان"استخدام عبارات
المرتبطة بحقوق مختلفة تتضمن الحق في العيش؛ حرية الفكر  "الموجودين ضمن أراضيها


على سبيل : والوجدان والدين؛ المساواة والحماية المتساوية أمام القانون؛ حرية تشكيل الجمعيات


                                    
، لمبدأ عدم التمييز ا  واالجتماعية والثقافية أساس الدولي الخاص بالحقوق االقتصاديةالسياسية والعهد المدنية و  الدولي الخاص بالحقوق العهديوفر   2


 .في معاهدات حقوق إنسان أساسية أخرىتم التوسع بشأنهاثم  فيهما كسالذي انع







المدنية  الدولي الخاص بالحقوق العهدمن  36و 33و 78و 71و 79و 71و 6لمثال، المواد ا
 السياسيةو 


  في الضمان االجتماعي ومستوى  -من بين عبارات أخرى  - "حق كل شخص"استخدام عبارة
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  77و 7عيش مناسب؛ على سبيل المثال، المادتين 


 .عية والثقافيةاالقتصادية واالجتما


 مواد المعاهدة المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين 2.1


في ما يلي موجز لمواد المعاهدات المقتبسة من هيئات المعاهدات ذات الصلة، لتسليط الضوء على 
 3.التزامات الدول المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين


 معاهدة ال هيئة المعاهدة المواد المتعلقة بالمعاهدة


  ؛ مساواة الرجال 3المادة
 والنساء أمام القانون


  ؛ حظر 8المادة
االسترقاق والعمل القسري 


 واالتجار باألشخاص


  ؛ الحق بحرية 12المادة
التنقل؛ حق حرية مغادرة 
أي بلد بما في ذلك بلد 


 الفرد وحق العودة


  ؛ القيود على 13المادة
إبعاد األجنبي المقيم 
بصفة قانونية على  


 راضي الدولةأ


  ؛ عدم 22المادة


العهد الدولي الخاص بالحقوق  االنسانلجنة حقوق 
 المدنية والسياسية


                                    
ديسمبر؛ تم /كانون األول 78؛  تنفيذ المعاهدات هيئة رصد تنفيذ معاهدة االمم المتحدة التي تشرف على: هذا القسم مأخوذ بشكل أساسي من  3


  .76 – 74. ؛ ص3111يوليو /تحديثه في تموز







التمييز، المساواة أمام 
 القانون


  ؛ حق 22المادة
األقليات في التمتع 


 بالثقافة والدين واللغة 


  ؛ التزامات 2المادة
الدول األطراف بتحقيق 
التمتع التدريجي بحقوق 


من  العهد وممارستها
 دون تمييز


  ؛ مساواة الذكور 3المادة
 واإلناث أمام القانون


  ؛ الحق في 2المادة
 العمل


  ؛ الحق في 2المادة
التمتع بشروط عمل 


 عادلة ومرضية


  ؛ الحق في 8المادة
تشكيل النقابات 


 واالنضمام إليها


لجنة الحقوق االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية


العهد الدولي الخاص بالحقوق 
 تصادية واالجتماعية والثقافيةاالق


  ؛ إدانة التمييز 2المادة
العنصري واتخاذ تدابير 
لحماية بعض الجماعات 


 العرقية


  ؛ إدانة 4المادة
 الدعايات العنصرية


اللجنة المعنية بالقضاء على 
 التمييز العنصري


االتفاقية الدولية للقضاء على 
 جميع أشكال التمييز العنصري







  ؛ القضاء على 5المادة
التمييز العنصري 
 وضمان التمتع بالحقوق


  ؛ توفير الحماية 2المادة
الفعالة والتعويض عن 
أي عمل من أعمال 


 التمييز العنصري


  ؛ تدابير 2المادة
لمكافحة النعرات المؤدية 


 إلى التمييز العنصري


  ؛ تدابير خاصة 4المادة
لتعجيل المساواة بين 


 الرجل والمرأة


  ؛ إعتماد تدابير2المادة 
لحظر جميع أشكال 


 االتجار


  ؛ الحق في 9المادة
 اكتساب جنسية


  ؛ عدم التمييز 11المادة
 في العمل


  التمييز  ؛ عدم12المادة
في كافة األمور المتعلقة 
بالزواج والعالقات 


 العائلية


اللجنة المعنية بالقضاء على 
 التمييز ضد المرأة


إتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 التمييز ضد المرأة


  ؛ عدم اإلعادة 3المادة
 القسرية


إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره  لجنة مناهضة التعذيب
من ضروب المعاملة أو العقوبة 







  ؛ مراجعة 11المادة
قواعد االستجواب 
وتعليماته وأساليبه 
وممارساته لحجز 


ومعاملة األشخاص 
 الموقوفين أو المعتقلين


  ؛ التحقيق 12المادة
السريع والنزيه في أعمال 


 التعذيب


  ؛ منع أي 12المادة
أعمال أخرى من أعمال 
المعاملة أو العقوبة 


الالإنسانية أو  القاسية أو
 المهينة


 القاسية أو الالإنسانية أو المهينة


  ؛ تحترم الدول 2المادة
األطراف الحقوق 


المنصوص عليها في 
االتفاقية وتضمنها لكل 


 طفل من دون تمييز


  ؛ إعتبار 3المادة
ل الفضلى مصالح الطف


 أولوية


  ؛ تسجيل الوالدة 2المادة
والحق في اكتساب 


 جنسية


  ؛ األطفال 22المادة
الالجئين والمهاجرين 


 اتفاقية حقوق الطفل لجنة حقوق الطفل







 غير النظاميين


  ؛ حق األطفال 33المادة
المنتمين ألقيلة في التمتع 


 بالثقافة والدين واللغة


  ؛ الحماية من 34المادة
جميع أشكال االستغالل 
الجنسي واالنتهاك 


 الجنسي


 ؛ منع االتجار35ادة الم 


 


 هيئات المعاهدة والعمال المهاجرون  .3


األساسية التسع هيئة معاهدة خاصة بها تعمل على تعزيز ورصد أداء  االنسانلكل من معاهدات حقوق 
مناهضة التعذيب وغيره  كذلك للبروتوكول االختياري التفاقية. الدول األطراف اللتزاماتها بموجب المعاهدة


 –اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب  –من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
 .معاهدته الخاصة التي تنفذ المسؤوليات المسندة إليها بموجب البروتوكول االختياري


لجنة الحقوق االقتصادية لة في جميع الحاالت، تؤسس المعاهدة بنفسها هيئة الرصد، إال في حا
 4.واالجتماعية والثقافية إذ تم تأسيسها بقرار من مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي والثقافي


 


 الشكاوى الفردية دراسة التقارير المعاهدة هيئة المعاهدة 


العهد الدولي الخاص  االنسانلجنة حقوق 
بالحقوق المدنية 


 (7766)والسياسية 


روتوكول االختياري الب نعم
 (7766)األول 


                                    
 7784مايو /أيار 38الصادر في  71/7784 القرار (ECOSOC)األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي مجلس ر أسست اللجنة بموجب قرات  4


ة لتنفيذ مهام الرصد المسندة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعي
 .والثقافية







لجنة الحقوق االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية


العهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية 


(7766) 


 البروتوكول االختياري نعم


(3118)5 


اللجنة المعنية بالقضاء 
 على التمييز العنصري


االتفاقية الدولية للقضاء 
شكال على جميع أ


التمييز العنصري 
(7764) 


 79المادة  نعم


اللجنة المعنية بالقضاء 
 على التمييز ضد المرأة


إتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز 


 (7717)ضد المرأة 


البروتوكول االختياري  نعم
(7777) 


إتفاقية مناهضة التعذيب  لجنة مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة 


اسية أو الالإنسانية أو الق
 (7789)المهينة 


 33المادة  نعم


إتفاقية حقوق الطفل  لجنة حقوق الطفل
(7787) 


 كال 6نعم


اللجنة المعنية بالعمال 
 المهاجرين


االتفاقية الدولية لحقوق 
جميع العمال المهاجرين 


 (7771)وأفراد أسرهم 


 11المادة  7نعم


اللجنة الفرعية لمناهضة 
 التعذيب


توكول االختياري البرو 
التفاقية مناهضة 


 كال كال


                                    
 (3173مايو /أيار)ل حيز التنفيذ بعد لم يدخل هذا البروتوكو   5
عطاء هذه اللجنة دورا  في ما ، أقرت الجمعية العامة بروتوكوال  اختياريا  جديدا  التفاقية حقوق الطفل إل3177ديسمبر /كانون األول 77في   6


 .سنتين أو ثالث يتوقع أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ في خالل. هيئات المعاهدات األخرى على غراريخص الشكاوى 
 (3173مايو /أيار)لم يوافق عدد كاف من الدول األطراف على اجراء الشكاوى الفردية بعد لجعله نافذا    7







التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة القاسية 


والالإنسانية والمهينة 
(3113) 


لجنة حقوق األشخاص 
 ذوي اإلعاقة


إتفاقية حقوق األشخاص 
 (3116)ذوي اإلعاقة 


 البروتوكول االختياري نعم


اللجنة المعنية بحاالت 
 االختفاء القسري


ولية لحماية االتفاقية الد
جميع األشخاص من 


االختفاء القسري 
(3116) 


 27المادة  نعم


 


 المالحظات الختامية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين 3.1


من وظائف هيئات المعاهدة المهمة رصد امتثال الدول األطراف بالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق 
يفية تقديم تقارير تلزم الدول األطراف تقديم وتضع كل معاهدة إجراءات عن ك. الخاصة بها االنسان


 .لتزاماتها بموجب المعاهدةالل منتظم بشأن امتثالها وتنفيذها تقارير بشك


وعند اختتام إجراءات تقديم التقارير، التي تتضمن عادة  حوارا  تفاعليا  مع الدولة الطرف قيد المراجعة، 
التي تتضمن عادة ( فة أيضا  بالتعليقات الختاميةالمعرو )تصدر هيئة المعاهدة مالحظاتها الختامية 


وال بد . توصيات التخاذ مزيد من االجراءات من قبل الدول من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة
وتجدر اإلشارة أيضا  إلى أن االهتمام . للمالحظات الختامية أن تكون محددة ومركزة وقابلة للتنفيذ


 .المتابعة الفعالة للتوصيات المقدمة في تزايد مستمربالتدابير الرامية لضمان 


يلخص هذا القسم القضايا األساسية التي أثارتها هيئات المعاهدة في مالحظاتها الختامية فيما يتعلق 
وتتغير هذه المالحظات على أساس إقليمي، عاكسة  مختلف القضايا المثارة . بمعاملة العمال المهاجرين


وتتضمن نطاقات االهتمام األساسية التي أثارتها  8.وح عموما  للعمال المهاجرينومستوى الحماية الممن


                                    
 .77. ؛ ص3111تحديث في العام ، تم الديسمبر/كانون األول 78ساميزدات، . أ: هيئات األمم المتحدة لرصد تنفيذ المعاهدات  8







االتفاقية مسائل االتجار؛ والتمييز؛ والترحيل واالحتجاز؛ والمهاجرين غير النظاميين؛ وظروف العمل؛ 
 9.والنساء المهاجرات؛ واألمن القومي وتدابير مكافحة االرهاب


وقد . االنسانلجنة حقوق نطاقي االهتمام األسايين المثارين في  وترحيلهم10ويعتبر احتجاز األجانب
عالجت اللجنة كذلك مسائل متعلقة باالتجار؛ والمعاملة السيئة على يد المسؤولين المكلفين إنفاذ القوانين؛ 


ال سيما في ما يخص النقابات )وأثر قوانين مكافحة اإلرهاب؛ وحرية التعبير؛ وحرية تكوين الجمعيات 
 11.؛ وحرية تنقل المهاجرين(اليةالعم


بشكل أساسي على القضايا المتعلقة فية االجتماعية والثقاالمعنية بالحقوق االقتصادية و  اللجنةوركزت 
 إعاناتالتقاعد؛  ومعابشروط العمل، بما في ذلك الحد األدنى لألجور؛ واستحقاقات الصحة واألمومة؛ 


مكانية اال كما عالجت اللجنة قضايا  12.نضمام إلى النقابات العماليةالبطالة؛ وظروف العمل اآلمن؛ وا 
خاصة بتمتع العمال المهاجرين بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك المسكن؛ والدخول 


 13.في أنظمة الضمان االجتماعي؛ والتعليم، والحصول على عمل


قضايا االتجار واالستغالل الجنسي الذين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عالجت 
إذ أن العامالت المهاجرات أكثر عرضة لمواجهة أشكال التمييز  14.تتعرض لهما العامالت المهاجرات


 15.دالمنشأ ودول المقص ةل األطراف التزامات دولو وتتناول توصيات اللجنة للد. عددةالمت


تي دأبت على إثارتها، بما في ذلك االتجار بشكل كبير بقضايا االتجار اللجنة حقوق الطفل تهتم 
كذلك أثارت اللجنة قضايا التمييز في  16.باألطفال المهاجرين ووضعهم عند العودة إلى دول المنشئ
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الحصول على خدمات اجتماعية مناسبة، ال سيما إيجاد مرافق صحية وتعليمية لالطفال المهاجرين، بما 
 17.ينفي ذلك االطفال المهاجرين غير النظامي


عامة  قضايا متعلقة بمواقف السكان السلبية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري تتناول 
لخطابات السياسية، وسوء اوقد لفتت االنتباه إلى . والعنصرية تجاه المهاجرين، ال سيما طالبي اللجوء


 تلجوقد سُ  18.األقليات العرقية المعاملة والعنف، والتعبير عن التحيز في اإلعالم والهجمات العنيفة ضد
تمييز ضد المهاجرين في مجاالت التعليم، والسكن، والحصول على الخدمات العامة، واستحقاقات حاالت 


كما تركز اللجنة بشكل كبير على  19.الضمان االجتماعي والتمييز في نوع العمل الذي يؤديه المهاجرون
، أن تدابير مكافحة اإلرهاب ال يجب 3177نذ العام وقد صرحت، م 20،تسوية وضع العمال غير الموثقين


أن تمارس تمييزا  أكان من ناحية الغرض أو التأثير على أساس العرق، أو اللون أو النسب األصلي أو 
 21.القومي أو العرقي


بشأن العمال المهاجرين فهي اإلفراط في لجنة مناهضة التعذيب أما القضية األساسية الذي أثارتها 
كما عالجت اللجنة كذلك  22.القوة والممارسات التمييزية من قبل الشرطة عند التعامل مع األجانباستخدام 


 أي حظر)االحتجاز، ومبدأ عدم الترحيل القسري قضايا االحتجاز السابقة للترحيل، بما في ذلك طول مدة 
 23.تجار، واال(ترحيل األشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للتعذيب في حال ُأعيدوا إلى وطنهم


مع هيئات المعاهدة،  االنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق معلومات حول سبل تعامل  77يتضمن الفصل 
 .وكيفية مشاركتها في عملية تقديم التقارير


 تعليقات عامة مختارة ذات صلة بالعمال المهاجرين 3.2
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للجنة المعنية " ات العامةبالتوصي"تعرف أيضا  " )تعليقات عامة"تصدر كل هيئة معاهدة  ،إضافة إلى ذلك
تقدم تفسيرا  لمحتوى ( بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري


 .الواردة في المعاهدة، والقضايا المواضوعية أو طرق عمل هيئة المعاهدة االنسانحقوق 


وضعت حقوق العمال المهاجرين، و على مر السنين، أصدرت هيئات المعاهدة تعليقات عامة تتناول 
 .بها المتعلقة بالعمال المهاجرين قوانين تشريعية بشأن تطبيق المعاهدات الخاصة


ويمكن للتعليقات . في المصطلحات عند اإلشارة إلى المهاجرين والعمال المهاجرين تجانسإنما ال يوجد 
تلفة أن تتضمن مجموعة من العامة والمالحظات الختامية التي أصدرتها هيئات المعاهدة المخ


وترتبط هذه المصطلحات عادة ". غير المواطنين"، و"مهاجر"، و"غريب"، و"أجنبي"المصطلحات، مثل 
غير "و" غير نظامي"و" غير قانوني" فغالبا  ما يستخدم على سبيل المثال. بالوضع القانوني للمهاجر


 24."موثق


هيئات المعاهدة المتعلقة بالتزامات الدول األطراف  تعالج التعليقات العامة المدرجة أدناه وجهات نظر
 25.بشأن غير المواطنين، بما في ذلك المهاجرين


 


 االنسانلجنة حقوق 


على كل دولة أن تكفل الحقوق الواردة في العهد 
لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين "


وبوجه عام، فإن ((. 7)3المادة " )في واليتها
نة في العهد تنطبق على الجميع الحقوق المبي


بصرف النظر عن المعاملة بالمثل وبصرف 
 ومن"، "ظر عن الجنسية أو انعدام الجنسيةالن


 ."دون تمييز بين المواطنين واألجانب


بشأن وضع األجانب  74التعليق العام رقم 
 (7786)بموجب العهد 
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تحديث في العام ال)، ديسمبر/كانون األول 78، ساميزدات. أ: هيئات األمم المتحدة لرصد تنفيذ المعاهدات منبشكل أساسي  مأخوذهذا القسم   25
يئات المعاهدة على موقع إن التعليقات العامة لكل هيئة معاهدة متوفرة  في قسم ه. ث كذلك ليعكس آخر التعليقات العامةد  لكن حُ ( 41-9 .؛ ص3111


 .حقوق اإلنسانل السامية مفوضيةال







إن العمال المهاجرين أو حتى الزوار في دولة "
فون تلك األقليات من حقهم أال طرف الذين يؤل


وأسوة بغيرهم . ُيحرموا من ممارسة تلك الحقوق
ضي الدولة من األفراد المتواجدين على أرا


فهؤالء األشخاص لهم، للغرض عينه،  الطرف،
الحق بالتمتع بالحقوق العامة، كحرية االنتساب 


 ".إلى الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير


بشأن حقوق األقليات  32التعليق العام رقم 
(7779) 


إن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد "
ال يقتصر على مواطني الدول األطراف بل 
يتعدى ذلك ليشمل  جميع األفراد، بصرف النظر 
عن جنسيتهم أو عن كونهم عديمي الجنسية، 
مثل ملتمسي اللجوء والالجئين والعمال 


قد  المهاجرين وغيرهم من األشخاص الذين
أنفسهم على أراضي الدولة الطرف أو  يجدون


 ".خاضعين لسلطتها


بشأن طبيعة االلتزام  27التعليق العام رقم 
القانوني العام المفروض على الدول األطراف 


(3119) 


إن الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات "
القضائية والمساواة أمامها ال يقتصر على 


ب أن يكون يج بلمواطني الدول األطراف، 
 األشخاص الموجودين على أراضيمتاحا  لجميع 


الدولة، بغض النظر عن الجنسية أو انعدام 
الجنسية، أو أيا كان وضعهم و سواء  كانوا  


، أو أطفاال  طالبي لجوء أو الجئين أو مهاجرين
أو غيرهم من األشخاص، الذين  غير مصحوبين


أو  قد يجدون أنفسهم على أراضي الدولة الطرف
 ".الخاضعين لسلطتها


 


بشأن الحق في المساواة  23التعليق العام رقم 
أمام المحاكم والهيئات القضائية والحصول على 


 (3111)محاكمة عادلة 


 فيةاالجتماعية والثقاالمعنية بالحقوق االقتصادية و  اللجنة







يتألف، في ... الحق في التعليم التقني والمهني"
عدم التمييز وتحقيق سياق أحكام العهد المتعلقة ب


المساواة، من برامج تشجع التعليم التقني والمهني 
للنساء والفتيات والشبان الذين يتركون الدراسة، 
والشبان العاطلين عن العمل، وأطفال العمال 
المهاجرين، والالجئين، وذوي اإلعاقة، وغير ذلك 


 ".من المجموعات الضعيفة


لتعليم الحق في ا بشأن 72 التعليق العام رقم
 (7777)( 72المادة )


الدول ملزمة  باحترام الحق في الصحة عن طريق "
مور منها عدم منع أو تقييد إتاحة األجملة من 


متكافئة لجميع األشخاص بمن فيهم الفرص ال
السجناء والمحتجزين أو األقليات وطالبي اللجوء 
والمهاجرين غير الشرعيين، للحصول على 


 ".ة والعالجيةالخدمات الصحية الوقائي


في التمتع  بشأن الحق 79 التعليق العام رقم
 من الصحة يمكن بلوغه بأعلى مستوى


(3111) 


في حين أن الحق في الماء ينطبق على الجميع، "
يتعين على الدول األطراف أن تولي اهتماما  خاصا  
لفئات األفراد والمجموعات التي تواجه بصورة 


هذا الحق، تقليدية صعوبات في الحصول على 
مجموعات األقليات بمن فيها النساء واألطفال و 


اللجوء  ين أو ملتمسين والالجئيوالسكان األصلي
ن داخليا  والعمال المهاجرين والسجناء يوالمشرد


 ".والمحتجزين


 الحق في الماء بشأن 74 التعليق العام رقم
 (3113) (73و 77المادتان )


الزمة لمبدأ إن مبدأ عدم التمييز هو النتيجة الم"
التدابير الخاصة المؤقتة فإن ... ورهنا  بـ. المساواة


هذا المبدأ يحظر المعاملة التفضيلية لشخص أو 
مجموعة من األشخاص على أساس حالة أو وضع 
معين مثل العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة 
أو الدين أو اآلراء السياسية وغيرها أو األصل 


و التملك أو المولد أوعلى القومي أو االجتماعي أ


حق المساواة بين  بشأن 76 التعليق العام رقم
بجميع الحقوق المرأة في التمتع و  الرجل


 (3114) واالجتماعية والثقافية االقتصادية







أساس وضع آخر مثل السن أو األصل اإلثني أو 
اإلعاقة أو الحالة االجتماعية أو وضع الالجئ أو 


 ".المهاجر


مبدأ عدم التمييز، على النحو يجب أن ينطبق "
... من العهد 3.3المنصوص عليه في المادة 


لجهة فرص العمل المتاحة للعمال المهاجرين وأفراد 
وتسترعي اللجنة االنتباه، في هذا الصدد، . أسرهم


إلى ضرورة وضع خطط عمل وطنية لمراعاة تلك 
المبادئ وتعزيزها باتخاذ كافة التدابير المالئمة، 


 ".ة وغير التشريعيةالتشريعي


بشأن الحق في العمل  78التعليق العام رقم 
(3114) 


تالحظ اللجنة أن العهد ال يتضمن أي قيود "... 
فإذا ما ساهم غير المواطنين،  .صريحة بحق الدولة


فيهم العمال المهاجرين، في أنظمة الضمان  نبم
االجتماعي، فعليهم االستفادة من مساهمتهم أو 


ويجب أن ... حال غادروا الدولةاستردادها في 
يتمكن غير المواطنين من االنتساب إلى أنظمة 
غير قائمة على دفع االشتراك لدعم المدخول، 
والحصول على رعاية صحية بأسعار معقولة ودعم 


ويجب أن يتمتع الالجئون، ومعدومو ... أسري
الجنسية، وطالبو اللجوء، واألفراد والجماعات 


بالمساواة في المعاملة للدخول المحرومة والمهمشة، 
في أنظمة الضمان االجتماعي غير القائمة على 


 ".االشتراك


بشأن الحق في الضمان  77التعليق العام رقم 
 (3118)االجتماعي 


الحقوق المنصوص عليها في العهد تطبق على 
الجميع بمن فيهم غير المواطنين، كالالجئين 
ة وطالبي اللجوء واألشخاص عديمي الجنسي


بشأن عدم التمييز في  31التعليق العام رقم 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 







والعمال المهاجرين وضحايا االتجار الدولي، بغض 
  .النظر عن الوضع القانوني والوثائق القانونية


(3117) 


ينبغي أن تولي الدول األطراف اهتماما  خاصا  "
ين، وكذلك لغاتهم لحماية الهويات الثقافية للمهاجر 


ودينهم وفولوكلورهم، وحقهم في عقد لقاءات ثقافية 
وينبغي أال . وفنية ولقاءات للحوار بين الثقافات


تمنع الدول األطراف المهاجرين من االحتفاظ 
 ".بوشائجهم الثقافية مع بلدانهم األصلية


 


 


حق كل  بشأن( 3117) 37التعليق العام رقم 
 الثقافية فرد في المشاركة في الحياة


 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة


ينبغي السماح للنساء المهاجرات الالتي يعشن "
ويعملن مؤقتا  في بلد آخر بالتمتع بنفس حقوق 
الرجال في حق جلب أزواجهن أو شركائهن أو 


 ".أطفالهن لالنضمام إليهن


بشأن المساواة في  37التوصية العامة رقم 
 (7779)عالقات األسرية الزواج وال


ينبغي إيالء اهتمام خاص إلى االحتياجات "
والحقوق الصحية للمرأة التي تنتمي إلى فئات 
ضعيفة ومحرومة، كالمهاجرات والالجئات 


ات داخليا ، والطفالت، والمسنات، ر جاوالمه
والممارسات للدعارة، والنساء المنتميات إلى 


سدية أو الشعوب األصلية، والمصابات بإعاقة ج
 .عقلية


بشأن المرأة والصحة  39التوصية العامة رقم 
(7777) 


ح التزامات الدول األطراف بخصوص التمييز  توض 
ضد المرأة المهاجرة  القائم على أساس الجنس


اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد وتطبيق 
على كل من النساء الهاجرات الموثقات وغير المرأة 


بشأن ( 3118) 36التوصية العامة رقم 
 العامالت المهاجرات







تطبيق االتفاقية في دول  تتطرق إلى كما. الموثقات
المنشأ، والعبور، والمقصد؛ ورفع الحظر والقيود 
التمييزية عن المهاجرين؛ وتوفير التعليم، والتوعية 
والتدريب للعمال المهاجرين؛ ووضع قوانين وأنظمة 
رصد لضمان احترام وكالء التوظيف ووكاالت 
العمل لحقوق النساء العامالت المهاجرات؛ 


صول على الخدمات بما في ذلك الخدمات والح
الصحية والمساعدة القانونية واإلدارية؛ ووثائق 
السفر؛ وحماية تحويالت الدخل؛ وتيسير حق 
العودة والخدمات عند العودة؛ والحماية الدبلوماسية 
والقنصلية؛ والحماية القانونية لحقوق النساء 
العامالت المهاجرات؛ والحصول على تعويضات؛ 


ماية القانونية لحرية التنقل؛ وأنظمة لم الشمل والح
غير التمييزية؛ وقوانين اإلقامة غير التمييزية؛ 


 .وحقوق النساء العامالت المهاجرات المحتجزات
إن التزامات الدول األطراف تنطبق من دون تمييز "


واطنين سواء بسواء، بما على المواطنين وغير الم
يشمل الالجئين وملتمسي اللجوء والعمال 
المهاجرين وعديمي الجنسية الموجودين على 
ن لم  أراضيها أو الخاضعين لرقابتها الفعلية حتى وا 


 ".يكونوا داخل أراضيها


بشأن االلتزامات  38التوصية العامة رقم 
من  3األساسية للدول األطراف بموجب المادة 


القضاء على جميع أشكال التمييز ضد اتفاقية 
 (3171)المرأة 


 لجنة حقوق الطفل


يعتبر أن التعرض لفيروس نقص المناعة "
اإليدز أكثر حدة لعدد من األطفال، بما في /البشرية


ذلك األطفال المهاجرين، ويؤكد على حاجتهم 
 ".لحماية خاصة


بشأن فيروس نقص  2التعليق العام رقم 
يدز وحقوق الطفل اإل/المناعة البشرية


(3112) 


تنطبق التزامات الدول بموجب االتفاقية على كل " بشأن معاملة األطفال  6التعليق العام رقم 







طفل ضمن إقليم الدولة وجميع األطفال الخاضعين 
لذلك فإن التمتع بالحقوق المنصوص . لسلطتها


عليها في االتفاقية ال يقتصر على األطفال 
المواطنين في دولة طرف، ويجب إذا ، إن لم تنص 


ذلك صراحة ، أن يكون متوفرا   االتفاقية على عكس
بما في ذلك ملتمسي اللجوء  –لجميع األطفال 


بصرف النظر عن  -والالجئين واألطفال المهاجرين
 ".الهجرة أو انعدام الجنسيةجنسيتهم، أو وضع 


 
 


غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج 
 (3114)بلدهم األصلي 


 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري


مسؤوليات الدول األطراف توضح المبادئ العامة 
في االتفاقية  بخصوص غير المواطنين، وتعالج 
بشكل خاص قضايا الحماية ضد خطاب الكراهية 
مكانية الحصول على  والعنف العنصري؛ وا 
قامة العدل؛ وطرد وترحيل غير  المواطنية؛ وا 


ين؛ والحقوق االقتصادية واالجتماعية المواطن
وتوصي بأن تعتمد الدول األطراف . والثقافية


يضمنوا أن أي "مجموعة من التدابير تتضمن أن 
تدابير تتخذ لمكافحة اإلرهاب ال تمي ز، من حيث 
الغرض أو األثر، على أساس العرق، أو اللون، أو 


يكونوا النسب، أو األصل القومي أو العرقي، وأال 
 ".ضة للتنميط العنصري أو العرقي أو القولبةعر 


بشأن التمييز ضد  21التوصية العامة رقم 
 (3119)غير المواطنين 


 لجنة مناهضة التعذيب







، إذ ال ينبغي "عدم اإلعادة القسرية"تتعلق بمبدأ 
على دولة طرف تسليم شخص إلى دولة أخرى 


أنه قد بحيث تتوافر أسس جوهرية لالعتقاد 
وفي حين ال يأتي النص . للتعذيبيكون عرضة 


على ذكر العمال المهاجرين، فقد قيل أنه ينطبق 
على المهاجرين غير الموثقين الذين سيتم 


  26.ترحيلهم


بشأن اإلعادة القسرية  7التعليق العام رقم 
في سياق المادة  2تنفيذ المادة )واالتصاالت 


33( )7771) 


" اأي إقليم تابع لسلطته"ينص على أن عبارة 
أي شخص سواء مواطنا  كان أو "ينطبق على 


غير مواطن من دون تمييز مستند إلى حكم 
 ".القانون أو السيطرة الفعلية لدولة طرف


من  3بشأن تنفيذ المادة ( 3)التعليق العام رقم 
 (3111)جانب الدول األطراف 


 


 اإلجراءات الخاصة .4


لمعالجة مسائل مواضعية أو حاالت  نساناالاإلجراءات الخاصة هي آليات  وضعها مجلس حقوق 
 .قد تتكون االجراءات الخاصة من أفراد أو  مجموعات عمل 27.خاصة ببلد ما في العالم


". خبير مستقل" أو" ممثل خاص لألمين العام"، أو "مقرر خاص"وقد تسم ى االجراءات الخاصة الفردية 
 .أعضاء 4مجموعات العمل من  وعادة  ما تتألف


بمهام االشراف والرصد والتوصية ووضع تقارير علنية عن أوضاع حقوق ُتكلَّف االجراءات الخاصة  
أو حول قضايا  مهمة خاصة  "( بالمهام  القطرية"وهذا ما ُيعرف )معي نة  االنسان في بلدان أو أراض  


 .مهام قطرية  71و مهمة مواضعية  24ونعد  حاليا  "(. بالمهام المواضعية" ُتعر ف )بحقوق االنسان 


 .االجراءات الخاصة وتحديدها من قبل القرارات التي  أنشأتها مهامويتم  تأسيس 
                                    


 المتحدة بشأن، إتفاقية األمم (منقح) :وحقوق اإلنسان الهجرةسلينكس؛ في  إيزابيل ؛"لحقوق اإلنسان اتفاقيات االمم المتحدة في "المهاجرين"حقوق  26
رين)ن بيكو وبول دي غوتشتنير وأنطوا المهاجرين؛ ريزارد كولوينسكي، حقوق العمال مطبعة  / والثقافة والعلم األمم المتحدة للتربيةمنظمة  .(المحرِّ


 .738؛ ص 3117، كامبريدج جامعة
لة عن اإلجراءات الخاصة على العنوان التاليتتوفر   27   :معلومات مفص 
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 :تتغي ر، فإن معظم االجراءات الخاصة مهامهاوعلى الرغم  من أن 


  االنسانتقود دراسات تساهم من خاللها في تطوير القانون الدولي لحقوق 
  المهامأة ضمن المنش االنسانتحقق في حاالت انتهاك حقوق 
 تقوم بزيارة البلدان 
  وتنظر فيها، وتتدخل مع الدول بالنيابة عنهم االنسانانتهاك حقوق تستلم شكاوى  من ضحايا 
  ة بالتحر ك  تصدر طلبات ملح 
  المهامتعزز 
  لى هيئات حكومية دولية أخرى  بشأن تقصيها للحقائق،  االنسانتقدم تقارير إلى مجلس حقوق وا 


 توصياتهاواستنتاجاتها و 


يتم   االنسانهم خبراء في مجال حقوق  بالمهام المكلفينإن . تكمن قوة االجراءات الخاصة في استقالليتها
 .تعيينهم وفق األهلية الفردية


مع االجراءات الخاصة  االنسانتتوفر معلومات حول الطرق التي تتعامل  بها المؤسسات الوطنية لحقوق 
 .في الفصل الحادي عشر


 


 للمهاجرين االنسانمقرر الخاص المعني بحقوق ال  4.1


من قبل لجنة حقوق  7777للمهاجرين في العام  االنسانالمقرر الخاص المعني بحقوق  مهامأنشأت 
استكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بتخطي " بغية(  99/7777قرار )التابعة لألمم المتحدة  االنسان


، بما في ذلك العقبات [للمهاجرين] االنسانلفعالة لحقوق العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة وا
 28.والصعوبات التي تعترض عودة المهاجرين  غير الموثقين أو  َمن هم في وضع غير نظامي


على المهام األساسية المكلَّف بها المقرر  الخاص  على الشكل  االنسانتنص  المفوضية السامية لحقوق 
 :التالي


                                    
 . 2؛ الفقرة 7777/99قرار لجنة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة   28







 ائل الكفيلة بتخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الطرق والوس التحري عن
للمهاجرين،  مع االعتراف بأن  النساء واألطفال والمهاجرين غير الموثقين أو غير  االنسان


 . النظاميين هم األكثر عرضة  لالنتهاكات
 اجرين أنفسهم حول طلب وتلقي المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك  المه


 للمهاجرين وأسرهم االنسانانتهاكات حقوق 
  للمهاجرين ومعالجتها، أينما وقعت االنسانصياغة توصيات مالئمة لمنع انتهاكات حقوق 
 التشجيع على تطبيق فع ال للقواعد والمعايير  الدولية ذات صلة بهذا الشأن 
  واالقليمية والدولية للقضاء على التوصية باتخاذ إجراءات وتدابير على األصعدة الوطنية


 للمهاجرين االنسانانتهاكات حقوق 
  يالء اهتمام خاص لحاالت أخذ منظور الجنس بعين االعتبار عند طلب معلومات وتحليلها، وا 


 التمييز المتعددة الوجوه والعنف ضد  المهاجرات
  لحقوق ذات الصلة التركيز بشكل خاص على التوصيات حول الحلول العملية المتعلقة بتنفيذ ا


 ، بما في ذلك تحديد أفضل الممارسات والمجاالت والوسائل الملموسة للتعاون الدوليبالمهام
   لى الجمعية العامة بناء االنتظام في رفع التقارير إلى المجلس وفقا   لبرنامج عمله السنوي، وا 


  29على طلب المجلس أو الجمعية


ان، بغض النظر عم ا إذا صادقت الدولة على االتفاقية بشأن المقرر الخاص إلى كافة البلد مهامتمتد  
 .للمهاجرين أم ال العمال


عبر مجموعة نشاطات، بما في ذلك تسليم المراسالت والرد  عليها، والقيام بزيارات  المهامويتم  تنفيذ 
 .والجمعية العامة االنسانللبلدان، ونشاطات توعية ورفع تقراير بانتظام إلى مجلس حقوق 


 المراسالت 4.1.1


كل ما ]للمهاجرين، وتلق يها وتبادلها  االنسانطلب معلومات حول انتهاكات حقوق "يمكن للمقرر الخاص 
مع حكومات، وهيئات منشأة بموجب المعاهدة، ووكاالت متخصصة، ومقررين خاصين معنيين [ وقعت 


                                    
: حقوق االنسان؛ راجع؛ المفوضية السامية ل"هاجرينالمقرر الخاص لحقوق االنسان للم"  29
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المنظمات المؤهلة التابعة ، ومن منظمات حكومية دولية، وغيرها من االنسانبعدد من قضايا حقوق 
بالمهاجرين، وكذلك الرد  بشكل كومية، بما فيه ذلك منظمات خاصة لألمم المتحدة، ومنظمات غير ح


 30."فع ال على هذه المعلومات


 :يستلم المقرر الخاص المراسالت ويرد  عليها، وهي على نوعين


  لخاصة بالمهاجرينا االنسانفردية النتهاكات مزعومة لحقوق  قضايامعلومات تتعل ق 
  31.الخاصة بالمهاجرين في بلد معي ن االنسانحقوق  عن عامة بقضايامعلومات تتعل ق 


من أجل توضيح هذه "خاص حوارا  مع الحكومة المعنية وبناء  على هذه المراسالت، ُينشئ  المقرر ال
المزعومة النتهاكات االدعاءات المرفوعة ومنعها، بحسب ما تقتضي الحاجة، أو التحقيق في االدعاءات 


 32."للمهاجرين االنسانحقوق 


ة"تتضمن طلب المعلومات والتعاون من الحكومة، و" كتب ادعاء"وقد يشمل ذلك  تثير " نداءات ملح 
 .الوقت من ناحيةمسائل جد ية ودقيقة 


 التقارير 4.1.2


 االنسانحماية حقوق لحول الوضع العالمي  االنسانيرفع المقرر الخاص سنويا  تقريرا  إلى مجلس حقوق 
 .أفضل الممارسات عنأمثلة وعرض  أخرى اهتماممواضع للمهاجرين، باالضافة 


جابات الدول عليها اص المجلس عن كل ما ُبعث منفي هذا التقرير ُيعِلم المقرر الخ وقد . مراسالت وا 
 االنسانقوق يتناول التقرير كذلك مسائل مواضعية أساسية ويقترح توصيات معي نة لتعزيز وحماية ح


 .للمهاجرين بشكل أفضل


 .، يمكن أن يرفع المقرر الخاص تقريره إلى الجمعية العامةاالنسانونزوال  عند طلب مجلس حقوق 


 :وتتضمن بعض المسائل الهامة التي يتناولها المقرر الخاص في تقريره
                                    


  .4؛ الفقرة 99/7777قرار لجنة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة   30
: راجع؛ المفوضية السامية لحقوق االنسان؛ "تقديم معلومات إلى المقرر الخاص/المراسالت"  31


http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Communications.aspx 
 كالمالحظة السابقة  32



http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Communications.aspx





  الهجرة غير النظامية وتجريم المهاجرين(A/HRC/17/33   2011عام) 
 ضد هن  المماَرس ت  المهاجرات والعنفوضع العامال(E/CN.4/2002/94 2002 عام 


 (2005عام   E/CN.4/2005/85و
  حماية االطفال في عملية الهجرة(A/HRC/17/33  و  2011 عام A/HRC/11/7 2009 عام) 
  التمتع بحق  الصحة والمسكن المالئم للمهاجرين(A/HRC/17/33  و A/HRC/14/30 2011 عام) 
  والتمييز ضد  المهاجرين العنصرية (E/CN.4/2005/85   2005 عام ) 
  الخاصة بالعمال المنزليين المهاجرين  االنسانحقوق (E/CN.4/2004/76   2004عام) 
  الحرمان من الحرية في سياق إدارة الهجرة (E/CN.4/2003/85   2003عام)33 


 الزيارات إلى البلدان 4.1.3


ُتعرف أيضا  باسم زيارات تقص ي )هي القيام بزيارات إلى البلدان إحدى أهم  مهام االجراءات الخاصة 
 (.الحقائق


المقرر الخاص بإمكانه أن يطلب دعوة "إال أن . ال يمكن القيام بزيارة بلد ما من دون موافقة البلد المعني
األثر بالزيارة مرتكزا  على عناصر مختلفة مثل العدد، والمصداقية وخطورة االدعاءات التي بلغته  و 


 34.ككل   االنسانالمرتقب للمهمة على وضع حقوق 


وفي خالل زيارة تقصي الحقائق يكون المقرر الخاص على اتصال بمجموعة كبيرة من أصحاب المصالح 
الوطنية، ومنظمات غير حكومية وغيرها من منظمات  االنسانوالمسؤولين الحكوميين، ومؤسسات حقوق 


 .رة البلد استنتاجات حول وضع البلد ويرفع توصيات إلى الحكومةويتضمن تقرير زيا. المجتمع المدني


 إلى زيارة 33للمهاجرين بـ  االنسانقام المقرر الخاص لحقوق  3177وأواخر العام  3111بين العام 
ندونيسيا (3113)بلدان مختلفة، من ضمنها  زيارات إلى دول آسيا والمحيط الهادئ في الفيليبين  ، وا 


 (.3171)واليابان ( 3116)لجنوبية ، وكوريا ا(3116)


                                    
: ؛ المفوضية السامية لحقوق االنسان؛ راجع"تقارير سنوية"  33
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 االنسانإجراءات خاصة أخرى متعلقة بحقوق  4.2


 مهامالخاصة ذات للمهاجرين، ثمة عدد من االجراءات  االنسانباإلضافة إلى المقرر الخاص لحقوق 
 .المهاجرين العمالمعي نة تتمحور حول حماية حقوق المهاجرين و 


 :وتتضمن على سبيل المثال


 باالحتجاز التعسفيمل المعنية مجموعة الع 
  السيما النساء واألطفالباالتجار باألشخاصالمقرر الخاص المعني ، 
  األجانب وما  وبغضوالتمييز العنصري،  باألشكال المعاصرة للعنصرية،المقرر الخاص المعني


 يتصل بذلك من تعصب
  بشؤون األقلياتالخبير المستقل المعني 
   بما في ذلك أسبابها وعواقبهاال المعاصرة للرق  باألشكالمقرر الخاص المعني ، 
  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  التعذيبالمقرر الخاص المعني بمسألة


 الالإنسانية أو المهينة
  بحرية التجمع السلمي وتكوين  الجمعياتالمقرر الخاص المعني 
 بحرية الدين أو المعتقد المقرر الخاص المعني 
 كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب  بالسكن الالئقالخاص المعني  المقرر


 في عدم التمييز في هذا السياق وبالحق
  بالحق في التعليمالمقرر الخاص المعني 
  الصحة البدنية المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من


 والعقلية
  ق الثقافيةبالحقوالخبير المستقل المعني 
  أسبابها وعواقبهاالمرأة بالعنف ضدالمقرر الخاص المعني ، 
  وفقا  للقانونا  والتطبيق العمليبالتمييز ضد المرأةمجموعة العمل المعنية ، 







 35.مجموعة العمل المعنية بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال 


 مراجعة الدورية الشاملةلا .5


لكافة الدول  االنسانهي إجراء فريد يستعرض سجالت حقوق ( UPR)الشاملة إن المراجعة الدورية 
 .األعضاء في األمم المتحدة


القيام بمراجعة "، كان المجلس الحديث المنشأ موكال  االنسانعندما َأسست الجمعية العامة مجلس حقوق 
لتزاماتها وتعهداتها بشأن ادورية شاملة ترتكز على معلومات موضوعية وموثوق بها بشأن إيفاء كل دولة ب


 36.، بشكل يضمن  تغطية شاملة ومعاملة مساوية بالنسبة لكل دولةاالنسانحقوق 


في كافة البلدان واإلشارة إلى انتهاكات  االنسانتهدف المراجعة الدورية الشاملة إلى تحسين وضع حقوق 
 .أينما وجدت االنسانحقوق 


 :أهداف 6للمراجعة الدورية الشاملة 


  على أرض الواقع االنسانوضع حقوق تحسين 
 وتقييم التطورات اإليجابية والتحديات  االنسانتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق إلالوفاء ب


 التي تواجهها الدولة
 النهوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنية المقدمة إليها، بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها 
 ي ما بين الدول وأصحاب المصالح اآلخرينتبادل أفضل الممارسات ف 
  االنساندعم التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق 


ومع مفوضية  االنسانتشجيع التعاون واالنخراط الكاملين مع المجلس وغيره من هيئات حقوق 
 37.االنساناألمم المتحدة السامية لحقوق 


في بلدانها  االنسانتخذتها لتحسين وضع حقوق تؤمن المراجعة  فرصة لكل  الدول إلبراز الخطوات التي ا
 .االنسانولالنتصار على التحديات القائمة في وجه التمتع بحقوق 


                                    
  http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm:تتوفر معلومات حول مهام المقررين الخاصين على العنوان 35 


 (هـ) 4 فقرة ،61/347 العامة الجمعية قرار  36
 9 فقرة ؛4/7مجلس حقوق االنسان  قرار  37
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بشأن  773أداء كل  من الدول األعضاء الـاالنسان راجع مجلس حقوق  3177و 3111بين العامين 
ات للدول، أعاد ، قبيل انتهاء أول دورة من المراجع3177و 3171وبين العامين  .االنسانحقوق 


، 3173يونيو /المجلس النظر في عملية المراجعة الدورية الشاملة وقرر البدء بالدورة الثانية في حزيران
 38.مع إدخال بعض التعديالت


في مجال  772الـ 39من الدول األطراف وبموجب المراجعة الدورية الشاملة، سيتم مراجعة امتثال كل
 وستمتد  الدورات الثانية والتي تليها على. 3176أواخر العام و  3173يونيو /االنسان بين حزيرانحقوق 
 40.سنوات ونصف 9 مدى


الوطنية وفرص مشاركتها في كل  مرحلة من مراحل  االنسانإن المعلومات حول مساهمة مؤسسات حقوق 
 .الحادي عشرمتوفرة في الفصل  عملية المراجعة الدورية الشاملة


 أسس المراجعة  5.1


 االنسانوفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق " مراجعةالشاملة عة الدورية على المراج
 41".وغيرها من الوثائق التي صادقت عليها االنسانباالستناد إلى معاهدات حقوق 


 :وهي ترتكز على االلتزامات الناشئة عن


 ميثاق األمم المتحدة 
 االنسانالعالمي لحقوق  االعالن 
  التي تكون الدولة طرفا  فيها االنسانمعاهدات حقوق 
  اإللتزامات والوعود الطوعية من جانب الدول، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها عند تقديم


 42ترشيحها لالنتخاب في مجلس حقوق االنسان
 43أحكام القانون االنساني الدولي الواجبة التطبيق 


                                    
 .71/777مجلس حقوق االنسان  قرار، كمكمِّل من قبل 61/16 مجلس حقوق االنسان قرار  38
 .في األمم المتحدة 772ت الجمعية العامة جمهورية جنوب السودان كالدولة العضو الـقبل 3177يوليو /تموز 79في   39
: على 3176-3173يمكن االطالع على جدول دورة المراجعة الدورية الشاملةللسنوات   40


es/UPR/Pages/BasicFacts.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/HRBodi 
 (.هـ) 4؛ فقرة 61/347قرار الجمعية العامة رقم   41
 .6 الفقرة األول؛ الجزء ؛5/6 رقم االنسان حقوق مجلس قرار  42
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ي تليها بمراجعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها الدولة تقوم دورات المراجعة الدورية الشاملة الثانية وتلك الت
 44.في الدولة االنسانبموجب مراجعات سابقة، باإلضافة إلى مراجعة التطورات في وضع حقوق 
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 .1 الفقرة األول؛ الجزء ؛5/6 رقم االنسان حقوق مجلس قرار  43
 .1 الفقرة ؛61/16 رقم االنسان حقوق مجلس قرار  44
 .3171 الحضرية؛ العدالة في مركز مشروع حقوق اإلنسان، بيجار تاتيانا؛ المتحدة ألممل (UPR) الدورية الشاملةمراجعة لدليل عملي ل  45
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 وثائق عملية  المراجعة  5.3


 :على ثالث وثائق ترتكز مراجعة إحدى الدول


  صفحة 31معلومات تحضرها الدولة المعنية، وال تتعدى 
  بتجميع معلومات واردة في التقارير والوثائق الرسمية  االنسانتقوم المفوضية السامية لحقوق


لهيئات ووكاالت األمم المتحدة، بما فيها هيئات المعاهدات والمقررين الخاصين، وال تتجاوز 
 .عشر صفحات


 معلومات إضافية موثوقة يقدمها "بشأن  االنسانره المفوضية السامية لحقوق ملخص تحض
الوطنية والجمعيات غير  االنسانبما في ذلك مؤسسات حقوق " أصحاب المصالح اآلخرين


  46.الحكومية، وال يتجاوز عشر  صفحات


                                    
 .74؛ الجزء األول؛ الفقرة 4/7قرار مجلس حقوق االنسان رقم   46







 مراجعة الدولة 5.4


دى الدول في خالل جلسة مراجعة دورية في إح االنسانوفقا  للوثائق المتوفرة، يتم  مراجعة وضع حقوق 
وتكون مدتها ثالث ساعات، وتتضمن جميع الدول األعضاء  االنسانشاملة لمجموعة عمل مجلس حقوق 


 .91الـ


ويتم اختيارهم بالقرعة من بين " الثالثية"الدولة ثالثة مقررين ُيعرفون باسم اللجنة  ويسهل عملية مراجعة
يتم  اختيار لجنة ثالثية مختلفة لكل  بلد . ون مجموعة اقليمية مختلفةمثليو  االنسانأعضاء مجلس حقوق 


وتتضمن مهام اللجنة الثالثية مراقبة الوثائق، وتجميعا  مسبقا  ألسئلة الدول حول الحوار . قيد المراجعة
 .التفاعلي باإلضافة إلى تحضير التقرير


بالدول األعضاء والدول  المراِقبة  مشاركةمع وفد الدولة وتنحصر ال" حوار تفاعلي"تأخذ المراجعة شكل 
وقد تسعى الدولة إلى أن تتوقى االنتقادات وأن تستبق التوصيات عن طريق . االنسانفي مجلس حقوق 


الدولة مع  امتثالوهي وعود باتخاذ أعمال  تزيد من . التعهدات الطوعية التي تقدمها في بيانها االفتتاحي
 .االنسانالقانون الدولي لحقوق 


الحوار التفاعلي، تقوم اللجنة الثالثية بتحضير تقرير يتم  مناقشته في جلسة لمجموعة عمل المراجعة  بعد
ويتضمن تقرير مجموعة العمل لكل  دولة قيد . ساعة فالدورية الشاملة، في خالل جلسة تمتد لنص


ثناء الحوار؛ والتعهدات المراجعة ملخصا  لالجراءات، واالستنتاجات التي قامت بها الدول على انفراد أ
 47.على عاتقها الدولة موضع المراجعة الطوعية التي اتخذتها


 


 إعتماد التقرير وتنفيذه 5.5


يتم النظر في تقرير مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة لكل  دولة موضع المراجعة في خالل جلسة 
 .جموعة عمل المراجعة الدورية الشاملةويتم  اعتماده ُبَعيد إتمام جلسة م االنسانعادية لمجلس حقوق 


                                    
 


 .36د؛ الفقرة .7؛ الجزء 4/7مجلس حقوق االنسان، رقم قرار   47







ويتوق ع . الذي يستغرق ساعة واحدة المراجعة في خالل االجتماع العاموُتعطى الكلمة أوال  للدولة موضع 
ويمكن أيضا  اإلجابة . أو بعدها العامةإبداء آرائها على توصيات تقرير مجموعة العمل إما قبل المناقشة 


 .م تعالج كفاية أثناء جلسة مجموعة العملعلى األسئلة والمسائل التي ل


تحظى  للدولة موضع المراجعة االنسانللمؤسسات الوطنية لحقوق ( A status" )المكانة الفضلى"إن 
لة "وهي . بمكانة خاصة لتدخل فورا  بعد الدولة موضع المراجعة خالل اعتماد نتائج التقرير من قبل لمخو 
 48."المجلس العام


 


 ياتتنفيذ التوص  5.2


ويتوقع أن تأخذ على عاتقها . إن تنفيذ التوصيات هو الهدف األساسي لعملية المراجعة الدورية الشاملة
 .التوصيات التي قبلت بها وأن تأخذ بعين االعتبار التوصيات التي رفضتها


 عتهال أن تقدم تقريرا  حول متابوفي خالل الدورة الثانية للمراجعة الدورية الشاملة، ينبغي على الدو 
وفي الدورات التالية، سوف ُيطلب من كل  دولة  49.وتنفيذها للتوصيات التي وافقت عليها في الدورة األولى


وباإلضافة إلى . أن تقدم تقريرا  حول متابعة وتنفيذ التوصيات المعتمدة سابقا  في كافة تقارير المراجعة
 50.نصف دوري بشأن التنفيذ بتقرير االنسانذلك، يتم  تشجيع الدول على تزويد مجلس حقوق 


لمساعدة البلدان على تنفيذ توصيات المراجعة  51ُأنِشئ صندوق التبرعات الطوعي للمساعدة المالية والتقنية
 .الدورية الشاملة ودعمها لمتابعة النشاطات على المستوى الوطني


متابعة التوصيات  الدولية في االنسانتتوفر معلومات حول الدور الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات حقوق 
 .للدول في الفصل الحادي عشر


 المهاجرون والمراجعة الدورية الشاملة العمال  5.2


                                    
 .72؛ الفقرة 76/37 قرار مجلس حقوق االنسا رقم  48 
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 .78؛ الفقرة 76/37قرار مجلس حقوق االنسان رقم   50
: للمزيد من المعلومات حول صندوق الطوعي راجع  51
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تشكل محور المناقشات أثناء الدورة  ة  صاامة  وحقوق العمال المهاجرين خما انفكت حقوق المهاجرين ع
صيات للدول قدمتها لهم وتم  التداول في هذه المسائل أيضا  في تو . األولى للمراجعة الدورية الشاملة


 .مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة


ال المهاجرين ات إيجابية لتحسين شروط عيش العموفي عدد من الحاالت تعهدت الدول بالقيام بنشاط
ومعاهدات منظمة العمل الدولية على سبيل  االنسانوشروط عملهم عبر المصادقة على معاهدات حقوق 


صدار دعوة دائمة لالجراءات الخاصة المثال، والقيام بتعدي الت على القوانين والسياسات المحلية، وا 
تخاذ اجراءات لمكافحة االتجار باألشخاص  .وا 


: ويمكن النظر في الئحة التوصيات المجموعة التي وافقت عليها كل  دولة أو رفضتها على الموقع التالي
info.org-rhttp://www.up 


 


 الفصل الثالث: النقاط األساسية


 تكون ملَزمة بمعاهدة  ال المهاجرين، فال بد أنم تصادق دولة ما على معاهدة العمحتى ولو ل
التي قد صادقت عليها والتي تتضمن  االنسانواحدة أو أكثر من المعاهدات األساسية لحقوق 


 .المهاجرين العمالالتزامات ذات صلة بحقوق 
 د الدول بإرشادات لتفسير وتطبيق إن الم الحظات العامة التي طورتها معاهدات األمم المتحدة تزو 


 .العمال المهاجرين، ومعظمها ذات صلة بحقوق االنساناألحكام الخاصة بمعاهدات حقوق 
  التي تتضمن تسليم المراسالت والرد  عليها،  –إن أعمال االجراءات الخاصة لألمم المتحدة


صدار نداءا ة، والقيام بزيارة البلدان وتحضير تقارير دورية وا  قد تشكل مساعدة عملية  –ت ملح 
 .المهاجرين وحمايتها العمالمن أجل تعزيز حقوق 


  المقرر الخاص لتشمل كافة البلدان، بغض النظر عم ا إذا كانت الدولة قد صادقت  مهامتمت د
 .المهاجرين أم ال العمالعلى معاهدة 


  في عملية المراجعة الدورية الشاملة، بإمكان  الدول أن توافق على تنفيذ من خالل مشاركتها
 .المهاجرين وأفراد عائالتهم العمالتوصيات تساهم في تحسين شروط عيش وشروط عمل 


 



http://www.upr-info.org/





 لمزيد من االطالع
دونالد ؛ يوان ماك" واالتحاد األوروبيلحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  االتفاقية الدولية"


؛ ريزارد اتفاقية األمم المتحدة حول حقوق العمال المهاجرين: الهجرة وحقوق اإلنسانريزارد شوليونسكي، 
؛ منظمة األمم المتحدة للتربية والتعلم (منقح)شوليونسكي، بول دي غوتشينير وأنطوان بيكو 


 .3117مطبعة جامعة كامبريدج؛ /والثقافة
 


 إفعل مجموعة :اإلنسان المعاهدات الدولية لحقوق بواسطة فراد أسرهمالمهاجرين وأ حماية العمال تعزيز
 .3116 ؛الكاثوليكية الدولية للهجرة اللجنة، جرانج مارييت؛ ذلك بنفسك


 
تحديث في ، تم الديسمبر/كانون األول 78ساميزدات، . أ: هيئات األمم المتحدة لرصد تنفيذ المعاهدات


 .3111العام 
المفوضية السامية لحقوق  ؛المدني دليل للمجتمع :المتحدة لحقوق اإلنسان برنامج األمم العمل مع
  .3118االنسان؛ 


 
 


 













































































 


 منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين –الفصل الرابع 


 


 األسئلة األساسية


  المهاجرين؟ العمالحقوق ب الخاصةما هي معايير العمل الدولية 
 ال المهاجرين؟ة التي توفرها هذه المعايير للعمما هي الحماي 
 ى الدول دالتقيد بهذه المعايير؟ هل يمكن رفع شكاوى في حال انتهكت إح كيف يتّم رصد


 إلتزاماتها بموجب هذه المعايير؟


 


 المقدمة. 1


وهي . تأسيس األمم المتحدة قبلبعد الحرب العالمية األولى  9191تأسست منظمة العمل الدولية عام 
: اليوم وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، هدفها تعزيز الحقوق في العمل كما هو واضح في الشعار


بين حقوق العمل والعدالة  المعّقدةوترتكز هذه المهمة على فهم العالقة ". ء كافةللرجال والنسا عمل الئق"
 1."السالم الدائم، والتطور واالزدهار"االجتماعية، وشروط 


 العمالدستوري واضح لحماية  تفويضإن منظمة العمل الدولية هي هيئة الألمم المتحدة الوحيدة التي لها 
 91113في إعالن فيالديلفيا عام  المفهوموقد تّم إعادة التأكيد على هذا  2.في وضع الهجرة الدولية للعمل


عالن منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق األساسية في العمل،   (.راجع أدناه) 9111وا 


                                    
 :، منظمة العمل الدولية، راجع"مهمة وأهداف"  1


en/index.htm--objectives/lang-and-ilo/mission-the-http://www.ilo.org/global/about 
2  MIGRANT :قطاع الهجرة الدولية، منظمة العمل الدولية، راجع: 


http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/index.htm 
 .اإلعالن المتعلق بغايات وأهداف منظمة العمل الدولية؛ دستور منظمة العمل الدولية، ملحق  3
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. المهاجرين العماليوفر هذا الفصل معلومات حول معايير منظمة العمل الدولية األساسية بشأن حقوق 
جراءاتها المتعلقة باالشراف والشكاوى ويفّسر أيضا    .هيكلية منظمة العمل الدولية وا 


الخاصة بالعمال المهاجرين  االنسانإن دعم معايير العمل األساسية أمر جوهري للحرص على أن حقوق 
ن الحّق في عمل الئق هو حّق أساسي يخّول تأدية حقوق أخرى للعمال المهاجرين. يتم احترمها فعليا    .وا 


 المهاجرين العمالعايير منظمة العمل الدولية و م. 2


معاهدة تتعّلق بمسائل معينة حول قضايا عمالية محددة،  911اعتمدت منظمة العمل الدولية أكثر من 
باإلضافة إلى تلك المعاهدات الملزمة . المهاجرين العمالبما فيها تلك التي تتناول بشكل خاص حقوق 


 ".توصيات"ولية معايير غير ملزمة تتخذ شكل منظمة العمل الد دّونتقانونا ، 


وقد شاركت منظمة العمل الدولية بشكل فّعال في صياغة االتفاقية الدولية لحماية حقوق كافة العمال 
وهي تعترف بالتعريف الذي تقدمه االتفاقية للعمال المهاجرين  وتعتِبر االتفاقية . المهاجرين وأفراد أسرهم


 4.ال المهاجرينوثيقة أساسية لحقوق العم


 إتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين  2.1


 :اعتمدت منظمة العمل الدولية وثيقتين ملزمتين قانونيا  بشأن العمال المهاجرين هما


  ،(97رقم )  9111االتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمالة 
  (.911رقم )  9191، (ةأحكام إضافي)إتفاقية العمال المهاجرين 


 11وقد صادق . وعدم التمييز مبادئ المعاملة يالمثل، وتكافؤ الفرص،تساهم هذه الوثائق في تعزيز 
ولم يصادق إال بلدين  فيهما مؤسسات  143.5بلدا  على االتفاقية رقم  31و 97بلدا  على االتفاقية رقم 


 –وهم الفيليبين ونيو زيالندا  - (APF)الهادئ وأعضاء في منتدى آسيا والمحيط  االنسانوطنية لحقوق  
 .911؛ وصادقت الفيليبين وحدها على االتفاقية رقم 19على االتفاقية رقم 


                                    
هجرة اليد العاملة قائمة على مبادئ وتوجيهية غير ملزمة لمقاربة حول : اإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية حول هجرة اليد العاملة  4


ل امالع حقوق - الالئق عملالعن  بحثا   ؛(ب)1ة الفقر ؛ "حماية العمال المهاجرين :القسم الخامس: "انظر .3112؛ منظمة العمل الدولية؛ الحقوق
 .91. ؛ ص3111 ؛مكتب العمل الدولي؛ للنقابييندليل  :ينالمهاجر 


؛ منظمة العمل الدولية؛ "قسم الهجرة الدولية(: Migrant" )المهاجر"في " المعايير"تفاقيات راجع قسم لالئحة البلدان التي صادقت على هذه اال  5
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/areas/standards.htm 



http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/areas/standards.htm





في كافة مراحل " هجرة اليّد العاملة"إطار عمل لتنظيم وحماية  1191اتفاقية العمال المهاجرين، تؤمن 
عدة والمعلومات حول المغادرة، والسفر، األعضاء توفير المسادول الويتوجب على . عملية الهجرة


عليها أيضا  اتخاذ الخطوات الالزمة إلزالة الحمالت الدعائية . والدخول بما في ذلك المساعدة الطّبية
 .النظاميين المضلِّلة حول الهجرة والنزوح ولمنع طرد المهاجرين غير


هاجر من بلد إلى بلد آخر بغية شغل شخصا  ي" العامل المهاجر"وفي مفهوم هذه االتفاقية، تعني عبارة 
مال  مهاجرا  شمل أي شخص يقبل قانونا بوصفه عاوظيفة بخالف عمل ال يكون لحسابه الخاص، وت


الحدود، والبّحارة،  وال تنطبق على عمال( 1المادة )وبالتالي، تنطبق على المهاجر النظامي (. 99المادة )
القصيرة المدة، أو المهاجرين األجانب الذين يعملون والفنانين أو غيرهم من أصحاب المهن الحّرة 


 .لحسابهم الخاص


شروط  تستوجب االتفاقية من الدول األعضاء منح معاملة مساوية للعمال النظاميين المهاجرين لجهة
المفاوضات الجماعية؛ والمسكن، والضمان  بمنافعوالتمتع  العمالالعمل، واالنتساب إلى نقابات 


في االتفاقية  ب التوظيف، واالجراءات القانونية ذات الصلة بمسائل تمت اإلشارة إليهااالجتماعي، وضرائ
 (.2المادة )


مقاربة شاملة لمعالجة هجرة اليّد العاملة،  1191، (إجراءات إضافية)المهاجرين  العمالإتفاقية تضع 
تؤمن أدنى (. 9المادة )جرين المها العمالاألساسية لكافة  االنسانإبتداء  من تعهد قامت به لحماية حقوق 


 .المهاجرين النظاميين وغير النظاميين على السواء العمالمعايير حماية 


وهي تسعى إلى الحد . هذه االتفاقية هي أول وثيقة دولية ُتعنى بمشاكل تنشأ عن الهجرة غير النظامية
المحاسبة القضائية  ، وتشجع على(1المادة )والتوظيف غير الشرعي للمهاجرين  من الهجرة السّرية


 6.(1المادة " )اإلتجار بالقوى العاملة"للمسؤولين عن 


تتطلب االتفاقية من الدول األعضاء تأمين تكافؤ الفرص والمعاملة للعّمال المهاجرين الموثقين وأسرهم في 
ية ما يتعلق بالتوظيف والمهنة، والضمان اإلجتماعي، والنقابات، والحقوق الثقافية والحريات الفرد


                                    
لتعريف شامل لمصطلح . التي تشير باختصار إلى االتجار لالستغالل في العمل" االتجار بالقوى العاملة"ال تحدد اإلتفاقية بشكل خاص معنى   6


باألشخاص، منع وقمع ومعاقبة االتجار ل بروتوكول األمم المتحدةاالتجار باألشخاص الذي يتضمن االتجار لغايات االستغالل في العمل، راجع 
 .عبر الوطنيةالنساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  سيماال







إال أن هذا الُحكم ال ينطبق على عمال الحدود والبحارة والمتدرجين واألشخاص (. 91المادة )واالجماعية 
ريب أو الدراسة واألشخاص الذين يقصدون بلدا  إلنجاز مهام محددة دمن أجل الت ا  الذين يقصدون بلد


 ((.3) 99المادة )


منظمات تمثل الموظفين والعمال في ما يخص  باإلضافة إلى ذلك، تشدد االتفاقية على أهية إستشارة
القانون، القواعد وغيرها من اإلجراءات المدرجة في االتفاقية والمصممة لمنع الهجرة التعسفية والقضاء 


 7.عليها


إلى التوسع أكثر في المعايير المشار إليها في االتفاقية رقم  1191توصيات العمال المهاجرين، تدعو 
وتسعى إلى تعزيز فعال لتكافؤ الفرص . ياسة متماسكة حول هجرة اليّد العاملة، ضمن إطار عمل س143


 المواطنين والعمال المهاجرين المتواجدين بشكل قانوني ضمن أراضي الدول األعضاء لجهة والمعاملة بين
قابل العضوية في النقابات واألجر المتساوي مو ريب المهني والعملي، واألمن الوظيفي، وشروط العمل، دالت


العمل المتساوي، باإلضافة إلى شروط المعيشة، بما في ذلك المسكن، والخدمات االجتماعية وفرص 
 (.3المادة )التعليم والحصول على خدمات التعليم والصحة 


وتشجع التوصيات الدول األعضاء على تأمين االختيار الحّر للوظيفة، والتنقل الجغرافي للعمال 
؛ تأمين حّل فعال  للعمال المهاجرين 8((أ)2المادة )شكل قانوني في البلد المهاجرين الذين أقاموا ب


غيرالنظاميين الذين يمكن جعل وضعهم نظاميا  وكذلك للذين ال يمكن تنظيم وضعهم في الدولة، وتأمين 
عداد سياسة (1المادة )معاملة مساوية بشأن بعض الحقوق الناشئة عن توظيف سابق أو حالي  ؛ وا 


، وتعزيز جمع شمل األسر (1المادة )الئمة للشروط والحاجات الخاصة بالعمال المهاجرين اجتماعية م
تقديم المساعدة والمعلومات التي تساعد في التأقلم مع البيئة االقتصادية واالجتماعية و ( 91المادة )


 (.31المادة )التوظيف  والثقافية للبلد حيث سيتم


 ت األخرى ذات الصلةمعايير العمل األساسية واالتفاقيا 2.2


                                    
 .بشكل عام 93، و1، و3بشكل خاص، والمواد  9راجع المادة   7
 .هذه األحكام محصورة باألشخاص الذين هاجروا للعمل لمدة سنتين أو أقل  8







جميع حقوق العمل األساسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمعروفة باسم اتفاقيات منظمة العمل 
في إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية الدولية األساسية والمنصوص عليها 


 .، تنطبق بشكل متساو على جميع العمال المهاجرينفي العمل


 
على منظمة العمل الدولية  ه يتوجبفي ديباجته على أن 9111الذي تم اعتماده في العام  االعالنينص 


إيالء اهتمام خاص لمشاكل األشخاص ذوي االحتياجات االجتماعية الخاصة، ال سيما العاطلين عن "
مية إلى حل مشاكلهم، العمل والعمال المهاجرين، وحشد وتشجيع الجهود الدولية واالقليمية والوطنية الرا


 ".وتعزيز سياسات فعالة تهدف إلى خلق فرص عمل


 
 :على أن االعالنمن  3تنص المادة 


المنظمة، وبحسن  في، ملزمة بمجرد عضويتها على االتفاقيات المعنية لم تصدق حتى لو جميع الدول األعضاء،
تلك  تشكل موضوع التي قوق األساسيةبالح المتعلقة المبادئ وتحقيق نية ووفق ا للدستور، باحترام وتعزيز


 :، وهياالتفاقيات


 الجماعية؛ بحق المفاوضةاالعتراف الفعلي حرية تكوين الجمعيات و  (أ


 اإللزامي؛ أو أشكال العمل القسري القضاء على جميع( ب


 ؛عمالة األطفال القضاء الفعلي على( ج


 .فيما يتعلق باالستخدام والمهنة القضاء على التمييز( د


 
 :هي أساسية التي تعتبرها منظمة العمل الدولية تفاقيات الثمانياال


 (31رقم ) 9111، اتفاقية العمل الجبري •


 (19رقم ) 9111 الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، اتفاقية •


 (11رقم ) 9111، والمفاوضة الجماعية اتفاقية حق التنظيم •


 (911رقم ) 9119، اتفاقية المساواة في األجور •


 (911رقم ) 9119الجبري،  اتفاقية إلغاء العمل •







 (999رقم ) 9111، (في االستخدام والمهنة) اتفاقية التمييز• 


 (911رقم ) 9191، الحد األدنى للسنتحديد  اتفاقية• 


 (913رقم ) 9111اتفاقية أسوأ اشكال عمل األطفال، • 


أهمها  9.المهاجرين حقوقب صلة مباشرة وهي ذات ثمة معايير أخرى معتمدة ضمن منظمة العمل الدولية
 (.911رقم ) 3199، العمال المنزليين، واتفاقية (919رقم ) 9119 اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة،


 
 للتصدي لممارسات اإلطار القانوني التوجيهات لتصميم 1119، اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصةتقدم 


 جميع وكاالت وهي تنطبق على .واألطفالشر، وخاصة النساء االتجار بالبغير القانونية و  التوظيف
تعيين  غير أنها ال تشمل، بمن فيهم العمال المهاجرين، فئات العمال وجميع التوظيف في القطاع الخاص


 ((.3) 3المادة ) البحارة وتوظيف


 :تتضمن بعض األحكام الرئيسة في االتفاقية ما يلي


 
  أساس  دون تمييز على بمعاملة العمال ت التوظيف الخاصةوكاالم ياقتكفل الدول األعضاء


 أو األصل االجتماعي السياسي أو االنتماء الوطني أو الدين أو الرأي أو اللون أو الجنس العرق
أو  مثل العمر، القوانين والممارسات الوطنية التي تغطيها التمييز شكل آخر من أشكال أو أي
 (1 المادة) اإلعاقة


 
 (2المادة ) بياناته الشخصيةمعالجة  في العامل يةخصوص حماية 
 
 جزئيا أو، غير مباشرة بصورة مباشرة أو التوظيف في القطاع الخاص أن ال تتقاضى وكاالت 


 (9 المادة) تكاليف من العمال أي رسوم أو ،كليا  
 
 أراضيها ىأو الموظفين عل المعينين المالئمة للعمال المهاجرين توفر الدول األعضاء الحماية 


تنص أو لوائح  من خالل قوانين، التوظيف الخاصة وحمايتهم من التجاوزات عن طريق وكاالت


                                    
مبادئ غير : اإلطار المتعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية حول هجرة اليد العاملةلصلة، راجع للحصول على الئحة بالمعايير األخرى ذات ا 9


 11-11ص : الملحق األول:3112: ملزمة ومبادئ توجيهية لنهج حول هجرة اليد العاملة قائم على الحقوق







التي تمارس التدليس وترتكب  االستخدام الخاصة وكاالت بما في ذلك حظر، عقوبات على
 ((9) 1المادة ) التجاوزات


 
 الُلجوء باستخدام أو صةاالستخدام الخا تتخذ كل دولة عضو تدابير لضمان عدم قيام وكاالت 


 (1 المادة)أو استخدامها  األطفالإلى عمالة 


 
 ممارسات التدليس المتعلقة بأنشطة والتجاوزات و  لمعالجة الشكاوى وضع اآلليات المناسبة


 (91المادة )وكاالت االستخدام الخاصة 


 
 هذه االتفاقية  اتخاذ تدابير تصحيحية مالئمة بما في ذلك توقيع العقوبات في حالة انتهاك
 ((.1) 91المادة )


ا باتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين هي معيار  - 2111إتفاقية العمال المنزليين،  المعروفة أيض 
تقدر . أساسي يهدف إلى حماية وتحسين حياة العمال المنزليين وظروف عملهم في جميع أنحاء العالم


مليون عامل منزلي وغالبيتهم العظمى هم من النساء  911و 11منظمة العمل الدولية أن هناك ما بين 
 10.والفتيات


 نسبة كبيرة منمداخيلهم  وتمثل العمال المنزليين في المنازل كبيرة من نسبة يشكل العمال المهاجرون
االستغالل  إن عمال المنازل المهاجرين هم أكثر عرضة لخطر .إلى البلدان النامية التحويالت
واالستخفاف الذي ُيعاَمل به العمال ، "محجوب" العمل المنزلي إلى أن جع ذلك جزئيا  وير  .واالنتهاكات
 يمكن أن يواجه عمال المنازل المهاجرون .وكونهم غير محميينوتكليفهم بمهام تفوق طاقاتهم المنزليون 


، وصوال  مصادرة جوازات السفرالعالية و  رسوم االستقدام، بدء  من االنسان انتهاكات حقوق مجموعة من
 .الجنسي واالغتصاب واالتجار واالستغالل العمل القسريإلى 


، تضمن االتفاقية لعمال المنازل الحماية "عمل"من خالل االعتراف القانوني بالعمل المنزلي على أنه 
ساعة  31الممنوحة لغيرهم من العمال، مثل ساعات العمل المعقولة، والراحة األسبوعية التي ال تقل عن 


وتشمل . ية، وتضع القيود على الدفع العيني، وتقدم معلومات واضحة عن شروط وظروف العملمتتال
االتفاقية كذلك أحكاما  بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات 


                                    
 .1-2ص ؛ 3199؛ منظمة العمل الدولية؛ 1لسياسة رقم ، العمل المنزلي، موجز االتقديرات العالمية واإلقليمية بشأن العمال المنزليين 10







على . لمقصدوالحق في المفاوضة الجماعية، وأن يتم توفير عقد عمل مكتوب قبل سفر المهاجر إلى بلد ا
ا فرض قواعد وأنظمة واضحة على وكاالت التوظيف الخاصة لمنع التدليس  الدول األعضاء أيض 


 .والممارسات المسيئة


 


 اإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة 2.2


 3112إقراره في مارس  اإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة، الذي تم
تم . هو وثيقة غير ملزمة تعزز النهج المستند على الحقوق لهجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين


وضعه رد ا على غياب عملية متعددة األطراف لتنظيم هجرة اليد العاملة والتخفيف من المشاكل المرتبطة 
 11.الشرعية وهجرة األدمغة في الدول الناميةبها، مثل استغالل المهاجرين وتزايد الهجرة غير 


. بهجرة العمالة ويؤمن إرشادات عملية للحكومات يتضمن اإلطار المبادئ والتوجيهات الشاملة المتعلقة
على الرغم من أن إطار العمل غير ملزم، فإن الدول األعضاء مطلوب منها تعزيزه واحترامه بصفته 


 .ياسة الهجرة على األصعدة المحلية واالقليمية والدوليةوسيلة لتعزيز التماسك والتناسق في س


إحدى نقاط التركيز في إطار العمل هي ضمان المساواة للعمال المهاجرين وتحسين حمايتهم ومنع 
فهو ينطبق على جميع العمال المهاجرين ويسعى إلى تحسين ظروف الفئات . الحرمان واالستغالل


عمل على الموقع المميز للنساء اللواتي يشكلن نصف العمال يرّكز إطار ال. المستضعفة بشكل خاص
 .المهاجرين واللواتي غالب ا ما يهاجرن بمفردهن


 :ويوفر اإلطار مبادئ وتوجيهات غير ملزمة في ثمانية مجاالت


 العمل الالئق للجميع، بما في ذلك العمال المهاجرين 
 التعاون الدولي بشأن هجرة األيدي العاملة 
  معارف عالميةإنشاء قاعدة 
 اإلدارة الفعالة لهجرة األيدي العاملة 
  لجميع العمال المهاجرين بصرف النظر عن أوضاعهم االنسانحماية حقوق 
 الوقاية والحماية من ممارسات المسيئة خالل الهجرة 
 تشجيع العملية المنظمة والمنصفة لهجرة اليد العاملة 


                                    
على  ةحول هجرة اليد العاملة قائم مقاربةل غير ملزمة توجيهيةو مبادئ : اإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية حول هجرة اليد العاملة 11


 .3112 ؛ منظمة العمل الدولية؛الحقوق







 تعزيز التكامل واالندماج االجتماعي 


 ظمة العمل الدولية الثالثي ونظامه االشرافيهيكل من. 2


تتفرد منظمة العمل الدولية بين منظمات األمم المتحدة في توفير منتدى للجهات الفاعلة غير الحكومية 
 .للمشاركة بصفة شركاء اجتماعيين مستقلين في مناقشة وحل القضايا المشتركة


 :يتكون هيكل منظمة العمل الدولية من ثالث هيئات رئيسة


 مؤتمر العمل الدولي 
 اإلدارية ةالهيئ 
 مكتب العمل الدولي 


تتمثل هذه األجهزة بالتساوي بين حكومات ومنظمات أصحاب العمل ونقابات العمال في تداوالتها 
 .وعمليات صنع القرار


. يعمل مؤتمر العمل الدولي كبرلمان دولي للعمل وهو مسؤول عن وضع معايير وسياسات العمل الدولية
 .ة اإلدارية هي الجناح التنفيذي بينما يقوم مكتب العمل الدولي مقام أمانة السرالهيئ


مندوبان عن : تنتدب كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية أربعة ممثلين إلى مؤتمر العمل الدولي
كل ممثل يتمتع بحقوق تصويت تقوم . الحكومة ومندوب عن أصحاب العمل ومندوب عن العمال


 12.متساوية


ّيم منظمة العمل الدولية بانتظام تطبيق المعايير في الدول األعضاء وتحدد كيفية تطبيقها بشكل أفضل تق
وفي حال ظهور صعوبات في تطبيق المعايير، تسعى منظمة العمل الدولية . من حيث القانون والممارسة


 .إلى التعاون مع البلدان المعنية وتقديم المساعدة التقنية لها


 :عمل الدولية نوعين من آليات اإلشرافلدى منظمة ال


  النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الدول األعضاء بشأن "نظام اإلشراف العادي الذي يشمل
 13".التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام االتفاقيات التي صادقت عليها


                                    
 .1المادة  دستور منظمة العمل الدولية، 12
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  جراءات الشكاوى ذات التطبيق العام، باإلضافة إلى "االجراءات  الخاصة، التي تتضمن إجراءات التمثيل وا 
 14."االجراءات  الخاصة بحرية تكوين الجمعيات


 نظام اإلشراف العادي     2.1


يستند نظام اإلشراف العادي على دراسة هيأَتي منظمة العمل الدولية للتقارير حول تطبيق "وفق ا لمنظمة العمل الدولية، 
 15".الممارسات المرسلة من قبل الدول األعضاء وعلى المالحظات المرسلة من العمال بشأن هذه المسائلالقوانين و 


لجنة  تقدم تقاريرها إلى األعضاء أن يتعين على الدولبعد التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، 
يتم  مستقال   عشرين خبيرا   التي تتألف منو ، (CEACR) االتفاقيات والتوصيات المعنية بتطبيق الخبراء


 .الجغرافية مختلف المناطق اختيارهم من


 :تشمل إلتزامات اإلبالغ المترتبة على الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية ما يلي
  االلتزام بتقديم تقارير عن االتفاقيات المصدق عليها 


  االلتزام بتقديم تقارير عن االتفاقيات غير المصدق عليها 


 16.تزام بتقديم تقارير حول التوصياتاالل 
 


" مالحظات"تقوم لجنة الخبراء بمراجعة التقارير الدورية التي تقدمها الحكومات وتضع تعليقاتها على شكل 


المالحظات هي عبارة عن تعليقات على المسائل األساسية الناتجة عن تطبيق اتفاقية  ".طلبات مباشرة"و
سنوي، في حين تكون الطلبات المباشرة ذات طابع تقني وترسل مباشرة معينة، ويتم نشرها في التقرير ال


 .إلى الدول األعضاء


 
لجنة المؤتمر الثالثية تقدَّم تقارير لجنة الخبراء إلى الدورة التالية من مؤتمر العمل الدولي وتدقق فيها 


، وتدعو الحكومة تنظر لجنة المؤتمر إلى مجموعة مختارة من المالحظات. المعنية بتطبيق المعايير


                                    
 المرجع نفسه  14
the-ilo/how-the-http://www.ilo.org/global/about-: منظمة العمل الدولية، راجع: اآللية اإلشرافية لمنظمة العمل الدولية/ النظام 15


en/index.htm--mechanism/lang-system-supervisory-works/ilo-ilo 
 (د2) 91و( ه1) 91و، 33دستور منظمة العمل الدولية، المواد   16



http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-supervisory-system-mechanism/lang--en/index.htm

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-supervisory-system-mechanism/lang--en/index.htm

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-supervisory-system-mechanism/lang--en/index.htm





المعنية للرد على المالحظات ثم تقدم توصيات إلى الحكومة لمعالجة قضايا محددة أو تدعو بعثات 
 .تُنشر نتائج دراسة لجنة المؤتمر في تقريرها. منظمة العمل الدولية أو تطلب المساعدة التقنية


 إصالح من خالل للتّقدم الذي أحرزهمنظمة العمل الدولية قد نال تنويها   فيشراف العادي لإل إن النظام
أكثر " أيضا الدول األعضاء كانت في السنوات األخيرة، 17.الدول في بعض العمل قوانين وسياسات بعض


 18"على نحو أكمل إلى تنفيذهاتميل " و" للجنةتقبال  لتعليقات ا


 19العملية اإلشرافية المنتظمة لمنظمة العمل الدولية
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ا3111 ، المجلة األوروبية للقانون الدولي، "فيليب ألستون"مواجهة تعقيدات جدول معايير العمل األساسية في منظمة العمل الدولية؛ : "؛ أنظر ايض 
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 االجراءات  الخاصة 2.2


 :وتتضمن". شكوى"أو " اعتراض"يتم اللجوء إلى االجراءات  الخاصة بعد تقديم 


 اإلجراء المتعلق باالعتراضات حول تطبيق االتفاقيات المصدق عليها 
 اإلجراء المتعلق بالشكاوى حول تطبيق االتفاقيات المصدق عليها 
 اإلجراء الخاص بالشكاوى المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات 


ألي نقابة أصحاب عمل أو عمال برفع احتجاج أو ادعاء إلى الهيئة  تقديم االعتراض إجراءيسمح 
ضمان االمتثال الفعلي، بأي "اإلدارية في منظمة العمل الدولية ضد أي دولة عضو بشأن إخفاقها في 


، دستور 31المادة " )شكل من األشكال، ضمن نطاق صالحيتها القضائية بأي اتفاقية هي طرف فيها
 (.ة العمل الدوليةمنظم


 رد الحكومة إذا لم ُيعتَبر .الحكومة المعنية وردّ  لدراسة القضايا المطروحة الهيئة اإلدارية لجنة ثالثية تعّين
 (.دستور منظمة العمل الدولية، 31المادة )والرد معا  بنشر االحتجاج  الهيئة اإلدارية، تقوم مرضي ا


مسؤولون في الهيئة يحدد  .اللجنة قبل أن تدرسه عينةشروط ا م يجب أن تتوافر في طلب االحتجاج
ذا ما كان االحتجاج رسمية و ال وفقا  للمتطلبات االحتجاج ُقدِّم ما إذا كان اإلدارية في منظمة العمل الدولية ا 


  20.صدقت عليها اتفاقية االمتثال الفعال ألي نقاطا  تشير إلى أوجه إخفاق الحكومة فييتضمن 


، يمكن ألي دولة عضو، أو مندوبها في مؤتمر العمل الدولي أو الهيئة يم الشكاوىإجراء تقدفي إطار 
اإلدارية في منظمة العمل الدولية، أن يتقدمو من تلقاء نفسهم بشكوى ضد أي دولة عضو أخرى إلخفاقها 


لعمل ، دستور منظمة ا32المادة )في ضمان االمتثال الفعال باالتفاقية التي صدقت عليها كال الدولتين 
يجوز للهيئة اإلدارية في منظمة العمل الدولية إحالة األمر للدراسة من قبل لجنة التحقيق أو (. الدولية


من دستور  11إلى  32تنظم المواد . تقديم الشكاوى حول انتهاك الحقوق النقابية إلى لجنة الحرية النقابية
 .منظمة العمل الدولية هذا اإلجراء


                                    


دستور منظمة العمل  من 31و  31المادتين  الشكاوى المقدمة بموجب دراسة بشأن إجراءات النظام الدائم: لإلجراءات والشروط الكاملة، راجع 20
 (.3111 و 9111 ،9111تعدل في األعوام ) 9113 منظمة العمل الدولية؛؛ الدولية







اء التحقيقي األعلى مستوى  في منظمة العمل الدولية وقد تم تأسيسها للتعامل مع تمثل لجنة التحقيق اإلجر 
الشكاوى التي تنطوي على انتهاكات خطيرة ومستمرة والرفض المستمر لمعالجة هذه االنتهاكات من قبل 


تجري لجنة التحقيق . لجنة تحقيق 99، شكلت منظمة العمل الدولية 9112منذ عام  21.أي دولة عضو
، دستور منظمة 31إلى  32المواد )قا  كامال في الشكوى وتعد تقريرا  يحدد جميع الحقائق والتوصيات تحقي


 (.العمل الدولية


يجوز للحكومة التي ُقدمت الشكوى ضدها قبول التوصيات أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية 
العضو اتخاذ إجراءات مبنية على ما إذا رفضت الدولة (. دستور منظمة العمل الدوليةمن  31المادة )


باتخاذ االجراءات  بما يراه "ورد في التوصيات، يجوز للهيئة اإلدارية التوصية في مؤتمر العمل الدولي 
خدمت وقد استُ (. ، دستور منظمة العمل الدولية11المادة " )مؤتمر العمل مناسبا  وحكيما  لضمان االمتثال


، عندما طلبت الهيئة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية في مؤتمر 3111مرة واحدة في عام  11المادة 
 .العمل الدولي اتخاذ إجراءات ضد دولة ميانمار لوضع حد الستخدام العمل الجبري
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 22الشكاوى في منظمة العمل الدولية إجراءات


 


 


 


ان االمتثال للمبدأ ات القرن الماضي، وضعت منظمة العمل الدولية اإلجراء اإلشرافي لضميفي خمسين
األساسي المتعلق بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، المنصوص عليه في اتفاقية الحرية النقابية 


، (11رقم )واتفاقية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية  9111، (19رقم )وحماية حق التنظيم 
على الدول األعضاء التي لم  تحرية تكوين الجمعيا بشأناإلجراء الخاص يمكن أن ينطبق . 9111


 .تصدق على هاتين االتفاقيتين


توجد ثالث هيئات مختصة في منظمة العمل الدولية يمكنها االستماع إلى الشكاوى بشـأن أي انتهاك 
 :مزعوم للحقوق النقابية، وهي
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 و      


            


               


            


                 
               


يمكن 
للهيئةاإلدارية 
تعيين بعثة 


تحقيق


تقوم بعثة التحقيق بالتحقق 
من الشكوى وتضع تقريرها 


مع التوصيات


تقدم الهيئة اإلدارية 
الشكاوى المتعلقة 
بحقوق النقابات 


الخاصة العمالية 
التنظيمبحرية 


تتابع الهيئة 
القضايا اإلدارية 


وتضع تقريرا  
وتمرره إلى حولها 


محكمة العدل 
الدولية للمتابعة


تقوم منظمة العمل 
الدولية بنشر التقرير


تقبل الحكومة 
التوصيات أو  يمكنها 


لدى االستئناف 
محكمة العدل الدولية


للهيئة يمكن 
تتحرك أن اإلدارية 


وفق ا للمادة رقم 
  







 لجنة الحرية النقابية 
 لجنة تقصي الحقائق والتوفيق بشأن الحرية النقابية 


 23.رية نفسهاالهيئة اإلدا  


بعد مناقشات بين منظمة  9111عام  لجنة تقصي الحقائق والتوفيق بشأن الحرية النقابيةتأسست 
 أن وتجدر اإلشارة إلى(. ECOSOC)العمل الدولية والمجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة 


تهاك الحقوق النقابية تحال جميع الشكاوى التي ترد إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن مزاعم ان
عموما ، ينطبق هذا . إلى الهيئة األدارية لمنظمة العمل الدولية ومن ثم إلى لجنة تقصي الحقائق والتوفيق


يجوز لغير الدول األعضاء في منظمة العمل و . اإلجراء على الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية
 .الدولية أن تعطي موافقتها على اإلحالة


تسعة أعضاء عاديين وتسعة نواب، وهي تمثل  نم 9119 العام في لجنة الحرية النقابيةئت ُأنش
تتمثل مهمة اللجنة بتحديد ما إذا . الحكومات ونقابات العمال ومجموعات أصحاب العمل بنسبة متساوية


عليها في كان أي تشريع أو ممارسة متوافق ا مع مبادئ الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية المنصوص 
تجري اللجنة الدراسة األولية . االتفاقيات ذات الصلة، ودراسة ما إذا كانت األدلة مرضية لدعم الشكوى


لمعالجة  وتعد تقرير ا لرفعه إلى الهيئة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية وتوصي بالتدابير التي يجب اتخاذها
تقصي لجنة  الشكوى إلى إلحالة ة المعنيةالحكوم موافقةللحصول على  تسعى أيضا يمكنها أن. الوضع


 .التوفيقالحقائق و 


يمكن  التوصيات، اتخاذ إجراء بشأن دراسة شكوى أو أثناء، سواء في مرحلة من مراحل اإلجراء في أي
البلد المعني  يتضمن ذلك زيارة. بمهمات فوريةممثال  عنه القيام  أو لمنظمة العمل الدولية للمدير العام
 مزاعمال في إطار عادة تتم المهمات الفورية. التغلب على الصعوبات بهدف حقيقات الفوريةوالقيام بالت


 هذا النهج،. الحكومة المعنيةموافقة اللجنة و  تنفيذها فقط عند موافقة ويمكن .ذات الطبيعة البالغة الخطورة
تقصي جنة ل قبلمن  مع الحكومات" االتصاالت المباشرة" من حيث الغرض يشبه بنجاح، الذي استخدم


 .التوفيقالحقائق و 


                                    
تكوين  لحرية التي تزعم حصول انتهاكات في الشكاوى للنظراإلجراءات الخاصة في منظمة العمل الدولية : للمزيد من المعلومات، انظر 23


 .األول المرفق الجمعيات؛







مع منظمة  إما مباشرة في منظمة العمل الدولية الخاصة االجراءات الشكاوى إلى قسم أن تقدم يمكن
منظمة  مقدَّمة منتكون  فقط عندما" ةقبولم" الشكاوى تعتبر. من خالل األمم المتحدةأو  العمل الدولية


التي تحظى  العمال أو ألصحاب العمل المنظمات الدوليةعن طريق  مباشرة بهذه المسألة، تهتم وطنية
 الخاصة بأصحاب العمل أو الدولية األخرى أو المنظمات منظمة العمل الدولية استشاري لدى بمركز
إذا ُأثبتت هذه . التابعة لها المنظمات مباشرة في المسائل التي تؤثرب االدعاءات تتعلق عندما العمال


 عن االعالنأو  الحكومة المعنية، التواصل مع دارية لمنظمة العمل الدوليةلهيئة اإل، يمكن لالشكاوى
 .أخرى بديلة اتخاذ إجراءات المسألة أو


 


 الفصل الرابع: النقاط الرئيسة


  جميع حقوق العمل األساسية لمنظمة العمل الدولية، المنصوص عليها في إعالن منظمة العمل
في العمل، تنطبق على جميع العمال المهاجرين،  الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية


 .بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين
 


 إن اتفاقيات . وضعت منظمة العمل الدولية معايير عمل تتعلق بالتحديد بحقوق العمال المهاجرين
منظمة العمل الدولية األخرى ذات الصلة بالعمال المهاجرين تعالج حقوق عمال المنازل وعمل 


 .ظيف الخاصة وممارسات التوظيف غير المشروعة واالتجار بالبشروكاالت التو 
 


 ويمكن أيضا تقديم . أنشأت منظمة العمل الدولية نظام اإلشراف العادي لمراقبة تنفيذ هذه المعايير
 .الشكاوى إلى منظمة العمل الدولية عند أي إخفاق مزعوم في الحفاظ على معايير العمل


 
 لمزيد من االطالع


 3191، منظمة العمل الدولية؛ النهج القائم على الحقوق: ل الدوليةهجرة العم







دليل لصانعي السياسات والممارسين في آسيا والمحيط : معايير العمل الدولية لحقوق العمال المهاجرين
 3119: ، منظمة العمل الدوليةالهادئ


 3199حقوقيين الدولية؛ ؛ لجنة ال2؛ دليل الممارسين رقم االنسانالهجرة والقانون الدولي لحقوق 
 3111؛ المجلس القومي للبحوث، رصد معايير العمل الدولية


 3111، منظمة العمل الدولية، مسؤولية مشتركة: حماية حقوق العمال المهاجرين


 


 


 


 


 


 


 








Afghanistan  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Afghanistan 


Algeria  1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 Algeria 


Bahrain  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Bahrain 


Bangladesh  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 Bangladesh 


Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Bhutan


Cambodia  1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Cambodia 


Congo  1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Congo 


Cook Islands  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Cook Islands 


DP. Rep. Korea  0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DP Rep. Korea 


Egypt  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 Egypt 


India  1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 India 


Indonesia  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 Indonesia 


Iran 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Iran


Iraq  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Iraq 


Jordan  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Jordan 


Kiribati  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiribati 


Kuwait  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Kuwait 


Lao People's DR. 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Lao People's DR. 


Lebanon  1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Lebanon 


Libya 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Libya


Malaysia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Malaysia 


Maldives  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 S 0 1 0 0 0 0 Maldives 


Mongolia  1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Mongolia 


Morocco  1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 S 1 1 1 0 0 0 Morocco 


Myanmar  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Myanmar 


Nepal  1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Nepal 


Oman  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Oman 


Pakistan  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Pakistan 


Philippines  1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 Philippines 


Qatar  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Qatar 


Rep. of Korea  1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Rep. of Korea 


Saudi Arabia  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Saudi Arabia 


Singapore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Singapore 


Somalia  1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Somalia 


Sri Lanka  1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Sri Lanka 


Sudan  1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Sudan 


Switzerland  1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Switzerland 


Syrian Arab Rep. 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 Syrian Arab Rep.


Tajikistan  1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Tajikistan 


Thailand  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 S 0 0 Thailand 


Tunisia  1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 Tunisia 


UAE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 UAE


Urep.  Tanzania  1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 URep. Tanzania 


USA 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 USA


Viet Nam  1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Viet Nam 


Yemen 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Yemen


39 4 36 12 4 35 1 33 5 6 42 14 44 40 37 2 10 31 12 2 0 0 398


Yes 1


No 0


*


**


*** For CRC: OPIC States are signatories only. Optional Protocol has not yet entered into force
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States which made the declaration under art. 31 & 32 : Albania, Argentina, Belgium, Chile, France, Mali, Netherlands, Serbia, Spain. Uruguay and Ecuador.


The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Protocol entered into force on 3 May 2008. 


Together with the European Union, there are 128 parties to the Convention.
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Japan made a declaration under article 32 only
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Status of ratification of Human Rights Instruments 
(As of 13/02/2013)
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The Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance entered into force on 23 December 2010
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االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد : الفصل الثاني
 أسرهم


 


 األسئلة األساسية


  ما هي الحقوق المحمية بوجب االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد
 أسرهم؟


 ين؟هل تمّيز االتفاقية بين حقوق العمال المهاجرين الموثقين وغير الموثق 


 االتفاقية على الدول؟ وكيف يتم رصد االمتثال لالتفاقية؟تفرضها  ما هي االلتزامات التي 


 


 


 المقدمة. 1


اتفاقية )"يستعرض هذا الفصل االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
 .يهاوااللتزامات التي تفرضها على الدول المصادقة عل "(العمال المهاجرين


األساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية،  االنسانتوافق الدول، عند المصادقة على معاهدات حقوق 
 .على دعم سلسلة من االلتزامات المتعلقة بمعاملة العمال المهاجرين في أراضيها


دولية، على كذلك وافقت الدول، بناًء إلى التزاماتها بموجب ميثاق األمم المتحدة ودستور منظمة العمل ال
بما في ذلك حقوق العمال  االنسانمسائلة المجتمع الدولي لها في ما يتعلق بتنفيذ وتأدية حقوق 


 .المهاجرين وأفراد أسرهم


الوحيدة التي تحمي حقوق العمال  االنسانبالتالي فإن اتفاقية العمال المهاجرين ليست معاهدة حقوق 
إذ أنها تضع معايير عالمية في ما يخص حصول . ثر تفصيالً المهاجرين؛ بيد أنها المعاهدة األشمل واألك







المهاجرين على الحقوق األساسية، سواء كان ذلك على صعيد سوق العمل أو التعليم أو األنظمة الصحية 
   2.ثيقة واحدةو في  وأفراد أسرهموهي ُتعتبر أول َقْوَننة عالمية لحقوق العمال المهاجرين  1.أو المحاكم


الضوء على أهمية االعتماد على االلتزامات التي نسبيًا يسلط  3لتصديق على االتفاقيةانسبة  غير أن تدني
األخرى واتفاقيات منظمة العمل  االنسانتعهدت بها الدول من خالل مصادقتها على معاهدات حقوق 


 .الدولية


ر منهم حاالت من العمال المهاجرين ليسوا مجموعة متجانسة وقد يواجه الكثيوتجدر اإلشارة إلى أن  
متعددة من "رات حاالت على سبيل المثال، قد تواجه النساء العامالت المهاج. االستضعاف التراكمي


على أساس جنسهن، وجنسيتهن، ووضعهن كعامالت  -" التمييز المتعدد الجوانب"أو  -" زالتميي
 .مهاجرات


معالجة يير القانون الدولي من أجل لذلك، ال بد من اتباع نهج شامل ومنسق، يرتكز على سلسلة من معا
 .  المعقدة التي تواجه العمال المهاجرين االنسانقضايا حقوق 


 


 االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 2


وتدعم . 3112يوليو /ودخلت حيز التنفيذ في تموز 0991اعُتمدت اتفاقية العمال المهاجرين عام 
كما تستجيب للظروف . االنسانوتكّمل معاهدات األمم المتحدة األساسية األخرى المعنية بحقوق االتفاقية 


سوة بمعاهدات حقوق االنسان األخرى التي الخاصة واألوضاع الهشة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أ
 4.هشاشة وضع النساء واألطفال، ومؤخرًا األشخاص ذوي اإلعاقة تعالج


ة، التي وضعت حدًا أدنى من المعايير الواجب على الدول احترامها وحمايتها وتنفيذها، وترتبط االتفاقي
 .ارتباطًا مباشرًا بالعمال المهاجرين الموثقين منهم وغير الموثقين وأفراد أسرهم


                                    
العمال  إتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق: الهجرة وحقوق االنسان" المقدمة، إتفاقية االمم المتحدة عن حقوق العمال المهاجرين"  1


إتفاقية االمم المتحدة بشأن حقوق العمال المهاجرين؛ ريزارد : ؛ بول دي غوتشتنير وأنطوان بيكو؛ في الهجرة وحقوق االنسانالمهاجرين
 .3119مطبعة جامعة كامبريدج؛ ̸ ، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (منّقح)كلوينسكي بول دي غوتشتنير وأنطوان بيكو 


 سنوات من المفاوضات؛ عشرلتحليل  :الهجرة الدولية سياق سياسات فيأفراد أسرهم المهاجرين و  جميع العمال الدولية لحماية حقوق االتفاقية"  2
 (.0990شتاء ) 4؛ العدد 32المجلد  مراجعة الهجرة الدولية؛؛ ُجهاني لونروث


 . ال المهاجرين بداًل من أن تستقبلهم؛ تقريبًا كلها دول ترسل العم3100سبتمبر /أيلولدولة في  42  3
 اللجنة، جرانج مارييت؛ ذلك بنفسك إفعل مجموعة :اإلنسان المعاهدات الدولية لحقوق بواسطة المهاجرين وأفراد أسرهم حماية العمال تعزيز انظر  4


 .3112 ؛الكاثوليكية الدولية للهجرة







في  أجسمية التي تنطوي عليها الهجرة تكون االنسانالمشاكل "في الواقع، تعترف ديباجة االتفاقية بأن 
بغية منع "، وتسلط الضوء على ضرورة تشجيع االجراءات المالئمة "الهجرة غير النظاميةحالة 


واالتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها، وفي الوقت نفسه تأمين حماية حقوق  المستترةالتنقالت 
 ".األساسية الخاصة بهم االنسان


 :هي أساسيةوتتألف اتفاقية العمال المهاجرين من ستة أجزاء 


 النطاق والتعاريف: الجزء األول 
 عدم التمييز في الحقوق: الجزء الثاني 
 الخاصة بجميع العمال الهاجرين وأفراد أسرهم االنسانحقوق  :الجزء الثالث 
 الموثقين أو الذين هم في وضع نظامي حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم: الجزء الرابع  
 العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على فئات خاصة منقة طبّ األحكام الم: الجزء الخامس 
 بالهجرة الدولية  ةتعلقالم ية والمشروعةاالنسانتعزيز الظروف السليمة والعادلة و : الجزء السادس


 للعمال وأفراد أسرهم
 


يعرض الجزء األول التعاريف والمفاهيم التي تتضمنها االتفاقية، ويعترف بالرجل والمرأة كمهاجرين ويحدد 
 .لفئات المختلفة من العمال المهاجرين التي تنطبق على جميع مناطق العالما


وما يضفي قيمة أكبر على االتفاقية هو أنها ال تعتبر العمال المهاجرين عمااًل أو كيانات اقتصادية 
 كما تشجع العمال المهاجرين أن يكونوا موثقين أو. أنهم كيانات اجتماعية مع أسرهمبفحسب، بل تعترف 


ي وضع نظامي، وتحتم على جميع العمال وأرباب العمل احترام قوانين واجراءات الدول األطراف في ف
المادة )وتنص كذلك على حق العمال المهاجرين في مغادرة ودخول دول المنشأ . االتفاقية واالمتثال لها


0.) 
 


معاملة العمال المهاجرين  من خالل فرضها المساواة في" المساواة في المعاملة"االتفاقية مفهوم  تعزز
على أاّل . ، والمواطنين في حاالت معينة(أو العمل)وأفراد أسرهم، أي غير المواطنين في دول المقصد 


 .تتعدى حقوق غير الواطنين حقوق المواطنين
 


 7 وتلزم المادة. ويشرح الجزء الثاني مبدأ عدم التمييز الذي يعتبر أساسيًا لتحقيق حقوق العمال المهاجرين
 :الدول


 







احترام الحقوق المنصوص عليها في هذه االتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين على ... 
أراضيها أو الخاضعين لسلطتها دون تمييز من أي نوع كان، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو 


السياسي أو غيره، أو األصل القومي، أو العرقي، أو االجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي 
 .الوضع االقتصادي، أو الملكية، أو الحالة االجتماعي، أو المولد، أو أي وضع آخر


 
 حقوق جميع المهاجرين بصرف النظرف عن وضعهم  2.1


 
الحقوق العائدة إلى العمال المهاجرين وأفراد  ينص الجزء الثالث من االتفاقية على سلسلة واسعة من


العهد وتكرر الكثير من هذه الحقوق تلك الواردة في  . أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 


رى التي تم التصديق عليها على نطاق واسع في مناطق العالم األخ االنسانوالثقافية ومعاهدات حقوق 
 .كلها


مناطق خاص وتعزز الحقوق في بشكل تتضمن االتفاقية كذلك حقوقًا تعالج وضع العمال المهاجرين 
ية االنسانظروف العيش والعمل غير  ةعالجتتم م 5.أو أكثر عرضة لالستغالليكونون فيها مستضعفين 
ن، من خالل إعادة التأكيد على و التي قد يواجهها العمال المهاجر  سدي والجنسي،وحاالت االستغالل الج


( 01المادة )وحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ( 9المادة )الحق في الحياة 
 (.00المادة ) السخرةأو االستعباد والعمل القسري أو  االسترقاقوحظر 


إلى تكرار بعض الحقوق الواردة في المعاهدات في االتفاقية هو تنفيذ بعض من األسباب التي دفعت 
أو /المواطنين و"في التشريعات المحلية مستخدمة مصطلحات تشير إلى  االنسانالدول معاهدات حقوق 


 6".المقيمين بحكم القانون مما يستثني الكثير من المهاجرين، ال سيما من هم في وضع غير نظامي


على أن للعمال المهاجرين الحق في  34و 32والمادتين  31إلى  02مثال، تنص المواد على سبيل ال
المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية في الدولة المعنية؛ والحق في عملية قضائية نزيهة؛ والحق في 


كما (. 0.01ة الماد)جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة ُتعَقد وفقًا للقانون 
. يحق لهم الحصول على خدمات ترجمة الئقة ومساعدة قنصلياتهم، وعدم تلقي أي عقوبات غير متكافئة


 .ية في ما يخص وضع العمال المهاجرين عند فرض العقوبةاالنساناالعتبارات  ةعاوال بد من مرا


                                    
 .2 ص اإلنسان؛ حقوق مفوضية ؛(0 مراجعة) 34 رقم وقائعال صحيفة ولجنتها؛ المهاجرين العمال بشأن الدولية االتفاقية  5
القسم " :راجع؛ 0991، هيومن رايتس واتش الدولية للمهاجريناللجنة  المهاجرين؛ حقوق اتفاقية أعضاء الحمالت بشأن دليل :الكرامة تحقيق  6


 ."مضمونهاو أهمية االتفاقية  :الثالث







مصادرة أو إتالف وثائق باإلضافة، تنص االتفاقية على حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في عدم 
وتعالج هذه (. 33المادة )؛ والحق في عدم التعرض للطرد الجماعي أو التعسفي (30المادة )هويتهم 


 .ما يواجهها العمال المهاجرون في مختلف الدول التي عادةً  االنسانالمواد مباشرة انتهاكات حقوق 


من حيث األجر  ة مع رعايا الدولة المضيفةتشدد االتفاقية كذلك على حق العمال المهاجرين في المساوا
وشروط العمل األخرى، أي أجر العمل اإلضافي، وساعات العمل، والراحة األسبوعية، وأيام العطلة 


نهاء عالقة االستخدام، وغير ذلك من شروط العمل  ؛ (32المادة )المدفوعة األجر، والسالمة، والصحة، وا 
 (.32المادة )ي النقابات وحقهم في االنضمام بحرية والمشاركة ف


؛ والحق في (37المادة )وتشتمل المساواة مع المواطنين على الحق في استحقاقات الضمان االجتماعي 
 (.39المادة )؛ والحق في الحصول على التعليم (31المادة )تلقي العناية الطبية العاجلة 


 :هي، وتنص االتفاقية على حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم


  (20المادة ) أمنشالبوشائجهم الثقافية مع دولة احترام هويتهم الثقافية واالحتفاظ 


  (. 23المادة )تحويل مداخيلهم ومدخراتهم، وأمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية لدى انتهاء إقامتهم 


  ،أن تبلغهم الدولة المعنية عن حقوقهم الواردة في هذه االتفاقية، وشروط السماح لهم بالدخول
 (.22المادة )وحقوقهم والتزاماتهم في تلك الدول 


 حقوق العمال المهاجرين الحائزين على الوثائق الالزمة أو من هم في وضع نظامي    2.2


ينص الجزء الرابع من االتفاقية على الحقوق الخاصة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين على 
تضاف هذه الحقوق إلى الحقوق المنصوص عليها في  .الوثائق الالزمة أو من هم في وضع نظامي


 (.22المادة )الجزء الثالث التي تنطبق على جميع المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين 


وتنص االتفاقية على أن من حق العمال المهاجرين الموثقين أن يتم إعالمهم بكامل الشروط التي تحكم 
قامتهم في دولة العمل باإل المادة .  )ضافة إلى األنشطة المدفوعة األجر التي يحق لهم مزاولتهادخولهم وا 


27) 


كما يحق لهم التغّيب موقتًا ألسباب تتعلق باحتياجات األسرة والتزاماتها من دون أن يكون لذلك تأثير 
؛ والحق في حرية االنتقال وحرية اختيار محل إقامتهم (21المادة )على اإلذن لهم باإلقامة أو العمل 


المادة )؛ والحق في تحويل مداخيلهم ومدخراتهم، وخصوصًا األموال الالزمة إلعالة أسرهم (29المادة )
47.) 







يحق للعمال المهاجرين الموثقين بموجب االتفاقية تكوين الجمعيات ونقابات العمال لتعزيز وحماية حقوقهم 
هم أن يشاركوا في الشؤون العامة في ؛ كما يحق ل(41المادة )االقتصادية والثقافية وغيرها من المصالح 


دولة منشئهم، وأن يدلوا بأصواتهم وأن ُينتخبوا في االنتخابات التي ُتجرى في تلك الدولة، وفقا لتشريعها 
 (.40المادة )


، تنص االتفاقية على المساواة في المعاملة في ما يتعلق 32باإلضافة إلى النطاقات المذكورة في المادة 
ضرائب والمساواة في النفاذ إلى نطاقات واسعة من الخدمات، بما في ذلك المؤسسات بفرص العمل وال


والخدمات التعليمية؛ وخدمات التوجيه والتدريب والتوظيف؛ والحصول على المسكن؛ والخدمات 
د الموا)؛ والمشاركة في الحياة الثقافية ةذاتيال اإلدارة االجتماعية والصحية؛ والتعاونيات والمؤسسات ذات


 (.22و 41و 42و 42


وتحرص االتفاقية بشكل خاص على أال يجد أفراد أسرة العامل المهاجر أنفسهم في حالة غير نظامية 
 (.21المادة )جراء الوفاة أو انفصام رابطة الزوجية 


عالوة على ذلك، باالعتماد على أذون إقامتهم أو تصاريح عملهم، يحق للعمال المهاجرين الموثقين 
وفي الحاالت التي (. 24المادة )ي المعاملة من حيث الحماية من الفصل واستحقاقات البطالة المساواة ف


في الدولة المضيفة، يحق لهم  ذعليها التشريع النافيستوفي فيها العمال المهاجرون الشروط التي ينص 
على عمل  االستفادة من النظم العامة التي تحكم العمل المخصصة لمكافحة البطالة وتسيير الحصول


 (.37و 24المادتين )بديل في حالة فقدان العمل أو غيره من األنشطة التي يزاولونها مقابل أجر 


هك رب عمله شروط عقد عمله، أن يرفع قضيته إلى السلطات ويحق للعامل المهاجر الموثق، إذا انتَ 
 ((.3)24المادة )المختصة في دولة العمل 


 اصة من العمال المهاجريناألحكام المطبقة على فئات خ    2.2


ينص الجزء الخامس من االتفاقية على حقوق فئات خاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بما في 
؛ (21المادة )؛ والعمال المتجولون (29المادة )؛ والعمال الموسميون (21المادة )ذلك عمال الحدود 


؛ والعاملون لحسابهم (23المادة )م المحدد ؛ وعمال االستخدا(20المادة )والعمال المرتبطون بمشروع 
 (.22المادة )الخاص 


ية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال االنسانتعزيز الظروف السليمة والعادلة و    2.2
 وأفراد أسرهم







إذ . وليةية والمشروعة للهجرة الداالنسانيشكل الجزء السادس من االتفاقية إطارًا للظروف السليمة والعادلة و 
 . يلخص الواجبات المحددة لكل من دول المنشأ والعبور والمقصد


المتعلقة بعملية  االنسانتشجع االتفاقية على التشاور والتعاون بين الدول المعنية لمعالجة قضايا حقوق 
هجرة العمالة، ووضع وتنفيذ سياسات الهجرة المتالئمة مع االتفاقية والتي تهدف إلى ضمان ظروف عيش 


 .عمل أفضل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم


خذ بعين الموارد ويجب األى قضايا احتياجات اليد العاملة و تلحظ االتفاقية كذلك أن مسؤوليات الدول تتعد
، "حاجات االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرها للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعنيينال"االعتبار 


 (.24المادة )على المجتمعات المعنية  فضاًل عن آثار الهجرة


 


 


 مسؤوليات الدول بموجب االتفاقية. 2


من االتفاقية تلزمان الدول  22و 22إلى أن المادتين  7تشير اللجنة الدولية لمراقبة حقوق المهاجرين
 :األطراف الحفاظ على خدمات مناسبة لجهة


 وضع وتنفيذ سياسات الهجرة 


 تعاون مع السلطات المختصة في الدول األطراف المعنيةتبادل المعلومات والتشاور وال 


 توفير المعلومات المناسبة ألرباب العمل والعمال بشأن السياسات والقوانين المتصلة بالهجرة 


  االحتياجات غيرها من توفير الخدمات القنصلية الالزمة لتلبية االحتياجات االجتماعية والثقافية و
 لمهاجرين لخاصة باا


 ف العمال المهاجرين من خالل اقتصار هذا التوظيف على الدوائر أو الهيئات العامة تنظيم توظي
التابعة للدولة المعنية ومن خالل الوكاالت الخاصة وأرباب العمل أو األشخاص الذين يتصرفون 


 .بالنيابة، رهنًا بالحصول على إذنها وموافقتها وتحت إشرافها


                                    
القسم " :راجع؛ 0991، هيومن رايتس واتش الدولية للمهاجريناللجنة  المهاجرين؛ حقوق اتفاقية ت بشأنأعضاء الحمال دليل :الكرامة تحقيق  7


 ."مضمونهاو أهمية االتفاقية  :الثالث







ف اعتماد تدابير تتعلق بالعودة المنظمة للعمال المهاجرين وأفراد وُتشجع الدول األطراف على التعاون بهد
عندما يقررون العودة أو ينتهي إذن إقامتهم أو عملهم، أو عندما يكونون في دولة "أسرهم إلى دولة المنشأ 


 (.27المادة " )العمل في وضع غير نظامي


عمليات التنقل واالستخدام غير "ف الدول األطراف بالتشاور والتعاون بهدف منع ووق 21تلزم المادة 
 :من خالل" القانونية أو السرية للعمال المهاجرين غير النظاميين


  ًاتخاذ تدابير مالئمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجًا ودخوال 


 اتخاذ تدابير للكشف عن التنقالت غير القانونية لهجرة العمالة والقضاء عليها 


 لى المسؤولين عن تنظيم أو إدارة مثل هذه التنقالت، فضاًل عن أرباب عمل فرض عقوبات ع
 .العمال المهاجرين غير النظاميين


على ضرورة أن تتخذ الدول األطراف التدابير المالئمة، حين يوجد على أراضيها ( 0)29تنص المادة 
 .لحالةعمال مهاجرون وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي، لضمان عدم استمرار هذه ا


أنه في حال نظرت الدول األطراف في إمكانية تسوية وضع ( 3)29عالوة على ذلك، تنص المادة 
العمال المهاجرين غير النظاميين لديها وفقًا للتشريع الوطني ولالتفاقات الثنائية أو المتعددة األطراف، 


ات األخرى ذات الصلة، وال تؤخذ في االعتبار ظروف دخولهم، ومدة إقامتهم في دولة العمل، واالعتبار 
  .سيما االعتبارات المتصلة بحالتهم األسرية


يفترض على الدول كذلك اتخاذ تدابير الزمة، ال تقل مؤاتاًة عن التدابير التي تنطبق على رعاياها، 
لضمان أن تكون ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم متفقة مع معايير اللياقة البدنية 


 (.71المادة )ية االنسانمة والصحة ومباد  الكرامة والسال


 


 مسؤوليات دول المنشأ ودول العمل 2.1


 :يتوجب على دول المنشأ ودول العمل ما يلي


 (22المادة )للعمال المهاجرين حول حقوقهم الواردة في هذه االتفاقية  8تقديم معلومات 


                                    
ت ويجب نشر هكذا معلوما(. 2)22المادة ) وبلغة يستطيعون فهمها  يجب توفير المعلومات المتعلقة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم مجاناً   8


 .ذات الصلةالهيئات أو المؤسسات غيرها من لآلخرين المشاركين في عملية الهجرة بما في ذلك أرباب العمل ونقابات العمال و 







 زامات الخاصة للعمال المهاجرين إنشاء مؤسسات بهدف مراعاة االحتياجات واألماني وااللت
 (.40المادة )لوا في هذه المؤسسات أن يمث  بوالسماح لهم 


  النظر في منح العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إعفاءات من الرسوم الجمركية وضرائبها فيما
يتعلق بأمتعتهم الشخصية والمنزلية، فضاًل عن المعدات الالزمة لمزاولة النشاط الذي ُيتقاضون 


 (42المادة )في دولة العمل  اً عنه أجر 


  (47المادة )ين إلى دولة منشئهم ترخيص وتسهيل تحويل مداخيل ومدخرات العمال المهاجر 


  (.41المادة )النظر في إمكانية تفادي االزدواج الضريبي للعمال المهاجرين 


باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز للدول المعنية الضغط على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغية تخليهم أو 
 (.13المادة )تنازلهم عن أي من الحقوق الناشئة عن االتفاقية 


 


 مسؤوليات دول المنشأ  2.2


وتتضمن االتفاقية بنودًا تهدف إلى حماية . يبدأ تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين من دول المنشأ
 .العمال المهجرين وأفراد أسرهم منذ البداية، بما في ذلك ما يتعلق بممارسات التوظيف ما قبل المغادرة


 :من االلتزامات المحددة، منها على دول المنشأ، أو البلدان المرسلة، مجموعة


  (1المادة )السماح لألفراد الذين يبحثون عن العمل في الخارج بمغادرة ودخول دولة منشئهم 


  ضمان تبلغ العمال المهاجرين الموثقين وأفراد أسرهم جميع الشروط المنطبقة على دخولهم
قامتهم وعملهم، فضاًل عن المتطلبات األخرى، قبل دخولهم إلى دو   (27المادة )لة العمل وا 


  ،تسهيل ممارسة حق العمال المهاجرين الموثقين وأفراد أسرهم في المشاركة في الشؤون العامة
 (40المادة )واإلدالء بأصواتهم والترشح لالنتخابات في وطنهم األم 


 توفير الخدمات القنصلية والخدمات األخرى الالزمة لتلبية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية 
   ((3)22المادة )والثقافية واالحتياجات األخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم 


  تنظيم استخدام العمال للعمل في الخارج من خالل حصره بالدوائر أو الهيئات العامة؛ والتوظيف
من خالل الوكاالت وأرباب العمل أو األشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم رهنا باإلذن 


 (22المادة )اإلشراف والموافقة و 







  مساعدة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما فيهم المهاجرين غير النظاميين، على العودة
المنظمة إلى وطنهم، ويشتمل ذلك على اتخاذ التدابير المالئمة لتعزيز األحوال االقتصادية 


عادة إدماجهم إدماجًا اجتماعيًا وثقافياً   (.27المادة ) المناسبة الستقرارهم من جديد وا 


 مسؤوليات دول العمل 2.2


ترتكز حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في دول العمل على مبدأ عدم التمييز الراسخ، بما في 
 .ذلك ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، فضاًل عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية


 :لة، مجموعة من االلتزامات المحددة، منهاعلى دول العمل، أو البلدان المستقب


  (00و  01و 9المواد )حماية حرية وأمن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 


 ،من  توفير الحماية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك المقبوض عليهم أو المحتجزين
فين العموميين أو العنف وأشكال أخرى من المضايقات على يد األشخاص العاديين أو الموظ


 (07و 02المادة )الجماعات أو المؤسسات 


  ضمان اتفاق ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين مع معايير اللياقة البدنية والسالمة والصحة
 (71المادة )ية االنسانومباد  الكرامة 


 ضمان عدم حرمان العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من ممتلكاتهم تعسفًا، وفي حال صودرت 
 (02المادة )مالئم التعويض الممتلكاتهم بمقتضى قوانين دولة العمل يحق لهم تلقي 


 ؛ ومن(01المادة )الدولة المعنية أمام المحاكم  م مع رعايالعمال المهاجرين وأفراد أسرها مساواة 
؛ والوصول إلى الخدمات التعليمية، والتدريب المهني، (32المادة )حيث األجر وشروط العمل 


؛ ومن حيث الحصول (42المادة )جيه والتوظيف، والمسكن والخدمات االجتماعية والصحية والتو 
 (37المادة )على الضمان االجتماعي 


  توفير التعليم، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي، ألطفال العمال المهاجرين، بما فيهم أطفال
 (21ادة الم)العمال غير الموثقين، على أساس المساواة مع رعايا الدول 


  السماح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم باالنضمام إلى النقابات والجمعيات بقصد حماية حقوقهم
 (32المادة )االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوقهم األخرى 


  قامتهم على ضمان عدم مصادرة أو إتالف وثائق هويات العمال المهاجرين وتصاريح عملهم وا 
النظر في  (34المادة )، وعدم إتالف جواز سفرهم على يد أي كان يد أشخاص غير مفوضين







المادة )إمكانية السماح ألفراد أسرة العامل المهاجر باالنضمام إليه، بهدف حماية وحدة األسرة 
44.) 


 مسؤوليات الدول األطراف في إعداد التقارير  2.2


ديم تقرير حول التدابير التشريعية والقضائية الدول األطراف تق 72بهدف رصد تنفيذ االتفاقية، تلزم المادة 
 .واإلدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية


ويجب تقديم التقرير بعد سنة من بدء سريان مفعول االتفاقية بالنسبة للدولة، ثم مرة كل خمس سنوات بعد 
 .حظات ختامية حول التقريروتقدم اللجنة، بعد االطالع على تقرير الدولة، مال. ذلك


يقدم الفصل الحادي عشر معلومات إضافية حول عملية إعداد التقارير، بما في ذلك الدور الذي قد تؤديه 
 .االنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق 


 جنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهملال.    2


اللجنة المعنية بحماية  73لى عاتق الدول األطراف، أنشأت المادة على الرغم من أن تنفيذ االتفاقية يقع ع
 ".لغرض مراجعة تطبيق هذه االتفاقية"حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 


وينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري، مع إيالء االعتبار للتوزيع . خبيرًا مستقالً  04وتتألف اللجنة من 
. في ذلك كل من دول المنشأ ودول العمل، ولتمثيل النظم القانونية العالمية الرئيسةالجغرافي العادل، بما 


 .ويعمل األعضاء بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لمدة أربع سنوات


من  74ونظرًا لدور منظمة العمل الدولية التقليدي في حماية حقوق العمال المهاجرين، تشجع المادة 
كما تقدم التقارير التي تسلمها الدول األطراف إلى منظمة . بين اللجنة والمنظمةاالتفاقية التعاون الوثيق 


العمل الدولية بصفة استشارية، لغرض االستفادة من خبرات المنظمة لمعالجة القضايا ذات الصلة التي 
 .تناولهاالتقارير


 عملية تقديم التقارير بموجب المعاهدة    2.1


قديم التقارير يلزم الدول األطراف تقديم تقارير حول امتثالهم وتنفيذهم تضع االتفاقية إجراًء خاصًا بت
 .اللتزامات المعاهدة







لجنة لتنظر فيها إلى المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف الالتقرير خالل جلسة علنية تعقدها يدرس 
والمنظمات غير  االنسانوالمعلومات الواردة من مصادر أخرى، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق 


 9.الحكومية


بناء على هذه العملية، تقدم اللجنة مالحظاتها الختامية التي تغطي كاًل من الجوانب اإليجابية لتنفيذ 
 .الدولة لالتفاقية، والنطاقات التي توصي الدولة باتخاذ المزيد من التدابير بشأنها


ث تغيير إيجابي على أساس تدريجي، والمقصود من عملية تقديم التقارير بموجب المعاهدة هو إحدا
 .إضافة إلى خطوات تتخذها الدولة لتنفيذ توصيات اللجنة المشاركة خالل جلسات تقديم التقارير الالحقة


يمكن أن تعتبر هذه القضايا، وتوصيات العمل المقدمة، جزءًا من مشاركة الدولة في المراجعة الدورية 
 (.فصل الحادي عشرللمزيد من المعلومات راجع ال)الشاملة 


 إجراء الشكاوى الفردية 2.2


، أنها تعترف بأهلية اللجنة في تلقي والنظر 77يجوز لدولة طرف في االتفاقية أن تعلن، بموجب المادة 
بموجب  وزاعمين بأن حقوقهم الممنوحة لهم بة عن أفراد يخضعون لسلطة الدولةفي الشكاوى من أو بالنيا


ويجوز للجنة أن تطلب تفسيرات كتابية وأن تحدد أراءها بعد النظر في . كاالتفاقية قد تعرضت لالنتها
ويصبح إجراء البيانات الفردية نافذًا إذا أصدرت الدول األطراف عشرة . جميع المعلومات المتوفرة


 10.إعالنات


 تعليقات عامة  2.2


ل نطاقات اهتمام يجوز للجنة، على غرار هيئات المعاهدة األخرى، وضع ونشر تعليقات عامة تتناو 
واعتمدت االتفاقية في . محددة أو تقديم توجيه تفسيري حول مضمون بعض الحقوق المحددة في االتفاقية


 11.فبراير أول تعليق عام بشأن حقوق العمال المنزليين المهاجرين/شباط


ين التي وضعتها يوفر الفصل الثالث مزيدًا من المعلومات حول التعليقات العامة المتعلقة بالعمال المهاجر 
 .االنسانغيرها من هيئات معاهدات حقوق 


                                    
وحقوق كارال إيدلينبوس؛ الهجرة ": أفراد أسرهمجميع العمال المهاجرين و  حقوق االتفاقية الدولية لحمايةتنفيذ المهاجرين و  اللجنة المعنية بالعمال"  9


رين)وبول دي غوتشتنير وأنطوان بيكو  المهاجرين؛ ريزارد كولوينسكي، حقوق العمال المتحدة بشأنإتفاقية األمم   :االنسان األمم منظمة . (المحرِّ
 .3119، كامبريدج مطبعة جامعة / والثقافة والعلم المتحدة للتربية


 .3100مايو /وافقت دولتان على هذا اإلجراء في أيار 10
11  CMW/C/GC/1. 







 العمال المهاجرين واالتفاقية بشانالمفاهيم المغلوطة .   5


 إن التصديق على االتفاقية سيؤدي إلى تدفق العمال المهاجرين.   1


 مهاجرًا على الرغم من أن االتفاقية تحمي حقوق العمال المهاجرين، فإنها ال تخول الفرد أن يصبح عامالً 
إذ أن التصديق على االتفاقية ال يعني أن تجبر الدولة على قبول المزيد من العمال . في دولة أجنبية


ليس في هذه االتفاقية ما يمس "على أنه  79وتنص المادة . وحدهاالمهاجرين؛ ويعود هذا القرار للدولة 
 ".ل المهاجرين وأفراد أسرهم إليهاحق كل دولة طرف في أن تحدِّد المعايير المنظِّمة لدخول العما


 يستولي العمال المهاجرون على وظائف المواطنين.    2


لطالما ساد االعتقاد بأن العمال المهاجرين  يشغلون القطاعات التي لم يشغلها العمال المحليون بشكل 
حقوق ومعايير  وتعتبر االتفاقية في الواقع مفيدة للعمال المحليين إذ أنها تضمن الحفاظ على. مناسب


العمل األساسية للجميع، وتضمن بالتالي أال يكون العمال المهاجرون أكثر جاذبية ألرباب العمل 
بقة طال تكون حقوق العمال المهاجرين مالمحتملين، بسبب إمكانية استغاللهم، كما هي الحال حين 


 . بصورة صحيحة


 يتسبب العمال المهاجرون بالبطالة.   2


ع، أعداد المهاجرين المتزايدة في المجتمع النمو االقتصادي من خالل خلق المزيد من ُتحفز، في الواق
 .فرص العمل للجميع


 يستنزف العمال المهاجرون موارد الحكومة.    2


ذا لم يوث ق العمال . يساهم العمال المهاجرون الموثقون في الدول المضيفة من خالل دفعهم الضرائب وا 
لذلك ُيعد . لى األرجح أنهم لن يكون مسجلين لدى الحكومة ألغراض ضريبيةالمهاجرون بشكل صحيح فع


من مصلحة الحكومات تنفيذ االتفاقية كي يوثق جميع العمال المهاجرين بشكل صحيح ويساهموا بالتالي 
 .من خالل دفع الضرائب


 


 يتسبب العمال المهاجرون بخفض األجور.   5


ى لقاء االتيان بالعمل نفسه إذا تم توثيقهم واالعتراف بهم كما ال يتلقى العمال المهاجرون أجورًا أدن
وهم يعطون انطباعًا بأنهم يتسببون بخفض األجور بسبب ميلهم ببساطة للعمل في وظائف أدنى . ينبغي


 .دخاًل من الوظائف التي يشغلها  بقية السكان عادةً 







 م بغير المواطنينتضيف االتفاقية أعباًء جديدة على عاتق الدول باالهتما.    6


العمال المهاجرين حقوقًا اقتصادية واجتماعية معينة، فإنها ال تتعدى  نحم على الرغم من أن االتفاقية ُتلزم
 .الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي القائم


 تلزم االتفاقية الدول منح جميع المهاجرين النظاميين الحق في لم شمل األسرة.    7


بحسب ما تراه مناسبًا لتيسير لم "من االتفاقية الدول األطراف باتخاذ هكذا تدابير  44لمادة بالكاد تلزم ا
األمر الذي يترك ". وكذلك بأوالدهم المعالين القّصر غير المتزوجين... شمل العمال المهاجرين بأزواجهم


 .ةوال يفرض أي تدابير ملموس" المناسبة"للدولة الحرية في تحديد ماهية التدابير 


 جريناينص القانون الدولي القائم بالفعل على حقوق العمال المه.     8


المنصوص عليها في المعاهدات  االنسانعلى الرغم من أن االتفاقية تكرر الكثير من معايير حقوق 
القائمة، فإن الرقم الكلي للعمال المهاجرين حول العالم اليوم يجعل من هذه المسألة مسألًة تستحق أن 


من أجلها وثيقًة قانونيًة خاصًة بها، على غرار الفئات المستضعفة األخرى كالنساء، واألطفال  يصدر
 .واألشخاص ذوي اإلعاقة


 


 الفصل الثاني: النقاط األساسية


  عنتنص االتفاقية على مجموعة واسعة من الحقوق العائدة إلى العمال المهاجرين بصرف النظر 
 االنسانهذه الحقوق تلك المدرجة في معاهدات حقوق  وتكرر الكثير من. وضعهم كمهاجرين


 .األساسية


  تتضمن االتفاقية سبل حماية تستجيب لحاالت محددة قد يواجهها العمال المهاجرون وأفراد
 .االنسانأسرهم، ال سيما تلك التي تتركهم عرضة لالستغالل أو النتهاكات حقوق 


 بحقوق خاصة بموجب االتفاقية، إضافة إلى  جرون الموثقون وأفراد أسرهمايتمتع العمال المه
 .الحقوق التي تنطبق على جميع العمال المهاجرين


 تلتزم دول المنشأ ودول المقصد باحترام وحماية وتأدية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 


 ولتقديم تنشئ االتفاقية هيئة معاهدة لمراجعة التقارير التي تعدها الدول بشأن امتثالها باالتفاقية ،
ويكون باستطاعة األفراد تقديم . توصيات بغية تشجيع الدول على اتخاذ المزيد من االجراءات







إلى هيئة المعاهدة بمجرد قبول عدد كاف من الدول هذا  االنسانشكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق 
  .اإلجراء


 لمزيد من االطالع


هيومن رايتس واتش الدولية اللجنة  ؛المهاجرين وقحق اتفاقية أعضاء الحمالت بشأن دليل :الكرامة تحقيق
 ."مضمونهاو أهمية االتفاقية  :القسم الثالث" :راجع؛ 0991، للمهاجرين


 
؛ اللجنة التوجيهية وأفراد أسرهم المهاجرين االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال: دليل التصديق


 ٠٢٠٢ن؛ الدولية لحملة التصديق على اتفاقية حقوق المهاجري
 


؛ ريزارد كلوينسكي؛ بول دي إتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق العمال المهاجرين: الهجرة وحقوق االنسان
مطبعة جامعة كامبريدج؛  ̸، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (منّقح)غوتشتنير وأنطوان بيكو 


3119 
 


وأفراد أسرهم؛ مراجعة  وق جميع العمال المهاجرينإتفاقية األمم المتحدة بشأن حماية حق :إصدار خاص
 مركز دراسات الهجرة في نيو يورك (94، العدد 32الجزء )0990الهجرة الدولية 


 
 إفعل مجموعة :اإلنسان المعاهدات الدولية لحقوق بواسطة المهاجرين وأفراد أسرهم حماية العمال تعزيز


 .3112 ؛الدولية للهجرةالكاثوليكية  اللجنة، جرانج مارييت؛ ذلك بنفسك
  


المفوضية السامية  (0منقح ) 34صحيفة الوقائع رقم  :ولجنتها المهاجرين بشأن العمال االتفاقية الدولية
  3112لحقوق االنسان؛ 


 








  


  يــل الدولــر العمــمؤتم


  ٢٠١التوصية رقم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 Recommendation No. 201  


 توصية العمل الالئق للعمال المنزليين


  إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،


المائة في حيث عقد دورته  ،وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف
  ، ٢٠١١ يونيه/ حزيراناألول من 


  ،٢٠١١وإذ اعتمد اتفاقية العمال المنزليين، 


وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين، وهو البند الرابع من 
  الدورة، جدول أعمال هذه 


  ؛ ٢٠١١وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل توصية تكّمل اتفاقية العمال المنزليين، 


يونيه من عام ألفين وأحد عشر، التوصية التالية / من حزيران السادس عشريعتمد في هذا اليوم 
  . ٢٠١١التي ستسمى توصية العمال المنزليين، 


وينبغي ") االتفاقية(" ٢٠١١تكمل أحكام هذه التوصية أحكام اتفاقية العمال المنزليين،   .١
  . النظر فيها باالقتران مع تلك األحكام


عند اتخاذ تدابير لضمان أن يتمتع العمال المنزليون بالحرية النقابية واإلقرار الفعلي   .٢
  :ما يليبحق المفاوضة الجماعية، ينبغي للدول األعضاء القيام ب


تحديد وإزالة أية قيود تشريعية أو إدارية أو غيرها من العوائق المطروحة أمام حق العمال   )أ(
المنزليين في إنشاء منظماتهم أو االنضمام إلى منظمات للعمال من اختيارهم، وأمام حق 
منظمات العمال المنزليين في االنضمام إلى منظمات العمال أو اتحاداتهم أو اتحاداتهم 


  العامة؛


إيالء العناية التخاذ أو دعم التدابير الرامية إلى تعزيز قدرة منظمات العمال ومنظمات   )ب(
أصحاب العمل والمنظمات الممثلة للعمال المنزليين ومنظمات أصحاب عمل العمال 
المنزليين، من أجل تعزيز مصالح أعضائها على نحو فعال، شريطة حماية استقالل 


  .نظمات في جميع األوقات وضمن القانونواستقاللية هذه الم


عند اتخاذ تدابير ترمي إلى القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة، ينبغي للدول   .٣
  :األعضاء، تمشيًا مع معايير العمل الدولية، أن تقوم بجملة أمور منها


البيانات الشخصية تتحقق من أن ترتيبات االختبار الطبي المرتبط بالعمل تحترم مبدأ سرية   )أ(
والحياة الخاصة للعمال المنزليين؛ وتتماشى مع مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية 


وغيرها من المعايير الدولية ذات ) ١٩٩٧(، "حماية البيانات الشخصية للعمال"بشأن 
  الصلة بحماية البيانات؛
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  تمنع أي تمييز يرتبط بمثل هذا االختبار؛  )ب(


أن يخضع الختبار فيروس نقص المناعة البشرية أو  المنزلي من العامل تضمن أّال يشترط  )ج(
  .الحمل، أو أن يفشي معلومات عن وضعه إزاء فيروس نقص المناعة البشرية أو الحمل


ينبغي للدول األعضاء التي تنظر في إجراء االختبار الطبي للعمال المنزليين، أن   .٤
  :تراعي ما يلي


المتعلقة بالصحة العامة ألفراد األسر وللعمال المنزليين بشأن المشاآل إتاحة المعلومات   )أ(
الرئيسية ذات الصلة بالصحة واألمراض التي تستدعي، حسب آل سياق وطني، إجراء 


  اختبار طبي؛


إتاحة المعلومات ألفراد األسر وللعمال المنزليين بشأن االختبار الطبي الطوعي والمعالجة   )ب(
لصحة والنظافة الجيدة، بما يتمشى مع مبادرات الصحة العامة لصالح الطبية وممارسات ا
  المجتمع عمومًا؛


بالنسبة إلى االختبار الطبي المرتبط بالعمل، تكون  تنشر معلومات عن أفضل الممارسا  )ج(
  .مكيفة بشكل مناسب لتتجلى فيها الطبيعة الخاصة للعمل المنزلي


عاة أحكام اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ينبغي للدول األعضاء، بعد مرا  )١(  .٥
، أن تحدد أنواع العمل المنزلي، التي )١٩٠رقم (، والتوصية ذات الصلة )١٨٢ رقم( ١٩٩٩


يحتمل بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تؤدى فيها، أن تلحق األذى بصحة األطفال أو سالمتهم أو 
  .ه وأن تقضي عليهاأخالقهم، آما ينبغي أن تحظر أنواع عمل األطفال هذ


عند تنظيم ظروف عمل العمال المنزليين ومعيشتهم، ينبغي للدول األعضاء أن تولي   )٢(
عامًا وأعلى من الحد  ١٨اهتمامًا خاصًا الحتياجات العمال المنزليين الذين تكون سنهم أدنى من 


، وأن تتخذ تدابير األدنى لسن القبول في االستخدام، آما تنص عليه القوانين واللوائح الوطنية
  :لحمايتهم، بما في ذلك عن طريق ما يلي


تحديد ساعات العمل تحديدًا صارمًا لضمان توفير وقت آاٍف للراحة والتعليم والتدريب   )أ(
  واألنشطة الترفيهية والعالقات العائلية؛


  حظر العمل ليًال؛  )ب(


  م نفسيًا؛فرض قيود على العمل المتطلب على نحو مفرط، سواء بدنيًا أ  )ج(


  .عملهم وعيشهم ظروفإنشاء أو تعزيز آليات لرصد   )د(


ينبغي للدول األعضاء، عند الضرورة، أن توفر المساعدة المناسبة لضمان أن   )١(  .٦
  .يفهم العمال المنزليون مضمون شروط وظروف عملهم


وظروف  من االتفاقية، ينبغي لشروط ٧باإلضافة إلى المواصفات الواردة في المادة   )٢(
  :العمل أن تتضمن آذلك ما يلي


  وصف للمهام؛  )أ(


  اإلجازة المرضية وأي إجازة شخصية أخرى، إن آانت مطبقة؛  )ب(


معدل دفع أو تعويض ساعات العمل اإلضافية والبقاء في االحتياط بما يتماشى مع المادة   )ج(
  من االتفاقية؛) ٣(١٠
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  أي مدفوعات أخرى يحق للعامل المنزلي بها؛  )د(


  أي مدفوعات عينية وقيمتها النقدية؛  )ه(


  تفاصيل أي مأوى مقدم؛  )و(


  .أي استقطاعات مسموح بها من أجر العامل  )ز(


ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في وضع عقد عمل نموذجي للعمل المنزلي،   )٣(
المنظمات بالتشاور مع المنظمات األآثر تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع 


  .الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب عمل العمال المنزليين


ينبغي أن يكون العقد النموذجي متاحًا مجانًا وفي جميع األوقات، للعمال المنزليين   )٤(
  .وألصحاب العمل وللمنظمات التمثيلية وللجمهور عمومًا


آليات لحماية العمال المنزليين من اإلساءة ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في إرساء   .٧
  :والمضايقة والعنف، من قبيل


إنشاء آليات يمكن للعمال المنزليين الوصول إليها لتقديم الشكاوى بغية اإلبالغ عن حاالت   )أ(
  اإلساءة والمضايقة والعنف؛


قاضاة التأآد من أّن جميع شكاوى اإلساءة والمضايقة والعنف تخضع للتحقيق فيها وم  )ب(
  مرتكبيها، حسب مقتضى الحال؛


إنشاء برامج إلعادة إسكان العمال المنزليين المعرضين لإلساءة والمضايقة والعنف، بعيدًا   )ج(
  .عن األسرة، وإعادة تأهيلهم، بما في ذلك توفير المأوى المؤقت والرعاية الصحية لهم


فترات البقاء في االحتياط، ينبغي لساعات العمل، بما فيها الساعات اإلضافية و  )١(  .٨
من االتفاقية، أن تسجل على نحو دقيق، وينبغي أن تكون هذه المعلومات ) ٣(١٠وفقًا للمادة 


  .متاحة بحرية للعامل المنزلي


ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في توفير إرشاد عملي في هذا الصدد، بالتشاور مع   )٢(
مال، وحيثما وجدت، المنظمات الممثلة للعمال أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللع


  . المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب عمل العمال المنزليين


فيما يتعلق بالفترات التي ال يكون فيها العمال المنزليون أحرارًا في التصرف   )١(  .٩
رات وقت االحتياط فت(بوقتهم آما يحلو لهم ويبقون رهن إشارة األسرة لتلبية احتياجاتها المحتملة 


، ينبغي للدول األعضاء، في المدى الذي تحدده القوانين واللوائح الوطنية أو )أو تحت الطلب
  :االتفاقات الجماعية، أن تنظم ما يلي


العدد األقصى لساعات العمل في األسبوع أو الشهر أو السنة، التي قد ُيطلب من العامل   )أ(
  والطرق التي قد تحتسب بها هذه الساعات؛ المنزلي أن يبقى خاللها في االحتياط


فترة الراحة التعويضية التي يحق للعامل المنزلي بها، إذا تعرضت فترة الراحة العادية   )ب(
  لالنقطاع بسبب البقاء في االحتياط؛


  .معدل األجر الذي ينبغي دفعه عن ساعات البقاء في االحتياط  )ج(







  


 


- 4 - 


ن يؤدون مهامهم العادية ليًال، ومع مراعاة القيود فيما يتعلق بالعمال المنزليين الذي  )٢(
التي تتأتى عن العمل الليلي، ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في وضع تدابير مشابهة لتلك 


  ).١(٩المحددة في الفقرة الفرعية 


ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير لضمان أن يكون من حق العمال المنزليين   .١٠
راحة مناسبة خالل يوم العمل، بما يسمح لهم بتناول وجبات الطعام الحصول على فترات 


  .والتوقف القصير عن العمل


  .ساعة متعاقبة على األقل ٢٤ينبغي أن تكون فترة الراحة األسبوعية   )١(  .١١


ينبغي أن يكون يوم الراحة األسبوعية يومًا محددًا باتفاق األطراف، تمشيًا مع   )٢(
الوطنية أو االتفاقات الجماعية ومع مراعاة متطلبات العمل والمتطلبات الثقافية القوانين واللوائح 


  .والدينية واالجتماعية للعامل المنزلي


حيثما تنص القوانين واللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية على فترة راحة أسبوعية   )٣(
 ١٤ينبغي لمثل هذه الفترة أال تتجاوز تتجمع على فترة تتجاوز سبعة أيام بالنسبة للعمال عمومًا، 


  .يومًا بالنسبة للعمال المنزليين


ينبغي للقوانين واللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية أن تحدد األسباب التي يمكن   .١٢
أن ُيطلب على أساسها من العمال المنزليين العمل خالل فترة الراحة اليومية أو األسبوعية، وأن 


  .احة تعويضية مناسبة، بصرف النظر عن أي تعويض ماليتنص على فترة ر


ال ينبغي اعتبار الوقت الذي يقضيه العمال المنزليون في مرافقة أفراد األسرة في   .١٣
  .إجازة جزءًا من إجازتهم السنوية مدفوعة األجر


عند النص على دفع جزء محدد من األجر عينًا، ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في   .١٤
  :يليما 


وضع حد إجمالي لنسبة األجر، التي يمكن أن تدفع عينًا، بحيث ال يتدنى بال مبرر األجر   )أ(
  الضروري إلعالة العمال المنزليين وعائالتهم؛


احتساب القيمة النقدية للمدفوعات العينية باالستناد إلى معايير موضوعية من قبيل القيمة   )ب(
  تحددها السلطات العامة، حسب مقتضى الحال؛السوقية وسعر أو أسعار التكلفة التي 


حصر المدفوعات العينية بتلك التي تتناسب بشكل واضح مع االستخدام الشخصي للعامل   )ج(
  المنزلي ومصلحته، مثل الغذاء والمأوى؛


التأآد، عن الطلب من العامل المنزلي العيش في مأوى توفره األسرة، من عدم إجراء أي   )د(
  لمأوى من األجر، ما لم يوافق العامل على ذلك؛استقطاع يتعلق با


التأآد من عدم اعتبار المواد المرتبطة مباشرة بأداء العمل المنزلي، مثل البزات أو   )ه(
األدوات أو معدات الحماية وتنظيفها وصيانتها، بمثابة مدفوعات عينية وعدم استقطاع 


  . تكاليفها من أجر العامل المنزلي


ُيعطى العمال المنزليون في آل مرة يتم الدفع فيها بيانًا خطيًا مفهومًا  ينبغي أن  )١(  .١٥
بسهولة عن آامل المدفوعات المستحقة لهم والمبلغ المحدد ألي استقطاعات قد تكون أجريت 


  .وغرض هذه االستقطاعات
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  .عند إنهاء االستخدام، ينبغي تسديد المدفوعات المستحقة فورًا  )٢(


األعضاء أن تتخذ تدابير تضمن تمتع العمال المنزليين بظروف ال تقل ينبغي للدول   .١٦
مؤاتاة عن ظروف العمال عمومًا فيما يتعلق بحماية مستحقات العمال في حالة إعسار صاحب 


  .العمل أو وفاته


ينبغي عند تقديم المأوى والغذاء وبعد  مراعاة الظروف الوطنية، أن يشمل ذلك ما   .١٧
  :يلي


تقلة خاصة مجهزة بقفل ومفتاح يعطى للعامل المنزلي وتكون مؤثثة على نحو غرفة مس  )أ(
  مناسب وتتمتع بتهوية مالئمة؛


  الوصول إلى المرافق الصحية المناسبة، سواء أآانت مشترآة أو خاصة؛  )ب(


إضاءة مناسبة، وحسب مقتضى الحال، التدفئة والهواء المكيف تماشيًا مع الظروف السائدة   )ج(
  نزل؛داخل الم


وجبات طعام جيدة النوعية وبكميات آافية تتالءم إلى حد معقول مع المتطلبات الثقافية   )د(
  .والدينية، إن وجدت، للعامل المنزلي المعني


في حالة إنهاء االستخدام بمبادرة من صاحب العمل، ألسباب غير سوء التصرف   .١٨
منزل صاحب العمل فترة إخطار معقولة الجسيم، ينبغي منح العمال المنزليين الذين يعيشون في 


  .وفترة توقف معقولة خالل فترة اإلخطار هذه لتمكينهم من البحث عن عمل ومكان إقامة جديدين


ينبغي للدول األعضاء، بالتشاور مع المنظمات األآثر تمثيًال ألصحاب العمل   .١٩
منظمات الممثلة ألصحاب وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين وال


  :عمل العمال المنزليين، اتخاذ تدابير ترمي إلى ما يلي


حماية العمال المنزليين، حيثما آان ذلك معقوًال عمليًا، للقضاء على المخاطر واألخطار   )أ(
المرتبطة بالعمل أو التخفيف منها إلى أدنى حد، بغية تجنب اإلصابات واألمراض وحاالت 


  سالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل األسري؛الوفاة وتعزيز ال


من االتفاقية، وفرض  ١٧توفير نظام مالئم ومناسب لتفتيش العمل، يتمشى مع المادة   )ب(
  عقوبات مناسبة عند انتهاك قوانين ولوائح السالمة والصحة المهنيتين؛


بالعمل  إرساء إجراءات لجمع ونشر اإلحصاءات عن الحوادث واألمراض المرتبطة  )ج(
المنزلي، وإحصاءات أخرى ُينظر إليها على أنها تساهم في الوقاية من المخاطر 


  واإلصابات ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنيتين؛


تقديم اإلرشاد بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك الجوانب األرغونومية   )د(
  ومعدات الحماية؛


توجيهية بشأن اشتراطات السالمة والصحة المهنيتين وضع برامج للتدريب ونشر مبادئ   )ه(
  .الخاصة بالعمل المنزلي


ينبغي للدول األعضاء، تمشيًا مع القوانين واللوائح الوطنية، أن تبحث في   )١(  .٢٠
وسائل لتسهيل دفع اشتراآات الضمان االجتماعي، بما في ذلك ما يتعلق بالعمال المنزليين 


  .ل، مثًال من خالل نظام مدفوعات مبسطالعاملين لدى عدة أصحاب عم
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ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف   )٢(
لكي توفر للعمال المنزليين المهاجرين تغطيتهم باتفاقات من قبيل اتفاقات المساواة في المعاملة 


لحصول على مستحقات الضمان االجتماعي فيما يتعلق بالضمان االجتماعي، باإلضافة إلى ا
  . والحفاظ عليها أو إمكانية نقلها


ينبغي النظر في القيمة النقدية للمدفوعات العينية على النحو الواجب ألغراض   )٣(
الضمان االجتماعي، بما في ذلك فيما يتعلق بمساهمة أصحاب العمل ومستحقات العمال 


 .المنزليين


األعضاء أن تنظر في اتخاذ تدابير إضافية لتضمن الحماية الفعالة ينبغي للدول   )١(  .٢١
  :للعمال المنزليين، وتحديدًا للعمال المنزليين المهاجرين، من قبيل


إنشاء خدمة هاتفية وطنية مزودة بخدمات الترجمة الفورية لصالح العمال المنزليين الذين   )أ(
  يحتاجون إلى المساعدة؛


من االتفاقية، النص على نظام للقيام بزيارات سابقة للتوظيف، لألسر  ١٧تمشيًا مع المادة   )ب(
  المزمع أن يعمل لديها العمال المنزليون المهاجرون؛


  إنشاء شبكة إسكان للطوارئ؛  )ج(


استثارة وعي أصحاب العمل بواجباتهم من خالل توفير معلومات بشأن الممارسات الجيدة   )د(
اللتزامات بموجب قانون الهجرة والعمالة فيما يخص في استخدام العمال المنزليين وا


العمال المنزليين المهاجرين وترتيبات اإلنفاذ والعقوبات المطبقة في حاالت االنتهاك، 
  وخدمات المساعدة المتاحة أمام العمال المنزليين وأصحاب عملهم؛


لى إقامة دعاوى ضمان سبل لجوء العمال المنزليين إلى آليات تقديم الشكاوى وقدرتهم ع  )ه(
مدنية أو جنائية سواء خالل فترة استخدامهم أو بعدها، بصرف النظر عن مغادرتهم البلد 


  المعني؛


إنشاء خدمة توعية عامة إلطالع العمال المنزليين، بلغات يفهمونها، على حقوقهم وعلى   )و(
انونية القوانين واللوائح ذات الصلة وعلى آليات تقديم الشكاوى وطرق االنتصاف الق


المتاحة، بشأن العمالة وقانون الهجرة على حد سواء، والحماية القانونية من جرائم من قبيل 
العنف واالتجار باألشخاص والحرمان من الحرية وتزويدهم بأي معلومات أخرى مجدية 


  .قد يطلبونها


تساعد  ينبغي للدول األعضاء التي هي من بلدان منشأ العمال المنزليين المهاجرين أن  )٢(
على توفير الحماية الفعالة لحقوق هؤالء العمال، عن طريق إبالغهم بحقوقهم قبل مغادرة البلد 
وإنشاء صناديق مساعدة قانونية وخدمات اجتماعية وخدمات قنصلية متخصصة وبواسطة أي 


  .تدابير مالئمة أخرى


ألصحاب العمل ينبغي للدول األعضاء، بعد التشاور مع المنظمات األآثر تمثيًال   .٢٢
وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين ومنظمات أصحاب عمل العمال 
المنزليين، أن تنظر، عن طريق القوانين أو اللوائح أو تدابير أخرى، في تحديد الشروط التي 


لعمال أي يحق للعمال المنزليين المهاجرين بموجبها في اإلعادة إلى الوطن دون أن يتكبد ا
  .تكاليف، عند انتهاء أو إنهاء عقد العمل الذي عينوا من أجله
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ينبغي للدول األعضاء أن تعزز الممارسات الجيدة من جانب وآاالت االستخدام   .٢٣
الخاصة فيما يتعلق بالعمال المنزليين، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون، مع مراعاة 


وتوصية ) ١٨١رقم ( ١٩٩٧اتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة، المبادئ والُنهج الواردة في 
  ).١٨٨ رقم( ١٩٩٧وآاالت االستخدام الخاصة، 


يمكن للدول األعضاء، بقدر ما يكون ذلك متماشيًا مع القوانين والممارسات الوطنية   .٢٤
موظفين بشأن احترام الحياة الخاصة، أن تنظر في الظروف التي ُيسمح فيها لمفتشي العمل أو 


  .، بدخول األماآن التي يؤدى فيها العمليآخرين مكلفين بإنفاذ األحكام المطبقة على العمل المنزل


ينبغي للدول األعضاء، بالتشاور مع المنظمات األآثر تمثيًال ألصحاب العمل   )١(  .٢٥
صحاب وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة أل


  :عمل العمال المنزليين، أن تضع سياسات وبرامج من شأنها أن


تشجع التطور المستمر في آفاءات العمال المنزليين ومؤهالتهم، بما في ذلك التدريب لمحو   )أ(
  األمية حسب مقتضى الحال، بهدف تعزيز فرص مسارهم المهني والوظيفي؛


  لتوازن بين العمل والحياة؛تلبي احتياجات العمال المنزليين في تحقيق ا  )ب(
تضمن مراعاة شواغل العمال المنزليين وحقوقهم في سياق الجهود المبذولة بشكل أعم   )ج(


  .للتوفيق بين العمل والمسؤوليات األسرية


ينبغي للدول األعضاء، بعد التشاور مع المنظمات األآثر تمثيًال ألصحاب العمل   )٢(
الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب  وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات


عمل العمال المنزليين، أن تضع مؤشرات ونظم قياس مالئمة لتعزيز قدرة مكاتب اإلحصاء 
الوطنية على جمع البيانات الضرورية بفعالية لدعم عملية صنع السياسات المتعلقة بالعمل 


  .المنزلي على نحو فعال


األعضاء أن تنظر في التعاون فيما بينها لضمان التطبيق الفعال ينبغي للدول   )١(  .٢٦
 .، ولهذه التوصية، على العمال المنزليين المهاجرين٢٠١١التفاقية العمال المنزليين، 


ينبغي للدول األعضاء أن تتعاون على األصعدة الثنائية واإلقليمية والعالمية بغرض   )٢(
ما في المسائل المتعلقة بمنع العمل الجبري واالتجار تعزيز حماية العمال المنزليين، ال سي


باألشخاص، والحصول على الضمان االجتماعي ورصد أنشطة وآاالت االستخدام الخاصة التي 
في بلٍد آخر، ونشر الممارسات الجيدة وجمع اإلحصاءات  نتوّظف أشخاصًا للعمل آعمال منزليي


  .بشأن العمل المنزلي


ء أن تتخذ الخطوات المناسبة لتساعد بعضها بعضًا في إنفاذ ينبغي للدول األعضا  )٣(
أحكام االتفاقية بواسطة التعاون الدولي المعزز أو المساعدة الدولية المعززة، أو بواسطتهما معًا، 
بما في ذلك تقديم الدعم للتنمية االقتصادية واالجتماعية ولبرامج استئصال الفقر وتوفير التعليم 


  .للجميع


  :ياق الحصانة الدبلوماسية، ينبغي للدول األعضاء أن تنظر فيما يليفي س  )٤(


اعتماد سياسات ومدونات سلوك من أجل موظفي السلك الدبلوماسي، ترمي إلى منع   )أ(
  انتهاآات حقوق العمال المنزليين؛


التعاون فيما بينها على المستويات الثنائية واإلقليمية ومتعددة األطراف، للتصدي   )ب(
  .التعسفية تجاه العمال المنزليين ومنعها تللممارسا
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  الدورة الثامنة الستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٩البند 


حقـوق اإلنـسان    مسائل  : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
مبا يف ذلك الُنهج البديلة لتحسني التمتع الفعلي حبقـوق          


    اإلنسان واحلريات األساسية
ئل تعزيـز حقـوق     تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك ُسـبل ووسـا              


  اإلنسان للمهاجرين
  


  األمني العامتقرير     
  


  موجز  
 ويف  . بـشأن محايـة املهـاجرين      ٦٧/١٧٢قدَّم هذا التقرير عمالً بقرار اجلمعيـة العامـة          ُي  


يف دورهتــا الثامنــة والــستني  اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام أن يقــدم إليهــا تهــذا القــرار طلبــ
تقريراً عن تنفيذ القرار ُيضّمنه حتليالً يبيِّن كيف ميكـن إلدمـاج منظـور مـراعٍ حلقـوق اإلنـسان             


  .أن يعزز وضع وتنفيذ السياسات املتعلقة باهلجرة الدولية والتنمية
ــة          ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــة مــن ال ــارير خطي ــشأن تق ــد وردت يف هــذا ال وق
  .مات غري احلكوميةواملنظ


تنــاول قــضايا يف قــائم علــى حقــوق اإلنــسان اللنــهج لويــدرس التقريــر العناصــر املكّونــة   
، ويتـضمن حتلـيالً   ٢٠١٥املهاجرين واهلجرة، مبا يف ذلك من منظـور خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                   


علقـة  لكيفية إدمـاج منظـور مـراعٍ حلقـوق اإلنـسان علـى حنـو يعـزز وضـع وتنفيـذ الـسياسات املت                       
 ويعطـي أمثلـة علـى ممارسـات حديثـة إلدمـاج املنظـور املراعـي حلقـوق                   ،باهلجرة الدولية والتنمية  


  .اإلنسان يف وضع وتنفيذ السياسات املتعلقة باهلجرة والتنمية
 
  


  *  A/68/150.  
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  مقدمة  -أوالً   


، أن يقـدم إليهـا يف دورهتـا         ٦٧/١٧٢طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام يف قرارهـا            - ١
الثامنة والستني تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار، يتضمن حتليالً يبـّين كيـف ميكـن إلدمـاج منظـور                   


  .مراعٍ حلقوق اإلنسان أن يعزز وضع وتنفيذ السياسات املتعلقة باهلجرة الدولية والتنمية
ــد      - ٢ ــن ال ــة م ــشأن ردود خطي ــذا ال ــد وردت يف ه ــة   وق ــة الدولي ول واملنظمــات احلكومي


الـسامية   املتحـدة    األمـم واملنظمات غري احلكوميـة اسـتجابة ملـذكرة شـفوية بعثـت هبـا مفوضـية                 
حلقــوق اإلنــسان نيابـــة عــن األمـــني العــام تطلـــب فيهــا تقـــدمي معلومــات عـــن تنفيــذ القـــرار        


١(٦٧/١٧٢(.  
تضمن الفرع الثاين من هذا التقرير حتليالً للعناصر املكوِّنة للنهج القائم على حقـوق              وي  - ٣


هنـج قـائم علـى حقـوق اإلنـسان إزاء قـضايا املهـاجرين        وضع وينظر الفرع الثالث يف     . اإلنسان
ويتـضمن الفـرع الرابـع حتلـيالً للكيفيـة الـيت            . ٢٠١٥واهلجرة يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام         


ا للمنظور املراعي حلقـوق اإلنـسان أن يعـزز وضـع وتنفيـذ الـسياسات املتعلقـة بـاهلجرة          ميكن هب 
ويقـّدم الفـرع اخلـامس أمثلـة علـى ممارسـات حديثـة إلدمـاج املنظـور املراعـي              . الدولية والتنمية 


حلقوق اإلنسان يف وضع وتنفيذ السياسات املتعلقـة بـاهلجرة والتنميـة، وُيـربز التحـديات املاثلـة           
  .ويقدم الفرع السادس استنتاجات وتوصيات.  املمارسات يف هذا اخلصوصوأفضل


املـستقبل  ”املعـين بالتنميـة املـستدامة املعنونـة          املتحـدة    األمـم ويف الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر         - ٤
، أهــاب املــؤمتر بالــدول أن تعــزز وحتمــي علــى حنــو فعــال حقــوق اإلنــسان   “الــذي نــصبو إليــه


ــع    ــية جلمي ــات األساس ــوق      واحلري ــيما احلق ــاجرين، وال س ــان وضــعهم كمه ــاً ك ــاجرين أي امله
واحلريــات األساســية للنــساء واألطفــال، وأن تعــاجل مــسألة اهلجــرة الدوليــة عــن طريــق التعــاون  


يف هـذا الـصدد،   والتحاور على الُصُعد الدويل واإلقليمي والثنائي واتبـاع هنـج شـامل ومتـوازن             
قـع علـى عـاتق بلـدان األصـل وبلـدان العبـور وبلـدان                مع اإلقـرار بـاألدوار واملـسؤوليات الـيت ت         


املقصد يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين ومحايتها؛ وجتنُّب الُنهج اليت قـد تـؤدي                
  .)٢(فهماستضعاإىل تفاقم أوضاع 


__________ 
لــسامية حلقــوق ا املتحــدة األمــمميكــن االطــالع علــى ُنــسخ ملعظــم هــذه الــردود يف املوقــع الــشبكي ملفوضــية    )١(  


 .www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/HLD2013.aspx: اإلنسان يف العنوان التايل
حتقيق املستقبل الـذي  ، ٢٠١٥للتنمية ملا بعد عام   املتحدة   األمماملعين خبطة    املتحدة   األممفريق عمل منظومة      )٢(  


 ).٢٠١٢ونيه ي/حزيراننيويورك، (تقرير األمني العام : نصبو إليه للجميع
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وتتسم الروابط القائمـة بـني اهلجـرة واملهـاجرين وحقـوق اإلنـسان والتنميـة بتـشابكها                    - ٥
ويـّسر التقـدم التكنولـوجي      .  فقد باتت اهلجرة املعاصرة ظاهرة متزايدة التعقُّد       .وتعدد وجوهها 


للمعلومــات عــن طريــق اإلنترنــت وأدوات التواصــل اخلــاطف ُســبالً للــسفر الــسريع واالنتــشار 
والواقع، أن وجـوه عـدم املـساواة والتغـيريات الدميغرافيـة وأسـواق العمالـة العامليـة                  . االجتماعي


نية وغـري  ضَّاع تـؤدي غالبـاً إىل دفـع املهـاجرين إىل قبـول العمـل يف ظـروف مُـ        اآلخذة يف االتس  
وتتعــدد دوافــع اإلقــدام علــى اهلجــرة وتأخــذ جوانــب متنوعــة عــادةً وميكــن أيــضاً أن  . مــستقرة


تتبدل خاصةً عند انتقال املهاجرين إىل بلدان املقصد يف رحـالت طويلـة تكتنفهـا املـصاعب يف             
ل املهــاجرين بــشكل ْمــة الفــرص املتاحــة للــهجرة القانونيــة إىل حَ وتــؤدي قلــ. أغلــب األحــوال


 وميكن هلا أيضاً أن تفاقم من حدة ضـعفهم          ،متزايد على االعتماد على املهربني لتسهيل تنقّلهم      
  .إزاء االستغالل الذي ميارسه املتاجرون بالبشر وإزاء أشكال االستغالل األخرى


، بـات التمييـز التقليـدي بـني اهلجـرة            متنامياً عاً عاملياً ومع زيادة تنقّل البشر واختاذه طاب       - ٦
الطوعية واهلجرة القـسرية؛ واهلجـرة النظاميـة واهلجـرة غـري النظاميـة؛ واهلجـرة املؤقتـة واهلجـرة             


وخيلق ذلك بـشكل متزايـد سـبباً        .  أشد التباساً  -املومسية واهلجرة آلماد طويلة واهلجرة الدائمة       
ومـن ناحيـة أخـرى، تـشكل        .  مجيع املهـاجرين علـى حنـو كلـي         أدعى إىل ضرورة تناول حقوق    


دوليـاً، وتـسافر الكـثريات منـهن        النساء والفتيات أكثر مـن نـصف جممـوع الـسكان املهـاجرين              
ويقّدر أن واحداً من كـل مثانيـة مهـاجرين ينـدرج يف الفئـة العمريـة بـني               . على عهدهتن اخلاصة  


اجــه األطفــال والــشباب والنــساء والرجــال   ويف خــضم عمليــة اهلجــرة، يو)٣(. عامــا٢٤ً  و١٥
  .مجيعهم حتديات تعكسها الظروف اليت تكتنف أحواهلم اخلاصة


ومن األمهية مبكان يف هذا السياق مالحظة أن اهلجرة هي يف جوهرهـا عمليـة إنـسانية              - ٧
وهـي بـذلك ليـست جمـرد        .  مليـون نـسمة    ٢١٥تتضمن حتركاً حتفّه املخاطر غالباً يشمل زهـاء         


ــة إلحــداث ”جملهــولني مــسعًى  كمــا أن اهلجــرة يف الوقــت نفــسه ظــاهرة   . “يف أوضــاعهمنقل
هبـذا الوصـف   يترتـب عليهـا   اقتصادية واجتماعية مهمة يف القرن احلـادي والعـشرين وميكـن أن         


التنميـة البـشرية للمهـاجرين وأسـرهم، أو يف عمليـة التنميـة               سواًء من منظـور   : أثر إمنائي معلوم  
ويــتعني عنــد صــياغة إطــار املناقــشة بــشأن   . ان العبــور وبلــدان املقــصد يف بلــدان األصــل وبلــد 


 أن يوضـع منظـور حقـوق اإلنـسان يف صـميم هـذه املناقـشة، وأن ُيحـرص                    “اهلجرة والتنميـة  ”
سـة مهمـة لـضبط املـشهد     َدويعترب جدول أعمال اهلجرة وحقـوق اإلنـسان عَ        . على عدم إغفاله  


ية يف حد ذاته، وحاسم األمهية أيضاً يف إطـار معتـرك      فيما يتعلق هبذه املسألة، وهو حاسم األمه      


__________ 
، “دور الــشباب: اهلجــرة الدوليــة يف عــامل ُمتَعــومل”إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، شــعبة الــسكان   )٣(  


 ).٢٠١١، نيويورك،  املتحدةاألمم (٢٠١١/١١الورقة التقنية رقم 
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، ألن حقوق اإلنسان مكّون أصيل جلميع البشر بصرف النظـر عـن قيمتـهم       “اهلجرة والتنمية ”
  .وكالء للتنميةكالعملية كوحدات للعمل أو 


جرين حمـــالً اومل تعـــد املكاســـب اإلمنائيـــة املتأتيـــة مـــن محايـــة حقـــوق اإلنـــسان للمهـــ   - ٨
ومثـة إقـرار متزايـد بـضرورة أن تراعـي سياسـات اهلجـرة علـى الـُصعد الـوطين                     . نللتشكيك اآل 


واإلقليمي والدويل اإلسهامات األساسية الـيت يقـدمها املهـاجرون للمجتمعـات واالقتـصادات،              
 اليت تتحملـها الـدول طوعـاً بـشأن محايـة حقـوق اإلنـسان                وأن تستمسك بااللتزامات القانونية   


  .ها واحترامها والوفاء هباجلميع املهاجرين وتعزيز
    


  النهج القائم على حقوق اإلنسان  -ثانياً  
يرمي النـهج القـائم علـى حقـوق اإلنـسان إىل دعـم حتقيـق نتـائج إمنائيـة أفـضل وأكثـر                          - ٩


استدامة عن طريق حتليـل وجـوه عـامل اإلنـصاف واملمارسـات التمييزيـة وعالقـات القـوى غـري                     
ويـستند هـذا النـهج معياريـاً إىل         . اكل التنميـة، والتـصدي هلـا      العادلة اليت حتتل دائماً صميم مش     


ويف ظـل   .  تعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها       حلقوق اإلنسان، ويستهدف تشغيلياً   املعايري الدولية   
النهج القائم علـى حقـوق اإلنـسان تترسـخ القواعـد الـيت تنـبين عليهـا اجلهـود اإلمنائيـة يف نظـام                     


  .القانون الدويلمبوجب ة تقع على عاتق الدول التزامات مناظرتقابلها للحقوق 
ــة             - ١٠ ويركــز النــهج القــائم علــى حقــوق اإلنــسان علــى تنميــة قــدرات اجلهــات احلامل


وتــشمل هــذه . للمــسؤولية لإليفــاء بالتزاماهتــا، وقــدرات أصــحاب احلقــوق للمطالبــة حبقــوقهم 
  .اهلمْمالقدرات املهارات واإلمكانات واملوارد واملسؤوليات والسلطة وحفز 


ويل النهج القائم على حقوق اإلنسان اهتمامه للنواتج فقط إمنـا يـشمل باهتمامـه               وال يُ   - ١١
بـد   وبغية التأكد من وجود عمليـات ونـواتج قائمـة علـى حقـوق اإلنـسان، ال          . أيضاً العمليات 
عاملة للمعلومات وبيانات سليمة ذات صلة وموّزعة، يكـون باملـستطاع معهـا              من وجود ُنظم  


  .يد الفئات املستضعفة والوقوف على احتياجاهتا املتباينةحتد
اهلجــرة إزاء وتتمثــل املبــادئ الــيت يتأســس عليهــا النــهج القــائم علــى حقــوق اإلنــسان     - ١٢
  :يلي فيما


 فجميع النـاس، مبـن فـيهم املهـاجرون،          :عاملية احلقوق وعدم قابليتها للتصرف      )أ(  
  بلة للتصرف؛يتمتعون حبقوق اإلنسان العاملية غري القا
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مدنيـة أو ثقافيـة أو اقتـصادية أو         ( فجميع حقوق اإلنـسان      :قوقاحلعدم جتزؤ     )ب(  
غري قابلة للتجـزؤ، وهـي حقـوق متأصـلة يف كرامـة كـل إنـسان، مبـن يف             ) سياسية أو اجتماعية  
  ذلك املهاجرون؛


 فإعمـال أحـد احلقــوق يعتمـد يف الغالـب، بــشكل     :تعاضـد احلقـوق وترابطهــا    )ج(  
  زئي، على إعمال حقوق أخرى؛كلي أو ج
 فمــن حــق املهــاجرين املــشاركة يف اختــاذ القــرارات الــيت :واإلدمــاجاملــشاركة   )د(  
  ؛)٤( مشاركة فعالة وحرة وجمدية، مباشرةمتؤثر فيه
يقع على الدول التصدي للتمييز املباشر وغـري املباشـر          ف :املساواة وعدم التمييز    )هـ(  


  تساوية سواء يف القوانني أو السياسات أو املمارسات؛ضد املهاجرين ومعاملتهم غري امل
 فيقع على الدول كفالة الـشفافية يف وضـع وتنفيـذ سياسـتها املتعلقـة                :لةساَءاملُ  )ز(  


ويف . ر واالنتـصاف  بْـ باهلجرة؛ ويتحتم عليها أن تضمن سبيل وصـول املهـاجرين إىل آليـات اجلَ             
  :يلي لة تشمل ماَءساهذا اجملال، مثة ُسبل كثرية لكفالة وجود املُ


 وإدمـــاج معايريهـــا يف التـــصديق علـــى املعاهـــدات الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان   ‘١’  
  القوانني الداخلية؛


وجود اآلليات القضائية وشبه القضائية، ومن ذلـك علـى سـبيل املثـال مراعـاة            ‘٢’  
املــسائل املتعلقــة باملهــاجرين يف األحكــام القــضائية واملراجعــات الدســتورية       


  ، ووجود اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان ودواوين املظامل؛واإلدارية
وجود اآلليات اإلدارية واملعنية بالسياسات، ومثال لذلك، إجـراء استعراضـات              ‘٣’  


  ألثر حقوق اإلنسان على السياسات واالستراتيجيات املعنية باهلجرة؛
ليات الرصـد   وجود اآلليات السياسية، ومثال لذلك، العمليات الربملانية، وعم         ‘٤’  


  والتوعية اليت تتوالها املنظمات غري احلكومية؛
  .اإلبالغ عن حالة املهاجرين للجهات املعنية مبعاهدات حقوق اإلنسان  ‘٥’  


__________ 
عالـة ميكـن أن تعـزز بنـاء         املـشاركة الف  ”تفيد املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقـوق اإلنـسان بـأن                )٤(  


القدرات والوعي باحلقوق، ومتكّن من يعيشون يف الفقر من أن ينظروا إىل أنفسهم باعتبـارهم أفـراداً كـاملي           
العضوية يف اجملتمع وفاعلني مستقلني، ال جمـرد موضـوعاً للقـرارات الـيت تتخـذها جهـات أخـرى تنظـر إلـيهم             


 ).٢٢، الفقرة A/HRC/23/36 “صاءاتكأشخاص يستحقون املساعدة أو جمرد مادة لإلح
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وينتقــل النــهج القــائم علــى حقــوق اإلنــسان بالتحليــل والربجمــة املــتعلقني بالتنميــة مــن وضــعية    
  . واإلنفاذكثر قابلية للقياس إىل وضعية االلتزام األ،المية املعاملاهلاإلحسان 


    
قائم على حقوق اإلنسان يف تناول قضايا املهـاجرين واهلجـرة يف            النهج  ال  -ثالثاً   


  ٢٠١٥إطار خطة التنمية ملا بعد عام 
ة السامية حلقوق اإلنسان أن االختبـار احلاسـم الـذي يواجـه أي عمليـة                تالحظ املفوضّ   - ١٣


ت أو تدخالت باملطالب املشروعة للناس يف التحـرر مـن           للتنمية هو درجة إيفاء أي استراتيجيا     
  .حبياة موفورة الكرامةوالظفر شؤون جمتمعاهتم، إمساع صوهتم يف اخلوف والعَوْز، و


على حقوق اإلنسان، على النحو الـذي جيـري تعريفـه           ويتسم هنج حتقيق التنمية القائم        - ١٤
نـسان وغـري متييـزي وشـامالً للجميـع          ، بكونـه متمحـوراً حـول اإل        املتحـدة  األمـم به يف منظومة    
ــصاف  ساَءوخاضــعاً للُمــ  ــالً لوجــوه عــدم اإلن ــام . لة ومقل ــق عمــل   ٢٠١٢ويف ع ، أوصــى فري


ألخذ بثالثة مبـادئ أساسـية يف   با، ٢٠١٥املعين خبطة التنمية ملا بعد عام        املتحدة   األمممنظومة  
ودعـا   )٥(.ة واالسـتدامة  تتبلـور يف حقـوق اإلنـسان واملـساوا    ٢٠١٥خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام      


ة مــــع معــــايري حقــــوق اإلنــــسان الفريــــق إىل وضــــع خطــــة إمنائيــــة جديــــدة تكــــون متوائمــــ 
  .لةساَءاملُ وآليات
ر إيـالء  جْـ الفقـر خـصائص االسـتدامة مـا مل يَ     حـدة   ض  يولن يكتسب ال النمو وال ختفـ        - ١٥


 لـيس يف حـد ذاتـه        فـالنمو االقتـصادي   . االهتمام ملسائل عدم املساواة والتصدي لشيوع التمييز      
بقـدر كـبري مـن     ألن النمو االقتصادي الذي يقترن على املستوى اهليكلي       . كافياً للتنمية مقياساً  


ــاً يف   وجــوه عــدم املــساواة والقمــع  ، لــن يكــون مــستداماً يف األجــل الطويــل أو مقبــوالً أخالقي
 تكفــل للجميــع ة اعتبـارات  وال بـد أن تتــضمن التنميــة يف املفهـوم واملمارســ  .)٦(الوقـت الــراهن 


إبـداء   والـتمكني مـن      ،التعليم والرعاية الصحية واإلسكان الوايف والغـذاء      والعمل املنِتج والالئق    
العــام، الــشأن صــوت يف القــرارات العامــة وإتاحــة فرصــة املــشاركة احلــرة والفعالــة واجملديــة يف 


  .وإجياد مؤسسات منصفة للعدالة وتكريس اإلحساس باألمن الشخصي


__________ 
حتقيق املستقبل الـذي  ، ٢٠١٥للتنمية ملا بعد عام   املتحدة   األمماملعين خبطة    املتحدة   األممفريق عمل منظومة      )٥(  


 ).٢٠١٢يونيه /حزيراننيويورك،  (تقرير األمني العام: نصبو إليه للجميع
حنـو التحـرر مـن    ” ٢٠١٥للتنميـة ملـا بعـد عـام      املتحـدة    مـم األاملعـين خبطـة      املتحدة   األممفريق عمل منظومة      )٦(  


مفوضـية  :  مقـال مواضـيعي للتفكّـر      - ٢٠١٥ حقوق اإلنسان يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام               :زَواخلوف والعِ 
 .٤، الصفحة )٢٠١٢مايو /أيار(“ السامية حلقوق اإلنسان املتحدة األمم
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ــن مث  - ١٦ ــرص       وم ــيع جمــاالت الف ــة احلــواجز وتوس ــاً يف إزال ــة أساس ــور التنمي ــل حم . ، يتمث
بـات مـن البـديهيات      ”الـسامية حلقـوق اإلنـسان فإنـه          املتحدة   األممة  وحسبما الحظت مفوضّ  


إذا ُوجدت فيـه قطاعـات كاملـة حمجوبـة عـن            احلقّة  اآلن عدم استطاعة أي جمتمع بلوغ طاقاته        
ــة أو ما  ــة أو سياســية املــشاركة حبــواجز قانوني ــه، فــإن إدمــاج مجيــع  .)٧(“ديــة أو اجتماعي  وعلي


املهاجرين يف عملية التنمية لن يكون التزامـاً معياريـاً فحـسب تتأصـل جـذوره يف منـع التمييـز،                     
ولـن يكـون    . فعالـة المنائيـة   اإلسـتراتيجيات   االوجـود   يقتضيها  لكنه سيكون أيضاً حتميةً عمليةً      


قيــق أقــصى مــا تنطــوي عليــه مــن إمكانــات، كــأداة متكــني  باملــستطاع الوصــول بــاهلجرة إىل حت
  .للتنمية البشرية، إال إذا كان التفكري فيها يتم من منظور حقوق اإلنسان


وال ينبغـي للحلـول اإلمنائيـة أن تـدفع املهـاجرين إىل اهلجـرة               . فاملهاجرون ليـسوا سـلعاً      - ١٧
نـاك علـى األخـص محايـة كافيـة          مل تكـن ه     أو كعاملني لتحقيق التنمية، مـا      “كوكالء للتنمية ”


فالـدول، ولـيس املهـاجرين، هـي الـيت يقـع علـى            . حلقوق اإلنسان وحقـوق العمـل العائـدة هلـم         
  .عاتقها رسم اخلطط واالستراتيجيات الوطنية السليمة لتحقيق التنمية


 بتنــاول مــسألة اهلجــرة ٢٠١٥ينبغــي أيــضاً أن تكتفــي خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   وال  - ١٨
من دون أن تنظر يف احلالة التنمويـة ألكثـر          حسب ظاهرة عاملية وأداة لتمكني التنمية       بوصفها ف 


ختتلـف   وال.  مليون مهاجر، يعيش كثري منهم ويعمل يف أوضاع غري مستقرة وظاملـة            ٢١٥من  
عـن  بالفئـات الـيت قـد تتعـرض للتـرك،        األهداف اإلمنائية اليت تتغافل عن االهتمـام        يف هذا األمر    


فكالمهــا ميكــن أن يتحقــق دون أن يتــرك أثــراً ملموســاً يف ضــمان  : االقتــصاديأهــداف النمــو 
   )٨(.إقامة عامل أكثر إنصافاً وعدالً


 املتحــدة األمــم الــذي أعــده برنــامج  ٢٠٠٩تقريــر التنميــة البــشرية لعــام  وقــد الحــظ   - ١٩
دي اإلمنــائي أن احلــواجز القائمــة بوجــه التنقّــل مرتفعــة بــصورة خاصــة أمــام األشــخاص حمــدو   


ــة      ــدان الغني ــشغيلهم يف كــثري مــن البل ــى ت  ويتحــرك كــثري مــن  )٩(.املهــارات، رغــم الطلــب عل


__________ 
يونيـه  /حزيـران  ٦الـسامية حلقـوق اإلنـسان املؤرخـة          املتحدة   مماألانظر الرسالة املفتوحة املوجهة من مفّوضة         )٧(  


، وميكـن االطـالع عليهـا يف        ٢٠١٥للتنمية ملا بعد عام      املتحدة   األمم بشأن حقوق اإلنسان يف خطة       ٢٠١٣
 .www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/HCOpenLetterPost2015.pdf: العنوان التايل


 مــن املكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات اخلاصــة التــابعني جمللــس حقــوق اإلنــسان    ١٧بيــان صــادر عــن   )٨(  
ــشأن ــام    بـ ــد عـ ــا بعـ ــة ملـ ــة التنميـ ــسان   “ ٢٠١٥خطـ ــوق اإلنـ ــد حقـ ــى قواعـ ــة علـ ــات التنميـ ــاء أولويـ : إرسـ
: متـاح يف العنـوان التـايل     . ٢٠١٣مـايو   / أيار ٢١،  ”جتماعي واملُساَءلة باملساواة والضمان اال  للنهوض   فزاحو


www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13341&LangID=E. 
ــة البــشرية ل   )٩(   ــر التنمي ــة  “: ٢٠٠٩عــام تقري ــذليل العقبــات أمــام التنقّــل البــشري والتنمي  األمــممنــشورات  (”ت


 .٢، الصفحة )A.09.III.B.1: ، رقم املبيعاملتحدة
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املهاجرين ويعـيش ويعمـل يف ظـروف غـري متـساوية ومتييزيـة وهتميـشية، وال يكـون بوسـعه أن              
املهـاجرين يف   الفصل بني تصنيفات     ال بد أن جيري بوضوح       ،وبناء على ذلك  . يغنم من التنمية  
 ٢٠١٥وتشكّل خطة التنمية ملا بعـد عـام         . ات واملؤشرات اإلمنائية يف املستقبل    األهداف والغاي 


فرصة ساحنة لتعزيز قاعدة املعـارف بـشأن أبعـاد حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين، وعلـى األخـص             
  .فيما يتعلق باملهاجرين األكثر استضعافاً


مل العمـل باعتبـاره      إىل عـا   ٢٠١٥ومن األمهية مبكان أن تنظر خطة التنمية ملا بعد عـام              - ٢٠
ساحة رئيسية للتفاعل بني اهلجرة والتنمية، وأن تسلّم على حنو خـاص بالـضعف الـذي يعتـري            


لكنـها  . نظاميـة الغـري  ذوي األحـوال  ومتوسطي املهـارات والعمـال املهـاجرين       حمدودي  العمال  
لتنميـة يف   ينبغي أن تنظر أيضاً إىل مـا وراء مكـان العمـل؛ وأن تـسلّم بـأن اهلجـرة تتفاعـل مـع ا                       


 ، واجملتمعـات الـيت يغادرهـا املهـاجرون        ،مهمـة أخـرى عامـة وخاصـة، مبـا فيهـا املـرتل             فضاءات  
بـد أن تكـون     ال،مـن هنـا   . واجملتمعات اليت يلتحقون هبـا، ويف غمـار احليـاة التعليميـة والثقافيـة             


 السياسات السليمة مستهدفة بشكل صريح ختفيف أوجـه عـدم املـساواة فيمـا يتـصل باألطفـال       
املهاجرين والنـساء املهـاجرات الـذين تتهـددهم املخـاطر، واملهـاجرين كبـار الـسن واملهـاجرين                   


؛ وأن تكفـل ُسـبل وصـول        النظاميـة ذوي اإلعاقات، فضالً عـن املهـاجرين ذوي األحـوال غـري             
مجيـع املهـاجرين إىل اخلـدمات األساسـية مثـل الرعايـة الـصحية والتعلـيم والـضمان االجتمـاعي           


ــصحية  واإلســكان وامل ــق ال ــاه واملراف ــتمال      . ي ــل وجــوب اش ــوق الطف ــة حق ــد الحظــت جلن وق
السياسات والربامج والتدابري الرامية إىل محايـة األطفـال مـن الفقـر واإلقـصاء االجتمـاعي علـى                   


   )١٠(.األطفال املوجودين يف سياق اهلجرة، أياً كانت وضعيتهم
غـري منطويـة علـى أي متييـز      و يـة  عامل ٢٠١٥التنمية ملا بعد عـام      أن تكون خطة    وينبغي    - ٢١


ويف ســياق اهلجــرة .  تكــون مركّــزة علــى البــشر وحقــوق اإلنــسان امنــإتعــسفي ضــد الــدول، و
. تجـه التمييـز التقليـدي بـني بلـدان األصـل وبلـدان املقـصد إىل التـضاؤل يف األمهيـة                     ياملعاصرة،  


ثـل جهـات مستـضيفة      وعلى حنو متزايد، باتت االقتصادات الناشئة والبلدان املتوسطة الدخل مت         
ألعداد كبرية من املهاجرين، وأصبحت اهلجرة فيما بني بلدان اجلنوب تكتسي األمهيـة نفـسها               


وعلـى جانـب آخـر      . اليت يكتسيها انتقال النـاس مـن البلـدان الناميـة إىل البلـدان املتقدمـة النمـو                 
أصـبحت بلـدان   بدأت بلدان املقصد التقليدية ترى مواطنيها وهم يهاجرون حبثاً عن الفرص، و         


  .األصل التقليدية بلدان عبور وبلدان مقصد


__________ 
ــة حقــوق الطفــل    )١٠(   ــام    ”جلن ــة لع ــشة العام ــوم املناق ــر ي ــال يف ســياق اهلجــرة    : ٢٠١٢تقري ــع األطف حقــوق مجي


 .٨٨، الفقرة )٢٠١٣فرباير /شباط(، “الدولية
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 منطبقـة علـى مجيـع البلـدان         ٢٠١٥تكون خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام            يتعني أن   وعليه،    - ٢٢
 ظــروف الفقــر أن يعــيش املهــاجرون يف  بأنــه مــن املمكــن   ومجيــع النــاس؛ وال بــد أن تــسلّم    


 بل أهنم غالباً مـا يعيـشون        ،لدان العبور والتهميش والتمييز ضدهم يف مجيع بلدان االستضافة وب       
تبعـات  وميكن أن تكون لسياسات اهلجرة اليت توضـع يف بلـدان املقـصد        . هذه الظروف بالفعل  


ــدان األصــل        ــسان خاصــتهم يف بل ــوق اإلن ــاجرين وحق ــات امله ــة يف تطــور أســر وجمتمع . دائم
 ظــل ظــروف  وعنــدما يهــاجر النــاس األشــد فقــراً، فــإهنم عــادةً مــا ُيقــدمون علــى ذلــك يف         


يفــضي ذلــك يف كــثري مــن ومــن مث، . االستــضعاف الــيت تعكــس حمدوديــة مــواردهم وخيــاراهتم
املهـاجرون حمـدودو املهـارات      البلدان إىل زيادة أرجحيـة أن يعـيش املهـاجرون غـري النظـاميني و              


  .الفقر وعدم املساواة مقارنةً مبواطين هذه البلدانظروف يف ) وأبناؤهم(
    


  الدولية والتنميةاهلجرة راعٍ حلقوق اإلنسان يف سياسات منظور م  -رابعاً   
ويف ســياق . “اهلجــرة والتنميــة”جــال الــيت ُتعــىن مبسياسة أبعــاد الــحتديــد  مــن العــسري  - ٢٣


الذي ُيفهم على أنـه يعـين توسـيع نطـاق احلريـات املتاحـة للنـاس لكـي يعيـشوا            (التنمية البشرية   
هـذه الـسياسة هـو التـدابري الـيت توضـع            مثـل   ؤدى  يكـون مـ   ) حياهتم على النحو الـذي خيتارونـه      


وعلـى حنـو مـا لـوحظ        . اهلجرة ويكون هلا تأثري على التنميـة البـشرية للمهـاجرين          مسائل  بشأن  
  .ما، عمليتان إنسانيتان يف اجلوهريهسلفاً، فإن اهلجرة والتنمية كلت


م علـى حقـوق   عـن تطبيـق هنـج قـائ      الـيت تـنجم     املضافة   ومثة جانبان للمكاسب والقيمة     - ٢٤
 الـذي   ،الـسبب املنطقـي األصـيل      )أ: (اإلنسان يف وضع وتنفيذ سياسات اهلجرة والتنميـة ومهـا         


يسلّم بأن اتباع هنج قائم على حقـوق اإلنـسان إزاء اهلجـرة هـو الـشيء الـصحيح الـذي ينبغـي          
 الـذي يقـر بـأن اتبـاع هنـج قـائم علـى حقـوق           ،والـسبب العملـي    )ب(عمله أخالقيـاً وقانونيـاً؛      


إلنسان يفضي إىل نتائج أفضل وأكثر استدامة يف التنمية البشرية للمهاجرين وأسـرهم، وعلـى               ا
واألكثــر أمهيــة يف هــذا الــسياق أن يتجــه النــهج . اجملتمعــات والــدولتنميــة النطــاق األوســع يف 


القائم على حقوق اإلنسان إىل البناء على الـدروس املـستفادة مـن املمارسـات اإلمنائيـة اجليـدة،                  
 وأن يعزز الـدفوع الداعيـة إىل تنفيـذ هـذه الـدروس علـى حنـو        -هلها ا وليس جت  -تعلّم منها   وال


  .أكثر متاسكاً
قيـام الـدول بـااللتزام      إىل  سياسة اهلجـرة    يف  ويرتكن النهج القائم على حقوق اإلنسان         - ٢٥


ق بتقـدمي اخلـدمات     تتعلـ حمـددة    نتائج ومعايري    يف هذا اجملال   ومثة. طوعاً باملعايري واملبادئ العاملية   
وتقـدم اآلليـات   .  تنبثـق عـن الـصكوك العامليـة حلقـوق اإلنـسان      ،بالسلوك واملمارسات اجليـدة   و
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. املعـايري واملبـادئ   لتلـك   القائمة على حقوق اإلنسان مـشورة إضـافية بـشأن التنـاول التفـصيلي               
  .هلجرةإليه يف وضع وتنفيذ سياسات اُيرتكز ويشكل هذا اإلطار املعياري أساساً صلباً 


وحيتل مبـدأ املـساواة وعـدم التمييـز صـميم القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، ويـرتبط                       - ٢٦
ويـسلم اإلعـالن    . بصورة مباشرة مببدأ العاملية، الذي يكرس متتع كل إنسان باحلقوق األساسية          


 “مجيـع النـاس يولـدون أحـراراً ومتـساوين يف الكرامـة واحلقـوق        ”العاملي حلقوق اإلنـسان بـأن       
بـنفس  يتمتعـون   مبـن فـيهم املهـاجرون غـري النظـاميني           وعليـه، فـإن مجيـع املهـاجرين         ). ١ملادة  ا(


حقوق اإلنسان مبا فيها احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة الـيت يتمتـع هبـا أي شـخص                     
د إىل جنــسيتهم أو ُتفــرض علــى املهــاجرين مبــا فيهــا القيــود الــيت تــستن وال بــد ألي قيــودآخــر؛ 


ــق هــذا     مهــاجرينوضــعهم ك ــق هــدف مــشروع ومتناســبة مــع حتقي  أن تكــون مــستهدفة حتقي
  .وهذه هي الرسالة الواضحة لإلطار الدويل حلقوق اإلنسان. اهلدف
ــن             - ٢٧ مــن هنــا، يتطلــب اإلطــار الــدويل حلقــوق اإلنــسان مــن الــدول تــدبُّر جمموعــة م


 يف ذلـك تفكيـك احلـواجز     اإلجراءات العملية لكي تفي مبا يقع على عاتقها مـن التزامـات، مبـا             
مبــن يف ذلــك  ،الــيت تعيــق املــشاركة الكاملــة لكــل شــخص يف احليــاة االقتــصادية واالجتماعيــة  


ــاجرون ــاجرين      . املهـ ــة املهـ ــاة حالـ ــمان مراعـ ــى ضـ ــرى علـ ــدابري األخـ ــشتمل التـ ــن أن تـ وميكـ
ــتراتيجيات وخطـــ  ة يف جمـــاالت الـــضمان االجتمـــاعي   العمـــل الوطنيـــطواحتياجـــاهتم يف االسـ


  .عاية الصحية أو التعليمالر أو
يبـدو  قـد  املباشـر وغـري املباشـر يف احلـاالت الـيت          ويلزم على الدول أن تتصدى للتمييـز        - ٢٨


أهنا تنطـوي   يف حني   أو السياسة أو املمارسة حتمل طابعاً حمايداً،        القوانني  فيها للوهلة األوىل أن     
بيل املثــال إلنفــاذ قاعــدة فالــسعي علــى ســ. متناســب بالنــسبة حلقــوق املهــاجرينعلــى أثــر غــري 


تقتضي القيام عند تسجيل األطفال يف املدارس إبراز شـهادات مـيالدهم، ينطـوي علـى التمييـز             
ضد أطفال املهاجرين غري النظاميني الـذين ال حيـوزون مثـل هـذه الـشهادات، أو يكونـون غـري                     


ــادرين علــى اســتخراجها بــسهولة   ــة الــيت تقــوم علــى أداء    . ق ــنظُم الطبي لقــاء مقابــل كمــا أن ال
خلــدمات، ويترتــب عليهــا اســتبعاد املهــاجرين العائــشني يف ظــروف الفقــر مــن احلــصول علــى   ا


  .الرعاية الصحية األساسية، ميكن أيضاً أن تكون نظماً متييزية
وعــن طريــق تكــريس االهتمــام لألشــد ضــعفاً واملهمــشني واملــستبعدين، ميكــن للنــهج      - ٢٩


ــسان يف سياســات     ــوق اإلن ــى حق ــائم عل ــة    اهلجــرة والتنالق ــدم إمهــال أي فئ ــضمن ع ــة أن ي مي
ويف هـــذا الـــصدد، ميكـــن أن يكـــون مجيـــع املهـــاجرين مستـــضعفني ألهنـــم .  منـــسيَّةهـــاترك أو


وعــالوة علــى ذلــك، وباعتبــار أن    . موجــودون خــارج احلمايــة القانونيــة لبلــدان جنــسياهتم     
القـوانني   ملمـني باللغـة أو   املهاجرين غرباء عن اجملتمعات اليت يعيشون فيها، يكونون غالباً غـري       
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ــة    ــشبكات االجتماعي ــة وميكــن أن تعــوزهم ال ومــن شــأن ذلــك أن جيعــل   . أو املمارســة الوطني
ــى     ــدرة مــن غريهــم عل ــل ق ــا املهــاجرين أق ــوقهم والتمــسك هب ــاجرين  . إدراك حق كمــا أن امله


غري نظامية يكونون مستضعفني على وجه اخلصوص، فقـد ُتنكـر علـيهم             أحوال  املوجودون يف   
ُســبل الوصــول إىل اخلــدمات العامــة مبوجــب القــانون، أو يكونــون غــري قــادرين علــى احلــصول 


   )١١(.على هذه اخلدمات عملياً خوفاً من اكتشاف أمرهم
وقد يكون معىن استعانة الدولة بالنهج القائم على حقوق اإلنسان يف تنظـيم سياسـتها                 - ٣٠


معينة، كإخضاع املهاجر غـري النظـامي لالحتجـاز    م على فعل أشياء قِداملتعلقة باهلجرة أهنا لن تُ  
ــة   . آلمــاد غــري معلومــة اســتناداً إىل وضــعيته كمهــاجر   ــاه أن الدول وميكــن أيــضاً أن يكــون معن


سُتقدم على فعل أشياء أخرى، كّسن قوانني تتيح ألبنـاء املهـاجرين احلـصول بـدون متييـز علـى          
يكون عليهـا أن تتخـذ إجـراءات إزاء      ويعين هذا النـهج كـذلك أن الدولـة سـ          . التعليم األساسي 


ــل و    ــاب العمــ ــة، كأربــ ــة اخلاصــ ــات الفاعلــ ــدام اجلهــ ــهاك   إقــ ــى انتــ ــارات، علــ ــالّك العقــ مــ
  .املهاجرين حقوق
وعلى جانب آخر، تتجه سياسات اهلجرة اليت توضـع وتنفَّـذ دون أن تـويل مقتـضيات        - ٣١


بب يف آثــار ســلبية علــى  حقــوق اإلنــسان إال النــذر اليــسري مــن االهتمــام، إىل املخــاطرة بالتــس  
وعلـى  . حقوق اإلنسان، وبأن تكون غـري فعالـة فيمـا يتعلـق بأهـدافها املتـصلة حبوكمـة اهلجـرة               


على ضوابط حدوديـة عقابيـة وتقييديـة        حصراً  السياسات اإلدارية اليت تستند     متيل  سبيل املثال،   
هـاجرين؛ إىل   دون أن تويل االهتمام الواجب لـسوق العمـل ولألسـباب األخـرى وراء قـدوم امل                


أن حتدث أثراً حمدوداً على األعداد املطلقة للمهاجرين الذين يدخلون البلـد، لكنـها تتـسبب يف           
ق اإلنــسان علــى احلــدود الدوليــة آثــار ســلبية مــن منظــور تعــريض املهــاجرين النتــهاكات حقــو


 بتــشجيعها علــى ،بــالقرب منــها، وميكــن أن تزيــد اإلحــساس بعــدم األمــان وســوء املعاملــة    أو
   )١٢(.انتشار شبكات االجتار بالبشر


 فتأخذ مبنظـور كلـي للبيئـة    ،أما السياسة اليت هتتدي بالنهج القائم على حقوق اإلنسان    - ٣٢
فيـه، واجملتمـع املـدين،      ويعمـل   اليت تتحرك فيها، وتراعي املهاجر وعائلته واجملتمـع الـذي يعـيش             


ومثـل هـذا النـهج يزيـل        .  احلكومـة  والسلطات احمللية والوطنية، ومجيـع العناصـر ذات الـصلة يف          
  . القطاعية ويسّهل االستجابة املتكاملة إزاء اهلجرة مبا يف ذلك يف صلتها بالتنمية“ماماتالُغ”


__________ 
، متـاح يف  ٢٠١٠سـبتمرب  /أيلـول ان اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة بشأن حقوق اإلنسان للمهاجرين غري النظاميني،     بي  )١١(  


  .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10396&LangID=E.]].[[ok?]] .: العنوان التايل
 .٨٣، الفقرة A/HRC/23/46انظر   )١٢(  
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 وميكّـن   ،على زيادة الـشفافية يف عمليـة صـياغة الـسياسة          أيضاً  ويساعد مثل هذا النهج       - ٣٣
ويضمن فعاليـة االنتـصاف يف حالـة        لة املنوط هبم واجب التصرف،      ساَءالناس واجملتمعات من مُ   


وهـذا النـهج أيـضاً يـدعم رصـد التـزام الـدول عـن طريـق االسـتعانة                    . تعّرض احلقـوق لالنتـهاك    
الـيت  املـستقلة   التقييمـات   بالتوصيات اليت تصدرها آليات حقوق اإلنسان، والتقييمـات العامـة و          


  .الدولة ُتجرى ألداء
  


راعــي حلقــوق اإلنــسان يف سياســات ممارســات حديثــة إلدمــاج املنظــور امل  -خامسا  
  اهلجرة والتنمية


أبــرزت الــدول األعــضاء، فيمــا قدمتــه مــن مــسامهات إىل هــذا التقريــر، جمموعــة مــن       - ٣٤
 حلقـوق اإلنـسان يف وضـع وتنفيـذ سياسـاهتا      نظـور مـراعٍ  التدابري اليت اختذهتا سـعياً إىل إدمـاج م        


ــسائ      ــور، بامل ــصل يف مجلــة أم ــي تت ــاهلجرة، وه ــة ب ــة والــسياساتية  املتعلق ــشريعية واإلداري  ،ل الت
ــائي واملتعــدد األطــراف  ــة   . وبالتعــاون الثن ــة حديث ــايل أمثل تلــك املمارســات  لويقــدم الفــصل الت


  .ويسلط الضوء على التحديات املاثلة وأفضل املمارسات يف هذا الصدد
  عدم التمييز  -ألف   


لـدان متيِّـز تنظيمـات اهلجـرة        ويف بعـض الب   . يواجه املهاجرون عـادة التمييـز واالسـتبعاد         - ٣٥
خمتلفــة مــن املهــاجرين، فبعــضها علــى ســبيل املثــال حيظــر علــى أســر  فئــات متييــزاً واضــحاً ضــد 


العمال املهاجرين حمدودي املهارات االلتحـاق هبـم، بينمـا يتـيح للعمـال ذوي املهـارات العاليـة                   
  .إمكانية لَْم الشمل مع أسرهم


 ففـي األردن علـى سـبيل    .سبيل ضـمان عـدم التمييـز   وأحرزت بعض البلدان تقدماً يف     - ٣٦
ــديالت      ــت تع ــشريعية مشل ــدابري ت ــرت ت ــال، أُق ــامي   لاملث ــل يف ع ــانون العم  ٢٠١٠  و٢٠٠٨ق


استهدفت القضاء على التمييز ضد املرأة، وتوسيع نطاق تطبيق التعـديالت لتـشمل املهـاجرات               
  .العامالت يف املنازل وفئات أخرى من العامالت


انيـا، أسـفرت احلمــالت اإلعالميـة اجملتمعيــة عـن زيـادة التوعيــة بالقـضايا الــيت       ويف روم  - ٣٧
اب األجانـب وزيـادة     هَـ  ولعبـت دوراً مهمـاً يف مكافحـة رُ         ،تواجه ملتمسي اللجوء واملهاجرين   


  .تفّهم أحواهلم
طــائفيت اســتراتيجية جديــدة للنــهوض بوضــع  ”، أقــر اجلبــل األســود  ٢٠١٢ويف عــام   - ٣٨
  .خطة عمل مرتبطة باالستراتيجيةواعتمد  “)٢٠١٦-٢٠١٢( روما واملصرينيال
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  التشريع  -باء   
ــدّعميكــن أن َي  - ٣٩ ــة إذا      ت ــاهلجرة والتنمي ــصل ب ــدابري سياســاتية حمــددة تت ــذ ت م وضــع وتنفي
ُوجــد إطــار تــشريعي قــائم علــى احلقــوق يــشمل القــانون الدســتوري وقــوانني عــدم التمييــز   مــا


  .ملعاملة وقوانني العمل واهلجرةوالتوظيف وقوانني املساواة يف ا
 معــايري تــستهدف كفالــة ٢٠٠٤ويف األرجنــتني، تــضّمن قــانون اهلجــرة الــوطين لعــام    - ٤٠


التـشريع حبـق املهـاجرين      هـذا   ويعتـرف   . االحترام الكامل حلقوق اإلنسان للمهاجرين وأسرهم     
هـاجرين وأسـرهم   املستند إىل مبادئ املساواة والعاملية، ويـضمن سـبيل وصـول متكـافئ أمـام امل             


أجهـزة  املمتلكات العامـة والتوعيـة الـصحية و       اإلفادة من   للحصول على اخلدمات االجتماعية و    
  .العدالة والعمل والضمان االجتماعي


ــام      - ٤١ ــوادور لع ــتور إك ــنص دس ــن     ٢٠٠٨وي ــر ع ــصرف النظ ــاجرين ب ــة امله ــى محاي ، عل
 صـريح بعــدم جــواز   علــى نــص٤٠وتــشمل املـادة  . “حبـق املهــاجر ” كمــا يعتــرف ،وضـعيتهم 


  .اعتبار أي شخص شخصاً غري قانوين، بسبب وضعه املتعلق باهلجرة
ويكفــل دســتور جورجيــا للمــواطنني األجانــب ولألشــخاص عــدميي اجلنــسية احلقــوق    - ٤٢


وُيتاح للمهـاجرين   . واحلريات، ويفرض عليهم الواجبات نفسها، مثلهم يف ذلك مثل املواطنني         
.  الصحي ومنافعه، مبا فيهـا الرعايـة الطبيـة واخلـدمات االجتماعيـة            سبيل متكافئ للتمتع بالنظام   


  .هبذه احلقوق ملهاجرين غري النظامينيبتمتع ايوجد اعتراف صريح  غري أنه ال
ــة          - ٤٣ ــر التــشغيل العمومي ــنص التــشريعات يف البوســنة واهلرســك علــى مــشاركة دوائ وت


  .ؤقتة للهجرةواجملالس اإلقليمية لتوظيف الشباب يف وضع الربامج امل
  


  التعاون يف جمايل اهلجرة والتنمية  -جيم   
التعاون الثنائي واملتعدد األطراف، والتناسق والتعاضد داخل احلكومـات         قيام  من شأن     - ٤٤


الوطنية، وبني احلكومات وأصحاب املصلحة يف اجملتمع املدين علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي                
وقد أبـرم كـثري مـن      .  القائمة على مراعاة حقوق اإلنسان     أن يهيئ عنصراً مهّماً لسياسة اهلجرة     


الــدول مــذكرات تفــاهم واتفاقــات ثنائيــة مــع بلــدان املقــصد، ومــن املهــم مــن منظــور حقــوق   
اإلنسان أن تكون هـذه االتفاقـات قائمـة علـى احلقـوق وأن ُيباشـر يف وضـعها وتنفيـذها اتبـاع             


  .عمليات قائمة على الشفافية والتشارك
منـها  ة، بوصفها مسألة معقـدة ومتعـددة األبعـاد، هتـم جمموعـة مـن الـوزارات،                  واهلجر  - ٤٥


والــشؤون اخلارجيــة ومحايــة الطفــل والــصحة والتعلــيم، والــوزارات  العمــل والداخليــة وزارات 
النافــذة ”ويف أذربيجـان، وعــن طريــق األخـذ مببــدأ   . املكلّفـة برصــد التزامـات حقــوق اإلنــسان  
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ومية للهجرة هي اهليئة احلكومية املوحدة للتعامل مع عمليـات           أصبحت الدائرة احلك   “الواحدة
مــن التناســق فيمــا بــني خمتلــف  أكــرب اهلجــرة، وهــو النــهج الــذي أســهم أيــضاً يف إضــفاء قــدر   


ويف سويـسرا يتعـاون عديـد مـن الـوزارات واإلدارات يف             . الوزارات املتعاملة يف مسائل اهلجرة    
ويف كوســتاريكا، جــرى تعزيــز   . ل اهلجــرة يف تعاملــها مــع مــسائ  “لحكومــةلجــامع ”هنــج 


اإلجــراءات املــشتركة بــني املعهــد الــوطين لرعايــة الطفــل واملكتــب الــوطين للــهجرة والــشؤون    
اخلارجية مـن خـالل بروتوكـوالت للتنـسيق املـشترك بـني املؤسـسات صـيغت مـن أجـل محايـة                  


  .حقوق األطفال املهاجرين
لة، قامت كل من وزارة التنميـة االجتماعيـة         للطفو املتحدة   األممومبساعدة من منظمة      - ٤٦


ــابوي بــصياغة      ــة يف زمب ــة االجتماعي ــا ووزارة اخلدمــة العامــة والعمــل والتنمي يف جنــوب أفريقي
مشروع إجراءات تشغيل موحدة يستهدف تعقّب حاالت األطفال غري املـصحوبني واألطفـال            


  .للرعاية البديلة دور املنفصلني عن ذويهم، وإعادة لَْم مشلهم بأهليهم أو تسكينهم يف
 مدونة لقواعد السلوك بصورة مشتركة بـني وزارة         ٢٠١٣ويف لبنان، ُوضعت يف عام        - ٤٧


ومركز كاريتاس للـهجرة يف لبنـان،   يف لبنان، العمل اللبنانية ونقابة أصحاب وكاالت التشغيل      
مـل الدوليـة، مـن    السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة الع   املتحدة   األممبالتشاور أيضاً مع مفوضية     


توجيهات لوكاالت التشغيل بشأن تعزيز حقوق املهـاجرات العـامالت يف املنـازل             الأجل توفري   
  .ومحايتها يف لبنان


ــا عّمـــال      - ٤٨ ــا اتفاقـــات للـــضمان االجتمـــاعي مـــع دول يعمـــل هبـ ووقّعـــت ســـري النكـ
مان  مهـاجرون، كإيطاليـا وقـربص، لكـي تـضمن إمكانيـة نقـل اسـتحقاقات الـض                  سرييالنكيون


االجتمــاعي ومتكــني العمــال املهــاجرين مــن املطالبــة مبعاشــات تقاعديــة وســوى ذلــك مــن           
  .هباسبق هلم العمل مستحقات الضمان االجتماعي من البلدان اليت 


ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، أسـهمت مبـادرة تـوفري الرعايـة الـصحية            - ٤٩
ــشباب املهــاجرين    ــة ل ــسية واإلجنابي ــدول والعمــل     اجلن ــائي بــني ال ــز العمــل الثن ــساء يف تعزي والن


املشترك بني عدة قطاعات، مبا يف ذلك بني األرجنتني ودولة بوليفيـا املتعـددة القوميـات؛ وبـني               
ــاال     ــاراغوا؛ وبـــني كـــل مـــن الـــسلفادور وغواتيمـ ــتاريكا ونيكـ ــوادور؛ وكوسـ ــا وإكـ كولومبيـ


 األمــماملبــادرة الــيت يــدعمها صــندوق  وتــسهم . واملكــسيك؛ وهــاييت واجلمهوريــة الدومينيكيــة
حـصول املهـاجرين علـى خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة              سُبل  يف حتسني   للسكان  املتحدة  


وتعزيز الـربامج الراميـة إىل منـع اإلصـابة بـاألمراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي وفـريوس نقـص                      
  .اإليدز ومكافحة العنف القائم على نوع اجلنس/املناعة البشرية
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  يق مع مقتضيات القانونفالتو  -دال   
يق أوضـاع املهـاجرين مـع مقتـضيات القـانون أن متثـل       فميكن للربامج اليت تستهدف تو      - ٥٠


إجــراًء فعــاالً يف اجملــال الــسياسايت يــستهدف التــصدي لالستــضعاف املفــرط الــذي يعــاين منــه     
  . إجيابيةاملهاجرون غري النظاميني وميكّنهم من ثَّم من حتقيق نتائج إمنائية


األعـــضاء يف الـــسوق الـــدول  وقُّـــع اتفـــاق لتنظـــيم اإلقامـــة ملـــواطين ٢٠٠٢ويف عـــام   - ٥١
ــام        ــاذ يف ع ــز النف ــاق حّي ــويب، ودخــل االتف ــدان املخــروط اجلن ــشتركة لبل ــضمن . ٢٠٠٩امل وي


تــصبح إقامــة دائمــة بعــد  (االتفــاق لــسكان بلــدان املخــروط اجلنــويب اكتــساب اإلقامــة املؤقتــة   
ــامني ــا         يف أي) ع ــيت يتلقاه ــسها ال ــة نف ــي املعامل ــراد حــق تلقّ ــؤالء األف ــل هل ــه، ويكف ــن بلدان  م


  .املواطنون، مبا يف ذلك يف سوق العمل
يـــق األوضـــاع مـــع مقتـــضيات القـــانون يف كـــل مـــن األرجنـــتني  فوأُقـــرت بـــرامج لتو  - ٥٢


كمـــا ). ٢٠١١(، وبـــاراغواي )٢٠٠٧(، وشـــيلي )٢٠٠٩(، والربازيـــل )٢٠١٠-٢٠٠٧(
 شخص دخلوا البلـد علـى       ٥ ٠٠٠يق أوضاع زهاء    فج الذي تأخذ به باراغواي تو     الربنامأتاح  
يـق األوضـاع   فأن برنـامج تو  بـ وُيفاد كذلك   . ٢٠١٠أكتوبر  / األول تشريننظامي قبل   غري  حنو  


نحـــت مبقتـــضاه اإلقامـــة املؤقتـــة  يف األرجنـــتني الـــذي ُم“الـــوطن العظـــيم”املـــسمى القانونيـــة 
ــه   أو ــا جمموعـ ــة ملـ ــن  ٥٦٠ ١٣١الدائمـ ــفر عـ ــصاً، أسـ ــة    شخـ ــة مهّمـ ــب إمنائيـ ــق مكاسـ حتقيـ


  .املضيف للبلد
  


  التدريب واملعلومات  -هاء   
تــدعيم أحــد العناصــر املهمــة لتعزيــز العمليــة التنفيذيــة لــسياسات حقــوق اإلنــسان هــو   - ٥٣


ذات الــصلة املــساعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات وتوســيع مــدامها ليــشمال مجيــع ســلطات الدولــة   
وموظفــو الــضرائب املُــّدعون ا يف ذلــك ســلطات اهلجــرة واحلــدود، والقــضاة و باملهــاجرين، مبــ


 الرعايـــة الــــصحية  يوومفتـــشو العمـــل واألخــــصائيون االجتمـــاعيون واملعلمـــون واختــــصاص    
اإلطـــار متعـــدد كمـــا أن . والدبلوماســـيون واملوظفـــون العـــاملون يف الـــسفارات والقنـــصليات 


الـدول علـى وضـع آليـات     يـشّجع   ةيـدي العاملـ   األطراف ملنظمة العمل الدولية بشأن هجرة األ      
وتـوفري التـدريب علـى حقـوق اإلنـسان      املهـاجرين  مايـة حقـوق اإلنـسان للعمـال     حلإنفاذ قويـة   


، مـن   ٣-٨املبدأ التوجيهي   (ة  جلميع املسؤولني احلكوميني املشاركني يف املسائل املتعلقة باهلجر       
  ).العمل إطار
واضطلعت أذربيجان والبوسنة واهلرسك مببادرات خمتلفة من أجل تـدريب املـسؤولني              - ٥٤


االجتـار باألشـخاص، مبـا يف ذلـك علـى تطبيـق أحكـام               مكافحـة   الرمسيني على مسائل اهلجـرة و     
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وأتاحت كولومبيا التدريب لـسلطاهتا املعنيـة بـاهلجرة يف     . اإلطار الدويل املتعلق حبقوق اإلنسان    
ــانون اللجــوء واالجتــار باألشــخاص    املتعلقــة حبام حكــاألخــصوص  قــوق اإلنــسان واهلجــرة وق


ويف رومانيا، اسـتفاد موظفـو اهلجـرة العـاملون يف مواقـع مـن قبيـل املـوانئ                   . وهتريب املهاجرين 
شأن التطبيـــق العملـــي ملعـــايري واملطـــارات ونقـــاط العبـــور احلدوديـــة مـــن بـــرامج للتـــدريب بـــ 


  .اإلنسان حقوق
يب علــى املعــايري القانونيــة املتــصلة بــأحوال االحتجــاز وحقــوق احملتجــزين  وأتــيح تــدر  - ٥٥


ــه       ــاد من ــة املتاحــة للمحتجــزين، أف ــات القانوني ــاللجوء والعملي ــة ب ــات املتعلق ــهم والعملي ورعايت
مقــدمو اخلــدمات يف مراكــز االحتجــاز وضــباط الــشرطة وأفــراد حــرس احلــدود يف االحتــاد         


 وإندونيـسيا ولبنـان واملكـسيك    )غهونـغ كونـ  (ها الـصني  األورويب ويف عدد آخر من الدول منـ  
  .ومجهورية ترتانيا املتحدة والواليات املتحدة األمريكيةوباكستان 


تكتفي برامج التدريب الـيت تـستهدف توعيـة املهـاجرين بتحـذيرهم مـن               ينبغي أن   وال    - ٥٦
رين احملـتملني مـن     لمهـاج لتمكني  الـ تـسعى أيـضاً إىل      جيـب أن    املخاطر احملتملـة للـهجرة، لكنـها        


يف سري النكا، مشلت املبادرات اليت اختذهتا الدولـة بـرامج تدريبيـة             و. خالل تنويرهم حبقوقهم  
يتوالها مكتب التوظيف األجنيب، ويفيد منها املهاجرون املسجلون قبل مغادرهتم الـبالد، كمـا              


ألردن محـالت   ونفّـذ ا  . جرى إنشاء مثانية مكاتـب إقليميـة رائـدة خلـدمات ومعلومـات اهلجـرة              
توعية يف وسائط اإلعالم، وصاغت طاجيكستان محالت للتوعيـة والتـدريب اسـتهدفت محايـة               


  .ودعم العمال املهاجرين الذين يغادرون الدولة
إفهامهـا باملخـاطر     ب وتسدي املنظمة الدولية للهجرة املساعدة لأليدي العاملـة املهـاجرة           - ٥٧


ــا وراء البحــار وحبقــو    ــة  متوســلةً ق العمــال، املرتبطــة بالعمــل فيم ــدورات التوجيهي ــك ال يف ذل
ويف بـنغالديش، قـدمت املنظمـة دعمـاً     . مراكـز بيانـات اهلجـرة   خـدمات  السابقة علـى الـسفر و     


ــا التــدريب   مــع لتــدريب امللحقــني العمــاليني، فيمــا قــدمت    منظمــة العمــل الدوليــة يف موريتاني
  .ملفتشي العمل


  
  محاية الطفل  -واو   


ــة حقــو   - ٥٨ ــع األطفــال     تالحــظ جلن ــع مجي ــدول ضــمان متّت ق الطفــل ضــرورة أن تكفــل ال
أّيـاً كانـت    املوجودين يف واليتها القضائية باحلقوق املنصوص عليها يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل،               


وضعية اهلجرة هلم أو ألبويهم، كما تطلـب إىل هـذه الـدول التـصدي جلميـع االنتـهاكات الـيت          
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ــ.)١٣(تتعـــرض هلـــا هـــذه احلقـــوق ري تعزيـــز قـــدرات الـــنظم الوطنيـــة للحمايـــة   وال بـــد أن جيـ
االجتماعية من أجل منع مجيع حاالت االستضعاف املتعلقـة بـاهلجرة والتـصدي هلـا مباشـرةً أو               


األطفـال املتـضررين بـاهلجرة وأسـرهم     جيري أيـضاً التعامـل مـع    بصورة غري مباشرة، وال بد أن     
ــة، بــ    ك ــربامج االجتماعي ــسياسات وال ــستهدفها ال ــة حمــددة ت صرف النظــر عــن وضــعيتهم   طائف


  .ألي متييزتعريضهم كمهاجرين وبدون 
ويف بلجيكا، أنشأ مكتب اهلجرة وحدة متخصصة لألطفال غـري املـصحوبني وأنيطـت       - ٥٩


أي عمليـة للـْم مشـل       أن  هبا مسؤولية ضمان وثـائق اإلقامـة وإجـراء حبـوث أسـرية والتأكـد مـن                  
 واقتـرن ذلـك بإنـشاء مراكـز متخصـصة           .أفضل صواحل هـؤالء األطفـال      حتقق   األطفال بأسرهم 


وتتخذ دول عديـدة أخـرى منـها غواتيمـاال ورومانيـا            . معنية بشؤون األحداث غري املصحوبني    
  .وأوكرانيا خطوات مماثلة لتوفري احلماية لألطفال غري املصحوبني


حقــاً أصــيالً مــن حقــوق اإلنــسان، وهــو حجــر األســاس  عنــد املولــد تــسجيل الويعتــرب   - ٦٠
ــة       إلعمــال ح ــن املكاســب االجتماعي ــصحية، واالســتفادة م ــة ال ــل الرعاي ــوق أخــرى مــن قبي ق
ويف تايلنــد، أقــر قــانون الــسجل املــدين حبــق اآلبــاء مــن املهــاجرين غــري النظــاميني يف   . والتعلــيم


علـى جتنـيس     ٢٠٠٨لعـام   وعالوة على ذلك، نص قـانون املواطنـة         . املولدتسجيل أبنائهم عند    
ن فيهم أبناء املهاجرين غري النظاميني الـذين ُولـدوا يف تايلنـد قبـل        فئات حمددة من األشخاص مب    


  .١٩٩٢عام 
-٢٠١٠ويف مجهورية مولـدوفا، جـرى عـن طريـق خطـة عمـل وطنيـة شـاملة للفتـرة                       - ٦١


ــددة        ٢٠١٢ ــب املتع ــصدي للجوان ــة، الت ــروكني دون رعايــة أبوي ــال املت ــة األطف ــق حبماي ، تتعل
 بدأت وزارة العمل واحلمايـة      ٢٠١٢ واعتباراً من عام     .“ى عنهم تخلّاملُ”الستضعاف األطفال   


  .االجتماعية واألسرة إجراء تعداد هلذه الفئة من األطفال
  


  احلصول على اخلدمات والضمان االجتماعي  -زاي   
الــصحية ُســبل وصــول املهــاجرين إىل الرعايــة  تقييــد ضيفة إىل تجــه بعــض البلــدان املُــ ي  - ٦٢


اجته إىل محاية نظم الرعاية من املطالبات املنطويـة علـى سـوء              حب وسواها من اخلدمات، متذرعاً   
وتتــشكك اهليئــات التعاهديــة حلقــوق اإلنــسان  . االســتغالل، وبغيــة القيــام أيــضاً بــردع اهلجــرة 


ومعها خرباء حقوق اإلنسان يف هـذا االدعـاء، مـستندين يف ذلـك إىل أسـاس أخالقـي وأسـاس                 


__________ 
حقـــوق مجيـــع األطفـــال يف ســـياق    : ٢٠١٢تقريـــر يـــوم املناقـــشة العامـــة لعـــام     ”وق الطفـــل جلنـــة حقـــ   )١٣(  


 .“الدولية اهلجرة
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احلمايــة االجتماعيــة مــن مباشــر تفيدون بــشكل يــسال حــىت الــذين  فاملهــاجرون، )١٤(.وقــائعي
الرمسية، يشاركون غالباً يف متويل أنظمة وبرامج احلماية االجتماعية عـن طريـق دفـع الـضرائب                 


ويقوم بعض البلدان بشكل مباشـر حبظـر املهـاجرين مـن الوصـول إىل اخلـدمات،                 . غري املباشرة 
ة تـسفر يف هنايـة املطـاف عـن انعـدام      خفيَّحواجز  فيما تضع بلدان أخرى حواجز غري رمسية أو         
ويف أغلــب األحيــان، تفــضي ممارســات مراقبــة . ُســبل حــصول املهــاجرين علــى هــذه اخلــدمات


املهاجرين يف املؤسسات اليت تتوىل تقـدمي اخلـدمات أو بـالقرب منـها، فـضالً عـن عـدم وجـود                      
 احلــصول وقايــة بــني مقــدمي اخلــدمات وســلطات اهلجــرة، إىل حرمــان املهــاجرين مــنحــواجز 


  .على اخلدمات األساسية
ــبل        - ٦٣ ــنفس ُس ــع املهــاجرين ب ــع مجي ــاغو وأوروغــواي، يتمت ــد وتوب ــتني وتايلن ويف األرجن


ويف دول أخـرى كبلجيكـا وفرنـسا        . الوصول إىل اخلدمات االجتماعية املتاحة لكافة املـواطنني       
لنظـاميني سـبيل وصـول    وإيطاليا وهولندا، جيري تنفيذ ُنظم إدارية تقضي مبـنح املهـاجرين غـري ا    


قرار اختذته وزارة الصحة سبيالً حلـصول       َضَمَن  ويف شيلي،   . إىل جمموعة من اخلدمات الصحية    
حلوامـل  ااملهاجرين غـري النظـاميني علـى الرعايـة الطبيـة يف حـاالت الطـوارئ، وسـبيالً حلـصول           


عتـرف كـل مـن       وت .علـى الرعايـة الـصحية      اهلجرة غري النظاميـة   حوال  واألطفال املوجودين يف أ   
 املتكـــافئ يف احلـــصول علــــى   اليونـــان والربتغـــال ورومانيـــا وإســـبانيا حبـــق مجيـــع األطفـــال       


  .الصحية الرعاية
وتعترف األرجنتني وبلجيكـا وشـيلي وإيطاليـا وإسـبانيا وتايلنـد وهولنـدا وأوروغـواي                  - ٦٤


. ينحبــق مجيــع األطفــال األصــيل يف احلــصول علــى التعلــيم، بــصرف النظــر عــن وضــعهم القــانو
ويتـضمن قـانون اهلجـرة يف األرجنـتني         . ويوجد يف فرنـسا تعمـيم إداري يقـضي بالـشيء نفـسه            


املهـاجرين بالتوجيـه واملـشورة خبـصوص         ضرورة قيـام الـسلطات التعليميـة بتزويـد        بنصاً صرحياً   
  .يق أوضاعهم القانونيةفإجراءات تو


نميـة اجملتمعيـة املتكاملـة      ويف مقاطعة ماي هونغ سون بتايلند، جيري تنفيـذ مـشروع للت             - ٦٥
، يـستهدف تعزيـز فـرص اكتـساب ُسـبل العـيش وتعزيـز اللُّحمـة           للمعايش واللُّحمة االجتماعية  


وتركـز أسـاليب التنميـة اجملتمعيـة        . االجتماعية للمهاجرين النظاميني واملهاجرين غـري النظـاميني       
  .ة املوارد البشريةاملتكاملة على توليد املعايش وتطوير قدرات احلكومة احمللية وإدار


 املتعلقـة باحلـدود الوطنيـة الـدنيا للحمايـة االجتماعيـة، الـيت               ٢٠٢وتنص التوصية رقـم       - ٦٦
على توسيع نطاق أربع مـن الـضمانات االجتماعيـة األساسـية لكـي       أقرها مؤمتر العمل الدويل،   


__________ 
 .٢٢، الفقرة A/HCR/14/30انظر على سبيل املثال،   )١٤(  
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ــ  قــدمت منظمــة العمــل  ٢٠١١ إىل ٢٠٠٩وعلــى مــدى الفتــرة مــن  . املهــاجرينمجيــع شمل ي
ــدرات مؤســسية       ا ــة مولــدوفا يف تطــوير ق ــة الــدعم إىل مجهوري ــيط وتنفيــذ  للدولي إمشــال تخط


  .املهاجرين بالضمان االجتماعي، وتنفيذ اتفاقات ثنائية معنية بالضمان االجتماعي
  


  العمل الالئق  -حاء   
يعاين كثري من املهاجرين، وعلى األخص املهاجرون حمـدودو املهـارات أو املؤقتـون أو                - ٦٧
تـاح  ُيبـد أن   وال.  النظاميني، من االنكشاف أمام االستغالل وسوء املعاملة يف سياق العمل        غري


وإذا . وضـعهم كمهـاجرين   أَيـاً كـان     عاملة وظـروف عمـل متـساوية        التمّتع مب للعمال املهاجرين   
كــان مــن حــق املــواطنني أو فئــات معّينــة مــن غــري املــواطنني التمتُّــع بامتيــاز الوصــول إىل ســوق 


العمــل أن يتمتــع باحلمايــة زاول مهــام ، ســيكون مــن املتعــيَّن أيــضاً بالنــسبة للمهــاجر إذا العمــل
ويـشّجع ربـط املهـاجرين جبهـات عمـل حمـددة       . األساسية بصرف النظر عـن وضـعيته القانونيـة     


 ومـن   ،، وحيول دون حصول املهاجر على فرص عمل أفـضل         الوظيفياالستغالل  حدوث  على  
وب مــن املنظــور القــائم علــى احلقــوق، وغــري مستــصوب أيــضاً ملــا   مثّ ُيعــد إجــراًء غــري مستــص 


ــصادية    ــة الكفــاءة االقت ــه مــن قل ــدان تقتــضي التــشريعات حــصول   . ينطــوي علي ويف بعــض البل
عزميـة   املهاجرين على إذن من أرباب العمل ملغادرة البلد أو لتغيري جهة العمـل، وهـو مـا يثـّبط                  


أو الترحيــل أو لالحتجــاز إال خــاطر بــالتعرض املهــاجر علــى تــرك ظــروف عملــه االســتغاللية و
عقــود معياريــة للعمــال   وقــد أحــرز بعــض البلــدان تقــدماً علــى صــعيد تطبيــق  . فقــدان الــدخل


ر عن تطبيق بعض ضمانات العمل املهمة، مثـل         قُصاملهاجرين، لكن كثرياً من البلدان ال يزال يَ       
. نـسب إليهـا مـسلك االسـتغالل       احلد األدىن لألجـر أو حتـسني تنظـيم وكـاالت التـشغيل الـيت يُ               


وهناك بعض املهاجرين، ومنهم العاملون يف اخلدمـة املرتليـة، ُيـستبعدون غالبـاً وبـشكل واضـح                  
  .قانون العمل املرتيلاحلماية اليت يسبغها من 
ويف سري النكـا، ُيطلـب إىل العمـال املهـاجرين التـسجيل قبـل الرحيـل، ومثـة مطلـب                       - ٦٨


توقيـع عقـود اخلدمـة يف حـضور مـوظفني مـن املكتـب الـوطين                 آخر يف هذا اخلـصوص يقتـضي        
  .البعثات السريالنكية يف اخلارجِقَبل ، وإقرارها من للتوظيف األجنيب


 علـى أنـه يف حالـة إهنـاء عقـد العمـل             “العمالـة املهـاجرة   ”ويف أذربيجان، ينص قـانون        - ٦٩
صروفات املتـصلة بعـودة     مرجعها العامل املهاجر، تقوم جهة العمل بـرد مجيـع املـ           ليس  ألسباب  


  .املهاجر وأسرته إىل بلده
ــة        - ٧٠ ــائق اهلوي ــصينية، ُيحظــر علــى أربــاب العمــل االحتفــاظ بوث ــايوان، املقاطعــة ال ويف ت


وال حيــق ألربــاب العمــل حجــب . للعمــال املهــاجرين، كجــوازات الــسفر أو تــصاريح اإلقامــة 
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وقـد ُيحظـر علـى      . أو انتهاك حقوقهم   أو إيقاع الضرر البدين عليهم       مأجور العمال أو ممتلكاهت   
  .أرباب العمل الذين يأتون مبثل هذا املسلك توظيف العمال املهاجرين


وحيق لعمال املنازل يف بلدان جملس التعاون لـدول اخللـيج العـريب توقيـع عقـد معيـاري               - ٧١
ــداً للراحــة األســبوعية، و     ــاً واح ــضمن يوم ــي    حــق موحــد يت ــسفر وتلق ــوازات ال ــاظ جب االحتف


، ٢٠١٣ويف عـام    . وعات الراتب الشهري على حسابات مصرفية ميكـن تعقّبـها إلكترونيـاً           مدف
وقّعــت الفلــبني واململكــة العربيــة الــسعودية اتفاقــاً حلمايــة حقــوق العمــل للمهــاجرين الفلبينــيني 


  . الساعةاراملساعدة على مديقدم املسُتخَدمني يف املنازل، مبا يف ذلك إنشاء خط للهاتف 
وريشيوس، يتمتع العمال املهاجرون مبستويات حمددة لألجور وقواعـد وشـروط           ويف م   - ٧٢


ق هلـــم االنـــضمام إىل النقابـــات أخــرى للعمـــل مـــساوية ملـــا يتمتـــع بـــه العمـــال احملليـــون، وحيـــ 
 تابعـة لـوزارة     “للعمـال املهـاجرين   وحـدة خاصـة     ” ١٩٩٩وقد أنشئت منذ عام     . تشكيلها أو


، وتتلقـى الـشكاوى مـن       بـذلك وتقدمي اخلـدمات املتـصلة       يف مكان العمل  العمل تتوىل التفتيش    
  .العمال املهاجرين وتتعامل معها بلغة يفهموهنا


  
  التجرمي واالحتجاز و الكشف  -طاء   


علـى األرجـح رادعـاً فعـاالً للـهجرة غـري            ليـست   رغم أن سياسـة التجـرمي و االسـتبعاد            - ٧٣
 بـل   قـوق اإلنـسان ورفـاه املهـاجرين       بالنـسبة حل  ليس فقط   النظامية، تترتب عليها عواقب ضارة      


ومـآل  . واملهاجرين املوجودين يف هذه اجملتمعات    املُضيفة  بالنسبة للعالقات بني اجملتمعات     أيضاً  
وهنـاك جمموعـة متناميـة مـن        . ذلك يف هناية املطاف حدوث نتـائج سـلبية علـى التنميـة البـشرية              


ري النظامية، وأنـه رغـم القيـام علـى      الشواهد تدل على أن االحتجاز اإلداري ال يردع اهلجرة غ         
ــد علــى مــدى العــشرين ســنة       النطــاق العــاملي بتطبيــق سياســات احتجــاز مغلّظــة بــشكل متزاي


  .)١٥(املاضية، مل حيدث اخنفاض يف عدد الوافدين غري النظاميني من املهاجرين
، استهل عدد مـن الـدول العمـل بتـشريعات أو سياسـات تـستهدف              ٢٠٠٩ومنذ عام     - ٧٤


بلجيكــا والربازيــل األرجنــتني واحتجــاز املهــاجرين مــن فئــات معّينــة، ومــن هــذه الــدول   إهنــاء 


__________ 
وقد شهدت الـسنوات األخـرية زمخـاً كـبرياً يف سـبيل دعـوة الـدول إىل التمـاس                    . ٨، الفقرة   A/HRC/20/24انظر    )١٥(  


حتجاز املهاجرين تستند، يف مجلة أمور، إىل مبدأ التناسب يف القانون الدويل الذي يقتضي اللجـوء          بدائل فعالة ال  
 A/HRC/13/30(انظــر تقريــر الفريــق العامــل املعــين باالحتجــاز التعــسفي       . إىل تــدبري االحتجــاز كمــالذ أخــري   


السامية  املتحدة األممديرة ملفوضية وانظر أيضاً وقائع األعمال واالستنتاجات املوجزة للمائدة املست      . Add.1-3) و
ــسان  ــممفوضــية /حلقــوق اإلن ــدائل احتجــاز ملتمــسي اللجــوء       املتحــدة األم ــشأن ب ــشؤون الالجــئني ب ــسامية ل ال


، وهـي متاحـة     ٢٠١١مـايو   /أيار ١٢  و ١١والالجئني واملهاجرين وعدميي اجلنسية، املعقودة يف جنيف يف يومي          
  .www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/Roundtable.aspx: يف املوقع التايل
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ويف . وكندا وهنغاريا واليابان وبنمـا وجنـوب أفريقيـا والـسويد ومجهوريـة فرتويـال البوليفاريـة                
ــال مــن مراكــز احتجــاز         ــاإلفراج عــن األطف ــشكل مؤقــت ب ــان ب ــة األخــرية، قامــت الياب اآلون


كمـا خفّـضت العـدد اإلمجـايل     . مل بسياسة متنع احتجازهم يف املـستقبل     املهاجرين، وبدأت الع  
  .للمهاجرين احملتجزين فيها وأقامت شراكات عمل مع منظمات غري حكومية حملية


الــيت جيــوز للــسلطات أن حتتجـــز    للمــدة  واجتــه عــدد مــن الــدول إىل وضــع حــدود         - ٧٥
جلمهوريــة التــشيكية وفرنــسا  ، مبــا يف ذلــك اكحــد أقــصى املهــاجرين خالهلــا ألغــراض إداريــة 


وهنغاريـــا وأيرلنـــدا وإيطاليـــا ولكـــسمربغ واملغـــرب وهولنـــدا ونيكـــاراغوا وُعمـــان والربتغـــال 
  .وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وزامبيا


تدابري بديلة لالحتجاز، مع اإلقـرار      على املهاجرين غري النظاميني     ويطّبق عدد من الدول       - ٧٦
ختــضع  فئــات املستــضعفة علــى حنــو خــاص، كاألطفــال، ال     الــصريح مــن ِقَبــل بعــضها بــأن ال    


احتجــاز املهــاجرين مــن األطفــال؛ ويوجــب نقــل هــؤالء  يف إســبانيا وحيظــر القــانون . لالحتجــاز
، وال جييــز احتجــازهم إال مــع أبــويهم يف مرافــق  “حبمايــة األحــداث”األطفــال إىل دوائــر معنيــة 


  .صاحلة لألسرة
حبريتـهم وكفالـة أمنـهم الشخـصي أثنـاء فتـرة            تفظني  حمـ املهـاجرين   ترك  وقد أثبت هنج      - ٧٧


كـن نقـل    ومي )١٦(.وقلـة كلفتـه كبـديل لالحتجـاز       أقامتهم يف اجملتمع املـضيف، فعاليتـه الـشديدة          
املهاجرين إىل وحدات للدعم قائمة على أساس اجملتمع احمللـي كـاملالجئ مـثالً، تتـاح هلـم فيهـا                  


  .الفرص التعليمية والدعم النفسي واالجتماعيُسبل املساعدة القانونية والرعاية الطبية و
 تــشريعات تــنص - باســتثناء قــربص ومالطــة -وســّنت مجيــع بلــدان االحتــاد األورويب   - ٧٨


، ٢٠٠٤ويف عـام  . على وجوب التماس بدائل االحتجاز قبل اختاذ أي قـرار يتعلـق باالحتجـاز        
وأتاح عدة بـدائل ميكـن إقرارهـا    حظر قانون اهلجرة يف مجهورية فرتويال البوليفارية االحتجاز،  


ضــمن إجــراء الترحيــل، تــشمل اإلبــالغ الــدوري للــسلطات املختــصة واالســتقرار يف حمليــات    
الذي يـتعني أن يأخـذ بعـني      (حمددة يف أثناء تنفيذ اإلجراء اإلداري، وتوفري ضمان التأمني املايل           


  ).االعتبار احلالة املالية للمهاجر
 لتقيـيم املخـاطر ملـساعدة ضـباط اهلجـرة يف اختـاذ قـرارات                وجرى أيضاً تطـوير أدوات      - ٧٩


 مثل هذه األدوات لتقيـيم املخـاطر مـن          وحتُد. مستنرية بشأن ضرورة االحتجاز املتصل باهلجرة     
االحتجــاز غــري الــضروري، وحتــّسن درجــة االتــساق يف اختــاذ القــرارات وتــضمن عــدم تعــّرض 


__________ 
، “االحتجاز يف سياق اهلجرة الدوليـة، االجتاهـات واملمارسـات الفـضلى           ”التحالف الدويل املعين باالحتجاز       )١٦(  


 ).٢٠١٣يوليه /متوز(ورقة إعالمية 
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واألفــراد حمــدودي املهــارات ملخــاطر  األفــراد الــذين يتــصفون علــى حنــو خــاص باالستــضعاف   
ويف الواليـات املتحـدة، جيتـاز املهـاجرون غربلـة           . على أي حنـو كـان     االحتجاز املتصل باهلجرة    


  .عملية يتم يف سياقها فرزهم باستخدام أداة تقييم للمخاطر شاملة لنطاق البلد
فيـه بـشكل غـري      ء  أو البقـا  البلـد   ومبوجب اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان، ُيعترب دخول          - ٨٠


ضـــد املمتلكـــات أو ضـــد األمـــن جرميـــة إداريـــة، ولـــيس جرميـــة ضـــد األشـــخاص أو نظـــامي 
لــدول أال جتــّرم ل والــدليل الــذي هتتــدي بــه آليــات حقــوق اإلنــسان هــو أنــه ينبغــي .)١٧(الــوطين


  .الدخول أو البقاء غري القانونيني، مبا يف ذلك من أجل ختفيض االحتجاز غري الضروري
ض البلــدان، ذهبــت االســتجابات إزاء االجتــار بالبــشر وهتريــب املهــاجرين إىل   ويف بعــ  - ٨١


أبعد من جمرد تدخالت العدالة اجلنائية، وانتقلت إىل األخذ بـسياسات كليـة أمشـل قائمـة علـى                   
ومن خالل إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين              . حقوق اإلنسان 
املعين باملخدرات واجلرمية، يقدم املكتب املـساعدة للـدول يف تنفيـذ      دة   املتح األممالتابع ملكتب   


 األمــمبروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو املكّمــل التفاقيــة  
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنيـة، مـشّدداً علـى أن احتـرام حقـوق اإلنـسان                  املتحدة  


  .ن طريقها منع ومكافحة هتريب املهاجرينللمهاجرين وسيلة ميكن ع
وتؤدي بعض املمارسـات املتعلقـة باعتقـال املهـاجرين غـري النظـاميني وتبـادل البيانـات                    - ٨٢


الشخصية بني مقدمي اخلدمات، كاملستشفيات واملدارس والسجالت املدنية ووكـاالت إنفـاذ            
وقامــت وكالــة . اجرينحقــوق اإلنــسان للمهــ علــى القــانون إىل التــأثري بــشكل غــري متناســب  


ــاد األورويب        ــضاء يف االحتـ ــدول األعـ ــع الـ ــاون مـ ــية بالتعـ ــوق األساسـ ــاد األورويب للحقـ االحتـ
 تـوفر   “إفعـل وال تفعـل    ”واملفوضية األوروبية واملنظمات غـري احلكوميـة بوضـع وثيقـة بعنـوان              


  .)١٨(فيها إرشادات يف هذا الصدد
  


  إليهاوُسبل اللجوء حتقيق العدالة رصد   -ياء  
علـيهم احلمايـة يف إطـار القـانون        تظل حقوق املهـاجرين ُعرضـة لالنتـهاك مـا مل ُتـسبغ              - ٨٣


ويوجــه إطــار حقــوق اإلنــسان الــدول إىل . لةساَءويكونــون قــادرين علــى املطالبــة بوجــوب املُــ 
ر القانوين من خالل آليات شبه قضائية أو قضائية بغيـة متكـني املهـاجرين               ْبالعمل على توفري اجلَ   


__________ 
  )١٧(  A/HRC/20/24 ١٣، الفقرة. 
 “االعتبــارات املتعلقــة بــاحلقوق األساســية: اعتقــال املهــاجرين غــري النظــاميني”وكالــة االحتــاد األورويب للحقــوق األساســية   )١٨(  


-http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending :، متاحة يف العنوان التـايل     )٢٠١٢(


irregular-migrants..   
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البة بإعمال حقوقهم إزاء الدولة أو الفاعلني من غري الدولة، دون خـشية مـن االعتقـال                 من املط 
  .أو الترحيل


ومن املمكن أن يكون الوضع غري النظـامي للمهـاجر عقبـة مباشـرة حتـول دون جلـوءه                     - ٨٤
ويف بعض الدول ال جيوز للمهاجر غري النظامي االدعاء حبقوق العمل اليت تنظمهـا              . إىل العدالة 


ويف .  يكـون غـري قـانوين إذا انعـدم وجـود تـصريح العمـل          هألن عقد توظيف  العمالية  تشريعات  لا
قـانوين ألنـه    التمثيـل   الاالستفادة من حـق     غري النظامي   أحوال أخرى، ال يكون مبقدور املهاجر       


ومــن املمكــن أيــضاً أن يكــون . لــن يكــون بوســع مكاتــب التوثيــق إصــدار التــوكيالت الالزمــة
املهــاجرون غــري النظــاميني ف.  بــاهلجرة عقبــة غــري مباشــرة بوجــه اللجــوء للقــضاءالوضــع املتعلــق
االتصال بالسلطات العامة للحصول على خـدمات الرعايـة الـصحية           يف  مترددين  يكونون عادةً   


ــة      ــهاكات حقــوق اإلنــسان أو للمطالب ــاجلرائم وانت ــد ب أو إلحلــاق أوالدهــم باملــدارس أو للتندي
  .قد وظائفهم أو ترحيلهم أو معاقبتهم أو طردهمر، خشية منهم من فْبباجلَ
ــة       - ٨٥ ــة مؤقت ــة مــنح وضــعية هجــرة قانوني ويف الواليــات املتحــدة تتــيح التــشريعات إمكاني


  .للمهاجرين ضحايا بعض اجلرائم، مبا فيها جرائم االجتار بالبشر
ــة       - ٨٦ ــسية علــى أحقي ــا، يــنص التــشريع املعــين مبركــز األجانــب وعــدميي اجلن  ويف جورجي


ــة شخوصــهم أو      ــة األخــرى ســعياً إىل محاي املهــاجرين يف اللجــوء إىل احملــاكم أو هيئــات الدول
ــنفس احلقــوق        ــع هــؤالء األشــخاص ب ــضاً علــى متّت ممتلكــاهتم أو حقــوقهم األخــرى، ويــنص أي


بــصرف النظــر عــن شــخص ويف غواتيمــاال، يكــون لكــل . اإلجرائيــة الــيت يتمتــع هبــا املواطنــون
هـاجرون، حـق اللجـوء إىل حمـاكم القـانون وحمـاكم العمـل والـضمان                  مبـن يف ذلـك امل      ،جنسيته


وعالوة على ذلك، ُيتاح للمهاجرين سبيل للوصـول إىل آليـات الـشكاوى التابعـة         . االجتماعي
  .ملكتب حمامي حقوق اإلنسان


واعتمدت املكسيك عدة تدابري تضمن جلـوء املهـاجرين غـري النظـاميني للعدالـة، ومـن                   - ٨٧
ئرة لالدعاء العام للمهاجرين يف والية شيباس، فـضالً عـن اعتمـاد املعهـد الـوطين             ذلك إنشاء دا  


  . بروتوكوالت لتحديد ومساعدة املهاجرين ضحايا اجلرائم٢٠١٠للهجرة يف عام 
إجراء عمليــات قيامهــا بــوفيمــا يتعلــق باحتجــاز املهــاجرين، تؤكــد بعــض الــدول علــى   - ٨٨


وعلـى سـبيل املثـال، جيـري     .  الـصعيد الـوطين  رصد لالحتجـاز علـى حنـو مـستقل ودوري علـى         
أوغنــدا وجنــوب رصــد مــن هــذا القبيــل مــن جانــب املؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان يف    


، أفريقيا وسويـسرا وفيجـي ومـايل واملكـسيك وموريـشيوس ونيجرييـا ونيكـاراغوا وهنـدوراس                
ا واجلبــل األســود إســبانيا وإكــوادور وبولنــدومــن جانــب دواويــن املظــامل واللجــان املــستقلة يف 


ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة ومجهوريــة مولــدوفا وســلوفينيا والــسنغال والــسويد  







A/68/292
 


24/27 13-42263 
 


 ونيوزيلنــــدا  املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الــــشمالية اململكــــةوصــــربيا وملــــديف و
  .وهولندا وهنغاريا


  
  االستنتاجات والتوصيات  -سادسا  


  االستنتاجات  -ألف   
 النهج القائم على حقوق اإلنسان يف وضع وتنفيذ سياسات اهلجرة هـو             إن مؤدى   - ٨٩


 التزام الدول بـصياغة مجيـع هـذه الـسياسات وتـدقيقها، قياسـاً إىل معـايري حقـوق اإلنـسان                    
، وسعيها الدؤوب لضمان جتاوب هذه الـسياسات مـع حقـوق اإلنـسان جلميـع              ومرجعياهتا


ومثة دالئل متزايدة علـى أن  . فاً من بينهماملهاجرين، مع إيالء تركيز خاص لألشد استضعا    
اتباع هنج حقوق اإلنسان إزاء سياسة اهلجـرة يفـضي إىل نتـائج أفـضل وأكثـر اسـتدامة يف                    


زاع  فاملهاجرون املتعلمون األصحاء واملمكّنـون أكثـر قـدرة علـى انتـ      .جمال التنمية البشرية  
اد األوسع يف بلدان األصل      واإلسهام يف اجملتمع واالقتص    أنفسهم وأسرهم من وهدة الفقر    
  .وبلدان العبور وبلدان املقصد


وعلى ذلك، ميكن للهجرة الدولية، إذا ما حكمتـها سياسـات قائمـة علـى حقـوق                   - ٩٠
اإلنسان، أن تكـون جتربـة يف الـتمكني تنطـوي علـى مكاسـب إمنائيـة للمهـاجرين وأسـرهم           


نــسان إىل صــوغ وعلــى النقــيض مــن ذلــك، يــؤدي غيــاب منظــور حقــوق اإل . وجمتمعــاهتم
سياسات تستجيب أكثر ملطالب ذات أصداء شعبية بل ومتخوفـة مـن األجانـب، وغايـات            


علـى نقـاش    تكـون مرتكـزة     بـدالً مـن أن      . سياساتية غـري واقعيـة أو فـروض يـشوهبا العـوار           
مــستند إىل الــرباهني بــشأن التكــاليف واملنــافع البــشرية للــهجرة، وللتــدابري الكفيلــة راشــد 


  .قوق اإلنسان للمهاجرينبضمان محاية ح
وغالباً ما ال تدرك سياسات اهلجرة، على سبيل املثال، بأن املهاجرات لسن دائمـاً                - ٩١


 بــأن املهــاجرين مــن األطفــال هــم فــاعالت مستــضعفات أو ســلبيات يف ســياق اهلجــرة، أو
ــاعلون    يف ــان ف ــضرورة ضــحايا  (أغلــب األحي ــسوا بال ــن املمكــن أن  . يف هجــرهتم) ولي وم


يـاً  جنائأً إركاز سياسات اهلجرة على فروض مؤداها أن املهاجرين ميثلون هتديـداً             خط جيري
وأمنيــاً، بــدالً مــن أن تأخــذ بعــني االعتبــار األســباب الــيت جــاءت هبــم إىل البلــدان املــضيفة  
والعمل هبا، أو إسهاماهتم االقتصادية واالجتماعيـة، أو االحتيـاج إلـيهم مـن أجـل مـشاريع         


  .إمنائية حمددة
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ومــن أجــل تعزيــز وضــع وتنفيــذ سياســات اهلجــرة، يــتعني علــى الــدول واجلهــات     - ٩٢
علــى القائمــة علــى حقــوق اإلنــسان اهلجــرة الفاعلــة األخــرى الــسعي إىل حتــسني حوكمــة  


  .)١٩(عد الوطين واإلقليمي والدويلالُص
 ْدحُـ  فجوة معرفية كبرية فيما يتعلـق بـاهلجرة وحقـوق اإلنـسان، ميكـن أن تَ                وهناك  - ٩٣
ومتثّل . قدرة الدول على تصميم ووضع سياسات اهلجرة القائمة على حقوق اإلنسان          من  


 وضـع مثـل هـذه الـسياسات         لى حقوق اإلنسان ضرورة لبناء قـدرات      املؤشرات القائمة ع  
. على الصعيدين الوطين واحمللي، وتطوير أدوات للرصد والتنفيذ وبناء القدرات والتوعية          


ــساعد املنظــور ا   ــة مجــع    ومــن املمكــن أن ي ــه عملي ملراعــي حلقــوق اإلنــسان يف إعــادة توجي
املصادر التقليدية والقيـام بتحليـل مـصادر مـن قبيـل            تتبع  البيانات لالنتقال هبا إىل أبعد من       


اإلحصاءات السكانية أو املؤشرات االقتصادية مع وضع اعتبارات االستـضعاف والتمييـز      
  .ُنصب العنياالستبعاد و
  


  التوصيات  -باء   
   األمني العام،إن  - ٩٤


يرحب باملعلومات اليت وردت مـن الـدول األعـضاء بـشأن التـشريعات والقواعـد                  
والسياسات الرامية إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان جلميع املهـاجرين، ويتقـدم بالتوصـيات              


  :التالية
ــة     )أ(   ــة إىل آليـ ــا الوطنيـــة املقدمـ يـــشجع الـــدول علـــى أن تـــدرج يف تقاريرهـ


لشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان معلومـات عـن التـدابري املتعلقـة             االستعراض الدوري ا  
  حبماية حقوق اإلنسان للمهاجرين؛


يــشّجع املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرين علــى مواصــلة      )ب(  
  تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين عن طريق احلوار مع الدول األعضاء؛


__________ 
لقيـام،  االـسامية حلقـوق اإلنـسان     املتحـدة  األمـم  كلّف األمني العـام مفوضـية     ،٢٠١٢ديسمرب  / األول كانونيف    )١٩(  


بإعداد تقريـر حتليلـي عـن     املتحدة األممموعة العاملية املعنية باهلجرة وشركاء آخرين يف منظومة       بالتشاور مع اجمل  
اهلجرة وحقوق اإلنسان من أجل زيادة قوة التركيز على حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين يف سـياق احلـوار الرفيـع                       


ــة الــذي ســيُ  ٢٠١٣املــستوى لعــام  ــة والتنمي ــومي ع بــشأن اهلجــرة الدولي ــوبر / األولتــشرين ٤  و٣قد يف ي أكت
اهلجــرة وحقــوق “الــسامية حلقــوق اإلنــسان  املتحــدة األمــمانظــر مفوضــية . ، ويف الــسياقات الــيت تليــه٢٠١٣
: ، متــاح يف العنــوان التــايل٢٠١٣” حتــسني حوكمــة اهلجــرة الدوليــة القائمــة علــى حقــوق اإلنــسان  : اإلنــسان


www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/MigrationAndHumanRightsIndex.aspx. 
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التصديق على مجيع الصكوك الدولية حلقوق      يشّجع الدول األعضاء على       )ج(  
اإلنسان ذات الصلة، وعلى األخص التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع                


  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛
يشدد على أنـه يقـع علـى عـاتق الـدول التـزام مبوجـب الـصكوك الدوليـة                      )د(  


ميــع األشــخاص املوجــودين ضــمن  األساســية حلقــوق اإلنــسان حبمايــة حقــوق اإلنــسان جل  
  جنسيتهم أو وضعهم القانوين؛أَياً كانت والياهتا القضائية، 


يوصي باعتماد خطط عمل وطنيـة شـاملة هتتـدي باملعـايري الدوليـة حلقـوق                  )هـ(  
  اإلنسان من أجل تعزيز محاية حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين؛


ية ملنـع التمييـز ضـد املهـاجرين         يدعو الدول إىل اختاذ تـدابري إجيابيـة اسـتباق           )و(  
  واملعاقبة عليه، وجتّنب هتميش املهاجرين وإقصائهم اجتماعياً؛


أَيـاً كـان    يشجع الدول على ضـمان إتاحـة الـسبيل أمـام مجيـع املهـاجرين،                  )ز(  
وضعهم القانوين، للحصول على الرعاية الـصحية الكافيـة مبـا يف ذلـك اخلـدمات الـصحية                  


  اية سبيل حصوهلم على احملّددات األساسية للصحة؛الوقائية والعالجية، ومح
أّياً كان وضعه يدعو الدول إىل التسليم بأن لكل شخص احلق يف التعليم،   )ح(  


ويــشجع األمــني العــام الــدول األعــضاء علــى أن تقــوم أيــضاً  . وضــع أبويــه كمهــاجرْينأو 
إليفـاء يف الوقـت   بوضع استراتيجيات تعليمية تعزز قدرات اجملتمعات املهمشة ككل، مع ا     
  ذاته باالحتياجات التعليمية للمهاجرين املستضعفني داخل هذه اجملتمعات؛


يشجع الدول على إقامة حواجز واقية وإجياد ضمانات فيما يتعلق بتبـادل              )ط(  
 واملعلومات بـني مقـدمي اخلـدمات العامـة مبـا يف ذلـك مؤسـسات الرعايـة الـصحية ومـدير                     


 وينبغي أال ُيطلب إىل مؤسسات اخلدمة العامة اإلبالغ عن .املدارس، وبني سلطات اهلجرة
البيانات أو مشاطرهتا مع سلطات اهلجرة، وال بد مـن تزويـد هـذه املؤسـسات بتوجيهـات                 


  يف هذا الشأن؛
ــبيل وصـــول املهـــاجرين إىل ُنظـــم الـــضمان     )ي(   يـــدعو الـــدول إىل ضـــمان سـ


الكرامــة  ة الفقــر وحفــظاالجتمــاعي، علــى األقــل عنــدما تكــون الزمــة للتخفيــف مــن حــد
اإلنسانية، وأن تتعاون من أجل زيادة إمكانية تنقّل احلقوق االجتماعية للمهاجرين، مبـا يف              


وحيــض األمــني العــام الــدول أيــضاً علــى ضــمان   . ينيذلــك حقــوق املهــاجرين غــري النظــام 
ن غري وجراملساواة يف املعاملة يف ظروف العمل بني املواطنني واملهاجرين، مبن يف ذلك املها     


بـد أن يتمتـع العمـال املهـاجرون          وال. النظاميني، دون أي انتقاص حىت يف العقـود اخلاصـة         
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بسبيل لالنتصاف، مبا يف ذلك يف حاالت التعّرض للعنف أو سوء املعاملة البدنية والنفسية  
  واجلنسية على يد أرباب العمل، أو عدم تلقي األجور أو الفصل غري القانوين؛


ول إىل وضع حد لتجرمي املهاجرين غري النظاميني، وإىل أن تنظر           يدعو الد   )ك(  
ويــشجع األمــني العــام الــدول أن تتخــذ أيــضاً   . عــن كثــب يف مطالــب وأســباب هجــرهتم  


خطوات إلهناء احتجـاز املهـاجرين وتنفيـذ التـدابري البديلـة لالحتجـاز بالنـسبة للمهـاجرين                  
تجنـب تطبيـق فتـرات مفرطـة علـى      غري النظاميني، وأن تستعرض فتـرات االحتجـاز حـىت ت     


ويـــتعني أال جيـــري احتجـــاز األطفـــال علـــى أســـاس وضـــعهم  . املهـــاجرين غـــري النظـــاميني
  كمهاجرين، أو بسبب دخوهلم غري النظامي إىل البلد؛


 ويــدعو الــدول األعــضاء إىل اإلقــرار بــأن املهــاجرين، وعلــى األخــص ذو    )ل(  
ن غري النظاميني، ُيستبعدون عادةً بشكل      وجرن واملها ون املؤقت واملهارات احملدودة واملهاجر  


ــة حمــدد  ــة، وأن عليهــا مــن مث أن تــضمن الفــصل الواضــح بــني    مــن عملي تــصنيفات التنمي
، وكـذلك يف سـياق اخلطـط        ٢٠١٥ ملـا بعـد عـام        خطـة التنميـة   يف سـياق تبلـور      املهاجرين  


  اإلمنائية الوطنية؛
مة واملوثوقة املتعلقـة    يوصي بالتطوير العاجل للمعارف ذات الصلة والسلي        )م(  
حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك عــن طريــق مجــع البيانــات املوزعــة علــى واملهــاجرين بقــضايا 


ــانوين، مــع ضــمان متاشــي      ــشطة مثــل هــذه األ أســاس اجلــنس والعمــر واملركــز الق مــع جلن
  املعلومات مع املعايري الدولية حلماية البيانات واحلق يف اخلصوصية؛


اهلجرة، بشأن  ء إىل صياغة مؤشرات حلقوق اإلنسان       يدعو الدول األعضا    )ن(  
أصحاب املصلحة ذوي الـصلة مبـن يف ذلـك املهـاجرون أنفـسهم، بغيـة                مجيع  بالتشارك مع   


  زيادة قدرهتم على وضع وتنفيذ ورصد سياسات اهلجرة القائمة على حقوق اإلنسان؛
يـــشجع الـــدول علـــى تكـــريس اهتمـــام متزايـــد حلقـــوق اإلنـــسان جلميـــع   )س(  


هاجرين يف إطار احلوكمة الدولية للهجرة على الُصعد العاملي واإلقليمي والوطين، إقراراً امل
التعــاون واحلــوار الــدوليني يف   بكــون اهلجــرة ظــاهرة إنــسانية أصــيلة وبــضرورة حتــسني       


  .الشأن هذا
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		4 - وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، أهاب المؤتمر بالدول أن تعزز وتحمي على نحو فعال حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين أياً كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تعالج مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والتحاور على الصُعُد الدولي والإقليمي والثنائي واتباع نهج شامل ومتوازن في هذا الصدد، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق بلدان الأصل وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها؛ وتجنُّب النُهج التي قد تؤدي إلى تفاقم أوضاع استضعافهم().

		5 - وتتسم الروابط القائمة بين الهجرة والمهاجرين وحقوق الإنسان والتنمية بتشابكها وتعدد وجوهها. فقد باتت الهجرة المعاصرة ظاهرة متزايدة التعقُّد. ويسّر التقدم التكنولوجي سُبلاً للسفر السريع والانتشار الخاطف للمعلومات عن طريق الإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي. والواقع، أن وجوه عدم المساواة والتغييرات الديمغرافية وأسواق العمالة العالمية الآخذة في الاتساع تؤدي غالباً إلى دفع المهاجرين إلى قبول العمل في ظروف مُضَّنية وغير مستقرة. وتتعدد دوافع الإقدام على الهجرة وتأخذ جوانب متنوعة عادةً ويمكن أيضاً أن تتبدل خاصةً عند انتقال المهاجرين إلى بلدان المقصد في رحلات طويلة تكتنفها المصاعب في أغلب الأحوال. وتؤدي قلة الفرص المتاحة للهجرة القانونية إلى حَمْل المهاجرين بشكل متزايد على الاعتماد على المهربين لتسهيل تنقّلهم، ويمكن لها أيضاً أن تفاقم من حدة ضعفهم إزاء الاستغلال الذي يمارسه المتاجرون بالبشر وإزاء أشكال الاستغلال الأخرى.

		6 - ومع زيادة تنقّل البشر واتخاذه طابعاً عالمياً متنامياً، بات التمييز التقليدي بين الهجرة الطوعية والهجرة القسرية؛ والهجرة النظامية والهجرة غير النظامية؛ والهجرة المؤقتة والهجرة الموسمية والهجرة لآماد طويلة والهجرة الدائمة - أشد التباساً. ويخلق ذلك بشكل متزايد سبباً أدعى إلى ضرورة تناول حقوق جميع المهاجرين على نحو كلي. ومن ناحية أخرى، تشكل النساء والفتيات أكثر من نصف مجموع السكان المهاجرين دولياً، وتسافر الكثيرات منهن على عهدتهن الخاصة. ويقدّر أن واحداً من كل ثمانية مهاجرين يندرج في الفئة العمرية بين 15 و 24 عاماً.() وفي خضم عملية الهجرة، يواجه الأطفال والشباب والنساء والرجال جميعهم تحديات تعكسها الظروف التي تكتنف أحوالهم الخاصة.

		7 - ومن الأهمية بمكان في هذا السياق ملاحظة أن الهجرة هي في جوهرها عملية إنسانية تتضمن تحركاً تحفّه المخاطر غالباً يشمل زهاء 215 مليون نسمة. وهي بذلك ليست مجرد مسعىً لمجهولين ”لإحداث نقلة في أوضاعهم“. كما أن الهجرة في الوقت نفسه ظاهرة اقتصادية واجتماعية مهمة في القرن الحادي والعشرين ويمكن أن يترتب عليها بهذا الوصف أثر إنمائي معلوم: سواءً من منظور التنمية البشرية للمهاجرين وأسرهم، أو في عملية التنمية في بلدان الأصل وبلدان العبور وبلدان المقصد. ويتعين عند صياغة إطار المناقشة بشأن ”الهجرة والتنمية“ أن يوضع منظور حقوق الإنسان في صميم هذه المناقشة، وأن يُحرص على عدم إغفاله. ويعتبر جدول أعمال الهجرة وحقوق الإنسان عَدَسة مهمة لضبط المشهد فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو حاسم الأهمية في حد ذاته، وحاسم الأهمية أيضاً في إطار معترك ”الهجرة والتنمية“، لأن حقوق الإنسان مكوّن أصيل لجميع البشر بصرف النظر عن قيمتهم العملية كوحدات للعمل أو كوكلاء للتنمية.

		8 - ولم تعد المكاسب الإنمائية المتأتية من حماية حقوق الإنسان للمهاجرين محلاً للتشكيك الآن. وثمة إقرار متزايد بضرورة أن تراعي سياسات الهجرة على الصُعد الوطني والإقليمي والدولي الإسهامات الأساسية التي يقدمها المهاجرون للمجتمعات والاقتصادات، وأن تستمسك بالالتزامات القانونية التي تتحملها الدول طوعاً بشأن حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وتعزيزها واحترامها والوفاء بها.

		ثانياً- النهج القائم على حقوق الإنسان

		9 - يرمي النهج القائم على حقوق الإنسان إلى دعم تحقيق نتائج إنمائية أفضل وأكثر استدامة عن طريق تحليل وجوه عالم الإنصاف والممارسات التمييزية وعلاقات القوى غير العادلة التي تحتل دائماً صميم مشاكل التنمية، والتصدي لها. ويستند هذا النهج معيارياً إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويستهدف تشغيلياً تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وفي ظل النهج القائم على حقوق الإنسان تترسخ القواعد التي تنبني عليها الجهود الإنمائية في نظام للحقوق تقابلها التزامات مناظرة تقع على عاتق الدول بموجب القانون الدولي.

		10 - ويركز النهج القائم على حقوق الإنسان على تنمية قدرات الجهات الحاملة للمسؤولية للإيفاء بالتزاماتها، وقدرات أصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم. وتشمل هذه القدرات المهارات والإمكانات والموارد والمسؤوليات والسلطة وحفز الهممْ.

		11 - ولا يُولي النهج القائم على حقوق الإنسان اهتمامه للنواتج فقط إنما يشمل باهتمامه أيضاً العمليات. وبغية التأكد من وجود عمليات ونواتج قائمة على حقوق الإنسان، لا بد من وجود نُظم عاملة للمعلومات وبيانات سليمة ذات صلة وموزّعة، يكون بالمستطاع معها تحديد الفئات المستضعفة والوقوف على احتياجاتها المتباينة.

		12 - وتتمثل المبادئ التي يتأسس عليها النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الهجرة فيما يلي:

		(أ) عالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف: فجميع الناس، بمن فيهم المهاجرون، يتمتعون بحقوق الإنسان العالمية غير القابلة للتصرف؛

		(ب) عدم تجزؤ الحقوق: فجميع حقوق الإنسان (مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية) غير قابلة للتجزؤ، وهي حقوق متأصلة في كرامة كل إنسان، بمن في ذلك المهاجرون؛

		(ج) تعاضد الحقوق وترابطها: فإعمال أحد الحقوق يعتمد في الغالب، بشكل كلي أو جزئي، على إعمال حقوق أخرى؛

		(د) المشاركة والإدماج: فمن حق المهاجرين المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيهم مباشرة، مشاركة فعالة وحرة ومجدية()؛

		(هـ) المساواة وعدم التمييز: فيقع على الدول التصدي للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المهاجرين ومعاملتهم غير المتساوية سواء في القوانين أو السياسات أو الممارسات؛

		(ز) المُساءَلة: فيقع على الدول كفالة الشفافية في وضع وتنفيذ سياستها المتعلقة بالهجرة؛ ويتحتم عليها أن تضمن سبيل وصول المهاجرين إلى آليات الجَبْر والانتصاف. وفي هذا المجال، ثمة سُبل كثيرة لكفالة وجود المُساءَلة تشمل ما يلي:

		’1‘ التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وإدماج معاييرها في القوانين الداخلية؛

		’2‘ وجود الآليات القضائية وشبه القضائية، ومن ذلك على سبيل المثال مراعاة المسائل المتعلقة بالمهاجرين في الأحكام القضائية والمراجعات الدستورية والإدارية، ووجود اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ودواوين المظالم؛

		’3‘ وجود الآليات الإدارية والمعنية بالسياسات، ومثال لذلك، إجراء استعراضات لأثر حقوق الإنسان على السياسات والاستراتيجيات المعنية بالهجرة؛

		’4‘ وجود الآليات السياسية، ومثال لذلك، العمليات البرلمانية، وعمليات الرصد والتوعية التي تتولاها المنظمات غير الحكومية؛

		’5‘ الإبلاغ عن حالة المهاجرين للجهات المعنية بمعاهدات حقوق الإنسان.

		وينتقل النهج القائم على حقوق الإنسان بالتحليل والبرمجة المتعلقين بالتنمية من وضعية الإحسان الهلامية المعالم، إلى وضعية الالتزام الأكثر قابلية للقياس والإنفاذ.

		ثالثاً - النهج القائم على حقوق الإنسان في تناول قضايا المهاجرين والهجرة في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015

		13 - تلاحظ المفوضّة السامية لحقوق الإنسان أن الاختبار الحاسم الذي يواجه أي عملية للتنمية هو درجة إيفاء أي استراتيجيات أو تدخلات بالمطالب المشروعة للناس في التحرر من الخوف والعوَزْ، وإسماع صوتهم في شؤون مجتمعاتهم، والظفر بحياة موفورة الكرامة.

		14 - ويتسم نهج تحقيق التنمية القائم على حقوق الإنسان، على النحو الذي يجري تعريفه به في منظومة الأمم المتحدة، بكونه متمحوراً حول الإنسان وغير تمييزي وشاملاً للجميع وخاضعاً للمُساءَلة ومقللاً لوجوه عدم الإنصاف. وفي عام 2012، أوصى فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، بالأخذ بثلاثة مبادئ أساسية في خطة التنمية لما بعد عام 2015 تتبلور في حقوق الإنسان والمساواة والاستدامة.() ودعا الفريق إلى وضع خطة إنمائية جديدة تكون متوائمة مع معايير حقوق الإنسان وآليات المُساءَلة.

		15 - ولن يكتسب لا النمو ولا تخفيض حدة الفقر خصائص الاستدامة ما لم يَجْر إيلاء الاهتمام لمسائل عدم المساواة والتصدي لشيوع التمييز. فالنمو الاقتصادي ليس في حد ذاته مقياساً كافياً للتنمية. لأن النمو الاقتصادي الذي يقترن على المستوى الهيكلي بقدر كبير من وجوه عدم المساواة والقمع، لن يكون مستداماً في الأجل الطويل أو مقبولاً أخلاقياً في الوقت الراهن(). ولا بد أن تتضمن التنمية في المفهوم والممارسة اعتبارات تكفل للجميع العمل المنتِج واللائق والتعليم والرعاية الصحية والإسكان الوافي والغذاء، والتمكين من إبداء صوت في القرارات العامة وإتاحة فرصة المشاركة الحرة والفعالة والمجدية في الشأن العام، وإيجاد مؤسسات منصفة للعدالة وتكريس الإحساس بالأمن الشخصي.

		16 - ومن ثم، يتمثل محور التنمية أساساً في إزالة الحواجز وتوسيع مجالات الفرص. وحسبما لاحظت مفوضّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فإنه ”بات من البديهيات الآن عدم استطاعة أي مجتمع بلوغ طاقاته الحقّة إذا وُجدت فيه قطاعات كاملة محجوبة عن المشاركة بحواجز قانونية أو مادية أو اجتماعية أو سياسية“(). وعليه، فإن إدماج جميع المهاجرين في عملية التنمية لن يكون التزاماً معيارياً فحسب تتأصل جذوره في منع التمييز، لكنه سيكون أيضاً حتميةً عمليةً يقتضيها وجود الاستراتيجيات الإنمائية الفعالة. ولن يكون بالمستطاع الوصول بالهجرة إلى تحقيق أقصى ما تنطوي عليه من إمكانات، كأداة تمكين للتنمية البشرية، إلا إذا كان التفكير فيها يتم من منظور حقوق الإنسان.

		17 - فالمهاجرون ليسوا سلعاً. ولا ينبغي للحلول الإنمائية أن تدفع المهاجرين إلى الهجرة ”كوكلاء للتنمية“ أو كعاملين لتحقيق التنمية، ما لم تكن هناك على الأخص حماية كافية لحقوق الإنسان وحقوق العمل العائدة لهم. فالدول، وليس المهاجرين، هي التي يقع على عاتقها رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية السليمة لتحقيق التنمية.

		18 - ولا ينبغي أيضاً أن تكتفي خطة التنمية لما بعد عام 2015 بتناول مسألة الهجرة بوصفها فحسب ظاهرة عالمية وأداة لتمكين التنمية من دون أن تنظر في الحالة التنموية لأكثر من 215 مليون مهاجر، يعيش كثير منهم ويعمل في أوضاع غير مستقرة وظالمة. ولا تختلف في هذا الأمر الأهداف الإنمائية التي تتغافل عن الاهتمام بالفئات التي قد تتعرض للترك، عن أهداف النمو الاقتصادي: فكلاهما يمكن أن يتحقق دون أن يترك أثراً ملموساً في ضمان إقامة عالم أكثر إنصافاً وعدلاً.() 

		19 - وقد لاحظ تقرير التنمية البشرية لعام 2009 الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحواجز القائمة بوجه التنقّل مرتفعة بصورة خاصة أمام الأشخاص محدودي المهارات، رغم الطلب على تشغيلهم في كثير من البلدان الغنية.() ويتحرك كثير من المهاجرين ويعيش ويعمل في ظروف غير متساوية وتمييزية وتهميشية، ولا يكون بوسعه أن يغنم من التنمية. وبناء على ذلك، لا بد أن يجري بوضوح الفصل بين تصنيفات المهاجرين في الأهداف والغايات والمؤشرات الإنمائية في المستقبل. وتشكّل خطة التنمية لما بعد عام 2015 فرصة سانحة لتعزيز قاعدة المعارف بشأن أبعاد حقوق الإنسان للمهاجرين، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمهاجرين الأكثر استضعافاً.

		20 - ومن الأهمية بمكان أن تنظر خطة التنمية لما بعد عام 2015 إلى عالم العمل باعتباره ساحة رئيسية للتفاعل بين الهجرة والتنمية، وأن تسلّم على نحو خاص بالضعف الذي يعتري العمال محدودي ومتوسطي المهارات والعمال المهاجرين ذوي الأحوال غير النظامية. لكنها ينبغي أن تنظر أيضاً إلى ما وراء مكان العمل؛ وأن تسلّم بأن الهجرة تتفاعل مع التنمية في فضاءات مهمة أخرى عامة وخاصة، بما فيها المنزل، والمجتمعات التي يغادرها المهاجرون، والمجتمعات التي يلتحقون بها، وفي غمار الحياة التعليمية والثقافية. من هنا، لا بد أن تكون السياسات السليمة مستهدفة بشكل صريح تخفيف أوجه عدم المساواة فيما يتصل بالأطفال المهاجرين والنساء المهاجرات الذين تتهددهم المخاطر، والمهاجرين كبار السن والمهاجرين ذوي الإعاقات، فضلاً عن المهاجرين ذوي الأحوال غير النظامية؛ وأن تكفل سُبل وصول جميع المهاجرين إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي والإسكان والمياه والمرافق الصحية. وقد لاحظت لجنة حقوق الطفل وجوب اشتمال السياسات والبرامج والتدابير الرامية إلى حماية الأطفال من الفقر والإقصاء الاجتماعي على الأطفال الموجودين في سياق الهجرة، أياً كانت وضعيتهم.() 

		21 - وينبغي أن تكون خطة التنمية لما بعد عام 2015 عالمية وغير منطوية على أي تمييز تعسفي ضد الدول، وإنما تكون مركّزة على البشر وحقوق الإنسان. وفي سياق الهجرة المعاصرة، يتجه التمييز التقليدي بين بلدان الأصل وبلدان المقصد إلى التضاؤل في الأهمية. وعلى نحو متزايد، باتت الاقتصادات الناشئة والبلدان المتوسطة الدخل تمثل جهات مستضيفة لأعداد كبيرة من المهاجرين، وأصبحت الهجرة فيما بين بلدان الجنوب تكتسي الأهمية نفسها التي يكتسيها انتقال الناس من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة النمو. وعلى جانب آخر بدأت بلدان المقصد التقليدية ترى مواطنيها وهم يهاجرون بحثاً عن الفرص، وأصبحت بلدان الأصل التقليدية بلدان عبور وبلدان مقصد.

		22 - وعليه، يتعين أن تكون خطة التنمية لما بعد عام 2015 منطبقة على جميع البلدان وجميع الناس؛ ولا بد أن تسلّم بأنه من الممكن أن يعيش المهاجرون في ظروف الفقر والتهميش والتمييز ضدهم في جميع بلدان الاستضافة وبلدان العبور، بل أنهم غالباً ما يعيشون هذه الظروف بالفعل. ويمكن أن تكون لسياسات الهجرة التي توضع في بلدان المقصد تبعات دائمة في تطور أسر ومجتمعات المهاجرين وحقوق الإنسان خاصتهم في بلدان الأصل. وعندما يهاجر الناس الأشد فقراً، فإنهم عادةً ما يُقدمون على ذلك في ظل ظروف الاستضعاف التي تعكس محدودية مواردهم وخياراتهم. ومن ثم، يفضي ذلك في كثير من البلدان إلى زيادة أرجحية أن يعيش المهاجرون غير النظاميين والمهاجرون محدودو المهارات (وأبناؤهم) في ظروف الفقر وعدم المساواة مقارنةً بمواطني هذه البلدان.

		رابعاً - منظور مراعٍ لحقوق الإنسان في سياسات الهجرة الدولية والتنمية

		23 - من العسير تحديد أبعاد السياسة التي تُعنى بمجال ”الهجرة والتنمية“. وفي سياق التنمية البشرية (الذي يُفهم على أنه يعني توسيع نطاق الحريات المتاحة للناس لكي يعيشوا حياتهم على النحو الذي يختارونه) يكون مؤدى مثل هذه السياسة هو التدابير التي توضع بشأن مسائل الهجرة ويكون لها تأثير على التنمية البشرية للمهاجرين. وعلى نحو ما لوحظ سلفاً، فإن الهجرة والتنمية كلتيهما، عمليتان إنسانيتان في الجوهر.

		24 - وثمة جانبان للمكاسب والقيمة المضافة التي تنجم عن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في وضع وتنفيذ سياسات الهجرة والتنمية وهما: (أ) السبب المنطقي الأصيل، الذي يسلّم بأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الهجرة هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله أخلاقياً وقانونياً؛ (ب) والسبب العملي، الذي يقر بأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يفضي إلى نتائج أفضل وأكثر استدامة في التنمية البشرية للمهاجرين وأسرهم، وعلى النطاق الأوسع في تنمية المجتمعات والدول. والأكثر أهمية في هذا السياق أن يتجه النهج القائم على حقوق الإنسان إلى البناء على الدروس المستفادة من الممارسات الإنمائية الجيدة، والتعلّم منها - وليس تجاهلها - وأن يعزز الدفوع الداعية إلى تنفيذ هذه الدروس على نحو أكثر تماسكاً.

		25 - ويرتكن النهج القائم على حقوق الإنسان في سياسة الهجرة إلى قيام الدول بالالتزام طوعاً بالمعايير والمبادئ العالمية. وثمة في هذا المجال نتائج ومعايير محددة تتعلق بتقديم الخدمات وبالسلوك والممارسات الجيدة، تنبثق عن الصكوك العالمية لحقوق الإنسان. وتقدم الآليات القائمة على حقوق الإنسان مشورة إضافية بشأن التناول التفصيلي لتلك المعايير والمبادئ. ويشكل هذا الإطار المعياري أساساً صلباً يُرتكز إليه في وضع وتنفيذ سياسات الهجرة.

		26 - ويحتل مبدأ المساواة وعدم التمييز صميم القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرتبط بصورة مباشرة بمبدأ العالمية، الذي يكرس تمتع كل إنسان بالحقوق الأساسية. ويسلم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن ”جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق“ (المادة 1). وعليه، فإن جميع المهاجرين بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين يتمتعون بنفس حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها أي شخص آخر؛ ولا بد لأي قيود تُفرض على المهاجرين بما فيها القيود التي تستند إلى جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين أن تكون مستهدفة تحقيق هدف مشروع ومتناسبة مع تحقيق هذا الهدف. وهذه هي الرسالة الواضحة للإطار الدولي لحقوق الإنسان.

		27 - من هنا، يتطلب الإطار الدولي لحقوق الإنسان من الدول تدبُّر مجموعة من الإجراءات العملية لكي تفي بما يقع على عاتقها من التزامات، بما في ذلك تفكيك الحواجز التي تعيق المشاركة الكاملة لكل شخص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بمن في ذلك المهاجرون. ويمكن أن تشتمل التدابير الأخرى على ضمان مراعاة حالة المهاجرين واحتياجاتهم في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجالات الضمان الاجتماعي أو الرعاية الصحية أو التعليم.

		28 - ويلزم على الدول أن تتصدى للتمييز المباشر وغير المباشر في الحالات التي قد يبدو فيها للوهلة الأولى أن القوانين أو السياسة أو الممارسة تحمل طابعاً محايداً، في حين أنها تنطوي على أثر غير متناسب بالنسبة لحقوق المهاجرين. فالسعي على سبيل المثال لإنفاذ قاعدة تقتضي القيام عند تسجيل الأطفال في المدارس إبراز شهادات ميلادهم، ينطوي على التمييز ضد أطفال المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحوزون مثل هذه الشهادات، أو يكونون غير قادرين على استخراجها بسهولة. كما أن النظُم الطبية التي تقوم على أداء مقابل لقاء الخدمات، ويترتب عليها استبعاد المهاجرين العائشين في ظروف الفقر من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، يمكن أيضاً أن تكون نظماً تمييزية.

		29 - وعن طريق تكريس الاهتمام للأشد ضعفاً والمهمشين والمستبعدين، يمكن للنهج القائم على حقوق الإنسان في سياسات الهجرة والتنمية أن يضمن عدم إهمال أي فئة أو تركها منسيَّة. وفي هذا الصدد، يمكن أن يكون جميع المهاجرين مستضعفين لأنهم موجودون خارج الحماية القانونية لبلدان جنسياتهم. وعلاوة على ذلك، وباعتبار أن المهاجرين غرباء عن المجتمعات التي يعيشون فيها، يكونون غالباً غير ملمين باللغة أو القوانين أو الممارسة الوطنية ويمكن أن تعوزهم الشبكات الاجتماعية. ومن شأن ذلك أن يجعل المهاجرين أقل قدرة من غيرهم على إدراك حقوقهم والتمسك بها. كما أن المهاجرين الموجودون في أحوال غير نظامية يكونون مستضعفين على وجه الخصوص، فقد تُنكر عليهم سُبل الوصول إلى الخدمات العامة بموجب القانون، أو يكونون غير قادرين على الحصول على هذه الخدمات عملياً خوفاً من اكتشاف أمرهم.() 

		30 - وقد يكون معنى استعانة الدولة بالنهج القائم على حقوق الإنسان في تنظيم سياستها المتعلقة بالهجرة أنها لن تُقدِم على فعل أشياء معينة، كإخضاع المهاجر غير النظامي للاحتجاز لآماد غير معلومة استناداً إلى وضعيته كمهاجر. ويمكن أيضاً أن يكون معناه أن الدولة ستُقدم على فعل أشياء أخرى، كسّن قوانين تتيح لأبناء المهاجرين الحصول بدون تمييز على التعليم الأساسي. ويعني هذا النهج كذلك أن الدولة سيكون عليها أن تتخذ إجراءات إزاء إقدام الجهات الفاعلة الخاصة، كأرباب العمل وملاّك العقارات، على انتهاك حقوق المهاجرين.

		31 - وعلى جانب آخر، تتجه سياسات الهجرة التي توضع وتنفَّذ دون أن تولي مقتضيات حقوق الإنسان إلا النذر اليسير من الاهتمام، إلى المخاطرة بالتسبب في آثار سلبية على حقوق الإنسان، وبأن تكون غير فعالة فيما يتعلق بأهدافها المتصلة بحوكمة الهجرة. وعلى سبيل المثال، تميل السياسات الإدارية التي تستند حصراً على ضوابط حدودية عقابية وتقييدية دون أن تولي الاهتمام الواجب لسوق العمل وللأسباب الأخرى وراء قدوم المهاجرين؛ إلى أن تحدث أثراً محدوداً على الأعداد المطلقة للمهاجرين الذين يدخلون البلد، لكنها تتسبب في آثار سلبية من منظور تعريض المهاجرين لانتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الدولية أو بالقرب منها، ويمكن أن تزيد الإحساس بعدم الأمان وسوء المعاملة، بتشجيعها على انتشار شبكات الاتجار بالبشر.() 

		32 - أما السياسة التي تهتدي بالنهج القائم على حقوق الإنسان، فتأخذ بمنظور كلي للبيئة التي تتحرك فيها، وتراعي المهاجر وعائلته والمجتمع الذي يعيش ويعمل فيه، والمجتمع المدني، والسلطات المحلية والوطنية، وجميع العناصر ذات الصلة في الحكومة. ومثل هذا النهج يزيل ”الغُمامات“ القطاعية ويسهّل الاستجابة المتكاملة إزاء الهجرة بما في ذلك في صلتها بالتنمية.

		33 - ويساعد مثل هذا النهج أيضاً على زيادة الشفافية في عملية صياغة السياسة، ويمكّن الناس والمجتمعات من مُساءَلة المنوط بهم واجب التصرف، ويضمن فعالية الانتصاف في حالة تعرّض الحقوق للانتهاك. وهذا النهج أيضاً يدعم رصد التزام الدول عن طريق الاستعانة بالتوصيات التي تصدرها آليات حقوق الإنسان، والتقييمات العامة والتقييمات المستقلة التي تُجرى لأداء الدولة.

		خامسا - ممارسات حديثة لإدماج المنظور المراعي لحقوق الإنسان في سياسات الهجرة والتنمية

		34 - أبرزت الدول الأعضاء، فيما قدمته من مساهمات إلى هذا التقرير، مجموعة من التدابير التي اتخذتها سعياً إلى إدماج منظور مراعٍ لحقوق الإنسان في وضع وتنفيذ سياساتها المتعلقة بالهجرة، وهي تتصل في جملة أمور، بالمسائل التشريعية والإدارية والسياساتية، وبالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. ويقدم الفصل التالي أمثلة حديثة لتلك الممارسات ويسلط الضوء على التحديات الماثلة وأفضل الممارسات في هذا الصدد.

		ألف - عدم التمييز

		35 - يواجه المهاجرون عادة التمييز والاستبعاد. وفي بعض البلدان تميِّز تنظيمات الهجرة تمييزاً واضحاً ضد فئات مختلفة من المهاجرين، فبعضها على سبيل المثال يحظر على أسر العمال المهاجرين محدودي المهارات الالتحاق بهم، بينما يتيح للعمال ذوي المهارات العالية إمكانية لَمْ الشمل مع أسرهم.

		36 - وأحرزت بعض البلدان تقدماً في سبيل ضمان عدم التمييز. ففي الأردن على سبيل المثال، أُقرت تدابير تشريعية شملت تعديلات لقانون العمل في عامي 2008 و 2010 استهدفت القضاء على التمييز ضد المرأة، وتوسيع نطاق تطبيق التعديلات لتشمل المهاجرات العاملات في المنازل وفئات أخرى من العاملات.

		37 - وفي رومانيا، أسفرت الحملات الإعلامية المجتمعية عن زيادة التوعية بالقضايا التي تواجه ملتمسي اللجوء والمهاجرين، ولعبت دوراً مهماً في مكافحة رُهَاب الأجانب وزيادة تفهّم أحوالهم.

		38 - وفي عام 2012، أقر الجبل الأسود ”استراتيجية جديدة للنهوض بوضع طائفتي الروما والمصريين (2012-2016)“ واعتمد خطة عمل مرتبطة بالاستراتيجية.

		باء - التشريع

		39 - يمكن أن يَتدعّم وضع وتنفيذ تدابير سياساتية محددة تتصل بالهجرة والتنمية إذا ما وُجد إطار تشريعي قائم على الحقوق يشمل القانون الدستوري وقوانين عدم التمييز والتوظيف وقوانين المساواة في المعاملة وقوانين العمل والهجرة.

		40 - وفي الأرجنتين، تضمّن قانون الهجرة الوطني لعام 2004 معايير تستهدف كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم. ويعترف هذا التشريع بحق المهاجرين المستند إلى مبادئ المساواة والعالمية، ويضمن سبيل وصول متكافئ أمام المهاجرين وأسرهم للحصول على الخدمات الاجتماعية والإفادة من الممتلكات العامة والتوعية الصحية وأجهزة العدالة والعمل والضمان الاجتماعي.

		41 - وينص دستور إكوادور لعام 2008، على حماية المهاجرين بصرف النظر عن وضعيتهم، كما يعترف ”بحق المهاجر“. وتشمل المادة 40 على نص صريح بعدم جواز اعتبار أي شخص شخصاً غير قانوني، بسبب وضعه المتعلق بالهجرة.

		42 - ويكفل دستور جورجيا للمواطنين الأجانب وللأشخاص عديمي الجنسية الحقوق والحريات، ويفرض عليهم الواجبات نفسها، مثلهم في ذلك مثل المواطنين. ويُتاح للمهاجرين سبيل متكافئ للتمتع بالنظام الصحي ومنافعه، بما فيها الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية. غير أنه لا يوجد اعتراف صريح بتمتع المهاجرين غير النظاميين بهذه الحقوق.

		43 - وتنص التشريعات في البوسنة والهرسك على مشاركة دوائر التشغيل العمومية والمجالس الإقليمية لتوظيف الشباب في وضع البرامج المؤقتة للهجرة.

		جيم - التعاون في مجالي الهجرة والتنمية

		44 - من شأن قيام التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، والتناسق والتعاضد داخل الحكومات الوطنية، وبين الحكومات وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والمحلي أن يهيئ عنصراً مهمّاً لسياسة الهجرة القائمة على مراعاة حقوق الإنسان. وقد أبرم كثير من الدول مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية مع بلدان المقصد، ومن المهم من منظور حقوق الإنسان أن تكون هذه الاتفاقات قائمة على الحقوق وأن يُباشر في وضعها وتنفيذها اتباع عمليات قائمة على الشفافية والتشارك.

		45 - والهجرة، بوصفها مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، تهم مجموعة من الوزارات، منها وزارات العمل والداخلية والشؤون الخارجية وحماية الطفل والصحة والتعليم، والوزارات المكلّفة برصد التزامات حقوق الإنسان. وفي أذربيجان، وعن طريق الأخذ بمبدأ ”النافذة الواحدة“ أصبحت الدائرة الحكومية للهجرة هي الهيئة الحكومية الموحدة للتعامل مع عمليات الهجرة، وهو النهج الذي أسهم أيضاً في إضفاء قدر أكبر من التناسق فيما بين مختلف الوزارات المتعاملة في مسائل الهجرة. وفي سويسرا يتعاون عديد من الوزارات والإدارات في نهج ”جامع للحكومة“ في تعاملها مع مسائل الهجرة. وفي كوستاريكا، جرى تعزيز الإجراءات المشتركة بين المعهد الوطني لرعاية الطفل والمكتب الوطني للهجرة والشؤون الخارجية من خلال بروتوكولات للتنسيق المشترك بين المؤسسات صيغت من أجل حماية حقوق الأطفال المهاجرين.

		46 - وبمساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، قامت كل من وزارة التنمية الاجتماعية في جنوب أفريقيا ووزارة الخدمة العامة والعمل والتنمية الاجتماعية في زمبابوي بصياغة مشروع إجراءات تشغيل موحدة يستهدف تعقّب حالات الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم، وإعادة لَمْ شملهم بأهليهم أو تسكينهم في دور للرعاية البديلة.

		47 - وفي لبنان، وُضعت في عام 2013 مدونة لقواعد السلوك بصورة مشتركة بين وزارة العمل اللبنانية ونقابة أصحاب وكالات التشغيل في لبنان، ومركز كاريتاس للهجرة في لبنان، بالتشاور أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، من أجل توفير التوجيهات لوكالات التشغيل بشأن تعزيز حقوق المهاجرات العاملات في المنازل وحمايتها في لبنان.

		48 - ووقّعت سري لانكا اتفاقات للضمان الاجتماعي مع دول يعمل بها عمّال سيريلانكيون مهاجرون، كإيطاليا وقبرص، لكي تضمن إمكانية نقل استحقاقات الضمان الاجتماعي وتمكين العمال المهاجرين من المطالبة بمعاشات تقاعدية وسوى ذلك من مستحقات الضمان الاجتماعي من البلدان التي سبق لهم العمل بها.

		49 - وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أسهمت مبادرة توفير الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية لشباب المهاجرين والنساء في تعزيز العمل الثنائي بين الدول والعمل المشترك بين عدة قطاعات، بما في ذلك بين الأرجنتين ودولة بوليفيا المتعددة القوميات؛ وبين كولومبيا وإكوادور؛ وكوستاريكا ونيكاراغوا؛ وبين كل من السلفادور وغواتيمالا والمكسيك؛ وهايتي والجمهورية الدومينيكية. وتسهم المبادرة التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان في تحسين سبُل حصول المهاجرين على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز البرامج الرامية إلى منع الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس.

		دال - التوفيق مع مقتضيات القانون

		50 - يمكن للبرامج التي تستهدف توفيق أوضاع المهاجرين مع مقتضيات القانون أن تمثل إجراءً فعالاً في المجال السياساتي يستهدف التصدي للاستضعاف المفرط الذي يعاني منه المهاجرون غير النظاميين ويمكّنهم من ثَمّ من تحقيق نتائج إنمائية إيجابية.

		51 - وفي عام 2002 وقُّع اتفاق لتنظيم الإقامة لمواطني الدول الأعضاء في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، ودخل الاتفاق حيّز النفاذ في عام 2009. ويضمن الاتفاق لسكان بلدان المخروط الجنوبي اكتساب الإقامة المؤقتة (تصبح إقامة دائمة بعد عامين) في أي من بلدانه، ويكفل لهؤلاء الأفراد حق تلقّي المعاملة نفسها التي يتلقاها المواطنون، بما في ذلك في سوق العمل.

		52 - وأُقرت برامج لتوفيق الأوضاع مع مقتضيات القانون في كل من الأرجنتين (2007-2010)، والبرازيل (2009)، وشيلي (2007)، وباراغواي (2011). كما أتاح البرنامج الذي تأخذ به باراغواي توفيق أوضاع زهاء 000 5 شخص دخلوا البلد على نحو غير نظامي قبل تشرين الأول/أكتوبر 2010. ويُفاد كذلك بأن برنامج توفيق الأوضاع القانونية المسمى ”الوطن العظيم“ في الأرجنتين الذي مُنحت بمقتضاه الإقامة المؤقتة أو الدائمة لما مجموعه 131 560 شخصاً، أسفر عن تحقيق مكاسب إنمائية مهمّة للبلد المضيف.

		هاء - التدريب والمعلومات

		53 - أحد العناصر المهمة لتعزيز العملية التنفيذية لسياسات حقوق الإنسان هو تدعيم المساعدة التقنية وبناء القدرات وتوسيع مداهما ليشملا جميع سلطات الدولة ذات الصلة بالمهاجرين، بما في ذلك سلطات الهجرة والحدود، والقضاة والمُدّعون وموظفو الضرائب ومفتشو العمل والأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون واختصاصيو الرعاية الصحية والدبلوماسيون والموظفون العاملون في السفارات والقنصليات. كما أن الإطار متعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأيدي العاملة يشجّع الدول على وضع آليات إنفاذ قوية لحماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وتوفير التدريب على حقوق الإنسان لجميع المسؤولين الحكوميين المشاركين في المسائل المتعلقة بالهجرة (المبدأ التوجيهي 8-3، من إطار العمل).

		54 - واضطلعت أذربيجان والبوسنة والهرسك بمبادرات مختلفة من أجل تدريب المسؤولين الرسميين على مسائل الهجرة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك على تطبيق أحكام الإطار الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. وأتاحت كولومبيا التدريب لسلطاتها المعنية بالهجرة في خصوص الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان والهجرة وقانون اللجوء والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وفي رومانيا، استفاد موظفو الهجرة العاملون في مواقع من قبيل الموانئ والمطارات ونقاط العبور الحدودية من برامج للتدريب بشأن التطبيق العملي لمعايير حقوق الإنسان.

		55 - وأتيح تدريب على المعايير القانونية المتصلة بأحوال الاحتجاز وحقوق المحتجزين ورعايتهم والعمليات المتعلقة باللجوء والعمليات القانونية المتاحة للمحتجزين، أفاد منه مقدمو الخدمات في مراكز الاحتجاز وضباط الشرطة وأفراد حرس الحدود في الاتحاد الأوروبي وفي عدد آخر من الدول منها الصين (هونغ كونغ) وإندونيسيا ولبنان والمكسيك وباكستان وجمهورية تنزانيا المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

		56 - ولا ينبغي أن تكتفي برامج التدريب التي تستهدف توعية المهاجرين بتحذيرهم من المخاطر المحتملة للهجرة، لكنها يجب أن تسعى أيضاً إلى التمكين للمهاجرين المحتملين من خلال تنويرهم بحقوقهم. وفي سري لانكا، شملت المبادرات التي اتخذتها الدولة برامج تدريبية يتولاها مكتب التوظيف الأجنبي، ويفيد منها المهاجرون المسجلون قبل مغادرتهم البلاد، كما جرى إنشاء ثمانية مكاتب إقليمية رائدة لخدمات ومعلومات الهجرة. ونفّذ الأردن حملات توعية في وسائط الإعلام، وصاغت طاجيكستان حملات للتوعية والتدريب استهدفت حماية ودعم العمال المهاجرين الذين يغادرون الدولة.

		57 - وتسدي المنظمة الدولية للهجرة المساعدة للأيدي العاملة المهاجرة بإفهامها بالمخاطر المرتبطة بالعمل فيما وراء البحار وبحقوق العمال، متوسلةً في ذلك الدورات التوجيهية السابقة على السفر وخدمات مراكز بيانات الهجرة. وفي بنغلاديش، قدمت المنظمة دعماً لتدريب الملحقين العماليين، فيما قدمت مع منظمة العمل الدولية في موريتانيا التدريب لمفتشي العمل.

		واو - حماية الطفل

		58 - تلاحظ لجنة حقوق الطفل ضرورة أن تكفل الدول ضمان تمتّع جميع الأطفال الموجودين في ولايتها القضائية بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، أيّاً كانت وضعية الهجرة لهم أو لأبويهم، كما تطلب إلى هذه الدول التصدي لجميع الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الحقوق(). ولا بد أن يجري تعزيز قدرات النظم الوطنية للحماية الاجتماعية من أجل منع جميع حالات الاستضعاف المتعلقة بالهجرة والتصدي لها مباشرةً أو بصورة غير مباشرة، ولا بد أن يجري أيضاً التعامل مع الأطفال المتضررين بالهجرة وأسرهم كطائفة محددة تستهدفها السياسات والبرامج الاجتماعية، بصرف النظر عن وضعيتهم كمهاجرين وبدون تعريضهم لأي تمييز.

		59 - وفي بلجيكا، أنشأ مكتب الهجرة وحدة متخصصة للأطفال غير المصحوبين وأنيطت بها مسؤولية ضمان وثائق الإقامة وإجراء بحوث أسرية والتأكد من أن أي عملية للمْ شمل الأطفال بأسرهم تحقق أفضل صوالح هؤلاء الأطفال. واقترن ذلك بإنشاء مراكز متخصصة معنية بشؤون الأحداث غير المصحوبين. وتتخذ دول عديدة أخرى منها غواتيمالا ورومانيا وأوكرانيا خطوات مماثلة لتوفير الحماية للأطفال غير المصحوبين.

		60 - ويعتبر التسجيل عند المولد حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وهو حجر الأساس لإعمال حقوق أخرى من قبيل الرعاية الصحية، والاستفادة من المكاسب الاجتماعية والتعليم. وفي تايلند، أقر قانون السجل المدني بحق الآباء من المهاجرين غير النظاميين في تسجيل أبنائهم عند المولد. وعلاوة على ذلك، نص قانون المواطنة لعام 2008 على تجنيس فئات محددة من الأشخاص بمن فيهم أبناء المهاجرين غير النظاميين الذين وُلدوا في تايلند قبل عام 1992.

		61 - وفي جمهورية مولدوفا، جرى عن طريق خطة عمل وطنية شاملة للفترة 2010-2012، تتعلق بحماية الأطفال المتروكين دون رعاية أبوية، التصدي للجوانب المتعددة لاستضعاف الأطفال ”المُتخلّى عنهم“. واعتباراً من عام 2012 بدأت وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة إجراء تعداد لهذه الفئة من الأطفال.

		زاي - الحصول على الخدمات والضمان الاجتماعي

		62 - يتجه بعض البلدان المُضيفة إلى تقييد سُبل وصول المهاجرين إلى الرعاية الصحية وسواها من الخدمات، متذرعاً بحاجته إلى حماية نظم الرعاية من المطالبات المنطوية على سوء الاستغلال، وبغية القيام أيضاً بردع الهجرة. وتتشكك الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان ومعها خبراء حقوق الإنسان في هذا الادعاء، مستندين في ذلك إلى أساس أخلاقي وأساس وقائعي.() فالمهاجرون، حتى الذين لا يستفيدون بشكل مباشر من الحماية الاجتماعية الرسمية، يشاركون غالباً في تمويل أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية عن طريق دفع الضرائب غير المباشرة. ويقوم بعض البلدان بشكل مباشر بحظر المهاجرين من الوصول إلى الخدمات، فيما تضع بلدان أخرى حواجز غير رسمية أو حواجز خفيَّة تسفر في نهاية المطاف عن انعدام سُبل حصول المهاجرين على هذه الخدمات. وفي أغلب الأحيان، تفضي ممارسات مراقبة المهاجرين في المؤسسات التي تتولى تقديم الخدمات أو بالقرب منها، فضلاً عن عدم وجود حواجز وقاية بين مقدمي الخدمات وسلطات الهجرة، إلى حرمان المهاجرين من الحصول على الخدمات الأساسية.

		63 - وفي الأرجنتين وتايلند وتوباغو وأوروغواي، يتمتع جميع المهاجرين بنفس سُبل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية المتاحة لكافة المواطنين. وفي دول أخرى كبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، يجري تنفيذ نُظم إدارية تقضي بمنح المهاجرين غير النظاميين سبيل وصول إلى مجموعة من الخدمات الصحية. وفي شيلي، ضَمَنَ قرار اتخذته وزارة الصحة سبيلاً لحصول المهاجرين غير النظاميين على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ، وسبيلاً لحصول الحوامل والأطفال الموجودين في أحوال الهجرة غير النظامية على الرعاية الصحية. وتعترف كل من اليونان والبرتغال ورومانيا وإسبانيا بحق جميع الأطفال المتكافئ في الحصول على الرعاية الصحية.

		64 - وتعترف الأرجنتين وبلجيكا وشيلي وإيطاليا وإسبانيا وتايلند وهولندا وأوروغواي بحق جميع الأطفال الأصيل في الحصول على التعليم، بصرف النظر عن وضعهم القانوني. ويوجد في فرنسا تعميم إداري يقضي بالشيء نفسه. ويتضمن قانون الهجرة في الأرجنتين نصاً صريحاً بضرورة قيام السلطات التعليمية بتزويد المهاجرين بالتوجيه والمشورة بخصوص إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية.

		65 - وفي مقاطعة ماي هونغ سون بتايلند، يجري تنفيذ مشروع للتنمية المجتمعية المتكاملة للمعايش واللُّحمة الاجتماعية، يستهدف تعزيز فرص اكتساب سُبل العيش وتعزيز اللُّحمة الاجتماعية للمهاجرين النظاميين والمهاجرين غير النظاميين. وتركز أساليب التنمية المجتمعية المتكاملة على توليد المعايش وتطوير قدرات الحكومة المحلية وإدارة الموارد البشرية.

		66 - وتنص التوصية رقم 202 المتعلقة بالحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية، التي أقرها مؤتمر العمل الدولي، على توسيع نطاق أربع من الضمانات الاجتماعية الأساسية لكي يشمل جميع المهاجرين. وعلى مدى الفترة من 2009 إلى 2011 قدمت منظمة العمل الدولية الدعم إلى جمهورية مولدوفا في تطوير قدرات مؤسسية لتخطيط وتنفيذ إشمال المهاجرين بالضمان الاجتماعي، وتنفيذ اتفاقات ثنائية معنية بالضمان الاجتماعي.

		حاء - العمل اللائق

		67 - يعاني كثير من المهاجرين، وعلى الأخص المهاجرون محدودو المهارات أو المؤقتون أو غير النظاميين، من الانكشاف أمام الاستغلال وسوء المعاملة في سياق العمل. ولا بد أن يُتاح للعمال المهاجرين التمتّع بمعاملة وظروف عمل متساوية أيَاً كان وضعهم كمهاجرين. وإذا كان من حق المواطنين أو فئات معيّنة من غير المواطنين التمتُّع بامتياز الوصول إلى سوق العمل، سيكون من المتعيَّن أيضاً بالنسبة للمهاجر إذا زاول مهام العمل أن يتمتع بالحماية الأساسية بصرف النظر عن وضعيته القانونية. ويشجّع ربط المهاجرين بجهات عمل محددة على حدوث الاستغلال الوظيفي، ويحول دون حصول المهاجر على فرص عمل أفضل، ومن ثمّ يُعد إجراءً غير مستصوب من المنظور القائم على الحقوق، وغير مستصوب أيضاً لما ينطوي عليه من قلة الكفاءة الاقتصادية. وفي بعض البلدان تقتضي التشريعات حصول المهاجرين على إذن من أرباب العمل لمغادرة البلد أو لتغيير جهة العمل، وهو ما يثبّط عزيمة المهاجر على ترك ظروف عمله الاستغلالية وإلا خاطر بالتعرض للاحتجاز أو الترحيل أو فقدان الدخل. وقد أحرز بعض البلدان تقدماً على صعيد تطبيق عقود معيارية للعمال المهاجرين، لكن كثيراً من البلدان لا يزال يَقصُر عن تطبيق بعض ضمانات العمل المهمة، مثل الحد الأدنى للأجر أو تحسين تنظيم وكالات التشغيل التي يُنسب إليها مسلك الاستغلال. وهناك بعض المهاجرين، ومنهم العاملون في الخدمة المنزلية، يُستبعدون غالباً وبشكل واضح من الحماية التي يسبغها قانون العمل المنزلي.

		68 - وفي سري لانكا، يُطلب إلى العمال المهاجرين التسجيل قبل الرحيل، وثمة مطلب آخر في هذا الخصوص يقتضي توقيع عقود الخدمة في حضور موظفين من المكتب الوطني للتوظيف الأجنبي، وإقرارها من قِبَل البعثات السريلانكية في الخارج.

		69 - وفي أذربيجان، ينص قانون ”العمالة المهاجرة“ على أنه في حالة إنهاء عقد العمل لأسباب ليس مرجعها العامل المهاجر، تقوم جهة العمل برد جميع المصروفات المتصلة بعودة المهاجر وأسرته إلى بلده.

		70 - وفي تايوان، المقاطعة الصينية، يُحظر على أرباب العمل الاحتفاظ بوثائق الهوية للعمال المهاجرين، كجوازات السفر أو تصاريح الإقامة. ولا يحق لأرباب العمل حجب أجور العمال أو ممتلكاتهم أو إيقاع الضرر البدني عليهم أو انتهاك حقوقهم. وقد يُحظر على أرباب العمل الذين يأتون بمثل هذا المسلك توظيف العمال المهاجرين.

		71 - ويحق لعمال المنازل في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي توقيع عقد معياري موحد يتضمن يوماً واحداً للراحة الأسبوعية، وحق الاحتفاظ بجوازات السفر وتلقي مدفوعات الراتب الشهري على حسابات مصرفية يمكن تعقّبها إلكترونياً. وفي عام 2013، وقّعت الفلبين والمملكة العربية السعودية اتفاقاً لحماية حقوق العمل للمهاجرين الفلبينيين المستُخدَمين في المنازل، بما في ذلك إنشاء خط للهاتف يقدم المساعدة على مدار الساعة.

		72 - وفي موريشيوس، يتمتع العمال المهاجرون بمستويات محددة للأجور وقواعد وشروط أخرى للعمل مساوية لما يتمتع به العمال المحليون، ويحق لهم الانضمام إلى النقابات أو تشكيلها. وقد أنشئت منذ عام 1999 ”وحدة خاصة للعمال المهاجرين“ تابعة لوزارة العمل تتولى التفتيش في مكان العمل وتقديم الخدمات المتصلة بذلك، وتتلقى الشكاوى من العمال المهاجرين وتتعامل معها بلغة يفهمونها.

		طاء - التجريم والاحتجاز و الكشف

		73 - رغم أن سياسة التجريم و الاستبعاد ليست على الأرجح رادعاً فعالاً للهجرة غير النظامية، تترتب عليها عواقب ضارة ليس فقط بالنسبة لحقوق الإنسان ورفاه المهاجرين بل أيضاً بالنسبة للعلاقات بين المجتمعات المُضيفة والمهاجرين الموجودين في هذه المجتمعات. ومآل ذلك في نهاية المطاف حدوث نتائج سلبية على التنمية البشرية. وهناك مجموعة متنامية من الشواهد تدل على أن الاحتجاز الإداري لا يردع الهجرة غير النظامية، وأنه رغم القيام على النطاق العالمي بتطبيق سياسات احتجاز مغلّظة بشكل متزايد على مدى العشرين سنة الماضية، لم يحدث انخفاض في عدد الوافدين غير النظاميين من المهاجرين().

		74 - ومنذ عام 2009، استهل عدد من الدول العمل بتشريعات أو سياسات تستهدف إنهاء احتجاز المهاجرين من فئات معيّنة، ومن هذه الدول الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وهنغاريا واليابان وبنما وجنوب أفريقيا والسويد وجمهورية فنزويلا البوليفارية. وفي الآونة الأخيرة، قامت اليابان بشكل مؤقت بالإفراج عن الأطفال من مراكز احتجاز المهاجرين، وبدأت العمل بسياسة تمنع احتجازهم في المستقبل. كما خفّضت العدد الإجمالي للمهاجرين المحتجزين فيها وأقامت شراكات عمل مع منظمات غير حكومية محلية.

		75 - واتجه عدد من الدول إلى وضع حدود للمدة التي يجوز للسلطات أن تحتجز المهاجرين خلالها لأغراض إدارية كحد أقصى، بما في ذلك الجمهورية التشيكية وفرنسا وهنغاريا وأيرلندا وإيطاليا ولكسمبرغ والمغرب وهولندا ونيكاراغوا وعُمان والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وزامبيا.

		76 - ويطبّق عدد من الدول على المهاجرين غير النظاميين تدابير بديلة للاحتجاز، مع الإقرار الصريح من قِبَل بعضها بأن الفئات المستضعفة على نحو خاص، كالأطفال، لا تخضع للاحتجاز. ويحظر القانون في إسبانيا احتجاز المهاجرين من الأطفال؛ ويوجب نقل هؤلاء الأطفال إلى دوائر معنية ”بحماية الأحداث“، ولا يجيز احتجازهم إلا مع أبويهم في مرافق صالحة للأسرة.

		77 - وقد أثبت نهج ترك المهاجرين محتفظين بحريتهم وكفالة أمنهم الشخصي أثناء فترة أقامتهم في المجتمع المضيف، فعاليته الشديدة وقلة كلفته كبديل للاحتجاز.() ويمكن نقل المهاجرين إلى وحدات للدعم قائمة على أساس المجتمع المحلي كالملاجئ مثلاً، تتاح لهم فيها سُبل المساعدة القانونية والرعاية الطبية والفرص التعليمية والدعم النفسي والاجتماعي.

		78 - وسنّت جميع بلدان الاتحاد الأوروبي - باستثناء قبرص ومالطة - تشريعات تنص على وجوب التماس بدائل الاحتجاز قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاحتجاز. وفي عام 2004، حظر قانون الهجرة في جمهورية فنزويلا البوليفارية الاحتجاز، وأتاح عدة بدائل يمكن إقرارها ضمن إجراء الترحيل، تشمل الإبلاغ الدوري للسلطات المختصة والاستقرار في محليات محددة في أثناء تنفيذ الإجراء الإداري، وتوفير ضمان التأمين المالي (الذي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الحالة المالية للمهاجر).

		79 - وجرى أيضاً تطوير أدوات لتقييم المخاطر لمساعدة ضباط الهجرة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ضرورة الاحتجاز المتصل بالهجرة. وتحدُ مثل هذه الأدوات لتقييم المخاطر من الاحتجاز غير الضروري، وتحسّن درجة الاتساق في اتخاذ القرارات وتضمن عدم تعرّض الأفراد الذين يتصفون على نحو خاص بالاستضعاف والأفراد محدودي المهارات لمخاطر الاحتجاز المتصل بالهجرة على أي نحو كان. وفي الولايات المتحدة، يجتاز المهاجرون غربلة عملية يتم في سياقها فرزهم باستخدام أداة تقييم للمخاطر شاملة لنطاق البلد.

		80 - وبموجب الإطار الدولي لحقوق الإنسان، يُعتبر دخول البلد أو البقاء فيه بشكل غير نظامي جريمة إدارية، وليس جريمة ضد الأشخاص أو ضد الممتلكات أو ضد الأمن الوطني(). والدليل الذي تهتدي به آليات حقوق الإنسان هو أنه ينبغي للدول ألا تجرّم الدخول أو البقاء غير القانونيين، بما في ذلك من أجل تخفيض الاحتجاز غير الضروري.

		81 - وفي بعض البلدان، ذهبت الاستجابات إزاء الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى أبعد من مجرد تدخلات العدالة الجنائية، وانتقلت إلى الأخذ بسياسات كلية أشمل قائمة على حقوق الإنسان. ومن خلال إطار العمل الدولي لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يقدم المكتب المساعدة للدول في تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، مشدّداً على أن احترام حقوق الإنسان للمهاجرين وسيلة يمكن عن طريقها منع ومكافحة تهريب المهاجرين.

		82 - وتؤدي بعض الممارسات المتعلقة باعتقال المهاجرين غير النظاميين وتبادل البيانات الشخصية بين مقدمي الخدمات، كالمستشفيات والمدارس والسجلات المدنية ووكالات إنفاذ القانون إلى التأثير بشكل غير متناسب على حقوق الإنسان للمهاجرين. وقامت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية بوضع وثيقة بعنوان ”إفعل ولا تفعل“ توفر فيها إرشادات في هذا الصدد().

		ياء - رصد تحقيق العدالة وسُبل اللجوء إليها

		83 - تظل حقوق المهاجرين عُرضة للانتهاك ما لم تُسبغ عليهم الحماية في إطار القانون ويكونون قادرين على المطالبة بوجوب المُساءَلة. ويوجه إطار حقوق الإنسان الدول إلى العمل على توفير الجَبْر القانوني من خلال آليات شبه قضائية أو قضائية بغية تمكين المهاجرين من المطالبة بإعمال حقوقهم إزاء الدولة أو الفاعلين من غير الدولة، دون خشية من الاعتقال أو الترحيل.

		84 - ومن الممكن أن يكون الوضع غير النظامي للمهاجر عقبة مباشرة تحول دون لجوءه إلى العدالة. وفي بعض الدول لا يجوز للمهاجر غير النظامي الادعاء بحقوق العمل التي تنظمها التشريعات العمالية لأن عقد توظيفه يكون غير قانوني إذا انعدم وجود تصريح العمل. وفي أحوال أخرى، لا يكون بمقدور المهاجر غير النظامي الاستفادة من حق التمثيل القانوني لأنه لن يكون بوسع مكاتب التوثيق إصدار التوكيلات اللازمة. ومن الممكن أيضاً أن يكون الوضع المتعلق بالهجرة عقبة غير مباشرة بوجه اللجوء للقضاء. فالمهاجرون غير النظاميين يكونون عادةً مترددين في الاتصال بالسلطات العامة للحصول على خدمات الرعاية الصحية أو لإلحاق أولادهم بالمدارس أو للتنديد بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان أو للمطالبة بالجَبْر، خشية منهم من فقد وظائفهم أو ترحيلهم أو معاقبتهم أو طردهم.

		85 - وفي الولايات المتحدة تتيح التشريعات إمكانية منح وضعية هجرة قانونية مؤقتة للمهاجرين ضحايا بعض الجرائم، بما فيها جرائم الاتجار بالبشر.

		86 - وفي جورجيا، ينص التشريع المعني بمركز الأجانب وعديمي الجنسية على أحقية المهاجرين في اللجوء إلى المحاكم أو هيئات الدولة الأخرى سعياً إلى حماية شخوصهم أو ممتلكاتهم أو حقوقهم الأخرى، وينص أيضاً على تمتّع هؤلاء الأشخاص بنفس الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها المواطنون. وفي غواتيمالا، يكون لكل شخص بصرف النظر عن جنسيته، بمن في ذلك المهاجرون، حق اللجوء إلى محاكم القانون ومحاكم العمل والضمان الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، يُتاح للمهاجرين سبيل للوصول إلى آليات الشكاوى التابعة لمكتب محامي حقوق الإنسان.

		87 - واعتمدت المكسيك عدة تدابير تضمن لجوء المهاجرين غير النظاميين للعدالة، ومن ذلك إنشاء دائرة للادعاء العام للمهاجرين في ولاية شيباس، فضلاً عن اعتماد المعهد الوطني للهجرة في عام 2010 بروتوكولات لتحديد ومساعدة المهاجرين ضحايا الجرائم.

		88 - وفيما يتعلق باحتجاز المهاجرين، تؤكد بعض الدول على قيامها بإجراء عمليات رصد للاحتجاز على نحو مستقل ودوري على الصعيد الوطني. وعلى سبيل المثال، يجري رصد من هذا القبيل من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أوغندا وجنوب أفريقيا وسويسرا وفيجي ومالي والمكسيك وموريشيوس ونيجيريا ونيكاراغوا وهندوراس، ومن جانب دواوين المظالم واللجان المستقلة في إسبانيا وإكوادور وبولندا والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا وسلوفينيا والسنغال والسويد وصربيا وملديف والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا.

		سادسا - الاستنتاجات والتوصيات

		ألف - الاستنتاجات

		89 - إن مؤدى النهج القائم على حقوق الإنسان في وضع وتنفيذ سياسات الهجرة هو التزام الدول بصياغة جميع هذه السياسات وتدقيقها، قياساً إلى معايير حقوق الإنسان ومرجعياتها، وسعيها الدؤوب لضمان تجاوب هذه السياسات مع حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، مع إيلاء تركيز خاص للأشد استضعافاً من بينهم. وثمة دلائل متزايدة على أن اتباع نهج حقوق الإنسان إزاء سياسة الهجرة يفضي إلى نتائج أفضل وأكثر استدامة في مجال التنمية البشرية. فالمهاجرون المتعلمون الأصحاء والممكّنون أكثر قدرة على انتزاع أنفسهم وأسرهم من وهدة الفقر والإسهام في المجتمع والاقتصاد الأوسع في بلدان الأصل وبلدان العبور وبلدان المقصد.

		90 - وعلى ذلك، يمكن للهجرة الدولية، إذا ما حكمتها سياسات قائمة على حقوق الإنسان، أن تكون تجربة في التمكين تنطوي على مكاسب إنمائية للمهاجرين وأسرهم ومجتمعاتهم. وعلى النقيض من ذلك، يؤدي غياب منظور حقوق الإنسان إلى صوغ سياسات تستجيب أكثر لمطالب ذات أصداء شعبية بل ومتخوفة من الأجانب، وغايات سياساتية غير واقعية أو فروض يشوبها العوار. بدلاً من أن تكون مرتكزة على نقاش راشد مستند إلى البراهين بشأن التكاليف والمنافع البشرية للهجرة، وللتدابير الكفيلة بضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين.

		91 - وغالباً ما لا تدرك سياسات الهجرة، على سبيل المثال، بأن المهاجرات لسن دائماً فاعلات مستضعفات أو سلبيات في سياق الهجرة، أو بأن المهاجرين من الأطفال هم في أغلب الأحيان فاعلون (وليسوا بالضرورة ضحايا) في هجرتهم. ومن الممكن أن يجري خطأً إركاز سياسات الهجرة على فروض مؤداها أن المهاجرين يمثلون تهديداً جنائياً وأمنياً، بدلاً من أن تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي جاءت بهم إلى البلدان المضيفة والعمل بها، أو إسهاماتهم الاقتصادية والاجتماعية، أو الاحتياج إليهم من أجل مشاريع إنمائية محددة.

		92 - ومن أجل تعزيز وضع وتنفيذ سياسات الهجرة، يتعين على الدول والجهات الفاعلة الأخرى السعي إلى تحسين حوكمة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان على الصُعد الوطني والإقليمي والدولي().

		93 - وهناك فجوة معرفية كبيرة فيما يتعلق بالهجرة وحقوق الإنسان، يمكن أن تَحُدْ من قدرة الدول على تصميم ووضع سياسات الهجرة القائمة على حقوق الإنسان. وتمثّل المؤشرات القائمة على حقوق الإنسان ضرورة لبناء قدرات وضع مثل هذه السياسات على الصعيدين الوطني والمحلي، وتطوير أدوات للرصد والتنفيذ وبناء القدرات والتوعية. ومن الممكن أن يساعد المنظور المراعي لحقوق الإنسان في إعادة توجيه عملية جمع البيانات للانتقال بها إلى أبعد من تتبع المصادر التقليدية والقيام بتحليل مصادر من قبيل الإحصاءات السكانية أو المؤشرات الاقتصادية مع وضع اعتبارات الاستضعاف والتمييز والاستبعاد نُصب العين.

		باء - التوصيات

		94 - إن الأمين العام،

		يرحب بالمعلومات التي وردت من الدول الأعضاء بشأن التشريعات والقواعد والسياسات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، ويتقدم بالتوصيات التالية:

		(أ) يشجع الدول على أن تدرج في تقاريرها الوطنية المقدمة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان معلومات عن التدابير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛

		(ب) يشجّع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين على مواصلة تعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين عن طريق الحوار مع الدول الأعضاء؛

		(ج) يشجّع الدول الأعضاء على التصديق على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وعلى الأخص التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

		(د) يشدد على أنه يقع على عاتق الدول التزام بموجب الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين ضمن ولاياتها القضائية، أيَاً كانت جنسيتهم أو وضعهم القانوني؛

		(هـ) يوصي باعتماد خطط عمل وطنية شاملة تهتدي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين؛

		(و) يدعو الدول إلى اتخاذ تدابير إيجابية استباقية لمنع التمييز ضد المهاجرين والمعاقبة عليه، وتجنّب تهميش المهاجرين وإقصائهم اجتماعياً؛

		(ز) يشجع الدول على ضمان إتاحة السبيل أمام جميع المهاجرين، أيَاً كان وضعهم القانوني، للحصول على الرعاية الصحية الكافية بما في ذلك الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، وحماية سبيل حصولهم على المحدّدات الأساسية للصحة؛

		(ح) يدعو الدول إلى التسليم بأن لكل شخص الحق في التعليم، أيّاً كان وضعه أو وضع أبويه كمهاجريْن. ويشجع الأمين العام الدول الأعضاء على أن تقوم أيضاً بوضع استراتيجيات تعليمية تعزز قدرات المجتمعات المهمشة ككل، مع الإيفاء في الوقت ذاته بالاحتياجات التعليمية للمهاجرين المستضعفين داخل هذه المجتمعات؛

		(ط) يشجع الدول على إقامة حواجز واقية وإيجاد ضمانات فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين مقدمي الخدمات العامة بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية ومديرو المدارس، وبين سلطات الهجرة. وينبغي ألا يُطلب إلى مؤسسات الخدمة العامة الإبلاغ عن البيانات أو مشاطرتها مع سلطات الهجرة، ولا بد من تزويد هذه المؤسسات بتوجيهات في هذا الشأن؛

		(ي) يدعو الدول إلى ضمان سبيل وصول المهاجرين إلى نُظم الضمان الاجتماعي، على الأقل عندما تكون لازمة للتخفيف من حدة الفقر وحفظ الكرامة الإنسانية، وأن تتعاون من أجل زيادة إمكانية تنقّل الحقوق الاجتماعية للمهاجرين، بما في ذلك حقوق المهاجرين غير النظاميين. ويحض الأمين العام الدول أيضاً على ضمان المساواة في المعاملة في ظروف العمل بين المواطنين والمهاجرين، بمن في ذلك المهاجرون غير النظاميين، دون أي انتقاص حتى في العقود الخاصة. ولا بد أن يتمتع العمال المهاجرون بسبيل للانتصاف، بما في ذلك في حالات التعرّض للعنف أو سوء المعاملة البدنية والنفسية والجنسية على يد أرباب العمل، أو عدم تلقي الأجور أو الفصل غير القانوني؛

		(ك) يدعو الدول إلى وضع حد لتجريم المهاجرين غير النظاميين، وإلى أن تنظر عن كثب في مطالب وأسباب هجرتهم. ويشجع الأمين العام الدول أن تتخذ أيضاً خطوات لإنهاء احتجاز المهاجرين وتنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين، وأن تستعرض فترات الاحتجاز حتى تتجنب تطبيق فترات مفرطة على المهاجرين غير النظاميين. ويتعين ألا يجري احتجاز الأطفال على أساس وضعهم كمهاجرين، أو بسبب دخولهم غير النظامي إلى البلد؛

		(ل) يدعو الدول الأعضاء إلى الإقرار بأن المهاجرين، وعلى الأخص ذوو المهارات المحدودة والمهاجرون المؤقتون والمهاجرون غير النظاميين، يُستبعدون عادةً بشكل محدد من عملية التنمية، وأن عليها من ثم أن تضمن الفصل الواضح بين تصنيفات المهاجرين في سياق تبلور خطة التنمية لما بعد عام 2015، وكذلك في سياق الخطط الإنمائية الوطنية؛

		(م) يوصي بالتطوير العاجل للمعارف ذات الصلة والسليمة والموثوقة المتعلقة بقضايا المهاجرين وحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق جمع البيانات الموزعة على أساس الجنس والعمر والمركز القانوني، مع ضمان تماشي مثل هذه الأنشطة لجمع المعلومات مع المعايير الدولية لحماية البيانات والحق في الخصوصية؛

		(ن) يدعو الدول الأعضاء إلى صياغة مؤشرات لحقوق الإنسان بشأن الهجرة، بالتشارك مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بمن في ذلك المهاجرون أنفسهم، بغية زيادة قدرتهم على وضع وتنفيذ ورصد سياسات الهجرة القائمة على حقوق الإنسان؛

		(س) يشجع الدول على تكريس اهتمام متزايد لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين في إطار الحوكمة الدولية للهجرة على الصُعد العالمي والإقليمي والوطني، إقراراً بكون الهجرة ظاهرة إنسانية أصيلة وبضرورة تحسين التعاون والحوار الدوليين في هذا الشأن.
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«∞HBq «∞∑Ußl


√§Ne… «ù´öÂ Ë«∞b´U¥W


∞Ib ∞F∂X √§Ne… «ùö́Â œË¸«Î ±∫u¸¥UÎ ≠w ≤CU‰ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ±Mc ¢QßOºNU ±s îö‰ ±IU‰ Å∫Hw ́UÂ 1691.


Ë¥IuÂ «∞∑KOHe¥uÊ Ë«∞d«œ¥u Ë«∞B∫n °bË¸ «ùö́Â Ë°MU¡


«∞úw ËË{l §bË‰ «_´LU‰ Ë«∞CGj ±s √§q «∞∑GOOd.


Ë¥KFV «∞HNr «∞πOb ∞bË¸ √§Ne… «ùö́Â ËÆb¸¢NU ́Kv


±ºÚb… ́Lq «∞LMELW œË¸«Î ±NLUÎ ≠w ≤πUÕ «∞∫Lö‹


«∞MCU∞OW. Ë¥dØe ≥c« «∞HBq ́Kv «∞πu«≤V «∞FLKOW


∞öß∑HUœ… ±s √§Ne… «ùö́Â.


«∞L∫∑u¥U‹


œË¸ √§Ne… «ùö́Â/ 061


°MU¡ «ß∑d«¢OπOW ≈́ö±OW/ 061


«∞∂∫Y Ë«∞∑∫KOq/ 161


±U «∞cÍ ¢d¥bËÊ ¢∫IOIt?/ 261


«∞πLNu¸ «∞Lº∑Nb· Ë«ùö́Â/ 261


«∞∑FU±q ±l √§Ne… «ùö́Â/ 361


™dË· «ù≤∑UÃ/ 461


«∞Hu“ °∑GDOW ≈́ö±OW/ 561


«∞MAd… «ùö́±OW/ 661


«∞LR¢Ld «ùö́±w/ 861


±πLúW «∞Lu«œ «ùö́±OW/ 961


«∞Lu§e «ùö́±w/ 171


«∞KIU¡«‹«ùö́±OW/ 171


«∞Lu{úU‹ Ë«∞LIUô‹/ 371


≤Ad«‹ «_≤∂U¡ «∞LdzOW/ 471


ÅH∫U‹ °d¥b «∞Id«¡/ 571


°d«±Z «∞LMUÆAU‹ ́∂d «∞NU¢n ±l «∞Lº∑LFOs Ë«∞LAU≥b¥s/ 571


«∞Bu/̧ 571


«∞∑GKV ́Kv «∞BFU»/ 571


«∞HAq ≠w «∞Hu“ °U∞∑GDOW?/ 671


«∞ªb±U‹ «ùö́±OW «∞∑w ¢Ib±NU «_±U≤W «∞bË∞OW/ 871


±FKu±U‹ √îdÈ ±s «_±U≤W «∞bË∞OW/ 971


¢MºOo «∞MAU◊ «ùö́±w ±l «∞GOd/ 971


«∞dÅb Ë«∞∑IOOr/ 081


ò́Mb±U ¢∂MX ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


ÆCO∑w ØºπOs ̧√Í °b√‹


«∞B∫n ¢∑∫bÀ ́Mw, Ë¢∫ºMX


±FU±K∑w ≠w «∞ºπs, Ë≤KX ≠dÅW


©O∂W ∞Kb≠UŸ ́s ≤Hºw ≠w


«∞L∫UØr. ∞Ib ØUÊ ≥MU„ ¢F∑Or


ØU±q ́Kv «ßLw ËÆCO∑w, Ë∞Js


–∞p «≤∑Nv ́Mb±U ¢u∞X «∞LMELW


ÆCO∑wå. 


±ª∑U̧ ̧«≤U, ±b”̧ ±s °UØº∑UÊ


ËßπOs ̧√Í ßU°o







œ∞Oq «∞∫Lö‹ - ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW 160


œË¸ √§Ne… «ù´öÂ


¢N∑r √̈KV «∞∫Ju±U‹ °Bu¸¢NU √±UÂ «∞d√Í «∞FUÂ


ßu«¡ ≠w «∞b«îq √Ë «∞ªU̧Ã, Ë–∞p _Ê ≥cÁ «∞Bu¸…


Æb ¢R£d ́Kv ±U ≈–« ØUÊ ßOFUœ «≤∑ªU°NU, √Ë ́Kv


«§∑c«» «ôß∑∏LU̧«‹ «_§M∂OW °LU ≠w –∞p


«∞ºOU•W, √Ë _≤NU Æb ¢πd ́KONU «ô≤∑IUœ œ«îKOUÎ √Ë


œË∞OUÎ. Ë∞Nc« «∞º∂V ¢N∑r ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


°ußUzq «ùö́Â «∞∑w ¢dßr ¢Kp «∞Bu¸… √Ë ¢ªKINU


≠w ≈©U̧ •Lö¢NU «∞MCU∞OW «∞∑w ¢ºFv ±s îö∞NU


≈∞v •Lq «∞∫Ju±U‹ ́Kv ¢GOOd ßKuØOU¢NU.


Ë¢º∑DOl √§Ne… «ùö́Â √Ê ¢IuÂ °Uü¢w:


k¢KFV œË¸«Î √ßUßOUÎ ≠w ≤Ad «∞úw Ë¢Ju¥s


«∞d√Í «∞FUÂ °AQÊ •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞ICU¥U


«∞Ld¢∂DW °NU.


k¢Cl ≈©U̧ ±MUÆAW «∞ICU¥U «∞NU±W «∞∑w ¢R£d


´Kv •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë¢∫bœ ©∂OF∑NU, Ë±s √≥LNU


´Iu°W «ù´b«Â ËœË¸ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞ºOUßW


«∞ªU̧§OW.


k¢b≠l §LNu≥̧U ≈∞v «∞∑∫d„.


k¢R£d ́Kv ßOUßW «∞∫Ju±U‹ °AJq ±∂U®d


Ë́s ©d¥o «∞∑Q£Od ́Kv «∞d√Í «∞FUÂ Ë¢F∂μ∑t.


k¢dßr ∞Kd√Í «∞FUÂ Åu¸… ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ØLMELW ±MU{KW, Ë¢ÔπÓLq ≥cÁ «∞Bu¸….


k¢CGj °AJq ±∂U®d ́Kv •Ju±W ±U


°∑ºKOj «_{u«¡ ́KONU.


k¢ºÚb ́Kv ̧≠l «∞dËÕ «∞LFMu¥W ∞KMU®DOs


≠w ±πU‰ •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë∞LMELU¢Nr ≠w §LOl


√≤∫U¡ «∞FU∞r.


k¢∫Lw ßLFW ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Ë¢d≠l ±s


®Q≤NU.


k¢H∫h ÆCU¥U •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë¢JAHNU


∞Kd√Í «∞FUÂ.


Ë«∞FLq «ùö́±w ≠w •Lö‹ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ¥ªKo «∞HdÅW ∞K∑Q£Od ́Kv Åu¸… «∞J∏Od ±s


«∞∫Ju±U‹ Ë́Kv ≈§d«¡«¢NU, ≠Ib ¢N∑r «∞∫Ju±U‹


«∞Lº∑Nb≠W Ë«∞∑w ¢M∑Np •Iu‚ «ù≤ºUÊ °Bu¸¢NU


«∞bË∞OW ∞Kb§̧W «∞∑w ¢b≠FNU ≈∞v ËÆn «ô≤∑NUØU‹.


Øc∞p Æb ¢º∑πOV «∞∫Ju±U‹ «∞L∫KOW ∞ûö́Â √Ë


∞Kd√Í «∞FUÂ °LU ¥b≠FNU ≈∞v ËÆn «∞∑u¸¥b«‹


«∞FºJd¥W Ë«_±MOW Ë«∞Ad©OW «∞∑w ¢∏Od ÆKo ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW, √Ë «¢ªU– «ß∑d«¢OπOW îUÅW °∫Iu‚


«ù≤ºUÊ ¢πUÁ «∞∂Kb «∞Lº∑Nb·. 


ËËßUzq «ùö́Â ≠w √̈KV «∞∂Kb«Ê ±∑MúW


Ë±u§NW ≈∞v §LU≥Od ±∑ªBBW, Ë¢∑Q£d ßOUßU‹


°Fi «∞∫Ju±U‹ •u‰ •Iu‚ «ù≤ºUÊ °ußUzq


«ùö́Â «∞πLU≥Od¥W, ≠w •Os ¢∑Q£d ßOUßU‹


√îdÈ °b§̧W √Ø∂d °ußUzq «ùö́Â «∞L∑ªBBW.


ËØc∞p ¢∑Q£d √§e«¡ ±ª∑KHW ±s «∞d√Í «∞FUÂ


°B∫n Ë±πö‹ ±FOMW Ë®∂JU‹ ̧«œ¥u Ë¢KOHe¥uÊ


±ª∑KHW.


Ë¥dÈ «∞∂Fi √Ê «∞∫Ju±U‹ ¢∫UË‰ ́e‰


ßOUßU¢NU ́s ¢Q§̧∫U‹ «∞d√Í «∞FUÂ, √Ë √Ê


§LÚU‹ «∞CGj ¢KπQ ≈∞v «ùö́Â Ë«∞b´U¥W


´Mb±U ô ¢JuÊ ∞b¥NU •πZ ±IMFW. Ë∞Js «∞∑GDOW


«ùö́±OW ∞ICOW ±U ¢∫Io ∞KLMELU‹ «∞uÅu‰ ≈∞v


«∞Gd· «∞LGKIW •OY ¢dßr «∞ºOUßU‹ ∞Jw ¢Fd÷


¬̧«zNU °U∞∑HBOq ́Kv ÅMUŸ «∞Id«̧. Ë≥cÁ «∞Lu«Æn


«∞Lª∑KHW ¢FJf «∞Ab Ë«∞πc» °Os √ßKu°w


«∞MCU‰ «∞NUœΔ Ë«∞FKMw «∞Kc¥s ¢º∑ªb±NLU ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW, Ëô ¥LJs «ôî∑OU̧ °Os «_ßKu°Os ≈ô


°b¸«ßW Øq •U∞W ́Kv •b….


Ë∞LU ØUÊ «ùö́Â ≥u √≠Cq «∞Dd‚ ∞∑uÅOq


ß̧U∞W ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≈∞v §LU≥Od ±ª∑KHW,


Ë√•OU≤UÎ ¥JuÊ «∞Dd¥IW «∞u•Ob…, ≠S≤t ±s «∞LNr √Ê


°∑r ≈œ±UÃ «_≥b«· «ùö́±OW «∞u«{∫W °AJq


ØU±q ≠w «ß∑d«¢OπOU‹ «∞MCU‰ Ë«∞∑MLOW. Ë¢∫b¥b


«∞bË¸ «∞LªBh ∞ûö́Â ≠w ¢∫IOo √≥b«·


«∞MCU‰ Ë«∞∑MLOW ≥u •πd «_ßU” ∞∂MU¡


«ß∑d«¢OπOU‹ «ùö́Â.


°MU¡ «ß∑d«¢OπOW ≈́ö±OW


¢∫∑UÃ «∞∫Lö‹ «∞Lª∑KHW ≈∞v «ß∑d«¢OπOU‹


≈́ö±OW ±ª∑KHW, Ë∞Js ±s «∞LHOb ∞HdŸ ±U √Ê ¢JuÊ


∞t «ß∑d«¢OπOW ≈́ö±OW ©u¥KW «∞LbÈ, Ë¢MLOW


ö́ÆU‹ ́Lq ©O∂W ±l √§Ne… «ùö́Â ¢ºL`


∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW °∑uÅOq ̧ßU∞∑NU ́Mb


«∞∫U§W ≥w §e¡ ±s ≥cÁ «ôß∑d«¢OπOW. Ë́Kv


«ôß∑d«¢OπOU‹ «∞LMHBKW ∞K∫Lö‹ «∞Lª∑KHW √Ê


¢º∑HOb ±s ≥cÁ «∞FöÆU‹ Ë√Ê ¢b´LNU. 


Ë≥MU„ ≤ID∑UÊ ́U±∑UÊ ¥πV √îc≥LU ≠w


«ô´∑∂U̧ ́Mb ̧ßr «ß∑d«¢OπOU‹ «ùö́Â:


k±s «∞LNr ¢∫b¥b «∞πLNu¸ «∞Lº∑Nb·


Ë«Ø∑AU· ËßUzq «ùö́Â «∞L∑ªBBW «∞∑w ¢Bq


≈∞ONr, Ë́Kv ß∂Oq «∞L∏U‰ Æb ¢∑πt ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ≈∞v «_©∂U¡ ∞∑∫IOo ¢∫dØU¢NU «∞D∂OW,


ò∞Fq «∞Nb· ∞Of îKo ̧√Í ́UÂ


Ë≈≤LU îKo ≠Jd… ́s «∞d√Í «∞FUÂå.


Ë.Ã.Â. ±UØMeÍ


ò≠w Øq ±MELW ¢u§b ±πLúW


ÅGOd… §b«Î, °q √•OU≤UÎ ®ªh


Ë«•b ≥u «∞cÍ ¥∑ªc «∞Id«̧ «∞MNUzw


°AQÊ «∞ICOW «∞∑w ¢NLJr, Ë∞Js


∞KuÅu‰ ≈∞v –∞p «∞Aªh Æb


¢∫∑U§uÊ ≈∞v «ô¢BU‰ °Fbœ ±s


«_≠d«œ Ë√Ê ¢b≠Fu≥r ≈∞v «∞CGj


´Kv –∞p «∞Aªhå.


ßu Ë«̧œ, ò¢uÅOq «∞dßU∞W: «∞FöÆU‹ «∞FU±W


Ë«∞b́U¥W Ë«∞FLq ±l √§Ne… «ùö́Âå. œ«̧ ≤Ad


§u¸≤OLUÊ, 2991.
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Ë«∞Lπö‹ «∞D∂OW ≥w √≠Cq ËßUzq «ùö́Â


∞KuÅu‰ ≈∞ONr.


k«ß∑d«¢OπOU‹ «ùö́Â ¥πV √Ê ¢JuÊ Ë«{∫W


Ë±∫bœ… °AQÊ «∞∑∫d„ «∞LDKu».


ËØLU ≥u «∞∫U‰ ≠w «∞∫Lö‹ ¥πV «¢∂UŸ


«∞ªDu«‹ «∞∑U∞OW:


i«∞∂∫Y Ë«∞∑∫KOq


i¢∫b¥b «_≥b«· («∞∑GOOd«‹ «∞Ld§u…)


i¢∫b¥b «∞πLNu¸ «∞Lº∑Nb· ËËßUzq


«ùö́Â «∞LMUß∂W


i¢MHOc «∞∑∫d„


i«∞dÅb Ë«∞∑IOOr


«∞∂∫Y Ë«∞∑∫KOq


√≠Cq ©d¥IW ∞u{l «ß∑d«¢OπOW ≈́ö±OW ≥w


«∞∂b¡ °∑∫KOq «∞u{l «∞∫U∞w ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW


ËËßUzq «ùö́Â ≠w ±π∑LFJr. ËÆb ≤ºÚb


«_ßμKW «∞∑U∞OW, √Ë °FCNU, ́Kv ¢∫b¥b «∞LFKu±U‹


«∞ö“±W ∞Nc« «∞∑∫KOq:


m√ßμKW


m±U ≥w «∞B∫n Ë«∞Lπö‹ Ë°d«±Z


«ù–«́W Ë«∞∑KOHe¥uÊ «_Ø∏d ¢Q£Od«Î ́Kv «∞d√Í


«∞FUÂ ≠OLU ¥∑FKo °ICU¥U ¢Nr ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ?


m±U ±Ib«̧ ¢u“¥l «∞B∫n Ë«∞Lπö‹,


Ë√́b«œ «∞Lº∑LFOs Ë«∞LAU≥b¥s ∞∂d«±Z


«_≤∂U¡ Ë«∞ARËÊ «∞πU̧¥W ≠w «ù–«́W


Ë«∞∑KOHe¥uÊ?


m±U ≥w «∞B∫n Ë«∞Lπö‹ Ë°d«±Z «_≤∂U¡


Ë«∞ARËÊ «∞πU̧¥W ≠w «ù–«́W Ë«∞∑KOHe¥uÊ «∞∑w


¥I∂q ́KONU ±∑ªcË «∞Id«̧ Ë«∞LºRË∞uÊ


«∞∫Ju±OuÊ Ë«∞ºOUßOuÊ √Ë «∞∑w ¥M∑Ed √Ê


¢JuÊ √Ø∏d ¢Q£Od«Î ́KONr?


m±U ≥w ËßUzq «ùö́Â «_Ø∏d Æb¸… ́Kv


¢u§Ot «∞LMUÆAU‹ Ë¢∫b¥b §b«Ë‰ «ù´LU‰


•u‰ «∞ICU¥U «∞∑w ¢Nr ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW?


m±U ≥w «∞ICU¥U «∞∑w ¢N∑r °NU ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW Ë«∞∑w Æb ¢R£d ËßUzq «ùö́Â


´Kv «∞∫Ju±W °AQ≤NU?


m±U ±bÈ ¢Q£Od ËßUzq «ùö́Â «ùÆKOLOW


Ë«∞L∫KOW ́Kv ¢∫b¥b «¢πU≥U‹ «∞πLÚU‹


«∞L∫KOW, √Ë «∞∑Q£Od ́Kv «∞ºOUßOOs Ë±∑ªcÍ


«∞Id«̧ «∞L∫KOOs?


m±s ≥r «∞B∫HOuÊ Ë±Ib±u «∞∂d«±Z


«ù–«́OW Ë«∞∑KOHe¥u≤OW «_Ø∏d ¢Q£Od«Î ́Kv «∞d√Í


«∞FUÂ Ë«∞∫Ju±W?


m≥q ≥MU„ ±D∂úU‹ ±∑ªBBW ≠w


«∞ARËÊ «∞ªU̧§OW?±U ±Ib«̧ «∞∑GDOW «∞ªU̧§OW


∞ußUzq «ùö́Â «∞Lª∑KHW? ≥q ≥w ≠w «“œ¥Uœ √Ë


«≤ªHU÷?


m≥q ±RßºU‹ «_≤∂U¡ ∞NU ±d«ßKuÊ ≠w


«∞bË‰ «_§M∂OW? ±s ≥r Ë≠w √Í «∞∂Kb«Ê


¥FLKuÊ? ±U ≥w ËØUô‹ «_≤∂U¡ «∞∑w ¥A∑dØuÊ


≠ONU?


m±s ≥r «∞L∫dȨ̈Ê ËØ∑U» «∞Lu{úU‹


«∞L∑ªBBuÊ ≠w «∞ARËÊ «∞ªU̧§OW √Ë


«∞Lu{úU‹ «∞∑w ∞NU ́öÆW °∑∫dØU‹ ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW «∞MCU∞OW?


m±U ≥w ËßUzq «ùö́Â «∞L∑ªBBW ≠w


±π∑LFJr? «∞b¥MOW, «∞MºUzOW, «∞FdÆOW,


«∞IU≤u≤OW, ̈Od≥U?


m±U ≥w ËØUô‹ «_≤∂U¡ «∞u©MOW ∞b¥Jr Ë±U


≥w ËßUzq «ùö́Â «∞u©MOW «∞LA∑dØW °NU?


m≥q ≥MU„ ±MELU‹ ¢IuÂ °∑u“¥l ≤Ad«‹


√≤∂U¡ ∞LMELU‹ ≈́ö±OW ±A∑dØW ∞b¥NU?


m≥q ¢∑r ¢GDOW ±M∑ELW ∞ICU¥U •Iu‚


«ù≤ºUÊ ËœË«́w ÆKo ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠w


ËßUzq «ùö́Â «∞∑w ¢º∑Nb≠NU «∞LMELW?


m≥q ¥MEd ≈∞v √≤∂U¡ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ́Kv


√≤NU √≤∂U¡ £IOKW √Ë ±d̈u°W (∞NU ©U°l ≈≤ºU≤w)?


≥q ¥MEd ≈∞ONU ́Kv √≤NU °BHW ́U±W √≤∂U¡ îU̧§OW


√Ë ±∫KOW?


m≥q ∞b¥Jr ÆUzLW •b¥∏W °Ls ¢∑BKuÊ


°Nr ±s √§Ne… «ùö́Â? ≥q ∞bÈ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ©d¥IW ßNKW ∞ö¢BU‰ °Q§Ne… «ùö́Â ́Mb


¢IuÂ «∞J∏Od ±s «∞∫Ju±U‹ °dÅb


°Fi ±BUœ¸ «_≤∂U¡ Ë«ùö́Â


∞K∑Fd· ́Kv «∞ICU¥U «∞∑w ¢º∑∫u–


´Kv «≥∑LUÂ «∞d√Í «∞FUÂ, Ë¢dßq


ÆBUÅU‹ «∞B∫n Ë≤ºa ±s


«ù–«́U‹ ∞Ku“¸«¡ Ë±ºRË∞w «∞NOμU‹


«∞LFMOW. Øc∞p ¢IuÂ «∞J∏Od ±s


«∞ºHU̧«‹ °dÅb «_≤∂U¡ ∞L∑U°FW


±u«Æn «∞d√Í «∞FUÂ ≠w «∞∂Kb


«∞LCOn ¢πUÁ °öœ≥U, ËÆb ¢ÔCÓLs


≥cÁ «∞Lu«Æn ≠w ¢IU̧¥d≥U


∞∫Ju±U¢NU, Ë≥c« Æb ¥R£d ́Kv


√Ë{UŸ •Iu‚ «ù≤ºUÊ. Ë≈̧ßU‰


≤ºa ±s ±u«œ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≈∞v


ßHU̧… ±U ¥CLs ËÅu‰ ̧ßU∞W


•Iu‚ «ù≤ºUÊ ≈∞ONr.
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«∞CdË¸… ±∏q îj ≠UØf ôßKJw √Ë ≠UØf ±∑Bq


°U∞∫Ußu»?


m≥q ∞bÍ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ́öÆU‹


©O∂W ±l «∞B∫HOOs Ë«∞L∫d¸¥s °BHW


≠dœ¥W?


m≥q Åu¸… ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW √±UÂ


ËßUzq «ùö́Â ≈¥πU°OW √Â ßK∂OW?≥q ¥MEd ≈∞ONU


ØLBb¸ ∞KLFKu±U‹ ¥F∑Lb ́KOt? ≥q ¥MEd ≈∞ONU


ØLF∂d ́s «∞d√Í «∞FUÂ?≥q ¥MEd ≈∞ONU ØLMELW


±MU{KW?


m≥q ¢AOd «∞B∫n Ë«ù–«́U‹ ∞b¥Jr ≈∞v


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ́Kv √≤NU ±MELW ±Id≥U


∞MbÊ, √Ë √≤NU ±MELW ́U∞LOW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ,


√Ë √≤NU ±MELW ≠w °öœØr?


m≥q ¥∫UË‰ «∞Ld«ßKuÊ «_§U≤V


Ë«∞B∫HOuÊ «∞∫Bu‰ ́Kv ±cØd«‹ Ë±FKu±U‹


±s ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ́s •U∞W •Iu‚


«ù≤ºUÊ ≠w «∞∂Kb«Ê «∞∑w ßO∑u§NuÊ ∞NU Æ∂q


ßHd≥r ≈∞ONU? 


m≥q ¥∫UË‰ «∞B∫HOuÊ «∞∫Bu‰ 


´Kv ±u«œ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ØLFKu±U‹


√ßUßO‡W ́M‡b ¢∫‡‡d¥d ±u{‡‡ú‡‡‡‡‡U‹ ́s 


«∞∂Kb«Ê «∞Lª∑KHW √Ë “¥U̧«‹ ̧ƒß‡‡‡U¡ «∞bË‰


«_§M∂OW?


m≥q ¢AFd «∞LπLúU‹ «∞L∫KOW °U∞∏IW


°U∞MHf ́Mb «∞IOUÂ °U∞FLq ±l ËßUzq «ùö́Â?


≥q ¥∫∑U§uÊ ≈∞v ¢b¸¥V √Ë œ́r?  


m≥q ∞b¥Jr ±∑∫b£uÊ ±∑ªBBuÊ


±b¸°uÊ ́Kv ±u«§NW ËßUzq «ùö́Â °U∞Mº∂W


∞∂Kb«Ê √Ë ÆCU¥U °FOMNU?


m±U ≥w «∞ICU¥U «∞∑w ¢N∑r °NU ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW îö‰ «∞ºMW «∞IUœ±W?


m≥q ≥MU„ ¢u«̧¥a ≥U±W °U∞Mº∂W ∞∫Iu‚


«ù≤ºUÊ ¥LJs «¢ªU–≥U –¸¥FW ∞∑∫d¥d ±u{uŸ


´s •Iu‚ «ù≤ºUÊ?


m≥q «_≠JU̧ «∞ºUzb… •U∞OUÎ ≠w ËßUzq


«ùö́Â √Ë «∞d√Í «∞FUÂ ́s •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w


°öœØr ¢In ́UzIUÎ √±UÂ «∞∑∫d„ ±s √§q


•Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞∂Kb «∞Lº∑Nb·? 


m≥q «∞∫Ju±W Ë«∞FºJd¥uÊ ≠w «∞∂Kb


«∞Lº∑Nb· ¥AFdËÊ °Uô≥∑LUÂ °U∞∑GDOW


«ùö́±OW Ë«∞d√Í «∞FUÂ ≠w °öœØr? ≥q ¥N∑LuÊ


°BHW îUÅW °∂Fi ËßUzq «ùö́Â, Ë√¥NU?


m±U ≥w «_§e«¡ ±s ËßUzq «ùö́Â «∞∑w


∞NU ¢Q£Od ́Kv «∞IDÚU‹ «∞πLU≥Od¥W «_Ø∏d


√≥LOW °U∞Mº∂W ∞∫LK∑Jr?


m≥q ≥MU„ ±MELU‹ ≈́ö±OW ≠w °öœØr


∞NU ±d«ßKuÊ ≠w «∞∂Kb «∞Lº∑Nb·?Ë≥q


¥dßKuÊ ¢IU̧¥d ́s •Iu‚ «ù≤ºUÊ?


m≥q ¥∫∑Lq √Ê ¢∑Q£d ßOUßW •Ju±∑Jr


¢πUÁ «∞∂Kb «∞Lº∑Nb· °U∞∑GDOW «ùö́±OW?


±U «∞cÍ ¢d¥bËÊ ¢∫IOIt?


≈Ê ¢∫b¥b œË¸ ËßUzq «ùö́Â °U∞Mº∂W ∞Lπ∑LFJr,


Ë«∞FöÆW «∞∫U∞OW °Os ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ËËßUzq


«ùö́Â («∞LuÆn «∞∫U∞w) ≥u «∞cÍ ¥ºL` °∑∫b¥b


«∞∑GOd«‹ «∞Lº∑Nb≠W ≠w «ß∑d«¢OπOW «∞LMELW


«ùö́±OW («∞LuÆn «∞Ld§u √Ê ¢∫IIuÁ).


Ë√≥b«· «∞∑GOOd «∞LDKu» ≥w:


k¢QØOb œË¸ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ØLFKo ¥Rîc


°d√¥t °AQÊ «∞ºOUßW «∞ªU̧§OW ∞K∫Ju±W Ë≠w


«∞ARËÊ «∞bË∞OW.


k¢MLOW ́öÆW ́Lq ≈¥πU°OW ±l ́bœ ÅGOd


±s «∞B∫HOOs «∞L∑ªBBOs ≠w «_≤∂U¡ Ë«∞ARËÊ


«∞πU̧¥W.


kœ́r Åu¸… ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠w ≤Ed


«∞d√Í «∞FUÂ ØLMELW ±MU{KW ≠FU∞W Ë–«‹ ±Bb«ÆOW


¢FDw «∞πLOl «∞HdÅW ∞KFLq ±s √§q •Iu‚


«ù≤ºUÊ.


Ë¥πV √Ê ¢Ju≤u« Ë«{∫Os ¢LU±UÎ °U∞Mº∂W


∞NcÁ «_≥b«· _Ê ≥c« ßO∫bœ «∞∑∫d„ «∞cÍ


¥πV √Ê ¢Iu±u« °t, ØLU ¥ºL` °U∞dÅb Ë«∞∑IOOr.


«∞πLNu¸ «∞Lº∑Nb· Ë«ù´öÂ


¥πV √Ê ¢Id¸Ë« √Í ËßUzq «ùö́Â ¢Bq ≈∞v


§LNu¸ ±FOs √Ë ≈∞v ́bœ ±s «∞LπLúU‹. ËØq


ËßUzq «ùö́Â ¢N∑r °∑Ib¥d ́öÆ∑NU °U∞πLNu¸


«∞cÍ ¢∫UË‰ √Ê ¢Bq ≈∞Ot, ≠S–« ±U √•ºX


°U≤Bd«· ≥c« «∞πLNu¸ ́MNU ́LKX ́Kv ØºV


§LNu¸ √Ø∂d ́s ©d¥o ¢∫ºOs √ßKu» «∞∑ºu¥o, √Ë


¢u§Ot «∞dßU∞W «∞LMUß∂W


∞KπLNu¸ «∞LMUßV!


¥N∑r «∞B∫HOuÊ «∞L∫KOuÊ


°U∞e«Ë¥W «∞L∫KOW, √Í œË¸


«∞LπLúW «∞L∫KOW ±∏öÎ, ≠w •Os


¥N∑r «∞B∫HOuÊ «∞u©MOuÊ


°U∞e«Ë¥W «∞u©MOW, √Í «∞bË¸ «∞cÍ


¥LJs √Ê ¢KF∂t «∞∂öœ ≠w «∞LπU‰


«∞bË∞w ±∏öÎ. Ë́Kv –∞p ≠LU


¢Iu∞u≤t ∞B∫Hw ±s Ëô¥W


√ô¨u«” °U∞∂d«“¥q, ́Kv ß∂Oq


«∞L∏U‰, ßOª∑Kn ́LU ¢Iu∞u≤t


∞L∫DW ¢KOHe¥uÊ ̈Ku°u,


≠U∞B∫Hw «_Ë‰ ßOJ∑Hw


°Fd÷ ±∑FLo ∞∑uÅOU‹ ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW ́s ≤EUÂ «∞L∫UØr


«∞FºJd¥W ≠w «∞∂d«“¥q ±l


«ôß∑ANUœ °∫Uô‹ «≤∑NU„


•Iu‚ «ù≤ºUÊ ±s Ëô¥∑t. √±U


±∫DW «∞∑KOHe¥uÊ ≠º∑N∑r


°Uß∑Fd«÷ ®U±q _Ë{UŸ


•Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞∂d«“¥q ±l


«∞∑dØOe ́Kv «∞bË¸ «∞IOUœÍ «∞cÍ


¥πV √Ê ¢KF∂t «∞∂d«“¥q ≠w


«∞LMDIW.
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¢∫ºOs «∞LM∑Z √Ë ¢GOOdÁ ∞OJºV §LNu¸« ±ª∑KHUÎ.


Ë°Fi «∞LD∂úU‹ ¢Nb· ≈∞v «∞uÅu‰ ≈∞v §LNu¸


±∫bËœ Ë±∑ªBh, Ë±s ≥cÁ ±πö‹ «∞LU‰


Ë«_´LU‰ Ë°d«±Z «∞∑KOHe¥uÊ «∞L∑ªBBW ≠w


«∞L∑U°FW «∞πUœ… ∞KARËÊ «∞πU̧¥W.


Ë§LU≥Od ËßUzq «ùö́Â ±IºLW ≈∞v «∞J∏Od


±s «∞IDÚU‹, ËÆb ¢HCKuÊ «∞uÅu‰ ≈∞v §LOl


≥cÁ «∞IDÚU‹, Ë∞Js ±s «∞L∫∑Lq √Ê ¢L∏q °Fi


≥cÁ «∞IDÚU‹ √≥LOW √Ø∂d ∞Jr (Ë–∞p ¥∑uÆn ́Kv


√≥b«· •LK∑Jr). Ë¥πV √Ê ¥MFJf –∞p ́Kv


≤úOW ËßUzq «ùö́Â «∞∑w ¢ª∑U̧Ë≤NU ËØOHOW


«ß∑ªb«±Jr ∞NU. Ë́Kv ß∂Oq «∞L∏U‰ Æb ¢ª∑U̧ËÊ


§̧q √́LU‰ °U̧“ ∞∑Ib¥r ¢Id¥d ±FOs _Ê –∞p


¥∫Io ¢GDOW §Ob… ≠w Å∫U≠W «∞LU‰ Ë«_´LU‰ ±l


√≤t Æb ô ¥∫Io ¢GDOW √Ëßl ≠w °IOW ËßUzq


«ùö́Â.


«∞∑FU±q ±l √§Ne… «ù´öÂ


¥πV √Ê ¢JuÊ ́öÆU‹ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ±l


√§Ne… «ùö́Â ±dØe¥W Ë±MºIW, ≠OπV √Ê ¢Fd·


√§Ne… «ùö́Â ±l ±s ¢∑FU±q ≠w «∞LMELW, Ë√Ê ±s


¢∑FU±q ±Ft ¥∑∫bÀ °Ußr «∞LMELW Ëô ¥F∂d ́s


¬̧«¡ ®ªBOW. ¥πV √Ê ¢∫bœ «∞LMELW °u{uÕ


«∞LFKu±U‹ «∞∑w ¢d¥b ≤IKNU ≈∞v ËßUzq «ùö́Â, Ë√Ê


¢uÅq ≥cÁ «∞LFKu±U‹ °u{uÕ Ë°AJq £U°X ô


¢MUÆi ≠Ot.


≠S–« √°KGX √§e«¡ ±ª∑KHW ±s ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW √Æu«ôÎ ±∑∂U¥MW ∞B∫HOOs ±ª∑KHOs ≠w ËÆX


Ë«•b _œÈ –∞p ≈∞v °K∂KW Ë∞HIb‹ «∞LMELW


«∞LBb«ÆOW Ë«∞HÚKOW.


Ëô ±U≤l ±s Ë§uœ √Ø∏d ±s ±∑∫bÀ °Ußr


«∞LMELW, Ë∞Js ô °b ±s Ë§uœ ≤IDW «¢BU‰


±dØe¥W ±º∑Fb… ∞Kdœ ́Kv «∞bË«Â ́Kv «ß∑HºU̧«‹


√§Ne… «ùö́Â ©u«‰ «∞MNU̧ Ë•∑v îU̧Ã √ËÆU‹


«∞FLq «∞dßLOW.


«Ø∑AU· «∞e«Ë¥W «∞B∫O∫W *


≈Ê ¢IU̧¥d ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≥w •πd «∞e«Ë¥W ≠w Ø∏Od ±s «_≤ADW «ùö́±OW «∞∑w ¢GDw ≤AU©NU.


Ë±s Ë§NW ≤Ed √§Ne… «ùö́Â ≠SÊ «∞∑IU̧¥d ¢Jd¸ ≤Hf «∞MGLW: ≈Ê √Ë{UŸ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ßOμW


Ë«∞LMELW ¢b́u ≈∞v «∞∑∫d„. Ë«∞L∏U‰ √œ≤UÁ ¥AdÕ ØOn ¥LJs ¢Ib¥r ≤Hf «∞Lu{uŸ °Fb… ©d‚ ±LU ¥∫bœ


±U ≈–« ØUÊ «∞Lu{uŸ ßOMAd ËØOn.


¥u¸œ ¢Id¥d ́s ≈≤bË≤OºOU √œ∞W ́Kv «∞J∏Od ±s «ô≤∑NUØU‹ «∞L∫bœ… ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ë±l ≥c«, ≠Ib ØUÊ


«∞u{l ≥MU„ √ßu√ Æ∂q ́U±Os. Ë≠OLU ¥Kw îLºW √Ë{UŸ ∞∑Ib¥r ́Mu«Ê «∞IBW:


kò«∞LHU̧ÆW «ù≤ºU≤OWå: ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ¢IbÂ ¢Id¥d«Î §b¥b«Î ́s ≈≤bË≤OºOU


≥c« «∞FMu«Ê ∞s ¥π∑c» «≥∑LUÂ ±J∑V «∞∑∫d¥d «∞LdØeÍ «∞L∏Iq °U_´∂U¡ ËßOπb ©d¥It ßd¥FUÎ ≈∞v ßKW


«∞LNLö‹.


kò≈≤bË≤OºOU: ¢d«§l ≠w •u«œÀ «∞I∑q ≠w ́s «∞ºMu«‹ «∞ºU°IWå


ËÆb ¥∏Od ≥c« «≥∑LU±U √Ø∂d Ë∞JMNU ∞OºX ≠w «∞∫IOIW «∞dßU∞W «∞∑w ¢d¥b ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ¢uÅOKNU.


kò¬ßt, √œ∞W §b¥b… ́Kv «ù≥̧U» «ù≤bË≤Oºwå


Ë≥c« ¥∏Od «ô≥∑LUÂ °b§̧W √Ø∂d, Ë∞Js Æb ô ¥JuÊ «∞L∫d¸ËÊ ßLFu« ́s ¬ßt, √Ë Æb ¥F∑∂dË≤NU ±πdœ


±u{uŸ ¬îd ́s ≈≤bË≤OºOU.


kò±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ¢ºUzq «∞∫Ju±W «_ß∑d«∞OW ́s ¢b¸¥V «∞Iu«‹ «ù≤bË≤OºOW «∞ªUÅW


«∞LºRË∞W ́s √́LU‰ «∞I∑q ≠w ¬ßtå


ËÆb ̧°j «∞∑Id¥d °Os Ë•b… îUÅW ±s «∞πOg Ë«ô≤∑NUØU‹ «∞∑w •b£X, ËØU≤X ≥MU„ ≈®U̧«‹ ≠w ËßUzq


«ùö́Â «_ß∑d«∞OW ́s ÅKW °Os ≥cÁ «∞u•b… Ë«∞∫Ju±W «_ß∑d«∞OW. Ë≠dŸ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW «∞cÍ ¥∂d“


≥U¢Os «∞u«ÆF∑Os ±FUÎ ¥º∑DOl √Ê ¥CLs ¢GDOW ≈́ö±OW Ø∂Od…, ≠Ib •u‰ ±u{úUÎ œË∞OUÎ ≈∞v ±u{uŸ


±∫Kw Ø∂Od, ËßOπb «∞B∫HOuÊ «∞L∫KOuÊ √Ê ±s «∞ºNq ́KONr ±∑U°FW «∞Lu{uŸ.


kò«∞IKo ¥FBn °∂U¢w îu≠UÎ ́Kv √±NU «∞LHIuœ… ≠w Ë©MNUå


©K∂X ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ±s ≈•bÈ «∞ö§μU‹ «∞IUœ±U‹ ±s ¬ßt √Ê ¢dËÍ ÆB∑NU ∞∑πºb °u«́Y ÆKo


«∞LMELW ≠w Ë©MNU, Ë≥c« ¥∏Od “«Ë¥W «ô≥∑LUÂ «ù≤ºU≤w, √Ë ±U ¥ºLv ÆBW ±∏Od… ∞ö≥∑LUÂ, Ëß∑N∑r °NU


Ëô ®p √§Ne… «ùö́Â «∞L∫KOW •OY ¢FOg. Ë¢LNb ±QßU… «∞ö§μW ∞Fd÷ «∞Lu{uŸ «∞dzOºw Ë¢∑Ò


∞KLMELW «∞uÅu‰ ≈∞v §LNu¸ √Ëßl. 


*±Qîu– ±s ±∏U‰ Ë¸œ ≠w òœ∞Oq «∞∫Lö‹


«∞MCU∞OWå, ́s ±U̧„ ô¢OLd, ±s òœ∞Oq «∞∑GOd


«ô§∑LÚwå, 4991. 
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Ë¥πV √Ê ¥JuÊ ≥c« «∞Aªh:


k±º∑Fb« ∞Kdœ ́Kv «∞NU¢n ∞OöÎ Ë≤NU̧«Î


≠U∞B∫HOuÊ Ø∏Od«Î ±U ¥∫∑U§uÊ ∞K∑QØb ±s °Fi


«∞∫IUzo √Ë «∞∫Bu‰ ́Kv ¢FKOo ́s ©d¥o «∞NU¢n.


k√Ê ¥º∑DOl ±MUÆAW «∞ICU¥U ́Kv «∞NU¢n


°∏IW ØU±KW.


k√Ê ¥º∑DOl «∞J∑U°W ́Kv «ü∞W «∞JU¢∂W Ë√Ê


¢JuÊ ∞b¥t ¬∞W ØU¢∂W √Ë ØL∂Ou¢d Ë©U°FW •∑v


¥º∑DOl ≈́b«œ ≤Ad«‹ ≈́ö±OW.


k√Ê ¥JuÊ ∞b¥t ¬∞W ¢Bu¥d {uzw Ë«_≠Cq √Ê


¥JuÊ ∞b¥t §NU“ ≠UØf ∞Jw ¥º∑DOl ≈́b«œ Ë¢u“¥l


≤Ad«‹ ≈́ö±OW.


k√Ê ¥JuÊ ́Kv «¢BU‰ °U∞∂d¥b «ù∞J∑dË≤w ∞Jw


¥º∑I∂q îb±U‹ «_≤∂U¡ ±s «_±U≤W «∞bË∞OW, √Ë √Ê


¥BKt °U≤∑EUÂ «∞∂d¥b «_ß∂úw ∞ú±U≤W.


k√Ê ¥JuÊ Ë«£IUÎ ±s ≤Hºt Ë•Uze«Î ∞∏IW ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW.


k√Ê ¥JuÊ ±KLUÎ °Bö•OU‹ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ËßOUßU¢NU ËœË«́w ÆKINU «∞∫U∞OW, Ë√Ê


¥JuÊ ∞b¥t «∞AFu¸ °U∞∑e«±U‹ ËßUzq «ùö́Â °LU


≠w –∞p «∞Lu«́Ob «∞L∫bœ… «∞IBOd… §b«Î ËÆOuœ


«∞LºU•W.


Ë√•b «∞u«§∂U‹ «_ßUßOW ∞KAªh


«∞LºRË‰ ́s ËßUzq «ùö́Â √Ë «ô¢BU‰ ≥u


¢∫IOo ́öÆW ©O∂W ±l «∞B∫HOOs. Ë≥MU„ ́bœ


±s «∞Dd‚ «∞MLu–§OW (±u{∫W √œ≤UÁ) ∞DKV ¢GDOW


≈́ö±OW, Ë§LOFNU ¢∫Io ≤∑UzZ √≠Cq ≈–« ØUÊ ∞bÈ


√́CU¡ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ́öÆU‹ ©O∂W ±l


«∞B∫HOOs.


Ë≥UØr «∞L∂UœΔ «∞FU±W ∞KFLq ±l √§Ne…


«ùö́Â:


kØu≤u« √≥öÎ ∞K∏IW. ≠S–« Ë́b¢r °U∞dœ °Fb


≤Bn ßÚW, ¥πV √Ê ¢Hu« °U∞úb; Ë≈–« Ë́b¢r


°∑∫b¥b ±úb ±l «∞dzOf ≠∫U≠Eu« ́Kv «∞úb.


≈–« «Ø∑º∂∑r ßLFW √≤t ô ¥LJs «ô´∑LUœ ́KOJr


≠ºOJuÊ ≥c« ́UzIUÎ √±UÂ •Bu∞Jr ́Kv «∞∑GDOW,


¥πV √Ê ¢Ju≤u« ±∫q £IW.


k¢uîu« «∞bÆW. ¢QØbË« ±s «∞∫IUzo Ëô


¢∂U∞Gu« ≠Nb≠Jr ≥u √Ê ¢ªKIu« Åu¸… ∞LMELW «∞FHu


«∞bË∞OW ¢∑LOe °U∞LBb«ÆOW Ë«∞bÆW.


kÆb±u« îb±U¢Jr. Ë≠dË« ±FKu±U‹ ±HOb…


Ë±u{úU‹ §Ob… Ë«{∫W, ËÆb±u« «∞Lu«œ °U∞KGW


«∞Lº∑ªb±W ≠w ËßUzq «ùö́Â.


kô ¢º∑πbË« Ëô ¢FDu« œȨ̈ßUÎ.≠Jö


«∞Dd¥I∑Os ̈Od ±πb¥W, ËØK∑U≥LU ¢LMFUÊ ÆOUÂ


ö́ÆW ©u¥KW «∞LbÈ ±∂MOW ́Kv «ô•∑d«Â. Ë≥MU„


œ«zLUÎ ≠dÅW ∞Lu{uŸ ¬îd.


™dË· «ù≤∑UÃ


•UË∞u« «∞∑Fd· ́Kv √Ø∏d ±U ¥LJs ́s ́LKOU‹


«ù≤∑UÃ ≠w ËßUzq «ùö́Â «∞Lª∑KHW _Ê ≥c« Æb


¥JuÊ «∞HOBq ≠w •Bu∞Jr ́Kv «∞∑GDOW, ≠FKOJr


√Ê ¢Fd≠u« «∞Lu«́Ob «∞MNUzOW ∞b¥Nr ∞∑∑LJMu« ±s


«∞u≠U¡ °NU.


Ë¥º∑DOl Å∫Hw Åb¥o √Ê ¥∂KGJr


°∑HUÅOq ¥uÂ «∞FLq ∞b¥Nr, ≠O∂KGJr ́s «∞OuÂ √Ë


«∞ºÚW «∞∑w ¢∑ªc ≠ONU «∞Id«̧«‹ °AQÊ ¢GDOW


±u{úU‹ ±FOMW, Ë±s «∞cÍ ¥∑ªc ≥cÁ «∞Id«̧«‹,


Ë±s ¥º∑DOl «∞∑Q£Od ́KOt.


Ë≈∞OJr œ∞OöÎ ¢Id¥∂OUÎ ∞πb«Ë‰ ±u«́Ob «ù≤∑UÃ:


k¥FLq «∞B∫HOuÊ ≠w «∞B∫n «∞Ou±OW ©∂IU


∞Lu«́Ob {OIW §b«Î, ≠U∞Lu{úU‹ ¥πV √Ê ¢JuÊ


§U≥e… °Fb «∞ENd °IKOq √Ë ≠w «∞LºU¡ «∞L∂Jd,


Ë√≠Cq ËÆX ∞ö¢BU‰ °Nr ≥u «∞B∂UÕ «∞L∑Qîd √Í


°Fb °b¡ «∞FLq °IKOq ËÆ∂q √Ê ¥MAGKu« ¢LU±UÎ (Ë–∞p


±∑Qîd«Î °Fb «∞ENd). Ë≈–« «•∑U§u« ≈∞v «ß∑πU°W ±s


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠OπV √Ê ¢BKNr îö‰


°CFW ßÚU‹ ≈Ê ØU≤u« ßOº∑DOFuÊ «ß∑ªb«±NU.


kË«∞Lu{úU‹ «∞∑w ß∑GDONU ≤Ad… «_≤∂U¡


«∞LºUzOW ≠w «∞∑KOHe¥uÊ ¢∑Id¸ ≠w «∞B∂UÕ «∞∂UØd,


Ë≠w –∞p «∞uÆX ¥∑Id¸ √Í «∞LR¢Ld«‹ «∞B∫HOW


ßOdßq ≈∞ONU ≠d¥o «∞∑ºπOq, Ë¥LJs √Ê ¥∑GOd –∞p


√£MU¡ «∞OuÂ •ºV Ë¸Ëœ √≤∂U¡ Ë√Ë∞u¥U‹ §b¥b….


kË±u«́Ob «ù≤∑UÃ ∞û–«́W √ÆBd ±s –∞p,


≠Ib ¥∫∑U§uÊ ≈∞v ¢FKOo ±s ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


îö‰ ßÚW Ë«•b…, Ë∞Js ØKLU «Æ∑d» ËÅu‰


«∞∑FKOo ±s ±úb «∞∫b¥Y ò́Kv «∞Nu«¡å ØKLU ÆKX


¸̈∂∑Nr ≠w «∞∑∫bÀ ≈∞OJr ≈ô ≈–« ØU≤u« ±I∑MFOs °QÊ


«∞Lu{uŸ ́U§q ≠FöÎ.


kË«∞Lúb «∞MNUzw ∞KLπö‹ «_ß∂úOW ¥LJs


√Ê ¥∑d«ËÕ °Os °CFW √¥UÂ Ëß∑W √ßU°Ol ±s ±úb


«∞MAd. √±U ±πö‹ ¥uÂ «_•b Ë√́b«œ ¥uÂ «_•b


±s «∞B∫n «∞Ou±OW ≠∑∂b√ ≠w ¢∫COd


«∞Lu{úU‹ ¥uÂ «_¸°FU¡ Ë±úb≥U «∞MNUzw ¥uÂ


«∞πLFW.


´Kv «∞d̈r ±s «∞∑IbÂ «∞∑JMu∞u§w


∞ußUzq «ùö́Â «ù∞J∑dË≤OW ≠LU


“«∞X «∞B∫n ¢∫∑Hk °ANd¢NU


Ë¢Q£Od≥U Øºπq ∞ú•b«À.


≠IBUÅU¢NU ¢πLl Ë¢uœŸ


°U∞LKHU‹, Ë≈∞ONU ¥d§l «_ØUœ¥LOuÊ


Ë«∞∂U•∏uÊ Ë«∞B∫HOuÊ ∞K∫Bu‰


´Kv «∞LFKu±U‹. Ë≠w Ø∏Od ±s


«_•OUÊ ≠SÊ «∞B∫n ≥w «∞∑w


¢∫bœ ±ºU̧ «_≤∂U¡ Ë«∞ARËÊ «∞FU±W


«∞cÍ ¢ºOd ́KOt «ù–«́W


Ë«∞∑KOHe¥uÊ.


*
ô ¢∫UË∞u« √Ê ¢b≠Fu«


Å∫HOUÎ ±U ≈∞v «∞AFu¸


°U∞c≤V °LDU∞∂∑Jr ∞t


°Lu«Æn ±∏U∞OW, ≠c∞p


Æb ¥Cd °FöÆ∑Jr


°Q§Ne… «ù´öÂ °bôÎ ±s


¢∫ºOMNU.


Ë«∞B∫HOuÊ ≠w ≤NU¥W


«∞LDU· ∞Oºu«


«∞LºRË∞Os ́s


±FU∞πW «∞ICU¥U «∞∑w


¢MU{KuÊ ±s √§KNU,


Ë°bôÎ ±s √Ê ¢ENdË«


°LENd «∞LMU{KOs


«∞LªKBOs


Ë«∞LK∑e±Os °U∞ICOW,


ß∑ENdËÊ °LENd


«∞∑Gd©f Ë«∞∑FU∞w.


Ë≥c« «∞LuÆn ßOb´r


«_≠JU¸ «∞ªU©μW «∞∑w


Øu≤NU °Fi


«∞L∑AJJOs ́s


±MU{Kw ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW.
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kË«∞Lúb «∞MNUzw ∞KLπö‹ «∞ANd¥W Æb ¥JuÊ


£ö£W ®Nu¸ Æ∂q «∞MAd, Ë¥∫∑UÃ Ø∑U» ≥cÁ


«∞Lπö‹ ≈∞v ±u«œ √Ø∏d ¢FLIUÎ ̧°LU ¢ALq ́b…


±u{úU‹ √Ë °Kb«Ê.


Ë¥ª∑Kn ±s ß∑IU°Ku≤Nr ±s °Kb üîd ØLU


¢ª∑Kn «_œË«̧ «∞∑w ¥KF∂u≤NU. Ë≠OLU ¥Kw ≠μU‹


±u§uœ… ≠w °Kb«Ê Ø∏Od…:


kËßUzq «ùö́Â «∞LD∂úW


¸zOf «∞∑∫d¥d Ë≥u «∞LºRË‰ ́s «∞B∫OHW (√Ë


«∞∂d≤U±Z) Ë́s ±∫∑u«≥U, Ë¸zOf «∞∑∫d¥d ≥u «∞cÍ


¥uÆn ≤Ad «∞Lu{úU‹.


Ë¸zOf «ùœ«̧… √Ë ±∫d¸ «_î∂U̧ √Ë ±u“Ÿ


«∞FLq ≥u «∞cÍ ¥∑KIv «∞MAd«‹ «ùö́±OW Ë¥JKn


«∞B∫HOOs °J∑U°W «∞Lu{úU‹.


Ë«∞B∫HOuÊ ¥πdËÊ «∞KIU¡«‹ Ë¥πNeËÊ


«∞Lu{uŸ £r ¥∫d¸Ë≤t.


Ë«∞L∫d¸ «∞L∑ªBh ±ºRË‰ ́s Æºr


îU’ ±s «∞B∫OHW (√Ë «∞∂d≤U±Z) ±∏q «∞ºOUßW √Ë


«_î∂U̧ «∞ªU̧§OW, √Ë «∞AμuÊ «∞FdÆOW, √Ë «∞∑FKOr


Ë̈Od≥U.


Ë«∞LBu¸ËÊ ¥FLKuÊ ±l «∞B∫HOOs,


Ë«∞LBu¸ËÊ «∞∑U°FuÊ ∞B∫n ±ª∑KHW ¥∑MU≠ºuÊ


≠w «∞∫Bu‰ ́Kv Åu¸ ±∑ÓHÓdœ….


Ë±ºÚbË «∞∑∫d¥d ¥d«§FuÊ «∞Lu{úU‹


Ë¥CFuÊ «∞KLºU‹ «_îOd… Ë¥J∑∂uÊ «∞FMUË¥s.


(Ë±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ô ¢∑FU±q ́Uœ… ±l


±ºÚbÍ «∞∑∫d¥d)


k«∞∑KOHe¥uÊ Ë«ù–«́W


±b¥d «ù≤∑UÃ ≥u «∞cÍ ¥Id¸ «î∑OU̧ «∞Lu{úU‹


Ë«∞KIU¡«‹ Ë¢dØO∂W «∞∂d«±Z, Ë¥A∑d„ ±l «∞LM∑πOs


≠w ¢u“¥l «∞FLq ́Kv «∞L∫d¸¥s.


Ë«∞LM∑Z ≥u «∞Aªh «∞cÍ ¥HJd ≠w «∞Bu¸…


«∞MNUzOW, Ë≥u ¥ºÚb ́Kv ¢MEOr ±º∑Ke±U‹


«ù≤∑UÃ ±∏q √±UØs «∞∑Bu¥d Ë«∞LFb«‹ Ë«_®d©W


«∞LJLKW ≠w «∞∑KOHe¥uÊ. Ë≠w «ù–«́W ¥A∑d„ ±l


±IbÂ «∞∂d≤U±Z ≠w ¢∫b¥b ±∫∑uÈ «∞∂d≤U±Z


Ë«¢πU≥t.


Ë«∞L∫d¸ËÊ ≥r «∞c¥s ¥FLUËÊ ò́Kv «∞Nu«¡å,


Ë̈U∞∂UÎ ±U ¥A∑dØuÊ ±l «∞LM∑Z ≠w ¢∫b¥b ØOHOW


¢GDOW «∞Lu{uŸ, Ë«î∑OU̧ «∞AªBOU‹ ∞KIU¡«‹ ≈∞v


¬îdÁ. Ë́Uœ… ±U ¥JuÊ «∞L∫d¸ËÊ ¥FLKuÊ ≠w


¢ªBBU‹ ±∫bœ….


Ë±Fb «∞∂d≤U±Z (≠w «∞∑KOHe¥uÊ) ¥ºÚb


«∞LM∑Z Ë«∞L∫d¸ Ë¥πLl «∞LFKu±U‹ «_ßUßOW


Ë¥I∑dÕ √≠JU̧ «∞Lu{úU‹ ∞K∂d«±Z.


Ë«∞LM∑πuÊ Ë«∞L∫d¸ËÊ Ë±FbË «∞∂d«±Z ≥r


´Uœ… √≥r ±s ¢∑Bq °Nr ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW.


ËÆU̧Δ «∞MAd… (¢KOHe¥uÊ Ë≈–«́W) ¥Id√ «_≤∂U¡


Ë¥Ib±NU, Ë≠w °Fi «∞∂Kb«Ê ¥Iu±uÊ √¥CUÎ °U∞∑FKOo


´KONU.


Ë±IbÂ «∞∂d≤U±Z (≠w «ù–«́W) ≥u Åu‹


«ù–«́W «∞cÍ ¥πdÍ «∞KIU¡«‹ Ë¥∑FUËÊ ±l «∞LM∑Z.


«∞Hu“  °∑GDOW ≈́ö±OW


√Í ±u{uŸ îU’ °LMELW «∞FHu «∞bË∞OW ¥πV √Ê


¥ªu÷ ß∂UÆUÎ •∑v ¥Bq ≈∞v «∞πLNu¸, ≠FKOt √Ê


¥∑MU≠f ±l:


i«∞Lu{úU‹ «_îdÈ «∞∑w ¢Ib±NU


«∞AdØU‹ Ë≈œ«̧«‹ «∞B∫U≠W, Ë«∞J∏Od ±s ̈d·


«_î∂U̧ ¢∑KIv «∞LμU‹ ±s «∞MAd«‹ «ùî∂U̧¥W Øq


¥uÂ.


ißOq ±s «∞Lu{úU‹ ¥dœ ±s ËØUô‹


«_≤∂U¡ «∞bË∞OW Ë«∞L∫KOW ËîUÅW «_≤∂U¡ «∞ªU̧§OW.


iØq «_î∂U̧ «_îdÈ «∞∑w •b£X îö‰


«∞OuÂ.


i±u«Æn «∞B∫HOOs Ë«∞L∫d¸¥s Ë«∞∂Fi


±MNr ¥F∑IbËÊ √Ê ±u{úU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ∞OºX


√î∂U̧« °LFMv «∞JKLW.


Ë√•b √≥r Ë«§∂U‹ ±ºRË‰ «ùö́Â ≥u √Ê


¥FDw «∞Lu{uŸ √Ø∂d Æb¸… ¢MU≠ºOW.


Ë¥Id¸ «∞B∫HOuÊ Ë«∞L∫d¸ËÊ Ë¸ƒßU¡


«ùœ«̧… ¢GDOW «∞Lu{úU‹ √Ë ̧≠CNU °∫ºV ±U


¥LKOt ́KONr ®Fu≥̧r Ë¬̧«ƒ≥r ËØLOW «∞FLq «∞LKIU…


´KONr, ËØc∞p ¢Ib¥d≥r ∞IOL∑NU «ùî∂U̧¥W Ë¢I∂q


§LNu≥̧r ∞NU. Ë∞c∞p ô °b ±s «Æ∑MÚNr °IOL∑NU


«ùî∂U̧¥W Ëœ§̧W «≥∑LUÂ «∞πLNu¸.


Ë«∞Nb· ±s ¢u£Oo «∞FöÆU‹ «∞DO∂W ±l


√§Ne… «ùö́Â ≥u «∞∑Q£Od ́Kv ¢Ib¥d «∞B∫HOOs


∞KIOLW «ùî∂U̧¥W Ëœ§̧W «≥∑LUÂ «∞πLNu¸. Ë≠OLU


¥Kw «_ßU∞OV «_Ø∏d «ß∑ªb«±UÎ ∞∑∫IOo «ô¢BU‰


±l √§Ne… «ùö́Â:


k«∞MAd… «ùö́±OW


k«∞LR¢Ld «ùö́±w


k±πLúW ±u«œ «∞∑cØd… Ë«∞LFKu±U‹ ∞ûö́Â


k«∞KIU¡«‹ Ë«∞∑FKOo


kò≠dÅW «∞∫Bu‰ ́Kv «∞Bu¸å


kÅH∫U‹ °d¥b «∞Id«¡ Ë«∞∑FKOo


k«∞NU¢n


Ë«_ßKu» «∞cÍ ¢º∑ªb±u≤t ¥∑uÆn ́Kv Æu…


±u{úJr Ë«∞Lu«̧œ «∞∑w ∞b¥Jr Ë«∞πu«≤V «∞HMOW


Ë√¥U ØUÊ «_ßKu» ≠OπV œ«zLUÎ √Ê ¢Ju≤u« ≠w


¨U¥W «∞u{uÕ °AQÊ ±U≥OW «∞Lu{uŸ, Ë∞LU–« ¥πV


«́∑∂U̧Á î∂d«Î, Ë∞LU–« ßOπ∑c» «≥∑LUÂ «∞πLNu¸


«∞Lº∑Nb·, Ë±U ≥w §u«≤V «∞Lu{uŸ «∞∑w ¢πFKt


§c«°UÎ. Ë√≥r ®w¡ ≥u √Ê ¢B∂̀ Øq ≥cÁ


¢Fd≠u« §Ob«Î ́Kv √§Ne…


«ùö́Â


«ÆCu« °Fi «∞uÆX ≠w «ù≤BU‹


∞∂d«±Z «ù–«́W ∞∑∑Fd≠u« ́Kv


√ßKu°NU Ë®JKNU, Ë≥c«


ßOºÚbØr ́Kv ±Fd≠W ØOHOW


≈œîU‰ ±u{úU‹ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ≠w °d«±πNU, Ë́Mb±U


¢MUÆAuÊ ±ªdÃ «∞∂d≤U±Z


ß∑Ju≤uÊ ́Kv œ¸«¥W °U_ßKu»


«∞B∫Ò. Ë≥cÁ «∞LFd≠W


ß∑ºÚbØr ́Kv ≈œ«̧… «∞KIU¡«‹


∞LFd≠∑Jr °LIb«̧ «∞∑HUÅOq


«∞LLJs ≈œ¸«§NU, Ë≤uŸ «_ßμKW,


Ë±U ≈–« ØUÊ «∞∂d≤U±Z ¥∑KIv


±JU∞LU‹ ≥U¢HOW ±s «∞Lº∑LFOs.


Ë«Æd√Ë« «∞B∫n °S±FUÊ ∞∑∑Fd≠u«


´Kv «_°u«» «∞∑w ¢ENd ≠ONU


±u{úU‹ ±FOMW, Ë±U ≈–« ØUÊ


≥MU„ Å∫HOuÊ ¥GDuÊ


±u{úU‹ ∞NU ́öÆW °U∞LMELW,


√Ë «∞B∫HOuÊ «∞c¥s ∞Nr √°u«»


£U°∑W.


≈–« ∞r ¥ENd ±u{uŸ îU’ °Jr ≠w


«∞B∫OHW √Ë «∞∑KOHe¥uÊ, ≠Ls


«∞LHOb √Ê ¢ºQ∞u« ́s «∞º∂V,


îUÅW ≈Ê ØUÊ «∞B∫Hw Æb Ø∑V


«∞Lu{uŸ √Ë √§dÈ ∞IU¡Î √Ë •Cd


±R¢LdØr «ùö́±w. Ë≥w ≠dÅW


∞∑b́Or «∞FöÆW ±l «∞B∫HOOs,


_≤Nr ßOAFdËÊ ≥r √¥CUÎ °ªO∂W


√±q °Fb °c‰ «∞πNb Ë́bÂ ™Nu¸


«∞LIU‰. ËÆb ¢J∑AHuÊ √Ê ≥MU„


®OμUÎ ØUÊ °S±JU≤Jr √œ«ƒÁ °Dd¥IW


√≠Cq, √Ë √Ê ≥MU„ ±AUØq ≠w


¢GDOW ®RËÊ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


≠w ±JUÊ ¬îd ≠w «∞LRßºW, √Ë √≤t


°U∞Bb≠W ØU≤X ≥MU„ ±u{úU‹


Ø∏Od… √Ø∏d √≥LOW –∞p «∞OuÂ.
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«ô´∑∂U̧«‹ Ë«{∫W ∞KB∫HOOs Ë±HNu±W ∞Nr.


«∞MAd… «ù´ö±OW


«∞MAd… «ùö́±OW ≥w «_ßKu» «∞MLu–§w ∞∑uÅOq


«∞Lu{úU‹ ≈∞v ËßUzq «ùö́Â, Ë¥πV √Ê ¢IuÂ


°U∞u™Uzn «ü¢OW:


k≈́DU¡ ≈îDU̧ ±IbÂ °∫bÀ ¢d¢∂uÊ ∞t.


k≈́öÊ °b¡ •LKW ±U.


k≈́DU¡ «∞Bu¸… «∞FU±W ∞Lu«Æn «∞LMELW ±s


«_•b«À.


k§c» «ô≤∑∂UÁ ∞u{l •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w ±JUÊ


±U.


k≈́DU¡ «∞LFKu±U‹ «_ßUßOW.


k§c» «ô≤∑∂UÁ ∞∑Id¥d §b¥b ∞LMELW «∞FHu


«∞bË∞OW, Ë́d÷ ¢HUÅOKt.


k¢ºNOq ÆOUÂ «∞B∫HOOs °∑ºπOq «∞Lu{uŸ


Ë«∞∫Bu‰ ́Kv «∞LFKu±U‹ «∞bÆOIW.


l≤BUz̀


l¢J∑V «∞MAd… «ùö́±OW œ«zLUÎ ́Kv Ë‚̧


±FMuÊ (°t ¢dË¥ºW) ≠c∞p ¥FDONU ®JöÎ ̧ßLOUÎ


Ë¥Fd· «∞B∫HOOs ±Bb≥̧U °AJq ±∂U®d.


l¥πV ≈́DU¡ «ßr Ë«•b ́Kv «_Æq ∞ö¢BU‰


±l ̧Ær ≥U¢n ≤NU̧Í Ë∞OKw ́Kv «∞MAd…. Ë¢QØbË«


±s Ë§uœ «∞Aªh °Uß∑Ld«̧ ≠w ≥c« «∞dÆr ≠w


«∞Lu«́Ob «∞L∂OMW,


l¥πV «ß∑ªb«Â «ü∞W «∞JU¢∂W œ«zLUÎ, Ëô ¥πu“


«∞J∑U°W °U∞Ob √°b«Î, Ë«¢dØu« ßDd«Î Ë«Ø∑∂u« ́Kv


«_îd •∑v ¥∑LJs «∞B∫HOuÊ ±s Ë{l «∞Fö±U‹


√Ë ≈§d«¡ °Fi «∞∑Fb¥ö‹ ≠w «∞MAd….


l¢uîu« «ôî∑BU̧ Ë«∞∂ºU©W, Ë√≠Cq Ë{l


≥u «∞J∑U°W ́Kv Ë§t Ë«•b Ë°LU ô ¥e¥b ́s


ÅH∫∑Os.


lœ«zLU {Fu« «∞∑U̧¥a ́Kv «∞MAd… ËË{∫u«


«ßr «∞Aªh «∞Lu§NW ≈∞Ot (±∫d¸ «_î∂U̧ ±∏öÎ)


Ë«–ØdË« ±úb •Ed «∞∑b«Ë‰, ≠S–« ∞r ¥Js ≥MU„


¥∑FKr «∞B∫HOuÊ °BHW ́U±W «∞FLq


°Dd¥IW «∞NdÂ «∞LIKu», ≠Q≥r √§e«¡


«∞Lu{uŸ ¢Q¢w ≠w √́Kv «∞NdÂ,


Ë́KONr √Ê ¥IDFu« ©d¥INr ≈∞ONU ±s


√ßHq ≈∞v √́Kv.


«_ßμKW «∞ªLºW


±s «∞cÍ ¥IuÂ °U_±d?


±U–« ¥∫bÀ?


√¥s ¥∫bÀ?


±∑v ¥∫bÀ?


∞LU–« ¥∫bÀ?


•Ed «∞∑b«Ë‰


≈Ê ±úb •Ed «∞∑b«Ë‰ «∞L∫bœ ∞∂Fi «∞MAd«‹ ¥∫bœ «∞∑U̧¥a Ë«∞uÆX «∞cÍ ¥ºL̀ ≠Ot °MAd «∞LFKu±U‹


√Ë «ß∑ªb«±NU, Ë≥w ±ºQ∞W ±∑Ho ́KONU ±l √§Ne… «ùö́Â Ë±D∂IW °bÆW, Ë¥ºL̀ ≥c« ∞KLMELW «∞FHu


«∞bË∞OW °∑MºOo œ́U¥∑NU, Ë¢MEOr ≤Ad «∞LFKu±U‹ Ë«∞∑FU±q ±l «ùö́Â °AJq ́Uœ‰. ≠Nu ¥ºL̀


∞KB∫Hw °LFd≠W ±úb •bÀ ≈́ö±w ±Ib±UÎ °∫OY ¥º∑DOl ¢d¢OV ¢GDO∑t ∞K∫bÀ Ë≥u ±DLμs √Ê √•b«Î


∞s ¥º∂It ≈∞v «∞M∂Q.


Ë±úb •Ed «∞MAd ≥UÂ °BHW îUÅW ∞KLMELW _≤NU ¢∫d’ ́Kv «∞∑bÆOo ≠w «∞∑FU±q ±l ±FKu±U¢NU


∞CLUÊ «ß∑Ld«̧ ±Bb«ÆO∑NU, Ë±u«́Ob •Ed «∞∑b«Ë‰ ¢ºL̀ _§e«¡ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW «∞Lª∑KHW


°∑ªDOj «ß∑d«¢OπO∑NU «ùö́±OW  Ë«∞b́UzOW, ËØºd ±úb •Ed «∞∑b«Ë‰ ́Kv ¥b Å∫Hw ≠w °Kb ±U Æb


¥ªd» îDW «ùö́Â ∞MAd «∞∑Id¥d ≠w °Kb ¬îd.


Ë¥∑uÆn «•∑d«Â •Ed «∞∑b«Ë‰ °BHW √ßUßOW ́Kv «∞∏IW, ≠S–« √îKX ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW °NcÁ «∞∏IW ≠w


°Kb ±U ≠ºOR£d –∞p ́Kv ́öÆU¢NU °Q§Ne… «ùö́Â ≠w √±UØs √îdÈ, ≠QÍ Å∫Hw ô ¥I∂q √Ê ¥∑uÆn ́s


≤Ad ±u{uŸ ±U ∞OπbÁ Æb ≤Ad ≠w ±JUÊ ¬îd √ËôÎ. Øc∞p ∞Of ±s ±BK∫W √Í Å∫Hw √Ê ¥Jºd


ÆÚb… •Ed «∞∑b«Ë‰ _Ê –∞p ßOIu÷ «∞∏IW «∞∑w °Mw ́KONU ≥c« «∞MEUÂ ËØc∞p «∞FöÆU‹ «∞DO∂W ±l


ËßUzq «ùö́Â.


Ë±u«́Ob •Ed «∞∑b«Ë‰ ¢FMw «∞∑∫Jr ≠w ßd¥UÊ «∞LFKu±U‹ Ë∞NU ¢Q£Od Ø∂Od ́Kv ™dË· «∞∑GDOW


«ùö́±OW, ≠∑∫b¥b ±úb «≤∑NU¡ •Ed «∞∑b«Ë‰ °LM∑Bn «∞KOq ¥ºL̀ °∑GDOW «∞∫bÀ ≠w Å∫n


«∞B∂UÕ, ≠w •Os √Ê ±úb «∞ºÚW «∞FU®d… Å∂U•UÎ ô ¥ºL̀ °c∞p Ë¥B∂̀ î∂d«Î Æb¥LUÎ ≠w Å∂UÕ


«∞OuÂ «∞∑U∞w. Ë∞Js «≤∑NU¡ «∞∫Ed ≠w «∞B∂UÕ √Ë °Fb «∞ENd ±MUßV ¢LU±UÎ ∞û–«́W Ë«∞∑KOHe¥uÊ.


Ë¥πV √Ê ¥J∑V ±úb •Ed «∞∑b«Ë‰ ≠w √́Kv «∞u£OIW °u{uÕ, Ë√Ê ¥∫bœ °bÆW «∞∑U̧¥a Ë«∞ºÚW.


Ë¢ª∑Kn ±u«Æn √§Ne… «ùö́Â ¢πUÁ •Ed «∞∑b«Ë‰ ±s °Kb üîd, Ë¥πV √Ê ¢º∑u£Iu« ±s «∞LuÆn ±MNU


≠w °öœØr. ≠S–« ØU≤X ±u«́Ob «∞∫Ed ô ¢Ô∫∑dÂ °AJq √ØOb ≠w °KbØr, ≠ö ¢dßKu« «∞LFKu±U‹ ≈∞v


«∞B∫HOOs ≈ô ≠w ±úb «∞MAd √Ë Æ∂Kt °IKOq.


ËßOUßW ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW °AQÊ •Ed «∞MAd ±∂OMW ≠w òßOUßW ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW °AQÊ ≤Ad


«∞LFKu±U‹ ≈∞v ËßUzq «ùö́Â.å )69/10/18 TCA(.
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«∞BH∫∑UÊ «_Ë∞v Ë«∞∏U≤OW ±s °OUÊ Å∫Hw ùœ«≤W 


´LKOU‹ «ô¨∑OU‰


≈∞v √Ê «∞ºöÕ «∞Lº∑ªbÂ ØUÊ ÆU–≠W ÆMU°q ±s ©d«“ ≈Â 302.


Ë«®∑LKX ́LKOU‹ «∞I∑q «_îdÈ, «∞∑w •Io ≠ONU «∞LMbË°uÊ, ́Kv «±d√… ØU≤X ¢º∑Iq ßOU̧… ±d‹ ́Mb


≤IDW ¢H∑Og, Ë©Hq ØUÊ ¥IDn «∞ªCU̧ ÆÔ∑q ́Kv °Fb 008±∑d ¢Id¥∂UÎ.


ËÆb ̧≠CX ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ±Iu∞W §Og «∞b≠UŸ «ùßd«zOKw Ë«∞∫Ju±W «ùßd«zOKOW °QÊ «∞u{l ¥L∏q


≤e«́UÎ ±ºK∫UÎ ¥ºL̀ ∞K∫Ju±W °∑BHOW √Ë∞μp «∞c¥s ̧°LU «ß∑Nb≠u« «ùßd«zOKOOs, Ë°I∑KNr ±s œËÊ ≈§d«¡ ¢∫IOo


≠w Øq Ë≠U….


Ë√{U≠X ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW √Ê òÆ∂u‰ ≈ßd«zOq °FLKOU‹ «∞I∑q ̈Od «∞LAdË´W Ë¢IÚºNU ́s ≈§d«¡


¢∫IOo ≠w Øq ́LKOW Æ∑q ¢d¢J∂NU Æu«‹ «_±s ¥RœÍ ≈∞v ¢dßa ™U≥d… «ù≠ö‹ ±s «∞FIU» ≠w ÅHu· «∞πMuœ


«ùßd«zOKOOs Ë¥GcÍ œË¸… «∞FMn Ë«ô≤∑IUÂ ≠w «∞LMDIWå.


ØLU ¥b¥s «∞∑Id¥d «∞πLÚU‹ «∞LºK∫W


«∞HKºDOMOW «∞∑w «ß∑Nb≠X ±b≤OOs ≈ßd«zOKOOs


Ë√©KIX «∞MU̧ ́Kv «∞Lº∑u©MU‹ «ùßd«zOKOW, ̈U∞∂UÎ ±s


±MU©o ßJMOW.


ËÆb ÆÔ∑q √Ø∏d ±s 053≠KºDOMOUÎ, °OMNr ≤∫u


001©Hq ́Kv √¥bÍ √§Ne… «_±s «ùßd«zOKOW, Ë√Ø∏d


±s 06≈ßd«zOKOUÎ, °OMNr √Ø∏d ±s 03±b≤OUÎ ́Kv √¥bÍ


«∞πLÚU‹ «∞LºK∫W «∞HKºDOMOW.


Ë±CX «∞LMELW ≈∞v «∞Iu‰ ≈Ê òÆu«‹ «_±s


«ùßd«zOKOW Ë«∞πLÚU‹ «∞LºK∫W «∞HKºDOMOW ¢∂bÍ


«ß∑N∑U̧«Î ≠EOFUÎ °U∞∫o «ù≤ºU≤w «_ßLv - Ë≥u «∞∫o ≠w


«∞∫OU…å.


«≤∑Nv


Ë£OIW ́U±W


∞K∫Bu‰ ́Kv ±e¥b ±s «∞LFKu±U‹, ¥d§v «ô¢BU‰ °U∞LJ∑V


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


¥Ô∫Ed ≤AdÁ Æ∂q «∞ºÚW «∞∏U≤OW ́Ad… Ë«∞bÆOIW «∞u«•b… Å∂U•UÎ  ±s ¥uÂ 12/2/1002


≈ßd«zOq/«_¸«{w «∞L∫∑KW: ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ¢b¥s ́LKOU‹ «ô¨∑OU‰ «∞∑w ¢MHc≥U «∞bË∞W


ÆU∞X ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW «∞OuÂ ≈Ê «ß∑Nb«· «∞HKºDOMOOs «∞L∑NLOs °As ≥πLU‹ ́Kv «ùßd«zOKOOs ≥u {d»


±s ßOUßW «ô¨∑OUô‹ «∞∑w ¢M∑NπNU «∞bË∞W.


Ë≠w ¢Id¥d §b¥b ¥Bb¸ «∞OuÂ ¢∫Y «∞LMELW «∞ºKDU‹ «ùßd«zOKOW ́Kv Ë{l •b ∞ºOUßW «∞∑BHOW ≥cÁ


Ë≈§d«¡ ¢∫IOIU‹ ≠w §LOl ́LKOU‹ «∞I∑q ̈Od «∞IU≤u≤OW ∞KHKºDOMOOs.


Ëîö‰ “¥U̧… ÆUÂ °NU ±Rîd«Î ±MbË°u ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≈∞v «∞LMDIW, œß̧u« ́b… •Uô‹ _®ªU’


«ß∑ÔNb≠u« °FLKOU‹ «ùb́«Â îU̧Ã ≤DU‚ «∞ICU¡. Ë¢∂Os ∞Nr √≤t ØUÊ °Uù±JUÊ «́∑IU‰ °Fi «∞c¥s ÆÔ∑Ku«, ËÆÔ∑q


√¥CUÎ ß∑W ≠KºDOMOOs, ô ́öÆW ∞Nr °NRô¡ Åb· Ë§uœ≥r ≠w ±JUÊ «∞∫UœÀ, ≠w «ß∑ªb«Â ±∑Nu¸ Ë¨Od


±∑MUßV ∞KIu….


Æ∑q °U∞dÅU’ ßUzo ßOU̧… √§d… Ë√•b ≤ADU¡ •LU”, Ë«ßLt ≥U≤w √°u °Jd ≠w ≈•bÈ ©d‚ ÆDUŸ ̈e… ≠w


œ¥ºL∂d/ØU≤uÊ «_Ë‰ 0002´Kv √¥bÍ îLºW §Muœ ØU≤u« ¥IHuÊ ́Kv ±ºU≠W ±∑d¥s ±Mt ≠Ij. ËØUÊ °S±JUÊ


«∞πMuœ ≈∞IU¡ «∞I∂i ́KOt, ∞Of ≥c« Ë•ºV °q °b« √¥CUÎ √≤Nr ∞r ¥πbË« ̈CU{W ≠w ¢Bu¥V ≤Od«≤Nr ́Kv


•U≠KW ÅGOd… ØU≤X ±KOμW °U∞dØU». ËÆÔ∑q ≥U≤w √°u °Jd…, Ë≠w ≠∑d… ô•IW ¢u≠w ≠KºDOMw ØUÊ Æb §ÔdÕ ≠w


«∞NπuÂ, Ë√ÅOV ≠KºDOMw £U∞Y °FU≥W ±º∑b¥LW. 


Øc∞p √§d‹ «∞LMELW ¢∫IOIU‹ ≠w ́LKOU‹ Æ∑q √îdÈ §U¡‹ ≤∑OπW «ß∑ªb«Â Æu«‹ «_±s «ùßd«zOKOW


∞KIu… °Bu¸… ±Hd©W √Ë ́Au«zOW √Ë ô ±∂U∞OW, Ë°ªUÅW ́Mb ≤IU◊ «∞∑H∑Og √Ë îö‰ ≈©ö‚ «∞MU̧ ́Kv «∞LMU©o


«∞ºJMOW.


Ë´∏d «∞LMbË°uÊ ́Kv √œ∞W ¢∂FY ́Kv «∞IKo •u‰ «ß∑ªb«Â «∞Iu«‹ «ùßd«zOKOW _ßK∫W ®b¥b… «ô≤HπU̧


¢MHπd ≠w «∞πu ±∏q ÆU–≠U‹ «∞IMU°q «∞ObË¥W ±s ©d«“ ≈Â 302. Ë´Mb±U ¢ÔBu]» ≥cÁ «∞IMU°q °∫OY ¢MHπd ́Kv


´Ku 51±∑d«Î √Ë √Æq ±s «_÷̧, ¢ÔuÆl §d•v ËÆ∑Kv ≠w ÅHu· «_®ªU’ «∞Lu§uœ¥s ≠w «∞LMDIW. Ë¥∂bË √Ê


≥c« ±U •bÀ ≠w √Ø∏d ±s ±MUß∂W.


Ë√ÔÅOV îLºW ®∂UÊ °πdËÕ ËÆÔ∑q √•b≥r Ë≥u ≥U≤w «∞Bu≠w, «∞∂U∞m ±s «∞FLd 51´U±UÎ, ́Mb±U √ÅO∂u«


°AEU¥U ≠w “ÆU‚ {Oo ¥Il °Os «∞LMU“‰. ËËÅn ®Nuœ ́OUÊ œËÍ «ô≤HπU̧, Ë{Gj «∞Nu«¡ «∞cÍ ¥∑πt ≈∞v


«_ßHq, Ë≠Ib«Ê «∞ºLl, Ë≥w ØKNU √́d«÷ ≤Lu–§OW ¢º∂∂NU ≥cÁ «_ßK∫W. Ë√®U̧ ≠∫h «∞AEU¥U «∞∑w §ÔLFX


°OUÊ Å∫Hw ̧Ær 03 ¸Ær «∞u£OIW: 1002/700/51 EDM
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±úb •Ed ¢J∑V ́∂U̧… ò∞KMAd «∞HuÍ̧å


l«î∑U̧Ë« ́Mu«≤UÎ ¥∏Od «ô≥∑LUÂ Ë«Ø∑∂uÁ °ªj


Ø∂Od Ë°Mj £IOq.


l«ß∑ªb±u« §LöÎ Ë≠Id«‹ ÆBOd….


l{Fu« «∞∫IUzo «_ßUßOW Ë«_ßμKW «∞ªLºW


(«≤Ed «∞NU±g) ≠w «∞HId… «_Ë∞v ≈Ê √±Js


l«§FKu« «∞πLKW «_Ë∞v ¢πc» «ô≤∑∂UÁ, ≠S–« ∞r


¢πc» «≤∑∂UÁ «∞B∫Hw ≠Ks ¥JLq «∞Id«¡….


l•UË∞u« ≈{U≠W «Æ∑∂U” ±MUßV ±s √•b


±∑∫b£w ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Ë¢QØbË« ±s œÆW


«ôÆ∑∂U”.


Ë±s «∞LNr §b«Î ±∑U°FW «∞MAd«‹


«ùö́±OW. ≠S–« √̧ßK∑r «∞MAd… °U∞∂d¥b √Ë «∞HUØf


≠Ks ¢FKLu« ≈Ê ØU≤X Æb ËÅKX ≈∞v ±IBb≥U ≈ô


°U∞∑∫dÍ, Ë«∞Dd¥IW «∞u•Ob… ∞K∑Fd· ́Kv –∞p


Ë«∞∑QØb ±s «≥∑LUÂ «∞B∫Hw ≥w «∞∑∫bÀ ≈∞Ot,


Ë≥c« ¥FMw ≠w «_¨KV ±JU∞LW ≥U¢HOW °Fb ≈̧ßU‰


«∞MAd….


Ë«ß∑FbË« Æ∂q «∞LJU∞LW ≠Ib ¢∫∑U§uÊ ≈∞v


¢KªOh «∞MAd… ≠w §LK∑Os Ë≥cÁ ≠dÅ∑Jr


∞ûÆMUŸ, ±U ≥w «∞e«Ë¥W «∞NU±W, ±U √≥LO∑NU Øª∂d,


∞LU–« ßON∑r °NU «∞πLNu¸?


ËßπKu« Øq ≥cÁ «∞MIU◊ °Uî∑BU̧ ≠U∞L∫d¸


«∞LAGu‰ ô ¥LJMt ≈́DUƒØr √Ø∏d ±s °Cl œÆUzo


±s ËÆ∑t «∞∏LOs, ËßO∑ªc Æd«̧Á îö‰ ¢Kp «∞bÆUzo


≠Ju≤u« ́Kv «ß∑Fb«œ!


«∞LR¢Ld «ù´ö±w


«∞LR¢Ld «ùö́±w ≥u √ßKu» ®Uzl Ë±CLuÊ


∞CLUÊ «∞∑GDOW, Ë¥LJs ́IbÁ ≠w √Í ±JUÊ ¢Id¥∂U,


Ë∞JMt ¥FMw °c‰ ±πNuœ ±s §U≤V ËßUzq «ùö́Â


°∑ªBOh ±d«ßq √Ë ≠d¥o ¢Bu¥d ¢KOHe¥u≤w.


Ë∞c∞p ¥πV Ë§uœ ß∂V ÆuÍ ∞IOU±Nr °Nc«


«∞LπNuœ, Ë≥c« ±FMUÁ ±u{uŸ ±Nr, √Ë ±u{uŸ


¢e¥b √≥LO∑t ∞Fd{t ≠w ±R¢Ld, √Ë ±u{uŸ


ßOQßHuÊ ∞u ≠U¢Nr. Ë¸°LU ¥JuÊ «ô´∑∂U̧ «_Ë‰


∞b¥Nr ±U ≈–« ØUÊ ≥MU„ ®w¡ ¥∫BKuÊ ́KOt ô


¥∑u≠d ≠w ≤Ad… ≈́ö±OW √Ë ∞IU¡ ́Kv «∞NU¢n.


ËÆb ¥JuÊ ¢u“¥l Åu¸ ≠w «∞LR¢Ld «ùö́±w


≥u ò«∞Fºqå «∞cÍ ¥π∑c» ò«∞M∫qå «∞B∫Hw,


(Ë∞Js ¥πV √Ê ¢JuÊ «∞Bu¸ §Ob… ≠FöÎ.)  


Ë«∞LR¢Ld «ùö́±w ©d¥IW §Ob… ∞ªKo


«≤D∂UŸ ò°∫bÀå ≈î∂U̧Í, Ë¢uÅOq ̧ßU∞W ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW ∞πLOl ËßUzq «ùö́Â ±d… Ë«•b….


ËÆOUÂ √•b «∞LAU≥Od °∑Ib¥r ¢Id¥d Æb ¥∂FY


«∞∫OU… ≠w «∞Lu{uŸ Ë¥∫Io ±e¥b«Î ±s «∞∑GDOW.


Ëô ¥B∂̀ ́Ib ±R¢Ld Å∫Hw ±∂d¸«Î ≈ô ≈–«


¢u≠d √•b «∞Ad©Os √œ≤UÁ √Ë ØKONLU:


kË§uœ ±u{uŸ •IOIw √Ë ̧zOºw ßOπdÍ


¢Ib¥Lt ≠w «∞LR¢Ld.


kË§uœ ®ªh ±ANu¸ ∞b§̧W ¢π∑c» ËßUzq


«ùö́Â.


Ë«∞LR¢Ld «ùö́±w ¥∑CLs ́Uœ… ®ªBUÎ


¥IuÂ °∑Ib¥r ØKLW ÆBOd… £r ¥πOV ́s «_ßμKW


Ë¥JuÊ ±º∑Fb«Î ∞KIU¡«‹ °Fb –∞p ∞KL∑U°FW.


l≤BUz̀


l¥LJs ́Ib ±R¢Ld Å∫Hw ±A∑d„ ±l


±MELU‹ √îdÈ ≈–« ØM∑r ¢Iu±uÊ °∑∫d„ ±A∑d„,


Ë«∞LMELU‹ «_îdÈ ±πU‰ «≥∑LU±U¢NU √Ëßl ́Uœ…


±s ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Ë∞c∞p ¥πV √Ê ¢u{∫u«


∞KB∫HOOs √Ê Øq ±πLúW ≠w «∞LR¢Ld ∞NU ≤IDW


¢dØOe ±ª∑KHW.


lÆKKu« ±s ́bœ «∞L∑∫b£Os ËØc∞p ô ¢DOKu«


«∞JKLU‹, ≠U∞B∫HOuÊ ¥N∑LuÊ √Ø∏d °U_ßμKW «∞∑w


¥u§Nu≤NU _≤NU ¢LJMNr ±s ≈°d«“ “«Ë¥∑Nr «∞ªUÅW.


Ë«∞IÚb… «∞FU±W ≥w √ô ¥e¥b ́bœ «∞L∑∫b£Os ́s


«£MOs Ë°U_Ø∏d £ö£W Ë¥∑∫bÀ Øq ±MNr ∞Lb… îLf


œÆUzo ≠w •U∞W “¥Uœ… ́bœ≥r ́s Ë«•b.


lËËßUzq «ùö́Â «∞Lª∑KHW ¢∑∂U¥s ≠w ©d¥IW


´LKNU, ≠Uù–«́W Ë«∞∑KOHe¥uÊ ¢HCq ́Lq ∞IU¡«‹


îUÅW °NU Ë≤Uœ¸«Î ±U ¢c¥l «∞LUœ… «∞LQîu–… ±∂U®d…


±s «∞LR¢Ld.


*
¥πV √Ê ¥º∑ªbÂ


«∞LR¢Ld «ù´ö±w


°∫c¸ ËœËÊ ≈Ø∏U¸, ≠Nc«


¥FDw «ù•ºU” °QÊ


«∞LR¢Ld«‹ «∞B∫HOW


∞LMELW «∞FHu


«∞bË∞OW ≥w ±MUß∂U‹


∞NU √≥LO∑NU


«ù´ö±OW.


ÆUzLW «ùÅb«̧«‹


√•b «∞ußUzq ∞KL∫U≠EW ́Kv


«ô¢BU‰ °Q§Ne… «ùö́Â ≥w ́Lq


ÆUzLW ®Nd¥W ±s ÅH∫W Ë«•b…


°SÅb«̧«‹ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


Ë¢u“¥FNU, Ë≥w ¢F∑∂d ≠w ≤Hf


«∞uÆX îb±W ∞NcÁ «_§Ne…. Ë¥LJs


«∞∫Bu‰ ́Kv ≥cÁ «∞IUzLW ±s


±J∑V «_±U≤W «∞bË∞OW, Ë¥∑∂l «∞HdŸ


«∞Nu∞MbÍ ≥cÁ «∞Dd¥IW Ë¥∫Io


≤∑UzZ §Ob…. Ë¥LJMJr Øc∞p


«ß∑ªb«Â «∞IUzLW «∞ANd¥W «∞∑w


¢Bb≥̧U «_±U≤W «∞bË∞OW ØLU ≥w.


«̈∑MUÂ «∞Hd’


¥FMw «∞FLq «ùö́±w «∞πOb «≤∑NU“ «∞Hd’ ́Mb±U ¢ºM̀, ±∏öÎ °S{U≠W “«Ë¥W •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w


«∞Lu{úU‹ «∞ª∂d¥W «∞LMAu¸…. Ë«∞e¥U̧«‹ «∞∫Ju±OW «∞dßLOW, ́Kv ß∂Oq «∞L∏U‰ ¢º∑MHd ≤AU©UÎ


≈́ö±OUÎ Ø∂Od«Î, ≠πNeË« ±πLúW ≈́ö±OW ¢AdÕ ÆCU¥U •Iu‚ «ù≤ºUÊ, √Ë «¢BKu« ≥U¢HOUÎ °U∞B∫HOOs


«∞LNLOs ∞∑MUÆAu« ±u{uŸ •Iu‚ «ù≤ºUÊ. Ë«ßQ∞u« ≈Ê ØUÊ ≥MU„ ∞IU¡ Æb ̧¢V ∞Nr ±l «∞e«zd, ≠SÊ ØUÊ


≥MU„ ∞IU¡ ≠UÆ∑d•u« ßR«ôÎ √Ë «£MOs ¥LJMNr ¢Ib¥LNLU ±∏q: ≥q ßOMUÆg ±u{uŸ •Iu‚ «ù≤ºUÊ


ß̧LOUÎ? √Ë ≈–« ØU≤X ≥MU„ Æu«≤Os ±FOMW ß∑KGv. Ë«́d{u« ́Kv «∞B∫HOOs √Ê ¢dßKu« ±FKu±U‹


√ßUßOW √Ë √®d©W ≠Ob¥u ≈Ê ØU≤X ±∑u≠d… ∞b¥Jr.
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(ÆUzLW ¢cØOd¥W


«ù´b«œ ∞LR¢Ld ≈́ö±w


(√îDdË« Æ∂q «∞Lu´b °uÆX ØU·


√́Du« ±NKW √ß∂uŸ ≈Ê √±Js Ëô ¥πV √Ê ¢Iq


«∞LNKW ́s ¥u±Os •∑v ¥LJs ¢ºπOq «∞∫bÀ ≠w


«∞LHJd«‹. Ë√̧ßKu« ≈îDU̧«Î ≈́ö±OUÎ ¥OOs


«∞∑HUÅOq: ±JUÊ «∞LR¢Ld Ë±úbÁ, Ë±s «∞L∑∫bÀ


Ë«∞Lu{uŸ, Ë±s «∞cÍ ¥LJs «ô¢BU‰ °t ∞K∫Bu‰


´Kv √¥W ±FKu±U‹. Ë°Fb «∞LcØd… ¢∫b£u« ≥U¢HOUÎ


∞K∑QØb ±s ËÅu‰ «ùîDU̧, Ë≈ÆMÚNr °U∞∫Cu¸


ØLU ¥FDOJr –∞p ≠Jd… ́s «∞∫Cu¸ «∞L∑uÆl.


(«∞∑uÆOX


≠w √̈KV «∞∂Kb«Ê ¥F∑∂d «∞uÆX «∞LMUßV ∞KLR¢Ld«‹


«ùö́±OW ≥u «∞B∂UÕ «∞L∑Qîd (00.01-00.11),


√Ë °Fb «∞ENd (03.41-00.51), Ë¥πV «∞∂b¡ ≠w


«∞Lúb «∞L∫bœ.


(«∞LJUÊ


¥πV √Ê ¥JuÊ «∞uÅu‰ ≈∞Ot ßNöÎ, ≥q ßOBq


«∞B∫HOuÊ °U∞ºOU̧…? ≈–Ê ¥πV Ë§uœ ±JUÊ


±MUßV ∞ö≤∑EU̧. ≥q ¥ºNq «∞uÅu‰ ≈∞v «∞LJUÊ?


≈–Ê ∞MCl ô≠∑U‹ ∞K∑u§Ot ≈∞Ot. ¢QØbË« ±s ßFW


«∞LJUÊ Ë¢u≠d ≈≤U̧… §Ob…, ËË§uœ ±Bb¸ ØNd°U¡


∞Hd¥o «∞∑KOHe¥uÊ. ̧«§Fu« «∞Bu‹, ≥q ßO∫bÀ


¢b«îq ±s {u{U¡ «∞AU̧Ÿ? √Ë ±s «∞Nu«¢n? ≥q


ßO∫∑UÃ «_±d ≈∞v «ß∑ªb«Â ±OJdË≠uÊ? ¢d¢OV


«∞LJUÊ: √¥s ßOπKf «∞∫Cu¸? ≥q ≥MU„ ±JUÊ


∞ö≠∑U‹ îKn «∞LMBW? ≥q ¥u§b ±JUÊ ùÆU±W


±Fd÷?≥q ¢u§b ̈d≠W ¢BK̀ ∞FIb ∞IU¡«‹ ≈́ö±OW


≠dœ¥W °Fb «∞LR¢Ld?


(«§FKu« «∞JKLU‹ ÆBOd…


¥πV √ô ¢e¥b «∞JKLU‹ ́s ́Ad œÆUzo, √±U


«∞ªDU°U‹ «∞Du¥KW ≠OLJs ¢u“¥FNU ±J∑u°W Ë≠w


«∞JKLW ¢∏U̧ ≠Ij «_§e«¡ «∞NU±W «∞∑w ¢d¥bËÊ ±s


«∞B∫HOOs «Æ∑∂UßNU. ≠U∞B∫HOuÊ ËÆ∑Nr {Oo


Ë¥HCKuÊ ≈°d«“ «∞e«Ë¥W «∞∑w ¢NLNr ±s îö‰


«∞KIU¡«‹ «∞Hdœ¥W °Fb «∞LR¢Ld.


(Ë“́u« ≤ºªW ±s «∞∂OUÊ «_ßUßw Æ∂q


«∞LR¢Ld


≠Nc« ¥ºNq ́Kv «∞B∫HOOs ±∑U°FW ±U ¥IU‰,


Ë¥CLs ≤Iq °OUÊ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW °bÆW.


Ë«Ø∑∂u« ́Kv «∞∂OUÊ ́∂U̧… ò̧«§l ́Kv «∞∫b¥Yå


≠Hw «∞FUœ… ô ¥MIq «∞LCLuÊ °bÆW ́Mb «∞Fd÷.


(ÆKKu« ́bœ «∞L∑∫b£Os


ØKLU “«œ ́bœ «∞L∑∫b£Os ØKLU “«œ‹ «∞dßUzq


«∞LMIu∞W, Ë∞s ¥JuÊ °S±JU≤Jr «∞∑∫Jr ≠w «∞dßUzq


«∞Lª∑KHW «∞∑w ßOMIKNU «∞B∫HOuÊ ́s «∞LR¢Ld.


(«î∑U̧Ë« ̧zOºUÎ


«∞dzOf ßOIuÂ °∑Ib¥r «∞L∑∫bÀ, Ë¥AdÕ


«ù§d«¡«‹ (±∏ö ≈±JU≤OW ́Ib ∞IU¡«‹ °Fb «∞LR¢Ld


Ë±s «∞cÍ ßOd¢V ≥cÁ «∞KIU¡«‹), ËßOMEr Ë¸Ëœ


«_ßμKW, Ë¸°LU ßOπOV ́s «_ßμKW «∞ªUÅW


°LMELW «∞FHu «∞bË∞OW, Ë≥u «∞cÍ ßOFKs «≤∑NU¡


«∞LR¢Ld.


(•̧∂u« °U∞∫U{d¥s


§NeË« «∞Ld©∂U‹, Ë«•∑HEu« °IUzLW °QßLU¡ ±s


•CdË« Ë¢QØbË« ±s •Bu∞Nr ́Kv «∞LFKu±U‹


«∞L∑u≠d… (≤ºªW ±s «∞∑Id¥d,√Ë ±πLúW ±u«œ


≈́ö±OW √Ë ́s «∞∫LKW ±l «∞LFKu±U‹ «_ßUßOW,


«∞JKLW «∞∑w ß∑KIv). Ë¥πV √Ê ¥IuÂ ®ªh ¥∫Lq


®U̧… ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW °U∞∑d•OV °U∞∫Cu¸


Ë¢ºπOq √ßLUzNr, Ë¥FDw «∞∑u§ONU‹, Ë¥ªKo


§u« ±MUß∂UÎ ∞KLR¢Ld.


(°OUÊ ≈́ö±w ∞KL∑U°FW


§NeË« ≥c« «∞∂OUÊ ±Ib±UÎ, ́Kv √Ê ¥A∑Lq ́Kv √≥r


±U ÆOq ≠w «∞ªDU», Ë¥u“Ÿ ́Kv √§Ne… «ùö́Â


«∞∑w ∞r ¢∫Cd «∞LR¢Ld.


(D̈u« «∞LR¢Ld °Q≤HºJr


«ß∑b́u« ±Bu¸«Î ±s ©d≠Jr ËßπKu« ËÆUzl


«∞LR¢Ld ́Kv ®d¥j ¢ºπOq, ËË“́u« «∞Bu¸ ́Kv


ËßUzq «ùö́Â. Ë«Ø∑∂u« ±u{úUÎ ́s «∞LR¢Ld


∞OMAd ≠w ±D∂úU¢Jr.


±πLúW «∞Lu«œ «ù´ö±OW


±πLúU‹ «∞Lu«œ «ùö́±OW √Ë «∞∑cØOd¥W ¥IBb


°NU ́Uœ… ¢u≠Od «∞LFKu±U‹ «_ßUßOW _§Ne…


«ùö́Â °AJq ßNq «∞∑MUË‰ Ë±HOb. Ë≥c« ¥ºNq


∞KB∫Hw ±NL∑t Ë¥FDw ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


«∞HdÅW ∞K∑dØOe ́Kv ÆCU¥U °FOMNU. Ë¥πV √Ê


¢JuÊ ±∫∑u¥U‹ ≥cÁ «∞LπLúU‹ ±d≤W ∞KGU¥W.


Ë√̈KV «∞B∫HOOs «∞c¥s ¥GDuÊ ±u{úU‹


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ∞Oºu« î∂d«¡ ≠w ®RËÊ


«∞∂Kb«Ê √Ë «∞ICU¥U «∞∑w ¢IuÂ ¢FU∞πu≤NU, ËÆb ¢JuÊ


≥cÁ √Ë‰ ±d… ¥∑Fd≠uÊ ́Kv «∞Lu{uŸ. ØLU √Ê


«∞uÆX «∞L∑UÕ ∞Nr ∞J∑U°W «∞Lu{uŸ ÆBOd, ËÆb


¢JuÊ ∞b¥Nr √ßμKW Ë∞JMNr ô ¥Fd≠uÊ √¥s Ë∞Ls


¥u§Nu≤NU. Ë≈Ê ∞r ¥Ju≤u« ±∑ªBBOs ≠w «∞Lu{uŸ


«ùö́Ê


«ùö́Ê «∞Lb≠uŸ ≥u {LUÊ


∞K∑GDOW, Ë∞Js «̧¢HUŸ √ßFU̧


«ùö́Ê ¥πFq «∞J∏Od ±s


«∞LMELU‹ Ë≠dËŸ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ô ¢KπQ ∞ûö́Ê ≈ô ≈–«


ØUÊ ±πU≤OUÎ √Ë £∂X √≤t ËßOKW


≠FU∞W ∞πLl «_±u«‰ (ØLU ≥u


«∞∫U‰ ≠w «∞LLKJW «∞L∑∫b…


Ë√¥d∞Mb«). Ë«_§̧` √Ê «∞dßUzq


«∞MCU∞OW ∞KLMELW ¢JuÊ √Ø∏d


≠FU∞OW ≈–« Ø∑∂X °IKr Å∫Hw


±º∑Iq ¥FDONU Ë“Ê ò«_≤∂U¡å


«∞Lu{úOW.
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≠Hw «_¨KV ∞s ¥Id√Ë« «∞∑Id¥d °U∞JU±q. 


Ë°Ib¸ ±U ¢º∑DOFuÊ ≈́DU¡ «∞B∫HOOs


«∞LFKu±U‹ ≠w ®Jq §U≥e ∞öß∑ªb«Â °Ib¸ ±U


¥JuÊ ¢Q£OdØr √Ø∂d ́Kv ±U ßOENd ≠w ËßUzq


«ùö́Â ≠w ≤NU¥W «∞LDU·.


l≤BUz̀


±πLúW ±u«œ ≈́ö±OW ∞∫LKW ̧zOºOW


´Mb «∞IOUÂ °∫LKW ̧zOºOW ±s «∞LHOb ≈́b«œ


±πLúW ±u«œ ≈́ö±OW ¢Iºr «∞LFKu±U‹ «∞u«̧œ…


≠w √•b «∞∑IU̧¥d «∞dzOºOW ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW


≈∞v ÆCU¥U ±MHBKW.


¢Fb Ë¸ÆU‹ ±MHBKW Øq ±MNU ¢∫Lq ®FU̧


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Ë«ßr ®ªh ¥LJs «ô¢BU‰


°t Ë¸Ær «∞NU¢n, Ë°NU «ü¢w:


l¢KªOh ∞KM∑UzZ √Ë «∞ICU¥U «∞dzOºOW «∞∑w


¥Bq ≈∞ONU «∞∑Id¥d.


lËÅn ́UÂ ∞∂Fi «∞∫Uô‹ «∞Hdœ¥W «∞u«̧œ…


°U∞∑Id¥d.


l¢u{Ò ±s ≥r «∞C∫U¥U Ë±s «∞LºRË‰ ́s


«≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ.


l¢u≠Od °Fi «∞F∂U̧«‹ «∞NU±W «∞u«̧œ… °U∞∑Id¥d


√Ë «∞∑ºKºq «∞e±Mw ∞ú•b«À «∞dzOºOW.


l°OUÊ °U∞∑uÅOU‹ «∞dzOºOW ∞LMELW «∞FHu


«∞bË∞OW ∞K∫Ju±W «∞LFMOW √Ë ∞K∫Ju±W «∞L∫KOW.


l®dÕ ±U ¢Q±q «∞∫LKW ≠w ¢∫IOIt Ë«_•b«À


«∞∑w ß∑πdÍ îö‰ «∞∫LKW.


l«∞ªDU» «∞cÍ √∞Iv ́Mb «≠∑∑UÕ «∞∫LKW.


lË{l °Fi «_ßμKW «∞L∑uÆFW ¥AQÊ «∞∫LKW


Ë≈§U°W ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ́MNU (Ë≥cÁ ¥πV √ô


¢∑CLs ±FKu±U‹ œ«îKOW °U∞Mº∂W ∞KLMELW).


l«∞LFKu±U‹ «_ßUßOW ́s ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW.


±πLúW ±u«œ ≈́ö±OW ́s ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW 


¥LJs √Ê ¢∫∑uÍ ±πLúW ±u«œ ≈́ö±OW ́s


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠w °KbØr ́b… Ë¸ÆU‹ ¢GDw


±U¥Kw:


lÅö•OU‹ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Ë•Ob¢NU


Ë«ß∑Iö∞O∑NU Ë¢U̧¥ªNU 


l¢U̧¥a ¢QßOf ≠dŸ «∞LMELW ≠w °öœØr


Ë́bœ √́CUzNU Ë±πLúU¢NU «∞L∫KOW Ë̈Od –∞p.


l√Æu«‰ ±s ®ªBOU‹ ́Uœ¥W Ë±AU≥Od ±s


°öœØr «±∑b•u« ≠ONU ́Lq ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW.


l√ßLU¡ Ë≤∂c ́s •OU…, (ËÅu¸) ∞úĆU¡


«∞∂U̧“¥s Ë«∞LºRË∞Os ≠w «∞HdŸ.


l«∞∫Lö‹ «∞∫U∞OW ∞KLMELW °LU ≠w –∞p


¢HUÅOq «∞∫Uô‹ «∞∑w ¢∫IIX ≠ONU ≤∑UzZ ≈¥πU°OW.


±πLúW ±u«œ ≈́ö±OW °LMUß∂W “¥U…̧


¸zOf œË∞W


¥LJs √Ê ¢ºÚb ±πLúW ±u«œ ≈́ö±OW ¢Fb Ë¢u“Ÿ


°LMUß∂W ÆOUÂ ̧zOf œË∞∑Jr √Ë •Ju±∑Jr °e¥U̧…


ß̧LOW ∞KªU̧Ã ́Kv Ë{l •Iu‚ «ù≤ºUÊ ́Kv


§bË‰ «ô≥∑LU±U‹, Ë¢∫∑uÍ «ü¢w:


lË¸ÆW √Ë √Ø∏d ́s √Ë{UŸ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w


«∞∂Kb «∞cÍ ¥eË¸Á, ±s ≥r «∞C∫U¥U, Ë±s «∞LºRË‰,


Ë±U ≥w «∞Iu«≤Os «∞∑w ∞NU ́öÆW °U_±d, Ë±U ≠FK∑t


«∞∫Ju±W √Ë ±U ∞r ¢HFKt.


l¢uÅOU‹ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ∞K∫Ju±W


«∞LFMOW Ë∞∫Ju±W Ë©MJr °U∞Mº∂W ù£U̧… ÆCU¥U


±FOMW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ


l±MELU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w –∞p «∞∂Kb, √Ë


«∞MU®DOs °NU «∞c¥s ¢º∑DOl ËßUzq «ùö́Â


«ô¢BU‰ °Nr (¸«§Fu« ≥cÁ «_ßLU¡ ±l «∞∂U•Y


«∞Lª∑h °U_±U≤W «∞bË∞OW √ËôÎ).


l«_ßμKW «_ßUßOW «∞∑w ¥πV ¢u§ONNU ∞Jö


«∞∫Ju±∑Os °AQÊ •Iu‚ «ù≤ºUÊ.


l√¥s ¥LJs «∞∫Bu‰ ́Kv ±FKu±U‹ ≈{U≠OW.


Ë±πLúW ≈́ö±OW ±LU£KW ¥LJs √Ê ¢KFV


œË¸«Î ≠w ≈£U̧… ±u{uŸ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ́Mb “¥U̧… √Í


±ºRË‰ ≠w œË∞W √§M∂OW ∞∂öœØr.
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«∞Lu§e  «ù´ö±w


¥LJs √Ê ¥ºÚb ±u§e ∞KLFKu±U‹ «_ßUßOW


«∞L∑FLIW ∞Fbœ ÅGOd ±s «∞B∫HOOs ́Kv ¢FLOo


±Fd≠W ËßUzq «ùö́Â °U_•b«À Ë«∞ICU¥U


«∞dzOºOW Ë¥∫Io °c∞p «∞úw °Q°FUœ •Iu‚


«ù≤ºUÊ. Ë¥LJs ∞LM∑bÈ ÅGOd ¥Cr îLºW √Ë


ß∑W Å∫HOOs ́Kv «_Ø∏d, Ë¸°LU ±l Ë§uœ {On


±∑∫bÀ, √Ê ¥Aπl «∞LMUÆAW «∞L∑FLIW. Øc∞p


¥LJs √Ê ¥HOb ≠w ≥c« «∞Bbœ œ́u… Å∫HOOs


√≠d«œ«Î ≈∞v «∞Gc«¡ √Ë ≈∞v «§∑LÚU‹ ̧ßLOW °b§̧W


±U, ËÆb ¢∫Io ≥cÁ «∞KIU¡«‹ √Ë ô ¢∫Io ¢GDOW


≈́ö±OW √Ë ≈®U̧«‹ ≈∞v ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW,


Ë∞JMNU ¢ºÚb ́Kv ¢u{Ò «∞ICU¥U Ë¢∂Mw


±Bb«ÆOW «∞LMELW ËË§uœ≥U ́Kv «∞ºU•W. Ë≥w


¢b´r Øc∞p «∞FöÆU‹ ±l √§Ne… «ùö́Â.


«∞KIU¡«‹ «ù´ö±OW


∞Fq «∞KIU¡«‹ «ùö́±OW ËîUÅW ≠w «ù–«́W


Ë«∞∑KOHe¥uÊ •OY ¥B∂̀ ∞KBu‹ Ë«∞Bu¸… √≥LOW


Ø∂dÈ, ≥w «∞ußOKW «_Ø∏d «́∑OUœ«Î ∞ENu¸ ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW ≠w ËßUzq «ùö́Â. ËØ∏Od«Î ±U ¥JuÊ


«∞KIU¡ ≥u «∞M∑OπW «∞Ld§u… ±s «∞MAd«‹ «ùö́±OW


√Ë «∞LR¢Ld«‹ «ùö́±OW √Ë «ô§∑LÚU‹ «∞ªUÅW.


Ë«∞CLUÊ ∞∑∫IOo ∞IU¡ ≤U§` ≥u ±Fd≠W «∞Lu{uŸ


°FLo Ë«ù´b«œ «∞πOb.


l≤BUz̀


Æ∂q «∞KIU¡


l•bœË« «∞uÆX Ë«∞LJUÊ. ́Mb ́Lq ∞IU¡


ß̧Lw «¢HIu« ́Kw «∞LJUÊ Ë«∞uÆX «∞cÍ ßOº∑GdÆt


«∞KIU¡, Ë¢πM∂u« «∞KIU¡«‹ «∞LH∑u•W •OY ¥º∑DOl


«∞B∫Hw √Ê ¥∫UË¸Ør ∞ºÚU‹ •∑v ¥d≥IJr


Ë¥b≠FJr ≈∞v Æu‰ √®OU¡ ô ¢d¥bËÊ Æu∞NU, Ë∞Js


¢uÆFu« √Ê ¥e¥b «∞KIU¡ ́s «∞uÆX «∞L∫bœ ÆKOöÎ.


l«¢HIu« ́Kv «∞Lu{uŸ Ë•bœË« «∞ICU¥U.


Øu≤u« ±∫bœ¥s °AQÊ «∞Lu{úU‹ «∞∑w ß∑MUÆg,


Ë¢QØbË« ±s ≈∞LU±Jr °NU ∞∑º∑FbË« °Uù•BUzOU‹


Ë√ßLU¡ «∞∫Uô‹ «∞LIb±W ËØq «∞∫IUzo, ËîUÅW


°U∞Mº∂W ∞KB∫U≠W «∞LD∂úW. ËØq «∞B∫HOOs


¥∫∂uÊ √Ê ¢JuÊ ±u{úU¢Nr ±J∑LKW ËÆb ¥F∑LbËÊ


´KOJr ∞K∫Bu‰ ́Kv «∞∫IUzo Ë«_¸ÆUÂ. ËÆb ¢JuÊ


±Fd≠∑Nr °U∞Lu{uŸ ÆKOKW √Ë ô ¥JuÊ ∞b¥Nr ≠Jd…


Ë«{∫W ́s ØOHOW ́d÷ «∞Lu{uŸ, Ë≠w ≥cÁ


«∞∫U∞W ¢JuÊ §KºW òœ¸œ®Wå ̈Od ̧ßLOW Æ∂q «∞KIU¡


≠dÅ∑Jr ∞∑∫b¥b «∞ICU¥U, Ë≈°d«“ «∞MIU◊ «∞∑w


¢d¥bËÊ «∞∑dØOe ́KONU, Ë«∞MIU◊ «∞∑w ¢HCKuÊ


≈≥LU∞NU, Ë«_®ªU’ «üîd¥s «∞c¥s Æb ¥JuÊ ±s


«∞LHOb √Ê ¥IU°KNr «∞B∫Hw, ËØKLU °Jd¢r ≠w –∞p


ØUÊ √≠Cq. ËØq ±u{uŸ ¥LJs ¢Ib¥Lt °Fb…


√®JU‰, Ë√≤∑r ¢d¥bËÊ «∞∫Bu‰ ́Kv ≤∑OπW ≈¥πU°OW


±s Ë§NW •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë≥cÁ ≠dÅ∑Jr. ËîcË«


•c¸Ør ≈Ê ØUÊ «∞B∫Hw ±∑dœœ« ≠w ¢∫b¥b


±u{uŸ «∞KIU¡, Ë¥º∑∫ºs √Ê ¢u«§Nu« «∞B∫Hw


«∞L∑dœœ °U∞ºR«‰ ò±U ≥u «∞Lu{uŸ «∞cÍ ¢N∑r °t


•∑v √ß∑DOl ¢eË¥b„ °U∞LFKu±U‹ Ë«ù•BU¡«‹?å


l•ÓCdË« ÆUzLW. •CdË« «∞LFKu±U‹ «∞∑w


¢d¥bËÊ ¢uÅOKNU. «Ø∑∂u« ÆUzLW °U∞∏öÀ √Ë √̧°l


≤IU◊ «∞NU±W «∞∑w ¢d¥bËÊ «∞∑QØOb ́KONU, Ë¥πV √Ê


¢∫uÍ «∞IUzLW «∞JKLU‹ «∞dzOºOW ≠Ij, ≠ö √•b


¥d¥b √Ê ¥º∑Ll ≈∞v Æd«¡… °OUÊ ±J∑u» ßKHUÎ,


≠º∑∂bËÊ ØLs ¥ÔºÓLl ÆDFW ±∫Hu™U‹.


l•bœË« «∞πLNu¸ «∞cÍ ¥ªU©∂t


«∞B∫Hw. Ëô ¢Mºu« √Ê «∞B∫HOOs ¥∂∫∏uÊ ́s


«∞Lu«œ «∞∑w ¢π∑c» §LNu≥̧r «∞ªU’.


l•bœË« ©∂OFW «∞ußOKW «ùö́±OW. ≥q


¢c«Ÿ ́Kv «∞Nu«¡ √Ë ±ºπKW? ≠S–« ØU≤X ≠w «ù–«́W


≠º∑∫∑U§uÊ ≈∞v ≈§U°U‹ ¢K∑IDNU «_–Ê §Ob«Î. √Ë


≥q ¢Qîc ®Jq ±MUÆAW?


l«•∑d±u« «∞Lu«́Ob. ≠S–« «¢HI∑r ́Kv


±∫Uœ£W «∞B∫Hw ≥U¢HOUÎ °Fb 03œÆOIW ¥πV √Ê


¢HFKu« –∞p. Ë≥r ¥FLKuÊ √•OU≤UÎ °Fb ±u«́Ob «∞FLq


≠SÊ «ß∑DF∑r ́Ib ∞IU¡ ́∂d «∞NU¢n ≠w «∞LºU¡


≠ö ¢∑dœœË« ≠w –∞p, Ë≈–« Ë́b¢r °∑Ib¥r ±FKu±U‹


≈{U≠OW ≠MHcË« –∞p.  


l¢uÆFu« «_ßμKW Ë¢Ld≤u« ́Kv «ù§U°W


´KONU. √≤∑r ¢∑∫b£uÊ °Ußr ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW,


Ë±MUÆAW «∞Lu{uŸ ±l “±Oq √Ë ́Cu ¢ºÚb ́Kv


°Ku¸… «∞LuÆn «∞cÍ ¥πV √Ê ¢∑ªcÁ «∞LMELW,


ËØOn ¥LJs ∞KIU¡ √Ê ¥b´r √≥b«· «∞∫LKW. Ë¥LJs


«∞∑b»̧ ́Kv «∞KIU¡ ±l “±Oq ∞d≠l «∞∏IW °U∞MHf.


Ë•ÓCdË« °Fi «ù§U°U‹ «∞∑w ¢K∑IDNU «_–Ê §Ob«Î


Æ∂q «∞KIU¡.


lØ̧eË« ́Kv «∞MIj «∞LNLW √ËôÎ. Æb ¥JuÊ


«∞uÆX ±∫bËœ«Î ≠dØeË« ́Kv «∞ICU¥U «_ßUßOW


√ËôÎ.


l¢QØbË« ±s √Ê ∞b¥Jr √•bÀ «∞LFKu±U‹.


¸«§Fu« Å∫n «∞OuÂ ∞∑∑QØbË« ≈Ê ØUÊ ≥MU„ §b¥b


«∞∑∫Jr ≠w «∞∑GDOW


√Åb‹̧ ∞πMW °d∞LU≤OW √ß∑d«∞OW


´UÂ 2991¢Id¥d≥U «_Ë‰ ́s


ßπq •Ju±W √ß∑d«∞OU ∞∫Iu‚


«ù≤ºUÊ ËßOUß∑NU «∞ªU̧§OW.


Ë«¢Bq «∞HdŸ «_ß∑d«∞w


°U∞B∫HOOs «_ßUßOOs ®U̧•UÎ


±GeÈ «∞∑Id¥d, Ë•bœ «∞ICU¥U


«∞dzOºOW ≠Ot, ËË“Ÿ ́Kv


«∞B∫HOOs Ë¸ÆW ±ª∑Bd…


°U∞LFKu±U‹ «_ßUßOW, Ë√°KGNr


°QÊ ́Cu«Î ±s «∞HdŸ ßOJuÊ


´Kv «ß∑Fb«œ ∞û§U°W ́s √¥W


«ß∑OCU•U‹. Ë«∞M∑OπW √Ê


ËßUzq «ùö́Â ̧Øe‹ ́Kv


«∞ICU¥U «∞∑w √°d“¢NU ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW, Ë™Nd‹ «∞LMELW


√±UÂ «∞∑KOHe¥uÊ Ë«∞B∫n ≠w


Åu¸… «∞NOμW «∞∑w ¢KFV «∞bË¸


«_Ø∂d ≠w ±FU∞πW «∞ICOW. 
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≠w «∞u{l, ≥q √Åb‹̧ «∞∫Ju±W °OU≤UÎ ̧œ«Î ́Kv


«∞∑Id¥d? ≥q Ë¸œ‹ √Í ±FKu±U‹ §b¥b… ́s «∞∂Kb


«∞LFMw?


l«ß∑dîu«. ≠U∞B∫Hw ¥d¥b √Æu«ôÎ ¢º∑∫o


«∞MIq Ëß̧U∞W ±∂U®d… Ë«{∫W, Ë≥u °U∞C∂j ±U


¢d¥bËÊ √≤∑r.


√£MU¡ «∞KIU¡


l¢Bd· °BH∑p «∞ª∂Od Ë°Jq ≥bË¡. √≤X


¢Fd· √Ø∏d °J∏Od ±s «∞B∫Hw ≠w ±πU‰


«≥∑LU±U‹ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW °∫Iu‚ «ù≤ºUÊ,


Ë≥u °∫U§W ≈∞v ±FKu±U¢p ∞OÔ∫ÓCd ±u{út, 


≠S–« ØMX ±º∑Fb«Î Ë√≠JU̧„ ±d¢∂W ≠º∑JuÊ 


√≤X «∞LºODd ́Kv «∞KIU¡. ≠ªc «∞L∂Uœ¸… ËË§t


«∞KIU¡ ≈∞v «∞LπUô‹ «ù¥πU°OW, Ë«•∑Hk °NbËzp


≈–« •UË‰ «∞B∫Hw ±HU§Q¢p √Ë «∞∑Q£Od ́Kv


≥bË¡ √́BU°p, Ëô ¢GCV ≠U∞B∫Hw ¥‡RœÍ


´LK‡t, ËË«§∂‡p √≤X ≥u «∞‡dœ ́K‡v Æ‡b¸ ±‡U


¢º∑DOl.


l«§Fq ≈§U°U¢p œÆOIW ËÆBOd…. ¢cØd √Ê


√•ºs ́∂U̧… ¢K∑IDNU «_–Ê §Ob«Î ¢º∑Gd‚ 8£u«Ê


√Ë 52ØKLW, Ë√≤t ≠w ∞IU¡ ¥º∑Gd‚ 02œÆOIW


ßO∑∫bÀ «∞B∫Hw ∞Lb… 03£U≤OW ≠Ij. ≠Uß∑ªbÂ


´∂U̧«‹ °ºODW Ëô ¢º∑ªbÂ «ÅDö•U‹ ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW. «ß∑FLq «∞∑F∂Od ò«∞I∑q «∞ºOUßwå


°bôÎ ±s ò«ù´b«Â îU̧Ã œ«zd… «∞ICU¡å. √–Ød


«∞∫IUzo «∞NU±W √ËôÎ, Ëô ¢Mºv √Ê ¢uÆn ≤Hºp


°Fb √Ê ¢πOV ́s «∞ºR«‰, Ëô ¢º∑dßq ≠w ±∫UË∞W


∞AdÕ ±U ß∂o √Ê ÆK∑t.


l√±UÂ ËßUzq «ùö́Â «∞Lc«́W ¢∫bÀ


°πLq ±HOb… (ØU±KW).´Kv «∞d̈r ±s √Ê «∞KIU¡


√±UÂ «ù–«́W √Ë «∞∑KOHe¥uÊ ¥∂bË ØLU ∞u ØUÊ ±∫Uœ£W


´Uœ¥W ≈ô √Ê «∞B∫Hw ¥∫∑UÃ ≈∞v §Lq ±HOb…


¢Kªh ̧ßUzKp «∞dzOºOW, ≠S–« ßQ‰ ò±U ≥w


œË«́w «∞IKo «∞dzOºOW ≠w ØOMOU?å ô ¢JuÊ «ù§U°W


°Uî∑BU̧ ±∏q ò«∞∑Fc¥V «∞cÍ ¥∫bÀ ≠w Øq «∞∂Kb


œËÊ ±∫Uß∂Wå Ë«ù§U°W «_≠Cq ≥w: ò≈Ê ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW ÆKIW _Ê «∞Ad©W ¢LU̧” «∞∑Fc¥V


≠w §LOl √≤∫U¡ ≥c« «∞∂Kb œËÊ ±∫Uß∂W «∞LºRË∞Os


´s –∞p.å Øc∞p ô•Eu« √≤t ±s «_≠Cq «∞∫b¥Y


°Ußr «∞LMELW Ë∞Of °Ußr ®ªh, ≠ö ¢º∑ªb±u«


«∞∑F∂Od: ò√™s.å ≠Q≤∑r ¢∑∫b£uÊ °Ußr ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW Ë¥πV √Ê ¢Iu∞u« –∞p °u{uÕ.


lô ¢MIUœË« ≈∞v «¢πU≥U‹ §U≤∂OW.°q √œ¥dË«


«∞∫b¥Y ±d… √îdÈ ≈∞v «∞MIU◊ «_ßUßOW, ≠S–« ØUÊ


«∞ºR«‰ °FOb«Î ́s «∞Lu{uŸ ¥LJMJr «ù§U°W: ò≥cÁ


≤IDW ≥U±W ≠FöÎ Ë∞Js «∞Aw¡ «∞∫OuÍ ∞HNr •IOIW


«∞LuÆn ≥u.å Ëô ¢Mºu« √≤t ±s «∞LLJs «∞MEd ≈∞v


ÆUzLW «∞JKLU‹ «∞dzOºOW ∞∑∑QØbË« √≤Jr Æb ¢∫b£∑r


´s «∞MIU◊ «∞∏ö£W «∞dzOºOW «∞∑w ØM∑r ¢MuËÊ


«∞∫b¥Y ́MNU.


lô ¢ºL∫u« ∞KB∫Hw °U∞∫b¥Y ≤OU°W


´MJr. ≠S–« ßQ‰ «∞B∫Hw: ò≈–Ê √≤X ¢FMw √Êå.


¥πV √Ê ¥JuÊ «∞dœ: ò±U ÆK∑t ≥u.å Ë≈¥U„ √Ê ¢∂b√


«ù§U°W ́s ≥c« «∞ºR«‰: ò≤Fr.å ≠Q≤X «∞cÍ ¢Id¸


±U ¢Iu∞t ̧ßLOUÎ ô «∞B∫Hw. Ë¢πM∂u« «_ßμKW


«ô≠∑d«{OW, ≠U∞B∫HOuÊ Ø∏Od«Î ±U ¥ºQ∞uÊ ò±U–«


≈–«.å ≈–« ØU≤u« ¥∂∫∏uÊ ́s ≈§U°W ¢∏Od «∞ªö·,


Ë¥πV √Ê ¥JuÊ ̧œØr ≈Ê ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ô


«_ßμKW «∞∑w ¢u§t √Ø∏d ±s ̈Od≥U ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW


m±U «∞cÍ ¥Iu∞t ¢Id¥d ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW?


m±s «∞cÍ ¥d¢JV «ô≤∑NUØU‹?


mË±U ≥w ≥cÁ «ô≤∑NUØU‹?


mË{b ±s ¢d¢JV ≥cÁ «ô≤∑NUØU‹?


m±Mc ±∑v ¥∫bÀ –∞p Ë±U ±bÈ îDu¸… «∞u{l?


m≥q «∞u{l ¥eœ«œ ßu¡«Î?


m±U ≥w ¢uÅOU‹ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW?


m±U «∞º∂V ≠w ≤Ad «∞∑Id¥d «∞OuÂ?


m≥q ±s «∞LLJs ≈́DU¡ •U∞W ±∫bœ… ØL∏U‰ ́Kv ≥cÁ «ô≤∑NUØU‹ «∞∑w ¢∑∫bÀ ́MNU «∞LMELW?


m±U ≥u ±Bb¸ ≥cÁ «∞LFKu±U‹?


m≥q ¢F∑IbËÊ √Ê ¢Id¥d ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ßOGOd ®OμUÎ ±s Ë«Æl «∞∫U‰?


m≥q «∞u{l √ßu√ ±LU ≥u ́KOt ≠w °Kb«Ê «∞LMDIW «_îdÈ?


*
¥∫UË‰ «∞B∫HOuÊ


√•OU≤UÎ œ≠FJr ≈∞v Æu‰


√®OU¡ ¢∑πUË“ «∞LuÆn


«∞dßLw ∞LMELW


«∞FHu «∞bË∞OW, ±∂d¸¥s


–∞p °QÊ √Æu«∞Jr


ò∞OºX ∞K∑ºπOqå √Ë


√≤NU ¢F∂Od ́s ̧√¥Jr


«∞ªU’. Ë≥c« √±d


±d≠u÷ °∑U¢UÎ ≠Q≤∑r ô


¢∑∫b£uÊ ≈∞ONr


°BH∑Jr «∞AªBOW,


Ëô ¥πu“ ∞Jr √Ê ¢b∞u«


°Aw¡ ô ¢d¥bËÊ


¢ºπOKt.
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¢∂∫Y ≠w «≠∑d«{U‹.


l∞JºV «∞uÆX ØdȨ̈« «∞ºR«‰ ∞KB∫Hw.


Ë≥c« ¥FDOJr ≠º∫W √Ø∂d ±s «∞uÆX ∞∑HJdË« ≠w


«ù§U°W. ≠dœ«Î ́Kv «∞ºR«‰: ò±U ̧√È ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW °AQÊ •Ed ¢πU̧… «∞∂∑dË‰ {b ≤OπOd¥U?å


¥LJs √Ê ¥JuÊ «∞dœ: ò¢d¥b √Ê ¢Fd· ±uÆn ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW ±s •Ed «∞∂∑dË‰ «∞LI∑dÕ? ≈Ê


«∞LMELW ô ¢∑ªc ±u«Æn ±s ≈§d«¡«‹ «∞∫Ed


Ë∞JMMU ≤dÈ √Ê «∞CGj «∞FU∞Lw ¥πV √Ê.å


l«•∑Hk °NbËzp. ≈–« ®Fd‹ °Aw¡ ±s


«∞FB∂OW ≠U•∑Hk °Ob¥p ≠w •πd„ Ëô ¢∑dØNLU


¢∑∫dØUÊ °FB∂OW ™U≥d…, Ë≈–« Ë§t ∞p ßR«‰


´b«zw ≠ö ¢∑CU¥o °q √§V °∫eÂ: ò√≤X ±ªDT


≠w. Ë∞JMw ßFOb √≤p √£d‹ ≥cÁ «∞MIDWå √Ë:


ò¥RßHMw √≤p ¢HJd °NcÁ «∞Dd¥IW, Ë∞Js •UË‰ √Ê


¢dÈ.å


l•UË∞u« ́d÷ «∞∫Uô‹ «∞ªUÅW. ≈Ê ̧ßr


Åu¸… ∞Aªh ¥L∏q «≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ √ÆuÈ


¢Q£Od«Î °J∏Od ±s «∞∫b¥Y °F∂U̧«‹ ́U±W. Ë́Kv


ß∂Oq «∞L∏U‰ ≠∂bôÎ ±s «∞Iu‰ ò ≠öÊ «∞Hö≤w Æb


´c»å •UË‰ ̧ßr Åu¸… ∞LU ¥∑r ́Mb «∞∑Fc¥V


°U∞Iu‰ ò«≤∑eŸ ̧§q «∞Ad©W «∞L∫Io ™Hd ≠öÊ


«∞Hö≤w °Uß∑ªb«Â ØLU®Wå.


lô ¢ªAu«  ±s «∞∑F∂Od ́s «ù•ºU”.≈Ê


«∞ºR«‰ «_ßUßw «∞cÍ ô ¥MDIt «∞B∫Hw ≥u:


òË±U «∞cÍ ¥b´u≤U ∞ö≥∑LUÂ?å, Ë¸œËœØr ¥πV √Ê


¢MIq «∞dßU∞W «∞CLMOW √Ê «∞πLNu¸ ¥πV √Ê ¥N∑r


Ë¥GCV Ë¥∑∫d„, Ë∞c∞p ô ±U≤l ±s «∞∑F∂Od ́s


«∞GCV. ô ¢HIbË« √́BU°Jr √Ë ¢∑∫b£u« °F∂U̧«‹


îU̧§W ́s «∞KOUÆW, Ë∞Js «∞∑F∂Od ́s «∞GCV ́Mb


«∞∫b¥Y ́s ò«ô≤∑NUØU‹ «∞ªDOd… ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊå


¥F∑∂d ́∂U̧… ¢K∑IDNU «ü–«Ê §Ob«Î Ë≥w √≠Cq ±s


•b¥Y ©u¥q °Q́BU» °U̧œ….


√±UÂ «∞∑KOHe¥uÊ


l≤UÆAu« «_ßμKW ±l «∞L∫UË¸ Æ∂q «∞KIU¡, ≠Ls


•IJr ́Kv «_Æq √Ê ¢Fd≠u« «∞ºR«‰ «_Ë‰ «∞cÍ


ßOu§t ≈∞OJr.


l¢πM∂u« «∞Lö°f –«‹ «_∞u«Ê «∞e«≥OW √Ë ̈Od


«∞LF∑Uœ… •∑v ô ¢A∑∑u« «≤∑∂UÁ «∞LAU≥b.


l«§Kºu« °Ú∑b«‰ •∑v ¢FDu« «ô≤D∂UŸ


°Aªh ±d¢V Ë«£o ±s ≤Hºt Ë±MEr, Ëô ¢GdÆu«


≠w «∞LIFb √Ë ¢∑FKIu« °Dd≠t.


l°BHW ́U±W «≤EdË« ≈∞v «∞L∫UË¸ ô «∞JU±Od«.


l«ß∑ªb±u« ́∂U̧«‹ ßNKW.


lô ¢∑LKLKu« ≠U∞JU±Od«‹ Ë«∞LOJdË≠u≤U‹


¢K∑Ij √°ºj •dØW.


l«©K∂u« ØdßOUÎ ô ¥∑∫d„ •∑v ô ¢∑Q§̧∫u«


¥LOMUÎ Ë¥ºU̧«Î √±UÂ «∞JU±Od«


l≈–« ØUÊ «∞KIU¡ îU̧§OUÎ ≠ö ¢K∂ºu« ≤EU̧«‹


®LºOW •∑v ô ¢FDu« «ô≤D∂UŸ °Q≤Jr ¢ªHuÊ


®OμUÎ.


lô ¢º∑ªb±u« ¢F∂Od«‹ «∞u§t ́Mb «ù§U°W


´s «_ßμKW ≠U∞JU±Od« ±ºKDW ́KOJr ©u‰ «∞uÆX.


≠w «ù–«́W


l≥MU √¥CUÎ «©K∂u« ±Fd≠W «∞ºR«‰ «_Ë‰


±Ib±UÎ.


lô ¢∑LKLKu« ≠w «∞LIFb ≠Bu‹ «∞∫dØW ¥∑r


«∞∑IU©t.


lô ¢K∂ºu« ±πu≥d«‹ ¢∫bÀ √Åu«¢UÎ.


lô ¢IU©Fu« √Ë ¢∑∫b£u« √£MU¡ •b¥Y ®ªh


¬îd.


«∞Lu{úU‹ Ë«∞LIUô‹


≈Ê «∞Lu{úU‹ «ùî∂U̧¥W ≥w Ë«•b… ≠Ij ±s


ËßUzq ¢uÅOq «∞LFKu±U‹ ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW,


Ë°U∞MEd ∞KLMU≠ºW ́Kv «∞LºU•W ≠SÊ ≥cÁ


«∞Lu{úU‹ ≠w «∞∑IU̧¥d Ë«∞∫Lö‹ ¢JuÊ ́Uœ…


ÆBOd… ∞KGU¥W. Ë≥MU„ ≈±JU≤OU‹ √îdÈ ¢∑u≠d ≠w


√ÆºUÂ √îdÈ ±s «∞B∫n, Ë≠w °d«±Z √îdÈ ≠w


«∞∑KOHe¥uÊ Ë«ù–«́W.


k«∞B∫U≠W «∞LD∂úW


≠w •U∞W ¢Id¥d ̧zOºw ¢HUË{u« ±l Å∫OHW √Ë


√Ø∏d ∞MAd ±IU‰ ∞∑b´Or «∞MAd «ùî∂U̧Í. Ë±s


«∞LNr ËÅu‰ «∞∑Id¥d ≈∞v «∞B∫n Æ∂q ±úb °b¡


«∞∫LKW (±l ±d«́U… •Ed «∞∑b«Ë‰) •∑v ¥∑LJMu«


±s Æd«¡¢t Ë≥CLt ¢LNOb«Î ∞MAd ±IU‰ ±u{úw


√©u‰. ËÆb ¥∑MUË‰ «∞πU≤V «ùî∂U̧Í °b¡ •LKW


«ß∑ªb«Â «∞∑FKOo


¥º∑Gd‚ ≈Åb«̧ √Í °OUÊ


Å∫Hw ́Uœ… °Fi «∞uÆX ËÆb ô


¥JuÊ √≠Cq «∞Dd‚ ù°d«“ «ßr


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠w ́MUË¥s


«_≤∂U¡, Ë∞Fq ±JU∞LW ≥U¢HOW _•b


«∞B∫HOOs ¢I∑d•uÊ ≠ONU “«Ë¥W


±FOMW ∞∂Fi «_≤∂U¡ √Ë ¢∂KGu≤t


≠ONU °∑FKOo ±s «∞LMELW √Ë


°Uß∑ANUœ ±s ≈Åb«̧«¢NU Æb


¢πbÍ √Ø∏d. Ë≥cÁ ≠Uzb… ±b«Ë±W


«ô¢BU‰ ±l «∞B∫HOOs,


≠º∑Fd≠uÊ ±s «∞cÍ ¢∑BKuÊ °t


Ë±∑v, ØLU ßOFd≠uÊ ≥r ±∑v


¥∑BKuÊ °Jr ∞K∫Bu‰ ́Kv


Ë§NW ≤Ed «∞LMELW.


Øu≤u« ́Kv «¢BU‰ °U∞∂U•∏Os


Ë«∞B∫HOOs «∞c¥s ¥Ib±uÊ «∞∂d«±Z


«ùî∂U̧¥W «∞πU̧¥W, Ë¢Fd≠u« ́Kv


«∞Lu{úU‹ «∞∑w ¥MuËÊ ¢GDO∑NU


îUÅW ≠w «∞∂Kb«Ê «_îdÈ,


Ë«́d{u« ¢eË¥b≥r °U∞LFKu±U‹


«_ßUßOW ±l ±∫UË∞W ≈ÆMÚNr


°Uô≥∑LUÂ °e«Ë¥W •Iu‚ «ù≤ºUÊ.
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±MELW «∞FHu «∞bË∞OW {b ́LKOU‹ «∞I∑q «∞ºOUßw,


≠w •Os ¥b”̧ «∞LIU‰ «∞Lu{uŸ °∑HBOq √Ø∂d


ËØOn √≤NU √Å∂∫X √•b «∞∑∫b¥U‹ «∞∑w ¢u«§t


•dØW •Iu‚ «ù≤ºUÊ. Ë́Mb±U ¥Bb¸ ¢Id¥d ́s


°Kb ±U ≠Ib ¥JuÊ «∞∑dØOe ́Kv «∞∫IUzo «∞u«̧œ…


°U∞∑Id¥d ≠w •Os Æb ¥MEd «∞LIU‰ ≠w ±U ¥FMOt


–∞p °U∞Mº∂W ∞ºOUßW «∞∫Ju±W, √Ë «∞FöÆU‹ ±l


«∞∂Kb «∞LFMw √Ë √•b √Ë§t «∞∫LKW.


Ë¥πV «∞∑HUË÷ •u‰ «∞LIUô‹ «∞Lu{úOW


√ËôÎ ±l ̧zOf «∞∑∫d¥d √Ë ±∫d¸ ÅH∫W «∞d√Í, ØLU


¥LJs √Ê ¥JKn Å∫Hw •d °J∑U°W «∞LIU‰ Ë«ô¢HU‚


±l «∞B∫OHW ́Kv «∞MAd. ËØ∏Od«Î ±U ¢JuÊ Å∫n


¬îd «_ß∂uŸ √Ø∏d «ß∑Fb«œ«Î ∞MAd «∞LIUô‹


«∞Lu{úOW ±s «∞B∫n «∞Ou±OW «∞∑w ¢H∑Id


∞KLºU•W. Ë¥LJs §Fq «∞Fd÷ √Ø∏d ≈̈d«¡Î °Fd÷


ÆBd ≤Ad «∞LIU‰ ́Kw Å∫OHW Ë«•b… ≠Ij.


ËØ∏Od ±s «∞B∫n ¢MAd √ÆºU±U ±∑ªBBW


±∫UË∞W ±MNU ô§∑c«» «∞Id«¡ –ËÍ «ô≥∑LU±U‹


«∞ªUÅW Ë«ô•∑HUÿ °Nr, Ë≥cÁ «∞B∫n Æb ¢JuÊ


±MUß∂W ∞MAd ±u{úU‹ ¢dØe ́Kv “Ë«¥U ±FOMW.


ËØ∏Od ±s «∞B∫n ¢ªBh ÅH∫U‹ ∞Kd√Í


¢MAd ≠ONU ±e¥πUÎ ±s ±IUô‹ Å∫HOONU ËØ∑U°UÎ


±FdË≠Os °d√¥Nr √Ë î∂d¢Nr √Ë ¢L∏OKNr ∞πe¡ ≥UÂ


±s «∞d√Í «∞FUÂ ±∏q ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW, Ë¥Ad·


±∫d¸ ±∑ªBh ́Uœ… ́Kv ≥cÁ «∞BH∫W.


kËßUzq «ùö́Â «∞Lc«́W


¢COo «∞LºU•W «ù–«́OW √±UÂ ¢IU̧¥d ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW, ≠∑GDOW «_≤∂U¡ «∞ªU̧§OW ¢Iq ≠w √̈KV


«∞∂Kb«Ê, Ë∞c∞p ≠Ls «∞LHOb œ¸«ßW ØOn ¥LJs


“¥Uœ… §U–°OW «∞Lu{úU‹ ∞ußUzq «ùö́Â


«∞Lª∑KHW. ≠Nq ¥LJs ¢∫u¥q «∞Lu{uŸ ≈∞v √≤∂U¡


œ«îKOW °U∞∑dØOe ́Kw œË¸ «∞∫Ju±W «∞L∫KOW? ≥q


¥LJs §FKNU √≤∂U¡ ±∫KOW °HCq √≤ADW «∞∫LKW Ë±U


¢ªKIt ±s Åu¸ ±dzOW Æu¥W? ≥q ≥MU„ °d«±Z


±∑ªBBW? ≥q «®∑d«„ °Fi «∞LAU≥Od ≠w


«∞∫LKW ¥π∑c» «∞Le¥b ±s ËßUzq «ùö́Â? «œß̧u«


°d«±Z «ù–«́W Ë«∞∑KOHe¥uÊ °∫∏UÎ ́s ≠d’, Ë≠JdË«


≠w ±u{úU‹ –«‹ “Ë«¥U •Iu‚ «ù≤ºUÊ


Ë«Æ∑d•u≥U ́Kv ËßUzq «ùö́Â.


≤Ad«‹ «_≤∂U¡ «∞LdzOW


√•b «∞FI∂U‹ ≠w «∞∫Bu‰ ́Kv ¢GDOW ¢KOHe¥u≤OW


≥w √Ê «∞Lc¥l ¥∫∑UÃ ≈∞v ±Uœ… ±Bu¸… ∞Oº∑DOl


¢Ib¥r ±u{uŸ, Ë°bËÊ Åu¸ ¥d≠CuÊ ≠w «_¨KV


¢Ib¥r «∞Lu{uŸ. Ë°LJs ¢u≠Od √≠öÂ ≠Ob¥u ∞KHdËŸ


∞∑Ib¥LNU ∞L∫DU‹ «∞∑KOHe¥uÊ ≠w •U∞W «∞IOUÂ


°∫Lö‹ √Ë ¢∫dØU‹ ̧zOºOW.


Ë«_≤u«Ÿ «∞dzOºOW ∞NcÁ «_≠öÂ ≥w: ≤Ad«‹


«_≤∂U¡ «∞LdzOW, Ë√®d©W ®dÕ «_≤∂U¡, Ë«_≠öÂ


«∞∑ºπOKOW «∞IBOd…. Ë≥cÁ ¢JuÊ ≈±U ±s «∞MuŸ


ò«∞LJ∑Lqå Ë«∞∑w ¢A∂t «∞Lu{úU‹ «ùî∂U̧¥W


«∞∑KOHe¥u≤OW, √Ë ±πdœ ±πLúW ±d¢∂W ¢∫uÍ


√≠Cq ±U ∞bÈ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ́s •Iu‚


«ù≤ºUÊ ≠w °Kb ±FOs. Ë≥cÁ «_≠öÂ «∞LdzOW ¢∫uÍ


´Uœ…  Åu¸« ́s «≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ë∞IU¡«‹


±l °Fi {∫U¥U ≥cÁ «ô≤∑NUØU‹, Ë√•OU≤U ∞IU¡«‹


±l ±∑∫b£Os °Ußr «∞LMELW.


Ë≈–« √̧œ¢r √Ê ¢Fd÷ ±∫DW ¢KOHe¥u≤OW ≥cÁ


«_®d©W ≠OπV ≈°ö¨Nr °∑u≠d «_≠öÂ Æ∂KNU


°Qß∂uŸ ¢Id¥∂UÎ, ËßO∫∑U§uÊ ≈∞v ≤ºªW °U∞MEUÂ


«∞MLDw ∞KFd÷ Ë≥u ¥ºLvPS ATEBËØ∏Od«Î ±U


¥DK∂uÊ ≤ºªW °MEUÂ «∞Fd÷ «∞LMe∞w SHV•∑v


¥LJMNr ±AU≥b¢NU Æ∂q «∞Fd÷.


Ë¢u≠d «_±U≤W «∞bË∞OW œ«zLUÎ ≤ºªW ±s


«∞∑FKOo ËËÅHUÎ ∞L∫∑u¥U‹ «∞Ad¥j Ë±U ≈–« ØU≤X


≥MU„ ÆOuœ ±∑FKIW °∫Iu‚ «∞MAd Ë®Jq «∞Ad¥j


Ë≥w §LOFNU ±FKu±U‹ ¢Nr «∞LM∑πOs Ë±FbÍ


«∞∂d«±Z.


Ë́Mb±U ¥∑u≠d ∞b¥Jr ®d¥j √≤∂U¡ ±dzw


¥∫ºs «ù®U̧… ≈∞v –∞p ≠w ≤NU¥W ≤Ad… «_≤∂U¡, Ë√Ê


¢cØdË« –∞p ́Mb±U ¢∑BKuÊ °U∞LM∑πOs


«∞∑KOHe¥u≤OOs, √Ë ¥LJs ≈̧ßU‰ ≈îDU̧ ≈́ö±w


îU’ ¥FKs –∞p.


Øc∞p ¥∫ºs •Hk «_®d©W ≠w √̧®On


•∑v ¥LJMJr «ß∑ªb«±NU ±d… √îdÈ ∞LºÚb…


«∞B∫HOOs ́Mb ≈́b«œ ±u{úU¢Nr (±l ±d«́U…


ÆOuœ •Iu‚ «∞MAd).


«ß∑ªb«Â ÅH∫W


«ùö́≤U‹ «∞L∂u°W


¢ªBh Ø∏Od ±s «∞B∫n


ÅH∫U‹ ∞ûö́≤U‹ «∞L∂u°W «∞∑w


¢IbÂ îb±U‹ ±ª∑KHW Ë√®OU¡


±HIuœ… Ë̈Od≥U, Ë√ßFU̧ ≥cÁ


«ùö́≤U‹ ±MªHCW ́Uœ…. Ë¢IuÂ


°Fi «∞LπLúU‹ «∞L∫KOW °MAd


≈́ö≤U‹ ¢∫X °U» ò±DKu»


«∞∂∫Yå √Ë ò√®ªU’ ±HIuœ¥så


∞K∑Mu¥t ́s °Fi ßπMU¡ «∞d√Í √Ë


ò«∞Lª∑HOså ∞K∑Mu¥t °U∞∫Uô‹ «∞∑w


¢FU∞πNU, Ë¢MAd ́Mu«≤NU ∞Jw


¥∑Bq °NU «∞Id«¡.


¢Id¥∂UÎ


«ß∑Q§d‹ «∞∫LKW ±s √§q «ù≠d«Ã ́s ¢Or ¬≤bß̧uÊ ≠w √ß∑d«∞OU ©Uzd… ∞∑∫Lq ô≠∑W ©u¥KW Ø∑V ́KONU


«∞AFU̧ ò¢Or °dÍ¡å Ë¢DOd °NU ≠u‚ Øu°dÍ ±OMU¡ ßOb≤w ≠w ¥uÂ –Í √≥LOW îUÅW. Ë√îDd‹ √§Ne…


«ùö́Â, Ë√̧ßKX ®∂JW ¢KOHe¥uÊ ±FOMW ©Uzd… ≥KOJu°∑d ∞∑Bu¥d «∞∫bÀ °AJq §Ob, Ë∞Js ±l «_ßn


∞r ¥∫Bq «∞DOU̧ ́Kv ¢Bd¥̀ °U∞DOd«Ê ≠u‚ «∞Ju°dÍ ≠w «∞ºÚW «∞L∫bœ…, ËÆUÂ °U∞πu∞W °Fb≥U °∂Fi


«∞uÆX ËØUÊ ≠d¥o «ùö́Â Æb «≤Bd· Æ∂q –∞p °uÆX ©u¥q. ±∫UË∞W §Ob… Ë∞JMNU ∞r ¢Mπ` ¢LU±UÎ.


•Hq ≈“«•W «∞º∑U̧


•Io «∞HdŸ «_¥d∞MbÍ ≠w
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¢GDOW ≈́ö±OW Ø∂Od… ∞∫Hq ≈“«•W


«∞º∑U̧ ́s ¢L∏U‰ ¥d±e ∞∫Iu‚


«ù≤ºUÊ √ÆOr ≠w Ëßj œ°Ks.
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ÅH∫U‹ °d¥b «∞Id«¡


¢∑Ò ÅH∫U‹ °d¥b «∞Id«¡ ±M∂d«Î ±L∑U“«Î ∞K∑AπOl


´Kv ±MUÆAW «∞ICU¥U Ë≈°b«¡ «ô≥∑LUÂ «∞FUÂ Ë«∞IKo,


ËÆb ≤π∫X °Fi ±πLúU‹ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


≠w ≈£U̧… ±MUÆAU‹ ́U±W ́s ©d¥o ≈̧ßU‰ √•b


√́CUzNU îDU°U ±∏Od«Î ∞Kªö· ≈∞v «∞B∫OHW ≠Odœ


´KOt ́Cu ¬îd ±s ≤Hf «∞LπLúW ≠OH∑̀ –∞p


«∞Dd¥o √±UÂ ±AU̧ØW ò•IOIOWå ±s °IOW √≠d«œ


«∞πLNu¸.


l≤BUz̀


l«Ø∑∂u« ́Kv «∞ªDU» ØKLW ò∞KMAdå


l¢uîu« «∞IBÓd, Ë¥º∑∫ºs «ôÆ∑BU̧ ́Kv


002ØKLW Ë°∫b √ÆBv 004ØKLW.


l∞OQîc «∞Lu{uŸ ®Jq «ôß∑πU°W ∞Aw¡ ≤Ad


≠w «∞B∫OHW √Ë §U¡ ≠w «_≤∂U¡.


l∞OuÆl «∞ªDU» ®ªh ¥L∏q ¢MEOLUÎ ±FOMUÎ √Ë


®ªh ∞t «•∑d«±t ≠w «∞Lπ∑Ll.


l√́Du« ̧Ær ≥U¢n •∑v ¥LJs «∞∑QØb ±s


«∞uÆUzl.


°d«±Z «∞LMUÆAU‹ ́∂d «∞NU¢n ±l


«∞Lº∑LFOs Ë«∞LAU≥b¥s


≥MU„ ±∫DU‹ ≈–«́W ∞b¥NU °d«±Z ¢b´u ≠ONU


«∞Lº∑LFOs ∞KLAU̧ØW, Ë≥cÁ ¢ªKo ≠dÅW §Ob…


_ĆU¡ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ù°b«¡ «ô≥∑LUÂ


Ë«∞IKo °AQÊ ÆCOW ±U. Ë±s «_≠Cq √ô ¥∑∫bÀ


«_ĆU¡ °BH∑Nr ≥cÁ Ë≈≤LU ØQ́CU¡ ±s «∞πLNu¸


«∞FUœÍ, ≠U∞LM∑πOs Ë«∞LIb±Os ô ¥∫∂uÊ √Ê


¥AFdË« °Q≤Nr ¥∑Fd{uÊ ∞∑u§Ot ±U. Ë±s √§q


±MUÆAW ±u{uŸ ≈∞GU¡ ́Iu°W «ù´b«Â ¥º∑∫ºs √Ê


¥A∑d„ √Ø∂d ́bœ ±LJs ±s «_ĆU¡, Ë≈–« ØUÊ


∞b¥Jr ́Kr ±º∂o °NcÁ «∞LMUÆAW ≠Uî∑U̧Ë«


±∑DúOs ∞ö®∑d«„ ≠w «∞LMUÆAW ËË≠dË« ∞Nr


Ë¸ÆW ¢∫Lq ±πLúW ±s «∞∫πZ «∞Iu¥W «∞LdØe…,


Ë≠w «_¨KV ßO∑LJs Øq ®ªh ±s «∞∫b¥Y ́s


≤IDW Ë«•b… ≠Ij.


«∞Bu¸


«∞Bu¸… «∞πOb… ¢CLs ∞Jr ±JU≤UÎ ≠w «∞B∫OHW,


Ë±∫DU‹ «∞∑KOHe¥uÊ ¢∂∫Y œ«zLUÎ ́s ±dzOU‹ Æu¥W.


l≤BUz̀


l∞∑Js «∞Bu¸… §c«°W ∞ußUzq «ùö́Â, ËÆb


¥JuÊ Ë§uœ ®ªh ®NOd ≠ONU ØU≠OUÎ (°Ad◊ √ô


¥HFq ≤Hf «∞Aw¡ ∞LMELU‹ √îdÈ)


l«ß∑ªb±u« Åu¸«Î Æu¥W, ËÅu¸… «∞ALFW


ËØc∞p Åu¸ «∞IC∂UÊ ±∫∂∂W ∞KLBu¸¥s.


lË«ô•∑HUô‹ «∞FU±W «∞LKH∑W ∞KMEd ±∏q


≈©ö‚ ±MDUœ, √Ë “¸«́W √®πU̧, √Ë •Hq «≠∑∑UÕ


±∂Mv ́UÂ, ËØc∞p ØFJW ́Ob «∞LOöœ ∞ºπOs √≠dÃ


´Mt, √Ë ô•∑HU‰ °cØdÈ ßMu¥W, ±d̈u°W œ«zLUÎ.


l¢QØbË« œ«zLUÎ ±s Ë§uœ ±KBo √Ë ô≠∑W


îUÅW °LMELW «∞FHu «∞bË∞OW îKn «∞L∑∫bÀ √Ë


≠w √Í ¢∫d„ •∑v ¢ENd ≠w «∞Bu¸.


l√́Du« ËßUzq «ùö́Â ≠∑d… ØU≠OW ∞öß∑Fb«œ


Æ∂q «∞∫bÀ, Ë¢QØbË« ±s œÆW «∞LJUÊ Ë«∞∑uÆOX.


√̧ßKu« ≤Ad… ≈́ö±OW ±∫bœ… ≥cÁ «∞∑HUÅOq


Ë¢∫X «∞FMu«Ê: ò≠dÅW ∞K∑Bu¥då


l•UË∞u« √Ê ¢Ju≤u« ±d≤Os Ë«́d{u« ́Lq


°dË≠W √Ë ¢πd°W ∞KMAU◊ «∞Le±l ∞∑∑MUßV ≠Id«¢t


±l «∞πbË‰ «∞L∫bœ, ËîcË« ±Bu¸«Î ±FJr


Ë«́d{u« «∞Bu¸ ́Kv «∞B∫n «∞∑w ∞r ¢∫Cd


(¢QØbË« ±LU ≈–« ØU≤u« ¥MAdËÊ Åu¸«Î ±Ku≤W √Ë


°U_°Oi Ë«_ßuœ) Ë±FNU «∞∑FKOo ́Kv «∞Bu¸.


l¥πV √Ê ¢AdÕ «∞∑FKOIU‹ «∞Bu¸ °∂ºU©W,


±s «∞cÍ ¥HFq ±U–« Ë∞LU–« Ë±∑v.


l«ß∑ªb±u« Æb¸… «ô°∑JU̧ Ë«∞ªKo ∞b¥Jr!


«∞∑GKV ́Kv «∞BFU»


Ø∏Od«Î ±U ¥AFd ±MU{Ku ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


Ë«_ĆU¡ Ë±ºRË∞u «ùö́Â °U∞IKo Ë¥AJuÊ ±s


∞NπW Ë√ßKu» «ùö́Â ≠w «∞MAd ́s «∞LMELW


Ë•Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞ICU¥U –«‹ «∞BKW. Ë«∞∫q


«∞u•Ob ∞NcÁ «∞LAUØq ≥u ≠w «∞FöÆU‹ «∞DO∂W «∞∑w


¢CLs ́bÂ •bËÀ ±U ¥∏Od «∞AJuÈ, √Ë ¢ºL`


°LMUÆAU‹ ̈Od ̧ßLOW Åd¥∫W Ë°MU¡… ́Mb


•bË£NU.


Ë¥LJs •bËÀ √îDU¡ ́Mb «∞MAd ́s œË«́w


ÆKo ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW √Ë ±u«ÆHNU, Ëô ¥πV


±d«§FW ≥cÁ «_îDU¡ ≈ô ́Mb •bËÀ √îDU¡


«ß∑Fd«{U‹ ±ußOIOW


Øu±Ob¥W ≠w √ß∑d«∞OU


Æb±X °Fi «∞LºKºö‹


«∞∑KOHe¥u≤OW «_ß∑d«∞OW ∞IDU‹


≠w ßOUÆNU ́s ≤AU◊ ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW, ≠Bu¸ Ë«•b ±MNU


«•∑HUôÎ ≤Er ∞πLl «∞∑∂d́U‹,


Ë√™Nd °d≤U±Z ¬îd °Fi


«∞ö§μOs Ë«≤∑NUØU‹ •Iu‚


«ù≤ºUÊ «∞∑w ¢Fd{u« ∞NU.


¥dÈ «∞J∏OdËÊ √Ê ≤Ad ̧ßU∞W ≠w


ÅH∫W °d¥b «∞Id«¡ ≠w «∞B∫n


œ∞Oq ́Kv √Ê ±u{úNU ±Nr ∞Kd√Í


«∞FUÂ, Ë¢IuÂ Ø∏Od ±s «∞ºHU̧«‹


°dÅb ≥cÁ «∞BH∫U‹ ËØc∞p ¢HFq


«∞∫Ju±U‹ ≠w ≤Hf «∞∂Kb.


≤πUÕ ̧±eÍ


ÆUÂ «∞HdŸ «∞b«≤LdØw °º∫V 34
°Id… ≈∞v ±dØe «∞FUÅLW


Øu°MNÜs √£MU¡ •LKW °AQÊ


Øu∞u±∂OU, ËØUÊ 34≠ö•UÎ Æb


ò«î∑Hu«å ≠w Æd¥W °Ju∞u±∂OU ≠w


´LKOW «≤∑IU±OW œ°d≥U °Fi Ø∂U̧


«∞Lö„ °Fb √Ê ßdÆX ±MNr 34
°Id…. ËÆb •IIX ≥cÁ «∞ªDu…


¢GDOW Ø∂Od… ≠w «∞∑KOHe¥uÊ


Ë«∞B∫n.
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§ºOLW √Ë ÆKV ∞úË{UŸ. Ë¸œ ≠FKJr ¥LJs √Ê


¥MbÃ̧ ¢∫X √•b «_®JU‰ «ü¢OW:


k©KV ß∫V ±U ÆOq √Ë «́∑c«̧.


≈–« ØUÊ ≥MU„ ≥πuÂ ÅU̧Œ ́Kv ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW √Ë îDQ §ºOr, ≠U¢BKu« °dzOf «∞∑∫d¥d


´s ©d¥o ̧ßU∞W √Ë ±JU∞LW ≥U¢HOW ±u{∫Os îDQ


«∞B∫OHW Ë©U∞∂Os ¢B∫O∫UÎ √Ë «́∑c«̧«Î ≠w «∞Fbœ


«∞IUœÂ. Ëô ¢DK∂u« ß∫V «∞Lu{uŸ √Ë «́∑c«̧


∞Lπdœ √≤Jr ∞r ¥Fπ∂Jr ±U §U¡ °U∞Lu{uŸ √Ë


√ßKu°t √Ë ∞Nπ∑t.


k«Ø∑∂u« îDU°UÎ


«Ø∑∂u« îDU°UÎ ≈∞v ̧zOf «∞∑∫d¥d ∞∑B∫Ò


«∞LFKu±U‹ «∞ªU©μW Ë«©K∂u« ≤AdÁ ≠w ÅH∫W °d¥b


«∞Id«¡, Ë≥c« ±Nr _Ê ́bÂ «ôß∑πU°W Æb ¥u•w


°QÊ «∞LMELW ̈Od ÆUœ¸… ́Kv «∞b≠UŸ ́s ±uÆHNU.


Ë±l –∞p ≠U_±d ¥º∑∫o «∞∑HJOd ≠Ib ¥ºÚb ¢Jd«̧


«∞ªDQ ≠w ±πU‰ «ô´∑c«̧ ́Mt ≈∞v ¢QØObÁ °bôÎ ±s


¢∫ºOs «∞LuÆn. √±U ≈–« ØM∑r √≤∑r ±Bb¸ «∞ªDQ


≠U∞ªDU» ßOJuÊ œ∞OöÎ ́Kv «•∑d«Â «∞c«‹


Ë«_±U≤W.


k«∞dœ «ù¥πU°w


Æb ¥H∑̀ ±IU‰ ¥M∑Ib ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW «∞º∂Oq


ùœ«̧… ≤IU‘ ≠w ËßUzq «ùö́Â, Ë¢u§NJr ≈∞v


Å∫OHW ≤Ad‹ ±IUôÎ ¥M∑Ib «∞LMELW °Ab… Æb


¥∑ªc √•b «∞u§N∑Os «ü¢O∑Os:


i∞Ib ØUÊ «∞LIU‰ ́s ¬̧«¡ «∞LMELW ±∏Od«Î


∞K∂K∂KW Ë≤F∑Ib √Ê «∞JU¢V ∞r ¥HNr ±uÆHMU §Ob«Î,


Ë≤d§u √Ê ¢∑UÕ ∞MU «∞HdÅW ∞AdÕ ¬̧«zMU Ë≤AU©MU,


≠Nq ¢I∂KuÊ ±IUôÎ ÆBOd«Î ∞AdÕ «_±d?


i∞Ib √£U̧ «∞Lu{uŸ «∞cÍ ≤Ad¢LuÁ √ßμKW


≥U±W Ë≠∑̀ «∞LπU‰ ∞LMUÆAW ¢u{O∫OW •u‰


«∞ICOW ≠Nq ¢FDv ∞MU «∞HdÅW ∞Kdœ?


k«∞∑πU≥q


ô ≈§d«¡. ¥F∑Ib «∞∂Fi √Ê «∞πLNu¸ ßOMºv √Í


≤∂Q îö‰ √ß∂uŸ ±s «∞MAd Ë́Kv –∞p ≠Ls «_≠Cq


´bÂ ¢cØOd «∞MU” °U∞ªDQ √Ë «∞LIU‰ «∞LFUœÍ.


Ë«_îDU¡ «∞BGOd… √Ë «∞KNπW ̈Od «∞LMUß∂W ¥πV


¢πU≥KNU ́Kv «∞Lº∑uÈ «∞dßLw îUÅW ́Mb±U


¥∑FKo «_±d °BH∫U‹ «∞d√Í √Ë «∞Lu{úU‹


«∞FU±W. ËÆb ¥∑∂Mv «∞Id«¡ °U∞D∂l «ü¸«¡ «∞LMAu¸…,


Ë∞c« ≠S≥LU‰ ¢B∫Ò √Í îDQ ≠w ¢Bu¥d. Ë∞Js


¢d„ ¢F∂Od îU©T ́s ±u«Æn «∞LMELW œËÊ


¢B∫Ò Æb ¥πFq «∞πLNu¸ ¥∑Bu¸ √≤t ≥u «∞LuÆn


«∞∫IOIw.


«∞HAq ≠w «∞Hu“ °U∞∑GDOW?


±s ̈Od «∞u«ÆFw √Ê ¢M∑EdË« •Bu‰ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW œ«zLUÎ ́Kv «∞∑GDOW «∞∑w ¢º∑∫INU


±u{úU¢NU √Ë «∞∑w ¢d̈∂uÊ ≠ONU, Ë∞Js ≈–« ØU≤X


«∞LMELW ô ¢∫Bq °U≤∑EUÂ ́Kv «∞∑GDOW «ùö́±OW


±LU ¥FDq ≤Lu≥U Ë•Lö¢NU ≠Ls «∞LHOb «∞∂∫Y ́s


«∞º∂V.    


l≤BUz̀


l≥q «∞Bu¸… «∞∫U∞OW ∞LMELW «∞FHu


«∞bË∞OW ≥w «∞LAJKW? ≥q ¥MEd ≈∞ONU ØLMELW


¸«œ¥JU∞OW √Ë ≥U±AOW? ≥q ¥MEd ≈∞ONU ØLMELW


œË∞OW ô Ë©MOW?


√́Kv: ±R¢Ld Å∫Hw ≠w °OdË‹ °LMUß∂W


«≤DöÆW «∞∫LKW «∞bË∞OW ∞LMU≥CW «∞∑Fc¥V


81/01/0002.


√ßHq: ØOeÍ ØOKeË «∞LºRË‰ °U_±U≤W


«∞bË∞OW ≠w ±R¢Ld Å∫Hw ́Ib ́UÂ 5991
≠w ±R¢Ld «_±r «∞L∑∫b… «∞FU∞Lw ́s


«∞Ld√….
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≈–Ê •UË∞u« ±IU°KW ̧ƒßU¡ «∞∑∫d¥d ∞∑∫ºOs ±º∑uÈ


≠NLNr ∞KLMELW.


l≥q ËßUzq «ùö́Â ô ¢Fd· ≤uŸ


«∞LFKu±U‹ «∞∑w ¥LJs ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW


¢u≠Od≥U?


Ë≠dË« _§Ne… «ùö́Â ÆUzLW °LD∂úU‹ «∞LMELW,


Ë«́d{u« ́Kv «∞B∫HOOs «∞LºU≠d¥s ∞KªU̧Ã


±cØd… ≈́ö±OW °AQÊ •Iu‚ «ù≤ºUÊ.


l≥q ¥MEd ≈∞v •Iu‚ «ù≤ºUÊ ́Kv √≤NU


√≤∂U¡ ±s «∞b§̧W «∞∏U≤OW ≠w «_≥LOW?


≈–Ê «̧°Du« °Os «∞LFKu±U‹ «∞∑w ¢Ib±u≤NU Ë°Os


±uÆn •Ju±∑Jr ËßOUßU¢NU, √Ë «∞FöÆU‹ «∞∑πU̧¥W


Ë«∞∑U̧¥ªOW Ë«∞∏IU≠OW Ë̈Od≥U. «̧°Du« °OMNU Ë°Os ±U


¥F∑∂d √≤∂U¡ ±s «∞b§̧W «_Ë∞v.


l≥q ô ¥Fd· «∞B∫HOuÊ °Ls ¥∑BKuÊ?


√̧ßKu« ≈∞v «∞B∫HOOs ≈îDU̧«Î ≈́ö±OU Î¥ALq


«_ßLU¡ Ë√̧ÆUÂ ≥u«¢n «ô¢BU‰, Ë«∞LFKu±U‹


«_ßUßOW ́s ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Ë«∞∫Lö‹


«∞πU̧¥W, Ë±s ¥IuÂ °LU–« ≠w «∞LMELW.


l≥q ¥F∑Ib «∞L∫dȨ̈Ê √Ê «∞L∑∫b£Os


°UßLJr ∞Oºu« ́Kv œ§̧W ØU≠OW ±s «∞ª∂d…?


≈–Ê «̧≠Fu« ±º∑uÈ «∞ª∂d… «ùö́±OW ∞LMºIw


«∞∂Kb«Ê ́s ©d¥o «∞∑b¸¥V (√Ë §MbË« Ëœ¸°u«


±MºIw °Kb«Ê) •∑v ¥B∂̀ ∞b¥Jr ±∑∫b£uÊ ∞b¥Nr


î∂d… ≠w «∞KIU¡«‹ «ùö́±OW. ËØc∞p œ¸°u«


«∞L∑∫b£Os «∞∫U∞OOs («ß∑FOMu« ±s √§q –∞p


°ª∂d«¡ ±∑ªBBOs)


l≥q •b£X ±AUØq ≠w ́öÆ∑Jr °Q§Ne…


«ùö́Â ≠w «∞LU{w ±U °d•X ±R£d…?


•UË∞u« ́Ib «§∑LÚU‹ ±l ̧ƒßU¡ «∞∑∫d¥d ∞∑u{Ò


«∞LAUØq Ë•KNU.


l«∞Lu{úU‹ «∞ªUÅW °∂Fi «∞∂Kb«Ê ô


¢∫Bq ́Kv ¢GDOW ̧°LU _Ê «∞B∫HOOs ô


¥F∑IbËÊ √≤NU ±πq «ô≥∑LUÂ «∞FUÂ.


§d°u« “Ë«¥U §b¥b… ∞Fd÷ «_±u¸. Ë«ÆMFu«


√́CU¡Ør Ë√́CU¡ ±MELU‹ √îdÈ °ŞßU‰


îDU°U‹ ≈∞v ËßUzq «ùö́Â ∞KLDU∞∂W °∑GDOW √Ø∂d


∞KARËÊ «∞ªU̧§OW, √Ë ∞ICU¥U •Iu‚ «ù≤ºUÊ, √Ë


∞∂Kb«Ê ±FOMW Ë–∞p ¢F∂Od«Î ́s «≥∑LUÂ «∞d√Í «∞FUÂ.


(Ë–∞p °BH∑Nr √́CU¡ √Ë ±πdœ Æd«¡)


§u«ze ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ∞KB∫U≠W ≠w «∞LLKJW «∞L∑∫b…


°b√ ¢u“¥l «∞πu«ze «∞ºMu¥W ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW ∞KB∫U≠W ≠w «∞LLKJW «∞L∑∫b… ́UÂ 2991ØußOKW


∞∑b́Or «∞dË«°j «∞u£OIW ±l √§Ne… «ùö́Â, Ë∞∑AπOl √§Ne… «ùö́Â «∞Lª∑KHW ́Kv ¢GDOW ÆCU¥U •Iu‚


«ù≤ºUÊ. ËÆb •IIX «∞HJd… ≤πU•UÎ Ø∂Od«Î Ë√îc «∞B∫HOuÊ ¥∑MU≠ºuÊ ́Kv «∞∫Bu‰ ́KONU °AJq


¥∑e«¥b ßMW °Fb ßMW.


Øc∞p √Å∂̀ ≥c« «∞∫bÀ √≥r √≤ADW «∞FöÆU‹ «∞FU±W «∞∑w ¢MNi °NU ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW °U∞LLKJW


«∞L∑∫b… Øq ́UÂ, Ë°U‹ ¥u≠d ≠dÅW ©O∂W ∞∑b́Or Ë®UzZ «∞BKW °U∞B∫HOOs.


Ë¢dÅb §u«ze _≠Cq «∞B∫n «∞LFMOW °∫Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞∑w Æb±X ±ºU≥LW ∞NU Ë“≤NU ≠w ¢úOW


«∞πLNu¸ «∞∂d¥DU≤w °ICU¥U •Iu‚ «ù≤ºUÊ ËËßFX ±s œ«zd… ≠NLt ∞NU, ±l «∞∑dØOe ́Kv «∞FLq ±s


√§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w ≤DU‚ Åö•OU‹ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW.


Ë¥∫Cd •Hq ¢u“¥l «∞πu«ze, «∞cÍ  √Å∂̀ ¥FIb ≠w «∞ºMu«‹ «_îOd… ≠w ≠Mb‚ °U̧„ ∞Os «∞Hªr, Ø∂U̧


«∞B∫HOOs Ë«∞L∫d¸ËÊ «∞LMHcËÊ, Ë±∫d¸Ë «∞AμuÊ «∞ªU̧§OW Ë¥FNb °dzUß∑t ∞AªBOW ≈–«́OW √Ë


≈́ö±OW Ø∂Od….


Ë¢H∫h «∞∑d®O∫U‹ «∞LIb±W Øq ́UÂ ∞πMW ±ª∑U̧… °FMU¥W ¢ALq ≈œ«̧… «ô¢BUô‹ ≠w ≠dŸ ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW °U∞LLKJW «∞L∑∫b… Ë¬îd¥s ±Ls ¥Fd≠uÊ °ª∂d¢Nr ≠w ®RËÊ «ùö́Â Ë•Iu‚ «ù≤ºUÊ ±s


«∞B∫HOOs Ë«∞L∫U±Os «∞Ld±uÆOs. Ë¢F∑∂d ́Cu¥W ∞πMW «∞∑∫JOr ≠w •b –«¢NU ≤úU ±s «∞∑Jd¥r


Ë«∞∑Ib¥d Ë≠dÅW ∞∑b́Or «∞FöÆU‹ ±l «∞AªBOU‹ «∞NU±W ≠w ±πU‰ «ùö́Â.


Ë¢ÔFDv «∞πu«ze ∞º∑W ≠dËŸ ±s «ùö́Â Ë≥w: «_≠öÂ «∞u£UzIOW «∞∑KOHe¥u≤OW, Ë√î∂U̧ «∞∑KOHe¥uÊ,


Ë«∞d«œ¥u, Ë«∞B∫n «∞u©MOW, Ë«_ß∂úOU‹ (°LU ≠ONU «_´b«œ «_ß∂úOW ∞KB∫n «∞u©MOW Ë«∞Lö•o),


Ë«∞∑Bu¥d «∞B∫Hw. Ë¢FDv §Uze… ≈{U≠OW ∞KHUze «_Ë‰ ±s °OMNr §LOFUÎ.


Ë¥∫Ev «∞∫Hq •U∞OUÎ °∑GDOW ≈́ö±OW Ø∂Od…, ≠Hw ́U±w 4991Ë5991√Ô–¥FX √ßLU¡ «∞HUze¥s ≠w ≤Ad…


«_≤∂U¡ «∞u©MOW «∞dzOºOW, Ë́Ôd{X ∞IDW ∞∂OOd ßU≤Ot, √±Os ́UÂ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW, Ë≥u ¥IbÂ «∞πUze…


«ù{U≠OW ∞FUÂ 5991≠w ≤Ad… √≤∂U¡ ¢KOHe¥uÊ ≥OμW «ù–«́W «∞∂d¥DU≤OW («∞∂w °w ßw).


«∞Bu¸


≈Ê ¢u≠Od «∞Bu¸ ∞KB∫n


«ùÆKOLOW √Ë «∞L∫KOW ¥CLs ≤Ad


±u{uŸ ́MNU ≠w Øq «∞∫Uô‹


¢Id¥∂UÎ, ≠U∞B∫n «∞L∫KOW ¢H∑Id


œ«zLUÎ ≈∞v «∞Bu¸ «∞∑w ¢Lú


«∞Hd«⁄ Ë¢Jºd ̧¢U°W «∞Mh.


Ë¢QØbË« ±s ¢ºKOr Åu¸ §Ob…


«∞MúOW Ë±∏Od… ∞ö≥∑LUÂ, Ë¥πV


√Ê ¢º∑u≠w «∞Bu¸ «∞∑w ¢u≠d≥U


«∞LπLúU‹ «∞L∫KOW Ë«∞HdËŸ


«∞AdË◊ «ü¢OW:


k√Ê ¢JuÊ °U_°Oi Ë«_ßuœ


Ë∞OºX ±Ku≤W


k√Ê ¢JuÊ Ø∂Od… «∞∫πr


Ë∞OºX °∫πr «∞Bu¸ «∞∑cØU̧¥W


∞Kd•ö‹


k√Ê ¢ENd ≤AU©UÎ √Ë ́LöÎ ±∏q


¢uÆOl îDU°U‹ √Ë ≈¥IUœ


®LuŸ √Ë ̈Od≥U.


Ë¢∑u≠d Åu¸ °U_°Oi Ë«_ßuœ


∞ú®ªU’ «∞c¥s ∞Nr œË¸ ≠w


•Lö‹ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ∞bÈ


«_±U≤W «∞bË∞OW ôß∑ªb«±NU ́Mb


°b¡ «∞∫Lö‹, Ë¥LJs ¢u≠Od≥U


∞KLπLúU‹ ∞LºÚb¢NU ≠w


´LKNU ±l √§Ne… «ùö́Â.
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«∞ªb±U‹ «ù´ö±OW «∞∑w


¢Ib±NU «_±U≤W «∞bË∞OW


¢JUœ ¢JuÊ ≤IDW «∞∂b¡ ∞Jq ́öÆU‹ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ±l ËßUzq «ùö́Â ≥w «∞LFKu±U‹ «∞∑w


¢u≠d≥U «_±U≤W «∞bË∞OW Ë°BHW îUÅW °d≤U±Z


ËßUzq «ùö́Â Ë«∞ußUzj «∞ºLFOW Ë«∞LdzOW


«∞∑U°FW ∞NU. ≠Nr «∞c¥s ¥Iu±uÊ °J∑U°W «∞MAd«‹


«∞bË∞OW, Ë¢∫b¥b ±u«́Ob •Ed «∞∑b«Ë‰, Ë≈Åb«̧


«ôß∑πU°U‹ «∞FKMOW ∞KLMELW ∞∑Du¸«‹ •Iu‚


«ù≤ºUÊ ́Kv ≤DU‚ «∞FU∞r. 


Ë≥cÁ «ùÅb«̧«‹ ¢∑πUË“ ́Uœ… Æb¸… √Í ≠dŸ


±s ≠dËŸ «∞LMELW ́Kv ¢MUË‰ «∞LFKu±U‹, Ë∞c∞p


≠Ls «∞LNr ±LU̧ßW «ôî∑OU̧. Ë°Ib¸ «ù±JUÊ ¥πV


√Ê ¥∂Mv ≥c« «ôî∑OU̧ ́Kv «ô´∑∂U̧«‹ «ü¢OW:


k±U ≈–« ØU≤X «∞b´U¥W ≠w °KbØr ÆUœ¸… ́Kv


«∞∑Q£Od ́Kv √Ë{UŸ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞∂Kb


«∞LFMw.


k±U ≈–« ØU≤X ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ±∫∑U§W


≈∞v ¢b´Or Åu¸¢NU ±∫KOUÎ ØLMELW ÆUœ¸… ́Kv


«∞∑πUË» ±l √•b«À ±FOMW Ë«∞MCU‰ ±s √§KNU.


k«∞Lu«̧œ «∞L∑u≠d… ±∫KOUÎ.


k±U ≈–« ØUÊ «∞HdŸ Æb Æd¸ ≈́DU¡ √Ë∞u¥W ∞KFLq


°U∞Mº∂W ∞∂Kb«Ê °FOMNU.


k±U ≈–« ØUÊ ≥MU„ §b¥b ¥º∑∫o «ô∞∑HU‹ ≠w


±U ¢Ib±t ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW.


≈Ê ≈̈d«‚ ËßUzq «ùö́Â °MAd«‹ ≈́ö±OW ô


¢IbÂ ±FKu±U‹ §b¥b…, √Ë ¢AOd ≈∞v “Ë«¥U §b¥b…


Æb ¥Cd °LBb«ÆOW «∞LMELW ∞bÈ ËßUzq «ùö́Â


°bôÎ ±s ¢b´OLNU.


Ë¢∫∑UÃ «∞MAd«‹ «ùö́±OW «∞BUœ¸… ±s


«_±U≤W «∞bË∞OW ≈∞v ≈́Uœ… ¢∫d¥d Ë¢JOOn °LFd≠W


≥OUØq «∞LMELW ∞∑B∂̀ √Ø∏d §U–°OW _§Ne…


«ùö́Â «∞L∫KOW, Ë∞∑∏∂OX Åu¸… ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ØLMELW ±MU{KW ±FMOW °ARËÊ °KbØr.


l≤BUz̀


¢JOOn «∞MAd«‹ «ùî∂U¸¥W «∞BUœ…̧


±s «_±U≤W «∞bË∞OW


l«ù¥πU“. ́Uœ… ¢Cr «∞MAd«‹ «ùö́±OW


∞ú±U≤W «∞FU±W √Ø∏d ±s ÅH∫W Ë«•b…, ≠∫UË∞u«


≈¥πU“≥U, Ë≈–« «•∑π∑r ≈∞v ≈{U≠W ±e¥b ±s


«∞LFKu±U‹ ≠Q{OHu« ÅH∫W ±MHBKW ¢Cr


±FKu±U‹ √ßUßOW.


l«Æ∑∂ºu« √Æu«‰ ±∑∫bÀ ±∫Kw °Ußr


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW.¥LJMJr «ß∑ªb«Â ≤Hf


«_Æu«‰ «∞u«̧œ… °U∞MAd… «∞bË∞OW √Ë «Æ∑∂U” √Æu«∞Jr


√≤∑r •OY ¢JuÊ √ÆuÈ ÅKW °QË{ÚJr.


l«§FKu« «∞∑dØOe ±∫KOUÎ. ±U «∞cÍ ¢IuÂ °t


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ́Kv «∞BFOb «∞L∫Kw? ≥q


©K∂X ±s •Ju±∑Jr «∞∑∫d„ ±∏öÎ? (≈–« –Ød‹


≤Ad¢Jr √Ê «∞LMELW Æb ©K∂X ¢∫dØUÎ •Ju±OUÎ


«ôß∑Fb«œ ∞∑K∂OW «ß∑HºU̧«‹ «∞πLNu¸ «∞FUÂ


√•b «_≥b«· ±s «∞FLq ±l ËßUzq «ùö́Â ≥u ≈£U̧… «≥∑LUÂ «∞πLNu¸ Ëœ≠Ft ∞K∑∫d„, ≠S–« ÆL∑r °∫LKW


°AQÊ ÆCOW ±FOMW √Ë ¢uÆF∑r •bËÀ Æb¸ Ø∂Od ±s «∞b́U¥W ≠ö °b ±s «ôß∑Fb«œ ∞Lu«§NW «ß∑HºU̧«‹


«∞πLNu¸ «∞FUÂ.


Ë¥πV √Ê ¥d«́v ≠OLs ßO∑u∞uÊ «∞dœ ́Kv «ô¢BUô‹ «∞NU¢HOW ≠w ±JU¢V ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW «∞Ib¸…


´Kv «ù§U°W ́Kv «_ßμKW °AQÊ ±u{uŸ ±FOs, Ë√Ê ¥º∑HºdË« ±Ls ßO∑Bq °Nr ́s √ßLUzNr


Ë́MUË¥MNr •∑v ¥LJs ≈̧ßU‰ îDU°U‹ ±∑U°FW ∞Nr  ËØc∞p ±FKu±U‹ ́s ØOHOW «ô≤CLUÂ ≈∞v ́Cu¥W


«∞LMELW.


§NeË« ≤Ad«‹ ¢∫dØOW °ºODW ¥LJs ≈̧ßU∞NU ≈∞v √Í ®ªh ¥∑∫bÀ °U∞NU¢n ∞OºQ‰ ́LU ¥LJMt


´LKt, Ë¥LJs √Ê ¢ALq ≥cÁ «_Ë¸«‚ œ∞OöÎ ∞J∑U°W «∞ªDU°U‹ ¥∑CLs:


k«∞LFKu±U‹ «_ßUßOW


k«∞MIj «∞LDKu» ≈£U̧¢NU ≠w «∞ªDU»


k√ßLU¡ Ë́MUË¥s «_®ªU’ «∞LDKu» ≈̧ßU‰ «∞ªDU°U‹ ≈∞ONr


Ë¥I∂q °Fi ±M∑πw «∞∂d«±Z Ë«∞L∫d¸¥s √•OU≤UÎ Ë{l ́Mu«Ê ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Ë¸Ær ≥U¢HNU


≠w ≤NU¥W «∞∂d≤U±Z √Ë «∞LIU‰ «∞L∑FKo °FLq «∞LMELW, Ë∞s ≤ªºd ®OμUÎ ≈Ê ©K∂MU –∞p!
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≠∑QØbË« √Ê –∞p •bÀ ≠FöÎ!)


l«∞∑e±u« °dßU∞W ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW.


¢QØbË« √Ê ¢Fb¥ö¢Jr ô ¢GOd ±s «∞dßU∞W «_ßUßOW


∞KLMELW, Ë¸«§Fu« –∞p ±l ±u™Hw «∞HdŸ ≈Ê ∞r


¢Ju≤u« ±∑QØb¥s.


±FKu±U‹ √îdÈ ±s «_±U≤W «∞bË∞OW


Ë≈∞v §U≤V «∞MAd«‹ «ùö́±OW Ë«∞∑IU̧¥d ́s


«∞Lu{úU‹ Ë«∞∂Kb«Ê ≥MU„ ±BUœ¸ √îdÈ –«‹


≠Uzb… ∞KFLq «ùö́±w «∞MCU∞w:


k«∞∫IUzo Ë«_Æ̧UÂ ́s ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW. ¢Bb¸ «_±U≤W «∞bË∞OW °U≤∑EUÂ Ë£OIW


¢ºLv ò•IUzo Ë√̧ÆUÂå Ë≥w ±Bb¸ ±HOb


∞KLFKu±U‹ ́s «∞LMELW. Ë≥w ¢FDw «∞∑HUÅOq ́s


¢U̧¥a «∞LMELW Ë́bœ √́CUzNU •u‰ «∞FU∞r,


Ë¢JU∞On °Fi √≤AD∑NU, Ë́bœ «∞∫Uô‹ «∞∑w §dÈ


«∞FLq °AQ≤NU îö‰ «∞FUÂ «∞LMBdÂ, ËØr ́bœ


«∞∫Uô‹ «∞∑w «≤∑Nv «∞FLq °NU Ë̈Od≥U ±s


«∞LFKu±U‹.


k«∞∑Id¥d «∞ºMuÍ. ≈Ê ò¢Id¥d ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OWå ±d§l ±HOb ¥LJs «ô´∑LUœ ́KOt. Ë≥u


¥cØd √ßLU¡ «∞∂Kb«Ê «∞∑w ËÆFX ±FU≥b«‹ •Iu‚


«ù≤ºUÊ «∞Lª∑KHW, Ë¢FKOIU‹ ±ª∑Bd… ́s «∞∂Kb«Ê


«∞Lª∑KHW ¢FDw «∞B∫Hw ≤Ed… ́U±W ́s œË«́w


ÆKo «∞LMELW ≠w √Í °Kb, Ë√•bÀ «∞∑HUÅOq ́s


•Lö‹ «∞LMELW, Ë≈•BUzOU‹ ́s  «_≤u«Ÿ


«∞Lª∑KHW ±s «≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w •bËœ


Åö•OU‹ «∞LMELW ́Kv ≤DU‚ «∞FU∞r, Ë̈Od≥U.


k≤Ad«‹ «∞∑∫dØU‹ «∞FU§KW. ¢∫∑uÍ ≤Ad«‹


«∞∑∫dØU‹ «∞FU§KW ́Kv √•bÀ «∞LFKu±U‹ ́s °Kb


±FOs Ë¢FDw Åu¸… •OW _≠d«œ •IOIOOs ±Fd{Os


ô≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ë±s «∞ºNq ≈̧ßU∞NU


∞KB∫HOOs °U∞HUØf. Ë±s «∞LHOb ≈̧ßU‰ ±πLúW


¢∑CLs ±u{úUÎ ±s «∞∑Id¥d «∞ºMuÍ Ë≤Ad…


¢∫d„ ́U§q ≈∞v Å∫Hw ±N∑r °U∞Lu{uŸ. Ë¥LJs


«ß∑ªb«Â ≤Ad«‹ «∞∑∫d„ «∞FU§q °MHf ©d¥IW


«ß∑ªb«Â ≤Ad«‹ «_≤∂U¡, Ë«∞B∫Hw «∞LN∑r °U∞∂Kb


«∞LFMw ∞s ¥πb ÅFu°W ≠w ¢∫u¥q ≤Ad… ¢∫d„


´U§q ≈∞w ±u{uŸ ≈î∂U̧Í. Ë«©K∂u« ±s Å∫Hw


±MUÅd √Ê ¥DKV ¢FKOIUÎÓ ±s «∞∫Ju±W «∞LFMOW √Ë ±s


ßHU̧¢NU ∞b¥Jr. Ë«∞IKo «∞cÍ ¢∂b¥t ËßUzq «ùö́Â


¥LJs √Ê ¥COn «∞J∏Od ≈∞v «∞CGj «∞L∂cË‰ ≠w


•U∞W ±FOMW.


k«∞∂U•Y/«∞LMU{q ≠w «_±U≤W «∞bË∞OW.


°Fi ËßUzq «ùö́Â ¢HCq «∞∫b¥Y ≈∞v ò«∞ª∂Odå,


Ë́d÷ ∞IU¡ ±l «∞∂U•Y/«∞LMU{q ≠w «_±U≤W


«∞bË∞OW ßOCLs «∞∑GDOW «ùö́±OW îUÅW °Fb


«∞Fuœ… ±s ±Q±u¸¥W √Ë Ë≥u °LuÆl «_•b«À. Ë≈–«


ØUÊ ∞bÈ «∞HdŸ ≥U¢n °LJ∂d Åu‹ ¥LJMJr ¢d¢OV


±R¢Ld Å∫Hw ±BGd ∞Fbœ ±s «∞B∫HOOs ́Kv


«∞NU¢n ±l °U•Y «_±U≤W «∞bË∞OW. ØLU ¥LJMJr


ßR«‰ «∞∂U•Y/«∞LMU{q ́s °OU≤U‹ ́s «_≠d«œ ≠w


«∞∂Kb «∞LFMw «∞c¥s ¥JuÊ ±s «∞LHOb ∞KB∫HOOs


´Lq ∞IU¡«‹ ±FNr, îUÅW ≈–« ØU≤u« ¥MuËÊ “¥U̧…


«∞∂Kb «∞LFMw ∞J∑U°W ±u{uŸ.


¢MºOo «∞MAU◊ «ù´ö±w ±l


«∞GOd


ËßUzq «ùö́Â «∞L∫KOW ≥w «_Ø∏d Æd«¡… √Ë


±AU≥b… √Ë «ß∑LÚUÎ ≠w «∞J∏Od ±s «∞Lπ∑LFU‹,


Ë≥w «∞∑w ¢∫bœ ±u«Æn «∞πLÚU‹ «∞L∫KOW, Ë∞NU


œË¸ ±dØeÍ Øc∞p ≠w °MU¡ ßLFW ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ØLMELW ¢F∑Lb ́Kv §Nuœ √́CUzNU


Ë¢FDw «∞πLOl ≠dÅW «ô≤GLU” ≠w ≤CU‰ •Iu‚


«ù≤ºUÊ. Ë∞c∞p ¥∑u§V ́Kv ±MºIw «∞∫Lö‹


Ë̈Od≥r ¢AπOl «∞LπLúU‹ «∞L∫KOW ́Kv «∞FLq


±l ËßUzq «ùö́Â Ë¢u≠Od «∞LNU̧«‹ Ë«∞Lu«̧œ


∞c∞p.


Æb±u« «_œ∞W


°Fb ≤NU¥W Øq •LKW «§LFu« ±KHUÎ


¥∫uÍ Øq ±u«œ «∞b́U¥W «∞∑w


¢∫IIX ́Kv «∞Lº∑uÈ «∞u©Mw


Ë«∞L∫Kw Ë√̧ßKuÁ ±l îDU»


±d≠o ∞ºHOd «∞∂Kb «∞LFMw


Ë∞KLºRË‰ «∞Lª∑h. Ë≥c« Æb


¥b≠l «∞ºHU̧… ≈∞v ±IU°K∑Jr ≈Ê ∞r


¢Js ≠FKX ±s Æ∂q, ØLU √Ê –∞p


¥FDONr «∞b∞Oq «∞IU©l ́Kv


«≥∑LUÂ «∞d√Í «∞FUÂ ËÆKIt. Øc∞p


±s «∞LHOb ≈̧ßU‰ ±Kn ±LU£q


≈∞v Ë“¥d «∞ªU̧§OW ́MbØr.


Å̧b ËßUzq «ùö́Â


«©K∂u« ±s √́CU¡ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW √Ê ¥º∑LFu« √Ë ¥AU≥bË« °d«±Z ±FOMW, Ë√Ê ¥Id√Ë« Å∫HUÎ √Ë


±πö‹ ±FOMW, Ë¥HOb ≥c« «∞dÅb ∞ußUzq «ùö́Â °BHW îUÅW ́Mb±U ¢Bb¸ËÊ ≤Ad… √≤∂U¡ √Ë ¢FIbËÊ


±R¢Ld«Î ≈́ö±OUÎ.


Ë≠w «∞EdË· «∞FUœ¥W ¥LJMJr √Ê ¢DK∂u« ±MNr √Ê ¥∂∫∏u« ́s (Ë¥IBu« √Ë ¥ºπKu«) √¥W ≈®U̧… ôßr


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW, √Ë ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ √Ë ∞∂Kb«Ê ±FOMW, √Ë _Í ¢GOd«‹ ßOUßOW ≥U±W ≠w °öœØr ±∏q


¢FOOMU‹ §b¥b… ≠w «∞∫Ju±W. Ë≤Ed«Î _Ê ËÆX «_ĆU¡ £LOs ≠FKOJr √Ê ¢Ad•u« ∞Nr √≥LOW «∞LFKu±U‹


ËØOn ß∑M∑HFuÊ °NU. Øc∞p ±s «∞LNr «ô•∑HUÿ °Q̧®On ±MEr ∞∫Hk ≥cÁ «∞LFKu±U‹.







œ∞Oq «∞∫Lö‹ - ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW 180


l≤BUz̀


l√́bË« œ∞OöÎ ∞KLπLúU‹ ¥∑CLs §e¡«Î ́s


«∞FLq ±l ËßUzq «ùö́Â, ËÆb √́b ≠dŸ ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW °U∞LLKJW «∞L∑∫b… œ∞OöÎ ±L∑U“«Î ∞FLq


«∞LπLúU‹ «∞L∫KOW ±l «∞B∫U≠W, ËÆb ¥JuÊ


±MUß∂UÎ ∞KFLq °t ≠w °öœØr °Fb ́Lq °Fi


«∞∑Fb¥ö‹. Ë¥LJs «∞∫Bu‰ ́Kv ≤ºa ́OMW ±s


«∞LJ∑V «∞B∫Hw ∞HdŸ «∞LLKJW «∞L∑∫b….


l¸¢∂u« œË¸«‹ ¢b¸¥∂OW ∞KFLq ±l ËßUzq


«ùö́Â, ËØ∏Od«Î ±U ¥∂bÍ «∞B∫HOuÊ «∞LMUÅdËÊ


ßFUœ¢Nr ∞KLAU̧ØW ≠w ́Lq ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


°NcÁ «∞Dd¥IW. Ë¥LJs √Ê ¥ALq «∞∑b¸¥V «ü¢w:


i«∞∑Fd· ́Kv ËßUzq «ùö́Â, Ë«∞Lu§uœ


±MNU ±∫KOUÎ, ËØOHOW ́Lq «∞B∫HOOs.


iØ∑U°W «∞MAd«‹ «ùö́±OW, Ë«î∑OU̧


«∞e«Ë¥W «∞B∫O∫W, ËË{l «∞LFKu±U‹ «∞NU±W √ËôÎ.


i«∞∑b¸¥V ́Kv ́Ib «∞KIU¡«‹ ≠w


«∞∑KOHe¥uÊ Ë«ù–«́W


l≈{U≠W «Æ∑d«•U‹ Ë±u«œ °AQÊ ËßUzq


«ùö́Â ≠w ¢πNOe«‹ «∞∫Lö‹ ∞KLπLúU‹.


l¢u≠Od ±ºuœ«‹ ∞MAd«‹ ≈́ö±OW ∞Kb´U¥W


_•b«À «∞∫Lö‹ √Ë °b«¥∑NU ∞KLπLúU‹.


l¢u≠Od «Æ∑d«•U‹ ∞Lu{úU‹ Æb ¢N∑r °NU


ËßUzq «ùö́Â «∞L∫KOW «∞Lª∑KHW.


«∞dÅb Ë«∞∑IOOr


≈Ê ̧Åb Ë¢IOOr «∞FLq «ùö́±w Æb ¥JuÊ ±∫öÎ


∞Kªö·. ≠Ls «∞LLJs ≈–« ¢u≠d‹ «∞Lu«̧œ √Ê


¢Fd≠u« ±Ib«̧ «∞∑GDOW «ùö́±OW «∞∑w •BK∑r


´KONU, Ë∞Js ±s «_ÅFV Ø∏Od«Î ¢Ib¥d ±U ≈–« ØUÊ


«_£d «∞cÍ ØM∑r ¢d¥bË≤t Æb ¢∫Io.


ËÆb ¢∑u≠d îb±W ¢πU̧¥W ∞dÅb «ùö́Â


(Ë¥Fd· «∞B∫HOuÊ «∞L∫KOuÊ ≈Ê ØU≤X ≥cÁ


«∞ªb±W ±∑u≠d…), Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ¥LJs ©KV


Å̧b ÆDÚU‹ ±FOMW ±s ËßUzq «ùö́Â Ë¢u≠Od


≤ºa ËÆBUÅU‹ •u‰ ́bœ ±s «∞Lu{úU‹ ±∏q


«∞∑IU̧¥d °AQÊ •Iu‚ «ù≤ºUÊ √Ë ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW. Ë¥LJs Øc∞p √Ê ¥DKV ±s √́CU¡


«∞LMELW √Ê ¥Iu±u« ≥r °U∞dÅb ØußOKW °b¥KW.


Ë¥∫∑UÃ «∞∑IOOr ≈∞v Æb¸ ±s ̧Åb ËßUzq
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األمم املتحدة


 يولد مجيع الناس متمتعني بحقوق متساوية غري قابلة للترصف 
وحريات أساسية.


 وقــد التـزمت األمـم املتحـدة بدعـم وتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان 
 لكـل فـرد. وينبـع هــذا االلتـزام مـن ميثـاق األمـم املتحـدة الذي يؤكـد مـن جديـد 


إيامن شعوب العامل بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة اإلنسان وقيمته.
 ويف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ذكرت األمم املتحدة بعبارات واضحة وبسيطة 


احلقوق التي يتمتع هبا كل فرد بالتساوي مع غريه.
أنت صاحب هذه احلقوق.


إهنا حقوقك.
 اعرف حقوقك، وساعد يف الدعوة هلا والدفاع عنها من أجلك أنت


ومن أجل الناس إخوانك.


الديباجة


أعضاء  مجيع  يف  املتأصلة  بالكرامة  االعتراف  كان  ملا 
أساس  هو  الثابتة  املتساوية  وحبقوقهم  البشرية  األسرة 


احلرية والعدل والسالم يف العامل،


أفضيا  قد  وازدراؤها  اإلنسان  تناسي حقوق  وملا كان 
إىل أعمال مهجية آذت الضمري اإلنساين. وكــان غاية 
ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عامل يتمتع فيه الفرد حبرية 


القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة،


وملا كان من الضروري أن يتوىل القانون محاية حقوق 
التمرد على  األمر إىل  املرء آخر  اإلنسان لكيال يضطر 


االستبداد والظلم،


وملا كان من اجلوهري تعزيز تنمية العالقات الودية بني 
الدول،


يف  أكدت  قـد  املتحـدة  األمـم  شعـوب  كــانت  وملا 
األساسية  اإلنسان  حبقوق  إمياهنا  جديد  مـن  امليثاق 
مـن  والنسـاء  للرجـال  وبـما  وقـدره  الفـرد  وبكرامة 
بالرقي  تدفع  أن  على  أمرها  متساوية وحزمت  حقوق 
احلياة يف جو من  ترفع مستوى  وأن  قدمًا  االجتماعي 


احلرية أفسح،


مع  بالتعاون  تعهدت  قد  األعضاء  الدول  كانت  وملا 
األمم املتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق اإلنسان 


واحلريات األساسية واحترامها،
وملا كان لإلدراك العام هلذه احلقوق واحلريات األمهية 


الكربى للوفاء التام هبذا التعهد،
فإن اجلمعية العامة


تنادي هبذا
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان على أنه املستوى املشترك 


حىت  واألمم  الشعوب  كافة  تستهدفه  أن  ينبغي  الذي 
يسعى كل فرد وهيئة يف املجتمع، واضعني على الدوام 
هذه  احترام  توطيد  إىل  أعينهم،  نصب  اإلعالن  هذا 
واختاذ  والتربية  التعليم  طريق  عن  واحلريات  احلقوق 
إجراءات مطردة، قومية وعاملية، لضمان االعتراف هبا 
ومراعاهتا بصورة عاملية فعَّالة بني الدول األعضاء ذاهتا 


وشعوب البقاع اخلاضعة لسلطاهنا.


املادة 1


يولد مجيع الناس أحرارًا متساوين يف الكرامة واحلقوق، 
بعضهم  يعامل  أن  وعليهم  وضمريًا،  عقاًل  وهبوا  وقد 


بعضًا بروح اإلخاء.


املادة 2


لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات   -  1
كالتمييز  متييز،  أي  دون  اإلعالن،  هذا  يف  الواردة 
بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو 
الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطين أو 
االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر، دون 


أية تفرقة بني الرجال والنساء.


متييز  أي  هنـاك  يكـون  فلـن  تقـّدم  عمـا  وفضـاًل   -  2
أساسـه الوضـع السيـاسي أو القانـوين أو الـدويل للبلـد أو 
البقعة اليت ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك 
باحلكم  متمتع  أو غري  الوصاية  أو حتت  البقعة مستقاًل 


الذايت أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود.


املادة 3


لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه.


املادة 4


وحيظر  شخص.  أي  استعباد  أو  استرقاق  جيوز  ال 
االسترقاق وجتارة الرقيق بكافة أوضاعهما.


املادة 5


ال يعرَّض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت 
القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة.


املادة 6


يعترف بشخصيته  أينما وجد احلق يف أن  إنسان  لكل 
القانونية.


املادة 7


التمتع  يف  احلق  وهلم  القانون  أمام  سواسية  الناس  كل 
حبماية متكافئة منه دون أية تفرقة، كما أن هلم مجيعًا 
احلق يف محاية متساوية ضد أي متييز ُيخل هبذا اإلعالن 


وضد أي حتريض على متييز كهذا.


املادة 8


الوطنية  املحاكم  إىل  يلجأ  أن  يف  احلق  شخص  لكل 
إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على احلقوق األساسية 


اليت مينحها له القانون.


املادة 9


نفيه  أو  حجزه  أو  إنسان  أي  على  القبض  جيوز  ال 
تعسفًا.


املادة 10


لكل إنسان احلق، على قدم املساواة التامة مع اآلخرين، 
نظرًا  نزيهة  مستقلة  حمكمة  أمام  قضيتــه  تنظـر  أن  يف 
عاداًل علنيًا للفصل يف حقوقه والتزاماته وأية هتمة جنائية 


ُتوّجه إليه.


املادة 11


كل شخص مّتهم جبرمية يعترب بريئًا إىل أن تثبت   -  1
الضمانات  فيها  له  تؤّمن  علنية  مبحاكمة  قانونًا  إدانته 


الضرورية للدفاع عنه.
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األنباء واألفكار وتلّقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون 
تقيد باحلدود اجلغرافية.


املادة 20


لكل شخص احلق يف حرية االشتراك يف اجلمعيات   -  1
واجلماعات السلمية.


ال جيوز إرغام أحد على االنضمام إىل مجعية ما.  -  2


املادة 21


الشؤون  إدارة  يف  االشتراك  يف  احلق  فرد  لكل   -  1
خيتارون  ممثلني  بواسطة  وإما  مباشرة  إما  لبالده  العامة 


اختيارًا حرًا.
تقّلد  يف  لغريه  الذي  احلق  نفس  شخص  لكل   -  2


الوظائف العامة يف البالد.
احلكومة،  سلطة  مصدر  هي  الشعب  إرادة  إن   -  3
جتري  دورية  نزيهة  بانتخابات  اإلرادة  هذه  عن  ويعرب 
بني  املساواة  قدم  وعلى  السري  االقتراع  أساس  على 
حرية  يضمن  مماثل  إجراء  أي  حسب  أو  اجلميـع، 


التصويت.


املادة 22


لكل شخص بصفته عضوًا يف املجتمع احلق يف الضمانة 
القومي  املجهود  بوساطة  حتقق  أن  ويف  االجتماعية 
ومواردها  دولة  كل  ونظم  يتفق  ومبا  الدويل  والتعاون 
غىن  ال  اليت  والتربوية  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق 


عنها لكرامته وللنمو احلر لشخصيته.


املادة 23


لكل شخص احلق يف العمل، وله حرية اختياره   -  1
من  احلماية  حق  له  أن  كما  مرضية  عادلة  بشروط 


البطالة.
متساٍو  أجٍر  يف  احلق  متييز  أي  دون  فرد  لكل   -  2


للعمل.
لكل فرد يقوم بعمل احلق يف أجر عادل مرض   -  3
يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان تضاف 


إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية االجتماعية.
لكل شخص احلق يف أن ينشئ وينضم إىل نقابات   -  4


محاية ملصلحته.


املادة 24


الفراغ،  أوقات  ويف  الراحة،  يف  احلق  شخص   لكل 
وال سيما يف حتديد معقول لساعات العمل ويف عطالت 


دورية بأجر.


املادة 25


لكل شخص احلق يف مستوى من املعيشة كاف   -  1
للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته، ويتضمن 
ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك 
اخلدمات االجتماعية الالزمة، وله احلق يف تأمني معيشته 


أو  عمل  أداء  جراء  من  شخص  أي  ُيدان  ال   -  2
يعترب جرمًا  ذلك  إذا كان  إاّل  أداء عمل  عن  االمتناع 
وفقًا للقانون الوطين أو الدويل وقت االرتكاب، كذلك 
ال توقع عليه عقوبة أشد من تلك اليت كان جيوز توقيعها 


وقت ارتكاب اجلرمية.


املادة 12


أو  اخلاصة  حياته  يف  تعسفي  لتدخل  أحد  يعرَّض  ال 
أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت على شرفه 
ومسعته. ولكل شخص احلق يف محاية القانون من مثل 


هذا التدخل أو تلك احلمالت.


املادة 13


لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل إقامته داخل   -  1
حدود كل دولة.


حيق لكل فرد أن يغادر أية بالد مبا يف ذلك بلده   -  2
كما حيق له العودة إليه.


املادة 14


لكل فرد احلق أن يلجأ إىل بالد أخرى أو حياول   -  1
االلتجاء إليها هربًا من االضطهاد.


ال ينتفع هبذا احلق من قدم للمحاكمة يف جرائم   -  2
املتحدة  األمم  أغراض  تناقض  ألعمال  أو  سياسية  غري 


ومبادئها.


املادة 15


لكل فرد حق التمتع جبنسية ما.  -  1
أو  تعسفًا  من جنسيته  ال جيوز حرمان شخص   -  2


إنكار حقه يف تغيريها.


املادة 16


للرجل واملرأة مىت بلغا سن الزواج حق التزوج   -  1
الدين،  أو  اجلنس  بسبب  قيد  أي  دون  أسرة  وتأسيس 
وعند  قيامه  وأثناء  الزواج  عند  متساوية  حقوق  وهلما 


احنالله.
ال يربم عقد الزواج إاّل برضى الطرفني الراغبني   -  2


يف الزواج رضى كاماًل ال إكراه فيه.
األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع   -  3


وهلا حق التمتع حبماية املجتمع والدولة.


املادة 17


لكل شخص حق التملك مبفرده أو باالشتراك مع   -  1
غريه.


ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفًا.  -  2


املادة 18


لكل شخص احلق يف حرية التفكري والضمري والدين، ويشمل 
اإلعراب  وحرية  عقيدته،  أو  ديانته  تغيري  حرية  احلق  هذا 
الشعائر ومراعاهتا، سواء  وإقامة  بالتعليم واملمارسة  عنهما 


أكان ذلك سرًا أم جهرًا، منفردًا أم مع اجلماعة.


املادة 19


ويشمل  والتعبري،  الرأي  حرية  يف  احلق  شخص  لكل 
هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء 


يف حاالت البطالة واملرض والعجز والترمل والشيخوخة 
لظروف  نتيجة  العيش  وسائل  فقدان  من  ذلك  وغري 


خارجة عن إرادته.
لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة ورعاية خاصتني.   -  2
وينعم كل األطفال بنفس احلماية االجتماعية سواء أكانت 


والدهتم ناجتة عن رباط شرعي أم بطريقة غري شرعية.


املادة 26


يكون  أن  وجيب  التعلم،  يف  احلق  لكل شخص   -  1
التعليم يف مراحله األوىل واألساسية على األقل باملجان، 
وأن يكون التعليم األّويل إلزاميًا وينبغي أن يعمم التعليم 
الفين واملهين، وأن ييسر القبول للتعليم العايل على قدم 


املساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
جيب أن هتدف التربية إىل إمناء شخصية اإلنسان   -  2
واحلريات  اإلنسان  احترام  تعزيز  وإىل  كاماًل،  إمناًء 
األساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع 
زيادة  وإىل  الدينية،  أو  العنصرية  واجلماعات  الشعوب 


جمهود األمم املتحدة حلفظ السالم.
تربيــة  نــوع  اختيــار  يف  األول  احلـق  لآلبــاء   -  3


أوالدهم.


املادة 27


يف  حرًا  اشتراكًا  يشترك  أن  يف  احلق  فرد  لكل   -  1
حياة املجتمع الثقايف ويف االستمتاع بالفنون واملسامهة 


يف التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه.


واملادية  األدبية  املصاحل  احلق يف محاية  فرد  لكل   -  2
املترتبة على إنتاجه العلمي أو األديب أو الفين.


املادة 28


لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق 
هذا  يف  عليها  املنصوص  واحلريات  احلقوق  مبقتضاه 


اإلعالن حتققًا تامًا.


املادة 29


يتاح  الذي  املجتمع  على كل فرد واجبات حنو   -  1
فيه وحده لشخصيته أن تنمو منوًا حرًا كاماًل.


خيضـع الفـرد يف ممارسـته حقوقــه وحرياتــه لتلك   -  2
االعتراف  لضمان  فقط،  القانون  يقررها  اليت  القيود 
حبقـوق الغري وحرياتــه واحترامهــا ولتحقيـق املقتضيات 
العادلة للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق يف جمتمع 


دميقراطي.
ال يصح حبال من األحوال أن متارس هذه احلقوق   -  3


ممارسة تتناقض مع أغراض األمم املتحدة ومبادئها.


املادة 30


ليــس يف هـذا اإلعــالن نص جيــوز تأويلــه على أنـه خيــّول 
لدولــة أو مجاعــة أو فـرد أي حق يف القيام بنشاط أو تأدية 


عمل يهدف إىل هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه.


إدارة شؤون اإلعالم باألمـم املتحـدة


للحصول على مزيد من املعلومات
www.ohchr.org/english/issues/education/training/udhr.htm 


www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/index.asp
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  الواليات المواضيعية


 8002أغسطس /آب 1


اسم المكّلف بوالية وبلده 
  المنشأ


 تم إنشاء الوالية  تم تمديد الوالية
  الوالية/المنصب


 في بموجب  في  بموجب


السيدة راكيل رولنيك 
 (الربازيل)


 القرار


6/27 


ق سلحقوق اقاسنان  جمل
 (ملدةقثالثقسن ات)


 القرار 7002


 2000/9ق


 اسنان  ل سلجنةقوق اق


 


2000  


 


ققلنكنااملقررقاخل صقاملعينقب حلققيفق
كعنصرقمنقعن صرقاحلققيفقققالالئق


منت ىقمعيشيقمن سبقوقاحلققيفق
 التمييزقيفقهذاقاجمل لعدمق


 :املقررق-الرئيح


ق(اجلزائر)النيدةقم ي قسه سليققق


 (الن يد)النيدقج قفرااحقق


جب رق.قالنيدقج رجق ق
ق(قاجلمه ريةقققالعربيةقالن رية)


النيدةقإيرين قزالتينك قق
ق(روم اي )


النيدقرالنت  قمي سلت  ق
 (ج م يك )ات سليف رد


 القرار


 2003/30ق


ل سلجنةقوق اقاسنان  ق
ق(ةقثالثقسن اتملد)


 


 القرار 7002


 2002/68ق


 ل سلجنةقوق اقاسنان  


 


ب ملنحدرينققالفريققالع ملقاملعينققق 7007
 منقأص لقأفريقية
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 :املقررق-الرئيحق


النيدةقم ا يالقك رمين قك سرتي سل ق
ق(قي اسب ا)


النيدقش هنيقس ردارقع سليقق
ق(قب كنت  )


النيدقم سلكقاحل جقس وقق
ق(الننغ ل)


ق(روسي )النيدقآسال قأب شيدزق


النيدقروبريت قج ريت  قق
 (تشي سلي)


 سلحقجملق4/6القرارق
ملدةق)وق اقاسنان  ق
 (ثالثقسن ات


 1991/42 القرار 7002


 ل سلجنةقوق اقاسنان  


 


ب الوتج زقالفريققالع ملقاملعينقق 1991
 التعنفي


السيدة نجاة مجيد مّّل 
 (المغرب)


 سلحقجملق12/2القرارق
ملدةق)قوق اقاسنان  
 (ثالثقسن ات


  1990/68 القرارق 7002


 ل سلجنةقوق اقاسنان  


يعقباملقررقاخل صقاملعينقمبنألةق 1990
واستغالهلمقيفقالبغ ءقويفقققاألطف ل


 امل ادقاخل سليعة


السيد فيرون منوز فيّللبوس 
 (كوستاريكا)


 سلحقجملق4/2القرارق
ملدةق)قوق اقاسنان  
 (ثالثقسن ات


 1992/ق22القرار 7002


 ل سلجنةقوق اقاسنان  


 التع سليمصقاملعينقب حلققيفقاملقررقاخل  1992


 :املقررق-الرئيح


ك رك يراققالسيد سانتياغو ق
 (املكنيك)ك بيزتقق


 سلحقجملق17/2القرارق
ملدةق)قوق اقاسنان  
 (ثالثقسن ات


 70القرارق ق7002


 (XXXVI)ق


 ل سلجنةقوق اقاسنان  


الختف ءققااملعينقحب التقالفريققالع ملق ق1920
 القنريقأوقغريقالط عي
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جن بأق)النيدقجريميقس ركنيقق
ق(فريقي 


ق(قكرواتي )النيدقدارك قغ ت سليشرقق


 رس ينققققققققققالنيدقسعيدقرج ئيقخق
  (مجه ريةققإيرا قاسنسالمية)


 (كندا)ت يبق.قالنيدقستيفنقجق


) السيد فيليب ألستور 
 (أستراليا


 سلحقجملق2/2القرارق
ملدةق)قوق اقاسنان  
 (ثالثقسن ات


 23/1927القرارق 7002


 ل سلجنةقوق اقاسنان  


حب التقاسنعدامققاملقررقاخل صقاملعينق 1927
خ رجقالقض ءقأوقبإجراءاتقم جزةقق


 أوقتعنف  ق


السيدة ماريا ماجدلينا سبلفيدا 
 (تشيلي)كارمونا 


 سلحقجملق11/2القرارق
ملدةق)قوق اقاسنان  
 (ثالثقسن ات


 73/1992القرارق 7002


 ل سلجنةقوق اقاسنان  


اخلبريقاملنتقلقاملعينقمبنألةقوق اقق 1992
 الفقرقاملدقعاسنان  قوق


 سلحقجملق7/6القرارق السيد أوليفيي دي سشوتر
ملدةق)قوق اقاسنان  
 (ثالثقسن ات


 10/7000القرارق 7002


 ل سلجنةقوق اقاسنان  


 لغذاءااملقررقاخل صقاملعينقب حلققيفق 7000


 سلحقجملقق4/2القرار (زامبيا)السيد سيفاس لمينا 
ملدةق)قوق اقاسنان  
 (ثالثقسن ات


 82/7000القرارق 2008


 ل سلجنةقوق اقاسنان  


آث رقسي س تقباخلبريقاملنتقلقاملعينقق 2000
اسنصالحقاالقتص ديقوالدي  ق


اخل رجيةقع سلىقالتمتعقبك ملقوق اقق
اسنان  ،قوالسيم قاحلق اقاالقتص ديةق


 ققواالجتم عيةقوالثق فية


السيد فرانك الرو لوي 
 (ّلغوانتيم)


املقررقاخل صقاملعينقبتعزيزقومح يةق 1992 43/1992القرارق 7002 ق26/2القرار
 وريةقالرأيقوالتعبرياحلققيفق
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ق سلحقوق اقاسنان  جمل
 (ملدةقثالثقسن ات)


 ل سلجنةقوق اقاسنان  


السيدة أسماء 
 ( تانباكس)جاهنجير


 22/6القرارق


 سلحقوق اقجملقق
ملدةقثالثق)قاسنان  


 (سن ات


 ق70/1926القرارق ق7002


ق


 ل سلجنةقوق اقاسنان  


حبريةقالدينقأوققاملقررةقاخل صةقاملعنيةقق 1926
 قاملعتقد


 79/6القرارق (الهند)السيد آناند غروفر 


 سلحقوق اقجملقق
ملدةقثالثق)قاسنان  


 (سن ات


 21/7007القرارق 7002


قققل سلجنةقوق اقاسنان  
 (ملدةقثالثقسن ات)


املقررقاخل صقاملعينقحبققكلقإان  ق 7007
يفقالتمتعقبأع سلىقمنت ىقممكنقمنق


 البدايةقوالعق سليةقالصحة


السيدة مارغريت سيكاجي 
 ا(أوغاندا)


 2/2القرارق


 سلحقوق اقجملقق
ملدةقثالثق)قاسنان  


 (سن ات


 61/7000قرارقال 7002


 قققل سلجنةقوق اقاسنان  


املمث سلةقاخل صةقلألمنيقالع مقاملعنيةقق 7000
 عنقوق اقاسنان  حب لةقاملدافعنيق


السيد ليندرو ديسبوي 
 (أرجنتينا)


 6/2القرارق


 سلحقوق اقجملقق
ملدةقثالثق)قاسنان  


 (سن ات


 41/1994القرارق 7002


 قققل سلجنةقوق اقاسنان  


 ستقاللقالقض ةقباملقررقاخل صقاملعينق 1994
 واحمل مني


الواليات )السيد جام انايا 
 (المتحدة األمريكية


 17/6القرارق


 سلحقوق اقجملقق


 32/7001القرارق 7002


 قققل سلجنةقوق اقاسنان  


املقررقاخل صقاملعينقحب لةقوق اقق 7001
اسنان  قواحلري تقاألس سيةقل سلنك  قق


 األص سليني
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ملدةقثالثق)قان  اسن
 (سن ات


 27/6القرارق (سويسرا)السيد والتر كالين 


 سلحقوق اقجملقق
ملدةقثالثق)قاسنان  


 (سن ات


 33/7004القرارق ق7002


قاسنان  قل سلجنةقوق ا
 (ققملدةقسنتني)


ممثلقاألمنيقالع مقاملعينقحبق اق 7004
 ل سلمشردينقداخ سلي  قسنان  ققا


يلقبرادوقققققققالنيدقخ سيقغ مزقد
 (إسب اي )


النيدةقجن ةقاحلج جيقق
ق(اجلم هرييةقالعربيةقال سليبية)


النيدةقآم داقبن فيدسقديقبرييزققققققققق
ق(ك ل مبي )


النيدقألكنندرقإيف ا فيتشقق
ق(االحت دقالروسي)ايكيتنيقققق


 (فيجي)النيدةقش يينت قمشيمقق


 71/2القرارق


 سلحقوق اقجملقق
ملدةقثالثق)قاسنان  


 (سن ات


 7/7003القرارق 7002


ل سلجنةقوق اقاسنان  ق
 (ملدةقثالثقسن ات)


ققستخدامالفريققالع ملقاملعينقمبنألةقا ق7003
املرتزقةقك سي سلةقسنع قةقمم رسةقوقق


 الشع بقيفقتقريرقاملصري


بستامانت . السيد جورج ا
 (المكسيك)


 10/2القرارق


 سلحقوق اقجملقق
ملدةقثالثق)اسنان  ق


 (سن ات


 44/1999القرارق 7002


 ل سلجنةقوق اقاسنان  ق


املقررقاخل صقاملعينقحبق اقاسنان  ق 1999
 ل سلمه جرين
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السيدة جاي مكدوغال 
 (واليات المتحدة األمريكيةال)


 6/2القرارق


 سلحقوق اقجملقق
ملدةقثالثق)قاسنان  


 (سن ات


 29/7003القرارق 7002


  ل سلجنةقوق اقاسنان  


قض ي قباخلبريةقاملنتق سلةقاملعنيةق 7003
 األق سلي ت


 24/2القرارق (كينيا)ميغاي السيدة غيتو 


 سلحقوق اقجملقق
ملدةقثالثق)قاسنان  


 (سن ات


 70/1992القرارق ق7002


 ل سلجنةقوق اقاسنان  


املقررقاخل صقاملعينقب ألشك لق ق1992
قالعنصريققوالتمييزاملع صرةقل سلعنصريةق


وكرهقاألج ابقوم قيتصلقبذلكقمنقق
 تعصب


السيدة غلنارا شاهينيان   
 (أرمينيا)


 14/6القرارق  


  سلحقوق اقاسنان  جملقق


املقررةقاخل صةقاملعنيةقب ألشك لق ق7002
ألسب بقاقمب فيه املع صرةقلالستعب دق


 وقالع اقب


قققققققققققققالسيد رودي محمد رزقي
 (أادوايني )


 3/2القرارق


 سلحقوق اقجملقق
ملدةقثالثق)قاسنان  


 (سن ات


7002 


 


ق33/7003القرار
قل سلجنةقوق اقاسنان  


 (ملدةقثالثقسن ات)


حبق اقاسنان  ققاخلبريقاملنتقلقاملعينقق 7003
 والتض منقالدويل


 السيد مارتن شينين 


 (فنلندا) 


 72/6القرارق


 سلحقوق اقجملقق
ملدةقثالثق)قاسنان  


 (سن ات


قق20/7003القرار 7002
قل سلجنةقوق اقاسنان  


 (ملدةقثالثقسن ات)


املقررقاخل صقاملعينقبتعزيزقوق اقق 7003
مك فحةقاسنان  قومح يته قيفقسي اق


 اسنره ب


قق22/1923القرار 7002 2/2القرارق السيد مانفريد نواك 
 ل سلجنةقوق اقاسنان  


قلتعذيبااملقررقاخل صقاملعينقمبنألةق 1923
وغريهقمنقضروبقاملع م سلةقأوقالعق بةقق
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 سلحقوق اقجملقق (النمن )ق
ملدةقثالثق)قاسنان  


 (سن ات


 الق سيةقأوقالالإان ايةقأوقاملهينة


 السيد أوكيشيكوو إبيانو


 (نيجيريا) 


 12/7004القرار


ل سلجنةقوق اقق
 قاسنان  


 21/1993القرار 7004


 قل سلجنةقوق اقاسنان  ق


املقررقاخل صقاملعينقب آلث رقالض رةقق 1993
لنقلقوطمرقاملنتج تقوالنف ي تق


واخلطرةقبص رةقغريقمشروعةقالنميةق
 ع سلىقالتمتعقحبق اقاسنان  


 السيدة جوي نوزي ازيلو  


 (نيجيريا) 


 17/2القرارق


وق اق سلحقجملقق
ملدةقثالثق)قاسنان  
 (سن ات


 110/7004القرار 7002


 قل سلجنةقوق اقاسنان  ق


املقررةقاخل صةقاملعنيةقب سنجت رققققققققق 7004
ب ألشخ ص،قوالسيم قالنن ءق


 واألطف ل


الواليات ) السيد جون روغي 
 (تحدة األمريكيةالم


 2/2القرارق


 سلحقوق اقجملقق
ملدةقثالثق)قاسنان  
 (سن ات


 69/7003القرار 7002


ل سلجنةقوق اقاسنان  قق
 (ملدةقسنتني)


املمثلقاخل صقلألمنيقالع مقبشأ ق 7003
لع برةققوق اقاسنان  قواملؤسن تقا


ل سلحدودقال طنيةقوغريه قمنقشرك تق
 األعم ل


 السيدة ياكين إيرترك


 (تركيا) 


 74/2القرارق


 سلحقوق اقجملقق
ملدةقثالثق)قاسنان  
 (سن ات


 43/1994القرار 7002


 ل سلجنةقوق اقاسنان  قق


املقررةقاخل صةقاملعنيةقمبنألةقالعنفققق 1994
 وع اقبهقضدقاملرأةقوأسب به


قرارقجم سلحقوق اق . . .
ملدةق)ق77/ق2االان  ق


 (سن اتق2


اخلبريقاملنتقلقاملعىنقمبنألهقالتزام تق 2008
وق اقاالان  قذاتقالص سلةق


ب حلص لقع سلىقمي هقالشربقاملضم اهق
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 ومرافققالصرفقالصحي


  


 








 اإلطار القانوني الدولي لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: الفصل األول
 
 
 


 األسئلة األساسية
 ما هو تعريف العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؟ 
  التي تنطبق على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؟ االنسانما هي حقوق 
 ما هي التزامات الدول تجاه العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؟ 
 
 
 المقدمة . ١
 


ويدفع الوعد بظروف عمل وعيش الئقين . يشكل العمال المهاجرون طرفًا حيويًا في االقتصاد العالمي
 .حركة العمال الدولية، الرجال والنساء على حد سواء، إلى البحث عن فرص في دول أخرى


 
إيجاد عمل الئق في يمكن أن توفر هجرة العمالة فرصًا قيمة للكثير من الناس غير القادرين على 


وبإمكان الهجرة كذلك أن تعزز البنية الثقافية . بلدانهم، أو الذين ال خيار أمامهم سوى مغادرة بلدهم
 .واالقتصادية واالجتماعية والمدنية والسياسية في بلدان المنشأ والمقصد على السواء


 
إن لم تكن حقوق العمال المهاجرين  بيد أن أثمان هجرة اليد العاملة البشرية قد تفوق منافعها، ال سيما


 .وما برحت األثمان البشرية تشكل مصدر قلق أساسي داخل الدول وفي ما بينها. محمية
 


إن العمال المهاجرين أكثر عرضة لسوء معاملة أرباب العمل والمسؤولين الحكوميين من غيرهم في 
والعمال بين التمييز والعمل في ظل ظروف  االنسانوتتراوح انتهاكات حقوق . البلدان المرسلة والمستقبلة


االغتصاب  ناهيك عنخطرة من جهة، واالبتزاز واالحتجاز التعسفي والترحيل والعنف من جهة أخرى، 
 .والقتل


 
إذ أنهن يواجن التمييز على . االنسانر العامالت المهاجرات األكثر عرضًة النتهاكات حقوق ُتعتبو 


 .حماية المعمول بها في أماكن العمل المتاحة لهن، كالعمل في المنازلأصعدة متعددة ونقصًا عامًا في ال







 
تتضمن العوامل المساهمة في األساليب المنهجية المتبعة في انتهاك حقوق العمال المهاجرين، التي قد 
تقيد إمكانية وصول الضحايا إلى سبل إصالح فّعالة، المواقف العامة السلبية تجاههن، والحواجز اللغوية، 
وسبل الهجرة التقييدية، والحماية القانونية الضعيفة، ونقص الوعي، وضعف سيادة القانون واالفالت من 


 .العقاب لمرتكبي االنتهاكات
 


المؤثرة على العمال المهاجرين المتزايدة أعدادهم باتت ملّحة،  االنسانعلى الرغم من أن مشاكل حقوق 
اإلرادة القانونية الدولية، وفي حاالت كثيرة غياب لمعايير المتعلقة باناك نقص عام في المعرفة قى هبي


وُتعتَبر المعايير . هذه المعايير على القوانين والسياسة والتطبيقالقدرة المؤسساتية لتطبيق السياسية أو 
من أي معاهدات أخرى خاصة بحقوق  اهلمهاجرين من المعايير األقل فهمالدولية الخاصة بالعمال ا


 .سية واتفاقيات منظمة العمل الدوليةاألسا االنسان
 


 .التي تنطبق على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم االنسانهذا الفصل معايير حقوق  يستعرض
 
 تعريف العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ٢
 


راد االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفيرد التعريف األشمل للعامل المهاجر في 
 "(.اتفاقية العمال المهاجرين)"أسرهم 


 
 :على أنه من اتفاقية العمال المهاجرين العامل المهاجر 1.2تعّرف المادة 


 
 .مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها نشاط يواصل مزاولةشخص سيزاول أو يزاول أو ...
 
العامل "، و"عامل الحدود"ت وتتضمن هذه الفئا. كذلك بين فئات مختلفة من المهاجرين ٢تمّيز المادة 


العامل الذي يعمل لحسابه "، و"المالح"، و"العامل المتجول"، و"العامل المرتبط بمشروع"، و"الموسمي
؛ وهذه فئات تم استبعادها من معايير دولية أخرى ُوضعت في الماضي، بما فيها اتفاقيات "الخاص


وينص الجزء الخامس من االتفاقية على الحقوق . منظمة العمل الدولية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين
 .التي تنطبق على هذه الفئات من العمال المهاجرين


 







العدد الكبير من العمال المهاجرين العاملين " العامل لحسابه الخاص"يشمل تعريف فئة وبشكل خاص، 
ت في جميع مناطق وتطبق هذه التعريفا 1.في مشاريع أسرية صغير يديرونها بأنفسهم أو مع أفراد أسرهم


 .العالم
 


باإلضافة إلى ذلك، تعترف االتفاقية بأن العمال المهاجرين كيانات اجتماعية ويمتد هذا االعتراف إلى 
 :تنص المادة الرابعة على التعريف التالي. االعتراف بحقوق أفراد أسرهم


 
ذين تربطهم بهم عالقة تنشأ إلى األشخاص المتزوجين من عمال مهاجرين أو ال" أفراد األسرة"يشير مصطلح 


عنها، وفقًا للقانون المطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من األشخاص المعالين الذين 
عترف بهم بصفتهم أفرادًا في األسرة وفقًا للتشريع المطبق أو االتفاقات الثنائية أو المتعددة األطراف المبرمة يُ 


  . بين الدول المعنية
 


 ما هي الحقوق التي تنطبق على العمال المهاجرين؟. ٣
 


 :للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم التالي تتضمن الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي
 


  األساسية التي تنطبق على جميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم، والتي  االنسانحقوق
 .وبموجب القانون الدولي العرفي االنسانحقوق تنص عليها المعاهدات الدولية األساسية ل


  اتفاقيات العمل والمعايير الدولية التي توفر الحماية األساسية في ما يخص المعاملة وظروف
 .العمل، والتي تنطبق على جميع العاملين بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين


  
 . وحماية مماثلة لمواطني الدولةعمومًا، يتوجب على الدول الحرص على حصول المهاجرين على معاملة 


 
 االنساناإلطار الدولي لحقوق  1.2


 
كما أنه أساس  ،2"الشعوب واألمممعيار االنجاز الدولي لكافة " االنسانالعالمي لحقوق  االعالنأصبح 


 .٨٤٩١العام  فيالذي وضع  االنساناإلطار الدولي لحقوق 
                                    


للتصديق  للحملة العالمية اللجنة التوجيهية الدولية أسرهم؛ العمال المهاجرين وأفراد حقوق جميع لحماية االتفاقية الدولية: التصديق على دليل  1
 .21. ؛ ص1222 حقوق المهاجرين؛ اتفاقية على


 .٨٤٩١ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،   2







 
بيد أن الكثير من الحقوق المنصوص . قًة ملزمًة قانوناً ككل ليس وثي االعالنبالمعنى الدقيق للكلمة، إن 


لزام إما من خالل االعتراف بها ضمن إطار القانون الدولي االعالن قد اكتسبت وضع اإلعليها في 
 .العرفي، أو من خالل إدماجها في معاهدات الحقة ملزمة قانوناً 


 
 :هي معاهدات حقوق إنسان أساسيةوتسع  االعالناليوم من  االنسانيتألف اإلطار الدولي لحقوق 


 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 المهينة أو الالإنسانية أوتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اتفاقية مناهضة ال 
 اتفاقية حقوق الطفل 
 االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
 االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري 
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 


 .وينطبق على الجميع بغض النظر عن أوضاعهم االنسانبدأ عدم التمييز أساسيًا للتمتع بحقوق يعتبر م
 


بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " التمييز"، ينطوي االنسانووفقًا للجنة حقوق 
 :على أن


 
رق أو اللون أو الجنس أو اللغة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس أي سبب كالع... 


أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير 
ذلك مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف لجميع األشخاص، على قدم المساواة، بجميع 


 .3الحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها
 


بمصطلحات عامة وقد عّرفت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التمييز عمومًا 
 .4مماثلة


 


                                    
 .٧؛ الفقرة ٨٤١٤؛ لجنة حقوق اإلنسان؛ ٨١التعليق العام رقم  3
 .٨١؛ الفقرة ٢٢٢٤؛ اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ ٢٢التعليق العام رقم  4







من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه يجب على الدول ( ١)2وعليه، تنص المادة 


وأكدت لجنة حقوق . بب من األسباباحترام وصون الحقوق المدنية والسياسية من دون تمييز ألي س


 .5االنسان كذلك أن ضمان عدم التمييز ينطبق على المواطنين وغير المواطنين على حد سواء


 
من  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التمييز من ( ٢)٢كما تحظر المادة 


أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو أي نوع كان، بما في ذلك التمييز على أساس العرق 
الرأي السياسي أو غيره، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو غير ذللك من 


 .األسباب
 


كالتمييز ) االنسانوتدعم المعاهدات األخرى عدم التمييز فيما يتعلق بشؤون محددة خاصة بحقوق 
بمن فيهم )من الناس  معينة وهشاشة وضع فئات( سري والتعذيب وسوء المعاملةالق" االختفاء"العنصري و


 (.النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة
 


. التي تتضمنها هذه االتفاقيات أيضًا على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم االنسانوتنطبق حماية حقوق 
اتفاقية العمال  لدول المصادقة علىيل حاليًا لوُيعّد هذا األمر بالتحديد مهمًا نظرًا إلى العدد الضئ


 .المهاجرين
 


 األخرى المتعلقة بالعمال المهاجرين االنسانمعاهدات حقوق  2.3 
 
تتناول أصول معاملة العمال  –ات والمبادئ واالرشادات االعالنبما في ذلك  –مجموعة من الوثائق  توجد


 :6م، وتتضمنالمهاجرين ويمكن استخدامها لتعزيز وحماية حقوقه
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها : 


o  ،البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال
 .الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالمكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 


o البحر والجو، المكمل و علق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر البروتوكول المت
 .التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية


                                    
 .٨٤١٤ان؛ ؛ اللجنة المعنية بحقوق اإلنس٨١؛ والتعليق العام رقم ٨٤١١؛ لجنة حقوق اإلنسان؛ ٨١التعليق العام رقم  5
 :؛ المفوضية السامية حقوق اإلنسان؛ راجع"المعايير الدولية األخرى  -الهجرة وحقوق اإلنسان "  6
.http://www2.ohchr.org/english/issues/migration/taskforce/standards.htm 
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  االتفاقية الخاصة بالرق واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق والمؤسسات والممارسات
 الشبيهة بالرق


 7فراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيهلأل االنسانبشأن حقوق  االعالن 
 8إعالن وبرنامج عمل ديربان 
  تقرير مفوضية األمم  -واالتجار بالبشر االنسانتوصيات المبادئ واالرشادات بشأن حقوق


 9إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي االنسانالمتحدة السامية لحقوق 
  10(٢٢٢١)للمهاجرين  االنسانالخاص بحقوق  االنسانقرار لجنة األمم المتحدة لحقوق 
  11(٢٢٢٩)قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن حماية المهاجرين. 


 
 مسؤوليات المواطنين وغير المواطنين ٣.٣


 
لكن ما إن يدخل الفرد . للدول ممارسة سيادتها الوطنية لتقرير من تسمح له بالدخول إلى أراضيها حقي


ولجميع األشخاص، بصرف النظر عن الجنسية أو . مسؤولة عن حماية حقوقهدولًة، تغدو الحكومة 
 .والعمل األساسية االنسانالعرق أو الوضع القانوني أو غيره، الحق بحماية حقوق 


 
تميز بين حقوق المواطنين وغير المواطنين وتفرض التزامات  االنسانغير أن بعض معاهدات حقوق 
وقد يشمل ذلك وجود اختالفات في التزامات . طنين وغير المواطنينمختلفة على الدول متعلقة بالموا


المهاجرين المتواجدين في الدولة بصفة قانونية من جهة والمتواجدين بصفة غير قانونية من  الدولة تجاه
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ٢١على سبيل المثال، تنطبق المادة . جهة أخرى


( الحق في حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة) ٨٢والمادة . على المواطنين فحسب( لتصويتالحق في ا)
 12.تنطبق فقط على المواطنين والمهاجرين الموجودين بصفة قانونية في الدولة


 


                                    
7  A/RES/٩٢/٨٩٩. 
 إعالن وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ ديربان، جنوب أفريقيا؛  8


٢٢٢٨. 
9 E/٢٢٢٢/١١/dAA.٨ 


10 .E/CN.٩/RES/٢٢٢١/٩٧ 
11  A/RES/١٤/٨٤٩.   
لكن . ١٨؛ ص ٢٢٨٢نحو التماسك؛ المجلس الدولي لسياسة حقوق اإلنسان؛ : وق اإلنسانالهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين وحق  12


مع االلتزامات الدولية للدول وعلى " دخول األجانب"ينبغي، كما أشارت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، أن تتماشى القيود القانونية المحلية المعنية بـ 
 .٨٨و  ٩. ؛ الفقرتين٨٤٤٤؛ ٢٧التعليق العام رقم : راجع. تكون متماشية مع بقية حقوق العهد أن( ١) ٨٢أي قيود على الحق بموجب المادة 







غير متكافئ أو اعتباطي أو "بيد أن التفضيل في المعاملة على أساس الجنسية أو الهجرة يجب أال يكون 
ن وضع الهجرة وحده ال يبرر أي انتقاص في حقوق  13".تمييزي  .األساسية ومعايير العمل االنسانوا 


 
، وهي هيئة ُمنشأة بموجب معاهدة األمم المتحدة تأسست بموجب العهد االنسانوتنص لجنة حقوق 


، مصّرحًة أن ذلك غير شروط التفضيل في المعاملةالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على 
ذا كان الهدف هو تحقيق غرض معايير "وح به إال في حال كانت مسم التفضيل معقولة وموضوعية وا 


 14".مشروع بموجب العهد
التفضيل في المعاملة على أساس "كذلك نصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري على أن 


الموضوعة بموجب موضوعات  المواطنية أو وضع الهجرة يشكل تمييزًا إذا لم تطبق معايير التفضيل،
ذا لم تتناسب معايير التفضيل مع تحقيق هذا الهدف  15".وأهداف العهد، وفقًا لهدف مشروع وا 


 
تشمل الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 


الحقوق  ههذ وتضم 16.وثيقيجميع األشخاص دون تمييز، بصرف النظر عن وضعهم القانوني أو الت
نشاء نقابات إ، والحق في (٧المادة )، والحق في ظروف عمل عادلة ومرضية (١المادة )الحق في العمل 


إضافة إلى الحق في مستوى معيشي الئق بما فيه الغذاء والكساء والمأوى والتحسين ( ١المادة )عمالية 
 (.٨٨المادة )المتواصل لظروف المعيشة 


 
المؤقت من االلتزامات جائز في " 17االنتقاص"على أن  االنسانلك، شددت لجنة حقوق عالوة على ذ


خذة على تمييز تنطوي التدابير المت"وال يجب أن ( أي في أثناء الطوارئ العامة)ظروف استثنائية فحسب 
 18."العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي يكون مبرره الوحيد


 


                                    
 .١٨. ؛ ص٢٢٨٢المجلس الدولي لسياسة حقوق اإلنسان؛  نحو التماسك؛: الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين وحقوق اإلنسان 13 
 ٨١رة ؛ الفق٨٤١٤؛ لجنة حقوق اإلنسان؛ ٨١التعليق العام رقم   14
 ٩.؛ الفقرة٢٢٢٩؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري؛ ١٢التوصية العامة رقم  15


 ١٢. ؛ الفقرة٢٢٢٤؛ اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ (٢، الفقرة ٢المادة ) ٢٢التعليق العام رقم  16 
أو الحد من تطبيق التزامات " االنتقاص"الحقوق المدنية والسياسية الظروف التي تتيح للدول تحدد المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص ب  17


 ٨١و ٨١و ٨٨و( ٢و   ٨الفقرتين ) ١و ٧ و ١ المواد ألحكام مخالفة أي النص هذا يجيز الكذلك . العهد، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع
المتعلقة  المبادئ األساسية بعضعلى  ٩حول المادة ( ٢٢٢٨) ٢٤ التعليق العام رقم اإلنساناللجنة المعنية بحقوق تنص  كذلك. من العهد ٨١و


غير شاملة؛ كما يمكن تصنيف االلتزامات على أنها غير  ٩في المادة  صراحة المذكورة األحكامتشير إلى أن بانتقاص معاهدات حقوق اإلنسان و 
 ".قواعد قطعية"ع بعض الحقوق في القانون الدولي التي تعتبر قابلة لالنتقاص على أساس القانون اإلنساني وأوضا


 ١و  ٢. ؛ الفقرات(٢٢٢٨) ٢٤التعليق العام رقم   18







من الحقوق المدنية والسياسية ال يمكن أبدًا االنتقاص منها وال تسمح بوجود معاملة  عددهناك ف، كذلك
غير قابلة وتتضمن هذه الحقوق، التي ُتعرف على أنها حقوق . تفضيلية بين المواطنين وغير المواطنين


 :بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التالي لالنتقاص
 (١المادة ) الحياة في الحق 
 (٧المادة ) بالكرامة الحاطة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو والمعاملة للتعذيب عدم التعرض 
 (١المادة ) والعمل القسري التحرر من العبودية والرق 
  (٨٨المادة ) تعاقدي بالتزام الوفاء عن عجزه لمجرد إنسان أي الحق في عدم سجن 
 (٨١المادة )مام القانون الحق في المساواة أ 
 (٨١المادة ) والدين والوجدان الفكر حرية 
 


 االتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين 2.3
  


يوليو /ودخلت حيز التنفيذ في تموز ٨٤٤٢تعتبر االتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين التي اعتمدت عام 
فهي تستجيب لألوضاع الخاصة . ناألشمل حول حقوق العمال المهاجري االنسان، معاهدة حقوق ٢٢٢١


 .للعمال المهاجرين وأوضاعهم الهشة في خالل انخراطهم في الهجرة الدولية للعمل
 


عمومًا، ال تستحدث االتفاقية حقوقًا جديدة بل تكرر في الواقع الكثير من الحقوق التي وضعتها سائر 
ا تعّرف مجموعة من الحقوق األساسية وأهم ما في األمر، أنه. واتفاقيات العمل االنسانمعاهدات حقوق 


 .التي تنطبق على جميع العمال المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين
 


 :التالية غير القابلة لالنتقاصعلى سبيل المثال، تحدد االتفاقية الحقوق 
 (٤المادة ) الحياة في الحق 
 (٨٢المادة ) المهينة القاسية أو الالإنسانية أو أو المعاملة أو العقوبة الحماية من التعذيب 
 (٨٨المادة ) العمل القسري أو االجباري أو أو الرق العبودية التحرر من 
 (٨٢المادة ) والدين والوجدان الفكر حرية 
 (٨١المادة ) االعتقال التعسفي والحماية مناألمن الشخصي في الحرية و  الحق 
 (٨١ المادة) الضمانات االجرائية الحق في 







 19.وتنطبق هذه الحقوق على العمال المهاجرين الموثقين وغير الموثقين وأفراد أسرهم
 


العمال "تعرف المادة الخامسة من االتفاقية العمال المهاجرين الموثقين وغير الموثقين وتنص على أن 
 ":المهاجرين وأفراد أسرهم


 
لبقاء لمزاولة نشاط مدفوع األجر يعتبرون موثقين أو في وضع نظامي إذا سمح لهم بالدخول، وا - أ


 في دولة العمل، وفقًا لقانون تلك الدولة وبموجب اتفاقيات دولية تكون تلك الدولة طرفًا فيها؛
 


يعتبرون غير موثقين أو في وضع غير نظامي إذا لم يمتثلوا للشروط المنصوص عليها في الفقرة  - ب
 .من هذه المادة( أ)الفرعية 


 
ق إضافية للعمال المهاجرين الموثقين وأفراد أسرهم، كالحق في حرية التنقل وتنص االتفاقية على حقو 


، والمساواة في الحصول على التعليم والتوجيه المهني، والخدمات التدريبية، (١٤المادة )داخل الدولة 
 (.٩١و ٩١المادتين )والمأوى، والخدمات الصحية واالجتماعية، والحقوق الثقافية 


 
ة الحقوق الخاصة بالمهاجرين في مراحل مختلفة من عملية الهجرة للعمل، وتحدد كذلك كما تحدد االتفاقي


يتضمن الفصل الثاني معلومات أكثر (. أو العمل) ت في دول المنشأ والعبور والمقصدمسؤوليات الحكوما
 .تفصياًل عن االتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين


 


 إتفاقيات منظمة العمل الدولية. 3


االتفاقيات التي  عددًا من الدولية، أصدرت منظمة العمل الدولية االنسانة إلى معاهدات حقوق باإلضاف
راجع الفصل الرابع للمزيد من )تسلط الضوء على حقوق العمل الخاصة بالعمال المهاجرين وتحميها 


 (.المعلومات


قوق العمال منظمة العمل الدولية، بشكل خاص، على اتفاقيتين أساسيتين تختصان بح صادقت
 :المهاجرين


                                    
لمزيد من . كما يبين عنوان الجزء" جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"بوجب الجزء الثالث من االتفاقية على ( ١١إلى  ١من )تنطبق المواد   19


؛ ص ٢٢٢١، مفوضية حقوق اإلنسان؛ (نسخة أولى منقحة) ٢٩؛ صحيفة الوقائع رقم تفاقية الدولية للعمال المهاجرين ولجنتهااال: المعلومات راجع
؛ اللجنة التوجيهية الدولية لحملة التصديق على اتفاقية وأفراد أسرهم المهاجرين ؛ دليل التصديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال١


 .٨٧؛ ص ٢٢٨٢اجرين؛ حقوق المه







 (11رقم ) 2191، عمال المهاجريناتفاقية ال 


 (.291رقم ) 2111، (تكميلية أحكام)فاقية العمال المهاجرين ات 


لمنظمة العمل الدولية، وتقدم توجيها إضافيا حول ( غير ملزمتين)وتستكمل هاتين االتفاقيتين، توصيتان 
 :قكيفية حماية حقوق المهاجرين من خالل التطبي


  (68رقم ) 2191، (مراجعة)توصية بشأن الهجرة من أجل العمل 


  ،(.212رقم ) 2111توصية بشأن العمال المهاجرين 


الهجرة الدولية بهدف العمل وتركز على توظيف المهاجرين وظروف  المهاجرين لاالعماتفاقية تتناول 
األجور، واألنشطة النقابية،  وتتضمن أحكامها األساسية عدم التمييز في. العمل في الدولة المضيفة


وتتناول المرفقات مسألة التوظيف العام والخاص، مشددة (. 8المادة )والضمان االجتماعي  واإلعانات
، والحاجة إلى توفير عقود للعمال المهاجرين خيار عام بعدم فرض أي رسومعلى أنه ينبغي وجود 


المرفق ")أو غير القانونية المستترةع الهجرة ي شخص يشجأتقع عقوبات مناسبة على "المرتقبين وعلى أن 
  (.21، المادة الثاني


أول معاهدة تتناول بشكل مباشر حقوق العمال  (أحكام تكميلية)العمال المهاجرين اتفاقية تعتبر 
بالهجرة في "وتعالج بشكل تفصيلي القضايا المتعلقة . المهاجرين المتواجدين في أوضاع غير نظامية


على كل  1وتفرض المادة ". تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين"و" يةغير نظامأوضاع 
، وتدعو "أن تحدد ما إذا كان يوجد على أراضيها مهاجرون مستخدمون بطريقة غير قانونية"دولة عضو 


وتنص . إلى فرض عقوبات على المتجرين وعلى االستخدام غير القانوني للعمال المهاجرين 8المادة 
من حيث األجر والتأمين االجتماعي والمزايا األخرى الناشئة " المساواة في المعاملة"على ضرورة  1ادة الم


 .عن أي استخدام سابق للعمال المهاجرين غير الموثقين


فاتفاقية العمال  .بالعمال المهاجرينلية األخرى ذات صلة كبيرة هناك عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدو 
، على سبيل المثال، هي أحدث اتفاقية صادرة عن منظمة العمل الدولية (261رقم ) 1222المنزليين، 


 .بكون الكثير من العمال المنزليين هم من النساء المهاجرات ةوتكمن أهميتها الخاص


 المعايير الدولية والتزامات الدول .5


 االلتزامات العامة 5.5







عالن فيينا المعني بحقوق 20االنسانة لحقوق يفرض كل من ميثاق األمم المتحدة، والشرعة الدولي ، وا 
 .جميعها االنسانعلى الدول مسؤولية التعاون في سبيل تحقيق حقوق  االنسان


الحقوق واالمتناع عن  باحترامإضافة إلى ذلك، ثمة قبول واسع للمفهوم القائل أن على الدول االلتزام 
نتهاكات، بما في ذلك ضمان سبل االنصاف الحقوق من اال وبحمايةاألشخاص بها؛ التدخل في تمتع 


الحقوق من خالل اتخاذ إجراءات إيجابية، بما في  هذه تأديةالمناسبة والممكنة عندما تُنتهك الحقوق؛ وب
 21.ذلك االجراءات والسياسات التشريعية واإلدارية المناسبة وتخصيص الموارد


 االنسانااللتزامات الخاصة بموجب معاهدات حقوق  5.3


، إال في حال بلغت بعض فقطُتعد ملزمة للدول األطراف في هذه المعاهدات  االنسانعاهدات حقوق إن م
 .خاصة مقام القانون الدولي العرفيالاألحكام 


، توافق الدول األطراف على مسؤوليات معينة، االنسانعند المصادقة على معاهدة من معاهدات حقوق 
لسياسات المحلية وتعديلها للتأكد من أنها تتماشى مع أحكام بما في ذلك التعهد بمراجعة القوانين وا


 .المعاهدة


المكلفة توافق الدول كذلك على تقديم تقرير أولي وتقارير دورية الحقة إلى الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة 
 .تطبيق المعاهدة رصد


اهدات المختلفة، على ، التي وضعتها هيئات المع(أو التوصيات العامة" )التعليقات العامة"وتحتوي 
 .توجيهات مفصلة حول مضمون الحقوق الخاصة وااللتزامات المحددة التي تفرضها


آليات من شأنها تمكين األفراد من تقديم شكاوى حول انتهاكات  االنسانكما تطور معظم معاهدات حقوق 
معاهدة للنظر في ويمكن تقديم الشكاوى فقط ضد الدول التي اعترفت بأهلية هيئة ال. االنسانحقوق 


حد أإما من خالل انضمام الدولة إلى  واعتمادًا على المعاهدة المعنية، يتم هذا األمر. شكاوى األفراد
 .البروتوكوالت االختيارية أو من خالل إصدار إعالن بموجب مادة ذات صلة بالمعاهدة


                                    
افية، تتألف الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثق  20


 .والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين االختياريين الملحقين به
 :؛ المفوضية السامية لحقوق اإلنسان؛ راجع"نسانما هي حقوق اإل"  21


.http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 



http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx





جميع سبل االصالح المحلية  وآلليات الشكاوى هذه قواعد إجراء مختلفة، لكنها تتطلب بشكل عام استنفاد
وعلى الرغم من كونها غير ملزمة، فعلى الدولة االلتزام بمبدأ . قبل أن توافق هيئة المعاهدة على الشكوى


 .أحكام هيئة المعاهدة والقيام باإلصالحات المالئمةحسن النية لتنفيذ 


، "تحفظات"دول أن تسجل يمكن لل االنسانوتجدر اإلشارة إلى أنه عند المصادقة على معاهدات حقوق 
ومن شأن هذه التحفظات أن تحد أو تعدل في إمكانية تطبيق بعض األحكام  .وهذا أمر غالبا من تفعله


 22.المنصوص عليها في المعاهدة


الدولية  االنسانويتضمن الفصل الحادي عشر معلومات إضافية حول هيئات المعاهدة وآليات حقوق 
 .األخرى


 ب اتفاقيات منظمة العمل الدوليةإلتزامات خاصة بموج 5.2


خاللها تعترف منظمة العمل الدولية بوجود ثالث مراحل أساسية في عملية هجرة اليد العاملة ويتوجب في 
 23.مرحلة ما قبل المغادرة؛ ومرحلة ما بعد المغادرة والعمل؛ ومرحلة العودة :يحماية حقوق المهاجرين، وه


والمقصد في حماية حقوق العمال المهاجرين في كل مرحلة من  وتختلف مسؤوليات كل من بلدان المنشأ
إذ تقع المسؤولية الكبرى على . ةالتي تقع ما قبل وما بعد المغادر المختلفة  المراحل، مما يعكس األحداث


عاتق دول المنشأ في مرحلتي ما قبل المغادرة والعودة، في حين تقع المسؤولية الكبرى على عاتق دول 
كما يسلم هذا األمر بحقيقة مفادها أن الدول باستطاعتها . لفي مرحلة ما بعد المغادرة والعمالمقصد 


 .ممارسة رقابة أكبر ضمن حدودها


مراقبة وتنظيم هجرة اليد "من خالل " المسؤولية المشتركة"لكن منظمة العمل الدولية تعترف كذلك بأهمية  
 24."بغية تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين في التعاون الدولي االنخراطو  العاملة الدولية


 


 الفصل األول: النقاط األساسية


                                    
ألحكام المعاهدة بشكل كلي تشرح كيفية تفسير الدول " ناتإعال"للدول بإصدار  -وتفرض في بعض األحيان -تسمح الكثير المعاهدات أيضًا   22
 ؛ المفوضية السامية لحقوق اإلنسان؛"قاموس المصطلحات"راجع  :جزئي أو
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm. 


 .11. ؛ ص1221؛ منظمة العمل الدولية؛ مسؤولية مشتركة: حماية حقوق العمال المهاجرين  23
 .1. المرجع نفسه؛ ص  24







 بموجب القانون الدولي، على الدول احترام وحماية وتأدية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .
 .وهذا يشمل الدول التي ُتعّد بلدان منشأ وعبور ومقصد للعمال المهاجرين


 وينطبق على الجميع بصرف االنسان،  من أجل التمتع بحقوق تمييز أساسيإن مبدأ عدم ال
 .النظر عن أوضاعهم


 ويمكن تسويغ المعاملة  .نهاجرين الحماية نفسها كالمواطنيعمومًا، يتوجب على الدول منح الم
بيد أن بعض معاهدات . ئية وضمن شروط محددة وضيقة فحسبالتفضيلية في ظروف استثنا


وق المواطنين وغير المواطنين، وكذلك بين حقوق المهاجرين تمّيز بين حق االنسانحقوق 
 .الموثقين وغير الموثقين
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  يـل الدولـر العمـمؤتم


    


        Convention No. 189  ١٨٩االتفاقية رقم 


 العمل الالئق للعمال المنزلييناتفاقية 


 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،


في  المائةدعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته  وقد
  ،٢٠١١ نيهيو/ حزيران األول من


وإذ يدرك التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز العمل الالئق للجميع، عن طريق تحقيق أهداف 
المبادئ والحقوق األساسية في العمل، وإعالن منظمة منظمة العمل الدولية بشأن إعالن 


 العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة،


تي يقدمها العمال المنزليون في االقتصاد العالمي، ويشمل ذلك وإذ يسّلم بالمساهمة المهمة ال
 وتوسع نساًء ورجاًال، ذوي المسؤوليات العائلية، زيادة فرص العمل بأجر للعمال،


نطاق خدمات رعاية المسنين واألطفال والمعوقين وتحويالت الدخل الكبيرة داخل 
  البلدان وفيما بينها،


يزال منتقص القيمة ومحجوبًا، وأّن النساء والفتيات هّن  وإذ يعتبر أّن العمل المنزلي ال
اللواتي يضطلعن به بصورة أساسية، والكثيرات منهّن من المهاجرات أو من أفراد 
مجتمعات محرومة، وهّن معرضات على وجه الخصوص للتمييز فيما يتعلق بظروف 


  االستخدام والعمل ولغير ذلك من انتهاآات حقوق اإلنسان، 


ك أيضًا أنه في البلدان النامية التي تشهد على مر التاريخ ندرة فرص العمل في وإذ يدر
االستخدام المنظم، يشكل العمال المنزليون نسبة آبيرة من القوى العاملة الوطنية 


 ويظلون من بين أشد العمال تهميشًا،


فيهم العمال  وإذ يذّآر بأّن اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية تنطبق على جميع العمال، بمن
  المنزليون، ما لم يكن منصوصًا على خالف ذلك،


وإذ يشير إلى األهمية الخاصة التي ترتديها، بالنسبة إلى العمال المنزليين، اتفاقية العمال 
، )أحكام تكميلية(، واتفاقية العمال المهاجرين )٩٧رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة(المهاجرين 


، )١٥٦رقم ( ١٩٨١المسؤوليات العائلية،  ، واتفاقية العمال ذوي)١٤٣رقم ( ١٩٧٥
، وتوصية عالقة االستخدام، )١٨١رقم ( ١٩٩٧واتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة، 


، فضًال عن اإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن )١٩٨رقم ( ٢٠٠٦
رة اليد مبادئ وتوجيهات غير ملزمة لنهج قائم على الحقوق إزاء هج: هجرة اليد العاملة


  ،)٢٠٠٦(العاملة 
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وإذ يعترف بالظروف الخاصة التي يؤدى فيها العمل المنزلي، مما يجعل من المرغوب فيه 
استكمال المعايير العامة بمعايير خاصة بالعمال المنزليين، بحيث يتمكنون من التمتع 


  بحقوقهم بشكل آامل،


عالن العالمي لحقوق اإلنسان وإذ يذّآر بالصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، من قبيل اإل
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 


لمتحدة العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية األمم ا
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والسيما البروتوآول المكمل لها لمنع وقمع 
ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، والبروتوآول المكمل لها 
لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، واتفاقية حقوق الطفل 


  ق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،واالتفاقية الدولية لحماية حقو


الالئق للعمال المنزليين، وهو موضوع البند  العملوإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن 
  الرابع من جدول أعمال الدورة، 


  دولية؛  اتفاقيةوإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل 


ين وأحد عشر، االتفاقية التالية يونيه من عام ألف/ من حزيران السادس عشريعتمد في هذا اليوم 
  . ٢٠١١التي ستسمى اتفاقية العمال المنزليين، 


  ١ المادة


  :في مفهوم هذه االتفاقية


 العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر؛" العمل المنزلي"يعني تعبير   )أ(


إطار عالقة  أي شخص مستخَدم في العمل المنزلي في" العامل المنزلي"يعني تعبير   )ب(
  استخدام؛


أي شخص يؤدي عمًال منزليًا من حين إلى آخر أو على نحو متقطع فقط وليس على أساس   )ج(
  .مهني، ليس عامًال منزليًا


  ٢ المادة


  .تنطبق االتفاقية على جميع العمال المنزليين  .١


آثر يمكن لكل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية، وبعد التشاور مع المنظمات األ  .٢
تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات 


  :الممثلة ألصحاب عمل العمال المنزليين، أن تستثني آليًا أو جزئيًا من نطاق تطبيقها


  فئات من العمال، تتمتع بطريقة أخرى بحماية مماثلة على األقل؛  )أ(


 .عمال، يثار بشأنها مشاآل خاصة ذات طبيعة جوهريةفئات محدودة من ال  )ب(


على آل دولة عضو تستفيد من اإلمكانية المتاحة في الفقرة السابقة، أن تذآر في أول   .٣
من دستور منظمة العمل الدولية، أي فئة محددة  ٢٢تقرير لها عن تطبيق االتفاقية بموجب المادة 
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وتحدد في التقارير الالحقة أية . اب هذا االستثناءمن العمال قد استثنيت على هذا النحو وأسب
  .تدابير قد تكون اُتخذت بهدف توسيع نطاق تطبيق االتفاقية لتشمل العمال المعنيين


  ٣ المادة


تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن على نحو فّعال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لجميع   .١
 .قيةالعمال المنزليين، آما هو وارد في هذه االتفا


تتخذ آل دولة عضو، لصالح العمال المنزليين، التدابير المنصوص عليها في هذه   .٢
  :االتفاقية الحترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل، أال وهي


  الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛  )أ(


  و اإللزامي؛القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أ  )ب(


  القضاء الفعلي على عمل األطفال؛  )ج(


  .القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة  )د(


عند اتخاذ تدابير تضمن تمتع العمال المنزليين وأصحاب عمل العمال المنزليين   .٣
بالحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، تحمي الدول األعضاء حق العمال 


نزليين وأصحاب عمل العمال المنزليين في إقامة منظمات أو اتحادات أو اتحادات عامة الم
خاصة بهم، ورهنًا بالقواعد التي تخضع لها المنظمات المعنية، في االنضمام إلى منظمات أو 


  .اتحادات أو اتحادات عامة من اختيارهم


  ٤ المادة


يين بما يتماشى مع أحكام اتفاقية تضع آل دولة عضو حدًا أدنى للسن للعمال المنزل  .١
، )١٨٢رقم ( ١٩٩٩، واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، )١٣٨رقم ( ١٩٧٣الحد األدنى للسن، 


على أال يقل عن الحد األدنى الذي تنص عليه القوانين واللوائح الوطنية السارية على العمال 
  .عمومًا


ل الذي يقوم به العمال المنزليون دون تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أال َيحرم العم  .٢
عامًا وأعلى من الحد األدنى لسن القبول في االستخدام، هؤالء العمال من التعليم  ١٨سن 


  .اإللزامي أو يتعارض مع فرص مشارآتهم في التعليم العالي أو التدريب المهني


  ٥ المادة


ماية فعالة من جميع تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بح
  .أشكال اإلساءة والمضايقات والعنف
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  ٦ المادة


تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون، شأنهم شأن العمال عمومًا، 
بشروط استخدام عادلة فضًال عن ظروف عمل الئقة، وإذا آانوا مقيمين مع األسرة، بظروف 


  .معيشة الئقة تحترم حياتهم الخاصة


  ٧ لمادةا


تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن يكون العمال المنزليون على علم بشروط وظروف 
استخدامهم، على نحو مناسب ويمكن التحقق منه ويسهل فهمه، ومن األفضل حيثما أمكن، 
بواسطة عقود مكتوبة تتمشى مع القوانين واللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية، ال سيما ما 


  :يلي


  اسم صاحب العمل واسم العامل وعنوان آل منهما؛  )أ(


  عنوان مكان العمل االعتيادي أو أماآن العمل االعتيادية؛  )ب(


  تاريخ بدء العقد، ومدته حيثما يكون العقد لفترة زمنية محددة؛  )ج(


  نوع العمل الذي يتعين أداؤه؛  )د(


  األجر وطريقة حسابه وفترات تواتر المدفوعات؛  )ه(


  عمل العادية؛ساعات ال  )و(


  اإلجازة السنوية مدفوعة األجر وفترات الراحة اليومية واألسبوعية؛  )ز(


  توفير الغذاء والمأوى، إن آان مطبقًا؛  )ح(


  فترة االختبار أو فترة التجربة، إن آانت مطبقة؛  )ط(


  شروط اإلعادة إلى الوطن، إن آانت مطبقة؛  )ي(


ام، بما في ذلك أي فترة إخطار من جانب الشروط والظروف المتعلقة بإنهاء االستخد  )ك(
  .العامل المنزلي أو صاحب العمل على السواء


  ٨ المادة


المهاجرون، المعينون في  نتقتضي القوانين واللوائح الوطنية أن يتلقى العمال المنزليو  .١
لذي بلد للعمل المنزلي في بلد آخر، عرض عمل أو عقد استخدام مكتوبًا، يكون ساريًا في البلد ا


، قبل ٧يتعين أن يؤدى فيه العمل ويتناول شروط وظروف االستخدام المشار إليها في المادة 
  .عبور الحدود الوطنية بغرض االضطالع بالعمل المنزلي الذي ينطبق عليه العرض أو العقد


ال تنطبق الفقرة السابقة على العمال الذين يتمتعون بحرية التنقل لغرض العمل بموجب   .٢
  .ات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف أو في إطار مناطق التكامل االقتصادي اإلقليمياتفاق


تتخذ الدول األعضاء تدابير للتعاون فيما بينها لضمان التطبيق الفعال ألحكام هذه   .٣
  .االتفاقية على العمال المنزليين المهاجرين







 


 


- 5 - 


أو أية تدابير أخرى، الشروط  تحدد آل دولة عضو، عن طريق القوانين أو اللوائح  .٤
التي يحق بموجبها للعمال المنزليين المهاجرين في اإلعادة إلى الوطن عند انتهاء أو إنهاء عقد 


  .العمل الذي عينوا من أجله


  ٩ المادة


  :تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن يكون العمال المنزليون


  المحتملين بشأن اإلقامة أم ال مع األسرة؛ أحرارًا في االتفاق مع أصحاب عملهم الفعليين أو  )أ(


غير ملزمين، بالنسبة لمن يقيمون منهم مع األسرة، بالبقاء في المنزل أو مع أفراد األسرة   )ب(
  خالل فترات راحتهم اليومية واألسبوعية أو إجازتهم السنوية؛


  .لهم الحق في االحتفاظ بوثائق سفرهم وهويتهم  )ج(


   ١٠ المادة


تتخذ آل دولة عضو تدابير ترمي إلى ضمان المساواة في المعاملة بين العمال   .١
المنزليين والعمال عمومًا فيما يتعلق بساعات العمل العادية وتعويضات الساعات اإلضافية 
وفترات الراحة اليومية واألسبوعية واإلجازة السنوية مدفوعة األجر، وفقًا للقوانين واللوائح 


  .فاقات الجماعية، مع مراعاة السمات الخاصة بالعمل المنزليالوطنية أو االت


  .ساعة متعاقبة ٢٤تكون فترة الراحة األسبوعية على األقل   .٢


تعتبر الفترات التي ال يكون خاللها العمال المنزليون أحرارًا في التصرف بوقتهم آما   .٣
لة، آساعات عمل إلى المدى الذي يحلو لهم ويبقون رهن إشارة األسرة بغية تلبية طلباتها المحتم


تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية أو أي وسيلة أخرى تتمشى مع الممارسة 
  .الوطنية


  ١١ المادة


تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بتغطية الحد األدنى لألجر، 
  .وأن تكون األجور محددة من دون تمييز قائم على الجنسحيثما آانت مثل هذه التغطية موجودة، 


  ١٢ المادة


يتلقى العمال المنزليون أجورهم مباشرة نقدًا وفي فترات منتظمة على األقل مرة في   .١
وما لم يكن منصوصًا عليه في القوانين أو اللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية، يجوز . الشهر


لة مصرفية أو شيك مصرفي أو شيك بريدي أو حوالة بريدية أو أي أن يكون الدفع بواسطة حوا
  .وسيلة قانونية أخرى للمدفوعات النقدية، بموافقة العامل المعني


يمكن للقوانين أو اللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم، أن تنص   .٢
ات عينية، ال تكون أقل مؤاتاة من على دفع جزء محدود من أجر العامل المنزلي في شكل مدفوع


تلك المطبقة عمومًا على فئات أخرى من العمال، شريطة اتخاذ تدابير تضمن أن يوافق العامل 
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على مثل هذه المدفوعات العينية وأن تكون لالستخدام الشخصي للعامل ولمصلحته وأن تكون 
  .القيمة النقدية المنسوبة لها عادلة ومعقولة


   ١٣ المادة


وتتخذ آل دولة عضو، وفقًا . كل عامل منزلي الحق في بيئة عمل آمنة وصحيةل  .١
للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية، تدابير فعالة مع إيالء المراعاة الواجبة للسمات الخاصة 


  .بالعمل المنزلي، لضمان السالمة والصحة المهنيتين للعمال المنزليين


ليها في الفقرة السابقة بشكل تدريجي، بالتشاور مع أآثر يمكن تطبيق التدابير المشار إ  .٢
المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال 


  .المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب عمل العمال المنزليين


  ١٤ المادة


ئح الوطنية ومع إيالء المراعاة تتخذ آل دولة عضو تدابير مناسبة، وفقًا للقوانين واللوا  .١
الواجبة للسمات الخاصة بالعمل المنزلي، تضمن تمتع العمال المنزليين بظروف ال تقل مؤاتاة 
عن تلك المطبقة على العمال عمومًا فيما يتعلق بحماية الضمان االجتماعي، بما في ذلك فيما 


  .يتصل باألمومة


لفقرة السابقة بشكل تدريجي، بالتشاور مع أآثر يمكن تطبيق التدابير المشار إليها في ا  .٢
المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال 


  .المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب عمل العمال المنزليين


   ١٥ المادة


منزليون المهاجرون، توخيًا لضمان حماية فعالة للعمال المنزليين، بمن فيهم العمال ال  .١
المعّينين أو الموظفين بواسطة وآاالت االستخدام الخاصة، من الممارسات التعسفية، تتخذ آل 


   :  دولة عضو اإلجراءات التالية


تحدد الشروط التي يخضع لها تشغيل وآاالت االستخدام الخاصة التي تعين أو توظف   )أ(
  الممارسات الوطنية؛العمال المنزليين، وفقًا للقوانين واللوائح و


تضمن وجود آليات وإجراءات مناسبة للتحقيق في الشكاوى وفحص إدعاءات اإلساءات   )ب(
والممارسات االحتيالية المتعلقة بأنشطة وآاالت االستخدام الخاصة فيما يخص العمال 


  المنزليين؛


ا يقتضي الحال، تعتمد جميع التدابير الضرورية والمناسبة، ضمن واليتها القضائية، وحيثم  )ج(
بالتعاون مع الدول األعضاء األخرى، بهدف توفير الحماية المناسبة للعمال المنزليين 
. المعّينين أو الموظفين على أراضيها بواسطة وآاالت استخدام خاصة، ومنع اإلساءة إليهم


خدام وتشمل هذه التدابير قوانين أو لوائح تحدد االلتزامات الواقعة على آل من وآالة االست
الخاصة واألسرة إزاء العامل المنزلي، وتنص على عقوبات تشمل حظر وآاالت 


  االستخدام الخاصة التي تكون ضالعة في اإلساءات والممارسات االحتيالية؛
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حيثما يكون العمال المنزليون معّينين في بلد للعمل في بلد آخر، تنظر في إبرام اتفاقات   )د(
األطراف لمنع اإلساءات والممارسات االحتيالية في عمليات ثنائية أو إقليمية أو متعددة 


  التعيين والتوظيف واالستخدام؛


تتخذ تدابير لضمان أّال تكون الرسوم التي تستوفيها وآاالت االستخدام الخاصة، مستقطعة   )ه(
 .من أجر العمال المنزليين


ع أآثر المنظمات عند إنفاذ آل حكم من أحكام هذه المادة، تتشاور آل دولة عضو م  .٢
تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين 


  .والمنظمات الممثلة ألصحاب عمل العمال المنزليين


  ١٦ المادة


تتخذ آل دولة عضو، وفقًا للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية، تدابير تضمن لجميع 
شخصيًا أو عن طريق ممثل لهم، سبل الوصول الفعلية إلى المحاآم أو العمال المنزليين، سواء 


هيئات القضاء أو أي آليات لتسوية المنازعات، في ظروف ال تقل مؤاتاة عن تلك المتاحة للعمال 
  .عمومًا


  ١٧ المادة


تضع آل دولة عضو آليات ووسائل فعالة ويسهل الوصول إليها لتقديم الشكاوى،   .١
  .ثال للقوانين واللوائح الوطنية لحماية العمال المنزليينبهدف ضمان االمت


تضع آل دولة عضو وتنفذ تدابير لتفتيش العمل واإلنفاذ والعقوبات، مع إيالء االعتبار   .٢
  .الواجب للسمات الخاصة بالعمل المنزلي، وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية


مع القوانين واللوائح الوطنية، الظروف  تحدد هذه التدابير، بقدر ما يكون ذلك متماشيًا  .٣
التي يجوز بموجبها السماح بالدخول إلى منزل األسرة، مع إيالء االحترام الواجب للحياة 


  .الخاصة


  ١٨ المادة


تنفذ آل دولة عضو أحكام هذه االتفاقية، بالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب 
وبواسطة االتفاقات الجماعية أو التدابير اإلضافية بما  العمل وللعمال، بموجب القوانين واللوائح


يتمشى مع الممارسة الوطنية، عن طريق مد نطاق التدابير القائمة أو تكييفها لتشمل العمال 
  . المنزليين، أو عن طريق وضع تدابير محددة من أجلهم، حسب مقتضى الحال


  ١٩ المادة


المطبقة على العمال المنزليين بموجب اتفاقيات  ال تمس هذه االتفاقية األحكام األآثر مؤاتاة
  .عمل دولية أخرى
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  ٢٠ المادة


  .تبلغ التصديقات الرسمية على هذه االتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها


  ٢١ المادة


التي سجل المدير  ،ال تلزم هذه االتفاقية سوى الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية  .١
  .م لمكتب العمل الدولي تصديقاتهاالعا


من تاريخ تسجيل تصديقي دولتين  ًاشهراثني عشر يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد انقضاء   .٢
   .عضوين لدى المدير العام


 ًاشهر اثني عشربعدئذ، تصبح هذه االتفاقية نافذة بالنسبة ألي دولة عضو بعد انقضاء   .٣
  .من تاريخ تسجيل تصديقها


  ٢٢ المادة


عشر سنوات  انقضاءيجوز ألي دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية أن تنقضها بعد   .١
لمكتب العمل الدولي من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية ألول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام 


  .من تاريخ تسجيله سنة واحدةوال يكون هذا النقض نافذًا إال بعد انقضاء . لتسجيله


صدقت على هذه االتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص  آل دولة عضو  .٢
عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية النقضاء فترة السنوات العشر المذآورة في الفقرة السابقة، 


في السنة تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه االتفاقية 
  .وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه المادةجديدة سنوات  آل فترة عشراألولى من 


  ٢٣ المادة


في منظمة العمل جميع الدول األعضاء لمكتب العمل الدولي يخطر المدير العام   .١
  .في المنظمة بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي تبلغه إياها الدول األعضاءالدولية 


بتسجيل  إخطارها، لدى في المنظمة ل األعضاءيسترعي المدير العام انتباه الدو  .٢
  .التصديق الثاني، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية


  ٢٤ المادة


يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي األمين العام لألمم المتحدة ألغراض التسجيل وفقًا 
ض التي تسجل وتصديقات والنقمن ميثاق األمم المتحدة، التفاصيل الكاملة لكل ال ١٠٢للمادة 


  .يهلد
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  ٢٥ المادة


دارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرًا عن تطبيق هذه االتفاقية إيقدم مجلس 
آليًا أو آلما رأى ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا آان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها 


   .في جدول أعمال المؤتمرجزئيًا 


  ٢٦ المادة


راجع هذه االتفاقية، وما لم تنص االتفاقية الجديدة على تإذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة   .١
  :خالف ذلك


أحكام الرغم من يستتبع تصديق دولة عضو على االتفاقية الجديدة المراجعة، قانونًا، وب  )أ(
لجديدة ، النقض المباشر لالتفاقية الحالية، شريطة أن تكون االتفاقية اأعاله ٢٢ المادة


  المراجعة قد دخلت حيز النفاذ؛


نفاذ االتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول األعضاء بدء من تاريخ اعتبارًا   )ب(
  .على االتفاقية الحالية


تظل االتفاقية الحالية في جميع األحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة   .٢
  .يها ولم تصدق على االتفاقية المراجعةللدول األعضاء التي صدقت عل


  ٢٧ المادة


 .النصان االنكليزي والفرنسي لهذه االتفاقية متساويان في الحجية
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Ë≥Kr §d«Î.


Ë{l «ß∑d«¢OπOW


¥πV √Ê ¢ºFv §LOl «∞HdËŸ ≈∞v ¢∫IOo «∞Nb·


«_ßUßw «∞cÍ ¢d±w ≈∞Ot °d«±Z «∞MCU‰ ±s √§q


•Iu‚ «ù≤ºUÊ, √ô Ë≥u {LUÊ √Ê ¢GbË •LU¥W


•Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë¢Fe¥e≥U §U≤∂UÎ ̧zOºOUÎ ≠w «∞FöÆU‹


«∞bË∞OW ∞K∫Ju±U‹.


Ë¥∑DKV ≥c« «ü¢w:


k√Ê ¢F∑Lb «∞∫Ju±W ßOUßOU‹ ®U±KW ∞∫Iu‚


«ù≤ºUÊ ¢d«́w √°FUœ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞FöÆU‹


«∞bË∞OW ±∑Fbœ… «_©d«· Ë«∞∏MUzOW.  


k√Ê ¢Cl «∞HdËŸ °d≤U±πUÎ ∞LªU©∂W •Ju±U‹


√Ë©U≤NU ∞CLUÊ «∞∫b «_œ≤v ±s «ô¢BU‰ ±FNU


ô∞∑LU” ¢Q¥Ob≥U ∞KFLq «∞LMºo ±l «∞∫Ju±U‹


«_îdÈ ±s √§q «∞∫Uô‹ «∞Hdœ¥W Ë«∞∫Uô‹ «∞IDd¥W


Ë«∞ICU¥U.


Ëßu· ¥ª∑Kn ±FMv ≥c« ́Mb «∞∑D∂Oo ±s


≠dŸ üîd «î∑ö≠UÎ Ø∂Od«Î, ≠Ib ¥dÈ °FCNU √Ê ¥J∑Hw


°U∞∑dØOe ́Kv ÆCOW √Ë «£M∑Os ±s «∞ICU¥U «∞bË∞OW


–«‹ «_Ë∞u¥W «∞IBuÈ ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW «∞∑w


«∞MAU◊ «∞HFU‰


≈Ê ßFw «∞HdËŸ ∞JºV ¢Q¥Ob


•Ju±U¢NU ∞∑uÅOU‹ ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW ≥u ±s îOd


«∞ußUzq «∞∑w ¥LJs °NU ∞KLMELW


√Ê ¢MAj «∞FLq ±s √§q ≤Bd…


{∫U¥U «≤∑NUØU‹ •Iu‚


«ù≤ºUÊ:


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


h


•Ju±W «∞u©s


h


«∞∫Ju±W «∞Lº∑Nb≠W


h


«ù≠d«Ã ́s ßπOs «∞d√Í


ØºV «∞∑Q¥Ob ́Kv «∞BFOb «∞bË∞w


Ø∏Od«Î ±U ¥JuÊ ßFw «∞HdËŸ «∞BGOd… ∞JºV •Ju±U¢NU «∞∑w ô ¢∑L∑l °MHu– Ø∂Od ́Kv «∞ºU•W «∞bË∞OW


≥U±UÎ ±∏q ßFw «∞HdËŸ «∞J∂Od… ∞JºV ¢Q¥Ob •Ju±U¢NU ÅU•∂W «∞MHu– «∞IuÍ, Ë–∞p ∞x¢w:


k√Ê ±πU‰ «∞b́u… ∞MBd… •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞MCU‰ ±s √§KNU ∞u «Æ∑Bd ́Kv ÆKW ÆKOKW ±s «∞∫Ju±U‹


≠ºu· ¥K∫o –∞p {d¸«Î Ø∂Od«Î °dßU∞W «∞LMELW Ë°∫dØW •Iu‚ «ù≤ºUÊ ±s •u∞NU ́Kv «∞ºu«¡.


k√Ê ∞Jq œË∞W Åu‹ Ë«•b ≠w «∞J∏Od ±s «∞L∫U≠q «∞bË∞OW «∞∫Ju±OW, °LU ≠w –∞p «∞πLFOW «∞FU±W


∞ú±r «∞L∑∫b….


k√Ê «∞∂Kb«Ê «∞BGdÈ Ø∏Od«Î ±U ¢∑∂Mv °Fi «∞L∂Uœ¸«‹ «∞dzOºOW «∞Lª∑U̧… «∞∑w Æb ¢dÈ ≠ONU ¢F∂Od«Î


´s ÆCO∑NU ò«∞ªUÅWå.


k√Ê «∞∂Kb«Ê «∞BGOd… ¢Fd· ≠w Ø∏Od ±s «_•OUÊ ≠∑d«‹ Ë∞u ́U°d… ¢FEr ≠ONU Æu¢NU, Ë±MNU ±∏öÎ ́Mb


«ß∑CU≠W ±R¢Ld ≥UÂ √Ë ̧zUßW ±MELW •Ju±OW œË∞OW.


*
´KOp √Ê ¢∑ªOd


«∞dßu‰ «∞B∫Ò


∞MIq «∞dßU∞W


«∞B∫O∫W ≈∞v


«∞πNW «∞B∫O∫W.
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¥LJs ∞∫Ju±U‹ √Ë©U≤NU √Ê ¢KFV ≠ONU œË¸«Î ±HOb«Î,


Ë«∞∑w ¢∑u«≠d ≠ONU °Fi ≠d’ «∞MπUÕ.


«∞∂∫uÀ Ë«∞∑∫KOö‹


≈Ê ≤IDW «ô≤Dö‚ ∞u{l «ôß∑d«¢OπOW ≥w √Ê


≤∂∫Y Ë≤∫Kq «∞u{l «∞IUzr Ë«∞LAJö‹ «∞∑w ≤∫UË‰


«∞∑GKV ́KONU Ë«∞Hd’ «∞∑w ¥LJs «ô≤∑HUŸ °NU


Ë«∞Lu«̧œ «∞L∑U•W ∞MU.


Ë¥πV √Ê ¥∑Bq ≥c« «∞MAU◊ °∫Lö‹


±∫bœ…, Ë√Ê ¥∑r Øc∞p ́Kv ±º∑uÈ √Ø∏d ́Lu±OW


∞∑u≠Od ≈©U̧ «ß∑d«¢Oπw ©u¥q «_±b ∞KL∂Uœ¸«‹


«∞Hdœ¥W «∞d«±OW ∞JºV «∞∑Q¥Ob.


ËÆb ¢∂OMX ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ±s Ë«Æl


¢πU̧°NU «∞ºU°IW √Ê ±ªU©∂W «∞∫Ju±U‹ ¢GbË √®b


≠FU∞OW ́Mb±U ¢∑r ≠w °OμW ¢∑Ò ≈±JU≤OW ¢QßOf


ö́ÆU‹ ©u¥KW «_§q ±l «_≠d«œ Ë«∞LRßºU‹ •∑v


Ë≈Ê ™KX ≥u… «∞ªö· ́LOIW °Os «∞πU≤∂Os.


ËÆb ¢d̈V «∞∫Ju±U‹ ≠w «ùÅGU¡ ∞LMELW


«∞FHu «∞bË∞OW ∞Fbœ ±s «_ß∂U», Ë∞Js ∞Jw ¥∑Q¢v


–∞p, ¥πV √Ê ¢∂bË «∞LMELW °LENd îKOo °Uô•∑d«Â


Ë√Ê ¢∑L∑l °U∞LBb«ÆOW. Ë∞c« ≠d°LU ¥∑DKV Ë{l


°d≤U±Z ≠FU‰ ∞ö¢BU‰ °∫Ju±W «∞u©s √Ê ¥ALq


±d«§FW ∞KDd¥IW «∞∑w ¢∂bË °NU ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


≠w ́OuÊ «∞Lπ∑Ll «∞L∫Kw. Ë¥LJs ≈̧ßU¡ «ô•∑d«Â


Ë«∞LBb«ÆOW ́Kv «∞Fu«±q «ü¢OW:


k¢DU°o Åö•OU‹ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ±l


«∞LFU¥Od «∞bË∞OW.


k≈±JU≤OW «∞dØuÊ ≈∞v ±FKu±U¢NU Ë«̧¢∂U◊


¢uÅOU¢NU ±l Ë«Æl «_“±U‹.


k•πr «∞FCu¥W Ë≤AU©NU.


k¢Q¥Ob «∞LMELW ±s ®∑v «∞IDÚU‹


«∞ºOUßOW Ë«∞J∏Od ±s «∞LMELU‹.


k«¢ºU‚ Ë¢u«“Ê ≤AU◊ «∞LMELW °AQÊ °Kb«Ê


Ø∏Od… ±ª∑KHW.


kœ¸«¥W «_®ªU’ «∞LFMOOs °MAU©Nr Ë£I∑Nr


≠ONU.


Ë≥w ́u«±q ¥M∂Gw ≈°d«“≥U ́Mb Ë{l °d≤U±Z


©u¥q «_§q ∞LªU©∂W •Ju±W «∞u©s Ë́Mb±U


¥∑Bq «_±d °ICU¥U ±FOMW Æb ¢LU≤l «∞∫Ju±U‹ ≠w


«¢ªU– ≈§d«¡ °AQ≤NU, Ë–∞p ́s ©d¥o √≤ADW ́U±W


≤CU∞OW ËØc∞p ́s ©d¥o ±ºUŸ ∞JºV «∞∑Q¥Ob ±s


Ë¸«¡ «∞º∑U̧.


Ë¥πV √Ê ¥JuÊ «∞Nb· ±s ±ªU©∂W


«∞∫Ju±U‹ ¢∫b¥b «ü¢w:


kœË¸ Ë≈±JU≤U‹ «∞∫Ju±W ≠w «∞FLq ́Kv


±FU∞πW °u«́Y ÆKo ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ́Kv


«∞ºU•W «∞bË∞OW Ë«∞L∫KOW.


k«∞IuÈ «∞LR£d… ≠w ±π∑LFp ́Kv ßOUßW


•Ju±W °öœ„ «∞ªU̧§OW Ë́Kv §u«≤V «∞ºOUßW


«∞b«îKOW –«‹ «∞BKW.


k«ô¢πU≥U‹ «∞LLJMW ùœ¸«Ã •Iu‚ «ù≤ºUÊ


°Bu¸… √®b Æu… ≠w «∞ºOUßW «∞ªU̧§OW Ë«∞∑πU̧¥W


Ë̈Od≥U ±s «∞πu«≤V «∞ºOUßOW.


k¬∞OU‹ ́Lq •Ju±W Ë©Mp (±s ≥r


«∞LºRË∞Os «∞c¥s ¥∑FOs ́Kv ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


«∞ºFw ∞JºV ¢Q¥Ob≥r ËØOn).


∞LU–« ≤∫∑UÃ ≈∞v Ë{l


«ß∑d«¢OπOW ∞JºV «∞∑Q¥Ob?


k√≤NU ¢∑Ò ∞MU •ºs «ß∑Gö‰


±u«̧œ≤U «∞L∫bËœ… ́Kv √≠Cq


Ë§t.


k√≤NU ¢CHw «∞∑d«°j ́Kv


≤AU©MU Ë¢CLs ∞t «∞∑MUßo


Ë«∞∫Ob….


k√≤NU ¢LJMMU ±s «∞∑Fd· ́Kv


§u«≤V «∞MπUÕ Ë«_îDU¡.


k√≤NU ¢d≠l ±s Æb¸¢MU ́Kv


±dË≤W «∞dœ.


l≤BO∫W


¥∑FU™r ËÆl ¢∫dØU‹ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ≠w ™q «∞MEr «∞∫Ju±OW «∞∑w


¥πdÍ ≠ONU «î∑OU̧ ±L∏Kw «∞AFV ́s


©d¥o «ôÆ∑d«Ÿ «∞FUÂ ≠w «∞bË«zd


«ô≤∑ªU°OW √Ë «_ÆºUÂ «∞πGd«≠OW Ë«∞∑w


¥ªCl ≠ONU ≥Rô¡ «∞LL∏KOs ∞KLºU¡∞W


√±UÂ §LNu¸ «∞MUî∂Os.


Ë{l «ß∑d«¢OπOW ∞JºV «∞∑Q¥Ob


j
j


j


j


j


j
«∞∑IOOr


±U ≥w «∞M∑UzZ


«∞∑w ¢∫IIX?


«_≥b«·


±U «∞cÍ ¥M∂Gw ∞MU ́LKt?


«∞∑∫d„


∞MIr °LU ¥πV ́KOMU


´LKt


«∞LuÆn 


√¥s ≤∫s?


«∞ªDj


±U «∞cÍ ¥M∂Gw ́KOMU ́LKt?


«ôß∑d«¢OπOW


ØOn?
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m√ßμKW


m≥q ËÆFX •Ju±W °Kb„ ËÅbÆX ́Kv


§LOl «∞LFU≥b«‹ «∞bË∞OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ?


(¥∑CLs «∞∑Id¥d «∞ºMuÍ ∞LMELW «∞FHu


«∞bË∞OW ÆUzLW °∑Bb¥IU‹ ±FEr «∞∂Kb«Ê)?


m≥q √Åb‹̧ •Ju±W Ë©Mp °OU≤U‹ ¢u{`


ßOUß∑NU Ë«∞∑e«±U¢NU °AQÊ «∞ICU¥U «∞bË∞OW


∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ?


m≥q ¥u§b √Í ∞uÊ ±s «∞H∫h «∞∂d∞LU≤w


∞ºOUßW «∞∫Ju±W √Ë √¥W ¬∞OU‹ ̧Åb ̧ßLOW


√îdÈ ∞NU?


m≥q ¢u§b √¥W ¬∞OU‹ ∞KH∫h «∞Lº∑Iq


∞KdË«°j «∞IUzLW °Os •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞ºOUßOW


«∞ªU̧§OW Ë«∞∑πU̧¥W Ë«∞b≠ÚOW? Ë±s ≥r


«∞LºRË∞uÊ ́s ≥cÁ «ü∞OU‹? Ë≥q ¢I∂q ≥cÁ


«ü∞OU‹ ¢IU̧¥d?


m≥q ¢u§b √¥W ¬∞OU‹ ̧ßLOW ∞LMELW «∞FHu


«∞bË∞OW Ë̈Od≥U ±s «∞LMELU‹ «∞LFMOW °∫Iu‚


«ù≤ºUÊ ∞∑KFV œË¸«Î ≠w ßOUßW «∞∫Ju±W °u§t


´UÂ Ë°U∞Mº∂W ∞∂Kb«Ê √Ë ÆCU¥U ±∫bœ…?


m≥q ¢u§b ́öÆU‹ ́ºJd¥W √Ë «Æ∑BUœ¥W √Ë


£IU≠OW ±l °Kb«Ê √îdÈ Æb ¥JuÊ ∞NU ≤Hu–? Ë±U


≥w ≥cÁ «∞∂Kb«Ê? Ë±U ≥w «∞IuÈ «∞LR£d… ≠w ≥cÁ


«∞∂Kb«Ê?


m≥q •Ju±W °Kb„ ±L∏KW ≠w √Í ±s √§Ne…


«∞LMELU‹ «∞∫Ju±OW «∞bË∞OW, Ë±U ≥w? ≥w


∞πMW •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «_±r «∞L∑∫b… √Â


±πKf «_±s √Â «∞∂Mp «∞bË∞w √Â ≠w ±MELU‹


•Ju±OW œË∞OW ≈ÆKOLOW?


m±U ≥w «∞πNU‹ «∞∑w ¢d̈V ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ≠w ØºV ¢Q¥Ob≥U? Ë±U ≥w «∞u“«̧«‹


Ë«ùœ«̧«‹ Ë§LÚU‹ «∞LBU∞̀ «∞∑w ¢AU̧„ ≠w


ÅMl «∞ºOUßOW «∞ªU̧§OW (√Ë ̈Od≥U ±s «∞πu«≤V


«∞ºOUßOW) °u§t ́UÂ Ë≠OLU ¥∑Bq °∂Kb«Ê √Ë


ÆCU¥U ±∫bœ…? Ë≥w ¥u§b ±πU‰ ©OV √±UÂ


«∞LMELW ∞ö¢BU‰ °∑Kp «∞AªBOU‹? 


m±s ≥r «∞LºRË∞uÊ ́s «∞ºOUßW «∞ªU̧§OW


≠w «_•e«» «∞ºOUßOW?


m≥q _§Ne… «ùö́Â ¢Q£Od ́Kv «∞ºOUßW


«∞ªU̧§OW √Ë «∞∑πU̧¥W? Ë≥q _§Ne… «ùö́Â


¢Q£Od √ÆuÈ ́Kv °Fi «∞∂Kb«Ê √Ë «∞ICU¥U √Ø∏d


±s ̈Od≥U? Ë≥q ∞∂FCNU ≤Hu– √ÆuÈ ́Kv


«∞ºOUßOW ±s ̈Od≥U? Ë≥q ∞∂Fi «∞B∫HOOs


¢Q£Od ́Kv «∞ºOUßW √Ø∏d ±s ̈Od≥r? 


m±U ±bÈ √≥LOW «∞d√Í «∞FUÂ «∞cÍ ¥∑∂bÈ


≠w ́LKOU‹ «ß∑DöŸ «∞d√Í √Ë Ø∑U°W «∞dßUzq


∞∂Fi «∞ºUßW √Ë «∞LºRË∞Os «∞LFOMOs √Ë Ø∑U°W


«∞dßUzq _§Ne… «ùö́Â √Ë îdËÃ «∞LEU≥d«‹


∞KAu«̧Ÿ ́Kv «∞ºOUßW Ë«∞LLU̧ßU‹ «∞ªU̧§OW


(°u§t ́UÂ √Ë ́Kv °Fi «∞∂Kb«Ê «∞L∫bœ…)?


m≥q ±s «∞Ld§` √Ê ¥JuÊ ∞∂Fi


«∞AªBOU‹, ±∏q «∞ICU… √Ë √ßU¢c… «∞πU±FU‹ √Ë


«∞J∑U» √Ë «∞AªBOU‹ «ùö́±OW, ≤Hu– ́Kv


«∞ºOUßW √Ø∏d ±s ̈Od≥r?


m≥q ¥ºuœ «∞MEUÂ Ë“«̧… «∞ªU̧§OW? Ë≥q


±U «∞cÍ ¥LJs √Ê ¥πFq «∞∫Ju±U‹ ¢FLq ±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ?


±s «∞L∫∂c √Ê ¢∂∫∏u« Ë√≤∑r ¢FbËÊ «ß∑d«¢OπOW ∞JºV ¢Q¥Ob •Ju±∑Jr «_ß∂U» «∞∑w Æb ¢∏Od «∞d̈∂W


∞bÈ •Ju±U¢Jr ∞KFLq ±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ë±MNU «ü¢w:


k«ùîö’ «∞AªBw ∞L∂UœΔ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ±s §U≤V °Fi «∞u“¸«¡ √Ë Ø∂U̧ «∞LºRË∞Os.


k√Ê «∞∫Ju±W §Uœ… ≠w ±d«́U… «∞∑e«±U¢NU «∞dßLOW «∞∑w ¢LKONU ́KONU «∞LFU≥b«‹ «∞bË∞OW.


k√Ê ∞bÈ «∞∫Ju±W ±BK∫W ®ªBOW ≠w ¢∫ºOs •U∞W •Iu‚ «ù≤ºUÊ _Ê ßπKNU, ≈Ê ØUÊ ±Ad≠UÎ


≠w ≥c« «∞LπU‰, ¥LJs √Ê ¥ºNr ≠w ¢Fe¥e ≤AU©NU «ôÆ∑BUœÍ √Ë ¥∫Io ∞NU «∞∑IbÂ ≠w ±πUô‹ √îdÈ.


k•ºUßOW «∞∫Ju±W ∞Bu¸¢NU «∞bË∞OW Ë¸̈∂∑NU ≠w √Ê ¢ENd °Bu¸… «∞Lu«©s «∞BU∞̀ ≠w «∞Lπ∑Ll


«∞bË∞w.


k√Ê –∞p ¥∑Ò ∞NU ≠dÅUÎ ∞Jw ¢KFV œË¸«Î ≠w «∞LMELU‹ «∞bË∞OW.


k√≤NU ¢∂U≥w °IOLNU «∞u©MOW «∞∑w ¢∑Ho ±l «∞IOr «∞bË∞OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ.


*
≈Ê ≈£MU¡ «ù≤ºUÊ ́s Æd«̧


«¢ªcÁ √±d ÅFV, Ë∞Js


«_ÅFV ≠w «∞FUœ… √Ê


¢πFKt ¥∑∫u‰ ́s


±uÆn ¥ªKh ∞t ≤U°l


±s ≥c« «∞Id«̧.


√≥b«· «∞Ld«§FW


≈Ê ±ºÚw ØºV «∞∑Q¥Ob ¢bË¸


≠w √©d ±FOMW ±∏KNU ±∏q §u«≤V


«∞MAU◊ «∞MCU∞w «_îdÈ, ±∏q


¢Kp «∞L∑FKIW °ºOUßU‹


«∞∫Ju±U‹ ≠w ±πU‰ «∞∑πU̧… √Ë


«∞FöÆU‹ «∞ªU̧§OW √Ë «_±s


«ùÆKOLw. Ë¸°LU ¢º∑DOl ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW √Ê ¢GOd ≥cÁ «_©d


´s ©d¥o ≥c« «∞MAU◊. Ëßu·


¥∑∫Io ≥c« ∞KLMELW ≠w °Fi


«_•OUÊ. Ë≠w ≥cÁ «∞∫Uô‹,


¥∑FOs ́KONU √Ê ¢d«§l √≥b«≠NU


±s ±ºÚw ØºV «∞∑Q¥Ob ∞K∑QØb


±s Ë«ÆFO∑NU °U∞MEd ≈∞v ¢Kp


«∞∫bËœ ‡ √Ë ôß∑πö¡ «_ß∂U»


«∞∑w ¢b́u≥U ≈∞v ±u«ÅKW «∞FLq


±s √§q ¢∫IOINU ≈–« ØU≤X ̈Od


Ë«ÆFOW.
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¥u§b ±∑ªBBuÊ ≠w ®RËÊ °Fi «_ÆDU̧


Ë«∞Lu{úU‹ «∞LFOMW? Ë≥q ¥u§b «¢BU‰


±∂U®d ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW ±FNr?


m≥q ≥MU„ ≥OμW ±RßºOW ±ª∑BW °BMl


ßOUßW •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞FöÆU‹, ±∏q Ë•b…


∞ARËÊ •Iu‚ «ù≤ºUÊ? Ë≥q ¥u§b «¢BU‰


±∂U®d ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW °NU?


m≥q ¥u§b ¢Ad¥l ±∫bœ °AQÊ •Iu‚


«ù≤ºUÊ ±s •OY «ô´∑∂U̧«‹ «∞ªUÅW °U∞FöÆU‹


«∞FºJd¥W √Ë «ôÆ∑BUœ¥W √Ë ¢Kp «∞L∑BKW


°U∞∑u¥̧b«‹ «∞FºJd¥W √Ë «_±MOW √Ë «∞Ad©OW?


m≥q ¢u§b ÆDÚU‹ √Ëßl, ±∏q «∞LMELU‹


¨Od «∞∫Ju±OW «_îdÈ, ¢R¥b ≈œ±UÃ •Iu‚


«ù≤ºUÊ ≠w «∞ºOUßW «∞ªU̧§OW?


m≥q ¥∑KIv «∞FU±KuÊ ≠w Ë“«̧… «∞ªU̧§OW


Ë̈Od≥U ±s «ùœ«̧«‹ ¢b¥̧∂UÎ ́Kv •Iu‚ «ù≤ºUÊ?


m≥q ∞bÈ «∞∫Ju±W «∞∑e«±UÎ °u{l


«ß∑d«¢OπOU‹ ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ °AQÊ °Kb«Ê


±FOMW?


¢∫b¥b «_≥b«·


≈Ê «∞Nb· «∞AU±q ∞∂d«±Z ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠w


±πU‰ ØºV «∞∑Q¥Ob ≥u {LUÊ √Ê ¢GbË •LU¥W •Iu‚


«ù≤ºUÊ Ë¢Fe¥e≥U §U≤∂UÎ √ßUßOUÎ ≠w «∞FöÆU‹


«∞bË∞OW ∞K∫Ju±U‹ «∞Lº∑Nb≠W (Ë̈Od≥U ±s §u«≤V


«∞ºOUßW «∞b«îKOW –«‹ «∞BKW). Ëßu· ¥∑DKV


«_±d, ¢∂FUÎ ∞LbÈ °Fb ≥c« «∞Nb· ́s «∞∑∫IOo, √Ê


≤Cl √≥b«≠UÎ √Æd» √§öÎ °MU¡Î ́Kv ¢∫KOKMU ∞KLuÆn


«∞d«≥s: Ë≠OLU ¥Kw °Fi ±s ≥cÁ «_≥b«·:


k©dÕ «∞ºOUßW «∞ªU̧§OW ËÆCU¥U •Iu‚


«ù≤ºUÊ ∞KMIU‘ «∞FUÂ.


k¢MLOW «ô¢BUô‹ ±l «∞Mu«» «∞LM∑ª∂Os


Ë«_•e«» «∞ºOUßOW •u‰ ÆCU¥U •Iu‚ «ù≤ºUÊ.


k¢MEOr ±d«§FW ßMu¥W ±º∑IKW ∞MAU◊


«∞∫Ju±W ≠w ±πU‰ •Iu‚ «ù≤ºUÊ.


k«ô¢BU‰ °J∂U̧ «∞LºRË∞Os ≠w Ë•b… •Iu‚


«ù≤ºUÊ «∞∑U°FW ∞u“«̧… «∞ªU̧§OW Ë¢QßOf ́öÆU‹


´Lq ©O∂W ±FNr.


k«ô¢BU‰ °u“¥d «∞b«îKOW Ë¸zOf «∞πLNu¸¥W √Ë


¸zOf «∞u“¸«¡ Ë±∫UË∞W «∞∑Q£Od ́KONr.


k«ô¢HU‚ ±l Ë“«̧… «∞ªU̧§OW ́Kv √Ê ¢∑∂Mv


«∞∫Uô‹ «∞∑w ¢∫ODNU °NU ́KLUÎ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


Ë√Ê ¢ºFv ∞Fö§NU.


kË√¥UÎ ±U ØUÊ «∞Nb· «∞cÍ ß∑ºFuÊ ∞∑∫IOIt,


≠FKOJr √Ê «∞ºFw ≈∞v «¢∂UŸ ±MU≥Z ¢∑Ò ∞Jr ÆOU”


«∞∑IbÂ «∞cÍ √•d“¢LuÁ Åu» ¢∫IOIt ∞Jw ¢∑LJMu«


±s ¢IOOr «ß∑d«¢OπO∑Jr Ë≤AU©Jr.


ØOn ¢∑∫Io «_≥b«·


Ë°Lπdœ √Ê ¢∑C` ∞Jr «_≥b«· «∞∑w ¢d¥bËÊ


¢∫IOINU, ¢B∂̀ «∞ªDu… «∞∑U∞OW ¢∫b¥b √≠Cq ËßOKW


∞∑∫IOo –∞p, Ë≠w ≥c« «∞LIUÂ ¥LJMJr «ôß∑FU≤W


°U_ßμKW «∞∑U∞OW:


k±s ≥u «∞Aªh «∞cÍ ¢d¥bËÊ œ≠Ft


∞KFLq? ≥q ≥u Ë“¥d «∞ªU̧§OW/¸zOf «∞πLNu¸¥W √Â


®ªh ¬îd? 


k±s ≥w «∞AªBOU‹ √Ë «∞πNU‹ «∞∑w ¥d§`


√Ê ¢R£d ́KOt?≥q ¥∑Q£d ±∏öÎ °MBUz̀ ±u™HOt √Ë


≈œ«̧¢t? √Â °d√Í “±özt ≠w «∞∫e» √Ë √́CU¡ ∞πMW


√Ë ±MELW ±FOMW? √Â °d√Í «∞ª∂d«¡ «∞Lº∑IKOs? √Â


°U∞LIUô‹ «∞B∫HOW Ë«∞∑GDOU‹ «ùî∂U̧¥W ≠w


ËßUzq «ùö́Â? √Â °U∞CGj «∞AF∂w ±s îö‰ Ø∑U°W


«∞dßUzq? 


k±s ≥w «∞AªBOU‹ √Ë «∞πNU‹ «∞∑w Æb


¢FU̧÷ ßFOJr? ≥q ≥w «∞LIUË±W «∞∂OdËÆd«©OW


∞Jq §b¥b? ≥q ≥w °Fi «∞LºRË∞Os «∞LFOMOs √Ë


≈œ«̧… ±FOMW? ≥q ≥w °Fi «∞LBU∞̀ «∞ªUÅW ±∏q


«∞LBU∞̀ «∞ºOUßOW √Ë «ôÆ∑BUœ¥W √Ë «∞FºJd¥W?


ËØOn ¥LJMJr ¢πd¥b ¢Kp «∞LFU̧{W ±s ≠FU∞O∑NU?


k±U ≥w √≥LOW «∞∑uÆOX? ±U ≥w «∞IOuœ


«∞e±MOW? ≥q ¥πV ́Kv «_≠d«œ √Ë «∞πNU‹ √Ê ¥Fd°u«


´s «∞∑e«±Nr °LuÆn ±U Æ∂q ¢U̧¥a ±FOs? ≥q ≥MU„


±úb ≤NUzw ∞I∂u‰ «∞u£Uzo «∞LIb±W ±s «∞πLNu¸


«∞FUÂ Æ∂q «∞∂X ≠ONU?


«∞∑∫d„


±s «∞Ld§` √Ê ¥I∑Cw ¢MHOc «ôß∑d«¢OπOW ±MJr √Ê


¢Ib±u« «∞u£Uzo «∞B∫O∫W Ë√Ê ¢FbË« √≤HºJr


∞ö§∑LÚU‹ Ë√Ê ¢∑U°Fu« ≤∑UzπNU Ë√Ê ¢FbË« ±u«œ«Î


∞úĆU¡ ≈∞v ¬îdÁ. Ëßu· ¢πbËÊ ≠OLU ¥Kw


≈̧®Uœ«‹ ́LKOW °AQÊ ≈́b«œ «∞Lu«œ Ë«∞ºFw ∞JºV


«∞∑Q¥Ob ́s «∞Dd¥o «∞dßUzq Ë«ô§∑LÚU‹. 


«∞dÅb Ë«∞∑IOOr


´Mb ≈́b«œ «ôß∑d«¢OπOU‹ ́KOJr √Ê ¢b§̧u«


{LMNU ËßUzq ¢LJMJr ±s ̧Åb §u«≤V «∞∑IbÂ
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Ë¢IOOr ±∫BKW «ôß∑d«¢OπOW. Ë≥c« ¥FMw «∞∑QØb ±s


√Ê «_≥b«· ±∫bœ… ËÆU°KW ∞KIOU”.


Ë±s °Os ±e«¥U Ë{l °d≤U±Z ®U±q ∞JºV


«∞∑Q¥Ob √≤t ßOLJMJr ±s √Ê ¢K∫Eu« ≠w ËÆX ±∂Jd


√Ë °Bu¸… √ßdŸ «∞ICU¥U «∞∑w ¢ªh ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW. Ë±s ®QÊ ≥c« √Ê ¥e¥b ±s ≈±JU≤OW «∞∑Q£Od


´Kv «∞M∑UzZ. Ë±s «∞Le«¥U «_îdÈ √≤Jr ß∑Ju≤uÊ


°c∞p Æb √ÆL∑r °U∞HFq ́öÆU‹ ±l «∞πNU‹ «∞∑w


¢uœËÊ ØºV ¢Q¥Ob≥U Ëœ∞K∑r ́Kv ±Bb«ÆO∑Jr.


√ßU∞OV «∞MCU‰ ±s √§q •Iu‚


«ù≤ºUÊ


≈Ê ±s ±BK∫W ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW √ô ¥∑DKV •Y


«∞∫Ju±U‹ √Í ±πNuœ √Ë ±u«̧œ √Ø∏d ±s «ô¢BU‰


«∞∑KOHu≤w °U∞LºRË∞Os. ̈Od √Ê «_±d ¥I∑Cw


±πLúW ±∑MúW ±s √ßU∞OV «∞MCU‰ «∞MCU∞w «∞∑w


¥KeÂ «ß∑ªb«±NU ≠w √ËÆU‹ ±ª∑KHW Ë«∞∑w ±s ®Q≤NU


√Ê ¢CHw ≠FU∞OW ́Kv §Nuœ≤U.


Ë«_±d ¥I∑Cw ±s ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠w


«∞FUœ… √Ê ¢∂c‰ ±ºUŸ œ«îKOW (ØºV «∞∑Q¥Ob œ«îq


√̧ËÆW «∞ºKDW) ËîU̧§OW (œ́u… «∞∫Ju±U‹ Åd«•W


´Kv «∞Lú ∞Jw ¢GOd ±s ßOUßU¢NU Ë¢Bd≠U¢NU).


ËØ∏Od«Î ±U ßu· ¥AOd «∞ºUßW Ë«∞LºRË∞uÊ


«∞∫Ju±OuÊ ≈∞v √Ê «∞MAU◊ «∞FKMw ≠w ≥c« «∞LπU‰


ßu· ¥R¢w °∏LU̧ ±FUØºW. ̈Od √Ê Æb¸… ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW ́Kv ¢F∂μW ÅHu· «∞πLU≥Od ±s √§q


±LU̧ßW «∞CGj ́Kv «∞ºKDU‹ Ë«∞∑e«±MU °LMUÆAW


•Iu‚ «ù≤ºUÊ ́Kv «∞Lú ≥LU √ßU” ±Bb«ÆO∑MU


ØLMELW ¢ºFv ∞JºV «∞∑Q¥Ob ∞MAU©NU.


Ë•∑v ́Mb±U ¢JuÊ «∞FöÆU‹ «∞IUzLW °Os


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Ë«∞∫Ju±W °MU¡…, Ë¢JuÊ


«∞∫Ju±W ±K∑e±W °U∞FLq ±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ,


≠ºu· ¢Fd÷ ∞LºRË∞ONU •∑LUÎ ±MUß∂U‹ ¥LU≤FuÊ


≠ONU ±s «∞IOUÂ °U∞∑∫dØU‹ «∞CdË¸¥W. Ë≠w ±∏q ≥cÁ


«∞∫Uô‹, ô ¥JHw «ô¢BU‰ «∞∑KOHu≤w √Ë ±IU°KW


®ªBOW. Ëßu· ¥∑DKV «_±d ≠w ¢Kp «∞∫U∞W «¢∂UŸ


±πLúW ±s «_ßU∞OV ∞b≠l «∞∫Ju±W ∞KIOUÂ °LU


¢d̈V ≠w ¢πM∂t.


Ëßu· ¥∑uÆn «î∑OU̧ «∞ußOKW «∞JHOKW °c∞p


´Kv ≤EUÂ «∞∫Ju±W Ë́Kv √ßKu°t ≠w «∞FLq ≠w


«_ËÆU‹ «∞Lª∑KHW.


Ë¥M∂Gw √Ê ¢∑Fuœ §LOl ≥OUØq «∞LMELW, ≠w


±d•KW ±∂Jd… ±s ≤AU©NU, ́Kv ±LU̧ßW «_ßU∞OV


«∞∑w ¢JHq ∞NU «∞∑Q£Od ́Kv ßOUßW •Ju±∑NU


«∞ªU̧§OW, °LU ≠w –∞p «∞FöÆU‹ ±l «∞LMELU‹


«∞∫Ju±OW «∞bË∞OW. Ë•∑v ≈–« ØUÊ «∞HdŸ ̈Od ÆUœ¸ °Fb


´Kv Ë{l °d≤U±Z ±MEr ∞JºV ¢Q¥Ob •Ju±W Ë©Mt,


≠OLJMt ±l ≥c« √Ê ¥R£d ́KONU ±s îö‰ √ßU∞OV


«∞FLq «∞MCU∞w «∞∑w ́d{MU ∞NU ±s Æ∂q. Ë¥πV √Ê


¥JuÊ «∞ºFw ∞K∑Q£Od ́Kv ßOUßW •Ju±U‹ «_Ë©UÊ,


°LU ≠w –∞p ¢Kp «∞πu«≤V «∞L∑BKW °U∞LMELU‹


«∞∫Ju±OW «∞bË∞OW, §e¡«Î ±s «∞FLq «∞Ou±w ́Kv §LOl


±º∑u¥U‹ «∞∫dØW. 


≤AU◊ «_ĆU¡


±s «∞Lö•k °u§t ́UÂ √Ê «∞∫Ju±U‹ ¢º∑πOV


∞KCGu◊ «∞πLÚOW, Ë∞c« ¥∑FOs ́Kv ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW √Ê ¢Cl «ß∑d«¢OπOW ù®d«„ «∞Lπ∑LFU‹


«∞L∫KOW °bË¸ ≠FU‰ ≠w «∞FLq ±s √§q •Iu‚


«ù≤ºUÊ Ë°∑u≠Od «∞Lu«̧œ «∞ö“±W ∞c∞p, Ë–∞p ́s


©d¥o «ü¢w:


k¢MEOr «∞LπLúU‹ Ë«_ĆU¡ «üîd¥s


∞∫Lö‹ ∞J∑U°W «∞dßUzq ∞KLºRË∞Os «∞Lº∑Nb≠Os √Ë


∞KMu«» «∞LM∑ª∂Os •u‰ ±πLúW ±s «∞ICU¥U


«∞Lª∑U̧….


k√Ê ¢∫d’ «∞LπLúU‹ ́Kv ¢MEOr ±IU°ö‹


±l «∞Mu«» Ë«∞LºRË∞Os «∞LM∑ª∂Os ≠w œË«zd≥U ∞∑MIq


∞Nr °u«́Y ÆKo ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW, ́Kv √Ê


¢º∑Nb· °Nc« «∞AªBOU‹ «∞LR£d… ±s °Os «∞Mu«»


ËØ∂U̧ «∞LºRË∞Os.


k¢MEOr √≤ADW ≤CU∞OW ±s Æ∂Oq «ô§∑LÚU‹


«∞FU±W Ë«∞LEU≥d«‹ ≠w «∞bË«zd «ô≤∑ªU°OW √Ë ≠w


±u«©s «∞Mu«» Ë«∞LºRË∞Os «∞LM∑ª∂Os.


k√Ê ¢∫d’ «∞LπLúU‹ ́Kv ±LU̧ßW √≤ADW


«ô¢BU‰ «∞πLU≥OdÍ ùÆMUŸ «∞IDÚU‹ «_îdÈ ≠w


«∞Lπ∑Ll °∑Q¥Ob ±uÆn ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW.


Ë¥LJMNU ≠w ≥c« «∞º∂Oq √Ê ¢DKV ±s «∞πLFOU‹


«∞b¥MOW Ë«∞∑MEOLU‹ «∞MºUzOW Ë̈Od≥U √Ê ¢J∑V


ß̧Uzq Ë√Ê ¢uÆl ́Kv °OU≤U‹ ±u§e… Ë√Ê ¢u“¥l


«∞∑LUßU‹ Ë≥Kr §d«Î.


k√Ê ¢u§t «∞LπLúU‹ ̧ßUzq ≈∞v √§Ne…


«ùö́Â.


k≈®d«„ «_ĆU¡ ≠w √≤ADW «ô•∑πU§U‹


«∞FU±W œ«îq «ô§∑LÚU‹ «∞∫Ju±OW «∞NU±W √Ë √±UÂ


±IU̧ «≤FIUœ≥U.


ËßUzq «ù´öÂ


Æb ¢u≠d ËßUzq «ùö́Â ≠dÅUÎ ∞K∑Q£Od ́Kv


«∞∫Ju±W. ËØ∏Od«Î ±U ¢KπQ «∞LMELU‹ ≈∞v √§Ne…


«ùö́Â ́Mb±U ¢Fπe ́s ¢∫IOo √≥b«≠NU ́s ©d¥o


«ô§∑LÚU‹ Ë̈Od≥U ±s ËßUzq «∞b°Ku±UßOW


«∞NUœzW. Ë¥LJs _§Ne… «ùö́Â √Ê ¢KFV œË¸«Î ±HOb«Î


≠w ≈́b«œ §b«Ë‰ «∞FLq Ë≈́Uœ… ¢Fd¥n «∞ICU¥U.


Ë¥LJMNU √¥CUÎ √Ê ¢GbË ©d¥IUÎ ∞LLU̧ßW «∞CGj ́Kv


«∞∫Ju±W ∞Jw ¢u{` ±uÆHNU √±UÂ «∞d√Í «∞FUÂ.


ò≈Ê °ußl ±L∏Kw ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


√Ê ¥∫b£uØr Ø∏Od«Î ́s ±u«Æn ̈d¥∂W √Ë


∞IU¡«‹ °L∫i «∞LBUœ≠W √Ë ±ö•EU‹


´Uœ¥W ¢∂Uœ∞u≥U ́Kv «∞Gb«¡ ËØUÊ ∞NU


¢Q£Od ́EOr ¥Hu‚ ¢Q£Od «∞∑∫dØU‹ «∞∑w


îDDu« ∞NU °FMU¥W.å


≥OKOs Øu„, «∞Lb¥d… «∞ºU°IW ∞∂d≤U±Z «∞ARËÊ


«∞IU≤u≤OW Ë«∞LMELU‹ «∞∫Ju±OW «∞bË∞OW °U_±U≤W


«∞bË∞OW


≈Ê «∞∑FU±q ±l «∞LMELU‹ «∞∫Ju±OW


«∞bË∞OW ≥u ∞uÊ ±s √∞u«Ê «∞MAU◊


«∞MCU∞w. Ë≥u ∞Of °U∞FLq «∞cÍ


¢∫u©t «_ßd«̧. ≠L∏Kt ØL∏q «∞J∏Od ±s


§u«≤V ́Lq ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW, ≥u


¥Nb· ∞∑GOOd √Æu«‰ ËßOUßOU‹


Ë¢Bd≠U‹ «∞bË‰. Ë±U ¥LOeÁ ≥u √≤t


¥º∑Nb· «∞bË‰ °BH∑NU √́CU¡Î ≠w


«∞LMELU‹ «∞∫Ju±OW «∞bË∞OW. Ë¥KπQ


«∞IUzLuÊ ́KOt ≈∞v ±πLúW ±∑MúW ±s


«_ßU∞OV «∞HMOW ∞K∑Q£Od ́Kv


«∞∫Ju±U‹, °LU ≠w –∞p «∞FLq


«∞πLU≥OdÍ Ë•Lö‹ Ø∑U°W «∞dßUzq


Ë«∞MAU◊ «ùö́±w. Ë¥CU· ≈∞v –∞p


≤AU◊ «∞HdŸ ≠w ±πU‰ «∞ºFw ∞JºV


¢Q¥Ob •Ju±W °öœÁ Ë√≤ADW «∞b́u… ≈∞v


≤Bd… •Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞∑w ¢LU̧ßNU


«_±U≤W «∞bË∞OW °Bu¸… ±∂U®d… ≠w


±∫U≠q ¢Kp «∞LMELU‹.
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Ë∞Js ±s «∞ºNq «∞L∂U∞GW ≠w ËÅn Æu…


«∞∑Q£Od «ùö́±w. ≠U∞Lö•k √≤t ¢Q£Od ÆBOd «_§q


≠w ̈U∞V «_•OUÊ, ≠w •Os √Ê ≤∑UzZ «∞ºFw ∞BOÜW


«∞ºOUßW «∞∫Ju±OW ©u¥KW «_§q. Ë«∞J∏Od ±s «_°u«‚


«ùö́±OW ±N∑LW ≠w «∞LIUÂ «_Ë‰ °U∞Bd«́U‹, •OY


≈≤NU ¢dÈ ≠ONU ±Uœ… √Ø∏d §U–°OW ∞πLNu≥̧U. Ë±s


®QÊ ≥c« ≠w Ø∏Od ±s «_•u«‰ √Ê ¥Fd÷ «∞ICU¥U


∞K∑∂ºOj «∞Lªq Ë√Ê ¥Iu∞V «∞Lu«Æn ≠w √©d


§U±b…, Ë≥u √±d Æb ô ¥HOb ≠w °Fi «_•OUÊ


ÆCOW ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW. Ë≈ÆU±W ́öÆU‹ ©O∂W


±l ̧§U‰ «∞B∫U≠W ¥LJs √Ê ¥ºÚb ≠w «∞∑GKV ́Kv


≥cÁ «∞LAJKW.


Ë±s «_ßU∞OV «∞∑w ¥LJMMU «ß∑ªb«±NU


«∞∂OU≤U‹ «∞B∫HOW Ë«∞∑IU̧¥d «∞Lu§e… «∞∑w ¢u¸œ


±FKu±U‹ √ßUßOW ∞K∫Uô‹ Ë«∞ICU¥U «∞∑w ¢FU∞πNU


«∞LMELW Ë«∞∑∫IOIU‹ «∞B∫HOW Ë√́Lb… «∞d√Í


(∞Le¥b ±s «∞∑HUÅOq «≤Ed «∞HBq «∞∑Ußl).


≤Lu–Ã ∞Nb· «ß∑d«¢Oπw: ≈∞GU¡ ́Iu°W «ù´b«Â


«∞ºOMU¸¥u «_Ë‰:


±U ≥w «∞πNU‹ «∞∑w ¥M∂Gw ≈ÆMÚNU °U∞∑∫d„ ∞∑∫IOo ≥c« «∞Nb·?«∞L∫JLW «∞bß∑u¸¥W «∞FKOU


±U ≥w «∞πNU‹ √Ë «∞Fu«±q «∞∑w ¥d§` √Ê ¢IMFNU °c∞p? «∞∫πZ «∞IU≤u≤OW «∞L∑BKW °Q•JUÂ


«∞bß∑u¸ Ë«∞LFU¥Od «∞bË∞OW. «∞ICU…, ≤IU°U‹ «∞L∫U±Os, °Fi «∞ºUßW «∞LFOMOs, «ô≥∑LUÂ/«∞CGj


«∞bË∞w. 


±U ≥w «∞AªBOU‹/«∞Fu«±q «∞∑w Æb ¢FU̧÷ «∞∑∫dØU‹ «∞∑w ¢ºFv ∞NU?«¢∫Uœ«‹ «∞Ad©W,


°Fi «∞ICU…, °Fi «∞ºUßW, √§Ne… «ùö́Â/«∞d√Í «∞FUÂ.


±U ≥u «∞∑uÆOX «∞LMUßV?•bœ‹ «∞L∫JLW «∞bß∑u¸¥W ¢U̧¥ªUÎ ±FOMUÎ ∞∑KIw ¢IU̧¥d «∞ª∂d«¡


Ë«∞LMELU‹ ̈Od «∞∫Ju±OW ≠w ≥c« «∞AQÊ ∞MEd≥U ≠w ≈©U̧ ́LKOW ±∫bœ….


«ôß∑d«¢OπOW «∞L∫∑LKW: ¢Ib¥r ¢Id¥d ∞KL∫JLW ¥Fd÷ ∞K∫πZ «∞∑w ¢º∑Mb ≈∞v √•JUÂ «∞bß∑u¸


(̈Od ±u§uœ… ≠w «∞Mh Ë∞JMNU ±cØu¸… ≠OLU ß∂o) Ë«∞LFU¥Od «∞bË∞OW. Ë́KOJr ¢∫b¥b √≥r «∞ICU…


Ë«∞ºUßW Ë¢MEOLU‹ «∞L∫U±Os Ë≈ÆMÚNr °LªU©∂W «∞L∫JLW «∞bß∑u¸¥W °BHW îUÅW Ë́U±W. Ë«∞∑Lf


¢∫dØUÎ ±s «∞ICU… Ë«∞L∫U±Os ́Kv «∞ºU•W «∞bË∞OW. Ë¸¢V ∞BbË¸ ±IUô‹ «≠∑∑U•OW ≠w «∞B∫n ¢R¥b


≈∞GU¡ ́Iu°W «ù´b«Â ≈–« ØUÊ «∞d√Í «∞FUÂ ±FUœ¥UÎ. Ë≈–« ØUÊ ±s «∞Ld§` √Ê ¥AJq ±uÆn «∞Ad©W


¢Nb¥b«Î, ≠∫UË‰ «∞∑Fd· ́Kv °Fi Ø∂U̧ «∞C∂U◊ «∞FU±KOs √Ë «∞L∑IÚb¥s ∞cØd «∞∫πZ «∞LR¥b… ù∞GU¡


´Iu°W «ù´b«Â.


«∞ºOMU¸¥u «∞∏U≤w:


±U ≥w «∞πNU‹ «∞∑w ¥M∂Gw ≈ÆMÚNU «∞∑∫d„ ∞∑∫IOo ≥c« «∞Nb·? «∞∂d∞LUÊ («_¨K∂OW). 


±U ≥w «∞πNU‹ √Ë «∞Fu«±q «∞∑w ¥d§` √Ê ¢IMFNU °c∞p? ßOUßW «_•e«», ¢Fd¥n «∞ICOW


°Ú∑∂U̧≥U ±s ÆCU¥U «∞CLOd Ë«∞LºRË∞OW «∞AªBOW, Ë¢∫b¥b ±u«Æn «∞Lπ∑Ll, Ë«∞LMELU‹ –«‹


«∞AQÊ, Ë«∞IOUœ«‹ «∞b¥MOW, Ë«∞ICU… Ë¢MEOLU‹ «∞L∫U±Os Ë°u«́Y «∞IKo/«∞CGu◊ «∞bË∞OW.


±U ≥w «∞AªBOU‹/«∞Fu«±q «∞∑w Æb ¢FU̧÷ «∞∑∫dØU‹ «∞∑w ¢ºFv ∞NU? «¢∫Uœ«‹ «∞Ad©W,


°Fi «∞ICU…, «∞ªu· ±s «∞πd¥LW, √§Ne… «ùö́Â/«∞d√Í «∞FUÂ.


±U ≥u «∞∑uÆOX «∞LMUßV? ±s «∞LId¸ √Ê ¥π∑Ll «∞∂d∞LUÊ ∞K∑Bu¥X ́Kv ±I∑dÕ °S∞GU¡ ́Iu°W


«ù´b«Â ≠w ̈CuÊ ß∑W √ßU°Ol.


«ôß∑d«¢OπOW «∞L∫∑LKW:´KOp ≈±U √Ê ¢ºFv ∞∫Lq «_•e«» «∞ºOUßOW ́Kv «ô∞∑e«Â °U∞b́u… ù∞GU¡


´Iu°W «ù´b«Â Ë≈±U √Ê ¢DU∞V °DdÕ «∞Lu{uŸ ∞öß∑H∑U¡ ∞Jw ¥b∞w Øq ≠dœ °d√¥t °u•w ±s {LOdÁ.


Ë•bœ √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ «∞LR¥b¥s Ë«∞LFU̧{Os Ë≥Rô¡ «∞c¥s ¢d§` √Ê ¥GOdË« ̧√¥Nr. ̧Øe ≤AU©p ́Kv


≥Rô¡ «∞c¥s ¢d§` √Ê ¥GOdË« ±s ±uÆHNr. Ë≈–« ØUÊ «∞d√Í «∞FUÂ ±FUœ¥UÎ ∞HJd… «ù∞GU¡, ≠FKOp ≈±U √Ê


¢ºFv ∞∑GOOd «∞d√Í ≈Ê ØUÊ ≥c« «_±d Ë«ÆFOUÎ Ë≈±U √Ê ¢DdÕ «∞ICOW °Ú∑∂U̧≥U ±ºQ∞W ô ¥πV √Ê ¥JuÊ


«∞d√Í «∞FUÂ ≥u ÅU•V «∞Iu‰ «∞HBq ≠ONU. «œŸ «∞LπLúU‹ ≈∞v Ø∑U°W «∞dßUzq ≈∞v «∞Mu«»


«∞∂d∞LU≤OOs Ë±IU°K∑Nr.
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«ô¢BU‰ «∞πLU≥OdÍ


±s °Os «_ßU∞OV «_îdÈ «∞∑w ¥LJs «ôß∑HUœ… ±MNU


´Mb±U ¢LU≤l «∞∫Ju±W ≠w ±FU∞πW °u«́Y ÆKo


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW «ô¢BU‰ «∞πLU≥OdÍ. Ë́KOJr


≠w ≥c« «∞LIUÂ √Ê ¢∫bœË« √̧§` «∞LMELU‹ «∞IUœ¸…


´Kv √Ê ¢R£d ́Kv «∞∫Ju±W Ë√Ê ¢IMFu≥U °QÊ ¢ºFv


∞b≠l «∞∫Ju±W ≈∞v ±FU∞πW «∞ICU¥U «∞LDKu°W.


Ë́KOJr Øc∞p √Ê ¢∫bœË« «∞LMELU‹ «_îdÈ


«∞∑w ̧°LU ¢∑IUßr ≤Hf °u«́Y ÆKo ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW °AQÊ «∞ICU¥U/«∞∂Kb«Ê ËØc∞p °u«́Y «∞IKo


«_Ëßl ≤DUÆUÎ, Ë√Ê ¢∑FUË≤u« ±FNU. Ë¢AU̧„ °Fi


≠dËŸ «∞LMELW °BHW ±d«Æ∂Os ≠w ∞πUÊ «∞∑MºOo


«∞ªUÅW °LMELU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ. Ë¥LJs ∞NcÁ


«∞KπUÊ √Ê ¢M∑Nw ≈∞v ¢∂Mw √≥b«· Ë«ß∑d«¢OπOU‹


±A∑dØW °AQÊ «∞∫Ju±U‹ «∞Lª∑KHW.


Ë∞LU ØU≤X «∞∫Ju±U‹ ¢∑uÆl ±s ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW Ë®IOIU¢NU ±s «∞LMELU‹ ̈Od «∞∫Ju±OW


«∞LFMOW °∫Iu‚ «ù≤ºUÊ √Ê ¢πUœ‰ ±FNU ≠w §U≤V


±FOs,  ≠SÊ ¢F∂μW ÅHu· «∞∑MEOLU‹ «∞MºUzOW √Ë


«∞πLÚU‹ «∞b¥MOW √Ë «ô¢∫Uœ«‹ «∞MIU°OW √Ë «∞IOUœ«‹


«∞BMÚOW Ë«∞∑πU̧¥W ±s ®Q≤t √Ê ¥e¥b ±s ËÆl


«∞MIU‘ ±l «∞ºKDU‹ «∞∫Ju±OW _≤t ¥AOd ≈∞v √Ê


«∞ICOW ¢∫Ev °U≥∑LUÂ œË«zd Ø∂Od… √Ëßl ≤DUÆUÎ. 


±∫Uß∂W «∞∫Ju±U‹


¢F∑∂d «∞AHU≠OW Ë«∞LºU¡∞W ±s «_≥b«· «∞FU±W


«∞dzOºOW ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW °Bbœ «∞ºOUßW


«∞ªU̧§OW Ë•Iu‚ «ù≤ºUÊ. ËÆb ©U∞∂X ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW Ë̈Od≥U ±s œ́U… •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w °Kb«Ê


®∑v °SÅö•U‹ ±RßºOW ¢Cl •Iu‚ «ù≤ºUÊ ́Kv


¸√” §b«Ë‰ ́Lq «∞∫Ju±W ≠w «∞LF∑d„ «∞ºOUßw,


Ë≥c« ¥I∑Cw ≈®d«„ «∞LMELU‹ ̈Od «∞∫Ju±OW


Ë«∞Lπ∑LFU‹ «∞L∫KOW °bË¸ §u≥dÍ ≠w «∞LAUË¸«‹


Ë≠∫h «∞ºOUßW. Ë≠OLU ¥Kw °Fi «_±∏KW


«∞LI∑d•W:


k±d«§FW «∞FöÆU‹ «∞∏MUzOW


¥LJs ≠w °Fi «∞∂Kb«Ê ∞KºKDW «∞∑Ad¥FOW √Ê ¢πdÍ


¢∫IOIU‹ ≠w «∞FöÆU‹ «∞∏MUzOW ±l «∞∂Kb«Ê «_îdÈ.


Ë¥LJs ∞K∂ö¨U‹ «∞LIb±W ±s √≠d«œ «∞πLNu¸ «∞FUÂ


Ë±s «∞LMELU‹ «∞LN∑LW (°LU ≠ONU ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW) √Ê ¢∏Od ÆCU¥U •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë°u«́Y


«∞IKo •u‰ °Fi §u«≤V «∞FöÆU‹ (°LU ≠w –∞p


´LKOU‹ «∞∑u¸¥b«‹ «∞FºJd¥W Ë«_±MOW Ë«∞Ad©OW)


Ë√Ê ¢I∑dÕ «∞ªDu«‹ «∞ö“±W ù£U̧… °Fi ÆCU¥U


•Iu‚ «ù≤ºUÊ √Ë ±∑U°FW «∞FLq °AQ≤NU ±s îö‰


°Fi §u«≤V «∞FöÆU‹ «∞∏MUzOW Ë≥Kr §d«Î. ËÆb ¢JuÊ


≥cÁ «∞∑∫IOIU‹ «∞Nb· ±s ±ºÚw ØºV «∞∑Q¥Ob


ËÆb ¢u≠d «∞HdÅW ∞LLU̧ßW ≥cÁ «∞LºÚw ËÆb


¢JuÊ ≠w •b –«¢NU ©d¥IUÎ ¢MUÆg ±Mt «∞∫Ju±W


°u«́Y «∞IKo ≥cÁ.


k«∞Ld«§FW «∞ºMu¥W ∞KMAU◊ ≠w ±πU‰


•Iu‚ «ù≤ºUÊ


≤Er «∞∂d∞LUÊ «_ß∑d«∞w ±d«§FW ßMu¥W ∞MAU◊


«∞∫Ju±W ≠w ±πU‰ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ±l ¢u§Ot «∞b´u…


∞KπLNu¸ «∞FUÂ; ∞Jw ¥ºNr ≠ONU °∑Ib¥r «∞∑IU̧¥d


Ë«∞AJUËÈ Ë±l ́Ib §KºU‹ «ß∑LUŸ îUÅW


∞KLMELU‹ ̈Od «∞∫Ju±OW «∞LFMOW °U_±d. ØLU ¢MEr


°Fi «∞∫Ju±U‹ √¥CUÎ ́LKOU‹ ±d«§FW îUÅW


∞KºOUßW «∞ªU̧§OW ±∏KLU ≠FKX «∞∫Ju±W «_¥d∞Mb¥W


≠w ±M∑Bn «∞∑ºFOMOU‹.


k«∞LπLúU‹ «∞∂d∞LU≤OW «∞∑U°FW ∞LMELW


«∞FHu «∞bË∞OW


√ßºX °Fi «∞HdËŸ ±πLúU‹ ±s «∞Mu«»


«∞∂d∞LU≤OOs ∞Jw ¢Fe“ ±dØe «∞LMELW Ë¢e¥b ±s


Æb¸¢NU ≠w ±ºÚw ØºV «∞∑Q¥Ob. ËÆb ≤e∞X


«∞∫Ju±W «_ß∑d«∞OW ́Kv ±DKV ±πLúW ±MNU


±AJKW ±s √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ «ô¢∫UœÍ, ≠Q∞e±X


Ë“«̧… «∞ªU̧§OW «_ß∑d«∞OW °QÊ ¢FLq °AQÊ §LOl


«∞∑∫dØU‹ «∞FU§KW «∞∑w ¢Bb≥̧U ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW. ËØ∏Od«Î ±U ¢∑Ò «∞LπLúU‹ «∞∂d∞LU≤OW ≥cÁ


«∞∫Bu‰ ́Kv «ß∑πU°W ßd¥FW Ë§u≥d¥W °LU ¥Hu‚


«∞∑∫IOIU‹ «ô´∑OUœ¥W.


kË•b«‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ


«ß∑πU°WÎ ∞LºÚw ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Ë̈Od≥U,


√ßºX °Fi «∞∫Ju±U‹ Ë•b«‹ ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ


≠w Ë“«̧«‹ «∞ªU̧§OW «∞∑U°FW ∞NU. Ë¥ª∑Kn œË¸ Øq


Ë•b… ±s Ë“«̧… ≈∞v √îdÈ, Ë∞JMNU ¢º∑DOl «∞IOUÂ


°Uü¢w:


i¢u§Ot «∞MB` ∞u“¸«¡ «∞ªU̧§OW °AQÊ


ÆCU¥U •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞∑uÅOW °U¢ªU– ≈§d«¡«‹


≈“«¡ °Fi «∞∂Kb«Ê √Ë «∞ICU¥U «∞LFOMW.


i¢u≠Od °d«±Z ∞K∑b¸¥V ́Kv •Iu‚ «ù≤ºUÊ


∞Kb°Ku±UßOOs Ë̈Od≥r ±s «∞FU±KOs ≠w Ë“«̧…


«∞ªU̧§OW ±l ¢eË¥b≥r °U∞LFKu±U‹ «∞ö“±W.


iœ́u… «∞b°Ku±UßOOs ∞DdÕ ÆCU¥U •Iu‚


«ù≤ºUÊ √Ë «¢ªU– ≈§d«¡«‹ √îdÈ °AQ≤NU.


i±d«§FW •U∞W •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë¸≠l ¢IU̧¥d


°AQ≤NU ∞û®U̧… °Uôß∑d«¢OπOW «∞LMUß∂W ∞∑∫ºOMNU.


i«ù®U̧… °UùÅö•U‹ Ë§u«≤V «∞b´r


«∞ö“±W ü∞OU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞bË∞OW.


Ë°Gi «∞MEd ́s «∞IOUÂ °Q≤ADW ±∫bœ…, ≠SÊ


¢QßOf ±∏q ≥cÁ «∞u•b«‹ ¥LJs √Ê ¥GbË


«ß∑d«¢OπOW ≠FU∞W ùœ¸«Ã •Iu‚ «ù≤ºUÊ {Ls


¢∫b¥b «ôî∑OU̧«‹


¥u∞Ou/¢Lu“: ¢º∑Fd÷ ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW ±U œ«̧ ≠w œË¸


«ô≤FIUœ «_îOd ∞KπMW •Iu‚


«ù≤ºUÊ «∞∑U°FW ∞ú±r «∞L∑∫b…


(±U̧”/¬–«̧) Ë¢IOr ±U ¢∫Io.


£r ¢ª∑U̧ «∞∂Kb«Ê Ë«∞ICU¥U «∞∑w


ß∑Dd•NU √±UÂ «∞KπMW ≠w «∞bË¸…


«∞∑U∞OW ∞KπMW.


ß∂∑L∂d/√¥Ku‰: ¢dßq «_±U≤W


«∞bË∞OW ÆUzLW √Ë∞OW °U∞∂Kb«Ê


Ë«∞Lu{úU‹ –«‹ «_Ë∞OW


∞Dd•NU ́Kv «∞KπMW «∞LcØu¸…


≠w «∞bË¸… «∞∑U∞OW.


√Ø∑u°d/¢Ad¥s «_Ë‰: ¥MUÆg


«∞HdŸ «∞ICU¥U/®RËÊ «∞∂Kb«Ê


–«‹ «_Ë∞u¥W ±l •Ju±W °öœÁ.


Ë¢AOd «∞∫Ju±W ≈∞v ±bÈ


«ß∑Fb«œ≥U ≈∞v ¢Q¥Ob ±ºuœ…


≈́öÊ ßu· ¢ºU≤bÁ «∞LMELW


°AQÊ °Kb ±U Ë∞JMNU ¢∂bÍ ¢LMFUÎ


≠w ¢Q¥Ob ¢MEOr ¢∫d„ °AQÊ –∞p


«∞∂Kb. Ë¢ªDd «∞HdËŸ «_±U≤W


«∞bË∞OW °LU ¢r ≠w ¢Kp


«ô¢BUô‹.


≤u≠L∂d/¢Ad¥s «∞∏U≤w:


¢∑AUË¸ «_±U≤W «∞bË∞OW ±l «∞HdŸ.


Ë¢∑πLl ±FKu±U‹ ∞bÈ «_±U≤W


«∞bË∞OW ¢AOd ≈∞v √Ê °Fi


«∞∂Kb«Ê «_îdÈ ¢d̈V ≠w


±ºU≤b… «ùö́Ê Ë√≤NU ¢R«“¸


«∞∑∫d„ °Bbœ «∞∂Kb «∞LIBuœ.


£r ¥Id¸ «∞HdŸ ±l «_±U≤W «∞bË∞OW


±U ≈–« ØUÊ ́KOt √Ê ¥dØe ́Kv


¢Q¥Ob «ùö́Ê √Ë √Ê ¥∂c‰ ±ºUŸ


§Uœ… ∞K∑GKV ́Kv ±LU≤FW


«∞∫Ju±W ≠w «∞∑∫d„ °AQÊ –∞p


«∞∂Kb.
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±RßºU‹ «∞bË∞W ËîKo §LÚW {Gj œ«îKOW ¢FLq


±s √§q ≤Bd… •Iu‚ «ù≤ºUÊ. Ë≥c« ¥AJq {LU≤UÎ


§ezOUÎ ¥∫Lw ßOUßW «∞∫Ju±W ±s «∞∑IK∂U‹ ≠w


±πU‰ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ́Kv «∞LbÈ «∞Du¥q. Ë±s


®Q≤NU √¥CUÎ √Ê ¢πFq ±u™Hw Ë“«̧… «∞ªU̧§OW ¥dËÊ


√Ê «∞FLq ́Kv ≤Bd… •Iu‚ «ù≤ºUÊ ±HOb ∞Ld«Øe≥r


«∞LNMOW. Ë±l ≥c«, ≠Ib ¥RœÍ ¢QßOf ≥cÁ «∞u•b«‹


≠w Ë“«̧… ±U ≈∞v •Bd ÆCU¥U •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w


œË«zd≥U Ë¢πd¥b≥U ±s «∞Ib¸… ́Kv ≈•b«À ¢GOOd


Ë«ßl «∞MDU‚.


«∞πu«≤V «∞FLKOW ∞JºV


«∞∑Q¥Ob


¢∑DKV ́LKOW ≈•U©W –ËÍ «∞ºKDW √Ë «∞MHu– ́KLUÎ


°ICU¥U •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë¢AπOFNr ́Kv «∞FLq ́Kv


•LU¥W ≥cÁ «∞∫Iu‚ Ë¢Fe¥e≥U ́bœ«Î ±s «_ßU∞OV


«∞HMOW. ≠Ib ¢dËÊ √≤Jr °∫U§W ≈∞v «ß∑ªb«Â


¢∫dØU‹ «∞FCu¥W √Ë «ôß∑FU≤W °MHu– §NU‹ √îdÈ


Ë«∞∑Q£Od «ùö́≤w √Ë ̧°LU ¢dËÊ √≤t ¥JHw ∞IU¡ ËœÍ


±l Ë“¥d «∞ªU̧§OW. Ë¥∑uÆn «∞MπUÕ ≠w «_§q «∞∂FOb


´Kv «ü¢w:


k«∞MúOW: Ë¥ALq ≥c« «ß∑ªb«Â ±FKu±U‹


¥Fu‰ ́KONU Ë«∞∑b∞Oq ́Kv Å∫W «∞∫πZ «∞LIb±W


Ë©dÕ ±I∑d•U‹ Ë«ÆFOW ∞∫q «∞LAJKW.


k«∞LFU±KW: Ë¥FMw ≥c« «ù°IU¡ ́Kv «∞∑H∑̀


«∞c≥Mw Ë«∞L∫U≠EW ́Kv «∞uœ Ë¢πMV «ô≤HFUô‹


Ë«∞u≠U¡ °U∞úuœ Ë¢Ib¥r °Fi «∞ªb±U‹ «∞b«zLW. 


±u«ÅHU‹ «∞ºFw «∞MU§` ∞JºV


«∞∑Q¥Ob


iË{uÕ °R¸… §Nuœ≤U.


iË{uÕ «_≥b«· ËÆU°KO∑NU ∞K∑∫IOo.


i±Bb«ÆOW «∞LMELW.


i±Bb«ÆOW «∞LFKu±U‹ Ë«∞dßU∞W Ë≈±JU≤OW


«∞∑Fu¥q ́KONLU.


i≈±JU≤OW «∞uÅu‰ ≈∞v «∞IDÚU‹


«∞Lº∑Nb≠W.


i«∞ª∂d… °U∞Lu{uŸ.


i«∞Fd÷ «∞L∑Is ∞KLFKu±U‹ Ë«∞ICU¥U.


i«∞Lu«̧œ.


i«∞∑uÆOX.


«î∑OU¸ «∞ICU¥U 


ßu«¡ √ØU≤X ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ¢ºFw ∞JºV


«∞∑Q¥Ob ∞LMUß∂W ≥U±W ±∏q «§∑LUŸ ∞πMW •Iu‚


«ù≤ºUÊ «∞∑U°FW ∞ú±r «∞L∑∫b… √Ë °Gd÷ √≥b«·


©u¥KW «_§q, ≠Ls «∞Ld§` √Ê ¢JuÊ °u«́Y ÆKINU


°AQÊ •Iu‚ «ù≤ºUÊ √Ø∏d ±s √Ê ¢º∑DOl ́d{NU


≠w «§∑LUŸ Ë«•b √Ë ≠w ≠∑d… ±∫bËœ…. Ë́KOMU Øw ô


≤A∑X §Nuœ≤U √Ê ≤ª∑U̧ ±πLúW ±s «∞ICU¥U Ë≤dØe


´KONU. Ë¥LJMMU √Ê ≤º∑FOs °U∞LFU¥Od «ü¢OW ≠w ́LKOW


«ôî∑OU̧ ≥cÁ:


k¢u¸œ Ë£Uzo «_±U≤W «∞bË∞OW ÆUzLW °∂u«́Y


«∞IKo «_ßUßOW ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW «∞∑w ¥LJMMU √Ê


≤∏Od≥U ±l •Ju±U‹ «_Ë©UÊ Ë¢∫bœ «∞∂Kb«Ê –«‹


«_Ë∞u¥W ≈–« œ́U «∞b«́w ∞NU ≠w «§∑LÚU‹ ±FOMW


(Ë¢cØd ≥cÁ «∞u£Uzo «∞HdËŸ «∞∑w ¥∑FOs ́KONU °U∞c«‹


«∞FLq ́Kv ØºV ¢Q¥Ob •Ju±U¢NU). 


k≥q •Ju±W Ë©Mp ≠w Ë{l ¥∑Ò ∞NU «∞∑Q£Od


´Kv •Uô‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞∂Kb«Ê «_îdÈ


Ë«∞∑∫dØU‹ «∞∑w ¢IuÂ °NU «∞LMELU‹ «∞∫Ju±OW


«∞bË∞OW? 


k«ôß∑d«¢OπOW ©u¥KW «_§q ∞LºÚw ØºV


«∞∑Q¥Ob ≠w «∞HdŸ Ë{dË¸… «∞∫HUÿ ́Kv «ô¢ºU‚


Ë«∞∑u«“Ê. ØQÊ ¢∫∂c «ôß∑d«¢OπOW ±∏öÎ √ô ¢DGv


ÆCOW Ë«•b… ̧°LU ØU≤X ±∏U̧«Î ∞Kªö· ́Kv ≤AU◊


«∞HdŸ.


kî∂d… «∞HdŸ. ≠KFq ±s «_§bÈ √Ê ¢dØeËÊ ́Kv


«∞∂Kb«Ê √Ë «∞Lu{úU‹ «∞∑w ¢Ldß∑r ́Kv «∞∑FU±q


°AQ≤NU ≠w «∞HdŸ √Ë ́s ©d¥o «¢BUô‹ ±HOb…. 


«∞dßUzq


±s «∞Lö•k °u§t ́UÂ √Ê «∞dßUzq «∞Hdœ¥W ∞OºX


°U_ßKu» «_≠Cq ∞JºV «∞∑Q¥Ob. Ë±l ≥c«, ≠OLJMNU


√Ê ¢LNb «∞Dd¥o ∞H∑̀ °U» «∞∫u«̧ √Ë √Ê ¢JLq ±ºOd…


«∞πNuœ «_îdÈ «∞d«±OW ∞JºV «∞∑Q¥Ob.


k≥OJq «∞dßU∞W: «́d÷ «∞Lu{uŸ «∞cÍ ¢uœ


«∞J∑U°W ́Mt ≠w îDu©t «_ßUßOW, £r •UË‰ ØºV


«∞Ldßq ≈∞ONr ≈∞v ÅHp, £r Ë{` ∞Nr ØOn


¥º∑DOFuÊ ¢∫IOIt, £r «–Ød ∞Nr ≠u«zb –∞p.


k«∞LFKu±U‹: ¢QØb ±s Å∫W «ßr «∞Ldßq


≈∞Ot Ë∞I∂t ËØOHOW ±ªU©∂∑t ±l «ù®U̧… ≈∞v Æu…


≤Hu–≥r ËÆb¸¢Nr ́Kv «∞∑Q£Od ≠w «_±d.


k≈{HU¡ «∞DU°l «∞AªBw ́Kv «∞dßU∞W:


«ß∑ªbÂ «_ßLU¡ ØU±KW, Ë«–Ød ≥u¥∑p ËËÆl «∞dßUzq


°ªj ¥b„.


k«ù¥πU“: «ß∑ªbÂ «∞πLq «∞IBOd…, Ë¢πMV


«∞∑HUÅOq ̈Od «∞CdË¸¥W.
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k≈{HU¡ «∞πU–°OW ́Kv ®Jq «∞dßU∞W:


«•d’ ́Kv √≤UÆW «∞dßU∞W Ë°ºU©∑NU Ëô ¢eœ ©u‰


«∞HId… «∞u«•b… ́s îLºW √ßDd.


k«∞∑u{Ò: ≈¥U„ Ë«≠∑d«÷ √Ê «∞Ldßq ≈∞Ot


´Kv œ¸«¥W °U_±d, Ë«•d’ ́Kv «ß∑ªb«Â ́∂U̧«‹


Ë«{∫W.


kË{l Æu«zr: ∞ªh «∞Lu{uŸ ≠w îLf


≤IU◊ ±d¢∂W ≠w ÆUzLW •∑v ¢º∑d́w «∞FOs.


k«ß∑ªb«Â ≤∂d… ±Nc°W: ≈Ê «ß∑ªb«Â ́∂U̧«‹


±NOMW ≠w «∞dßU∞W ßu· ¥M∑Nw °NU ≈∞v ßKW


«∞LNLö‹.


k«§Fq «∞IU̧Δ ¥DU∞l «∞dßU∞W ±s √Ë∞NU ≈∞v


¬îd≥U: «•d’ ́Kv «ù®U̧… ≈∞v «∞Lu«©s –«‹


«ô≥∑LUÂ «∞LA∑d„ Ë«́d÷ ∞KLªUË· √Ë «∞∑∫HEU‹


«∞∑w Æb ¢ºUË¸ «∞IU̧Δ °AQÊ ±u{uŸ «∞dßU∞W,


Ë«ß∑ªbÂ ∞GW ≈¥πU°OW.


k«∞b´u… ∞KFLq: îU©V ≠ONr ̧ËÕ «ôß∑Fb«œ


∞KFLq, ËË§t ∞Nr ¢uÅOU‹, Ë•bœ ∞Nr «∞ªDu… «∞∑U∞OW


≠w ≤Ed„ ËË«≠Nr °U∞Le¥b ±s «∞LFKu±U‹ √Ë


«ô¢BUô‹ «∞NU¢HOW √Ë «∞e¥U̧«‹?


k≈̧ßU‰ ≤ºa ±s «∞dßUzq ≈∞v «∞dƒßU¡ ≠w


«∞FLq: ßu· ¥e¥b –∞p ±s ≠dÅW «∞dœ ́Kv


ß̧U∞∑p. 


«ô¢BUô‹ «∞NU¢HOW


k«ô¢BU‰ «_Ë‰: «î∂d «∞AªBOW «∞∑w


¢º∑Nb≠NU °Q≤p ¢F∑eÂ «ô¢BU‰ °t ¢KOHu≤OUÎ, Ë«°∫Y


´s «ßLt Ë«ß∑FKr ́s «∞L∫Oj «∞cÍ ¥FOg ≠Ot


Ë¢Fd· ́Kv Ë{Ft.


k«∞ºJd¢U̧¥W: •UË‰ √Ê ¢∑BUœ‚ ±l √≠d«œ


«∞ºJd¢U̧¥W Ë«•d’ ́Kv ¢cØd √ßLUzNr Ë«©KV


±MNr «∞FuÊ.


k√́b ≤Hºp: ́KOp √Ê ¢Fb ±KªBUÎ °U∞ªDu◊


«∞FU±W ∞KLJU∞LW, √Í «∞MIU◊ «∞∑w ßu· ¢∑∫bÀ


´MNU, Ë√≥b«≠p «∞IBuÈ Ë«∞b≤OU ±s «∞LJU∞LW,


Ë±ºU̧ «∞∫b¥Y «∞LF∑eÂ, Ë«ô´∑d«{U‹ «∞∑w Æb


¥∏Od≥U ±Fp «∞L∑∫bÀ ËØOHOW «∞∑GKV ́KONU, Ë{l


°πU≤∂p «∞Lu«œ «∞∑w Æb ¢º∑FOs °NU ≠w «∞∑b∞Oq ́Kv


•ππp ≈–« ¢DKV «_±d –∞p.


k«ß∑dŸ «≤∑∂UÁ «∞Aªh «∞cÍ ¢∑∫bÀ ±Ft:


∞b¥p 54£U≤OW ù£U̧… «≥∑LU±t, Ë́KOp √Ê ¢DKFt


îö∞NU ́Kv «ßLp Ë¢bîKt ≠w «∞Lu{uŸ ́s ©d¥o


¢u§Ot «_ßμKW Ë•bœ ̧ßU∞∑p Ë≠INU ËØs Åd¥∫UÎ


≠w ́d{p ∞ú≥b«· «∞∑w ¢B∂u ≈∞ONU Ë±∑∫LºUÎ


∞∑∫IOINU.


k¢ºπOq «∞MIU◊ «∞NU±W: œËÊ «∞Id«̧«‹


Ë«∞LFKu±U‹ «∞LHOb… «∞∑w ±s ®Q≤NU √Ê ¢∫ºs


¢J∑OJU¢p ≠w «∞Ld… «∞IUœ±W, Ëßπq √≠Cq ±úb


∞ö¢BU‰ «∞∑KOHu≤w °∑Kp «∞AªBOW.


k«•d’ ́Kv «∞∫b¥Y °M∂d… ËœËœ… ±Nc°W:


•UË‰ √Ê ¢ªKo §u«Î °NOπUÎ ≠w «∞∫b¥Y.


kØs ≈¥πU°OUÎ: ¢πMV «∞BOm «∞ºK∂OW, Ë•UË‰ √Ê


¢ºu‚ √ßμK∑p ́Kv ≤∫u ¥∑Ò «ù§U°W ò°MFrå Ë∞Of


ò°öå.


k±l «∞AªBOU‹ «∞BF∂W: «°b√ °cØd «ßr


®ªh ¥Fd≠u≤t √ËÅU„ °U∞∫b¥Y ±FNr, Ë«ß∑Hºd


±MNr ́s ß∂V ́bÂ «≥∑LU±Nr °U∞∫b¥Y Ë«ßQ∞Nr ≈Ê


ØU≤u« ¥Fd≠uÊ ®ªBUÎ Æb ¥N∑r °U∞∫b¥Y ±Fp.


k«î∑∑r «∞LJU∞LW °U∞uÅu‰ ≈∞v ≤uŸ ±U ±s


«ô¢HU‚: ∞ªh ±U «∞cÍ ßOHFKu≤t Ë±U «∞cÍ ß∑HFKt


Ë«∞ªDu«‹ «∞∑U∞OW.


k≠OLU °Fb: «°FY °dßU∞W ®Jd Ë¢QØOb ́Kv


«∞M∑UzZ «∞∑w ¢∫IIX. 


ØºV «∞∑Q¥Ob ±s îö‰ «ô§∑LÚU‹


≈Ê ́Ib «ô§∑LÚU‹ Ë«∞KIU¡«‹ ≥u Ë«•b ±s √≥r


√ßμKW ÅF∂W


Æb ¥u«§t √́CU¡ «∞u≠b √ßμKW ́ºOd… √Ë ¢BFV «ù§U°W ́MNU ≠w «∞∑u Ë«∞K∫EW, Ë≥u √±d ̧°LU


¥∑Fd{uÊ ∞t ±NLU ØU≤X î∂d¢Nr Ë«ß∑Fb«œ≥r. Ë∞FKJr ¢πbËÊ ≠w «ù§U°U‹ «∞∑U∞OW ±ªd§UÎ ±s ¢Kp


«∞Lu«Æn «∞L∫d§W:


ò∞ºX √œÍ̧, Ë∞JMMw ßu· √°∫Y ≥c« «_±d Ë√î∂dØr °LU √Åq ≈∞Ot.å


ò≤Fr, Ë∞Js...å


ØLU ¥LJMJr ¢GOOd «∞Lu{uŸ °Iu∞Jr ±∏öÎ: ò√́∑Ib √≤MU ô ¥πV √Ê ≤∑∫bÀ ́LU ¥º∑∫It «∞Lπd±uÊ ±s


´IU», °q ́s ØOn ¥πV √Ê ¥FU±q «∞Lπ∑Ll «∞L∑∫Cd ±u«©MOt...å


Ë¥LJMJr √¥CUÎ √Ê ¢KIu« °FV¡ «ù£∂U‹ ́Kv «∞ºUzq °Iu∞Jr ±∏öÎ: ò∞LU–« ≈–Ê ¢F∑Ib √Ê...å


Ë¥LJMJr √Ê ¢º∑FOMu« °ª∂d¢Jr °U∞Lu{uŸ ∞Jw ¢ºdœË« °Fi «∞∫IUzo ́Mt.


Ë¥LJMJr √Ê ¢u§Nu« œ≠W «∞∫b¥Y ≈∞v «ô≥∑LU±U‹ «∞LA∑dØW √Ë ≈∞v «_±u¸ «∞∑w ¥LKONU «∞LHNuÂ «∞HDdÍ


∞û≤ºU≤OW.


¥M∂Gw ∞KHdËŸ √Ê ¢∂∫Y ±bÈ {dË¸…


Ë≈±JU≤OW ¢d§LW «∞Lu«œ ≈∞v ∞GW √îdÈ


√Ë ́Kv «_Æq ≈́b«œ ±KªBU‹ ∞NU °∑Kp


«∞KGW. 
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§u«≤V √≤ADW ØºV «∞∑Q¥Ob ́Kv «î∑ö· √≤u«́NU.


Ë́Uœ… ô ¥º∑Gd‚ «ô§∑LUŸ ±l ±ºRË∞w «∞∫Ju±U‹


«∞u©MOW √Ø∏d ±s ßÚW. Ë∞Jw ¥JuÊ «ô§∑LUŸ ±∏Ld«Î


´KOp °Uü¢w:


i«ôß∑Fb«œ ́Kv √¢r Ë§t Æ∂q «ô§∑LUŸ.


i«∞∫d’ ́Kv √Ê ¢Eq «_≥b«· Ë«{∫W


√±UÂ ́OMOp îö‰ «ô§∑LUŸ.


i¢πMV ±MUÆAW ́bœ Ø∂Od ±s «∞ICU¥U


«∞∑w ô ¥∑ºl ∞NU «∞uÆX ‡ √Í «∞∑dØOe ́Kv ̧ßU∞W √Ë


«£M∑Os ±s √≥r «∞dßUzq «∞∑w ¢uœ ≤IKNU ∞KLºRË∞Os,


îUÅW ≈–« ØUÊ «ô§∑LUŸ ÆBOd«Î.


i´KOp °U∞IOUÂ °U∞∑∫dØU‹ «∞LMUß∂W


∞L∑U°FW ≤∑UzZ «ô§∑LUŸ.


k«ù´b«œ ∞ö§∑LÚU‹:


≈Ê ßd «ô§∑LUŸ «∞MU§` ≥u «ù´b«œ «∞L∑Is,


Ë«∞∑∫ºV _ßu√ «∞EdË· Ë¢b°d ØOHOW ±FU∞π∑NU


Ë«∞∑Ld¥s ±s îö‰ ≈§d«¡ °dË≠U‹ ∞ö§∑LUŸ.


(ÆUzLW ¢cØOd¥W


¢¢ªªDDOOjj  ««ôô§§∑∑LLUUŸŸ


(±s «∞LºRË‰ ́s «ù´b«œ «ô§∑LUŸ?


«ßr «∞Aªh «∞LºRË‰.


(«§Ll ±FKu±U‹ ́s «_®ªU’ «∞c¥s


ß∑K∑Iw °Nr


≥q ß∂o √Ê «∞∑Iv °Nr ±L∏KuÊ ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW?


Ë•u‰ √¥W ÆCOW? Ë≥q ≥r √́CU¡ ≠w ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW? Ë≥q ¥Fd· √́CU¡ «∞LMELW √¥UÎ ±MNr


®ªBOUÎ? Ë≈–« ØU≤u« Æb ß∂o ∞Nr «ô§∑LUŸ °∂Fi


±L∏Kw «∞LMELW, ≠Ls •Cd ≥c« «ô§∑LUŸ? «©Kl


´Kv ±∫U{d «ô§∑LUŸ. ±U ≥w √œË«̧ «_®ªU’


«∞c¥s ß∑π∑Ll °Nr, ±U ≥u ≤DU‚ ßKD∑Nr? Ë±U ≥w


«ù§d«¡«‹ «∞∑w ¥º∑DOFuÊ «¢ªU–≥U? Ë≥q ¥u§b √Í


®w¡ ≠w ±U{ONr √Ë ≥q ∞b¥Nr «≥∑LU±U‹ ±FOMW Æb


¢JuÊ ∞NU ÅKW °U_±d? ≈–« ØUÊ «∞Aªh «∞cÍ ¢e±l


±IU°K∑t ±s «∞ºUßW, ≠FKOp ≈–Ê √Ê ¢∫Bq ́Kv


ßOd¢t «∞c«¢OW ≠w ±πU‰ «∞FLq «∞ºOUßw, Ë√Ê


¢∑Fd· ≈Ê ØUÊ Æb ß∂IX ∞t «∞LAU̧ØW ≠w √¥W


•Lö‹ √Ë ¢∫dØU‹ ≤CU∞OW? Ë≥q ≥u ́Kv «¢BU‰


°QÍ ±s «∞LMELU‹ «_îdÈ? Ë≥q ß∂o ∞t «∞∫b¥Y


ö́≤OW •u‰ •Iu‚ «ù≤ºUÊ √Ë «∞ö§μOs √Ë •o


«∞Kπu¡? Ë≥q ∞t «¢BUô‹ °∂Kb«Ê √îdÈ?


(îDW «ô§∑LUŸ


±U ≥u «∞Gd÷ ±s «ô§∑LUŸ? ≥q ≥u ∞IU¡ ¢FU̧· ±l


«∞u“¥d? ¥πV √Ê ¢ALq «∞dßU∞W «∞∑w ¢u§NNU


∞KAªBOW «∞∑w ¢DKV ∞IU¡≥U «∞∂Muœ «∞L∫bœ… «∞∑w


¢uœ ±MUÆA∑NU ±FNU, Ë«∞∑U̧¥a «∞cÍ ¢HCKu≤t


∞ö§∑LUŸ °NU. Ë√̧ßq ≈∞Ot «∞u£Uzo «∞ö“±W «∞∑w


¢∫∑U§NU ∞∑b́Or ±uÆHp. §Ne Ë≠b«Î ±s √́CU¡


«∞LMELW: ±b¥d «∞HdŸ, ̧zOf «∞HdŸ, ́Cu ≠w


±πLúW ¢MºOo?


(«î∑OU̧ √́CU¡ «∞u≠b Ë¢u“¥l «_œË«̧


´Uœ… ±U ¥JuÊ ±s «∞LNr ≠w √≤ADW ØºV «∞∑Q¥Ob √Ê


¥∑Q∞n Ë≠b «∞LMELW ±s ®ªBOs ́Kv «∞Iq, Ë∞Js


«∞LF∑Uœ √Ê ¢u≠b «∞LMELW √Ø∏d ±s £ö£W √®ªU’,


Ë–∞p ∞úß∂U» «∞∑U∞OW:


i¢bË¥s «∞Lö•EU‹ ùœ¸«§NU ≠w


«∞ºπö‹ «∞dßLOW Ë¢QØOb ±∫BKW «ô§∑LUŸ.


i√Ê ¢MUÆg ÆCU¥U ±ª∑KHW ́Kv ∞ºUÊ


√́CU¡ ±ª∑KHOs ±s «∞u≠b Ë«ôß∑HUœ… ±s §u«≤V


«∞ª∂d… «∞Lª∑KHW «∞∑w ¥∑L∑FuÊ °NU.


i±FU∞πW «∞Lu«Æn «∞BF∂W °Ib¸ √Ø∂d ±s


«∞∏IW.


ËÆb ¥Cr «∞u≠b ±∏öÎ ±s √•b Æb«±v «_ĆU¡


√Ë «∞L∑DúOs Ë±∑ªBh ≠w «∞ARËÊ «∞IDd¥W


∞öß∑HUœ… ±s «∞ª∂d… «∞FU±W °MAU◊ «∞LMELW  Ë±s


«∞ª∂d… «∞L∑ªBBW °Q•u«‰ «∞∂Kb √Ë «∞ICOW ±u{l


«∞∂∫Y. Ë¥LJs √Ê ¢ALq √œË«̧ √́C‡U¡ «∞u≠b ±‡U


¥Kw:


i¸zOf «∞u≠b, «∞cÍ ¥∑u∞v ¢Ib¥r «_ĆU¡,


Ë¥d√” «∞u≠b, Ë¥Kªh «∞NOJq «∞LI∑dÕ ∞K∫b¥Y,


Ë¥LU̧” ±NLW «∞L∑∫bÀ «∞FUÂ °KºUÊ «∞u≠b Ë¥Kªh


≠w ≤NU¥W «ô§∑LUŸ ≤IU◊ «∞KIU¡.


iĆu ±∑ªBh ¥Fd÷ ∞∂u«́Y «∞IKo


«∞L∫bœ… Ë∞û§d«¡«‹ «∞Ld̈u°W ≠w ≥c« «∞AQÊ.


iĆu ±s «∞LMELW ¥LJMt √Ê ¥Fd÷


∞LuÆHNU °u§t ́UÂ (Ë≥u √±d ≥UÂ ¥πV «∞IOUÂ °t ≠w


°b«¥W √Ë‰ «§∑LUŸ) Ë¥bËÊ «∞Lö•EU‹.


(«ù´b«œ ∞ö§∑LUŸ


•bœ °u{uÕ «∞Nb· ±s «ô§∑LUŸ Ë«∞L∫BKW «∞∑w


¢d̈V ≠w «∞ªdËÃ °NU. Ë¸¢V ÆUzLW ±HBKW


°U∞Lu{úU‹ «∞dzOºOW ∞ö§∑LUŸ ËË“Ÿ «_œË«̧ ́Kv


√́CU¡ «∞u≠b. Ë¥πV √Ê ¥K∑Iw √́CU¡ «∞u≠b Æ∂q


«ô§∑LUŸ, Ë√Ê ¥∑HIu« ßu¥UÎ ́Kv ±U ßOIu∞t Øq


±MNr, Ë±s ßOIbÂ «∞∑Fd¥n «∞FUÂ °U∞LMELW Ë±s


ßO∑∫bÀ ́s Øq ÆCOW, Ë≥Kr §d«Î. Ë́KOp √Ê ¢∫bœ


°u{uÕ «∞u£Uzo «∞∑w ¢∫∑U§NU Ë√Ê ¢∑dØNU ±FNr.


Ë¸¢V °dË≠W ∞K∑Ld¥s ́Kv «ô§∑LUŸ. Ëßu·


¥ºÚb„ ≥c« ́Kv ≈¢IU≤p ∞Fd÷ ¬̧«zp, ËË{` œË¸


Øq ́Cu ≠w «∞u≠b, ËßÚb≥r ́Kv «∞∑M∂R °U_ßμKW


√Ë «∞LAJö‹ «∞∑w Æb ¢Fd÷ ∞Nr.


«ù≤BU‹ «ù¥πU°w


«ù≤BU‹


«∞∑dØOe


«∞HNr œËÊ ≈Åb«̧ •Jr


«Ø∑AU· §u«≤V «ô≥∑LU±U‹


«∞AªBOW ∞bÈ «∞L∑∫bÀ


«ô≤∑IU‰ ≈∞v «∞MIU◊ «∞∑U∞OW œËÊ


±LU̧ßW {Gj ́Kv «∞L∑∫bÀ


«ù¥πU°OW


¢u§Ot √ßμKW


«∞∑FKOo ́Kv «∞Iu‰ ù™NU̧ «∞HNr


≈™NU̧ «≥∑LUÂ •IOIw °LU ¥IU‰


Ë¢Ib¥r «∞LºU≤b… «ù¥πU°OW
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«ô§∑LUŸ «∞MU§`


∞MH∑d÷ √≤p «ß∑DFX √Ê ¢d¢V «§∑LÚUÎ ≠w «∞uÆX


«∞LMUßV ±l «∞Aªh «∞LMUßV, ≠SÊ Æb¸¢p ́Kv


ØºV ¢Q¥ObÁ ¢∑uÆn ́Kv ́d{p «∞MU§` ∞KICOW


«∞∑w ¢FU∞πNU. Ë∞Jw ¢∑LJs ±s –∞p, ́KOp √Ê ¢Qîc


≠w «∞∫º∂UÊ ́Kv «∞ºu«¡ «∞Lu«œ Ë«∞u£Uzo «∞∑w ßu·


¢º∑ªb±NU ≠w «ô§∑LUŸ Ë«∞Dd¥IW «∞∑w ß∑b¥dÁ °NU.


(ÆUzLW ¢cØOd¥W


«ô§∑LÚU‹ «∞MU§∫W


(¸«Ÿ Ë{uÕ «∞Nb· ËÆU°KOW ¢∫IOIt.


(•bœ œË¸ Øq ́Cu Ë±U ßOIu∞t.


(îDj _≤u«Ÿ ±ª∑KHW ±s «∞dœËœ.


(«•d’ ́Kv «̧¢b«¡ «∞Lö°f «∞LMUß∂W,


≠Ld«́U… Æu«́b «∞eÍ «∞LDKu» ¢e¥b ±s «∞∏IW.


(«§Kf §KºW ±d¥∫W ËØs ≥UœzUÎ.


(•UË‰ «∞∑u«Åq °U∞FOs ≈Ê ØUÊ «_±d ±MUß∂UÎ.


(«•d’ ́Kv √Ê ¥JuÊ «∞LMUŒ ≈¥πU°OUÎ: √≤BX


°U≥∑LUÂ Ë«™Nd «≥∑LU±p °u§t ≤Ed «∞∫U{d¥s


Ë≠NLp ∞NU.


(Ë{` ̧√¥p °bÆW.


(Ë{` •U§∑p ∞KLºÚb… ≠w ±FU∞πW °u«́Y


«∞IKo ±u{l «∞∫b¥Y.


(•U≠k ́Kv ±ºU̧ «∞∫b¥Y •∑v ô ¥∑A∑X ≈∞v


±u{úU‹ §U≤∂OW, Ë–∞p °∑KªOh §u«≤V «∞∑IbÂ


«∞∑w ¢∫IIX, Ë«∞πd«¡… ≠w «∞LIU©FW ≈–« √•ººX


°QÊ ±ºU̧ «∞∫b¥Y ßu· ¥∑GOd Ë«ßL̀ ∞GOd„ °QÊ


¥IU©Fp ∞MHf ≥c« «∞Gd÷.


(¢FU±q °∏IW ±l «_ßμKW.


(¸«§l «_±u¸ «∞∑w ¢r «ô¢HU‚ ́KONU Æ∂q


«ô≤Bd«·.


«∞∑u£Oo:


•bœ ©u‰ «∞Lu«œ «∞∑w ß∑dßKNU ≈∞v «∞AªBOW «∞∑w


¢e±l ±IU°K∑NU ËÆb¸ «∞∑HUÅOq «∞∑w ¢∫∑u¥NU ≥cÁ


«∞Lu«œ ́Kv ≤∫u ¥πFq ±s «∞Ld§` √Ê ¢ÔId√. Ë•bœ


√≠Cq ËÆX ùß̧U∞NU, ́Kv √ô ¥JuÊ ≥c« Æ∂q


«ô§∑LUŸ °H∑d… ©u¥KW §b«Î °∫OY ¥Mºv √±d≥U


´Mb±U ¥∫Os ±úb «ô§∑LUŸ, √Ë °H∑d… √ÆBd ±s √Ê


¢∑Ò «∞HdÅW ∞b¸«ß∑NU. Ëô ¢H∑d÷ √≤NU Æd√‹


´Mb±U ¢∑u§t ∞ö§∑LUŸ, Ë́KOp ∞c∞p √Ê ¢Qîc


≤ºªW £U≤OW ±MNU √Ë ́bœ«Î ØU≠OUÎ ±s «∞Mºa ∞∑u“¥FNU


´Kv «∞∫U{d¥s.


(ÆUzLW ¢cØOd¥W


°Fb «ô§∑LUŸ


(±s «∞Aªh «∞LºRË‰ ́s «∞∑∫d„ °Fb


«ô§∑LUŸ? •bœ ®ªBUÎ ∞KIOUÂ °c∞p.


(Ë§t ̧ßU∞W ®Jd ∞KAªBOW «∞∑w «∞∑IOX °NU


¢cØd≥U ≠ONU °úuœ≥U.


(«Ø∑V ¢Id¥d«Î ́s «ô§∑LUŸ ∞∫HEt ≠w


ßπö‹ «∞LMELW, ËË“Ÿ ≤ºªUÎ ±Mt ́Kv Øq ±s Æb


¥N∑r °U_±d ≠w «∞LMELW.


(«̧≠l ¢Id¥d«Î ́s «ô§∑LUŸ ≈∞v «_±U≤W «∞bË∞OW.


(«¢Bq ±d… √îdÈ °U∞AªBOW °Fb ≠∑d…


Ë«ß∑Hºd ±MNU ́LU ≈–« ØU≤X Æb Ë≠X °úuœ≥U.


≥OUØq «∞FLq ́Kv ØºV «∞∑Q¥Ob


∞s ¢Hd‚ ±FEr «∞HdËŸ Ø∏Od«Î °Os «∞ºFw ∞JºV ¢Q¥Ob


•Ju±U‹ √Ë©U≤NU °AQÊ «∞ICU¥U «∞b«îKOW √Ë


«∞ICU¥U «∞L∑BKW °U∞FöÆU‹ «∞∏MUzOW ±l «∞∂Kb«Ê


«_îdÈ √Ë «∞ICU¥U «∞u«ÆFW ≠w ±∫Oj ́Lq


«∞LMELU‹ «∞∫Ju±OW «∞bË∞OW. Ë«∞∫o √≤t ±s «∞LNr


Ë§uœ ¢MºOo ®U±q §Ob ∞LºÚw ØºV «∞∑Q¥Ob


Ë≈œ±U§NU ≠w √≤ADW «∞FLq «∞MCU∞w.


Ë±FEr ©K∂U‹ «∞ºFw ∞JºV «∞∑Q¥Ob ≠w ≈©U̧


«_±U≤W «∞bË∞OW ¢Q¢w ±s «∞∂d«±Z «ùÆKOLOW °AQÊ


°b«Ê ±∫bœ… √Ë ±s °d≤U±Z «∞ARËÊ «∞IU≤u≤OW


Ë«∞LMELU‹ «∞∫Ju±OW «∞bË∞OW °AQÊ «∞∑FU±q ±l


«∞LMELU‹ «∞∫Ju±OW «∞bË∞OW. √±U °d≤U±Z «∞∫Lö‹


Ë«∞∑BbÍ ∞ú“±U‹, ≠Nu ±ºRË‰ ́s «∞∑MºOo


«∞AU±q ∞πbË‰ ¢∫dØU¢MU Ë≥u «∞cÍ ¥∑BbÈ ∞IOUœ…


«∞∫Lö‹ «∞Lu{úOW Ë√≤ADW «∞∑FU±q ±l


«∞∑u¸¥b«‹ «∞FºJd¥W Ë«_±MOW Ë«∞Ad©OW ËØc∞p


«_≤ADW «∞ªUÅW °U∞FöÆU‹ «ôÆ∑BUœ¥W Ë•Iu‚


«ù≤ºUÊ. √±U °d≤U±Z «∞∂∫uÀ Ë«∞Bö•OU‹, ≠Nu


¥Iuœ «∞FLq ≠w ±Ob«Ê «∞ö§μOs.


Ë°d≤U±Z «∞ARËÊ «∞IU≤u≤OW Ë«∞LMELU‹


«∞∫Ju±OW «∞bË∞OW ≥u ≤IDW «ô¢BU‰ «_ßUßOW


∞LMºIw «∞∑FU±q ±l «∞LMELU‹ «∞∫Ju±OW «∞bË∞OW


Ë̈Od≥r ±Ls ¥MºIuÊ «∞FLq «∞MCU∞w °AQÊ «∞ICU¥U


«∞L∑BKW °c∞p «∞MuŸ ±s «∞LMELU‹. ØLU √Ê «∞∂d«±Z


«_îdÈ ≠w «_±U≤W «∞bË∞OW ¢∑ér «_≤ADW «∞ªUÅW


°∂Fi «∞LMELU‹ «∞∫Ju±OW «∞bË∞OW «ùÆKOLOW √Ë


°∂Fi «∞Lu{úU‹. Ë≠w •Os √Ê ́Kv ±MºIw


«∞∑FU±q ±l «∞LMELU‹ «∞∫Ju±OW «∞bË∞OW √Ê ¥∑u∞u«


¢u§Ot Ë≈̧®Uœ ±ºÚw ØºV «∞∑Q¥Ob Ë̈Od≥U ±s
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§u«≤V «∞FLq «∞MCU∞w «∞ªU’ °ICU¥U «∞LMELU‹


«∞∫Ju±OW «∞bË∞OW, ≠SÊ ́Kv «∞LºRË∞Os «ùö́±OOs


Ë±MºIw «∞∫Lö‹ ≠w «∞HdËŸ √Ê ¥KLu« °QßUßOU‹


«∞∑FU±q ±l ¢Kp «∞LMELU‹ Ë√Ê ¥FLKu« ́s Ø∏V ±l


±MºIw «∞∑FU±q ±FNU. Ë́Kv ±MºIw «∞ARËÊ


«∞IDd¥W Ë«∞A∂JU‹ «∞L∑ªBBW, ±∏q ±πLúU‹


«∞L∫U±Os, √Ê ¥∑Fd≠u« ́Kv §u«≤V ́Lq «∞LMELU‹


«∞∫Ju±OW «∞bË∞OW Ë√Ê ¥∑LJMu« ±s ÆOUœ… «∞Fr


«∞MCU∞w «∞ªU’ °U∞∑FU±q ±l «∞LMELU‹ «∞∫Ju±OW


«∞bË∞OW ≠w ±πU‰ î∂d¢Nr.


Ë¢u§b ́Kv ÅFOb «∞HdËŸ ≤LU–Ã ≥OJKOW Ø∏Od…


¢FUœ‰ ¢Id¥∂UÎ ́bœ «∞NOUØq «∞IUzLW. Ë≠OLU ¥Kw ßu·


≤º∑Fd÷ «∞LFU∞r «_ßUßOW ∞∑Kp «∞MLU–Ã, œËÊ √Ê


≤IBb ±s –∞p ßuÈ ≈̧®UœØr ≈∞v Ë™Uzn ≥cÁ


«∞∂d«±Z «∞ªUÅW °LªU©∂W •Ju±U‹ «_Ë©UÊ


Ë«∞Lu«̧œ «∞∑w Æb ¥∑DK∂NU ́LKNU.


¢QßOf ≠d¥o ́U±q ±FMw °U∞ºFw ∞JºV «∞∑Q¥Ob


i®ªh Ë«•b √Ë «£MUÊ ≠w «∞∂b«¥W.


i¢∫b¥b «_œË«̧ «_ßUßOW.


i¢∫b¥b §u«≤V «∞b´r «ùœ«̧Í «∞LDKu°W.


i¢∫b¥b §u«≤V «∞∑b¸¥V «∞LDKu°W.


i¢∫b¥b «∞Lu«̧œ Ë«∞ª∂d«‹ «∞ªU̧§OW


«∞LDKu°W.


i«∞∑FU±q ±l «_±U≤W «∞bË∞OW ∞∑∫b¥b


«∞∑∫dØU‹ «∞LMUß∂W (ô ¢∫UË‰ √Ê ¢IuÂ °Jq ®w ≠w


«∞∂b«¥W).


i{LUÊ ¢∂Uœ‰ «∞LFKu±U‹ °U≤∑EUÂ •u‰


«∞MAU◊ ±s «_±U≤W «∞bË∞OW ≈∞v «∞HdËŸ Ë°U∞FJf. 


«∞∑∫dØU‹ «∞∏MUzOW ±s §U≤V


«∞∫Ju±U‹ ∞KFLq ±s √§q


•Iu‚ «ù≤ºUÊ


±s «∞Lö•k √Ê Æu«́b «∞∂dË¢uØu‰ «∞b°Ku±Ußw


ËÆU≤uÊ «∞IBu¸ «∞c«¢w Ë«_´d«· «∞d«ßªW ØKNU


√±u¸ ±s ®Q≤NU √Ê ¢∫b ±s ̧¨∂W «∞∫Ju±U‹


Ë±ºRË∞ONU ≠w «∞FLq ±s √§q ≤Bd… ±u«©MOs ≠w


œË‰ √îdÈ ¢∑Fd÷ •IuÆNr «ù≤ºU≤OW ∞KªDd. Ë∞Js


«∞u«Æl «∞FLKw ¥AOd ≈∞v √Ê °ußl «ù¸«œ… «∞ºOUßOW


Ë«∞L∂Uœ¸«‹ «∞Hdœ¥W Ë«∞ªOU‰ «∞ªBV √Ê ¥∫DLu«


≥cÁ «∞IOuœ. Ë¥LJs ∞LºÚw ØºV «∞∑Q¥Ob Ë̈Od≥U


±s §u«≤V «∞FLq «∞MCU∞w ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW √Ê


¢ºÚb ≠w ¢u≠Od ≥cÁ «_±u¸ ØKNU.


Ë≠OLU ¥Kw ÆUzLW °∂Fi «_®OU¡ «∞∑w ¢Fd·


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW √Ê «∞∫Ju±U‹ ÆU±X °NU ≠w ±πU‰


«∞FLq «∞bË∞w °AQÊ •Iu‚ «ù≤ºUÊ. Ë¥LJMp √Ê ¢d§`


∞NU ́Mb±U ¢π∑Ll °U∞LºRË∞Os ≠w •Ju±W Ë©Mp. 


«∞∑∫dØU‹ «∞FU§KW 


√±Js °HCq ±ºÚw ØºV «∞∑Q¥Ob ≈ÆMUŸ Ë“«̧…


«∞ªU̧§OW ≠w °Kb Ë«•b ́Kv «_Æq °QÊ ¢K∑eÂ °U∞FLq


°AQÊ §LOl «∞∑∫dØU‹ «∞FU§KW «∞∑w ¢Bb≥̧U ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW. ËÆb ©K∂X ±s «∞FU±KOs ≠w «∞ºHU̧«‹


≠w «∞∂Kb«Ê «∞∑w ¢u§b ∞NU °NU ßHU̧«‹ √Ê ¥πdË«


«ôß∑IBU¡«‹ «∞ö“±W Ë√Ê ¥∂KGu« °u«́Y ÆKo


«∞LMELW ∞K∫Ju±W «∞LFMOW. √±U ≠w «∞∂Kb«Ê «∞∑w ô


¢u§b °NU ßHU̧«‹, ≠∑KπQ «∞u“«̧… ôß∑ªb«Â «∞IMu«‹


«∞b°Ku±UßOW «_îdÈ. Ë¥∂Km «∞b°Ku±UßOuÊ Ë“«̧…


«∞ªU̧§OW °U∞LFKu±U‹ «∞∑w ¢BKNr, ≠∑IuÂ ≥w °S°ö⁄


¢Kp «∞LFKu±U‹ ≈∞v ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW.


«ô§∑LUŸ °U∞LMELU‹ ̈Od «∞∫Ju±OW


Ë«∞FMUÅd «∞MADW «∞LFMOW °∫Iu‚


«ù≤ºUÊ


¥LJs ∞K∫Ju±U‹ √Ê ¢b∞q ́Kv «∞∑e«±NU °∫Iu‚


«ù≤ºUÊ °LIU°KW Ë≠uœ «∞LMELU‹ «∞L∫KOW «∞LFMOW


°∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ëœ́U… •Iu‚ «ù≤ºUÊ. Ëô ¥M∂Gw ∞MU


√Ê ≤Aπl «∞HdËŸ ́Kv ©KV ¢Kp «ô§∑LÚU‹


°U∞LºRË∞Os ≈ô •O∏LU ∞r ¥Js ≥MU„ îDd. Ë¥LJs


´Ib ¢Kp «ô§∑LÚU‹ ≠w ±MU“‰ «∞b´U… √Ë ±IU̧


«∞LMELU‹ ̈Od «∞∫Ju±OW √Ë ≠w «∞ºHU̧«‹.


Ë§t «∞b´u… ̧ßLOUÎ ∞KLMELU‹ ̈Od «∞∫Ju±OW


«∞LFMOW °∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ëœ́U… •Iu‚ «ù≤ºUÊ


∞∫Cu¸ •Hö‹ «ôß∑I∂U‰ «∞dßLOW √Ë ±Pœ» «∞FAU¡


≠w «∞ºHU̧«‹, Ë±s ®QÊ ≥c« «ü¢w:


k«∞LºÚb… ≠w ≈{HU¡ «∞Ad́OW ́Kv «∞FLq ≠w


±πU‰ •Iu‚ «ù≤ºUÊ.


k≈{HU¡ Æb¸ ±s «∞∫LU¥W ́Kv ¢Kp «∞LMELU‹


Ë≥Rô¡ «∞b´U… °S™NU̧ √≤Nr ±u{l «≥∑LUÂ «∞Lπ∑Ll


«∞bË∞w.


k{LUÊ ±uô… ≈©öŸ «∞FU±KOs ≠w «∞ºHU̧«‹


´Kv ¬îd «∞∑Du¸«‹ Ë«∞∑u§NU‹ Ë«ü¸«¡ «∞L∑FKIW


°∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞∂Kb. 


•Cu¸ «ô§∑LÚU‹ Ë̈Od≥U ±s √≤ADW


«∞LMELU‹ ̈Od  «∞∫Ju±OW «_îdÈ


¥LJs ∞Kb°Ku±UßOOs •Cu¸ «ô§∑LÚU‹ Ë̈Od≥U ±s


«_≤ADW ù™NU̧ «≥∑LU±Nr °FLq «∞LMELU‹ ̈Od


«∞∫Ju±OW «∞LFMOW °∫Iu‚ «ù≤ºUÊ. Ë≠w °Fi


«∞∫Uô‹, ¥LJs ∞Nc« √Ê ¥AJq ́MBd ̧œŸ ¥∫Lw


œ́U… •Iu‚ «ù≤ºUÊ ±s «∞∑Fd÷ ô´∑b«¡«‹ °b≤OW


√Ë ∞LCU¥IU‹.
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≈®FU¸ «∞b°Ku±UßOOs °U∞LºRË∞OW


¥LJs ∞LºÚw ØºV «∞∑Q¥Ob √Ê ¢CLs ≈œ¸«Ã «∞FLq


±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ {Ls ±ºRË∞OU‹ ≤AU◊


«∞b°Ku±UßOOs. Ë≥c« ¥FMw «ü¢w:


k¢KIw ¢IU̧¥d ±u§e… ±s ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


Ë̈Od≥U ±s «∞LMELU‹ ̈Od «∞∫Ju±OW «∞LFMOW


°∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Æ∂q ±GUœ¸… √Ë©U≤Nr ∞∑ºKr ±NUÂ


±MB∂Nr ≠w «∞ªU̧Ã.


k¸≠l ¢IU̧¥d ≈∞v •Ju±U‹ √Ë©U≤Nr °AQÊ


¢Du¸«‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«ô≤∑NUØU‹ «∞∑w ¢∑Fd÷


∞NU.


k«ù®U̧… °U∞d√Í Ë«∞MB` •u‰ «ôß∑d«¢OπOU‹


«∞d«±OW ∞∑Fe¥e «•∑d«Â •Iu‚ «ù≤ºUÊ.


k√Ê ¥Fd≠u« ∞uÊ «∞∑∫dØU‹ «_§̧` √Ê ¥∫bÀ


≤∑UzZ ≠FU∞W ≠w «∞∫Uô‹ «∞Hdœ¥W, Ë±s –∞p ±∏öÎ √Ê


¥∫bœ ±U ≈–« ØUÊ «∞LºRË∞uÊ ́s –∞p °Fi «∞u“¸«¡


ËØOn ¥LJs «∞∑Q£Od ́KONr.


k¢ªBOh ≤Hd ±s ±u™Hw «∞ºHU̧… ∞ARËÊ


•Iu‚ «ù≤ºUÊ.


°d«±Z «∞e¥U¸«‹ «∞ªUÅW


¢MELw °Fi «∞∫Ju±U‹ °d«±Z ∞Ke¥U̧«‹ «∞ªUÅW


•OY ¢b´u °Fi «∞eË«̧ ±s «∞ªU̧Ã ≈∞v «∞∂Kb


ØCOu· ®ªBOOs (ß̧LOOs) ∞u“¥d «∞ªU̧§OW.


Ë¥LJs √Ê ¢ALq ÆUzLW ≥Rô¡ «∞eË«̧ œ́U… ∞∫Iu‚


«ù≤ºUÊ ±s °Kb«Ê ±ª∑KHW.


ËÆb ¥ALq °d≤U±Z ±s ≥c« «∞MuŸ «ô§∑LUŸ


°U∞LºRË∞Os «∞∫Ju±OOs «üîd¥s Ë±MELU‹ •Iu‚


«ù≤ºUÊ «∞∑w ̧°LU ¢JuÊ ≠w Ë{l ¥LJMNU ±s ¢Ib¥r


œ́r ±UœÍ √Ë ±FMuÍ √Ë ̈Od –∞p ±s √®JU‰ «∞b´r.


Ë¸°LU ¥ºÚb «∞FLq «ùö́±w «∞L∑Bq °NcÁ


«∞e¥U̧«‹ ́Kv ¢ußOl «∞MAU◊ «ùö́±w •u‰ •U∞W


•Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞∂Kb «∞LCOn Ë¢Fe¥e ≠Nr


«∞Lπ∑Ll ∞ICU¥U≥U Ë¢MADw «∞FLq °AQ≤NU. Ë¥LJs


√Ê ¢CHw ≥U∞W œË∞OW ́Kv ≤AU◊ œ́U… •Iu‚


«ù≤ºUÊ ±LU ¥u≠d ∞Nr Æb¸«Î √Ø∂d ±s «_±UÊ.


§u«≤V «∞bŕ «∞FLKOW Ë«∞LUœ¥W


¢u≠d °Fi «∞∫Ju±U‹ «∞∑Lu¥q Ë̈OdÁ ±s §u«≤V


«∞b´r «∞LUœÍ ∞LMELU‹ √Ë ≥OμU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ


≠w «∞∂Kb«Ê «_îdÈ. Ëô ¥u§b ≠w ßOUßW ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW °Mb ¥ªu∞NU «∞∫o ≠w ¢∫b¥b


®ªBOU‹ √Ë ±MELU‹ °FOMNU ¢dÈ √≤NU §b¥d… °∑KIw


«∞b´r, Ë∞Js ≠dË́NU ¢ºFv ≈∞v œ≠l •Ju±U¢NU ∞Jw


¢∑∂Mv «ß∑d«¢OπOW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ¢∑CLs ¢Fe¥e


•dØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞∂Kb«Ê «_îdÈ.


«¢∫Uœ«‹ ≥OμU‹ «∞LFu≤W


¢ºFv ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≈∞v •Lq «∞∫Ju±U‹


´Kv ©dÕ ÆCU¥U •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w ±Fd÷


«∞LMUÆAU‹ •u‰ «∞LºÚb«‹ «ù≤LUzOW √Ë


«ôÆ∑BUœ¥W °Os «∞∫Ju±U‹ «∞LU≤∫W Ë«∞L∑KIOW


∞Kb´r. ËÆb «ß∑HUœ‹ °Fi «∞∫Ju±U‹ ±s ±uÆHNU


ØLU≤∫W ∞Kb´r ∞Jw ¢FLq ́Kv ¢GOOd •U∞W •Iu‚


«ù≤ºUÊ °Hd{NU ®dË©UÎ ¢∑FKo °∑Fe¥e •Iu‚


«ù≤ºUÊ ∞Jw ¢u«≠o ́Kv ¢Ib¥r «∞LºÚb«‹ √Ë ∞πQ‹


≈∞v ¢FKOo «∞LºÚb«‹ ≈∞v •Os ≈§d«¡ «ô≤∑ªU°U‹


±∏öÎ.


«∞∑Ad¥FU‹ «∞ªUÅW °U∞∑u¸¥b«‹


«∞FºJd¥W Ë«_±MOW Ë«∞Ad©OW


∞Ib ±U̧ßX ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW «∞CGj ́Kv


«∞∫Ju±U‹ ±s √§q ≈Åb«̧ ¢Ad¥FU‹ ¢∫Jr ßOUßOW


«∞∑u¸¥b«‹ «∞FºJd¥W Ë«_±MOW Ë«∞Ad©OW ≠w ±∫UË∞W


∞CLUÊ √ô ¢ºNr ≠w «≤∑NU„ •Iu‚ «ù≤ºUÊ. Ë√≠Cq


¢Kp «∞∑Ad¥FU‹ ≥w ¢Kp «∞∑w ¢∑ºr °Uü¢w:


k√≤NU ¢MD∂o ́Kv «∞∫Ju±U‹ ±∏KLU ¢MD∂o ́Kv


«∞AdØU‹ «∞ªUÅW.


k√≤NU ¢Hd÷ «∞AHU≠OW ́Kv ≥cÁ «∞FLKOU‹, ±∏q


¢u£OINU °Bu¸… ¢ºL` °S§d«¡ ≠∫h ±º∑Iq ∞∑Kp


«∞∑u¸¥b«‹.


«∞∑L∏Oq «∞∏MUzw


¢KπQ «∞∫Ju±U‹ ≈∞v Ë“«̧«‹ «∞ªU̧§OW ù°ö⁄ °u«́Y


ÆKINU ±∂U®d… ≈∞v «∞∫Ju±U‹ «_îdÈ ≠w ≈©U̧


«∞IMu«‹ «∞b°Ku±UßOW «∞dßLOW °Os «∞∫Ju±U‹. 


Ë≥w ¢MIq °u«́Y «∞IKo ≥cÁ ≈±U ́s ©d¥o


«∞ºHd«¡ ≠w «∞∂Kb «∞Lº∑Nb· •OY ¥DKV «∞ºHOd


±IU°KW ±ºRË∞w «∞∫Ju±W Ë≈±U ́s ©d¥o Ë“¥d


«∞ªU̧§OW «∞cÍ ¥DKV ±IU°KW ßHOd «∞∂Kb «∞Lº∑Nb·


≠w Ë©Mt. Ë©∂IUÎ ∞Iu«́b «∞∂dË¢uØu‰ «∞b°Ku±Ußw, ô


¥πu“ ©KV ±IU°KW «∞ºHOd ́Kv ≥c« «∞M∫u ≈ô •OMLU


¥∑Bq «_±d °LºQ∞W îDOd….


Ë¥LJs ∞K∫Ju±U‹ ≠w «∞∫Uô‹ «∞ªDOd… §b«Î


√Ê ¢º∫V ßHd«¡≥U °BHW ±RÆ∑W √Ë √Ê ¢IDl


«∞FöÆU‹ «∞b°Ku±UßOW.


Ë«∞Lö•k √Ê «∞FöÆU‹ «∞∏MUzOW √Å∂∫X


¢LU̧” «üÊ °Bu¸… ±∑e«¥b… ́s ©d¥o ±πLúW


±∑MúW ±s «ùœ«̧«‹ «∞∫Ju±OW √Ë «∞u“«̧«‹, °LU ≠w


–∞p «ùœ«̧«‹ √Ë «∞u“«̧«‹ «∞ªUÅW °U∞∑πU̧…


Ë«∞∏IU≠OW Ë®RËÊ «∞b≠UŸ. Ë≥cÁ «∞FöÆU‹ ¢u≠d ≥w


«_îdÈ ≠dÅUÎ ≥U±W ∞Fd÷ °u«́Y ÆKo ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW.
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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٩البند 


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


        واحلريات األساسية
  حقوق اإلنسان للمهاجرين    


  
  مذكرة من األمني العام    


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


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


 
  


*A/68/150.  
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  تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين    
    


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


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


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


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


  .٦٧/١٧٢اجرين، عمالً بالقرار اإلنسان للمه
  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


  
  مفهوم اإلدارة العاملية للهجرة  -  ١  


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


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


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


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


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


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


  
  عام موجز للتطورات املتصلة باإلدارة العاملية للهجرةاستعراض   -  ٢  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


  .األمم املتحدة



http://undocs.org/ar/A/57/387�
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ــادة     ٢٠٠٦ويف عــام   - ٢٠ ــاهلجرة هبــدف زي ــة ب ــة املعني ــشأ األمــني العــام اجملموعــة العاملي ، أن
  .االتساق على صعيد املنظومة


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


  .اإلنسان



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


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


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


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


  
  )٣(حقوق اإلنسان  -  ١  


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


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


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


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


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


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


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


  .ذوو األوضاع غري القانونيةباحترام حقوق اإلنسان للمهاجرين، مبن فيهم 


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


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


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


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


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


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


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


  
  معايري العمل  -  ٣  


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


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


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


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


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


  
  االجتار باألشخاص  -  ٤  


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


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


  
  هتريب املهاجرين  -  ٥  


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


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


  .عرضة للتهريب
  


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


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


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


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


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


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


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


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


  .ات ودرايةباهلجرة تكمل ما لدى املنظمة الدولية للهجرة من والي


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


  .اإلنسان للمهاجرين، حبيث تناقش كل حلقة منها حموراً مواضيعياً خمتلفاً يف كل سنة



http://undocs.org/ar/A/RES/67/172�
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  اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة  )ج(
 اجملموعــة العامليــة املعنيــة بــاهلجرة، علــى ســبيل التطــوير   ٢٠٠٦أنــشأ األمــني العــام يف    - ٤٦
، كـسبيل لتـوفري جمـال للحـوار فيمـا بـني الوكـاالت وحتـسني                 “هلجرةفريق جنيف املعـين بـا     ” لـ


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


  
  املنظمة الدولية للهجرة  )ب(


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


  .ذلك اعتقاد املهاجرين أنفسهم، أهنا وكالة تابعة لألمم املتحدة
  


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


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


ومثـــة أداة أخـــرى يطلـــب اســـتخدامها علـــى الـــصعيد اإلقليمـــي هـــي العمليـــات   . االقتـــصادية
  .االستشارية اإلقليمية املتعلقة باهلجرة
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  اد األورويبنظرة مركزة على االحت: املنظمات اإلقليمية  )أ(
 العــامل شــكل مــن أشــكال االتفــاق  يوجــد لــدى اجلماعــات االقتــصادية يف شــىت أحنــاء   - ٦٣
وهـذا يـشمل اجلماعـة االقتـصادية        . النوايا بشأن حرية تنقـل البـشر داخـل منطقـة كـل منـها               أو


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


  
  )٨(العمليات االستشارية اإلقليمية  )ب(


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


  .)١٠(الدولية للهجرة
  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


  
  تأثري اإلدارة اإلقليمية والثنائية على الصعيد العاملي  -  ٦  


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


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


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


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


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


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


  .إنساين مركزي يف كافة هذه العمليات
  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


  .)١٣(أن تبلغ تكاليف اهلجرة حداً كبرياً
  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



http://undocs.org/ar/A/61/515�

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


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


  
  منظمة جديدة تابعة لألمم املتحدة  -  ١  


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


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


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


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


  .األمم املتحدة وال متلك والية متعلقة باحلماية
  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


  
  التوصيات  -باء   


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


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


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


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


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


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


 .ساتمدروسة متعلقة بالسيا


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


  
  علق باملنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنميةتوصيات تت  )ب( 


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


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


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


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


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


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


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


  
   حقوق اإلنسانتوصيات جمللس  -  ٢  


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


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


  .اإلنسان للمهاجرين، مع اختالف التركيز املواضيعي كل سنة
  


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


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


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


  .للمهاجرين
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ا&45* ا&*و&3 ا&2$ص 0$&/.-, ا+*("! وا&%"$#"!


ا7DH* وH:ض &E";-DF وا&AB*CD وا@(?7$م 70-=> ;:ار ا&578"! ا&6$5!
1966:I7%Bن/د-)$L 16 3M NرO+(د-21) ا P&ة 2200 أ*/D+ا S6T&


`$رB_ 0*ء ا&[\$ذ: 23 آذار/6$رس 1976، وUVW $.M$م ا+$دة 49


!=$IB*&ا


إن ا&*ول اdW:اف ab 3Mا ا&45*، 
!Bو$%D6 ,-.V g6و ،S4"M !F"hا6! أ:L g6 !B:iI&ة ا:#Wء ا$?Hأ E"78& $70 ار:;jإذ `:ى أن ا
3M مl%&وا&5*ل وا !B:/&ة، أ#$س ا*/D+ا S6Wا ,$m"6 3M !]F5+دئ ا$I7F& $.Mو ،oUiB ،!D0$pو


،S&$5&ا
 ،q"M !F"hWن ا$%)jا6! ا:L g6 AmI]` ,-./&ه اab نs0 :.` وإذ


وإذ `*رك أن ا&%o"I ا&-A"./D& *"V ا+om اuFHW ا+om7D، وlHt& $.Mن ا&5$+3 &/.-, اj(%$ن،
3M أن UB-ن ا&iI: أV:ارا، وB:/&$0 w5D7D6! ا+*("! وا&%"$#"! وD6/:رg6 gB ا&2-ف وا&\$;!،
q;-./0 x&aLا+*("! وا&%"$#"!، و q;-./0 ED7D&ا g6 إ(%$ن oL wU7D& وف:y&ا !z"4` o"I# -b


،!"M$.m&وا !"H$7D=@وا !Bد$CD;@ا
وإذ `?3M E اIDH$رuFH $6 $b ا&*ول، m"6 u?D.70$, اS6W ا+D/*ة، g6 ا@&D}ام B{5D0} ا@DV:ام


،q`$B:Vن و$%)jا ,-./& w"+$5&ة ا$Hوا+:ا
37D]B 3D&ا !H$78&وإزاء ا gB:}~اد ا:MWت إزاء ا$I=وا q"FH <`:D` يa&ا&\:د، ا uFH وإذ `*رك أن


إ&"z%6 ،$4-&"! ا&%35 إ&B{5` u} و6:اH$ة ا&/.-, ا+D5:ف ab 3M $40ا ا&45*، 
:!"&$D&ا+-اد ا uFH Å.\`ا *;


ا&8}ء اWول 
ا+$دة 1


$b{L:6 :B:.` 3M ة:V A/&ا اab u?D.70 ub0[\%4$. و $b:"C6 :B:.` AV 5-بi&ا E"78& .1
.3M$.m&3 واH$7D=@دي وا$CD;@4$ اÉ$7) A"./D& 35%&3 اM ة:Vا&%"$#3 و


!"5"IÑ&ا $bوا`4$ و6-ارد:m0 :/&ف ا:CD&ا ،!h$2&4$ اMا*b5-ب، #5"$ وراء أi&ا E"78& .2
دو(7$ إ{lل Bs0! ا&D}ا6$ت D.6 gH !.mI]6?"$ت ا&5D$ون ا@;CD$دي ا&*و&3 ا&.$I6 uFH SÉ*أ
qi"H ب$I#أ g6 <5Ö 6$ن أي:V ل$V !B3 أM 8-زB @ا&.$(-ن ا&*و&3. و gHد&! و$ID+ا+[\5! ا


.!h$2&ا
S"&$;Wإدارة ا !"&-z%6 $4.`$H uFH E.` 3D&4$ ا&*ول ا"M $70 ،*45&ا اab 3M اف:dWا&*ول ا uFH .3
:"C+ا :B:.` AV A"./` uFH o75` أن ،!B$h-&$0 !&-7i+ا S"&$;Wا`3 واa&ا SU/&$0 !5D7D+ا :"Ü


وأن `/D:م abا ا&/A، وUVW $.M$م m"6$, اS6W ا+D/*ة.


3)$m&ا&8}ء ا
ا+$دة 2


oL *45D` .1 دو&! d:ف ab 3Mا ا&DV$0 *45:ام ا&/.-, ا+D5:ف q"M $40، وab !&$\U0ه ا&/.-,
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&E"78 اMW:اد ا+-=-د3M gB إ;F"47$ وا&*ا{3M wF و@4DB$، دون أي `7""} I%0> ا&5:,، أو
ا&F-ن، أو ا&à]8، أو ا&áF!، أو ا&*gB، أو ا&:أي #"$#"$ أو Ü": #"$#3، أو اohW ا&.-36 أو


ا@=3H$7D، أو ا&m:وة، أو ا&[%>، أو Ü": ذ&g6 x اI#W$ب.
@ !7É$.&5"! اB:iD&ا :"Ü 5"! أوB:iD&ا $b:"0ا*` Å)$L ا ا&45*، إذاab 3M ف:d !&دو oL *45D` .2


!Bر-D#*&اءا`4$ ا:=j $.Id ،a2D` نs0 ،*45&ا اab 3M $40 ف:D5+7$ل ا&/.-, اHإ l5M o\U`
 .!"5B:i` :"Ü 5"! أوB:i` :"0ا*` g6 7$لHjا اa4& $Bور:â ن-UB $6 ،*45&ا اab م$UVWو


oL *45D` .3 دو&! d:ف ab 3Mا ا&45*: 
(أ) s0ن `5M o"I# :"M-` o\U$ل &W SFyDFي ä2Ö ا(q;-.V ÅU4D أو q`$B:V ا+D5:ف ab 3M $40ا


ا&h -& uDV ،*45*ر ا@(4D$ك gH أ2Ö$ص M:CDB-ن S4D\C0 ا&:7#"!،
!"É$?; !ÑF# $4L$4D)ا uH*B 3D&3 ا&/.-, اM ÅI` ا ا&[/- أنab uFH SFyD6 oU& o\U` نs0 (ب)
أو إدارB! أو `CD26 !"5B:i!، أو أCD26 !ÑF# !B! أ{:ى y) $4"FH ä]B$م ا&*و&! ا&.$(-(3،


،3É$?.&ا SFyD&ت ا$")$U6إ u7]` نs0و
.w7FyD+ا ã&$C+ درة$C&م ا$UVWذ ا$\)å0 !CD2+ت ا$ÑF%&م ا$"; o\U` نs0 (ç)


ا+$دة 3 
E"780 ED7D&ا AV 3M وى ا&:=$ل وا&[%$ء$%` !&$\U0 *45&ا اab 3M اف:dW45* ا&*ول اD`


ا&/.-, ا+*("! وا&%"$#"! ا+[C-ص ab 3M $4"FHا ا&45*.
ا+$دة 4 


V 3M .1$@ت ا&Ñ-ارئ ا@#É$]mD"! ا&4D` 3D*د V"$ة ا6W!، وا+gF5 ;"$46$ ر8B ،$"7#-ز &F*ول
*".D` @ :"0ا*` ،Eâ-&4$ اIFÑDB 3D&ا&/*ود ا A"â3 أM ،a2D` ا ا&45* أنab 3M اف:dWا


D&@$0}ا6$ت ا+ab u?D.70 $4"FH !I`:Dا ا&H !ÑB:Ö ،*45*م M$]6$ة abه ا&D*اD&l& :"0}ا6$ت
*"V-&ره ا:I6 ن-UB {""7` uFH $4Éا-Ñ)م ا*Hا&.$(-ن ا&*و&3 و u?D.70 $4"FH !I`:D+ى ا:}Wا


.3H$7D=@ا ohWأو ا gB*&أو ا !áF&أو ا à]8&ن أو ا-F&ا&5:, أو ا -b
ab {"8B @ .2ا ا&[ä أي UVW !\&$26$م ا+-اد 6 و 7 و 8 (ا&\.:`w 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
uFH .3 أB! دو&! d:ف ab 3Mا ا&45* ا#H AV Å6*2D*م ا&D."* أن `SF5 ا&*ول اdW:اف اW{:ى
$4D5M3 دD&ب ا$I#W$040$ و *".D` S& 3D&م ا$UVW$0 ،ة*/D+ا S6T& ا&5$م w6Wا AB:d gH ،را-M
AB:Ñ&$06:ة أ{:ى و x&a0 $47F5` أن ،*".D&م ا*H q"M u4]` يa&ا _Bر$D&3 اM ،$4"FHو .x&ذ u&إ


.q`ذا
ا+$دة 5 


!H$7= ي دو&! أوW AV uFH اءه-Ñ)ا *"\B -/) uFH qFBوs` 8-زB SUV ا ا&45* أيab 3M à"& .1
أو Ö$I70 ä2Ö:ة أي (i$ط أو ا&."$م s0ي 4B o7H*ف إ&u إb*ار أي g6 ا&/.-, أو ا&/:B$ت


.q"M $4"FH ص-C]+ا xF` g6 E#4$ أو"FH ض ;"-د:M u&ا ا&45* أو إab 3M $40 ف:D5+ا
3M ةaM$]&ف أو ا:D5+ا !"#$#Wن ا$%)jا ,-.V g6 أي uFH A""?` ض أي ;"* أو أي:M oI.B @ .2


أي IÑ` *F0".$ &.-ا(w أو ا`\$;"$ت أو أ(7y! أو أH:اف، a0رL !5B-ن abا ا&D5B @ *45:ف 40$ أو
L-ن ا3M $40 qM:DH أA"â 6*ى.


è&$m&ا&8}ء ا
ا+$دة 6


1. ا&/3M A ا&/"$ة l6 AVزم &oU إ(%$ن. وuFH ا&.$(-ن أن ab u7/Bا ا&/A. و@ 8B-ز V:6$ن
.$\%5` q`$"V g6 *Vأ


*Öأ uFH ه ا&5.-0! إ@ =}اءa40 SU/B ام، أن*Hj0! ا-.H êF` S& 3D&ان ا*FI&3 اM 8-زB @ .2
ا&8:اÑ} SÉ-رة وEB:iDF& $.M ا&[$aM و;Å ار`U$ب ا&7B:8! وÜ": ا+UVW P&$2$م abا ا&45*


u?D.70 @ه ا&5.-0! إab A"IÑ` 8-زB @4$. و"FH !I;$5+وا !"H$78&0$دة اj7! اB:= E]6 !";$\`@و
.!CD26 !7U/6 gH در$h 3É$4) SUV


q)أ !bا+\4-م 0*ا g6 ن-UB ،!"H$78&0$دة اjا SÉا:= g6 !7B:= ا&/"$ة g6 ن ا&/:6$ن-UB wV .3
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&"ab 3M àه ا+$دة أي (BW {"8B ä! دو&! d:ف ab 3Mا ا&45* أن `uFH $4%\) u\5 أh !B-رة
!I;$5+وا !"H$78&0$دة اj7! اB:= E]6 !";$\`م ا$UVأ u?D.70 $4"FH $I`:D6 ن-UB ام{D&أي ا g6


.$4"FH
W .4ي Hj$0 q"FH SUV ä2Ö*ام AV ا&7D$س ا&5\- ا&2$ص أو إ0*ال ا&5.-0!. و8B-ز ã]6 ا&5\-


ا&5$م أو ا&5\- ا&2$ص أو إ0*ال H.-0! اHj*ام E"7= 3M ا&/$@ت.
8B @ .5-ز ا&/SU 50.-0! اHj*ام uFH =:اSÉ ار`4IU$ أ2Ö$ص دون ا&iH !]6$m:ة g6 ا&75:، و@


.o6ه ا&5.-0! 0$&/-اab a"\]`
ab 3M à"& .6ه ا+$دة أي 8B SUV-ز ا&aDرع sD& q0{": أو E]6 إ&á$ء H.-0! اHj*ام oI; g6 أB! دو&!


d:ف ab 3Mا ا&45*.
ا+$دة 7 


@ 8B-ز إ{?$ع أBa5DF& *V> و@ &F6$57F! أو ا&5.-0! ا&.$#"! أو ا&lإ(%$("! أو ا&/$U&$0 !d:ا6!.
وuFH و=q ا&C2-ص، @ 8B-ز إ=:اء أId !0:8` !B"! أو uFH !"7FH أV* دون رâ$ه ا&/:.


ا+$دة 8 
.$7bر-h E"780 A";:&$0 ا&:, وا@`8$ر :y/Bو ،*Vأ ,$;:D#8-ز اB @ .1


.!Bد-I5F& *V8-ز إ{?$ع أB @ .2
3. (أ) @ 8B-ز إL:اه أuFH *V ا&%2:ة أو ا&o75 اj&}ا36،


í50 uFH !I;$5+3 `8"} اD&ان ا*FI&3 اM ،$4F58B -/) uFH (أ) ا&\.:ة 3 oBوs` 8-زB @ (ب)
oI; g6 $40 م-U/+ا !;$i&ل ا$áÖW0! ا-.H a"\]` E]7` ،!;$i&ل ا$áÖWا E6 g8%&$0 SÉا&8:ا


،!CD26 !7U/6
ÜW (ç):اض abه ا&\.:ة، @ I5` o7iB": "ا&%2:ة أو ا&o75 اj&}ا36"


ä2i&ا uFH دة$H 3 `\:ضD&(ب) وا !"H:\&دة 0$&\.:ة ا-C.+ا :"Ü 7$ل وا&2*6$تHW1" ا"
ا+D) o.D5"8! ;:ار ;?$3É أو ;$(-(3 أو ا&aي h*ر ab om6 q./0ا ا&.:ار Sp أC0 q]H ç:M-رة


،!dو:i6
gH ف ا&?7":ي$U]D#@ا A/0 ف:D5` 3D&ان ا*FI&3 اM ،x&aLي، و:U%H E0$d 6! ذات*} !B2" أ"


،$B:"7â w\U]D%+ا uFH 4$ ا&.$(-نâ:\B !"6-; !6*} !Bأ ،!B:U%5&ا&2*6! ا
،$4b$Mأو ر !H$78&ة ا$"V 3 `4*دD&ت ا$IU]&ارئ أو ا-Ñ&ت ا@$V 3M 6! `\:ض*} !B3" أ"


.!Bا6$ت ا+*("! ا&5$د{D&@ا g6 ءا{= oUi` 6$ت*} 7$ل أوHأ !B4" أ"
ا+$دة 9 


M oU& .1:د 3M AV ا&/:B! وuM ا6W$ن qC2Ö uFH. و@ 8B-ز `-;"P أV* أو اq&$.DH `5%\$. و@
.q"M اء ا+.:ر:=t& $.Id4$ ا&.$(-ن و"FH ä]B ب$I#W @إ qDB:V g6 *V6$ن أ:V 8-زB


qÜl0إ <=-DB $7L qH-;ى و*& P";-D&ا اab ب$I#s0 q\";-` SDB ä2Ö غ أيl0إ <=-DB .2
.q"&إ q=-` !74` !Bs0 $5B:#


w&-2+ا w\î-+ا *Vا&.?$ة أو أ *Vأ u&5$، إB:# ،!"É74! =}اD0 o.D5+م ا+-;-ف أو ا*.B .3
;$(-($ Ö$I6:ة وÉ$?; PÉ$î"!، وUB-ن q.V g6 أن l} SL$/Bل F46! 56.-&! أو أن q]H ç:\B. و@
{É$8&ا g6 gU&ة ا&5$6!، و*H$.&ا -b !7L$/+ون ا:yD]B gBa&2$ص اÖW8$ز اDVن ا-UB 8-ز أنB
oV6:ا g6 أ{:ى !FV:6 !B3 أM !7L$/+ا Sbر-?V !&$\U& 7$($تâ uFH S4]H çا:Mjا A"F5`


اj=:اءات ا&.?$É"!، و&a"\]` !&$\U ا&/H SU[* ا@;D?$ء.
V ä2Ö oU& .4:م P";-D&$0 qDB:V g6 أو ا@DH.$ل AV ا&:=-ع إ&ab oC\` 3U& !7U/6 uه


.3)-)$; :"Ü ل$.DH@ن ا$L إذا q]H çا:Mj$0 :6s`و ،q&$.DH3 ;$(-("! اM ء$Ñ07! دون إU/+ا
.íB-5` uFH ل-C/&3 اM AV 3)-)$; :"Ü ل$.DHأو ا P";-` !"/â ن$L ä2Ö oU& .5


ا+$دة 10 
ä2i&3 اM !F"hWا6! ا:U&م ا:D/` ،!")$%)إ !F6$56 S4DB:V g6 w6ا+/:و E"7= o6$5B .1


.3)$%)jا
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o/6 ن-)-UBو ،!"É$]mD#وف ا:î 3M @إ ،w)2$ص ا+*اÖWا gH 74-نD+2$ص اÖWا oC\B (أ) .2
،w)6*ا :"Ü $h$2Öأ S4)-L E6 A\D` ة*V uFH !F6$56


3M oC\F& ا&.?$ء u&إ !]U7+ا !H:%&$0 ن-&$/Bو .wá&$I&ا gH اث*VW74-ن اD+ا oC\B (ب)
.Sb$B$?;


S4Vlh3 إ#$#W4$ اM*b ن-UB !F6$56 w)-8%+ا !F6$56 م ا&%8-ن$y) uHا:B 8> أنB .3
E6 A\D` !F6$56 ن-F6$5Bو wá&$I&ا gH اث*VWن ا-I)a+ا oC\B3. وH$7D=@ا S4F"bs` دة$Hوإ


#[S4 وSb{L:6 ا&.$(-(3.
ا+$دة 11 


@ 8B-ز g8# أي إ(%$ن +8:د 8H}ه gH ا&-M$ء D&$0}ام `5$;*ي.
ا+$دة 12 


M oU& .1:د uFH *=-B (/- ;$(-(3 دا{o إ;S"F دو&! B:V AV $6! ا&q"M o.]D وB:V! ا{D"$ر U6$ن
.qD6$;إ


M oU& .2:د á6 !B:V$درة أي 3M $70 ،*F0 ذ&F0 x*ه.
8B @ .3-ز `.""* ا&/.-, ا+La-رة أlHه Bs0! ;"-د xF` :"Ü ا&FH ä]B 3D"4$ ا&.$(-ن، و`U-ن
,-.V ا&5$6! أو ا~داب ا&5$6! أو !/C&م ا&5$م أو ا$y]&ا&.-36 أو ا g6Wا !B$7/& !Bور:â


ا~{:gB وS4`$B:V، و`U-ن E6 !"i7D6 ا&/.-, اW{:ى ا+D5:ف ab 3M $40ا ا&45*.
8B @ .4-ز V:6$ن أAV g6 ،$\%5` ،*V ا&*{-ل إ&F0 u*ه.


ا+$دة 13 
@ 8B-ز إ50$د ا3I]=W ا+."3M !")-)$; !\C0 S إ;S"F دو&! d:ف ab 3Mا ا&45* إ@ `[\"aا &.:ار


ا`a2 وF& $.M.$(-ن، وSD/` S& $6 ،q]"U7` *50 دوا3H اg6W ا&.-l} 36ف ذ&H g6 ،x:ض اI#W$ب
S4]"5` أو q]"5` g6 uFH أو !CD2+ا !ÑF%&ا uFH qD"?; ض:H g6ة &5*م إ50$ده و*BO+ا


.S46$6أ6$46$ أو أ qFm7B g6 o"L-` g6و ،x&a& $C"C}
ا+$دة 14 


q"&إ q=-` !"É74! =}ا` !B3 أM oC\&د، &*ى ا:M oL AV g61. ا&[$س =7"5$ #-اء أ6$م ا&.?$ء. و
oI; g6 3]FHو PC]6 :y) o/6 qD"?; ن-U` ى 6*("!، أن-Hد !B3 أM q`$6ا{D&وا q;-.V 3M أو


g6 وا&478-ر !M$/C&ا E]6 8-زBا&.$(-ن. و SU/0 ةsi]6 ،!Bد$"V !F.D%6 !CD26 !7U/6
3M 36-.&ا g6Wم ا&5$م أو ا$y]&3 ا~داب ا&5$6! أو اH4$ أو 50?4$ &*واFL !7L$/+ر ا-?V


3D&ا&/*ود ا u)3 أدM ى، أو-H*&اف ا:dW !h$2&6! ا&/"$ة ا:V ت$"?D.+ 3، أوd7.:اBد E7D86
o2` أن !"É$]mD#@وف ا:y&ا í50 3M !"]F5&ن اsÖ g6 ن-UB wV !Bور:â !7U/+ا $bا:`


،!"]FH رة-C0 ر*CB 8> أنB !")*6 ى-Hأو د !"É3 ;?"! =}اM SUV ا&5*ا&!، إ@ أن أي !/FC70
إ@ إذا L$ن اVs0 oCDB :6W*اث `.l} S4D/FC6 3?Dف ذ&x أو Å)$L ا&*H-ى `D[$ول {Ml$ت


w0 زو=w أو `uFH !B$h-&$0 AF5D أd\$ل.
S4D6 oL AV g6 .2 0$ر`U$ب =:7B! أن zB:0 :ID5B$ إ&u أن q"FH ÅImB ا&8:م ;$(-($.


7B:80 S4D6 oU& .3! أن ED7DB أp[$ء ا&[qD"?; 3M :y، وuFH ;*م ا+%$واة ا&D$6!، 0$&?7$($ت
:!"&$D&ا&*("$ ا


،$40$I#وأ q"&74! ا+-=4! إD&5! ا"IÑ0 ،$474\B !á& uMو ،o"C\D&$05$ وB:# q6lHإ SDB (أ) أن
،q%\]0 ره$D2B ل 70/$م$C`l&و qH$Mاد د*Hj q"\UB $6 تl"4%D&ا g6و Å;-&ا g6 uÑ5B (ب) أن


،q& ر:I6 @ :"}s` دون SL$/B أن (ç)
:Ñ2B ره، وأن$"D}ا g6 6/$م !Ñ#أو 0-ا qC2i0 q%\) gH EMا*B وأن $Bر-?V SL$/B (د) أن
Å)$L $7FL ،$7UV !7U/+وأن `}وده ا ،q]H EMا*B g6 q& gUB S& إذا q]H EMا*B g6 3 و=-دM q./0


xF7B @ ن$L إذا x&ذ uFH أ=:ا qF"7/` دون ،q]H EMا*B 70/$م ،x&3 ذ?D.` !&ا&5*ا !/FC6
،:=Wا اab EM*& !"M$U&ا oÉ$#-&ا


(bـ) أن 4Ö ñ;$]B-د ا@`4$م، q%\]0 أو Ü oI; g6":ه، وأن uFH oC/B ا+-اuFH !.M ا#H*D$ء
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4Ö-د ا&[\a0 3ات ا&i:وط ا+4Ö !&$V 3M !.IÑ-د ا@`4$م،
،!7U/+3 اM !6*2D%+ا !áF&ا SFUDB @ أو S4\B @ ن$L 7$ن إذا=:D0 $)$86 ود{B (د) أن


.<)a0 اف:DH@ا uFH أو q%\) *â 4$دةi&ا uFH ه:UB @(ز) أ
V 3M .4$&! اVW*اث، B:اo5= uH اj=:اءات S4]%& !I#$]6 و6-ا`"! &?:ورة ا&uFH o75 إH$دة


.S4F"bs`
3M :y]&7$ `5"* ا"L uFH7! أU/6 u&ن، إ-)$.F& $.M8-ء، وF&ا AV !7B:80 gBأد ä2Ö oU& .5


.q"FH q0 SUV يa&ا&5.$ب ا uMو qD)ار إدا:;
-\H ر*h أو SU/&ا اab oÑ0ا Sp ،!7B:80 q]B*B 3É$4) SUV $6 ä2Ö uFH ر*h *; ن-UB wV .6
{$ص uFH q]H أ#$س وا;B*= !5*ة أو وا;mB*V !5! ا@iDL$ف `/o7 ا&*&"o ا&.$uFH Ed و;-ع


{íB-5` <=-DB ،3É$?; sÑ ا&ä2i ا&aي أ(}ل q0 ا&5.$ب (xF` !8"D اjدا(!، وF& $.M.$(-ن، $6
&ÅImB S أ(FL ،o7/DB q"$ أو =}É"$، ا+%H gH !"&-z*م إiM$ء ا&-ا;5! ا+3M !&-48 ا&-;Å ا+[$#>.
8B @ .7-ز `íB:5 أV* 86*دا &7L$/7F! أو &5F.$ب AI# !7B:= uFH أن أدgB 40$ أو 0:ئ 6[$4


.*F0 oL 3M !"É$]8&اءات ا:=t&ن و-)$.F& $.M3 وÉ$4) SU/0
ا+$دة 15 


!7B:= oUiB q0$U`ار Å;و gUB S& o5M gH ع$]D6أو ا o5M <I%0 !7B:= !Bs0 د:M ان أي*B @ .1
Å)$L 3D&ا xF` g6 *Öن أ-U` !0-.H !Bض أ:M 8-زB @ $7L .3&3 أو ا&*و]d-&ا&.$(-ن ا u?D.70


#$رB! ا+\5-ل 3M ا&-;Å ا&aي ار`q"M ÅIU ا&7B:8!. وإذا V*ث، 50* ار`U$ب ا&7B:8! أن h*ر
.P"\2D&ا اab g6 !7B:8&ا <U`:6 *"\D%B و=> أن ،P}0! أ-.H uFH ä]B ن-)$;


o5M gH ع$]D6أو ا o5M أي uFH ä2Ö أي !I;$567! وL$/70 o2B òÖ g6 ه ا+$دةab 3M à"& .2
.S6Wا !H$7= $40 ف:D5` 3D&دئ ا&.$(-ن ا&5$6! ا$I+ $.M6$ و:= oUiB q0$U`ار wV ن$L


ا+$دة 16 
&oU إ(%$ن، U6 oL 3M$ن، ا&/s0 Aن D5B:ف &C2i&$0 q"! ا&.$(-("!.


ا+$دة 17 
B @ .1/-ز `íB:5 أي uFH ،ä2Ö (/- `5%\3 أو q`$"h-C} 3M o}*D& ،3)-)$; :"Ü أو


.qD57# أو qM:Ö à7` !")-)$; :"Ü تl7V يW @و ،q`l#أو 6:ا qD"0 أو q`:#ون أOÖ
ä2Ö oL AV g6 .2 أن q"7/B ا&.$(-ن ab om6 g6ا ا&o}*D أو ا+%$س.


ا+$دة 18 
،$6 gB*0 gB*B 3 أنM qDB:V x&ذ o7iBو .gB*&وا&-=*ان وا :U\&ا !B:V 3M AV إ(%$ن oU& .1


و3M qDB:V اDH[$, أي دgB أو D2B *.D56$ره، و3M qDB:V إ4î$ر دq]B أو D56.*ه I5D&$0* وإ;6$!
ا&É$5i: وا+7$ر#! وا&S"F5D، 70\:ده أو H$7= E6!، وأ6$م ا+T أو V uFH*ة.


3M qDB:/0 6$، أو gB*0 gB*B 3 أنM qDB:/0 o2B أن q)sÖ g6 اه:Lj *Vأ íB:5` 8-زB @ .2
اDH[$, أي دgB أو D2B *.D56$ره.


8B @ .3-ز إ{?$ع B:V! اj(%$ن 3M إ4î$ر دq]B أو D56.*ه، إ@ &F."-د ا&4â:\B 3D$ ا&.$(-ن
وا&U` 3D-ن â:ورB$7/& !B! ا&%6l! ا&5$6! أو ا&[y$م ا&5$م أو ا&C/! ا&5$6! أو ا~داب ا&5$6! أو


.!"#$#Wا S4`$B:Vو gB:}~ا ,-.V
w6s` 3M ،Sbو=-د *]H ء$"hوWا~0$ء، أو ا !B:V ام:DV$0 *45&ا اab 3M اف:dW45* ا&*ول اD` .4


.!h$2&ا S4`$H$].& $.Mو $".F}و $"]Bد Sb0"! أو@د:`
ا+$دة 19 


.!.B$?6 آراء دون ,$]DH3 اM AV إ(%$ن oU& .1
oU& .2 إ(%$ن B:V 3M AV! ا&I5D":. وab o7iBا ا&/3M qDB:V A ا&7D$س â PFD26:وب


ا+F5-6$ت واUMW$ر و`F."4$ و(.4F$ إ&u آ{:gB دو(7$ اIDH$ر &F/*ود، #-اء DU6 oUÖ uFH-ب أو
.$bر$D2B أ{:ى !F"#و !Bs0 3 أو]M <&$; 3M ع أو-IÑ6


EIDD%` .3 76$ر#! ا&/.-, ا+[C-ص 3M $4"FH ا&\.:ة ab g6 2ه ا+$دة وا=I$ت وz%6-&"$ت
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{$h!. وuFH ذ&8B x-ز إ{?$í5I& $4H ا&."-د و&ÑB:Ö gU! أن `U-ن 6/*دة ä]0 ا&.$(-ن وأن
 :!Bور:â ن-U`


،S4D57# أو gB:}~ا ,-.V ام:DV@ (أ)
(ب) &/B$7! اg6W ا&.-36 أو ا&[y$م ا&5$م أو ا&C/! ا&5$6! أو ا~داب ا&6$5!.


ا+$دة 20 
y/` .1: 0$&.$(-ن أB! دF& !B$H/:ب.


uFH $?B:/` oUi` !"]B*&أو ا !B:C]5&ا&.-6"! أو ا !"bا:U&ا u&ة إ-Hد !B0$&.$(-ن أ :y/` .2
.P]5&7""} أو ا&5*اوة أو اD&ا


ا+$دة 21 
A/&ا اab !#76$ر uFH ا&."-د g6 Eâ-B 8-ز أنB @و .q0 $M:D56 37F%&ا E78D&3 اM A/&ن ا-UB
g6Wا !)$"C& ،3d7.:اBد E7D86 3M ،!Bور:â :"0ا*` oUi`ن و-)$.F& $.Id 3 `\:ضD&ا xF` @إ
!B$7V ا&5$6! أو ا~داب ا&5$6! أو !/C&ا !B$7V م ا&5$م أو$y]&6! ا&5$6! أو اl%&ا&.-36 أو ا


.S4`$B:Vو gB:}~ا ,-.V
ا+$دة 22 


M oU& .1:د gB-U` !B:V 3M AV ا&578"$ت E6 آ{:3M $70 ،gB ذ&AV x إ(i$ء ا&[.$0$ت وا@(?7$م
.q/&$C6 !B$7V o=أ g6 $4"&إ


oUi`4$ ا&.$(-ن و"FH ä]B 3D&ا xF` @إ A/&ا اab !#76$ر uFH ا&."-د g6 Eâ-B 8-ز أنB @ .2
`*اâ :"0:ورE7D86 3M ،!B د7B.:اC& ،3d"$(! اg6W ا&.-36 أو ا&%6l! ا&5$6! أو ا&[y$م ا&5$م


أو B$7V! ا&C/! ا&5$6! أو ا~داب ا&5$6! أو V !B$7V.-, ا~{:gB وS4`$B:V. و@ `/-ل abه ا+$دة
.A/&ا اab !#76$ر uFH !")-)$; د-".& !d:i&ور=$ل ا !/F%+اد ا&.-ات ا:Mدون إ{?$ع أ


ab 3M à"& .3ه ا+$دة أي F& {"8B SUV*ول اdW:اف 3M ا`\$;"! 7y]6! ا&o75 ا&*و&"! ا+5.-دة H$م
si0 1948ن ا&/:B! ا&[.$0"! وAV !B$7V ا&S"y]D ا&[.$30 ا`2$ذ `*اsÖ g6 !"5B:i` :"0(4$، أو


`A"IÑ ا&.$(-ن sÖ g6 !.B:Ñ0(4$ أن `o2 0$&?7$($ت ا+[C-ص xF` 3M $4"FH ا@`\$;"!.
ا+$دة 23


!B$7/0 ED7D&ا AV $4&و ،E7D8+3 اM !"#$#W5"! وا"IÑ&ا !"H$78&ة ا*V-&3 اb ة:#W1. ا
ا+E7D8 وا&*و&!.


UB .2-ن &o=:F وا+:أة، اD0*اء F0 g6-غ #g ا&}واD56 AV ،ç:ف 3M q0 ا&D}وç و`à"#s أ#:ة.
.q"M اه:Lإ @ l6$L ء$âزوا=74$ ر E6{+ا wM:Ñ&ا $â:0 @إ ç5.* أي زوا]B @ .3


w=ا&}و ,-.V وى$%` !&$\U& !I#$]+ا0": ا*D&ا ا&45* اab 3M اف:dWا&*ول ا a2D` .4
ووا=I$`74$ &*ى ا&D}وç و{lل ;"$م ا&}واç و&*ى ا(/q&l. وV uM$&! ا@(/lل DB-=> ا`2$ذ


.Sbو=-د !&$V 3M و@دT& !Bا&?:ور !B$7/&ا !&$\U& :"0ا*`
ا+$دة 24 


ohWأو ا gB*&أو ا !áF&أو ا à]8&ن أو ا-F&ا&5:, أو ا <I%0 {""7` و&*، دون أي oU& ن-UB .1
ا&.-36 أو ا@=3H$7D أو ا&m:وة أو ا&[%>، uFH AV أ#:`q وuFH ا+E7D8 وuFH ا&*و&! 3M ا`2$ذ


`*ا0": ا&/B$7! ا&h$; q)-L $4"?D.B 3D:ا.
.q0 5:فB $7#ا uÑ5Bو q`ر و@د-M o\d oL o"8%` <=-DB .2


3M AV o\d oU& .3 اDL%$ب =[%"!.
ا+$دة 25


<8B 3D&ا ،!"&$D&3 ا+$دة 2، ا&/.-, اM ر-La+7""} اD&و=-ه ا g6 q=دون أي و ،gd6-ا oU& ن-UB
 :!&-.56 :"Ü 40$ دون ;"-د ED7D&ا !h:M q& ô$D` أن


،!B:V 3M رون$D2B wFm76 !Ñ#ة وإ6$ 0-ا:Ö$I6 $6ون ا&5$6!، إOi&3 إدارة اM رك$iB (أ) أن
w0 م ا+%$واة*; uFHاع ا&5$م و:D;@$0 $B4! `8:ى دورB{) 2$0$تD)3 اM ،<2D]B2> وD]B (ب) أن
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،wI}$]&إرادة ا gH :/&ا :"I5D&ا g7?` ،ا&%:ي ÅB-CD&$0و wI}$]&ا
(ç) أن `uFH ،q& ô$D ;*م ا+%$واة E6 $6-7H #-اه، F.` !h:M* ا&-PÉ$î ا&F0 3M !6$5*ه.


ا+$دة 26 
3Mو .qDB$7/0 ED7D&3 اM و$%D6 A/0 {""7` 5-ن دون أيD7DBا&[$س =7"5$ #-اء أ6$م ا&.$(-ن و


!B$7V ا&%-اء uFH 2$صÖWا E"78& o\UB ا&.$(-ن أي `7""} وأن :y/B 8> أنB د*C&ا اab
:"Ü أو ا&:أي #"$#"$ أو gB*&أو ا !áF&أو ا à]8&ن أو ا-F&5:, أو ا&$L ،<I# يW {""7D&ا g6 !&$5M


#"$#3، أو اohW ا&.-36 أو ا@=3H$7D، أو ا&m:وة أو ا&[%>، أو Ü": ذ&g6 x اI#W$ب.
ا+$دة 27 


@ 8B-ز، 3M ا&*ول ا&M *=-` 3D"4$ أ;F"$ت اp["! أو دB["! أو &B-á!، أن B/:م ا2ÖW$ص
ا+[I%D-ن إ&u اF;W"$ت ا+La-رة AV g6 ا&S4DM$.m0 ED7D ا&h$2! أو ا+b$8:ة S4]B*0 وإ;6$!


.S4DH$7= 3M gB:}~ء ا$?HWا E6 اك:DÖ@$0 ،S4Dá& 2*امD#ه أو ا:É$5Ö


 E0ا&8}ء ا&:ا
ا+$دة 28 


S#$0 *45&ا اab g6 3FB $6 3M $4"&ر إ$iB) ن$%)j8[! ا+5["! 0/.-, اF&ا u7%` !]8& si]` .1
$6 3M $4"FH ص-C]+ا PÉ$î-&ا u&-D`ا و-?H :iH !")$7p g6 !]8F&ه اab P&sD`8[!"). وF&ا"


.3FB
!5"M:&ا !".F2&ذوى ا+[$;> ا g6 ،*45&ا اab 3M اف:dW3 ا&*ول اM w]d6-ا g6 !]8F&ا P&O` .2


í50 $4"M ك:iB ا+\"* أن g6 ة أن$H6:ا E6 ،ن$%)jا ,-.V 3 6"*انM ص$CD}@$0 S4& 4-دi+ا
ا2ÖW$ص ذوى ا&I2:ة ا&.$(-("!.


.!"C2i&ا S4D\C0 $4"M ن-F75B Sb2$ب، وD)@$0 !]8F&ء ا$?Hأ w"5` SDB .3
ا+$دة 29 


SDB .1 ا(2D$ب أH?$ء ا&D;@$0 !]8F:اع ا&%:ي 7É$; g6! أ2Ö$ص `S4& :M-D ا+lbOت ا+[C-ص
3M $4"FH ا+$دة U` ،28-ن ;* رa4& S4D/Öا ا&á:ض ا&*ول اdW:اف ab 3Mا ا&45*. 


.:mLWا uFH wC2Ö ،ا:CV $4"]d6-ا w0 g6 ،ãÖ:` ا ا&45* أنab 3M ف:d !&دو oU& .2
B .3/-ز `:ã"Ö ا&ä2i ذا`q أg6 :mL 6:ة.


ا+$دة 30 
8B .1:ى ا@(2D$ب اWول 8DB @ *H-6 3M$وز #D! أg6 :4Ö 0*ء (\$ذ abا ا&45*.


oI; .2 أر50! أuFH :4Ö اH-6 g6 o;W* أي ا(2D$ب &B-?5! ا&V :"Ü 3M ،!]8F$&! ا@(2D$ب +oء
áÖ gF5B *5.6-ره و7F& $.M$دة q=-B ،34 اw6W ا&5$م &S6T ا+D/*ة إ&u ا&*ول اdW:اف ab 3Mا
!plp ن-?Ü 3M !]8F&ا !B-?5& $4"/Ö:6 أ#7$ء SB*.` u&4$ إ"M $b-H*B !"Ñ} !&$#ا&45* ر


.:4Öأ
<"`:D&$0 ،-/]&ا اab uFH w/Ö:+ا E"7= 7! أ#7$ءÉ$; ة*/D+ا S6T& ا&5$م w6Wا E?B .3


ا3É$I\&W وE6 ذL: ا&*و&! ا&Ñ:ف ا&3D رS4]6 lL Å/Ö، وab êFIBه ا&.$7É! إ&u ا&*ول اdW:اف
ab 3Mا ا&uFH :4Ö oI; *45 اoL *H-6 g6 o;W ا(2D$ب.


2D]B .4> أH?$ء ا&3M !]8F ا=7D$ع `5.*ه ا&*ول اdW:اف ab 3Mا ا&H*0 ،*45-ة g6 اw6W ا&5$م
3Fm76 0/?-ر q"M ب$C]&ا o7DUB يa&7$ع، اD=@ا اab uMة. و*/D+ا S6W3 6.: اM ،ة*/D+ا S6T&


gBa&ن ا-/Ö:+ا xz&8[! أوF&ا !B-?5& 2$بD)@3 اM ز-\B ،*45&ا اab 3M اف:dW3 ا&*ول اmFp
FCV-ا uFH أH :IL*د g6 اhW-ات وuFH اIFÜW"! ا+hW !.FÑ-ات 3Fm76 ا&*ول اdW:اف


.wH:D.+وا gB:â$/&ا
ا+$دة 31 


8B @ .1-ز أن `?S ا&8F[! أg6 :mL واg6 *V 6-اd[3 أB! دو&!.
B .2:ا3M ،uH ا@(2D$ب &B-?5! ا&H ،!]8F*ا&! ا&D-زEB ا&á8:ا3M و`PFD26 o"m7 ا&/?$رات
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.!"%"É:&ا&.$(-("! ا Sy]&وا
ا+$دة 32 


*"Hإذا أ S40$2D)5$د اB 8-ز أنBات. و-]# E06*`4$ أر !B@-& !]8F&ء ا$?H2$ب أD)ن ا-UB .1
،wD]# 4$ءD)$0 3?.]` ولW2$ب اD)@3 اM wI2D]+ء ا$?HWا g6 !5%` !B@إ@ أن و .S4/"Ö:`


وOb *B*/` SDB@ء اHW?$ء ا&M !5%D-را ا(4D$ء ا@(2D$ب اWول، s0ن B.-م رà"É ا@=7D$ع
.!H:.&$0 S4É$7#ر أ$"D}$0 30 ا+$دة g6 4 3 ا&\.:ةM q"FH ص-C]+ا


SD` .2 ا@(2D$0$ت ا&lزH !6[* ا(.?$ء ا&-@B! و7F& $.M-اد ا&%$&\! ab g6ا ا&8}ء ab g6ا ا&45*. 
ا+$دة 33 


<I# يW q\É$î-0 عlÑâ@ا gH ،gB:}~4$ اÉ$?H7$ع رأى أ=å0 ،!]8F&3 اM -?H EÑ.)1. إذا ا 
Ü": ا&á"$ب ذي ا&E0$Ñ ا+B ،Å;O.-م رà"É ا&l0å0 !]8Fغ ذ&x إ&u اw6W ا&5$م &S6T ا+D/*ة،


gF5"M اw6W ا&5$م áÖ az]"V-ر 5.6* ذ&x ا&5?-.
w6Wا u&إ x&غ ذl0å0 را-M !]8F&ا à"Éم ر-.B ،!]8F&3 اM -?H !&$.D#ة أو ا$Mو !&$V 3M .2


ا&5$م &S6T ا+D/*ة، gF5"M اw6W ا&5$م áÖ az]"V-ر 5.6* ذ&x ا&5?- اD0*اء g6 `$رB_ وq`$M أو
.qD&$.D#ذ ا$\) _Bر$` g6


ا+$دة 34
3?.]` @ q&ا*ID#8> اB يa&ا&5?- ا !B@و Å)$L7$دة 33، وF& $.Id $6 *5.6 ر-áÖ gFH1. إذا أ


u&إ x&غ ذl0å0 ة*/D+ا S6T& ا&5$م w6Wم ا-.B ،ر 5.6*ه-áÖ نlH3 إF` 3D&ا !D%&4: اÖWل اl}
ا&*ول اdW:اف ab 3Mا ا&45*، ا&8B 3D-ز &l} ،$4ل w/Ö:6 SB*.` ،gB:4Ö !F46 و7F& $.M$دة 29


.:Ü$i&ء ا+.5* اo6 o=أ g6
<"`:D&$0 ،-/]&ا اab uFH w/Ö:+ا E"7= 7$ء#s0 !7É$; ة*/D+ا S6T& ا&5$م w6Wا E?B .2


ا3É$I\&W، وab êFIBه ا&.$7É! إ&u ا&*ول اdW:اف ab 3Mا ا&45*. وإذ ذاك 8B:ى ا@(2D$ب ا&lزم
+oء ا+.5* ا&UVT& $.Id :Ü$i$م ا&ab g6 x&a0 !h$2ا ا&8}ء ab g6ا ا&45*.


$4"M !B-?5&46$م ا u&-DB 33 7$دةF& $.Id ره-áÖ gFHء 5.6* أo+ <2D)8[! اF&3 اM -?H oL .3
xF` م$UVأ u?D.70 !]8F&3 اM 5.6*ه :áÖ يa&ا&5?- ا !B@6*ة و g6 u.I` $6 ا(.?$ء uDV


ا+$دة.
ا+$دة 35 


S6W6-ارد ا g6 EÑD.` تöM$U6 ،ة*/D+ا S6T& !6$5&ا&578"! ا !.M8[!، 70-اF&ء ا$?Hأ uâ$.DB
ا+D/*ة i&$0:وط ا&3D `.:رb$ ا&578"! ا&E6 ،!6$5 أ{a أO%6 !"7bو&"$ت ا&w50 !]8F ا@IDH$ر.


ا+$دة 36 
M-B: اw6W ا&5$م &S6T ا+D/*ة FB $6}م w\î-6 g6 و`l"4%ت &wU7D ا&g6 !]8F ا@lÑâع


ا&\5$ل PÉ$î-&$0 ا+[-ab u?D.70 $40 !dا ا&45*.
ا+$دة 37 


u&-DB .1 اw6W ا&5$م &S6T ا+D/*ة دH-ة ا&8F[! إ&H u.* ا=4H$7D$ اWول 3M 6.: اS6W ا+D/*ة.
.3F}46$ ا&*ا$y) $4"FH ä]B 3D&و;$ت اW3 اM !]8F&ا E7D8` ،ولW4$ اH$7D=2. 50* ا


.P"]80 ة*/D+ا S6Wا <DU6 3M ة أو*/D+ا S6W3 6.: اM دة$H $4`$H$7D=8[! اF&3. `5.* ا
ا+$دة 38 


B.-م g6 -?H oL أH?$ء ا&45D&$0 ،qIC]6 q"&-` oI; ،!]8F* رFH !%F= 3M ،$"7#["!، 0$&."$م
.!b8:د و(}ا` oU0 q6$470


ا+$دة 39 
.S40$2D)5$د اB 8-ز أنBو .wD]# 4$ +*ةIDU6 ء$?H8[! أF&2> اD]` .1


 :w"&$D&ا w7U/&ا q]"7?` E6 gU&3، وF}46$ ا&*ا$y) Eâ8[! 0[\%4$ وF&ا u&-D` .2
(أ) o7DUB ا&[C$ب 0/?-ر اH :iH 3]p?-ا،
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.gB:â$/&4$ اÉ$?Hات أ-hأ !"IFÜs0 !]8F&ارات ا:; a2D` (ب)
ا+$دة 40


om7` 3D&4$ وا`a2`3 اD&ا0": ا*D&ا gH :Bر$.` SB*.D0 *45&ا اab 3M اف:dW45* ا&*ول اD` .1
 :x&ه ا&/.-,، وذa40 ED7D&3 اM م ا+/:ز*.D&ا gHو ،q"M $40 ف:D5+ا ,-./F& @$7Hإ


(أ) {lل #[! g6 0*ء (\$ذ abا ا&45* إزاء ا&*ول اdW:اف ا+5["!،
.x&8[! إ&"4$ ذF&ا ÅIFd $7FL Sp (ب)


2. `.*م =E"7 ا&D.$رB: إ&u اw6W ا&5$م &S6T ا+D/*ة، ا&aي 4F"/B$ إ&u ا&M :y]F& !]8F"4$. وiB$ر
و=-3M $0 ا&D.$رB: ا+.*6! إ&B *; $6 u.-م H g6-اo6 وa"\]` 3M :pO` <H$C6 أUV$م abا ا&45*.
w6T& .3 ا&5$م &S6T ا+D/*ة، 50* ا&iD$ور E6 ا&8F[!، أن o"/B إ&u ا&-L$@ت ا+CC2D! ا+5["!


.$4h$CD}3 6"*ان اM o}*` *; :Bر$.D&ا xF` g6 أ=}اء !Bأ g6 $2%)
4. `.-م ا&8F[! 0*را#! ا&D.$رB: ا+.*g6 !6 ا&*ول اdW:اف ab 3Mا ا&45*. وFH"4$ أن `-اab 3Mه


3Mأن `-ا $?B8[! أF&4$. وI%]D%` !6$H ت$yVl6 !Bs0و ،:Bر$.` g6 3b q5?` $70 ا&*ول
g6 $4D.F` 3D&ا :Bر$.D&ا g6 _%]0 !H-\i6 ت$yVl+ا xFD0 3H$7D=@دي وا$CD;@ا àF8+ا


ا&*ول اdW:اف ab 3Mا ا&45*.
ÅB*0ن ;* أ-U` ت$yVl6 !Bأ uFH ت$."F5` !]8F&ا u&ا ا&45* أن `.*م إab 3M اف:dWول ا*F& .5


وF& $.M\.:ة ab g6 4ه ا+$دة.
ا+$دة 41 


oU& .1 دو&! d:ف ab 3Mا ا&45* أن `3M gF5 أي u?D.70 ،wV أUV$م abه ا+$دة، أ(D5` $4:ف
$M:d !&ن دوs0 ف:d !&ء دو$Hاد uFH ي-Ñ]` ت$Ül0 !#م ودراlD#3 اM !]8F&ص ا$CD}$0


أ{:ى @ `\D&@$0 3}ا6$ت ا&ab $4"FH $4I`:B 3Dا ا&45*. و@ 8B-ز ا#lDم ودرا#! ا&ÜlI$ت ا+.*6!
،$4C2B $6 3M ،q"M ف:D5` $)lHرت إ*hف أ:d !&دو gH رت*h ه ا+$دة إ@ إذاab <=-70


CD}$0$ص ا&8F[!. و@ 8B-ز أن `%SFD ا&8F[! أي l0غ S4B دو&! C` S& $M:d*ر اlHjن ا+La-ر.
وAIÑB اj=:اء ا&uFH 3&$D ا&ÜlI$ت ا&SDB 3D ا#46lD$ وUVW AM$م abه ا+$دة: 


(أ) إذا رأت دو&! d:ف ab 3Mا ا&45* إن دو&! M:d$ أ{:ى `A"IÑ` gH PF2D أUV$م abا ا&L ،*45$ن
!7FD%+ا&*و&! ا uFHو .PF2D&ا اab u&إ ،uÑ} غl0 3M ،ف:Ñ&ه ا&*و&! اab :y) uH:D%` 4$ أن&
g6 $)$"0 ا أو:"%\` ،$"Ñ} ،!F#:+اع ا&*و&! ا*Bå0 ،غlI&46$ اlD#ا g6 :4Öأ !plp لl} ،أن `.-م
u&رة إ$Öإ uFH ،و6\"*ا $]U76 x&ن ذ-UB $6 ي، 0.*ر-Ñ]B 3 أنáI]Bو !&s%+ا ãâ-B :}أي (-ع آ
ا&.-اH* اj=:اÉ"! وd:, ا&SFyD ا+/F"! ا&3D ا#Å6*2D أو ا&8$ري ا#2D*ا46$ أو ا&3D @ `}ال


،!V$D6
g6 :4Öأ !D# لl} wD"]5+ا wM:Ñ&ا wD&ا&*و $DFL uâ:` !B-%` u&إ !&s%+ا qD]` S& ذاåM (ب)


`$رu.F` _B ا&*و&! ا+%lIF& !7FDغ اWول، L$ن &oU 6[74$ أن `/"o ا+%s&! إ&u ا&5Öå0 !]8F$ر
`-=q4 إ&"4$ وإ&u ا&*و&! اW{:ى،


SFyD&ا ,:d E"7= أن g6 ,$m"D#jا+/$&! إ&"4$ إ@ 50* ا !&s%+3 اM !]8F&ا :y]` 8-ز أنB @ (ç)
ا+/F"! ا+ò8& *; !V$D إ&"4$ وا#D[\*ت، I+ $.Id$دئ ا&.$(-ن ا&*و&3 ا+D5:ف 7H $40-6$. و@


`[ab AIÑه ا&.$H*ة 3M ا&/$@ت ا&M ,:áD%` 3D"4$ إ=:اءات ا&SFyD 6*دا `8D$وز ا&/*ود
ا+5.-&!،


(د) `5.* ا&F= !]8F%$ت #:B! &*ى 4m/0$ ا&:#$3M oÉ إd$ر abه ا+$دة،
uFH 4$ ا&/7"*ة"H$%6 أن `5:ض ،(ç) !"H:\&م ا&\.:ة ا$UVة أ$H6:ا E6 ،!]8F&ا uFH (ـb)


,-.V ام:DVأ#$س ا uFH !&s%7F& ودي oV u&ل إ-h-&ا !"á0 ،wD"]5+ا wM:Ñ&ا wD&ا&*و
اj(%$ن وا&/:B$ت اW#$#"! ا+D5:ف ab 3M $40ا ا&45*،


(و) &3M ،!]8F أs%6 !B&! 6/$&! إ&"4$، أن `*H- ا&*و&wD ا&wM:Ñ ا+wD"]5 ا+i$ر إ&"3M $74 ا&\.:ة
ا&\:H"! (ب) إ&u `}وF56 !Bs0 $b*B-6$ت ذات sÖن.


(ز) &F*و&wD ا&wM:Ñ ا+wD"]5 ا+i$ر إ&"3M $74 ا&\.:ة ا&\:H"! (ب) AV إB\$د 4Fm7B g6$ &*ى
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،$"Ñ} و/أو $B-\Ö ت$yVl+ا SB*.` AVو ،!&s%+3 اM $b:y) ء$]p8[! أF&ا
uFH (ô) ا&8F[! أن `.*م `.:B:ا Ü 3M?-ن ا4Ö :iH 3]p:ا g6 `$رF` _B."4$ ا5Öj$ر ا+[C-ص


3M q"FH ا&\.:ة ا&\:H"! (ب): 
uFH $b:B:.` !]8F&ت ا:C; ،(ـb) !"H:\&وط ا&\.:ة ا:Ö E6 A\DB oV u&إ oh-D&ا S` ذاåM "1"


،q"&إ oh-D&ا S` يa&ا o/F&و EÉ$;-F& {=-6 ض:H
$b:B:.` !]8F&ت ا:C; ،(ـb) !"H:\&وط ا&\.:ة ا:Ö E6 A\DB oV u&إ oh-D&ا SDB S& 2" وإذا"
!B-\i&ت ا$)$"I&و6/?: ا !"Ñ2&ات ا:La+ا :B:.D&ا u&إ Å7âو ،EÉ$;-F& {=-6 ض:H uFH


.wD"]5+ا wM:Ñ&ا wD&ا&*و g6 !6*.+ا
.wD"]5+ا wM:Ñ&ا wD&ا&*و u&إ :B:.D&غ اl0إ ،!&s%6 oL 3M ،<8Bو


IB .2*أ (\$ذ أUV$م abه ا+$دة g6 :iH Å6$; uD6 ا&*ول اdj:اف ab 3Mا ا&hå0 *45*ار إlH($ت
3M إd$ر ا&\.:ة ab g6 (1)ه ا+$دة. و`.-م ا&*ول اdW:اف Bå0*اع abه اlHj($ت &*ى اw6W ا&5$م
&S6T ا+D/*ة، ا&aي h o#:B-را 6[4$ إ&u ا&*ول اdW:اف اW{:ى. و&F*و&! ا&Ñ:ف أن `%/>


!&s%6 !B3 أM :y]&$0 </%&ا اab o2B @ا&5$م. و w6Wا u&إ qF#:` ر$Ñ}å0 Å;3 أي وM $4)lHإ
`U-ن â-6-ع l0غ #AI إر#$&3M q إd$ر abه ا+$دة، و@ 8B-ز ا#lDم أي l0غ =*g6 *B أB! دو&!
d:ف u.F` *50 اw6W ا&5$م اÑ}j$ر 0%/> اlHjن، gU` S& $6 ا&*و&! ا&Ñ:ف ا+5["! ;* أh*رت


إB*= $)lH*ا.
ا+$دة 42 


wM:Ñ&ا wD&و*F& $"â:6 lV 41 7$دةF& $.Mإ&"4$ و ÅF"Vأ !&s%6 oV !]8F&ا uFH رa5` 1. (أ) إذا
!z"b w"5` ،wD"]5+ا wM:Ñ&ا wD&ا&*و !.M6-ا uFH $.I%6 ل-C/&ز &4$، 50* ا$= wD"]5+ا
`-h$} A"M! (iB$ر إ&"S#$0 3FB $6 3M $4 "ا&z"4!") `?H$%6 E"4$ ا&/7"*ة `/C` Å:ف


ا&*و&wD ا&wM:Ñ ا+á0 wD"]5"! ا&oh-D إ&oV u ودي &uFH !&s%7F أ#$س اDV:ام أUV$م abا
ا&45*،


(ب) `P&sD ا&g6 !z"4 {7%! أ2Ö$ص `.S4FI ا&*و&D$ن ا&M:Ñ$ن ا+D"]5$ن. åMذا `a5ر وh-ل
ا&*و&wD ا&wM:Ñ ا+l} wD"]5ل plp! ا4Ö: إ&u ا`\$, gB-U` uFH ا&4FL !z"4$ أو 50?$4،


A\DB S& gBa&ا !z"4&ء ا$?Hأ ،wmFm&ا !B:mLs0اع ا&%:ي و:D;@$0 $4É$?Hأ w0 g6 !]8F&2> اD]`
.S4"FH


wM:Ñ&ا wD&3 ا&*و]d6-ا g6 ا-)-UB @8> أBو .!"C2i&ا S4D\C0 !z"4&ء ا$?Hأ o75B .2
ا+wD"]5 أو g6 6-اd[3 أB! دو&! @ `U-ن ab 3M $M:dا ا&45* أو `U-ن q"M $M:d و&C` S& $4]U*ر


اlHjن ا+[C-ص 3M q"FH ا+$دة 41. 
2D]` .3> ا&z"4! رÉ"%4$ و`?E ا&[y$م ا&*ا{3F ا&2$ص $40.


g6 gU&و .P"]80 ة*/D+ا S6Wا <DU6 3M ة أو*/D+ا S6W3 6.: اM دة$H !z"4&ت ا$H$7D=4. `5.* ا
ا&3M $b*.H {É$8 أي U6$ن 6[$#> آ{: ;* `q]"5 ا&iD&$0 !z"4$ور E6 اw6W ا&5$م &S6T ا+D/*ة


.wD"]5+ا wM:Ñ&ا wD&ا&*و E6و
u?D.70 !]"5+ت ا$z"4F& ،$?B6$`4$، أ*} :"M-D0 36 3 ا+$دةM $4"FH ص-C]+6$(! اW5. `.-م ا


abه ا+$دة.
<FÑ` 8-ز &4$ أنB 3D&ا ،!z"4&ف ا:C` Å/` $4D57=8[! وF&4$ اD.F` 3D&6$ت ا-F5+ا Eâ-` .6


إ&3 ا&*و&wD ا&wM:Ñ ا+wD"]5 `}وF56 !Bs0 $b*B-6$ت أ{:ى ذات â-+$0 !Fh-ع. 
@ !F46 لl} ل$V أي uFH gU&4$، وI)ا-= PFD26 g6 !&s%+ا :y) $bد$\]D#50* ا ،!z"4&7. `.-م ا


u&إ qÉ$4)j !]8F&ا à"Éر u&إ :B:.` SB*.D0 ،$4"FH !&s%+ض ا:H *50 4:اÖ :iH 3]p8$وز اD`
 :wD"]5+ا wM:Ñ&ا wD&ا&*و


uFH $b:B:.` ت:C; ،4:اÖ :iH 3]pل اl} !&s%+3 اM :y]&إ(8$ز ا !z"4&ا uFH رa5` ذاåM (أ)
،:y]&ا اab g6 $4DáF0 3D&ا !FV:+ا u&رة 6-=}ة إ$Öإ


3M $40 ف:D5+ن ا$%)jا ,-.V ام:DVأ#$س ا uFH !&s%7F& ودي oV u&إ oh-D&ا S` (ب) وإذا
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،q"&إ oh-D&ا S` يa&ا o/F&و EÉ$;-F& {=-6 ض:H uFH $b:B:.` !z"4&ت ا:C; ،*45&ا اab
$b:B:.` !z"4&ا Å]7â ،(ب) !"H:\&وط ا&\.:ة ا:Ö q& :M-D` oV u&إ oh-D&ا SDB S& وإذا (ç)


w0 $4"FH PFD2+0$&.?"! ا !FCD+5"! اÉ$;-&ا oÉ$%+ا E"7= نsi0 $4"&إ ÅFh3 وD&ا õÉ$D]&ا
!"Ñ2&ات ا:La+ا x&aLو ،$Bود lV !&s%+ا oV ت$")$U6ن إsi0 $bوآراء ،wD"]5+ا wM:Ñ&ا wD&ا&*و


،wD"]5+ا wM:Ñ&ا wD&ا&*و g6 !6*.+ا !B-\i&ت ا$yVl+و6/?: ا
(د) إذا ;*Å6 ا&3M $b:B:.` !z"4 إd$ر ا&\.:ة (ç) `.-م ا&*و&D$ن ا&M:Ñ$ن ا+D"]5$ن، Ü 3M?-ن
w6$?6 نlI.` @ ن أمlI.` ob !]8F&ا à"Éغ رl0å0 ،:B:.D&ا اab $746lD#ا g6 :4Öأ !plp


.!z"4&ا :B:.`
o2` @ .8 أUV$م abه ا+$دة O%+$0و&"$ت ا+[-3M !]8F&$0 !d ا+$دة 41.


S#$.D` .9 ا&*و&D$ن ا&M:Ñ$ن ا+D"]5$ن D&$0%$وي #*اد =E"7 (\.$ت أH?$ء ا&uFH !]8F أ#$س
`.*B:ات B?45$ اw6W ا&5$م &S6T ا+D/*ة.


w6T& .10 ا&5$م &S6T ا+D/*ة #ÑF! ا&."$م، H[* ا&F}وم، EM*0 (\.$ت أH?$ء ا&oI; !z"4 #*اد
ا&*و&wD ا&wM:Ñ ا+wD"]5 &4$ وF& $.M\.:ة ab g6 9ه ا+$دة.


ا+$دة 43 
AV ،42 7$دةF& $.M5"[-ن وB *; gBa&ا !h$2&ا A"M-D&ت ا$z"b ء$?HW8[! وF&ء ا$?HW ن-UB


ا&l"4%D&$0 ED7Dت وا@D6"$زات وا&/C$($ت ا+.:رة &I2F:اء ا+S6T& !7470 w\FU ا+D/*ة
 .$4`$)$CVة و*/D+ا S6Wزات ا$"D6ا`\$;"! ا g6 x&ول ذ$]D` 3D&3 ا&\:وع اM $4"FH ص-C]+ا


ا+$دة 44 
`[AIÑ اUVW$م ا+ab a"\]D0 !.F5Dا ا&45* دون إ{lل j$0=:اءات ا+.:رة 3M 6"*ان V.-, اj(%$ن
،!CC2D+ت ا@$L-&ة وا*/D+ا S6W$0 !h$2&وا@`\$;"$ت ا !"%"#sD&ك ا-UC&ا u?D.70 3 أوM


$.Id $6 اع{) !B-%D& ى:}إ=:اءات أ u&8-ء إF&ا g6 *45&ا اab 3M اف:dWا&*ول ا E]7` @و
 .$4]"0 $7"M ةaM$]&ا !h$2&ت ا&*و&"! ا&75-6"! أو ا$;$\`l&


ا+$دة 45 
`.*م ا&8F[! إ&u ا&578"! ا&S6T& !6$5 ا+D/*ة، AB:d gH ا+àF8 ا@;CD$دي وا@=B:.` ،3H$7D:ا


.$4&$7Hأ gH $B-]#


 à6$2&ا&8}ء ا
ا+$دة 46 


&"3M à أUV$م abا ا&8B $6 *45-ز `sوB -/) uFH qFB\"* إ{m"6 3M $70 q&l$, اS6W ا+D/*ة
ود#$`": ا&-L$@ت ا+g6 !CC2D أUV$م `/*د ا+%z-&"$ت ا&z"b g6 oU0 !h$2$ت اS6W ا+D/*ة


وا&-L$@ت ا+C0 !CC2D*د ا+%$oÉ ا&DB 3D[$و&ab $4ا ا&45*.
ا+$دة 47 


g6 5-بi&ا E"78& $70 q&l}إ *"\B -/) uFH qFBوs` 8-زB $6 *45&ا اab م$UVأ g6 3 أيM à"&
.!"5"IÑ&ا $bوا`4$ و6-ارد:m0 ،!B:/&ء اo70 ،wF6$U&ع ا$\D)@وا ED7D&3 اM o"hأ AV


ا&8}ء ا&%$دس 
ا+$دة 48 


$4`@$Lو g6 !&$Lو !B3 أM -?H ة أو*/D+ا S6W3 اM -?H !&دو !Bأ E";-D& ô$D6 *45&ا اab .1
$4DHدو&! أ{:ى د !B7! ا&5*ل ا&*و&"!، وأU/+ 3#$#Wم ا$y]&3 اM ف:d !&دو !Bوأ ،!CC2D+ا


ا&578"! ا&S6T& !6$5 ا+D/*ة إ&u أن `ab 3M $M:d ãICا ا&45*.
ab E?2B .2ا ا&AB*CDF& *45. و`-دع Uh-ك ا&AB*CD &*ى اw6W ا&5$م &S6T ا+D/*ة.


ô$DB .3 ا@(?7$م إ&ab uا ا&BW *45! دو&! g6 ا&*ول ا+i$ر إ&"3M $4 ا&\.:ة ab g6 1ه ا+$دة.
E.B .4 ا@(?7$م Bå0*اع xh ا(?7$م &*ى اw6W ا&5$م &S6T ا+D/*ة.
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oL اع*Bå0 q"&إ Å7?)ا ا&45* أو اab Å5;3 وD&ا&*ول ا E"7= ة*/D+ا S6T& ا&5$م w6Wا :Ñ2B .5
Uh g6 xh-ك ا&AB*CD أو ا@(?7$م.


ا+$دة 49 
à6$2&ا AB*CD&ا@(?7$م أو ا xh اع*Bإ _Bر$` g6 :4Öث أlp *50 *45&ا اab أ (\$ذ*IB .1


وا&wplm &*ى اw6W ا&5$م &S6T ا+D/*ة.
2. أ6$ ا&*ول ا&ab ,*C` 3Dا ا&45* أو `[?S إ&"q 50* أن UB-ن ;* `S إB*اع xh ا&AB*CD أو


$4Hا*Bإ _Bر$` g6 :4Öث أlp *50 $4]6 oL ا ا&45* إزاءab أ (\$ذ*I"M wplm&وا à6$2&ا@(?7$م ا
B*C` xh.4$ أو xh ا(?$46$7.


ا+$دة 50 
`[AIÑ أUV$م abا ا&45*، دون أي ;"* أو ا#mD[$ء E"7= uFH ا&-V*ات ا&oUiD` 3D 6[4$ ا&*ول


.!Bا@`/$د
ا+$دة 51 


BW .1! دو&! d:ف ab 3Mا ا&45* أن `.q"FH lB*5` ô:D `-دع (qC &*ى اw6W ا&5$م &S6T ا+D/*ة.
$I&$d ،!V:D.6 تlB*5` !Bs0 *45&ا اab 3M اف:dWغ ا&*ول اl0å0 ا&5$م w6Wم ا-.B x&ذ :pأ uFHو
ÅB-CD&ت وا$V:D.+ا xF` 3M :y]F& اف:dWول ا*F& :7`O6 *.H aI/` Å)$L 7$ إذاH q6lHإ&"4$ إ


åM .$4"FHذا H aIV.* ا+èFp :7`O ا&*ول اdW:اف uFH اH o;W.*ه اw6W ا&5$م B$H:0! اS6W ا+D/*ة.
وأي `7D5` oB*5*ه أIFÜ"! ا&*ول اdW:اف ا&/$â:ة وا+.3M !H:D ا+5B :7`O:ض uFH ا&578"!


ا&S6T& !6$5 ا+D/*ة j;:اره.
IB .2*أ (\$ذ ا&lB*5Dت uD6 أ;:`4$ ا&578"! ا&S6T& !6$5 ا+D/*ة و;4DFI$ أ3mFp !"IFÜ ا&*ول


.$4]6 oL ى*& !Bر-D#*&اءات ا:=t& $.Mا ا&45*، وab 3M اف:dWا
uD6 .3 0*أ (\$ذ ا&lB*5Dت `F& !6{F6 ãIC*ول اdW:اف ا&oy` $7]"0 ،$4DFI; 3D ا&*ول اdW:اف


.qDFI; *; ن-U` A0$# oB*5` يs0ا ا&45* وab م$UVs0 !6{F6 ى:}Wا
ا+$دة 52 
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اآلليات االقليمية لتعزيز وحماية حقوق العمال : الفصل الخامس
 المهاجرين


 


 األسئلة الرئيسة


 االقليمية التي تم وضعها؟ االنسانما هي آليات حقوق 


 االقليمية بتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين؟ االنسانكيف تقوم آليات حقوق 


 


 المقدمة. 1


 لتشجيع االقليمية االنسانآليات حقوق  إنشاء ألمم المتحدةافي سبعينيات القرن الماضي، أيدت 
بطريقة  االنسانوحماية حقوق  تعزيز مختلفة من أجل مناطق جغرافية التعاون بين الدول في


لحقوق  مكماًل هاما لألنظمة الوطنية والدولية القائمة اآلليات االقليمية تعتبر. أكثر فعالية
 .االنسان


 .بالنسبة إلى العمال المهاجرين أهمية خاصة االقليمية االنسانق تكتسب آليات ووثائق حقو 
االقتصادية قضايا الدول على االستجابة لل قدرات تحد من ظروًفا معينة العولمة خلقت


، في طبيعتها ومشتركة هي قضايا مؤقتة العمال المهاجرين القضايا التي تواجه .واالجتماعية
في الدول  والتمييز االنتهاكات لمجموعة من عرضة اجرونالعمال المه وبالتالي يمكن أن يكون


التي  البلدان من تتكون التجمعات االقليميةأن  يمكن. والبلدان المستقبلة، العبوردول المرسلة و 
 .الفئات الثالث جميع هذه فئة أو فئتين أو تنتمي إلى
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في تحديد موقعه في عملية  اربعين االعتب ُتؤَخذ الظروف االقتصادية والسياسية والجغرافية لبلد ما
قد تكون عالقة بعض البلدان معقدة مع العمال المهاجرين بسبب مستويات التنمية . الهجرة


لذلك، يمكن . االقتصادية فيها وقربها من حدود البلدان التي توجد فيها تدفقات عالية من الهجرة
مرًا حيويا لتطوير حلول مستدامة للتعاون االقليمي وتنسيق السياسات العامة بين الدول أن يشكل أ


 .التي يعاني منها العمال المهاجرون االنسانوطويلة األجل تعالج قضايا حقوق 


االقليمية المختلفة التي ُأنشئت وأهميتها بالنسبة إلى  االنسانيبحث هذا الفصل في آليات حقوق 
 .حقوق العمال المهاجرين


 
 االقليمية االنسانآليات حقوق . 2


االقليمية أهمية كمنصة مهمة يتم من خاللها التماس  االنسانليات ووثائق حقوق اكتسبت آ
اإلنصاف عند حصول انتهاكات ضد العمال المهاجرين، ومن خالل تطويرها معايير مشتركة 
لحماية العمال المهاجرين وتأمين التعاون واإللتزام من الدول لتعزيز وحماية حقوق العمال 


 .المهاجرين بشكل أفضل


 :القدرة على االنسانتشمل فوائد إنشاء آلية إقليمية لحقوق 


   االنسانتضييق الفجوة بين المعايير الدولية والوطنية لحقوق 
  االنسانإقامة تعاون بين البلدان ذات السياسات والممارسات المختلفة في مجال حقوق 
 فرض التزامات ملزمة على الدول االعضاء 
 االنسانل الدول بالتزامات حقوق توفير آلية لرصد امتثا. 


قانونًا غير "يمكن أن تشمل حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين على المستوى اإلقليمي 
 .ات الطوعية أو وثائق ملزمة قانوناً االعالن، ينطوي على االلتزامات و "ملزم


 ذات مهام متفاوتة االنسانتوجد حاليا خمس آليات إقليمية لحقوق 
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 االنسانلية حقوق آ  المنطقة
 األساسية


 الميثاق الرئيس سنة التأسيس 


اللجنة اإلفريقية لحقوق  إفريقيا
 والشعوب االنسان


المثياق اإلفريقي  7891
 االنسانلحقوق 


 (7897)والشعوب 


المحكمة اإلفريقية حول حقوق  
 والشعوب االنسان


7889  


لجنة الدول األميركية لحقوق  األميركيتان
 االنسان


األميركي  االعالن 7818
لحقوق وواجبات 


 (7899) االنسان


 


ميثاق تنظيم الواليات 
 (7817)األميركية 


 


االتفاقية األميركية 
 االنسانلحقوق 


(7898) 


محكمة الدول األميركية  
 االنسانلحقوق 


االتفاقية األميركية  7818
 االنسانلحقوق 


(7898) 
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الميثاق العربي لحقوق  0228 العربية االنسانلجنة حقوق  الدول العربية
 (0229) االنسان


المحكمة األوروبية لحقوق  أوروبا
 االنسان


االتفاقية األوروبية  7818
لحماية وتعزيز حقوق 


والحريات  االنسان
 (7812)األساسية 


اللجنة األوروبية للحقوق  
 االجتماعية


الميثاق االجتماعي  0227
 (7897)األوروبي 


ميثاق الحقوق    
ة لإلتحاد األساسي


 (0222)األوروبي 


جنوب شرق 
 آسيا


لجنة اتحاد دول جنوب شرق 
الحكومية ( آسيان)آسيا 


  االنسانالدولية لحقوق 


ميثاق اتحاد دول  0228
جنوب شرق آسيا 


(0221) 


 


 منظومة حقوق االنسان األوروبية 2.1


 1.االنساناألوروبية هي أقدم وأشمل منظومة إقليمية لحقوق  االنسانإن منظومة حقوق 


لتطبيق ( COE)الرئيسة في أوروبا من خالل المجلس األوروبي  االنسانتعمل آليات حقوق  
، (االتفاقية األوروبية)والحريات األساسية  االنساناالتفاقية األوروبية لحماية وتعزيز حقوق 


 .7897، والميثاق االجتماعي األوروبي، عام 7812


                                    
أندريا دورباك، كاثرين رينشو، وأندرو بيرنز، ". ظهور آلية إقليمية لحقوق إنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي" لسان بال أسنان؟” 1


 .019 – 077. ص ؛17الجزء سيدني لو ريفيو، 
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الوكاالت المستقلة التي تعمل معًا لتعزيز وحماية حقوق يتألف المجلس األوروبي من عدد من  
 :عبر المنطقة بأكملها، من ضمنها 2والديمقراطية وسيادة القانون االنسان


  االنسانالمحكمة األوروبية لحقوق. 
  االنسانمفوضية حقوق 
 الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا 
  مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية 


 االنسانية األوروبية والمحكمة األوروبية لحقوق االتفاق  2.1.1


 3.صدقت على االتفاقية األوروبية كل الدول األعضاء السبعة واألربعين في المجلس األوروبي
تأمين الحقوق المدنية والسياسية األساسية ب"فاقية عليها واجب قانوني ُملزم كل دولة طرف في االت


  4".يخضع لسلطتهاليس لمواطنيها فحسب بل أيضًا لكل من 


إن المادة الرابعة عشرة من االتفاقية التي تضمن هذه الحقوق والحريات تشمل حظر التمييز على 
العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو "أساس 


الملكية أو أي وضع لمولد أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو االنتماء إلى أقلية وطنية أو ا
 .متعلق بالحقوق الجوهرية  التي تضمنها االتفاقية" آخر


 
يعود إليها تلقي الشكاوى  ، التياالنسانُتدار االتفاقية قضائًيا من قبل المحكمة األوروبية لحقوق 


نجح العمال المهاجرون .  والبت بها االنسانالفردية وشكاوى الدول حول انتهاكات حقوق 


                                    
: أنظر: ؛  المجلس األوروبي"أهدافنا: المجلس األوروبي بإيجاز" 2


http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nosObjectifs&l=en 
دا، إسبانيا، أندورا، الدانمارك، إيطاليا، النرويج، السويد، أرمينيا، أستونيا، التفيا، بولندا، ألبانيا، الجمهورية التشيكية، إيرلندا، هولن 3


جورجيا، النمسا، فنلندا، ليشتينشين، البرتغال، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا، أزربيجان، فرنسا، ليتوانيا، رومانيا، تركيا، بلجيكا، 
انيا، البوسنة، هرسك، إلمانيا، مالطا، سان مارينو، المملكة المتحدة، بلغاريا، اليونان، مولدوفا، لوكسمبورغ، اإلتحاد الروسي، أوكر 


التصديق هو شرط لعضوية المجلس . صربيا، كرواتيا، هنغاريا، موناكو، الجمهورية السلوفاكية، قبرص، إيسلندا، مونتينيغرو، وسلوفانيا
 .األوروبي


: وروبية لحقوق اإلنسان؛ أنظر؛ المحكمة األ"المحكمة بإيجاز" 4
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/Introduction/Information+documents/ 



http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nosObjectifs&l=en

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/Introduction/Information+documents/
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خدام أحكام معينة في االتفاقية والسيما الحق في عيش حياة خاصة وحياة أسرية وحق باست
 5.الملكية


 الميثاق األوروبي االجتماعي 2.1.2


في المسائل  االنساناالتفاقية األوروبية حول حقوق ( 7897)ُيكمل الميثاق األوروبي االجتماعي 
يوفر حماية خاصة للعمال المهاجرين وأفراد كما أنه . المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية


 .أسرهم الذين هم من رعايا الدول األطراف في المعاهدة


بعض الحقوق لجميع العمال المهاجرين الذين هم من ( 7889معّدل في العام )يضمن الميثاق 
رعايا دولة طرف في المعاهدة  وأسرهم عندما يكونون على أراضي طرف آخر في االتفاقية، 


على نحو "ضافة إلى الحقوق األخرى التي تنطبق على وجه التحديد على العمال المهاجرين باإل
 6.أراضي الدول األطراف" قانوني داخل


اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية لمراقبة امتثال الدول من خالل إصدار تقارير  تكما أسس
فقط ضد الدول األطراف التي قبلت  يتم تلقي الشكاوى الجماعية. دورية وتلقي الشكاوى الجماعية


 7.بهذا اإلجراء


 مفوضية حقوق االنسان 2.1.2


شرافي لتعزيز  7888.8في العام   االنسانتأسست مفوضية حقوق  وهي تحظى بدور ترويجي وا 
ومساعدة الدول األعضاء على تطبيق معايير المجلس األوروبي  االنسانالمراقبة الفعالة لحقوق 


أهداف المفوضية الرئيسة هو السعي إلى التعاون مع المؤسسات الوطنية  من 9.االنسانلحقوق 


                                    
الهجرة ؛ يوان ماكدونالد ريزارد شوليونسكي، " واالتحاد األوروبيالمهاجرين وأفراد أسرهم  لحماية حقوق جميع العمال االتفاقية الدولية" 5


؛ (منقح)؛ ريزارد شوليونسكي، بول دي غوتشينير وأنطوان بيكو اتفاقية األمم المتحدة حول حقوق العمال المهاجرين: وحقوق اإلنسان
 .118. ؛ ص0228امعة كامبريدج؛ مطبعة ج/منظمة األمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة


 .78و  79على سبيل المثال، انظر المادتين  6
؛ المجلس "الدول األعضاء في المجلس األوروبي، والميثاق االجتماعي األوروبي"دولة بهذا اإلجراء، أنظر  71حتى اآلن، قبلت  7


    http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.aspاألوروبي؛ 
 .7888مايو /أيار 1حول مجلس اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان؛ تبنته لجنة الوزراء في ( 12) 88القرار رقم  8
: جلس األروروبي، انظر؛ الم"المهام: مفوضية حقوق اإلنسان" 9


http://www.coe.int/t/commissioner/Activities/mandate_en.asp   



http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp

http://www.coe.int/t/commissioner/Activities/mandate_en.asp





 اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات دور: المهاجرين العمال حقوق


 ٢١٩٢ يونيو/حزيران٩١ -مسودة
 


7 


 


في المجلس األوروبي وتقديم الدعم لها وتوفير المساعدة الفنية إلنشاء مؤسسات  االنسانلحقوق 
 .االنسانكما إنها قد تتدخل كذلك في إجراءات المحكمة األوروبية لحقوق . جديدة


 أوروبا الجمعية البرلمانية لمجلس 2.1.2
 


مع لجنة الوزراء، األسلحة القانونية لمجلس ( الجمعية)ُتشكل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا 
وقد اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عّدة توصيات وقرارات بشأن المهاجرين، . أوروبا


الموثقين في بشأن األطفال المهاجرين غير  7891، والتوصية رقم 0277بما في ذلك في العام 
بشأن االعتراض واإلنقاذ في البحر لطالبي اللجوء  7907وضع غير نظامي؛ والقرار رقم 


بشأن حماية النساء المهاجرات في  7977والالجئين والمهاجرين غير النظاميين؛ والقرار رقم 
 10.سوق العمل


 
  مؤتمر المنظمات غير الحكومية الدولية 2.1.2


 
المجتمع المدني من المشاركة في ُبنى ( INGOs)الحكومية الدولية يمّكن مؤتمر المنظمات غير 


وعلى المنظمات غير الحكومية الدولية، المطاِلبة بمركز قائم . صنع القرار في مجلس أوروبا
أن تمثَّل في ميدان أو ميادين عملها بشكٍل خاص وعلى المستوى األوروبي، "على المشاركة، 


 11.اهم بشكل فّعال في عملهوتشارك مجلس أوروبا أهدافه وتس


 
 1111إستنتاجات تامبيري لعام  2.1.2


 
لقد أصدر المجلس األوروبي، المؤّلف من رؤساء دول والمسؤول عن وضع اّتجاهات السياسات 


، إعالن سياسات بشأن وضع سياسة لجوء وهجرة مشتركة (EU)الخاصة باالتحاد األوروبي 
لسياسة في استنتاجات قمة المجلس األوروبي عام وتجّسدت هذه ا. خاصة باالتحاد األوروبي


، وتشكل جزًء من األهداف األوسع إلنشاء منطقة "استنتاجات تامبيري"، والمعروفة باسم 7888


                                    
؛ ( PACE)؛ الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "النصوص الُمعتمدة"للبحث عن النصوص الُمعتمدة في الجمعية، راجع "  10


http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefATListing_E.asp. 
التاريخ، والهيكليات، والمشاريع؛ ومؤتمر المنظمات غير الحكومية الدولية : مؤتمر المنظمات غير الحكومية الدولية لمجلس أوروبا 11


 .7.وروبا؛ صلمجلس أ



http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefATListing_E.asp
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وتنص هذه السياسة على مقاربة مماثلة للهجرة واللجوء في االتحاد  12."الحرية، واألمن والعدالة"
الشراكات نظام اللجوء األوروبي المشترك؛ و : اون هياألوروبي ُمتناولًة أربعة مجاالت من التع


دارة (رعايا من خارج االتحاد األوروبي)بين الدول؛ والمعاملة العادلة لرعايا البلدان الثالثة  ؛ وا 
 .الهجرة


 
لرعايا البلدان "من استنتاجات تامبيري على سياسة المعاملة العادلة  07و 79تنّص الفقرتان 


بطريقة شرعية أو يملكون إقامة قانونية طويلة األمد في الدول األعضاء  الذين يعيشون" الثالثة
هم من رعايا الدول غير األعضاء في االتحاد " رعايا البلدان الثالثة"إّن . في االتحاد األوروبي


وتعني المعاملة العادلة منح رعايا . األوروبي، والتي تضّم فئات معّينة من العمال المهاجرين
وال بد أن . ، الحقوق التي يتمتع بها مواطنو االتحاد األوروبي"على قدر المستطاع"لثة، البلدان الثا


غير االتحاد األوروبي في ما يتعلق  من محور معاملة المواطنين" عدم التمييز"يكون مبدأ 
 .بتمتعهم بمجموعة واسعة من الحقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية


 
 


 االنساناية حقوق النظام األمريكي لحم 2.2
 


من أجل ( OAS)من قبل منظمة الدول األمريكية  االنسانُأنشئ النظام األمريكي لحماية حقوق 
دولة  11وتضم منظمة الدول األمريكية . في األمريكيتين والدفاع عنها االنسانحماية حقوق 


 13.عضو
 


 االنسانريكي لحماية حقوق الخاصة بالنظام األم االنسانإّن المواثيق األساسية المتعلقة بحقوق 
 االنسان، واالتفاقية األمريكية لحقوق (7899)وواجباته  االنساناألمريكي لحقوق  االعالنهي 


وواجباته، ُيعتبر قانونًا إقليميًا عرفيًا،  االنساناألمريكي لحقوق  االعالنواليوم، بات (. 7898)


                                    
: ؛ البرلمان األوروبي؛ راجع"مقدمة: 0228أكتوبر ̸تشرين األول  79و 71استنتاجات الرئاسة، ومجلس تامبيري األوروبي، في " 12


http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm/ 
 


األرجنتين، : على االتفاقية األمريكية لحقوق االنسان( OAS)لدول األمريكية لمنظمة  11من  09النظام، صّدقت  في وقت كتابة 13
كوادور، والسلفادور، وغريناد ا، وبربادوس، وبوليفيا، والبرازيل، وشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، ودومينيكا، والجمهورية الدومينيكية، وا 


 .اس، وجامايكا، والمكسيك، ونيكاراغوا، وبنما، وباراغواي، وبيرو، وسورينام، وأوروغواي وفنزويالوغواتيماال، وهايتي، وهندور 



http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm/
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ل األعضاء، التزامات محددة وملزمة على دو  االنسانفي حين تفرض االتفاقية األمريكية لحقوق 
 14.قانوناً 


 
من ميثاق منظمة الدول األمريكية، الميثاق التأسيسي لهذه المنظمة، على  729وقد نصت المادة 


التي تتمثل مهمتها األساسية بتعزيز االلتزام بحقوق "، االنسانإنشاء اللجنة األمريكية لحقوق 
 ".ستشاري للمنظمة في هذه المسائلوحمايتها وأن تؤدي دور العضو اال االنسان


 
، بعد 7818من قبل منظمة الدول األمريكية في العام  االنسانُأنِشَئت المحكمة األمريكية لحقوق 


وال يمكن إال للجنة والدول . ولهذه المحكمة مهام قضائية واستشارية. دخول االتفاقية حيز التنفيذ
كما ال ُيسمح بتقديم الشكاوى  15.كاوى أمام المحكمةاألطراف في االتفاقية تقديم التماس أو رفع ش


 .الفردية في المحكمة
 


وفي فتوى تاريخية طلبتها المكسيك، أّيدت المحكمة الحق األساسي للعمال المهاجرين غير 
وقد أعادت المحكمة التأكيد على أن مبدأ المساواة وعدم التمييز  16.الموثقين بالحماية من التمييز


وأن على الدول أن تحترم هذه المبادئ بغض النظر عن تصديقها  17واعد اآلمرةقد بلغ مقام الق
 .على المعاهدات أو عدمه


 
 التقرير بشأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  2.2.1


 
، أنشأت منظمة الدول األمريكية التقرير الخاص بالعمال المهاجرين وأفراد 7889في العام 


عزيز الوعي بشأن الوضع الهش للعمال المهاجرين وأسرهم، وُيكّلف المقرر الخاص بت. أسرهم
تقديم توصيات للدول األعضاء، إعداد تقارير ودراسات عن العمال المهاجرين والهجرة والتحرك 
                                    


قانون مراجعة جامعة واشنطن ل؛ ليا شيفر؛ "قليمية؟مؤسسة فعالة لحماية حقوق االنسان اال: حقوق االنسانحماية النظام األمريكي ل" 14
 .991. ؛ ص(0272) الجزء التاسع؛ ةالدراسات العالمي


 (.7)97؛ المادة  7898االتفاقية األمريكية لحقوق االنسان؛  15
 ̸أيلول 71الوضع القانوني للمهاجرين غير الموثقين وحقوقهم؛ : الذي طلبته الواليات المكسيكية المتحدة 79/1 رأي استشاري رقم 16


 .0221سبتمبر 
المعترف بها من قبل المجتمع الدولي في الدول، ككل قاعدة ال تسمح المقبولة و " القواعد القطعية"تعّد القواعد اآلمرة كمجموعة من  17


؛اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، "بانتقاٍص، ويمكن أن يتم استبدالها فقط بقاعدة تابعة للقانون الدولي العام الذي يملك الصفة نفسها
 .ض مع معاهدة أخرى أوالقانون العرفيعلى سبيل المثال، القواعد اآلمرة تتجاوز أي نص متعار . 11؛ المادة  7898
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التي تقع في دول  االنسانالفوري بشأن االلتماسات أو المراسالت التي تتناول انتهاكات حقوق 
 .أعضاء


 
مال المهاجرين المحميين من قبل المنظومة األمريكية لحماية حقوق وقد حّدد التقرير حقوق الع


وتتضمن هذه الحقوق، المنّظمة  18.، باالرتكاز على السوابق القضائية للجنة والمحكمةاالنسان
 :بحسب الموضوع، ما يلي


 
 الحق في  العيش، والحرية، واألمان الشخصي، والمساواة والمحاكمة العادلة 
 سالمة الشخصية، والتنقل، واإلقامة، والحماية الخاصة لألطفال الحق في العيش، وال


 في العائلة
 الحق في العيش، والمحاكمة العادلة، والحصول على معلومات عن الحماية القنصلية 
 الحق في المحاكمة العادلة والحماية القضائية 
 الحق في المحاكمة العادلة واللجوء 
 ئلةالحق في المحاكمة العادلة  وحماية العا 
  الحق في السالمة الشخصية، والمحاكمة العادلة، والخصوصية، والملكية، والحماية


 القضائية، وحرية الفكر والدين وحق التنظيم
 الحق في الحرية الشخصية والحصول على معلومات حول الحماية القنصلية 
  الحق في الحرية الشخصية، والمحاكمة العادلة والحصول على معلومات عن الحماية


 القنصلية
 الحق في الحرية الشخصية، والمحاكمة العادلة، والتنقل، واإلقامة والحماية القضائية 
 الحق في الحرية والحماية من اإلعتقال التعسقي 
 الحق في العدالة وعدم التمييز 
 الحق في اإلقامة والتنقل والمحاكمة وفق األصول القانونية 
 الحق في الجنسية والتعلم. 


                                    
؛ اللجنة األمريكية لحماية حقوق االنسان؛ راجع "التقرير عن حقوق المهاجرين" 18


http://www.cidh.org/Migrantes/migrants.caselaw.htm. 


 



http://www.cidh.org/Migrantes/migrants.caselaw.htm
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 ت اإلقليمية للبلدان األمريكية من أجل حماية حقوق العمال المهاجرينالترتيبا 2.2.2


 )السوق المشتركة في الجنوب –لقد َطّورت المنظمتان اإلقليميتان للتجارة في األمريكتين 
(Mercusor  وجماعة دول األنديز(CAN )–  قليمية وسياسات عمل ُتطّبق سياسات اجتماعية وا 


أكبر مجموعة تجارية في ( ميركوسور)ر السوق المشتركة للجنوبوتعتب. على العمال المهاجرين
 20.في حين تضم جماعة دول األنديز أربع بلدان من أمريكا الالتينية 19أمريكا الجنوبية


على الوثائق االقليمية التالية، التي تهدف إلى ( ميركوسور)وقد وافقت السوق المشتركة للجنوب 
االتفاق إعالن ميركوسور الخاص بالعمل االجتماعي؛ : حماية حقوق العمال المهاجرين وهي


؛ االتفاق الخاص باإلعفاءات من تأشيرات المتعلق بإقامة رعايا الدولة الطرف في ميركوسور
 .السفر؛ واالتفاق بشأن الضمان االجتماعي


ول حإجراًء شاماًل  0221توفر الوثيقة الخاصة بهجرة اليد العاملة في األنديز الصادرة في العام 
كما تنص هذه الوثيقة على أربع فئات . تنقل وحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في األنديز


العامل المتنقل الفردي، والعامل في شركة، والعامل الموسمي، وعامل  –من العمال المهاجرين 
، بغض وتعترف بمبدأ المساواة في المعاملة والفرص بين العمال المهاجرين –( 9المادة )الحدود 


 (.72المادة )النظر عن الفئة التي ينتمون إليها 


 


 


 


 


                                    
، في حين األعضاء (ما زالت بانتظار التشاورات)رجنتين، والبرازيل، وباراغواي، وأوروغواي، وفنزويال الدول الكاملة العضوية هي األ 19


: للمزيد من المعلومات راجع. الماعدين هم شيلي، وبوليفيا، وكولومبيا، واإلكوادور، وبيرو
ndex.htmlhttp://www.mercosurtc.com/i. 


 .تشمل جماعة دول األنديز بوليفيا، وكولومبيا، واإلكوادور وبيرو 20



http://www.mercosurtc.com/index.html
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 االنسانالنظام اإلفريقي لحقوق   2.2


، الذي حّل مكان منظمة االنسان، النظام اإلفريقي االقليمي لحقوق (AU)يدير االتحاد اإلفريقي 
 21.دول أعضاء 19ويضم االتحاد اإلفريقي . 0227في العام ( OAU)الوحدة اإلفريقية 


 االنسانلى غرار النظام األمريكي، يتألف النظام اإلفريقي من اللجنة اإلفريقية لحقوق وع
والشعوب، اللتين ُأنشئتا بوجب وثيقتين أساسيتين  االنسانوالشعوب والمحكمة اإلفريقية لحقوق 


 .االنسانلحقوق 


 والشعوب االنسانالميثاق اإلفريقي لحقوق  2.2.1


) والشعوب  االنسانالوحدة اإلفريقية الميثاق اإلفريقي لحقوق ، اعتمدت منظمة 7897في العام 
وينص ميثاق بنجول على إنشاء . 7899، الذي دخل حيز التنفيذ في العام "(ميثاق بنجول"


األساسية في  االنسانويعتبر وثيقة حقوق ( 12المادة )والشعوب  االنساناللجنة اإلفريقية لحقوق 
 . النظام اإلفريقي


 


وحمايتها، كما هو محّدد في ( الجماعية" )الشعوب"و االنساناللجنة بتعزيز حقوق وقد ُكّلفت 
الميثاق، وترجمة األحكام الصادرة عن الميثاق اإلفريقي بناًء على طلٍب من الدول األطراف، 


توفير الحماية، يحق للجنة استالم شكاوى  اوبموجب مهمته 22.وهيئات االتحاد اإلفريقي، واألفراد
المواد )د، والمنظمات والدول ضد دول أطراف في الميثاق، فيما يخص خرق أحكامه من األفرا


عالوة على ذلك، يفرض الميثاق على دول األطراف تقديم تقرير للجنة كّل (. 11و 98، و99
 .سنتين حول تطبيق االتفاقية


                                    
الميثاق : جدول التصديق: ""من الدول األعضاء التابعة لالتحاد األفريقي الميثاق؛ راجع 19من  11في وقت كتابة الميثاق، صّدقت  21


 /..achpr.org/instruments/achpr/ratification http://www؛ االتحاد األفريقي؛"االفريقي لحقوق االنسان والشعوب
؛ اللجنة األفريقية لحقوق االنسان والشعوب، دليل إلى النظام االفريقي لحقوق االنسان: االحتفال بالذكرى الثالثين للميثاق األفريقي 22


 .71.؛ ص0277مركز حقوق االنسان، كلية الحقوق، جامعة بريتوريا، جنوب أفريقيا؛ 
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. الميثاقاعتماد معايير واتفاقات أخرى من أجل تكملة الحقوق المحمّية في  99وتجيز المادة 
"( بروتوكول مابوتو) " 0221وعلى نحو خاص، ينّص بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا 


على إحتياجات الحماية الخاصة للمرأة والطفل  7882والميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 
 23.غير المعترف بهما على نحو كاٍف في الميثاق الرئيس


قررين خاصين ومجموعات العمل، بغية معالجة كما وضعت اللجنة آليات إضافية تشمل م
 . االنسانإهتمامات معينة خاصة بحقوق 


، ُوِضعت مهام المقرر الخاص المعني بالالجئين، وطالبي اللجوء والمشردين 0229وفي العام 
داخلًيا، التي تشمل إجراء البحوث، والمهام الترويجية واالستشارية فضاًل عن مشاريع بعثات 


، وّسعت اللجنة مهام المقرر الخاص لتغطي 0229وفي العام . صي الحقائقوتحقيقات لتق
 24.قضايا الهجرة


، اعتمدت اللجنة قرارًا بشأن منح مركز الُمنَتِسب إلى المؤسسات الوطنية 7889وفي العام 
وللحصول على مركز الُمْنَتِسب، يجب على المؤسسات الوطنية (. NHRIs) االنسانلحقوق 
ويمكن أن تشارك . لتابعة لدول أطراف في الميثاق العمل وفق مبادئ باريسا االنسانلحقوق 


وُيطلب منها . ذات مركز الُمنَتسب، في الدورات العامة للجنة االنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق 
وعليها تقديم تقارير عن " على صعيد الدولة االنسانمساعدة اللجنة في تعزيز حقوق "أيًضا 


 25.بشكل منتظم أنشطتها إلى اللجنة


 


 
                                    


دليل النظام االفريقي لحقوق االنسان؛ اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب، مركز : الذكرى الثالثين للميثاق االفريقيالحتفال با 23
في وقت كتابة الميثاق، .  71. إلى ص 70. ؛ من ص0277؛ حقوق االنسان، كلية الحقوق، جامعة بريتوريا، جنوب أفريقيا


 .دولة من الدول األعضاء على بروتوكول مابوتو 09حقوق ورفاهية الطفل وصّدقت دول عضو على الميثاق الخاص ب 97صّدقت
 ؛؛ اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب"المقرر الخاص المعني بالالجئين، وطالبي اللجوء والمشردين داخلًيا" 24


persons-displaced-internally-and-http://www.achpr.org/mechanisms/refugees 
دليل النظام األفريقي لحقوق االنسان؛ اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب، مركز : االحتفال بالذكرى الثاالثين للميثاق االفريقي25


وتتضّمن أيًضا هذه الوثيقة الئحة .  90. إلى ص 97.؛ من ص0277جنوب أفريقيا؛ حقوق االنسان، كلية الحقوق، جامعة بريتوريا، 
 .المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان ذات مركز المنتسب



http://www.achpr.org/mechanisms/refugees-and-internally-displaced-persons
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 والشعوب االنسانبروتوكول الميثاق الُمنِشئ لمحكمة أفريقية ُتعنى بحقوق  2.2.2


والشعوب في العام  االنسانإعُتمد بروتوكول الميثاق الُمنِشئ لمحكمة أفريقية ُتعنى بحقوق 
7889.26 


قضايا المتعّلقة والشعوب سلطة قضائية لالستماع إلى ال االنسانوتملك المحكمة اإلفريقية لحقوق 
مصادق  االنسانأّي وثيقة أخرى ُتعنى بحقوق "الميثاق اإلفريقي، والبروتوكول و" ترجمة وتطبيق"بـ


 27."عليها من الدول المعنّية


 االنسانالنظام العربي لحقوق  2.2


الوثيقة الرئيسة االقليمية لحقوق  0229الصادر عام  االنسانيعتبر الميثاق العربي لحقوق 
، صّدقت 0228أكتوبر /وفي تشرين األول(. LAS)المعتمدة من جامعة الدول العربية  االنسان


 28.دولة عضو على الميثاق 00من  72


غير أنه، وبناًء على توصية . 7889في العام  االنسانوقد اعُتمد الميثاق العربي األّول لحقوق 
، تّمت مراجعة الميثاق بشكل دقيق، وبعد تصديق سبع دول االنساناللجنة العربية لحقوق 


 .0229حّيز التنفيذ في العام  0229م اأعضاء عليه، دخلت نسخة الع


 


لتشرف على تنفيذ الميثاق الذي تّم  االنسانوينّص الميثاق على إنشاء اللجنة العربية لحقوق 
لحقوق المشتركة، بما في كما ينص على حماية بعض ا. 0228وضعه للمرة األولى في العام 


 .، والحقوق الفردية((7)0المادة )ذلك حق تقرير المصير 


                                    
الجزائر، وبوركينا فاسو، : من الدول األعضاء التابعة لالتحاد األفريقّي، على البروتوكول 09في وقت كتابة الميثاق، صّدقت  26


ار، وجزر القمر، والكونغو، وغابون، وغامبيا، وغانا، وكينيا، وليبيا، وليسوتو، ومالي، ومالوي، وموزامبيق، وبوروندي، وكوتديفو 
: عن المحكمة"وموريتانيا، وموريشيوس، ونيجيريا، والنيجر، ورواندا، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وتنزانيا، وتوغو، وتونس وأوغندا؛ راجع 


  history-court/brief-the-court.org/en/index.php/about-http://www.african ؛"لمحة تاريخّية
-http://www.african-court.org/en/index.php/about-the-court/brief؛ "لمحة تاريخّية: عن المحكمة: " راجع 27


history. 
 7:72تحديث؛ ميرفت رشماوي؛ مراجعة قانون حقوق االنسان؛ الجزء : الميثاق العربي لحقوق االنسان وجامعة الدول العربية 28
 .710. ؛ ص(0272)



http://www.african-court.org/en/index.php/about-the-court/brief-history
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باإلضافة إلى ذلك، نص الميثاق على مهام اللجنة االشرافية عبر نظام التقارير الدورية المطلوبة 
 .من الدول األطراف


. يحملون جنسية غير أن العديد من الحقوق المهمة في الميثاق يقتصر تطبيقها على األفراد الذين
،  والحق في الحصول على خدمات الرعاية (19المادة )من هذه الحقوق الحق في العمل 


مكانية دخول المنشآت الطبية من دون تمييز  ، ((7)18المادة )الصحية األساسية المجانية وا 
 29((.0)97المادة )والحق في التعليم المجاني في المرحلتين االبتدائية واألساسية 


 


الميثاق، بشكل ملحوظ، أيًضا بأهمية تطبيق للمعايير الدولّية المصادق عليها من قبل الدول  ويقرّ 
 :األطراف


حميها القوانين حو يخّل بالحقوق والحريات التي تال يجوز تفسير أي شيء في هذا الميثاق أو ترجمته على ن
الدولية واالقليمية  االنسانواثيق حقوق المحلّية الخاصة بالدول األطراف أو تلك التي دخلت حيز التنفيذ في م


 30.التي اعتمدتها الدول األطراف وصادقت عليها


 األطر االقليمية الناشئة للعمال المهاجرين في آسيا . 2


غير أّن، على . ال يوجد في الوقت الراهن آلية حقوق إنسان إقليمية واسعة النطاق في آسيا
وحمايتها،  االنسانيات تتطور تسعى إلى تعزيز حقوق المستوى المنطقة دون االقليمية، توجد عمل


المواضيع  ر موضوع العمال المهاجرين من أهمويعتب. وبخاصة حقوق العمال المهاجرين
 المطروحة على جداول السياسات للعديد من الحكومات في آسيا، بفعل المساهمة الكبيرة التي


 .عي في بلدان هذه المنطقةيقدمها هؤالء على مستوى اإلنماء اإلقتصادي واالجتما


 


 


                                    
 .717. المرجع نفسه؛ ص29 
حقوق االنسان بجامعة من قبل مكتبة  0229؛ راجع الترجمة اإلنكليزية للميثاق العربّي لحقوق االنسان، المقّدمة في العام 91المادة  30


 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.htmlمنيسوتا؛ 



http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html
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 آسيا جنوب شرق أمم رابطة  2.1


بقضية حقوق العمال المهاجرين في السنوات ( آسيان)آسيا  شرق جنوب أمم لقد اهتمت رابطة
، بوضع خارطة 31وقد قامت رابطة أمم جنوب شرق آسيا المؤّلفة من عشرة أعضاء. األخيرة


. 0271ة أمم جنوب شرق آسيا بحلول العام طريق تسعى إلى إنشاء سوق موّحد لجماعة رابط
 32.ويّتسم هذا السوق  بالتنقل الحر لرأس المال، والسلع، والخدمات واليد العاملة الماهرة


، الذي ركز على مجتمع جنوب شرق آسيا بإطار عمله القانوني (0221)ُيعلن ميثاق آسيان 
 7المادة )يتها هو أحد أهدافها والحريات األساسية وحما االنسانوالمؤسسي، أّن تعزيز حقوق 


، وهي اآللية (79المادة ) االنسانوينّص الميثاق أيًضا على إنشاء هيئة آسيان لحقوق ((. 1)
 .في منطقة آسيا االنساناألولى االقليمية لحقوق 


التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا هيئة  االنسانوُتعتبر اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق 
ووفًقا الختصاصاتها، تشمل األهداف الرئيسة للجنة تعزيز . 0228شارية ُأنشئت في العام است


والحفاظ على المعايير الدولية الخاصة ( 7.7المادة )والحريات األساسية وحمايتها  االنسانحقوق 
عالن وبرنامج عمل فيينا والوثاالنسانالعالمي لحقوق  االعالنكما حّددها  االنسانبحقوق  ائق ، وا 


التي من خاللها تشكل دول أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا دواًل  االنسانالدولية لحقوق 
 (.7.9المادة )طرفًا فيها 


التابعة لرابطة  االنسانوفي خالل أدائها لعملها، ُتّكلَّف اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق 
 :أمم جنوب شرق آسيا، بما يلي


 على صعيد شعوب رابطة أمم جنوب شرق آسيا  االنسانوق رفع الوعي العام بشأن حق
 (1.9المادة )من خالل التعليم، والبحث ونشر المعلومات 


  االنسانتعزيز بناء القدرات للتطبيق الفعال لاللتزامات الدولية بموجب معاهدة حقوق 
 (9.9المادة )التي التزمت بها الدول األعضاء 


                                    
اي دارالسالم، هي إندونيسيا، والفلبين، وتايالند، وماليزيا، وسنغافورة، وبرون( أسيان)إّن بلدان أعضاء  رابطة أمم جنوب شرق آسيا  31


 .وكمبوديا، وفيتنام، والوس وميانمار
 . 0228؛ (أسيان)؛ األمانة العامة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا 0271-0228خطة العمل لمجتمع آسيان : راجع 32
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 (1.9المادة ) االنسانالخاصة بحقوق  تشجيع التصديق على الوثائق الدولية 
  المادة )وحمايتها  االنساناكتساب معلومات من دول أعضاء حول كيفية تعزيز حقوق


72.9) 
  المادة )في آسيان  االنسانتحضير دراسات عن مسائل مواضيعية خاصة بحقوق


70.9) 
 


المهاجرين كإحدى  قضية العمال االنسانوقد أعلنت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق 
 .القضايا الموضوعية ذات األولوية


وثمة أيضا . وتقوم كل دولة من الدول األعضاء بتعيين ممثل عنها من أجل العمل في اللجنة
المدني، للمشاركة في  المجتمع ومنظمات( NHRIs) االنسان لحقوق الوطنية فرص للمؤسسات


كن أن تشترك اللجنة، وبموجب على سبيل المثال يم. لجنة حقوق العمال المهاجرين
غيرها من هيئات "مع منظمات المجتمع المدني ومع " التحوار والتشاور"اختصاصاتها، في 


قليمية ودولية ُتعنى بتعزيز حقوق  و  9.9المادتين " )وحمايتها االنسانومؤسسات وطنية، وا 
8.9.) 


أمم جنوب شرق آسيا ، لجنة رابطة 0272كما أنشأت رابطة أمم جنوب شرق آسيا، في العام 
المسائل المتعلقة بالنساء واألطفال  في لتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها، التي تنظر


 .المهاجرين


 إعالن رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين وتعزيزها 2.2


أمم جنوب شرق آسيا، ، وهي السنة عينها التي تم فيها التوقيع على ميثاق رابطة 0221في العام 
وافقت الدول األعضاء على إصدار إعالن رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن حماية حقوق 


 .العمال المهاجرين وتعزيزها


يدعو إعالن رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعني بحماية حقوق العمال المهاجرين وتعزيزها بلدان 
اجرين وصون كرامتهم بشكل كامل؛ والتعاون المنشأ وبلدان المقصد، إلى تعزيز قدرة العمال المه
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لى األخذ  لحّل قضايا العمال المهاجرين الذين يصبحون غير موثقين بفعل خطأ لم يرتكبوه؛ وا 
 .بعين االعتبار الحقوق األساسّية للعمال المهاجرين وأسرهم المقيمين أصاًل في بلد المقصد


شرق آسيا بتعزيز الحماية العادلة والمناسبة  بلدان رابطة أمم جنوب االعالنباإلضافة، ُيلزم هذا 
مكانية الحصول على ظروف عمل وعيش الئقة عالوًة عن ذلك، . للتوظيف، ودفع األجور، وا 


إلتزامات معّينة على بلدان المنشأ وبلدان المقصد وباإلضافة إلى إلتزامات متعلقة  االعالنيحّدد 
 .برابطة أمم جنوب شرق آسيا


غير ملزم، فهو ُيعتبر تطور مهم نحو حماية حقوق العمال  العالناوعلى الرغم من أن 
المهاجرين في المنطقة وقد ُأنشئ بعد سنوات من الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني بما 


 .االنسانفي ذلك، المنظمات المعنية بالهجرة، والنقابات وشبكات حقوق 


قة خاصة برابطة أمم جنوب شرق آسيا وينّص إعالن رابطة أمم جنوب شرق آسيا على إعداد وثي
 .تتضمن إطار عمل يتناول حماية العمال المهاجرين وتعزيزها


وقد سبق بالفعل أن أصدرت الدول األعضاء إعالن رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة 
 .0229االتجار باألشخاص،السيما النساء واألطفال في العام 


 رابطة جنوب آسيا للتعاون االقليمي 2.2


، وهي منظمة 7891في العام ( سارك - SAARC)نشئت رابطة جنوب آسيا للتعاون االقليمي أُ 
مخصصة للتعاون االقتصادي، والتكنولوجي، واالجتماعي  33تتأّلف من ثماني دول أعضاء


 .والثقافي والتركيز على االعتماد على الذات الجماعية


تسريع وتيرة النمو "فإن هدف المنظمة هو  وكما يحدد ميثاق رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي،
االقتصادي، والتقدم االجتماعي والتنمية الثقافية في المنطقة وتوفير فرصة العيش بكرامة لجميع 


 34.األفراد وتحقيق كافة قدراتهم


                                    
ال، أفغانستان، وبنغالديش، وبوتان، والهند، والمالديف، ونيب( سارك)تشمل دول أعضاء رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي 33


 .وباكستان، وسريالنكا
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غير أّن رابطة جنوب . وال يوجد حالًيا وثيقة اقليمية خاصة بالعمال المهاجرين في جنوب آسيا
اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون : 0220االقليمي وافقت على وثيقتين في العام  آسيا للتعاون


االقليمي الخاصة بمكافحة ومنع االتجار بالنساء واألطفال ألغراض البغاء؛ واتفاقية رابطة جنوب 
 .آسيا للتعاون االقليمي المتعلقة بتعزيز رفاه الطفل


ني إلنشاء فرقة عمل لرابطة جنوب آسيا للتعاون وثّمة أيًضا محاولة من قبل فرق المجتمع المد
 .االقليمي معنّية بهجرة اليد العاملة


 الفصل الخامس: النقاط األساسية


  في أفريقيا، واألمريكتين، والدول العربية،  االنسانلقد تم إنشاء آليات إقليمية لحقوق
 .وأوروبا وجنوب شرق آسيا


 قانون "وحمايتها على المستوى االقليمي  يمكن أن يشمل تعزيز حقوق العمال المهاجرين
 .اً ق غير ملزمة قانونثيوامأو " غير ملزم


  التي ُأنِشئت في أفريقيا، واألمريكتين  االنسانيمكن أن تتسّلم المحاكم االقليمية لحقوق
وقد عالج عدد من األحكام حقوقًا خاصة بالعمال . وأوروبا، شكاوى فردّية وتبّت بأمرها


 . د أسرهمالمهاجرين وأفرا


 
 االطالعللمزيد من 


 
خاص بالقضاة والمدعين العامين  االنساندليل بشأن حقوق : العدل إقامة في االنسان حقوق


 االنسان؛المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق 8والمحامين؛ سلسلة التدريب المهني رقم 
(OHCHR ) الوثائق : "لثالث؛ راجع الفصل ا0221بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية؛


 "وآليات تنفيذها االنساناالقليمية األساسية لحقوق 
 


                                                                                                    
 (.ب)7؛ المادة 7891 34
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؛ ريزارد كلوينسكي؛ إتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق العمال المهاجرين: االنسانالهجرة وحقوق 
مطبعة  ̸، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (منّقح)بول دي غوتشتنير وأنطوان بيكو 


 0228يدج؛ جامعة كامبر 
، (منّقح)؛ بول دي غوتشتنير وأنطوان بيكود مقاالت عن حرية تنقل األشخاص: هجرة بال حدود


 0221كتب برغهان؛ ̸ منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 
؛ سونيا "مقارنة مع أمريكا الجنوبية: التعاون االقليمي بشأن حقوق العمل والعمال المهاجرين"


 Revista Educaciónكريستينا ماكوفيي وفيليب دي لومبايردي، مقالة ُأعدت لـ شرودر، ماريا
Superior y Sociedad0272أغسطس ̸؛ آب 


 









































القتصـادي  الساجمل
 واالجتماعي


  E  األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 


 
 
 


(A)     GE.09-43403    280709    290709 


  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الثانية واألربعون


  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٢- ٤جنيف، 
   من جدول األعمال٣البند 


  ٢٠ق العام رقم التعلي
   من ٢ من املادة ٢الفقرة (عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 


  )العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية


   مقدمة ومنطلَقات أساسية- أوالً 
فـالنمو  . ة كبرية من سكان العـامل لنسب يقوِّض التمييز إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     - ١


االقتصادي، يف حد ذاته، مل يؤدِّ إىل تنمية مستدامة، وال يزال أفراد وجمموعات من األفراد يواجهون عدم املساواة 
  . تارخيية ومعاصرة، يف أغلب األحياناالجتماعية واالقتصادية، بسبب أشكال مترسخة من التمييز،


ان أساسيان يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان وال غىن عنـهما ملمارسـة             واملساواة وعدم التمييز عنصر     - ٢
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٢ من املادة    ٢فالفقرة  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتمتع هبا     


 املنصوص عليها   بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق    "ُتلزم كل دولة طرف     ) العهد(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
يف هذا العهد بريئة من أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري 


  ".السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب


ما جلميع أعضاء األسرة "فالديباجة تشدد على . م التمييزوُيقر العهد، يف مجيع مواده، مببدأي املساواة وعد  - ٣
يف التمتـع مبختلـف احلقـوق       " كل فرد " وُيقر العهد صراحةً حبقوق      ،"من حقوق متساوية وثابتة   ... البشرية  


املنصوص عليها يف العهد ومنها، على سبيل املثال، احلق يف العمل، واحلق يف ظروف عمل عادلة ومواتية، واحلق يف 
، واحلق يف الصحة والتعليم كاٍف يسة احلريات النقابية، واحلق يف الضمان االجتماعي، واحلق يف مستوى معيشممار


  .ويف املشاركة يف احلياة الثقافية


 ٣فاملادة  . ويذكُر العهد صراحةً كذلك مبدأي املساواة وعدم التمييز فيما يتعلق ببعض احلقوق الفردية              - ٤
 علـى  ٧ وتنص املادة ، املرأة والرجل يف التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد   اةساوممنه ُتلزم الدول بضمان     


Distr. 
GENERAL 


E/C.12/GC/20 
2 July 2009 


ARABIC 
Original: ENGLISH 







E/C.12/GC/20 
Page 2 


 


وتـنص  . يف العمل " ع يف فرص الترقية   ـتساوي اجلمي "وعلى  "  عن عمل ذي قيمة مساوية     احلق يف أجر متساوٍٍ   "
قبل الوالدة وبعـدها     على مجلة أمور منها أنه ينبغي أن ُتمنح األمهات محاية خاصة طيلة فترة معقولة                ١٠املادة  


جبعل التعليم االبتدائي    "١٣وُتقر املادة   . وعلى اختاذ تدابري خاصة حلماية األطفال واليافعني ومساعدهتم دون متييز         
  ".جيب جعل التعليم العايل متاحاً للجميع على قدم املساواة"كما تنص على أنه " إلزامياً وإتاحته جماناً للجميع


 مـن   ١ منه، وكذلك الفقرة     ٥٥و) ٣الفقرة   (١يثاق األمم املتحدة، واملادتان     وحتظر كل من ديباجة م      - ٥
 تضمنوت.  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، التمييز يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٢املادة 


جئني واألشخاص عـدميي اجلنـسية    املعاهداُت الدولية املتعلقة بالتمييز العنصري وبالتمييز ضد املرأة وحبقوق الال         
 ممارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية وحبقوق الطفل والعمال املهاجرين وأفراد أسرهم واألشخاص ذوي اإلعاقة


. )٢(، بينما تقتضي معاهدات أخرى القضاء على التمييز يف جماالت بعينـها، كـالتوظيف والتعلـيم               )١(والثقافية
العهد والعهد الدويل اخلاص باحلقوق هذا باملساواة وعدم التمييز املشترك بني كل من وباإلضافة إىل احلكم املتعلق 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تشكّل ضماناً قائماً بذاتـه             ٢٦املدنية والسياسية، فإن املادة     


  .)٣( القانونبتوفري محاية متساوية وفعالة أمام


، نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تطبيق مبدأ           ويف تعليقات عامة سابقة     - ٦
عدم التمييز على حقوق بعينها منصوص عليها يف العهد تتعلق بالسكن والغذاء والتعليم والصحة واملياه وحقوق                


على التزامات الـدول     ١٦وعالوة على ذلك، يركّز التعليق العام رقم        . )٤(املؤلف والعمل والضمان االجتماعي   


                                                      


انظر االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال               )١(
 الالجئني، واالتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية حقوق          التمييز ضد املرأة، واالتفاقية اخلاصة بوضع     


 .الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة


اتفاقيـة  ؛ و )١٩٥٨( بشأن التمييز يف االسـتخدام واملهنـة         ١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )٢(
 .اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليم


 .املتعلق بعدم التمييز للجنة املعنية حبقوق اإلنسان) ١٩٨٩(١٨انظر التعليق العام رقم  )٣(


احلق يف السكن ): ١٩٩١(٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٤(
؛ )١، الفقـرة    ١١املادة  (حاالت إخالء املساكن باإلكراه     : احلق يف السكن املالئـم   ): ١٩٩٧(٧املالئم؛ التعليق العام رقم     


املـادة  (احلق يف التعلـيم  ): ١٩٩٩(١٣التعليق العام رقم ؛ )١١املادة (احلق يف الغذاء الكايف ): ١٩٩٩(١٢التعليق العام رقم  
؛ التعليق العام رقـم     )١٢املادة  (من الصحة ميكن بلوغه     احلق يف التمتع بأعلى مستوى      ): ٢٠٠٠(١٤؛ التعليق العام رقم     )١٣
حق كل فرد يف اإلفادة من محاية املـصاحل املعنويـة           ): ٢٠٠٥(١٧؛ التعليق العام رقم     )١٢ و ١١املادتان  (احلق يف املاء    : ١٥


احلق ): ٢٠٠٥(١٨العام رقم التعليق ؛ ))ج(١، الفقرة ١٥املادة (علمي أو أديب أو فين من صنعه واملادية املترتبة على أي إنتاج 
 .احلق يف الضمان االجتماعي): ٢٠٠٨(١٩؛ التعليق العام رقم )٦املادة (يف العمل 
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 املرأة والرجل يف التمتع جبميع احلقوق املنصوص عليهـا يف           اةساوم من العهد بضمان     ٣األطراف مبوجب املادة    
، على التوايل، حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وحقـوق كبـار    ٦ و٥العهد، بينما ُيعىن التعليقان العامان رقم   


 من العهد، مبا يف ذلـك       ٢ من املادة    ٢ح فهم اللجنة ألحكام الفقرة      ويرمي هذا التعليق العام إىل توضي     . )٥(السن
، والتنفيذ على الـصعيد الـوطين       )الفرع ثالثاً (التمييز  حظر  اب  ـ، وأسب )الفرع ثانياً (ات الدول   ـنطاق التزام 


  ).الفرع رابعاً(


   نطاق التزامات الدول- ثانياً 
 تقضي بـأن تـضمن      ٢ من املادة    ٢فالفقرة  . العهديف  التزام فوري وشامل    هو  االلتزام بعدم التمييز    إن    - ٧


الدول األطراف عدم التمييز بني األشخاص يف ممارسة كل حق من احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                 
وجتدر اإلشارة إىل أن التمييز يتمثل . هذه احلقوقمارسة يف العهد وبأنه ال ميكن تطبيق العهد إالّ مبنصوص عليها امل


ة املبنية بشكل مباشر أو     ـه املعاملة التفاضلي  ـ أو تقييد أو تفضيل، أو غري ذلك من أوج         ءاثن أو است  ةي تفرق يف أ 
رار باحلقوق املنصوص عليها يف العهد أو       ـال أو إضعاف اإلق   ـصد إبط بقغري مباشر على أسباب متييز حمظورة،       


اً التحريض علـى    ـل التمييز أيض  ـويشم. )٦(ذلكيؤدي إىل   مبا  دم املساواة، أو    ـالتمتع هبا أو ممارستها على ق     
  .التمييز واملضايقة


الدول األطراف ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد دون أي متييز من أي نوع، فإنه " تضمن"وحىت   - ٨
  :)٧(جيب القضاء على التمييز شكالً وموضوعاً


  


  
                                                       


احلقوق االقتصادية واالجتماعية   ): ١٩٩٥ (٦املعوقون؛ والتعليق العام رقم     ): ١٩٩٤ (٥التعليق العام رقم     )٥(
 .والثقافية لكبار السن


 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛          ١ة  ، انظر املاد  اثللالطالع على تعريف مم    )٦(
وختلص .  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ٢ من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملادة            ١واملادة  


 يف  اثالًممموقفاً  وقد اختذت اللجنة    . ١٨م رقم    من تعليقها العا   ٧ و ٦ يف الفقرتني    اثلاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل تفسري مم      
 .تعليقات عامة سابقة


املساواة بني الرجل ): ٢٠٠٥(١٦اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٧(
 .)٣املادة (واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية 
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ن خلو دستور الدولـة وقوانينـها       يتطلب القضاء على التمييز الشكلي ضما     : التمييز الشكلي   )أ(  
ووثائق سياساهتا من التمييز ألسباب حمظورة؛ مثالً، ينبغي أالّ حترم القوانني النساء من االستفادة على قدم املساواة 


  مع الرجال من استحقاقات الضمان االجتماعي استناداً إىل حالتهن االجتماعية؛


كلي وحده لن يكفل املساواة املوضـوعية بـاملعىن         التصدي للتمييز الش  إن   :التمييز املوضوعي   )ب(  
فكثرياً ما يتأثر التمتع الفعلي باحلقوق املنصوص عليهـا يف العهـد            . )٨(٢ من املادة    ٢املقصود واحملدَّد يف الفقرة     


ويتطلب القضاء على التمييز يف الواقع العملـي        . ظورةاحملتمييز  البانتماء الشخص إىل جمموعة تتوفر فيها أسباب        
ة شكلياملقارنة باملعاملة البدالً من جمرد  تارخيي أو مستمر من حتّيز عاينت يتيالء العناية الكافية جملموعات األفراد الإ


ولذلك السبب، جيب على الدول األطراف أن تعتمد على الفـور التـدابري      . اليت يتلقاها أفراد يف حاالت مشاهبة     
، ولتخفيف تلك ليعفالتمييز املوضوعي أو الأو تدمي  اليت تسبب الضرورية للحيلولة دون نشوء الظروف واملواقف


 مجيع األفراد يف احلصول علـى الـسكن         اةساوممثالً، سيساعد ضمان    ف.  أو املواقف أو التخلص منها     ،الظروف
يف البنات واألشخاص الذين يعيشون واألطفال  على التمييز ضد النساء قضاءعلى اللصحية ارافق املاملياه والالئق و


  .مستوطنات غري رمسية ويف املناطق الريفية


لَزم الدول األطراف، بل إن عليها التزاماً يف بعض احلاالت، بـأن                   - ٩ وللقضاء على التمييز املوضوعي، قد ُت
وتكون تلك التدابري مشروعة ما دامـت متثـل         .  التمييز دميالظروف اليت ت  أو كبح   تعتمد تدابري خاصة لتخفيف     


عية ومتناسبة للتصدي للتمييز حبكم الواقع ويتم التخلي عنها عندما تتحقق مساواة موضوعية وسائل معقولة موضو
غري أن تلك التدابري اإلجيابية قد حتتاج، يف حاالت استثنائية، إىل أن تكون دائمة، كتوفري خدمات                . قابلة للدوام 


وصول إىل مرافـق    الات احلسية   قعاإل ا لألشخاص ذوي تيّسر  الترمجة الفورية لألقليات اللغوية وترتيبات معقولة       
  .الرعاية الصحية


 من  ٢وقد تبلغ أشكال املعاملة التفاضلية املباشرة وغري املباشرة حد التمييز حسب ما تنص عليه الفقرة                  - ١٠
  : من العهد٢املادة 


حيدث عندما يلقى شخص من األشخاص معاملة أقل حظوة من غريه يف ظروف : التمييز املباشر  )أ(  
ة لداعٍ يتعلق بأحد األسباب احملظورة؛ كاحلالة اليت يعتمد فيها التوظيف يف مؤسسات تعليمية أو ثقافيـة أو                  اثلمم


ويشمل التمييز املباشر كذلك . طاليب العضوية أو املستخَدمنيالسياسية لراء اآلالعضوية يف نقابة من النقابات على 
 قابل للمقارنة   اثلألحد األسباب احملظورة يف حال انتفاء ظرف مم       ل ختلِّف ضرراً    افعأأفعاالً أو حاالت امتناع عن      


  ؛)مثالً، حالة امرأة حامل(


حييل إىل قوانني أو سياسات أو ممارسات تبدو حمايدة يف ظاهرها، ولكنها            : التمييز غري املباشر    )ب(  
اشتراط تقـدمي   إن  . ز حمظورة  على ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد ألسباب متيي         غري متناسب ُتخلِّف أثراً   


                                                      


 . للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٦التعليق العام رقم  أيضاً انظر )٨(
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د أقليات عرقية أو ضد أشخاص من غري املواطنني ـقد ميّيز ضمثالً ة ـشهادة امليالد من أجل التسجيل يف املدرس     
  .ال تتوفر لديهم تلك الشهادات أو ُرفض منحهم إّياها


  اجملال اخلاص


ألطراف رفض ا تمثالً، قد   ف.  اجملتمع التمييز متواتر داخل اُألسر ويف أماكن العمل ويف قطاعات أخرى من            - ١١
، بـشكل   )، وماحني القروض، وموفِّري السكن العام     ةكأصحاب األمالك اخلاص  ( قطاع السكن اخلاص     املؤثرة يف 


ـ مباشر أو غري مباشر، متكني أشخاص من احلصول على سكن أو على رهن عقاري                 العـرق أو احلالـة      ببسب
لذلك، جيب على   . ، بينما قد ترفض بعض اُألسر إرسال بناهتا إىل املدرسة         ةل اجلنسي واالجتماعية أو اإلعاقة أو املي    


 أفراد وكيانات يف اجملال اخلاص التمييـز        ممارسةالدول األطراف أن تعتمد تدابري، بعضها تشريعية، لضمان عدم          
  . ألسباب حمظورة


  التمييز البنيوي


ترسخ بعمق يف الـسلوك  تفشٍٍ ومستمر يم أن التمييز ضد بعض اجملموعات ستمروجدت اللجنة بشكل م    - ١٢
يتمثل التمييز البنيوي يف القواعد     قد  و. والتنظيم االجتماعيني، وكثرياً ما ينطوي على متييز ُمسلَّم به أو غري مباشر           


العام أو اخلاص، اليت تضع     قطاع  القانونية أو يف السياسات أو املمارسات أو املواقف الثقافية السائدة، سواء يف ال            
  . يل نسبية أمام بعض اجملموعات ومتنح امتيازات جملموعات أخرىعراق


  للمعاملة التفاضليةالنطاق املُباح 


ُتعترب املعاملة التفاضلية املبنية على أسباب حمظورة معاملة متييزية ما مل يكن ُمـربر التفاضـل معقـوالً                    - ١٣
ا، واآلثار النامجة عـن     هدابري أو من عدم اختاذ    كان املُراد من الت   إن  إجراء تقييم ملعرفة    يشمل  وهذا  . وموضوعياً


فقط بغرض تعزيز الرفاه العام يف هل هي ذلك، أموراً مشروعة تتوافق مع طبيعة احلقوق املنصوص عليها يف العهد و
وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تكون هناك عالقة تناسب واضحة ومعقولة بني الغاية املُراد حتقيقها . جمتمع دميقراطي


وليس شح املوارد املتاحة ُمربراً موضوعياً وال معقوالً لعدم التخلص مـن  . راثآدابري أو عدمها وما لذلك من      والت
تصدي من أجل ال  املعاملة التفاضلية ما مل ُتبذل كل اجلهود املمكنة الستخدام مجيع املوارد املتاحة للدولة الطرف               


  .مسألة ذات أولويةكللتمييز والقضاء عليه، 


 مـن   ٢جب القانون الدويل، فإن عدم التصرف حبسن نية للتقّيد بااللتزام املنصوص عليه يف الفقرة               ومبو  - ١٤
ومن املمكـن   . انتهاك للعهد حدوث   لضمان ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد دون متييز يعادل            ٢املادة  


 مبا يف ذلك من خالل      ، األطراف  مباشر من الدول   ريصسبب فعل أو تق   انتهاك احلقوق املنصوص عليها يف العهد ب      
وينبغي للدول األطراف كذلك أن تكفل امتناعها عن أي         . مؤسساهتا أو وكاالهتا على الصعيدين الوطين واحمللي      


ألطراف الفاعلة ممارسات متييزية يف التعاون واملساعدة الدوليني وأن تتخذ خطوات تضمن أن حيذو حذَوها مجيُع ا       
  .اخلاضعة الختصاصها القضائي
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   أسباب التمييز احملظورة- ثالثاً 
العرق، أو اللون، أو اجلـنس، أو اللغـة، أو          " أسباب التمييز احملظورة وهي      ٢ من املادة    ٢ُتعدِّد الفقرة     - ١٥


الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك                   
أن هذه القائمة قابلة لالستكمال وأنه ميكن إضـافة         " غري ذلك من األسباب   " إدراج عبارة    ويعين". من األسباب 


غري " األسباب املشار إليها ضمناً بعبارة       ضعبوُتناقَش أدناه األسباب الصرحية و    . أسباب أخرى إىل هذه اجملموعة    
 هي جملرد التوضيح وليس املقصود منها       واألمثلة على املعاملة التفاضلية املقدَّمة يف هذا الفرع       ". ذلك من األسباب  


شكال املعاملة التمييزية املمكنة للسبب احملظور ذي الصلة، وال التوصل إىل استنتاج هنائي             ألالكامل  اق  طنمتثيل ال 
  .بأن تلك املعاملة التفاضلية تعادل متييزاً يف كل حالة من احلاالت


  االنتماء إىل جمموعة من اجملموعات 
شخص مييَّز عن غريه بواحد أو أكثر من األسباب احملظورة، يتعني أن يرتكز حتديد            ال إذا كان    يف تقرير ما    - ١٦
أيضاً إىل جمموعة ويشمل مفهوم االنتماء . على حتديده هو هلويته، ما مل يوجد ما يربر العكس الشخص املعين هوية


إدراك ، أو   )شخص والداً لطفل ذي إعاقة    مثالً، أن يكون ال   ( تتوفر فيها أحد األسباب احملظورة       هاة مع رابطوجود  
مثالً، شخص له لون بشرة مشابه أو مؤيد حلقوق جمموعة معينـة أو             (جزء من تلك اجملموعة     الغري بأن الشخص    


  ).عضو سابق يف جمموعة من اجملموعات


   )٩(التمييز املتعدد
كالنساء املنتميات إىل أقليات    فراد التمييز ألكثر من سبب حمظور،       من األ أفراد أو جمموعات    بعض  يواجه    - ١٧


  .ينحمّدد اًجالولذلك التمييز التراكمي أثر فريد وحمدد على األفراد وهو يستدعي حبثاً وع. عرقية أو دينية


   األسباب الصرحية- ألف 
دأبت اللجنة على اإلعراب عن قلقها بشأن التمييز الشكلي واملوضوعي الذي تتعرض له الشعوب األصلية   - ١٨


  . العرقية وغريها فيما خيص طائفة واسعة من احلقوق املنصوص عليها يف العهدواألقليات


  "العرق واللون"
األصل العرقي للـشخص، كمـا حتظـره    الذي يشمل   ،  "العرق واللون "حيظر العهد التمييز على أساس        - ١٩


يف العهد أو يف " عرقال"واستخدام مصطلح   . معاهدات أخرى منها االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري        
  .)١٠(هذا التعليق العام ال يعين ضمناً قبول نظريات حتاول إقرار وجود أعراق بشرية مميَّزة


  
                                                      


 .جلوانب من هذا التعليق العام عن التمييز املتعدد ا٢٧انظر الفقرة  )٩(


أن مجيع الـشعوب    يؤكد من جديد    : "٦انظر الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، الفقرة          )١٠(
ة واحدة، ثرية يف تنوعها، وأن مجيع أفراد البشر يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقـوق؛                واألفراد أسرة بشري  


 ." ممّيزةويرفض بقوة أي مذهب يقوم على التفوق العرقي، ويرفض معه أي نظريات حتاول إقرار وجود ما يسّمى بأعراق بشرية
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  اجلنس


 ومنـذ   .)١١(التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    حق   املرأة والرجل يف     اةساومالعهد  كفل  ي  - ٢٠
 فأصبح ال يـشمل اخلـصائص الفيزيولوجيـة    ،شكل كبريكسبب حمظور ب" اجلنس"اعتماد العهد، تطور مفهوم    


، وهو ما عرقل    نسنيجلاألدوار املتوقعة من    ا و تحيزاتالو طامن لأل ة االجتماعي كيبة يشمل كذلك التر   بلفحسب،  
ن التمييز رفُض توظيف امرأة ألهنا قـد        موهكذا ف . املساواة يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      


هنن بأظائف متدنية املستوى أو بدوام جزئي للنساء بناًء، مثالً، على االفتراض النمطي املتمثل وختصيص ل، أو   محت
وكذلك األمر بالنسبة لرفض منح إجازة األبوة . خيصصه الرجال امغري راغبات يف أن خيّصصن لعملهن من الوقت 
  .الذي قد يعادل، هو اآلخر، متييزاً ضد الرجال


  اللغة


 األصل  ببسبة احمللية ارتباطاً وثيقاً بعدم املساواة يف املعاملة         هجما يرتبط التمييز بسبب اللغة أو الل      كثرياً    - ٢١
فمن شأن حواجز اللغة أن تعيق التمتع بالعديد من احلقوق املنصوص عليها يف العهد، مبا فيها                . القومي أو العرقي  


ولذلك السبب، ينبغـي أن تتـاح، قـدر         .  من العهد  ١٥ املادةالذي تكفله   احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية       
اإلمكان، املعلومات املتعلقة باخلدمات العامة والبضائع، مثالً، بلغات األقليات أيضاً، وينبغي للدول األطراف أن              


  .تكفل استناد أي شروط لغوية تتعلق بالتوظيف والتعليم إىل معايري معقولة وموضوعية


  الدين


مبا يف ذلك (من أسباب التمييز احملظورة جماهرةَ الشخص بالدين أو املعتقد الذي خيتاره يشمل هذا السبب   - ٢٢
العبادة وإقامـة الـشعائر     يف  يف اجملال اخلاص    عالنية أو    عنها   التعبرياليت ميكن   ) عدم اجملاهرة بأي دين أو معتقد     


فرص  إىل أقلية دينية بسبب دينهم من مثالً، حيدث التمييز عندما ُيحرم أشخاص ينتمونف. )١٢(دريسواملمارسة والت
  .على قدم املساواة مع غريهم  اخلدمات الصحيةمنلوظائف أو باااللتحاق باجلامعات أو 


  الرأي السياسي أو غري السياسي


ق رأي أو عـدم     ناشمل اعت تكثرياً ما تشكل اآلراء السياسية وغري السياسية أسباباً للمعاملة التمييزية و            - ٢٣
. انب التعبري عن آراء أو االنضمام إىل مجعيات مبنية على الرأي أو إىل نقابات أو أحزاب سياسـية                 قه إىل ج  نااعت


  .فيجب أال تكون خطط احلصول على املساعدة الغذائية، مثالً، مشروطة بالتعبري عن الوالء حلزب سياسي بعينه


  


                                                      


 .عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجنة امل١٦ من العهد، والتعليق العام رقم ٣انظر املادة  )١١(


انظر كذلك إعالن اجلمعية العامة بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني علـى                )١٢(
 .١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ واملؤرخ يف ٣٦/٥٥أساس الدين أو املعتقد، الصادر عن اجلمعية العامة يف قرارها 
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  األصل القومي أو االجتماعي


وبسبب هذه  . يت ينتمي إليها الشخص أو مكان منشئه      أو األمة ال   إىل الدولة " األصل القومي " عبارة   شريت  - ٢٤
عند ممارسة حقوقهم   يف اجملالني العام واخلاص     الظروف الشخصية، قد يواجه أفراد أو جمموعات أفراد متييزاً بنيوياً           


شخص، وهو  املركز االجتماعي الذي يرثه ال    شري إىل   فت" األصل االجتماعي "أما عبارة   . املنصوص عليها يف العهد   
، والتمييز بسبب النسب حتت عنواين "الثروة"أمر يناقَش أدناه بقدر أكرب من اإلسهاب يف سياق احلديث عن مركز 


  .)١٣("املركز االقتصادي واالجتماعي"و" النسب"


  الثروة


ة أو  مثالً ملكي (مركز الثروة، بوصفه أحد أسباب التمييز احملظورة، مفهوم واسع يشمل األمالك العقارية               - ٢٥
وقـد  . هـا ، أو عدم وجود   )كامللكية الفكرية، والسلع واملنقوالت، والدخل    ( اخلاصة   يةكلمل وا ،)حيازة األراضي 


علّقت اللجنة يف السابق بالقول إن احلقوق املنصوص عليها يف العهد، كاحلصول على خدمات املياه واحلماية من                 
ص ألرض، كأن يعيش يف مستوطنة      ـكز حيازة الشخ  ةً مبر ـ، ينبغي أال تكون مشروط    ساكن باإلكـراه إخالء امل 
  .)١٤(غري رمسية


  النسب


 من العهد، على سبيل املثال،  تنص حتديـداً          ١٠ من املادة    ٣فالفقرة  . النسب حمظور القائم على   التمييز    - ٢٦
عـدم   لذلك جيب ". دون أي متييز بسبب النسب    "ني  راهقعلى أنه ينبغي اختاذ تدابري خاصة نيابة عن األطفال وامل         


ن يولد خارج إطار رابطة الزواج أو َمن يولد ألبوين عدميي اجلنسية أو َمن يتم تبّنيه أو َمن يشكّلون ضد مز ييمالت
 االجتماعية وما شاهبه  ةأيضاً، ال سيما يف إطار نظام الطبق       ويشمل السبب احملظور املتعلق بالنسب احلسب     . أُسرته


 خطوات، مثالً، للحيلولة دون ظهور ممارسـات        تخذلدول األطراف أن ت   وينبغي ل . )١٥(ةكز املوروث امن ُنظُم املر  
متييزية توجَّه ضد أفراد من اجملتمعات املرتكزة على احلسب وحلظرها والقضاء عليها، كما ينبغي عليها أن تكافح                 


  .نشر أفكار التفوق والدونية املستندة إىل احلسب


  


  


                                                      


 . من هذا التقرير العام٣٥ و٢٦ و٢٥انظر الفقرات  )١٣(


ة املعنية بـاحلقوق    ـادرين عن اللجن  ـ، على التوايل، الص   ٤ ورقم   ١٥ر التعليقني العامني رقم     ـانظ )١٤(
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية


للجنة ) ٢٠٠٢(٢٩رقم  العام  عليق  التلالطالع على موجز شامل اللتزمات الدول يف هذا الصدد، انظر            )١٥(
 .بالنسباملعنية  ١ من املادة ١على مجيع أشكال التمييز العنصري بشأن الفقرة املعنية بالقضاء 
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  )١٦( األسباب األخرى- باء 


لذلك جيب اتباع هنج مرن يف معاجلـة        . مييز باختالف السياق وهي تتطور مبرور الزمن      ختتلف طبيعة الت    - ٢٧
من أجل حتديد أشكال أخرى من املعاملة التفاضلية اليت ال ميكن تربيرهـا تربيـراً معقـوالً                 " األسباب األخرى "


وُيعترف هبذه . ٢ملادة  من ا  ٢وموضوعياً وهي أشكال ذات طبيعة مشاهبة لألسباب املعترف هبا صراحةً يف الفقرة             
وقد أقرت . األسباب اإلضافية عادةً عندما ُتعبِّر عن جتربة جمموعات اجتماعية ضعيفة عانت وال تزال من التهميش


غري أن . اللجنة يف تعليقاهتا العامة ومالحظاهتا اخلتامية بوجود أسباب أخرى خمتلفة يرد وصفها بتفصيل أكرب أدناه
وميكن أن يكون من بني األسباب احملظورة األخرى احملتملة حرمان شخص مـن             . كمالهذه القائمة قابلة لالست   


ة القانونية بسبب وجوده يف السجن أو احتجازه كرهاً يف مؤسسة نفسانية، أو اجتماع سببني من األسباب                 ألهليا
  . احملظورة للتمييز، مثالً، عندما ُيحرم شخص من خدمة اجتماعية بسبب نوع جنسه وإعاقته


  اإلعاقة


قصاء أو إأي متييز أو نه أب )١٧(، التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة٥عّرفت اللجنة، يف تعليقها العام رقم        - ٢٨
بطال أو تعطيل االعتراف باحلقوق   إة مما يؤدي إىل     اإلعاق ببسبمعقولة  ترتيبات تيسريية   حرمان من    أو تفضيل أو     ييدقت


وينبغي إدراج احلرمان من االستفادة من الترتيبات       . )١٨(".تمتع هبا أو ممارستها   االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو ال    
. )١٩(التيسريية املعقولة يف التشريعات الوطنية بوصفه أحد األشكال احملظورة اليت يتخذها التمييز بسبب اإلعاقـة              


 واحلرمان مـن الترتيبـات      وينبغي للدول األطراف أن تتصدى للتمييز، كحاالت املنع املتعلقة باحلق يف التعليم،           
، وكذلك إىل األمـاكن     )٢٠(التيسريية للوصول إىل األماكن العامة كمرافق الرعاية الصحية العامة وأماكن العمل          


اخلاصة، إذ ُيحَرم مستعِملو الكراسي املتحركة بالفعل من حقهم يف العمل طاملا أن الفضاءات ُتصمَّم وُتبىن على                 
  .كة إليهاحنو مينع دخول الكراسي املتحر


  


                                                      


 . من هذا التعليق العام١٥انظر الفقرة  )١٦(


:  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت تنص على ما يلي١لالطالع على تعريف، انظر املادة  )١٧(
حسية، قد  ذهنية أو عقلية أو طويلة األجل بدنية أو كل من يعانون من عاهات "األشخاص ذوي اإلعاقة"يشمل مصطلح "


 ."متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين


 . للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٥ من التعليق العام رقم ١٥انظر الفقرة  )١٨(


الترتيبات التيسريية املعقولة : " من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت تنص على أن٢ملادة انظر ا )١٩(
غري ضروري، واليت تكون هناك حاجة        غري متناسب أو   تفرض عبئاً  تعين التعديالت والترتيبات الالزمة واملناسبة اليت ال      


 أساس املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات إليها يف حالة حمددة، لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة على
 ."األساسية وممارستها


 . للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٥ من التعليق العام رقم ٢٢انظر الفقرة  )٢٠(
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  السن


وقد أبرزت اللجنة ضـرورة التـصدي       . السن هو أحد أسباب التمييز احملظورة يف العديد من السياقات           - ٢٩
اً العاطلني عن العمل          حبثهم عن عمل أو يف احلصول على تدريب أو إعـادة           يف  للتمييز ضد األشخاص األكرب سّن


 يف احلصول علـى معاشـات       هتمم مساوا عد فقر مع    وضد األشخاص األكرب سناً الذين يعيشون يف      مهين  تدريب  
، ُيعترب عدم املساواة بني املراهقني يف شبابوفيما يتعلق بال. )٢١(الشيخوخة املستحقة للجميع بسبب مكان إقامتهم


  . مبثابة متييزاحلصول على املعلومات واخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية


  اجلنسية
جلميع مثالً  ، ف )٢٢(نسية سبباً يف احلرمان من التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد          ينبغي أال تشكل اجل     - ٣٠


األطفال املوجودين داخل دولة من الدول، مبن فيهم األطفال بدون وثائق رمسية، احلق يف احلصول على التعلـيم                  
جلميع مبن فيهم تطبق على اعهد  فاحلقوق املنصوص عليها يف ال    . وعلى الغذاء الكايف وعلى الرعاية الصحية املتوفرة      


غري املواطنني، كالالجئني وطاليب اللجوء واألشخاص عدميي اجلنسية والعمال املهاجرين وضحايا االتِّجار الدويل،             
  .)٢٣(بغض النظر عن املركز القانوين والوثائق القانونية


  احلالة االجتماعية واألسرية
تالف األفراد ألسباب منها كوهنم متزوجني أو غري متزوجني، أو  االجتماعية واألسرية باخلةقد ختتلف احلا  - ٣١


متزوجني مبقتضى نظام قانوين بعينه، أو كوهنم على عالقة حبكم الواقع، أو عالقة غري معترف هبا قانوناً، أو كوهنم 
 خمتلفة من   الًأشكايتحملون  مطلّقني أو أرامل، أو يعيشون يف أُسر موّسعة أو داخل جمموعة تربطها صلة قرابة أو                


 املعاملة التفاضلية يف احلصول علـى       يرتربوجيب  . عدد معّين من األطفال   عن  املسؤولية عن األطفال واملعالني أو      
.  وفق معايري معقولة وموضوعيةو غري متزوجأاستحقاقات الضمان االجتماعي استناداً إىل كون الشخص متزوجاً 


ندما يعجز شخص عن ممارسة حقه احملمي مبوجب العهد بـسبب           وقد حيدث التمييز أيضاً، يف بعض احلاالت، ع       
  . أو ضمان أحد أقربائهبرضا أو قرينهتسىن له ممارسة ذلك احلق إالّ مبوافقة يمركزه أو مركز أسرته أو عندما ال 


  امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية
وينبغـي  . )٢٤(، امليل اجلنسي  ٢دة   من املا  ٢، كما أُِقّرت يف الفقرة      "غري ذلك من األسباب   "تشمل عبارة     - ٣٢


عائقاً أمام إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد،        للشخص  يل اجلنسي   املللدول األطراف أن تضمن أالّ يكون       
                                                      


 . للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٦انظر أيضاً التعليق العام رقم  )٢١(


للبلدان النامية : " من العهد اليت تنص على ما يلي٢ من املادة ٣ بتطبيق الفقرة لّليس يف هذه الفقرة ما خي )٢٢(
أن تقرر، مع إيالء املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان والقتصادها القومي، إىل أي مدى ستضمن احلقوق االقتصادية املعترف 


 ."هبا يف هذا العهد لغري املواطنني


بشأن غري املواطنني، للجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال         ) ٢٠٠٤(٣٠ التعليق العام رقم     انظر أيضاً  )٢٣(
 .التمييز العنصري


 . للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٥ و١٤انظر التعليقني العامني رقم  )٢٤(
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وباإلضافة إىل ذلك، مت إقرار اهلوية اجلنسانية كسبب من أسباب          . كاحلقوق املتعلقة باحلصول على معاش الورثة     
 أو حاملو صفات اجلنسني، على سبيل املثال، كثرياً         ياً جنس نلوّواحملأو   اجلنسثنائيو  ص  التمييز احملظورة؛ فاألشخا  


  .)٢٥(ما يواجهون انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، كالتحرش يف املدارس أو يف أماكن العمل


  احلالة الصحية


 أن تضمن أالّ تشكّل وينبغي للدول األطراف. )٢٦(ُيقصد باحلالة الصحية صحة الشخص البدنية أو العقلية  - ٣٣
. احلالة الصحية احلقيقية أو املتصوَّرة لشخص من األشخاص عائقاً أمام إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد               


 غري .لشخصلاحلالة الصحية  سياق  لتقييد حقوق اإلنسان يف    كأساسوكثرياً ما تذكر الدول محاية الصحة العامة        
 متييزية عندما ُيستّغل وضع شخص مصاب بفريوس نقص املناعة البـشرية، مـثالً،              تكونهذا القبيل   من   كثرية   اًقيودأن  


كسبب ملعاملته معاملة تفاضلية فيما يتعلق باحلصول على التعليم أو العمل أو الرعاية الـصحية أو الـسفر أو الـضمان                     
صدي النتشار وصم األشـخاص     وينبغي للدول األطراف أيضاً أن تعتمد تدابري للت       . )٢٧(االجتماعي أو السكن أو اللجوء    


، ةدالالوأثناء   كاإلصابة مبرض عقلي، أو بأمراض من قبيل اجلذام أو إصابة النساء مبرض الناسور               ،بسبب حالتهم الصحية  
ان مـن   ـوُيعترب احلرم . دـكثرياً ما يقوِّض قدرة األفراد على التمتع الكامل حبقوقهم املنصوص عليها يف العه            األمر الذي   
وُيعتـرب  .  يف العهــد   .ة معايري معقولة أو موضـوعية     تفرقحي بسبب احلالة الصحية متييزاً ما مل تربَّر تلك ال         التأمني الص 


  .احلرمـان من التأمني الصحي بسبب احلالة الصحية متييزاً ما مل تربَّر تلك التفرقة معايري معقولة أو موضوعية


  مكان اإلقامة


  أو الـسابق   احلـايل قامـة   اإلوص عليها يف العهد مشروطة مبكان       ينبغي أالّ تكون ممارسة احلقوق املنص       - ٣٤
؛ مثالً، إذا كان الشخص يعيش يف منطقة حضرية أو ريفية أو مسجالً فيها، أو يعيش يف مستوطنة رمسية  للشخص


بني وينبغي التخلص يف الواقع العملي من الفوارق . إذا كان مشرداً داخلياً أو يعيش حياة ترحال وأأو غري رمسية، 
  .فةلطِّفق الرعاية الصحية األساسية والثانوية واملامر فرة ونوعية،يف وعادل، التوزيع ال ةلاكفبالبلدات واملناطق 


  احلالة االقتصادية واالجتماعية


جيب أالّ يعاَمل األفراد وجمموعات األفراد معاملة تعسفية بسبب انتمـائهم إىل جمموعـة اقتـصادية أو                   - ٣٥
فقد تؤدي حالة الشخص االجتماعية واالقتصادية عندما يعيش يف         . إىل طبقة اجتماعية بعينها   اجتماعية معينة أو    


فقر أو بال مأوى إىل متييز ووصم وتنميط سليب يتخلل مجيع مناحي احلياة مما قد يؤدي إىل رفض منحه تعليمـاً                     
                                                       


        يتعلـق      فيما       اإلنسان     حلقوق     لدويل ا        القانون      تطبيق     بشأن           يوغياكارتا      مبادئلالطالع على التعاريف، انظر  )٢٥(
  .        اجلنسانية       واهلوية      اجلنسي      بامليل


 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية     ١٤ من التعليق العام رقم      ٢٩ و ٢٨ و ١٨و) ب(١٢انظر الفقرات    )٢٦(
 .واالجتماعية والثقافية


، )٢٠٠٦ (        املكتـسب          املناعـة       نقـص          متالزمـة /         البـشرية          املناعـة       نقـص       بفريوس     املعين       املشترك )٢٧(
على شبكة  .”International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights, 2006 Consolidated Version“لكوكذ


 .http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub07/JC1252-InternGuidelines_en.pdf :اإلنترنت على املوقع التايل
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 ذلك التعليم والرعاية على     ورعاية صحية من نفس النوعية اليت حيصل عليها غريه أو يؤدي إىل عدم حصوله على              
  .حرمانه أو عدم مساواته مع غريه يف دخول األماكن العامةفضالً عن قدم املساواة مع غريه، 


   التنفيذ على الصعيد الوطين- رابعاً 
باإلضافة إىل االمتناع عن األفعال التمييزية، ينبغي للدول األطراف أن تتخذ تدابري ملموسة ومدروسة وحمـددة                  - ٣٦
ألفـراد  اوينبغـي أن ُيكفـل حـق        . اف لضمان القضاء على التمييز يف ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد           األهد


 يف املشاركة يف عمليات صنع القرار       وجمموعات األفراد الذين قد ُيميَّزون عن غريهم لسبب أو أكثر من األسباب احملظورة            
  .التدابري املختارة يف الواقع العمليفعالية  دىاف أن ُتقيِّم بانتظام موينبغي للدول األطر. املتعلقة باختيار تلك التدابري


  التشريعات


لذلك، تشجِّع اللجنة   . ٢ من املادة    ٢عتماد تشريعات تتصدى للتمييز أمر ال غىن عنه للتقيد بالفقرة           اإن    - ٣٧
. ة واالجتماعيـة والثقافيـة   الدول األطراف على اعتماد تشريعات حمددة حتظر التمييز يف جمال احلقوق االقتصادي           


وينبغي أن ترمي تلك القوانني إىل القضاء على التمييز الشكلي واملوضوعي وإىل وضع التزامـات علـى عـاتق                   
قوانني مراجعة وينبغي . أن تشمل األسباَب احملظورة املذكورة أعالهو من القطاعني العام واخلاص ةلفاعلألطراف اا


 أو تؤدي إىل متييز، شكالً أو موضوعاً،        اًزييِمتتشكل  لضرورة، لضمان أالّ    ، عند ا  بشكل منهجي وتعديلها  أخرى  
  .فيما يتعلق مبمارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد والتمتع هبا


  السياسات واخلطط واالستراتيجيات


ينبغي للدول األطراف أن تضمن وضع استراتيجيات وسياسات وخطط عمل وتنفيذها بقصد التصدي لكل من                 - ٣٨
 العام واخلاص فيما يتعلق باحلقوق املنصوص عليها        ني من القطاع  ةفاعلأطراف  التمييز الشكلي والتمييز املوضوعي على يد       


وينبغي أن تتناول تلك السياسات واخلطط واالستراتيجيات مجيع اجملموعات اليت ُتميَّز عن غريهـا ألسـباب                . يف العهد 
 اعتماد تدابري خاصة مؤقتة، من مجلة خطوات أخرى ميكن اختاذهـا، مـن    وتشجِّع اللجنة الدول األطراف على  ،حمظورة


 النمـو  يطنـش توينبغي أن تراعي السياسات االقتصادية، كمخصصات امليزانية وتـدابري       . أجل التعجيل بتحقيق املساواة   
 املؤسسات العامة ةلباطم وينبغي. االقتصادي، احلاجة إىل ضمان التمتع الفعلي باحلقوق املنصوص عليها يف العهد دون متييز


 وينبغي للدولة أن تنفِّذ برامج تثقيف وتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان             ،ضع برامج عمل تتناول عدم التمييز     بوواخلاصة  
ـ وينبغي إد. لفائدة املوظفني العموميني وأن تتيح ذلك التدريب للقضاة وللمرشحني لشغل مناصب قضائية        ـ م  دريساج ت


تمييز يف نظام التعليم الشامل املتعدد الثقافات الرمسي وغري الرمسي بغية تفكيك مفاهيم التفوق أو                املساواة وعدم ال   ىءدامب
وينبغي للدول األطراف كذلك أن     . ات اجملتمع فئ تشجيع احلوار والتسامح بني خمتلف       ،الدونية املبنية على أسباب حمظورة    


  .ديدةتتخذ تدابري وقائية مناسبة لتفادي ظهور جمموعات مهّمشة ج


  القضاء على التمييز البنيوي


ل يف  ممارسة العـز  اً من أجل القضاء على التمييز البنيوي و       نشطجيب على الدول األطراف أن تتبع هنجاً          - ٣٩
وستتطلب معاجلة ذلك التمييز عادة سلوك هنج شامل ينطوي على طائفة من القوانني والسياسات              . الواقع العملي 


األطراف  تشجع   وافزوينبغي للدول األطراف أن تنظر يف استخدام ح       .  خاصة مؤقتة  تدابريتشمل اختاذ   والربامج،  
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 جتاه أفراد وجمموعات من األفراد يواجهون التمييز ا وسلوكها من القطاعني العام واخلاص على تغيري مواقفهةالفاعل
التوعية بالتمييز البنيوي واعتماد  وبرامج مهور اجلدةاقيوكثرياً ما تكون . ا يف حال عدم امتثاهلاالبنيوي، أو تعاقبه 


ويتطلب القضاء على التمييز البنيوي يف كثري من        . تدابري صارمة ملكافحة التحريض على التمييز خطوات ضرورية       
ونظراً الستمرار العداء جتـاه     . األحيان ختصيص قدر أكرب من املوارد للمجموعات اليت جرت العادة على إمهاهلا           


ن الضروري إيالء اهتمام خاص لضمان تنفيذ املوظفني وغريهم للقوانني والسياسات           بعض اجملموعات، سيكون م   
  .يف الواقع العملي


  املساءلة وسبل االنتصاف


ينبغي أن تنص التشريعات واالستراتيجيات والسياسات واخلطط الوطنية على آليات ومؤسسات تتصدى              - ٤٠
. فه التمييز فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       بفعالية للطبيعة الفردية والبنيوية للضرر الذي خيلِّ      


ومن املؤسسات اليت تعاجل عادةً ادعاءات التمييز احملاكم واهليئات القضائية والسلطات اإلدارية واملؤسسات الوطنية 
وينبغي . يع دون متييزأو أمناء املظامل، وينبغي أن يكون الوصول إىل تلك املؤسسات متاحاً للجم/حلقوق اإلنسان و


حدوثها  ىعدأن تبت تلك املؤسسات يف الشكاوى أو حتقق فيها فوراً برتاهة واستقاللية، وأن تعاِلج االنتهاكات امل
ويف احلالة اليت يقتصر فيها عـرض       . خاصة ةعلافطراف   أ ريصأو تق ، مبا فيها فعل     ٢ من املادة    ٢املتعلقة بالفقرة   


ينبغـي  ألطراف املّدعى عليها،    اع، كلياً أو جزئياً، على السلطات أو غريها من ا         الوقائع واألحداث موضوع الرت   
وينبغي أن ُتخـوَّل هلـذه      .  اآلخر، على التوايل   ّدعى عليه اعتبار أن عبء اإلثبات يقع على عاتق السلطات أو امل         


عتبار، وتقدمي إل ادر، ود احلق، ور الضرر املؤسسات كذلك سلطة توفري وسائل انتصاف فعالة، كالتعويض، وجرب        
وينبغي . عدم التكرار واالعتذار العلين، وينبغي للدول األطراف أن تكفل تنفيذ هذه التدابري تنفيذاً فعاالًبضمانات 


أن تفسِّر هذه املؤسسات ضمانات املساواة وعدم التمييز اليت مينحها قانون البلد بشكل ييسِّر ويـشجِّع محايـة                  
  .)٢٨(ية والثقافية محاية تامةاحلقوق االقتصادية واالجتماع


  الرصد واملؤشرات واملعامل


.  من العهد رصداً فعـاالً     ٢ من املادة    ٢الدول األطراف ملزمة برصد تنفيذ تدابري التقيُّد بأحكام الفقرة            - ٤١
غي أن وينب. حقَّقة يف القضاء على التمييزتوينبغي أن يشتمل الرصد على تقييم كل من اخلطوات املتخذة والنتائج امل


  تستخدم االستراتيجيات والسياسات واخلطط الوطنية مؤشرات ومعـامل مناسـبة مـصّنفة حـسب أسـباب                
  .)٢٩(التمييز احملظورة


 -  -  -  -  -  


                                                      


وانظر كذلك .  للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٩ و٣انظر التعليقني العامني رقم  )٢٨(
 .ممارسة اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن تقارير الدول األطراف يف العهد


للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      ١٩ و ١٧ و ١٥ و ١٤ و ١٣انظر التعليقات العامة رقم      )٢٩(
 .(E/C.12/2008/2) تقدمي التقاريرقة بلاملتعة اجلديدتوجيهية والثقافية، وكذلك املبادئ ال
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 iód IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘h
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¿hO É¡HÉë°UCG ≥JÉY ≈∏Y ,á©bƒŸG äÉeÉ¡°SE’G øe ÉgÒZh äÉ°SGQódGh ä’É≤ŸG ‘ É¡æY Üô©ŸG AGQB’G øY á«dhDƒ°ùŸG ™≤Jh


.É¡«a áHô©ŸG AGQBÓd ‹hódG πª©dG Öàμe ÖfÉL øe ó«jCÉJ …CG Égô°ûf πμ°ûj ’h ,ºgÒZ
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.ÉgQGôbEG ΩóY ≈∏Y áeÓY ¢ù«d ájQÉŒ äÉ«∏ªY hCG äÉéàæeh äÉcô°T ôcP


‹hódG πª©dG ÖàμŸ á«∏ÙG ÖJÉμŸG hCG iÈμdG äÉÑàμŸG ≥jôW øY ‹hódG πª©dG Öàμe äGQƒ°ûæe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øμÁh


:øe Iô°TÉÑe hCG ¿Gó∏ÑdG øe Òãc ‘ IOƒLƒŸG
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  á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég AGREG ¥ƒ≤◊G ≈∏Y ºFÉb è¡f πLCG


.2008 ,‹hódG πª©dG Öàμe ,∞«æL
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º¶©e ≈∏Y ôKDƒJ á«ŸÉY á«°†b ÉgQÉÑàYÉH ¿B’G á«ªæàdÉH É¡JÓ°Uh πª©dG πLCG øe Iôé¡dG äô¡X


∫Éª©dG ºgÉ°ùjh .kÉ«æWhh kÉ«ª«∏bEGh kÉ«dhO áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG ∫ÉªYCG ∫hóL áªb ≈∏Y »¡a .⁄É©dG ‘ ·C’G


º¡JÓjƒ– øe kGÒãc π°UC’G ¿Gó∏H ó«Øà°ùJh .πª©dG ¿Gó∏H á«ªæJh ƒ‰ ‘ º¡∏ªY ∫ÓN øe ¿hôLÉ¡ŸG


PEG .IOÉL äÉjó– Iôé¡dG á«∏ªY ìô£J ,∂dP ™eh .Iôé¡dG ‘ º¡àHôŒ AÉæKCG áÑ°ùàμŸG äGQÉ¡ŸG øeh


OóY ≠∏Ñjh .øjÒ£N  ∫Ó¨à°SGh AGòjEG øe á°†ØîæŸG äGQÉ¡ŸG …hP øe øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG º¶©e ÊÉ©j


,‹hódG ó«©°üdG ≈∏Y øjôLÉ¡ŸG OóY ∞°üf AÉgR ójGõàe ƒëf ≈∏Y äGó«Mh ¿ôLÉ¡J »JÓdG AÉ°ùædG


πμ°ûj ,Ohó◊G ÈY á∏eÉ©dG …ójC’G π≤æJ ‘ IójGõàŸG õLGƒ◊G ΩÉeCGh .IOófi ájÉªM πcÉ°ûe ø¡LGƒJh


 .πª©dGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉª◊ IÒÑc äÉjó– º¡Ñjô¡Jh ô°ûÑdÉH QÉŒ’Gh ,á«eÉ¶ædG ÒZ Iôé¡dG ƒ‰


IójóL äGhOCG ÒaƒJ ‹hódG ™ªàÛG Ö∏£j ,Égó≤©J ójGõJh  á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ™°SƒJ ™eh


πª©dG áª¶æe ≈∏Y ™≤jh .á«°VÉŸG Oƒ≤©dG ióe ≈∏Y áYƒ°VƒŸG á«dhódG ∑ƒμ°üdG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡ª«¶æàd


ÉjÉ°†b ∫É› ‘ É¡àj’hh ,(∫Éª©dGh πª©dG ÜÉë°UCGh äÉeƒμ◊G) »KÓãdG É¡∏μ«g ∫ÓN øe ,á«dhódG


‘ á«YÉªàL’G ádGó©dG õjõ©J ‘ πjƒW óeCG òæe É¡JÈNh ,ÒjÉ©ŸG ™°Vh ∫É› ‘ É¡°UÉ°üàNGh ,πª©dG


Ú«YÉªàL’G AÉcô°û∏dh äÉeƒμë∏d äGOÉ°TQEGh ÇOÉÑe ™°Vh ‘ ¬H ™∏£°†J ójôa QhOh ΩGõàdG ,πª©dG ⁄ÉY


 .É¡à°SQÉ‡h á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég á°SÉ«°S ∫É› ‘ áë∏°üŸG ÜÉë°UCG øe ºgÒZh


ó«©H QGƒ◊ èjhÎdÉH ,IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ ,kGójó– ¥É«°ùdG Gòg ‘ ,á«dhódG πª©dG áª¶æe âeÉb


πª©dG áª¶æe É¡à∏μ°T »àdG `` áŸƒ©∏d á«YÉªàL’G OÉ©HC’ÉH á«æ©ŸG á«ŸÉ©dG áæé∏dG ,kÓãe â¶M’ ó≤a .ióŸG


±GôWC’G Oó©àe QÉWEG áÑ«Z ¿CG ``` áYƒæàe ¥ÉaBG øe IRQÉH äÉ«°üî°T øe ∞dCÉàJ âfÉc »àdGh á«dhódG


∫Éª©dG ∫Ó¨à°SG ∂dP ‘ ÉÃ áeRÓŸG πcÉ°ûŸG øe OóY ¤EG iOCG Ohó◊G ÈY äÉcôëàdG º«¶æàd


øe äGAÉØμdG ±Gõæà°SG ¤EGh ô°ûÑdÉH QÉŒ’G IOÉjR ¤EGh ,á«eÉ¶ædG ÒZ Iôé¡dG ‘ ƒ‰ ¤EGh ,øjôLÉ¡ŸG


á°ûbÉæe ,2004 ΩÉY ‘ ,‹hódG πª©dG ô“DƒŸ Ú©°ùàdGh á«fÉãdG IQhódG ∫ÓN äôLh .á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG


OÉ°üàb’G ‘ ∫Éª©dG A’Dƒ¡d ∫OÉY è¡f ¿CÉ°ûH kGQGôb AGQB’G ≥aGƒàH äóªàYGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¿CÉ°ûH áeÉY


ßM’h .á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH πªY á£N ™°Vh ¤EG á«dhódG πª©dG áª¶æe QGô≤dG ÉYOh ,»ŸÉ©dG


ób ÊÉ°ùfE’G øeC’Gh ≥F’ πªY øYh ,IójóL ¢Uôa øY kÉãëH ¢UÉî°TCÓd ójGõàŸG ∑Gô◊G ¿EG{ :QGô≤dG
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…ójC’G Iôé¡d ¥ƒ≤◊G ≈∏Y ºFÉb ±GôWC’G Oó©àe QÉWEG ™°Vh πª©dG á£ÿ …õcôŸG ô°üæ©dG ¿Éch


31 øe IÎØdG ‘ ∞«æL ‘ ó≤Y ,»KÓK AGÈN ´ÉªàLG ó≤Y ¤EG ‹hódG πª©dG Öàμe ÉYOh .á∏eÉ©dG
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¢SQÉe/QGPBG) 295 ¬JQhO ‘ ‹hódG πª©dG Öàμe IQGOEG ¢ù∏› Qôbh .á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡d ¥ƒ≤◊G


.ºª©jh QÉWE’G Gòg ô°ûæj ¿CG (2006
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¥É£f ™«°SƒJh ,á«ªæàdGh Iôé¡dG ÚH äÓ°üdG õjõ©Jh ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªMh ,Iôé¡dG
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.Iôé¡dG


¯IQGOEG ‘ »KÓãdG πμ«¡dGh »YÉªàL’G QGƒ◊Gh ,Ú«YÉªàL’G AÉcô°û∏d »°SÉ°SC’G QhódÉH ±Î©j


. á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég


¯.äGôLÉ¡ŸG äÓeÉ©∏d IOóÙG πcÉ°ûŸG Iôé¡dG äÉ°SÉ«°S »YGôJ ¿CG Ö∏£j







vii


Ëó≤J


∂dòch πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æeh ∫Éª©dG äÉª¶æŸh äÉeƒμë∏d áÑ°ùædÉH kGó«Øe QÉWE’G Gòg ¿ƒμ«°Sh


á«æWƒdG äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég äÉ°SQÉ‡h äÉ°SÉ«°S ™°Vh á«∏ªY ‘ ÚcQÉ°ûŸG ™«ª÷


™«ªéàd º¶àæe åjó– AGôLE’ ‹hódG πª©dG Öàμe §£îjh .É¡ª««≤Jh Égò«ØæJh á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh


¬JÈN Ëó≤àd OGó©à°SG ≈∏Y ƒgh ,áfƒμŸG äÉÄ«¡dG ácQÉ°ûÃ ÊÉãdG ≥ë∏ŸG ‘ IOQGƒdG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG


 .±GôWC’G Oó©àe QÉWE’G õjõ©àd ¬JÉ¡«LƒJh


É«aÉeƒ°S ¿GƒN
ΩÉY ôjóe


‹hódG πª©dG Öàμe











ix


äÉjƒàÙG ∫hóL


Ëó≤J


áeó≤e


 :   k’hCG≥FÓdG πª©dG


:  kÉ«fÉKá∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH ‹hódG ¿hÉ©à∏d áeRÓdG Ö«dÉ°SC’G


:  kÉãdÉKá«ŸÉ©dG ±QÉ©ŸG IóYÉb


:  kÉ©HGQá∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ‘ ádÉ©ØdG IQGOE’G


:  kÉ°ùeÉNøjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªM


:  kÉ°SOÉ°SÉ¡æe ájÉª◊Gh á«Ø°ù©àdG Iôé¡dG äÉ°SQÉ‡ ™æe


 :  kÉ©HÉ°SIôé¡dG á«∏ªY


:  kÉæeÉK»YÉªàL’G iƒà°ùŸG ≈∏Y êÉeóf’Gh πeÉμàdG


:  kÉ©°SÉJá«ªæàdGh Iôé¡dG


:∫hC’G ≥ë∏ŸG


Oó©àe QÉWE’G ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG á«dhódG πª©dG äÉ«°UƒJh äÉ«bÉØJG áªFÉb


á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH á«dhódG πª©dG áª¶æŸ ±GôWC’G


:ÊÉãdG ≥ë∏ŸG


äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ á∏ãeCG


7


3


5


7


9


11


15


21


23


27


29


33


35


áëØ°üdG











1


áª¶æŸ ±GôWC’G Oó©àe QÉWE’G


á∏eÉ©dG …ójC’G ¿CÉ°ûH á«dhódG πª©dG


√óªàYG á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég AGREG ¥ƒ≤◊G ≈∏Y ºFÉb è¡f πLCG øe áeõ∏e ÒZ äGOÉ°TQEGh ÇOÉÑe


á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH ±GôWC’G Oó©àe QÉWE’ÉH ¢UÉÿG AGÈî∏d »KÓãdG ´ÉªàL’G


(2005 Èªaƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 2 ``` ôHƒàcCG /∫hC’G øjô°ûJ 31 ,∞«æL)


,AGÈî∏d »KÓãdG ´ÉªàL’G ¿EG


±hô¶dGh πª©dG ±hôX Ú°ù– ¤EG πjƒW ó¡Y òæe ≈©°ùJ á«dhódG πª©dG áª¶æe ¿CG ¤EG Ò°ûj PEG


;º¡fGó∏H ±ÓN ¿Gó∏H ‘ Úeóîà°ùŸG πLôdGh ICGôª∏d á«YÉªàL’G


É¡°UÉ°üàNGh ójôØdG »KÓãdG É¡∏μ«g ¤EG ô¶ædÉH ,á«dhódG πª©dG áª¶æe ¿CG √QÉÑàYG ‘ ™°†jh


äÉeƒμ◊G ¬«Lƒàd ÇOÉÑe ™°Vh ‘ kÉ«°SÉ°SCG kGQhO …ODƒJ ,»YÉªàL’G ∫ÉÛG ‘ ó¡©dG á∏jƒ£dG É¡JÈNh


;πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æeh ∫Éª©dG äÉª¶æeh


¢û«©j »àdG øcÉeC’G ‘ ∞FÉXh ≥∏Nh ≥FÓdG πª©dG èeÉfôH õjõ©J ¤EG áLÉ◊G √QÉÑàYG ‘ ™°†j Éªc


;á«dhódG πª©dG áª¶æŸ »ŸÉ©dG ádÉª©dG èeÉfôH ‘ ¬«∏Y ó«cCÉàdG iôL Ée ƒëf ≈∏Y ¢SÉædG É¡«a


á∏°üdG äGP á°ü°üîàŸG ä’ÉcƒdGh IóëàŸG ·CÓd Iôé¡dG á£°ûfCGh èeGôH √QÉÑàYG ‘ òNCÉjh


;Iôé¡∏d á«dhódG áª¶æŸGh


áæé∏dGh áŸƒ©∏d »YÉªàL’G ó©ÑdÉH á«æ©ŸG á«ŸÉ©dG áæé∏dG øe áeó≤ŸG äÉªgÉ°ùŸÉH kÉª∏Y òNCÉjh


;á«dhódG Iôé¡dÉH á«æ©ŸG á«ŸÉ©dG


á£°ûfCG ¿CÉ°ûH 1977 ΩÉY ‘ AGÈî∏d kÉ«KÓK kÉYÉªàLG äó≤Y á«dhódG πª©dG áª¶æe ¿CÉH ôcòj PEGh


;Iôé¡dG ∫É› ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG áª¶æŸG


OÉæà°S’ÉH 2004 ΩÉY ‘ ‹hódG πª©dG ô“DƒŸ Ú©°ùàdGh á«fÉãdG IQhódG ‘ áeÉY á°ûbÉæÃ ™∏£°VG óbh


 ¿ƒæ©ŸG ¢SOÉ°ùdG ôjô≤àdG Aƒ°V ‘ ∂dPh á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég AGREG πeÉμàe è¡f ¤EG∫OÉY è¡f ƒëf


»ŸÉY OÉ°üàbG ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏dQGô≤d  ´ÉªLE’ÉH ô“DƒŸG OÉªàYG øY á°ûbÉæŸG √òg äôØ°SCG óbh
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Ëó≤J


øjôLÉ¡ŸG Ú∏eÉ©∏d πªY á£N ò«ØæàH áfƒμŸG É¡JÉÄ«gh á«dhódG πª©dG áª¶æe ¤EG õYƒJ äÉLÉàæà°SGh


;iôNC’G á∏°üdG äGP á«dhódG äÉª¶æŸG ™e ácGô°ûdÉH


Oó©àe QÉWEG ™°Vh πª°ûJ ‹hódG πª©dG ô“Dƒe É¡MÎ≤j »àdG πª©dG á£N ¿CG √QÉÑàYG ‘ ™°†j PEGh


¥ƒ°S äÉLÉ«àMG »YGôj á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég AGREG ¥ƒ≤◊G ≈∏Y ºFÉb è¡f πLCG øe Ωõ∏e ÒZ ±GôWC’G


äGAGôLE’G øY kÓ°†a Iôé¡dG ¿CÉ°ûH á°UÉÿG É¡JÉ°SÉ«°S ™°Vh ‘ ∫hódG ™«ª÷ …OÉ«°ùdG ≥◊Gh πª©dG


á∏°üdG äGP ∑ƒμ°üdG øe ∂dP ÒZh ™°ShCG ¥É£f ≈∏Y á«dhódG πª©dG ÒjÉ©e ≥«Ñ£àH á≤∏©àŸG á∏°üdG äGP


;øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d


áª¶æe ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J ¤EG kÉ°†jCG ±ó¡j Ωõ∏ŸG ÒZ ±GôWC’G Oó©àŸG QÉWE’G ¿CG √QÉÑàYG ‘ ™°†jh


»àdG ¿hÉ©àdG ábÓY ¥É«°S ‘ ¢UÉN ¬LƒHh á∏°üdG äGP á«dhódG äÉª¶æŸG øe ÉgÒZh á«dhódG πª©dG


¥É°ùJ’G IOÉjõd πª©dG á£N õjõ©J π«Ñ°S ‘ á«ª«∏bE’G äÉª¶æŸGh Iôé¡dÉH »æ©ŸG ∞«æL ≥jôa ™e É¡ª«≤J


;á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡H á≤∏©àŸG á«dhódG äÉ°SÉ«°ùdG ÚH Éª«a


á«dhódG πª©dG áª¶æŸ ±GôWC’G Oó©àŸG QÉWE’ÉH ¬«dEG QÉ°ûj ób …òdG ‹ÉàdG QÉWE’G ≈∏Y ∂dòH ≥aGƒj


Iôég AGREG ¥ƒ≤◊G ≈∏Y ºFÉb è¡f πLCG øe áeõ∏e ÒZ äGOÉ°TQEGh ÇOÉÑe ,á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH


‘ AÉ°†YC’G ∫hódG äÉeƒμM ƒYójh ‹hódG πª©dG Öàμe IQGOEG ¢ù∏› √óªàYG …òdG ,á∏eÉ©dG …ójC’G


äGP á«dhódG äÉª¶æŸG øY kÓ°†a ∫Éª©dG äÉª¶æeh πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æeh á«dhódG πª©dG áª¶æe


.É¡eGÎMGh ¬JÉjƒàÙ èjhÎdG ¤EG á∏°üdG
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áeqó≤e


(1¿Gó∏H º¶©e ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ ÉgôKCG ∫É£j áeÉg á«ŸÉY ádCÉ°ùe á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég πã“


…ójC’G Iôég ójGõJ ‘ ÉªgÒKCÉJ ≈∏éàj ¿Éà«°ù«FQ ¿ÉJƒb Ωƒ«dG πª©dG ¥ƒ°S ‘ ô¡¶Jh .⁄É©dG


Ö©°üj hCG º¡fGó∏H ‘ kÓªY πª©dG ø°S ‘ ¿hÒãc ¢UÉî°TCG ¬«a óéj ’ …òdG âbƒdG ‘h .á∏eÉ©dG


iôNCG ¿Gó∏H ÊÉ©J ºgô°SCG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh º¡°ùØfCG ádÉYE’ »Øμj ºFÓe πªY ≈∏Y Qƒã©dG º¡«∏Y


iôNC’G πeGƒ©dG πª°ûJh .É¡JGOÉ°üàbG øe áØ∏àfl äÉYÉ£b ‘ ôZGƒ°T AπŸ ∫Éª©dG ‘ ¢ü≤f øe


πNGO QƒLC’G Iƒéa ´É°ùJGh á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G äÉeRC’Gh ‘Gô¨ÁódG ƒªædG


kÉ«©°S Ohó◊G ÈY ácô◊G äOGORG ∂dòd áé«àfh .É¡æ«H Éª«ah áeó≤àŸG ¿Gó∏ÑdGh á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG


‘ ¬«∏Y ¿Éc ÉªY IÒÑc IOÉjR πªY øY kÉãëH äGôLÉ¡ŸG AÉ°ùædG OóY OGRh πªY ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¤EG


.áaÉc øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG OóY ∞°üf ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ πã“ ICGôŸG ¿CG óM ¤EG »°VÉŸG


(2øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d á∏°SôŸG ¿Gó∏ÑdG ≈∏Y IÒãc óFGƒØH á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég Oƒ©J ¿CG øμÁh


π°UC’G ¿Gó∏H óYÉ°ùJ ¿CG É¡æμÁ Éªc .º¡°ùØfCG ∫Éª©dG øY kÓ°†a AGƒ°S óM ≈∏Y º¡d á∏Ñ≤à°ùŸGh


∫hó∏d …OÉ«°ùdG ≥◊ÉH ±GÎY’G πX ‘h .á«ªæàdGh …OÉ°üàb’G ƒªædG ‘ AGƒ°ùdG ≈∏Y ó°ü≤ŸGh


√ÉÑàf’G AÉYÎ°SG á«ªgC’G øe ¿EÉa Iôé¡dGh á∏eÉ©dG …ójC’G ∫É› ‘ á°UÉÿG É¡JÉ°SÉ«°S ™°Vh ‘


á©LÉf IQGOEG á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég IQGOE’ á∏eÉ°Th á≤°ùàe á«æWh äÉ°SÉ«°S OÉªàYG IQhô°V ¤EG


»àdG õ««ªàdG ä’ÉMh IOó©àŸG ÇhÉ°ùª∏d ¢UÉN ΩÉªàgG AÓjEG »¨Ñæjh .øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉª◊h


¤EG ±É°†jh .ôLÉ¡ŸG ™°Vhh ¥ô©dGh ¢ùæ÷G ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG É¡¡LGƒj Ée kGÒãc


á«dÉ©ØH á«æWƒdG Ohóë∏d IôHÉ©dG ∫Éª©dG ácôëH á∏°üàŸG πFÉ°ùª∏d …ó°üàdG Qò©àj ¬fCG ∂dP


∫É› ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdG ¿ƒμj ¿CG øμÁ Éæg øeh .øjôNB’G øY ∫õ©Ã ¿Gó∏ÑdG ±ô°üàJ ÉeóæY


 .á«æWƒdG ídÉ°üŸG IÉYGôŸ kGó«Øe á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég IQGOEG


 (3äÉLÉàæà°S’Gh QGô≤dG PÉØfEG ¤EG Ωõ∏ŸG ÒZ ±GôWC’G Oó©àŸG á«dhódG πª©dG áª¶æe QÉWEG …ODƒjh


‹hódG πª©dG ô“Dƒe ÉgóªàYG »àdG »ŸÉY OÉ°üàbG ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG πLCG øe ∫OÉY è¡f ¿CÉ°ûH


 :»∏j Ée ≈∏Y äÉLÉàæà°S’G øe 23 Iô≤ØdG ¢üæJh .2004 ΩÉY ‘ Ú©°ùàdGh á«fÉãdG ¬JQhO ‘
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áeqó≤e


äÉÄ«¡dG â≤ØJG ,á«∏YÉa ÌcCG ¿ƒμJ á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡d äÉ°SÉ«°S ™°Vh ∫É› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG IóYÉ°ùe ≈∏Y kÉ°UôM


á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég AGREG ¥ƒ≤◊G ≈∏Y ºFÉb è¡f πLCG øe Ωõ∏e ÒZ ±GôWC’G Oó©àe QÉWEG ™°Vh ≈∏Y á«KÓãdG áfƒμŸG


»gh ,É¡«∏Y óªà©jh á«dÉàdG ô°UÉæ©dG øe QÉWE’G Gòg óªà°ùj ±ƒ°Sh .á«æWƒdG πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMG ¿ÉÑ°ù◊G ‘ òNCÉj


á«eGôdGh áægGôdG äÉMÎ≤ŸGh á«dhódG Iôé¡dG ‘ á©dÉ°†dG ¿Gó∏ÑdG ‘ äÉ°SQÉªŸG π°†aCGh äÉ°SÉ«°ùdG øY áMÉàŸG äÉeƒ∏©ŸG


1998 ΩÉ©d á«dhódG πª©dG áª¶æe ¿ÓYEGh á∏°üdG äGP á«dhódG πª©dG ÒjÉ©eh Iôé¡dG øe ájOÉ°üàb’G ™aÉæŸG õjõ©J ¤EG


.(1 ≥aôŸG ô¶fG) .á∏°üdG äGP á«dhódG ∑ƒμ°üdG øe ∂dP ÒZh ,¬à©HÉàeh πª©dG ‘ á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊Gh ÇOÉÑŸG ¿CÉ°ûH


,(á©LGôe) øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á«bÉØJG øe á«°SÉ°SC’G ÇOÉÑŸG ¢UÉN ¬LƒH ≈YGôJ ¿CG »¨Ñæjh


(143 ºbQ) 1975 ,(á«∏«ªμJ ΩÉμMCG) øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á«bÉØJGh (97 ºbQ) 1949


Éª¡eGÎMG »¨Ñæ«a ¿Éà«bÉØJ’G ¿ÉJÉg âbó°U GPEGh .151 ºbQh 86 ºbQ Úà≤aôŸG Úà«°UƒàdGh


.πeÉμdÉH


(4Iôé¡d áeõ∏e ÒZ äGOÉ°TQEGh ÇOÉÑe á«dhódG πª©dG áª¶æŸ ±GôWC’G Oó©àŸG QÉWE’G πª°ûjh


Iôég äÉ°SQÉªŸ ¢VGô©à°SGh ™«ªŒ á«∏ªY øY kÓ°†a á©°Sƒe çƒëH IôªK ƒgh .á∏eÉ©dG …ójC’G


∑ƒμ°üdG ‘ IOQGƒdG ÇOÉÑŸG øe QÉWE’G Gòg óªà°SG óbh .⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ á∏eÉ©dG …ójC’G


èeÉfÈdG ∂dP ‘ ÉÃ äÉ°SÉ«°ùdG ¿CÉ°ûH á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äGOÉ°TQE’Gh á∏°üdG äGP á«dhódG


ÇOÉÑŸG PÉØfEG ¤EG Ú«YÉªàL’G AÉcô°ûdGh äÉeƒμ◊G »YóJh .Iôé¡dG IQGOE’ ‹hódG


QÉ°ûjh .äÉ°SQÉªŸG π°†aCG øY á∏ãeCG ÊÉãdG ≥aôŸG ‘ QÉWE’G øª°†àjh .¬«a IOQGƒdG äGOÉ°TQE’Gh


ôKDƒJ hCG QÉWE’G ΩÉμMCG ó«≤J ’h .ÇOÉÑŸÉH »∏j Éª«a ÇOÉÑŸÉH á∏°üàŸG á∏°üdG äGP ∑ƒμ°üdG ¤EG


äÉ«bÉØJG øe á«bÉØJG …CG ≥jó°üJ øY áªLÉædG äÉeGõàd’G ‘ ∂dP ±ÓN ≈∏Y ¢üæj ⁄ Ée


äÉª¶æe ¤EGh äÉeƒμ◊G ¤EG á«∏ªY äGOÉ°TQEG Ëó≤àd ¢ü°üfl ƒ¡a á«dhódG πª©dG áª¶æe


á«æWƒdG äÉ°SÉ«°ùdG ò«ØæJ õjõ©Jh á«ªæàdÉH ≥∏©àj Éª«a ∫Éª©dG äÉª¶æeh πª©dG ÜÉë°UCG


iôNC’G ±GôWC’G ¬Lƒj ¿CG kÉ°†jCG QÉWE’G Gò¡d øμÁh .á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡H á≤∏©àŸG á«dhódGh


.á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég πFÉ°ùÃ á«æ©ŸG


(5¤EG ±GôWC’G Oó©àŸG QÉWE’G »eôj ,™«ªé∏d ≥FÓdG πª©dG õjõ©àH ΩGõàdÓd ™°ShC’G ¥É«°ùdG ‘h


Öàμeh á«dhódG πª©dG áª¶æŸ á«KÓãdG äÉÄ«¡dG πNGO IQƒ°ûŸG IOÉjRh ¿hÉ©àdG ô°UGhCG ó«WƒJ


äÉ°SÉ«°S ò«ØæJ ‘ É¡JóYÉ°ùeh iôNCG á«dhO äÉª¶æe ™e ácGô°ûdÉHh É¡æ«H Éª«ah ‹hódG πª©dG


¥ƒ≤◊ÉH á≤∏©àŸG ∂∏J ∂dP ‘ ÉÃ á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH á«dÉ©ØdG øe ÈcCG Qó≤H º°ùàJ


 .øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªMh ΩGóîà°S’Gh
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≥FÓdG πª©dG `` k’hCG


(G) .1∂dP ‘ ÉÃ πª©dG ø°S ‘ ºg ø‡ AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ™«ª÷ áMÉàŸG ¢UôØdG õjõ©J »¨Ñæj


IGhÉ°ùŸGh ájô◊G ÉgOƒ°ùJ ±hôX ‘ èàæeh ≥F’ πªY ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG


.á«fÉ°ùfE’G áeGôμdGh øeC’Gh


(Ü)øe ™«ªé∏d ¢UôØdG ôaGƒJ õjõ©J ≈∏Y á«dhódG πª©dG áª¶æŸ ≥FÓdG πª©dG èeÉfôH πª©j


πª©dG ‘ á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊ÉH ±GÎY’Gh ájôëH É¡∏ª©d á∏eÉ©dG …ójC’G QÉ«àNG πLCG


ájô°SC’Gh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«°SÉ°SC’G º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd πNO ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh


∫Éª©∏d á«YÉªàL’G ájÉª◊G øe ºFÓe iƒà°ùe ÒaƒJ ‘ º¡°ùjh º¡JÉ«dhDƒ°ùÃ AÉaƒdGh


.ºgô°SCG OGôaC’h


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG øjQƒcòŸG øjCGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1``1øjCGóÑª∏d kÉ≤ah èàæeh ≥F’ πªY ≥∏N É¡fCÉ°T øe á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG äÉ°SÉ«°S ò«ØæJh ™°Vh


;QÉWE’G Gòg øe (Ü) h (CG)1


2``1.»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y »ŸÉ©dG ádÉª©dG èeÉfôH ò«ØæJ ºYO
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‹hódG ¿hÉ©à∏d áeRÓdG Ö«dÉ°SC’G  - kÉ«fÉK


 á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH


 .2¿hÉ©àdÉH ∫Éª©dG äÉª¶æeh πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æe ™e QhÉ°ûàdÉH äÉeƒμ◊G Ωõà∏J ¿CG »¨Ñæj


πª©dG πLCG øe Iôé¡dG õjõ©àd ‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Y1äÉeƒμ◊G πª©J ¿CG »¨Ñæj Éªc .


äÉ°SÉ«°S ÚH ¥É°ùJ’G õjõ©àd á«dhódG πª©dG áª¶æe ™e ∫Éª©dGh πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æeh


IOQGƒdG äGOÉ°TQE’G ¢SÉ°SCG ≈∏Y »ª«∏bE’Gh ‹hódG øjó«©°üdG ≈∏Y  á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég


iôNC’G á∏°üdG äGP á«dhódG äÉª¶æŸG ™e QGƒ◊G õjõ©àH áª¶æŸG Ωƒ≤J ¿CG »¨Ñæjh .√ÉfOCG


±GôWC’G Oó©àŸG QÉWE’G ¤EG OÉæà°S’ÉH á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég AGREG ≥°ùæe è¡f ™°Vh ±ó¡H


 .á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH á«dhódG πª©dG áª¶æŸ Ωõ∏ŸG ÒZ


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG QƒcòŸG CGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-2…ójC’G Iôég πFÉ°ùe ¿CÉ°ûH áeƒμM πc πNGOh äÉeƒμ◊G ÚH Éª«a äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ á«ªæJ


;á∏eÉ©dG


2-2AÉcô°ûdG ™e QhÉ°ûàdÉH á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég á°SÉ«°S ¿CÉ°ûH ¿hÉ©àdGh ‹hO »eƒμM QGƒM áeÉbEG


;øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG äÉª¶æeh ÊóŸG ™ªàÛGh Ú«YÉªàL’G


3-2ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ÚH ,kÉÑ°SÉæe ∂dP ¿ƒμj Éªã«M ,±GôWC’G IOó©àŸGh á«FÉæãdG äÉbÉØJ’G õjõ©J


∫ƒÑ≤dG äGAGôLEG π«Ñb øe á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡d áØ∏àıG ÖfGƒé∏d ió°üàJ »àdG π°UC’Gh


äÉgÉŒ’G ∂dP ‘ ÉÃ IOƒ©dGh êÉeóf’G äÉ°SÉ«°Sh Iô°SC’G πª°T ⁄ äÉfÉμeEGh äÉ≤aóàdGh


;Ú°ùæ÷ÉH á°UÉÿG


 .86 ºbQ á«°UƒàdGh (10 IOÉŸG) 97 ºbQ á«bÉØJE’G (1
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 á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH ‹hódG ¿hÉ©à∏d áeRÓdG Ö«dÉ°SC’G


4-2πª©dG ¢Uôa ójõJ hCG í«àJ »àdG èeGÈdGh ™jQÉ°ûŸG ¤EG áeó≤ŸG á«FÉ‰E’G IóYÉ°ùŸG IOÉjR


;á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ‘ πLôdGh ICGôŸG πLCG øe ≥FÓdG


5-2;±GôWC’G IOó©àŸGh á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y á«KÓãdG äGQhÉ°ûª∏d äÉ«dBG ™°Vh


6-2ó°ü≤ŸGh π°UC’G ¿Gó∏H ‘ ∫Éª©dG äÉª¶æe ÚH ±GôWC’G IOó©àŸGh á«FÉæãdG äÉbÉØJ’G õjõ©J


;É¡«a ájƒ°†©dG π≤fh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ≈∏Y ¢üæJ »àdG


7-2‘ ÉÃ á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ∫É› ‘ IóFGQ ádÉch É¡Ø°UƒH á«dhódG πª©dG áª¶æe QhO õjõ©J


á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég πFÉ°ùÃ á«æ©ŸG á«dhódG hCG á«ª«∏bE’G äÉÄ«¡dG ™e É¡fhÉ©J QÉWEG ‘ ∂dP


.Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe IQƒ°üH AGƒ°S
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á«ŸÉ©dG ±QÉ©ŸG IóYÉb  `` kÉãdÉK


.3á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég äÉ°SÉ«°S ™°Vƒd áÑ°ùædÉH á«ªgCG äÉeƒ∏©ŸGh ±QÉ©ŸG Ö°ùàμJ


.É¡≤«Ñ£Jh É¡©ª÷ ájƒdhCG AÓjEG »¨Ñæj ∂dòdh É¡ª««≤Jh Égò«ØæJh É¡JÉ°SQÉ‡h


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG QƒcòŸG CGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-3É¡∏«∏–h á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡H ≥∏©àJ äÉfÉ«H ™ªL ∫É› ‘ É¡∏cÉ«gh áeƒμ◊G IQób Ú°ù–


äÉ°SÉ«°ùdG ≈∏Y É¡≤«Ñ£Jh äÉfÉ«ÑdG øe ÉgÒZh ¢ùæ÷G Ö°ùëH áØæ°üe äÉfÉ«H ∂dP ‘ ÉÃ


;¿CÉ°ûdG Gòg ‘


2-3øY ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡H á≤∏©àŸG äÉfÉ«Ñ∏d ‹hódG ∫OÉÑàdG Ò°ù«Jh ™«é°ûJ


;á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH á«dhódG äÉfÉ«ÑdG IóYÉb ‘ ΩÉ¡°SE’G ≥jôW


3-3Iôé¡dG ÒKCÉJ ∂dP ‘ ÉÃ á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég πFÉ°ùe ¿CÉ°ûH ájQÉ÷G çƒëÑdG ºYOh õjõ©J


;çƒëÑdG √òg ô°ûfh ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ‘ Iôé¡dG äÉªgÉ°ùe øY kÓ°†a π°UC’G ¿Gó∏H ‘


4-3;±GôWC’G Oó©àŸGh »FÉæãdG Újƒà°ùŸG ≈∏Y πª©dG ¥ƒ°S ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ IOÉjR


5-3 .á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ∫É› ‘ Ió«÷G äÉ°SQÉªŸG äÉØ°UGƒe ∫OÉÑJh ™ªL ‘ QGôªà°S’G
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á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ‘ ádÉ©ØdG IQGOE’G  - kÉ©HGQ


 .4Iôég IQGOEG ¤EG á«eGôdG á°UÉÿG É¡JÉ°SÉ«°S ™°Vh ‘ …OÉ«°ùdG É¡≤ëH ∫hódG ™«ªL ™àªàJ


á«dhódG ∑ƒμ°üdG øe ÉgÒZh á«dhódG πª©dG ÒjÉ©e …ODƒJ ¿CG »¨Ñæjh .á∏eÉ©dG …ójC’G


ádÉ©ah á≤°ùàe äÉ°SÉ«°ùdG √òg π©L ‘ kÉeÉg kGQhO ,AÉ°†àb’G óæY ,äGOÉ°TQE’G øY kÓ°†a


ádOÉYh2.


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG QƒcòŸG CGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-4Iôé¡d ádÉ©ØdG IQGOE’G πLCG øe Égò«ØæJh áaÉØ°Th á≤°ùàeh á∏eÉ°Th áμ°SÉªàe äÉ°SÉ«°S ™°Vh


¿Gó∏H ≈∏Yh ºgô°SCG OGôaCGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ªL ≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©j ƒëf ≈∏Y á∏eÉ©dG …ójC’G


;ó°ü≤ŸGh π°UC’G


2-4øe ÉgÒZh á∏eÉ©dG …ójC’G äÉ°SÉ«°Sh á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég äÉ°SÉ«°S ÚH ¥É°ùJ’G ¿Éª°V


¥É£ædG á©°SGƒdG ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G QÉKB’ÉH ±GÎY’G ∫É› ‘ á«æWƒdG äÉ°SÉ«°ùdG


IQÉàıGh áéàæŸGh á∏eÉμdG ádÉª©dGh ™«ªé∏d ≥FÓdG πª©dG õjõ©J á«¨Hh á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡d


;ájôëH


3-4¿CÉ°ûH ±GôWC’G IOó©àeh á«ª«∏bEG ,kÉÑ°SÉæe ∂dP ¿ƒμj Éªã«Mh ,á«æWh äÉ°SÉ«°S ò«ØæJh ™°Vh


á«dhódG ∑ƒμ°üdG øe ÉgÒZh á«dhódG πª©dG ÒjÉ©Ã É¡©«ªL ó°TÎ°ùJ á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég


;øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dÉH á≤∏©àŸG ±GôWC’G IOó©àŸG äÉbÉØJ’Gh á∏°üdG äGP


4-4∫Éª©dG äÉÄa ¢†©H É¡¡LGƒJ »àdG á°UÉÿG ∞©°†dG øWGƒŸ …ó°üàdG øª°†J äÉ°SÉ«°S ò«ØæJ


;Ú«eÉ¶ædG ÒZ ∫Éª©dG ∂dP ‘ ÉÃ øjôLÉ¡ŸG


ºbQ) 1949 ,(á©LGôe) øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á«°UƒJh ;(97 ºbQ) 1949 ,(á©LGôe) øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á«bÉØJG (2


á«bÉØJGh ;(151 ºbQ) 1975 ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á«°UƒJh ;(143 ºbQ) 1975 ,(á«∏«ªμJ ΩÉμMCG) øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á«bÉØJGh ;(86


.(122 ºbQ) 1964 ,ádÉª©dG á°SÉ«°S
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á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ‘ ádÉ©ØdG IQGOE’G


5-4äÓμ°ûe ∫hÉæàJ ¿CGh Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég äÉ°SÉ«°S »YGôJ ¿CG ¿Éª°V


;Iôé¡dG á«∏ªY ‘ É¡¡LGƒJ Ée kGÒãc »àdG äGRhÉéàdGh ICGôŸG


6-4IQGOEGh É¡∏«°üØJh äÉ°SÉ«°ùdG áZÉ«°U ‘ »°SÉ°SCG QhO AGOC’ πª©dG äGQGRƒd á°UôØdG áMÉJEG


;á∏eÉ©dG …ójC’Gh πª©dG á°SÉ«°S äGQÉÑàYG IÉYGôe ¿Éª°†d á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¬«LƒJh


7-4Iôé¡H á«æ©ŸG äÉÄ«¡dGh äÉ£∏°ùdGh äGQGRƒdG ÚH Éª«a QhÉ°ûàdGh ≥«°ùæàdG ¿Éª°†d á«dBG ™°Vh


;á∏eÉ©dG …ójC’G


8-4äGQó≤dGh äÉ°UÉ°üàN’G äGQGRƒdG √òg πNGO IOóÙG äÉ«dB’Gh πcÉ«¡∏d ôaGƒàj ¿CG ¿Éª°V


Éªã«M ,É¡«a ÉÃ Égò«ØæJh É¡àZÉ«°Uh á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡H ≥∏©àJ äÉ°SÉ«°S ™°Vƒd áeRÓdG


;øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG º¡J »àdG πFÉ°ùŸG πLCG øe á°UÉN IóMh AÉ°ûfEG ,øμeCG


9-4ò«Øæàd áeRÓdG OQGƒŸG øe ÉgÒZh á«aÉμdG á«dÉŸG OQGƒŸG á∏°üdG äGP äGQGRƒ∏d ìÉàj ¿CG ¿Éª°V


;á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég äÉ°SÉ«°S


10-4¿CÉ°ûH ∫Éª©dG äÉª¶æeh πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æe IQÉ°ûà°SG ¿Éª°†d á«KÓK äGAGôLEG ™°Vh


.É¡FGQBG IÉYGôeh á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég πFÉ°ùe


.5™e á«eÉ¶ædG á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡H íª°ùJ »àdG πFÉ°SƒdG á«ªæJ á«fÉμeEG ‘ ô¶ædG »¨Ñæj


á«aGô¨ÁódG äÉgÉŒ’Gh πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMG IÉYGôe3.


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG QƒcòŸG CGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-5ÉjÉ°†b »YGôJ πª©dG ¥ƒ°ùd á«Yƒ°Vƒeh áª¶àæe äÓ«∏– AGôLEG πLCG øe πcÉ«gh º¶f AÉ°ûfEG


:»∏j Ée πª°ûJh Ú°ùæ÷G


1-1-5É¡HÉÑ°SCGh á∏eÉ©dG …ójC’G ‘ ¢ü≤ædG øWGƒŸ á«ª«∏bE’Gh á«æ¡ŸGh á«YÉ£≤dG OÉ©HC’G


;ádÉª©dG ¢Vô©H á∏°üdG äGP πFÉ°ùŸGh


2-1-5‘ ÉÃ AGƒ°ùdG ≈∏Y ó°ü≤ŸGh π°UC’G ¿Gó∏H ‘ Iô¡ŸG ∫Éª©dG ‘ ¢ü≤ædG øWGƒe


;º«∏©àdGh áë°üdG ÉYÉ£bh áeÉ©dG äÉYÉ£≤dG ∂dP


.151 ºbQh 86 ºbQ ¿Éà«°UƒàdGh 143 ºbQh 97 ºbQ ¿Éà«bÉØJ’G (3
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á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ‘ ádÉ©ØdG IQGOE’G


3-1-5ƒªædGh ø°ùdG ‘ Ωó≤àdG Éª«°S ’h ,á«aGô¨ÁódG äÉgÉŒÓd πLC’G πjƒ£dG ôKC’G


;É¡«∏Y Ö∏£dGh á∏eÉ©dG …ójC’G øe ¢Vô©dG ‘ ,‘Gô¨ÁódG


2-5¢SÉ°SCG ≈∏Y º¡àeÉbEGh º¡eGóîà°SGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ∫ƒÑb ≈∏Y ≥Ñ£J áaÉØ°T äÉ°SÉ«°S ™°Vh


;πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMG É¡«a ÉÃ áë°VGh ÒjÉ©e


3-5øY øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ácôM Ò°ù«àd ,kÉÑ°SÉæe ∂dP ¿ƒμj Éªã«M ,äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°S ™°Vh


;±GôWC’G IOó©àe hCG á«ª«∏bEG hCG á«FÉæK äÉbÉØJG ΩGôHEG ≥jôW


4-5;á«ª«∏bEG êÉeófG º¶f QÉWEG ‘ á∏eÉ©dG …ójC’G ∑GôM õjõ©J


5-5á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸG CGóÑŸ º¶ædG ΩGÎMGh πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àM’ áàbDƒŸG πª©dG º¶f á«Ñ∏J ádÉØc


‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG ¥ƒ≤◊ÉH áàbDƒŸG º¶ædG ‘ ∫Éª©dG ™àªàj ¿CGh Ú«æWƒdG ∫Éª©dGh øjôLÉ¡ŸG ÚH


.QÉWE’G Gòg øe 9h 8 øjCGóÑŸG


 .6√õjõ©J »¨Ñæjh á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡d áª«∏°S á°SÉ«°S ™°Vƒd »°SÉ°SCG ôeCG »YÉªàL’G QGƒ◊G


√ò«ØæJh4.


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG QƒcòŸG CGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-6¿CÉ°ûH QhÉ°ûàdG ¿Éª°V ¤EG »eôJ »YÉªàL’G QGƒ◊ÉH á°UÉN á«æWh äGAGôLEG õjõ©J hCG ™°Vh


Ëó≤Jh á«Ø«≤ãJ OGƒeh èeGôH OGóYEG ¿CÉ°ûH ∂dP ‘ ÉÃ á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ÖfGƒL ™«ªL


πª©dG πLCG øe Iôé¡dG ¤EG ¿ƒ©∏£àj øjòdG ∂ÄdhCGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¤EG IóYÉ°ùŸGh äÉeóÿG


;áØ∏àfl äÉLÉ«àMG º¡d ¿ƒμJ ób øjòdGh AGƒ°ùdG ≈∏Y k’ÉLQh kAÉ°ùf


2-6á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äÉjóàæŸG ‘ ∫Éª©dG äÉª¶æeh πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æe ácQÉ°ûe Ò°ù«J


QhÉ°ûJ äGAGôLEG ™°Vh ≥jôW øY ∂dP ‘ ÉÃ äÉjóàæŸG øe ÉgÒZh á∏°üdG äGP á«æWƒdGh


;»KÓK


3-6»àdG á«∏ª©dG äÉjóëàdGh ¢UôØdG ¿CÉ°ûH πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æe ™e QhÉ°ûàdGh QGƒ◊G õjõ©J


;ÖfÉLC’G ∫Éª©dG ΩGóîà°SG ‘ É¡¡LGƒJ


πª©dG ÒjÉ©e) á«KÓãdG äGQhÉ°ûŸG á«bÉØJGh ;(Ü)14h (`g)12h (CG)12h 7h 4h 2-2 OGƒŸG) 143 ºbQ á«bÉØJ’G (4


14h 9h (1)7h (Ü)6h 4 äGô≤ØdG) 151  ºbQ á«°UƒàdGh ;(19h 2-4 ¿ÉJô≤ØdG) 86 ºbQ á«°UƒàdGh ;(144 ºbQ) 1976 ,(á«dhódG


.(29h (2)25h
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á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ‘ ádÉ©ØdG IQGOE’G


4-6á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég É¡Mô£J á°UÉN πZGƒ°T ¿CÉ°ûH ∫Éª©dG äÉª¶æe ™e QhÉ°ûàdGh QGƒ◊G õjõ©J


;øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¤EG IóYÉ°ùŸG Ëó≤J ‘ ÉgQhOh


5-6 .äGQhÉ°ûŸGh QGƒ◊G ‘ AGƒ°ùdG ≈∏Y AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG øe øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ∑Gô°TEG


 .7¿CÉ°ûH øjôLÉ¡ŸG äÉ£HGQh ÊóŸG ™ªàÛG IQÉ°ûà°SG Ú«YÉªàL’G AÉcô°ûdGh äÉeƒμë∏d »¨Ñæj


.á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég á°SÉ«°S


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG QƒcòŸG CGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-7øjôLÉ¡ŸG äÉ£HGQh ÊóŸG ™ªàÛG äÉ£HGQ ójóëàH Ú«YÉªàL’G AÉcô°ûdG ÖfÉL ¤EG ΩÉ«≤dG


;ºYódGh QhÉ°ûàdG πLCG øe º¡gÉaQh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¥ƒ≤M Rõ©J »àdG


2-7äÉ£HGQh ÊóŸG ™ªàÛG äÉ£HGQh Ú«YÉªàL’G AÉcô°ûdG ÚH »μÑ°ûdG §HôdG á«∏ªY ™«é°ûJ


 .øjôLÉ¡ŸG
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øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªM  `` kÉ°ùeÉN


 .8.º¡àjÉªMh º¡©°Vh øY ô¶ædG ¢†¨H øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ª÷ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M õjõ©J »¨Ñæj


‘ IOQGƒdG ¥ƒ≤◊Gh ÇOÉÑŸG øe IOÉØà°S’G øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ª÷ ¢UÉN ¬LƒH »¨Ñæjh


πª©dG ‘ á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊Gh ÇOÉÑŸG ¿CÉ°ûH 1998 ΩÉ©d á«dhódG πª©dG áª¶æe ¿ÓYEG


á«dhódG πª©dG áª¶æŸ ÊÉªãdG á«°SÉ°SC’G äÉ«bÉØJ’G ‘ áæ«ÑŸG ¬à©HÉàeh5¥ƒ≤M äÉ«bÉØJGh


 .IóëàŸG ·CÓd á∏°üdG äGP ¿É°ùfE’G


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG QƒcòŸG CGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-8¥ƒ≤M Rõ©J »àdG á«æWƒdG äÉ°SQÉªŸGh ÚfGƒ≤dG ≥Ñ£J ¿CG ¿Éª°†d »©°ùdG äÉeƒμë∏d »¨Ñæj


;á«æ©ŸG ±GôWC’G ™«ªL É¡eÎ– ¿CGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ªL ≈∏Y É¡«ª–h ¿É°ùfE’G


2-8‘ º¡JóYÉ°ùeh º¡JÉeGõàdGh á«fÉ°ùfE’G º¡bƒ≤M ¿CÉ°ûH øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d äÉeƒ∏©ŸG áMÉJEG »¨Ñæj


;º¡bƒ≤M øY ´ÉaódG


3-8ôaƒJ ¿CGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉª◊ ádÉ©a PÉØfEG äÉ«dBG äÉeƒμ◊G Ωó≤J ¿CG »¨Ñæj


;Iôé¡dÉH Ú«æ©ŸG Ú«eƒμ◊G ÚdhDƒ°ùŸG ™«ª÷ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘ ÖjQóàdG


4-8 :»∏j Ée πLCG øe ÉgPÉØfEGh É¡≤«Ñ£Jh äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ©jô°ûàdG OÉªàYG »¨Ñæj


1-4-8kÉ≤ah kAÉ°ùfh k’ÉLQ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ª÷ á«HÉ≤ædG ájô◊G ‘ ≥◊G πØc


á°SQÉ‡ ‘ äÉHÉ≤ædG ¤EG º¡eÉª°†fG óæY º¡≤M ádÉØch 87 ºbQ á«bÉØJÓd


,á«YÉª÷G á°VhÉØŸGh º«¶æàdG ≥M á«bÉØJGh ;(87 ºbQ) 1948 ,º«¶æàdG ≥M ájÉªMh á«HÉ≤ædG ájô◊G á«bÉØJG (5


IGhÉ°ùŸG á«bÉØJGh ;(105 ºbQ) 1957 ,…È÷G πª©dG AÉ¨dEG á«bÉØJGh ;(29 ºbQ) 1930 ,…È÷G πª©dG á«bÉØJGh ;(98 ºbQ) 1949


1973 ,ø°ù∏d ≈fOC’G ó◊G á«bÉØJGh ;(111 ºbQ) 1958 ,(áæ¡ŸGh ΩGóîà°S’G ‘) õ««ªàdG á«bÉØJGh ;(100 ºbQ) 1951 ,QƒLC’G ‘


.(182 ºbQ) 1999 ,∫ÉØWC’G πªY ∫Éμ°TCG CGƒ°SCG á«bÉØJGh ;(138 ºbQ)
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øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªM


º¡à£°ûfCG ÖÑ°ùH õ««ªàdG øe º¡d ájÉª◊G ÒaƒJh äÉª¶æŸG ∂∏J ‘ º¡ØFÉXh


πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æe IÉYGôe ¿Éª°Vh 98 ºbQ á«bÉØJÓd kÉ≤ah á«HÉ≤ædG


;¥ƒ≤◊G √ò¡d ∫Éª©dG äÉª¶æeh


2-4-8øjódG ájOƒÑY ∂dP ‘ ÉÃ …È÷G πª©dG ±hôX øe øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªM


øe iôNCG äÉÄa hCG Ú«eÉ¶ædG ÒZ ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á°UÉNh ô°ûÑdÉH QÉŒ’Gh


;±hô¶dG √ò¡d Ió°ûH Ú°Vô©ŸG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG


3-4-8™æeh 138 ºbQ á«bÉØJÓd kÉ≤ah πª©dG ‘ ∫ƒÑ≤dG ø°ùd ≈fOC’G ó◊G ΩGÎMG ¿Éª°V


¢üîj Éª«a …È÷G πª©dGh QÉŒ’G ∂dP ‘ ÉÃ ∫ÉØWC’G πªY ∫Éμ°TCG CGƒ°SCG


;182 ºbQ á«bÉØJÓd kÉ≤ah øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ∫ÉØWCGh øjôLÉ¡ŸG ∫ÉØWC’G


4-4-8 .áæ¡ŸGh ΩGóîà°S’G ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ó°V õ««ªàdG ∫Éμ°TCG CGƒ°SCG ≈∏Y AÉ°†≤dG


(CG) .9±ÓN ≈∏Y ¢üæj ⁄ Ée øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ≈∏Y á«dhódG πª©dG ÒjÉ©e ™«ªL ≥Ñ£æJ


á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡H á≤∏©àŸG á«æWƒdG º¶ædGh ÚfGƒ≤dG ó°TÎ°ùJ ¿CG »¨Ñæjh .∂dP


á«dhódG ∑ƒμ°üdG øe ÉgÒZh á∏°üdG äGP á«dhódG ÒjÉ©ŸÉH øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªëHh


.á∏°üdG äGP á«ª«∏bE’Gh


(Ü).‹hódG ¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y Ωƒ≤j kÉª«∏°S kÉ«fƒfÉb kÉ°SÉ°SCG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªM »°†à≤J


∫Éª©dG ájÉªëH á≤∏©àŸG á«æWƒdG äÉ°SÉ«°ùdGh ÚfGƒ≤dG Æƒ°üJ ÉeóæY ,äÉeƒμë∏d »¨Ñæjh


1949 ,(á©LGôe) øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á«bÉØJG øe á«°SÉ°SC’G ÇOÉÑŸÉH ó°TÎ°ùJ ¿CG øjôLÉ¡ŸG


Úà«°UƒàdGh (143 ºbQ) 1975 ,(á«∏«ªμJ ΩÉμMCG) øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á«bÉØJGh (97 ºbQ)


∫Éª©dG ÚH á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸÉH á≤∏©àŸG ∂∏J ¢UÉN ¬LƒHh 151 ºbQh 86 ºbQ Úà≤aôŸG


∫Éª©dG ™«ªL ájÉª◊ É«fO ÒjÉ©e ÒaƒJh Ú«eÉ¶ædG ÒZ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dGh Ú«æWƒdG


¿CÉ°ûH 1990 ΩÉ©d á«dhódG á«bÉØJ’G ‘ IOQGƒdG ÇOÉÑŸG ≈YGôJ ¿CG kÉ°†jCG »¨Ñæjh .øjôLÉ¡ŸG


»¨Ñæj äÉ«bÉØJ’G √òg âbó°U GPEGh .ºgô°SCG OGôaCGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG áaÉc ¥ƒ≤M ájÉªM


.πeÉμdÉH É¡≤«Ñ£J
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øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªM


(ê)πª©dG áª¶æŸ á∏°U äGP iôNCG ÒjÉ©Ã äÉ°SÉ«°ùdGh ÚfGƒ≤dG ó°TÎ°ùJ ¿CG kÉ°†jCG »¨Ñæjh


áeƒeC’G ájÉªMh »YÉªàL’G ¿Éª°†dGh πª©dG ¢û«àØJh ΩGóîà°S’G ä’É› ‘ á«dhódG


¥OÉæØdGh AÉæÑdGh áYGQõdG πãe äÉYÉ£b ‘h Úà«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdGh QƒLC’G ájÉªMh


ºYÉ£ŸGh6.


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG IQƒcòŸG ÇOÉÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-9∫Éª©dÉH á∏°üdG äGP á«dhódG ∑ƒμ°üdG øe ÉgÒZh á«dhódG πª©dG áª¶æe äÉ«bÉØJG IÉYGôe


ºbQh 97 ºbQ á«dhódG πª©dG áª¶æe äÉ«bÉØJG øe á«°SÉ°SC’G ÇOÉÑŸG ¢UÉN ¬LƒHh øjôLÉ¡ŸG


ºgô°SCG OGôaCGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ªL ¥ƒ≤M ájÉªM ¿CÉ°ûH 1990 ΩÉ©d á«dhódG á«bÉØJ’Gh 143


;É¡eÉμMCG ò«ØæJh É¡≤jó°üJ ‘ ô¶ædG ∂dP ±ÓNh É¡«∏Y ≥jó°üàdG óæY πeÉμdÉH É¡eGÎMGh


2-9πª©dG ÒjÉ©e ™«ªL ΩÉμMCG øe øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ªL ó«Øà°ùj ¿CG ¿Éª°†d ÒHGóJ OÉªàYG


;QÉWE’G Gòg øe 9h 8 øjCGóÑª∏d kÉ≤ah á∏°üdG äGP á«dhódG


3-9Ú«eÉ¶ædG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ÚH á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸG Rõ©J á«æWh äÉ°SÉ«°S ò«ØæJh OÉªàYG


¤EG ∫ƒ°UƒdGh á«æWƒdG πª©dG äÉ°SQÉ‡h ÚfGƒb å«M øe É¡àdÉØc ¤EG »eôJh Ú«æWƒdG ∫Éª©dGh


;97 ºbQ á«bÉØJÓd kÉ≤ah ájQÉ°ùdG á«YÉªàL’G ájÉª◊G ÒHGóJ


4-9™e á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸÉH ó∏ÑdG ‘ kÉfƒfÉb ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™àªàj ¿CG ¿Éª°†d ÒHGóJ OÉªàYG


áeóÿG ‘ ádƒ≤©e á«æeR IÎa AÉ°†b ó©H ÖjQóàdGh πª©dG ¢UôØH ≥∏©àj Éª«a Ú«æWƒdG ∫Éª©dG


ºbQ á«bÉØJÓd kÉ≤ah ôNBG πªY ≈∏Y Qƒã©∏d á«aÉc á«æeR IóÃ º¡∏ªY ¿Gó≤a óæY º¡d íª°ùj ¿CGh


;151 ºbQ É¡à«°UƒJh 143


;(19 ºbQ) 1925 ,(πª©dG çOGƒM øY ¢†jƒ©àdG) á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸG á«bÉØJG ,á∏°üdG á≤«KƒdG äÉ«bÉØJ’G øe (6


,QƒLC’G ájÉªM á«bÉØJGh ;(94 ºbQ) 1949 ,(áeÉ©dG Oƒ≤©dG) πª©dG •hô°T á«bÉØJGh ;(81 ºbQ) 1947 ,πª©dG ¢û«àØJ á«bÉØJGh


;(110 ºbQ) 1958 ,´QGõŸG á«bÉØJGh ;(102 ºbQ) 1952 ,(É«fódG ÒjÉ©ŸG) »YÉªàL’G ¿Éª°†dG á«bÉØJGh ;(95 ºbQ) 1949


;(122 ºbQ) 1964 ,á∏eÉ©dG …ójC’G á°SÉ«°S á«bÉØJGh ;(118 ºbQ) 1962 ,(»YÉªàL’G ¿Éª°†dG) á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸG á«bÉØJGh


á«bÉØJGh ;(131 ºbQ) 1970 ,QƒLCÓd É«fódG äÉjƒà°ùŸG ójó– á«bÉØJGh ;(129 ºbQ) 1969 ,(áYGQõdG) πª©dG ¢û«àØJ á«bÉØJGh


¥ƒ≤◊G ≈∏Y ®ÉØ◊G á«bÉØJGh ;(155 ºbQ) 1981 ,Úà«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdG á«bÉØJGh ;(149 ºbQ) 1977 ,¢†jôªàdÉH Ú∏eÉ©dG


áeÓ°ùdG á«bÉØJGh ;(161 ºbQ) 1985 ,á«æ¡ŸG áë°üdG äÉeóN á«bÉØJGh ;(157 ºbQ) 1982 ,»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ∫É› ‘


áeÓ°ùdG á«bÉØJGh ;(172 ºbQ) 1991 ,(ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG) πª©dG ±hôX á«bÉØJGh ;(167 ºbQ) 1988 ,AÉæÑdG ‘ áë°üdGh


,áYGQõdG ‘ áë°üdGh áeÓ°ùdG á«bÉØJGh ;(183 ºbQ) 2000 ,áeƒeC’G ájÉªM á«bÉØJGh ;(176 ºbQ) 1995 ,ºLÉæŸG ‘ áë°üdGh


 .(184 ºbQ) 2001
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øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªM


5-9…CG »°VÉ≤J πª©dG ó∏H ¿hQOÉ¨j øjòdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ª÷ ≥ëj ¿CG ¿Éª°†d ÒHGóJ OÉªàYG


á«æeR IÎa ,AÉ°†àb’G óæY ,∫Éª©dG íæÁ ¿CGh πª©dÉH ≥∏©àj Éª«a Oó°ùJ ⁄ äÉbÉ≤ëà°SG hCG QƒLCG


;IOó°ùŸG ÒZ QƒLC’G º¡d ™aóJ »μd ó∏ÑdG ‘ AÉ≤Ñ∏d ádƒ≤©e


6-9ó∏ÑdG ‘ AÉ≤ÑdÉH ºFGO ¢SÉ°SCG ≈∏Y Gƒ∏Ñb øjòdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d ìÉª°ùdG ¿Éª°†d ÒHGóJ OÉªàYG


;πª©dG øY ºgõéY ádÉM ‘


7-9á«dhódG ÒjÉ©ŸG ÚàbDƒŸG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¥ƒ≤M ≈∏Y á°VhôØŸG äGó««≤àdG RhÉéàJ ’CG ¿Éª°V


;á∏°üdG äGP


8-9á«YÉªàL’G º¶ædGh ÚfGƒ≤dGh πª©∏d á«æWƒdG äÉ©jô°ûàdG »£¨J ¿CG ¿Éª°†d ÒHGóJ OÉªàYG


á«dõæŸG áeóÿG ‘ ∫Éª©dG ∂dP ‘ ÉÃ QƒcòdGh çÉfE’G øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ªL á«æWƒdG


áeÓ°ùdGh QƒLC’Gh áeƒeC’G ájÉªMh π«¨°ûàdG ∫É› ‘ ¢UÉN ¬LƒHh iôNC’G áØ©°†à°ùŸG äÉÄØdGh


;á∏°üdG äGP á«dhódG πª©dG áª¶æe ∑ƒμ°üd kÉ≤ah πª©dG ±hôX øe ÉgÒZh Úà«æ¡ŸG áë°üdGh


9-9,Ú«eÉ¶ædG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d ôaƒà«d ±GôWC’G IOó©àe hCG á«ª«∏bEG hCG á«FÉæK äÉbÉØJG ‘ ΩGôHEG


»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ∫É› ‘ ÉjGõeh á«£¨J Ú«eÉ¶ædG ÒZ ∫Éª©∏d kÉªFÓe ∂dP ¿ƒμj ÉªÑ°ùMh


;»YÉªàL’G ¿Éª°†dG äÉ≤ëà°ùe πjƒ– á«fÉμeEG øY kÓ°†a


10-9º¡d Ú≤aGôŸG ºgô°SCG OGôaCGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d á«ë°üdG ájÉYôdG ÒaƒJ øª°†J ÒHGóJ OÉªàYG


∫Éª©dG IGhÉ°ùe øY kÓ°†a ÇQGƒ£dG ä’ÉM ‘ á«Ñ£dG ájÉYôdG ¢UôØH ´ÉØàf’G ≈fOCG óëch


Ëó≤J ¢üîj Éª«a ÚæWGƒŸG ™e á∏eÉ©ŸG ‘ º¡d Ú≤aGôŸG ºgô°SCG OGôaCGh Ú«eÉ¶ædG øjôLÉ¡ŸG


;á«Ñ£dG ájÉYôdG


11-9¿CGh º¶àæe ¢SÉ°SCG ≈∏Y Iô°TÉÑe ºgQƒLCG ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ≈°VÉ≤àj ¿CG øª°†J ÒHGóJ OÉªàYG


áeóÿG AÉ¡fEG óæY πeÉμdÉH ºgôLCG Oó°ùj ¿CGh ¿hDhÉ°ûj Éªc ºgQƒLCG ‘ ±ô°üàdG ájôëH Gƒ©àªàj


;á«æWƒdG äÉ°SQÉªŸGh ÚfGƒ≤∏d kÉ≤ahh á∏°üdG äGP á«dhódG πª©dG áª¶æe ∑ƒμ°U ™e kÉ«°û“


12-9øe á«∏ª©dGh á«fƒfÉ≤dG Úà«MÉædG øe øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ªL ó«Øà°ùj ¿CG øª°†J ÒHGóJ OÉªàYG


∂dP ‘ ÉÃ á«ë°üdG ájÉª◊Gh áeÓ°ùdÉH ≥∏©àj Éª«a Ú«æWƒdG ∫Éª©dG ™e á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸG


áYGQõdG ¢UÉN ¬LƒHh äÉYÉ£≤dGh ø¡ŸG ¢†©H ‘ áæ«©e ôWÉı …ó°üà∏d á«eGôdG ÒHGóàdG


,ICGôŸG É¡¡LGƒJ IOófi ôWÉfl á÷É©eh á«dõæŸG áeóÿGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdGh ºLÉæŸGh AÉæÑdGh


;πª©dG ¿Éμe ‘ äÉfÉμeE’G õjõ©J ,IQhô°†dG óæYh


13-9¿CG ¿Éª°Vh áª¶æe á£°ûfCG ¤EG º¶æŸG ÒZ OÉ°üàb’G á£°ûfCG πjƒ– ¤EG »eôJ ÒHGóJ OÉªàYG


Gòg øe 9h 8 øjCGóÑŸG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG ¥ƒ≤◊G øeh á£°ûfC’G √òg øe ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ó«Øà°ùj


;QÉWE’G







19


øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªM


14-9k’ÉLQ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d IOóÙG πZGƒ°ûdG ∫Éª©dGh πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æe êQóJ ¿CG »¨Ñæj


.»YÉªàL’G QGƒ◊Gh á«YÉª÷G á°VhÉØŸG äÉ«∏ªY ‘ kAÉ°ùfh


 .10øY QÉWE’G Gòg øe 9h 8 øjCGóÑŸG ‘ á∏°üØŸG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ªL ¥ƒ≤M ájÉªM »¨Ñæj


á«dhódG πª©dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«æWƒdG áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤dG PÉØfEGh ≥«Ñ£J á«dÉ©a ≥jôW


ájQÉ°ùdG á«ª«∏bE’G ∑ƒμ°üdGh7 .


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG QƒcòŸG CGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-10á«¨H ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG É¡«a Ωóîà°ùj »àdG πª©dG øcÉeCG ™«ªL πª°û«d πª©dG ¢û«àØJ ¥É£f ™«°SƒJ


;ádÉ©a IQƒ°üH ΩGóîà°S’G Oƒ≤©H ó«≤àdG ≈∏Y ±Gô°TE’Gh º¡∏ªY ±hôX ó°UQ


2-10≈≤∏àj ¿CGh áeRÓdG OQGƒŸG á∏°üdG äGP á°üàıG äÉÄ«¡dG hCG πª©dG ¢û«àØàd ìÉàj ¿CG ¿Éª°V


øjôLÉ¡ŸG Ú∏eÉ©dG ¥ƒ≤M á÷É©e ∫É› ‘ ‘ÉμdG ÖjQóàdG πª©dG ¢û«àØJ ‘ ¿ƒØXƒŸG


;kAÉ°ùfh k’ÉLQ øjôLÉ¡ŸG Ú∏eÉ©∏d áØ∏àıG äÉLÉ«àM’Gh


3-10á«dBGh äÉ«dhDƒ°ùŸGh äÉeGõàd’G ójóëàd ¢SÉ°SCG áHÉãÃ ¿ƒμàd áHƒàμe πªY Oƒ≤Y QGó°UEG õjõ©J


;øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªM πLCG øe ∂dP ¤EG IQhô°†dG ƒYóJ å«M Oƒ≤©dG √òg π«é°ùàd


4-10á«dhO äÉª¶æe ™e ¬à°ûbÉæeh ±GôWC’G Oó©àŸG QÉWEÓd èjhÎdÉH á«dhódG πª©dG áª¶æe ΩÉ«b


™e á∏eÉ©ŸG ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG IGhÉ°ùe CGóÑÃ É¡›GôHh É¡JÉ°SÉ«°S ô°†J ’CG ¿Éª°†d iôNCG


 ;QÉWE’G Gòg øe 9h 8 øjCGóÑŸG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG ¥ƒ≤◊G ≥«Ñ£Jh Ú«æWƒdG ∫Éª©dG


5-10äGƒæb AÉ°ûfEGh º¡bƒ≤M ∑É¡àfG ádÉM ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ª÷ ádÉ©a ±É°üàfG ÒHGóJ ÒaƒJ


¿hO ±É°üàf’G ¢SÉªàdGh ihÉμ°ûdG Ëó≤J πLCG øe øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ª÷ Iô°ù«àeh ádÉ©a


;ΩÉ≤àfG hCG ójó¡J hCG õ««“


6-10ΩGóîà°SGh Ú«©J ‘ ácQÉ°ûŸG äÉÄ«¡dGh ô°ûÑdG ™«ªL hCG ¢üî°T …CG øe ±É°üàf’G ÒHGóJ ÒaƒJ


;º¡bƒ≤M ∑É¡àfG ádÉM ‘ øjôLÉ¡ŸG Ú∏eÉ©dG


7-10; øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¥ƒ≤M ∑É¡àfG øY ÚdhDƒ°ùŸG ™«ªL ≈∏Y ádÉ©a äÉHƒ≤Yh äGAGõL ™«bƒJ


1969 ,(áYGQõdG) πª©dG ¢û«àØJ á«bÉØJGh (,81 ºbQ) 1947 ,πª©dG ¢û«àØJ á«bÉØJG ,á∏°üdG á≤«KƒdG äÉ«bÉØJ’G øe (7
.143 ºbQh 97 ºbQ ¿Éà«bÉØJ’Gh (129 ºbQ)
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øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªM


8-10;¥ƒ≤◊G √òg øY ´ÉaódG ‘ º¡JóYÉ°ùeh º¡bƒ≤M ¿CÉ°ûH øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d äÉeƒ∏©ŸG áMÉJEG


9-10;øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG ∫Éª©dG äÉª¶æeh πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æŸ äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ


10-10∫ÓN ,IQhô°†dG óæY ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d ájôjôëàdGh ájQƒØdG áªLÎdG äÉeóN ÒaƒJ


;á«fƒfÉ≤dGh ájQGOE’G äGAGôLE’G


11-10º¡∏ª°ûJ øjòdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¤EG á«æWƒdG äÉ°SQÉªŸGh ÚfGƒ≤∏d kÉ≤ah á«fƒfÉb äÉeóN Ëó≤J


.Iôé¡dGh ΩGóîà°S’ÉH á∏°üàŸG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
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á«Ø°ù©àdG Iôé¡dG äÉ°SQÉ‡ ™æe  - kÉ°SOÉ°S


É¡æe ájÉª◊Gh


 .11äÉ°SQÉªŸG ™æŸ ÒHGóJ Ú«YÉªàL’G AÉcô°ûdG ™e QhÉ°ûàdÉH òØæJh äÉeƒμ◊G ™°†J ¿CG »¨Ñæj


…ójC’G Iôég ™æe ≈∏Y πª©J ¿CG »¨Ñæj Éªc ô°ûÑdÉH QÉŒ’Gh øjôLÉ¡ŸG Öjô¡Jh á«Ø°ù©àdG


á«eÉ¶ædG ÒZ á∏eÉ©dG8 .


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG QƒcòŸG CGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-11±hôX AÉ¨dEGh á«eÉ¶ædG ÒZ á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ™æŸ äÉ°SÉ«°Sh äÉ©jô°ûJ ò«ØæJh OÉªàYG


;kAÉ°ùfh k’ÉLQ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dÉH QÉŒ’G ∂dP ‘ ÉÃ á«Ø°ù©àdG Iôé¡dG


2-11‘ ÉÃ Égójó–h øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ó°V á«Ø°ù©àdG äÉ°SQÉªŸG ∞°ûc ¤EG á«eGôdG ÒHGóàdG ájƒ≤J


πª©dG hCG øjódG ájOƒÑY hCG º¡JÉcô– ó««≤J hCG »°ùæ÷G hCG ÊóÑdG ∞æ©dG hCG äÉ≤jÉ°†ŸG ∂dP


º¡JGRGƒL RÉéàMGh ÉjGõŸGh QƒLC’G ™aO ÒNCÉJ hCG á«aÉμdG ÒZ QƒLC’G hCG äÉYÉ£àb’G hCG …È÷G


¢UÉN ¬LƒHh äÉ£∏°ù∏d º¡æY ÆÓHE’ÉH ºgójó¡Jh ºgôØ°S ≥FÉKh hCG á«°üî°ûdG º¡àjƒg ≥FÉKh hCG


;á«dõæŸG áeóÿG πãe ájÉª◊Gh áª¶fCÓd IOÉà©ŸG ä’ÉÛG øY êôîJ »àdG äÉYÉ£≤dG ‘


3-11¢†¨H º¡bƒ≤M âμ¡àfG øjòdG ∫Éª©dG πLCG øe É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øμÁ ádÉ©a ±É°üàfG ÒHGóJ ò«ØæJ


ádÉM ‘ ‹ÉŸG ¢†jƒ©àdG πãe ±É°üàfG ÒHGóJ ∂dP ‘ ÉÃ øjôLÉ¡ªc º¡©°Vh øY ô¶ædG


;πª©dG Oƒ≤©H ∫ÓNE’G


4-11∫Éª©dG ó°V á«Ø°ù©àdG äÉ°SQÉªŸG øY ádhDƒ°ùŸG äÉfÉ«μdGh OGôaC’G ≈∏Y äÉHƒ≤Yh äGAGõL ™«bƒJ


 ;øjôLÉ¡ŸG


IOÉŸGh ÊÉãdG ≥ë∏ŸG ,8 IOÉŸGh ;∫hC’G ≥ë∏ŸG ,3 IOÉŸG) 97 ºbQ á«bÉØJ’Gh 182h 138h 105h 29  ºbQ äÉ«bÉØJ’G  (8
.(21 IOÉŸG) 1990 ΩÉ©d á«dhódG á«bÉØJ’Gh ∫hC’G Aõ÷G ,143 ºbQ á«bÉØJ’Gh (13
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É¡æe ájÉª◊Gh á«Ø°ù©àdG Iôé¡dG äÉ°SQÉ‡ ™æe


5-11äGRhÉéàdG øY ÆÓHE’G ≈∏Y ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ÉjÉë°Vh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«é°ûàd ÒHGóJ OÉªàYG


∫ÉØWC’Gh ICGôª∏d á°UÉÿG ±hô¶dG IÉYGôe ™e º¡bƒ≤M ∑É¡àfGh º¡dÓ¨à°SGh º¡≤ëH IQOÉ°üdG


¢SÉªàdGh ihÉμ°ûdG Ëó≤J øe ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG É¡dÓN øe øμªàj äÉ«dBG ™°Vh ájÉ¨dG √ò¡dh


;ΩÉ≤àfG hCG ójó¡J ¿hO á«aÉ°üàfG ÒHGóJ


6-11;øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájƒg ≥FÉKh RÉéàMG ™æe


7-11•hô°ûd …ó°üà∏d ‹hódG ¿hÉ©àdGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ πLCG øe Égõjõ©Jh πcÉ«g hCG äGƒæb AÉ°ûfEG


;á«Ø°ù©àdG Iôé¡dG


8-11»YƒdG AÉcPEGh ÉgôWÉîÃ Ú∏ªàÙG ÉjÉë°†dG ôjòëàd ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ŸG ô°ûf


;ádCÉ°ùŸG √ò¡H ΩÉ©dG


9-11™e iôNC’G á«Ø°ù©àdG Iôé¡dG ±hôX øe ∂dP ÒZh ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ÉjÉë°V ájÉªMh IóYÉ°ùe


;∫ÉØWC’Gh ICGôŸÉH á°UÉÿG äÉLÉ«àMÓd ¢UÉN ΩÉªàgG AÓjEG


10-11¢UÉN ΩÉªàgG AÓjEG ™e ÉgôKCGh ô°ûÑdÉH QÉŒÓd ájQò÷G ÜÉÑ°SCÓd …ó°üà∏d äÉ°SÉ«°S OÉªàYG


;Ú°ùæ÷G ÚH ¥QGƒØdG IÉYGôÃ á∏°üàŸG πFÉ°ùª∏d


11-11 .á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡H á∏°üàŸG á∏∏°†ŸG ájÉYódG AÉ¨dEG ≈∏Y ™«é°ûàdG
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Iôé¡dG á«∏ªY  ``  kÉ©HÉ°S


 .12≈∏Y ó°ü≤ŸGh π°UC’G ¿Gó∏H ‘ á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡d ádOÉYh áª¶æe á«∏ªY õjõ©J »¨Ñæj


Éª«°S’h Iôé¡dG πMGôe ™«ªL ∫ÓN k’ÉLQh kAÉ°ùf øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG OÉ°TQE’ ∂dPh AGƒ°ùdG


∫ÉÑ≤à°S’Gh ∫ƒ°UƒdGh QƒÑ©dGh É¡d OGó©à°S’Gh á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡d §«£îàdG ∫ÓN


êÉeóf’G IOÉYEGh IOƒ©dGh9  .


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG QƒcòŸG CGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-12ÖjQóàdGh äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ ≥jôW øY º¡dÉÑ≤à°SGh ºgôØ°Sh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG π«MQ Ò°ù«J


º¡bƒ≤Mh Iôé¡dG á«∏ªY ¢üîj Éª«a º¡dƒ°Uh óæYh º¡∏«MQ πÑb É¡fƒª¡Øj á¨∏H IóYÉ°ùŸGh


;ó°ü≤ŸG ó∏H ‘ πª©dGh áeÉ©dG IÉ«◊G ±hôXh


2-12ÖjQóàdGh äÉeƒ∏©ŸG áMÉJEG ≥jôW øY ,∂dP øμeCG Éª∏c ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG IOƒY Ò°ù«J


IOÉYEGh ôØ°ùdGh IOƒ©dG á«∏ª©H ≥∏©àj Éª«a º¡æWƒe ¤EG º¡dƒ°Uh óæYh º¡∏«MQ πÑb IóYÉ°ùŸGh


;êÉeóf’G


3-12¤EG áÑ°ùædÉH ∞«dÉμàdG ¢†«ØîJh Iôé¡dG á«∏ªY É¡«∏Y πªà°ûJ »àdG ájQGOE’G äGAGôLE’G §«°ùÑJ


;πª©dG ÜÉë°UCGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG


4-12á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸG øe ÉgÒZh ∫Éª©dG äÉª¶æeh πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æe ácQÉ°ûe õjõ©J


 ;øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ÚH Éª«a äÉeƒ∏©ŸG ô°ûf ‘ á∏°üdG äGP


(.z¢S1{1-26h 18 ¿ÉJOÉŸG) 110 ºbQ á«bÉØJ’Gh 86 ºbQ á«°UƒàdGh 97 ºbQ á«bÉØJ’G   (9
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Iôé¡dG á«∏ªY


5-12øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ´ÓWG ¿Éª°†d ó°ü≤ŸGh π°UC’G ¿Gó∏H ‘ ∫Éª©dG äÉª¶æe ÚH »μÑ°ûdG §HôdG


;É¡∏c Iôé¡dG á«∏ªY ∫ÓN º¡«dEG IóYÉ°ùŸG Ëó≤Jh º¡bƒ≤M ≈∏Y


6-12,∂dP Qò©àj Éªã«Mh ,É¡«∏Y ≥jó°üàdGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG äÓgDƒeh äGQÉ¡Ã ±GÎY’G õjõ©J


;º¡JÓgDƒeh º¡JGQÉ¡Ã ±GÎY’G áMÉJE’ áeRÓdG á∏«°SƒdG ÒaƒJ


7-12‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG IóYÉ°ùŸ ,AÉ°†àb’G óæY ,ájôjôëàdGh ájQƒØdG áªLÎdG äÉeóN ÒaƒJ


;á«fƒfÉ≤dGh ájQGOE’G äGAGôLE’G


8-12,AGƒ°ùdG ≈∏Y äÉØXƒeh ¿ƒØXƒe É¡«a πª©j ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ‘ ádÉ©a á«∏°üæb äÉeóN çGóëà°SG


;k’ÉLQh kAÉ°ùf øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¤EG IóYÉ°ùŸGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤àd ,kÉæμ‡ ∂dP ¿ƒμj Éªã«M


9-12®ÉØ◊G øe º¡æ«μªàd π°UC’G ó∏Hh ¬«a ¿ƒ∏ª©j …òdG ó∏ÑdG ÚH øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ácôM Ò°ù«J


;á«YÉªàL’Gh ájô°SC’G §HGhôdG ≈∏Y


10-12π«Ñ°S ≈∏Y ºgô°SCGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG IóYÉ°ùŸ á«YÉªàL’G ájÉYô∏d ¥hóæ°U AÉ°ûfEG ‘ ô¶ædG


;IÉaƒdG hCG äGRhÉéàdG hCG øWƒdG ¤EG IOÉYE’G hCG áHÉ°UE’G hCG/h ¢VôŸG ádÉM ‘ ∫ÉãŸG


11-12  .ájõ««“ á«ÑW ¢Uƒëa AGôLEG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG øe Ö∏£j ’CG ¿Éª°V


 .13¢ü«NÎ∏d áÑLGƒdG ájÉæ©dG AGƒ°ùdG ≈∏Y ó°ü≤ŸGh π°UC’G ¿Gó∏H ‘ äÉeƒμ◊G ‹ƒJ ¿CG »¨Ñæj


á«bÉØJ’ kÉ≤ah É¡«∏Y ±Gô°TE’Gh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dÉH á«æ©ŸG ∞«XƒàdGh Ú«©àdG äÉeóÿ


  .(188 ºbQ) É¡à«°UƒJh (181 ºbQ) 1997 ,á°UÉÿG ΩGóîà°S’G ä’Éch


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG QƒcòŸG CGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-13QGó°UEG hCG ¢ü«NÎ∏d óMƒe ΩÉ¶æd kÉ≤ah ∞«XƒàdGh Ú«©àdG äÉeóN πªY ≈∏Y •GÎ°T’G


;∫Éª©dG äÉª¶æeh πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æe ™e QhÉ°ûàdÉH √DhÉ°ûfEG …ôéj ¢ü«NGÎdG


2-13∫Éª©∏d á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊Gh ÇOÉÑŸG ∞«XƒàdGh Ú«©àdG äÉeóN ΩÎ– ¿CG ≈∏Y •GÎ°T’G


;øjôLÉ¡ŸG


3-13;PÉØædG ™°Vƒe É¡©°Vhh É¡ª¡a øμÁ ΩGóîà°SG Oƒ≤Y ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ≈≤∏àj ¿CG ¿Éª°V
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Iôé¡dG á«∏ªY


4-13∫ÉªY ΩGóîà°SG hCG ∞«XƒJ hCG Ú«©àH ∞«XƒàdGh Ú«©àdG äÉeóN Ωƒ≤J ’CG ¿Éª°†d äÉÑ«JôJ ÒaƒJ


kÉjCG ájõ««“ hCG á«Ø°ù©J á∏eÉ©e ≈∏Y …ƒ£æJ hCG ádƒÑ≤e ÒZ QÉ£NCGh ôWÉîÃ áaƒØfi ∞FÉXh ‘


•hô°Th ΩÉμMCGh á°Vhô©ŸG áØ«XƒdG ™HÉ£H É¡fƒª¡Øj á¨∏H øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ΩÓYEGh É¡Yƒf ¿Éc


;ΩGóîà°S’G


5-13´Oôd äGAGõLh ádÉ©a PÉØfEG äÉ«dBG øª°†àJ »àdG äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ©jô°ûàdG ò«ØæJ ≈∏Y πª©dG


Ωƒ≤J »àdG á°UÉÿG ΩGóîà°S’G ä’Éch ™æŸ ΩÉμMCG ∂dP ‘ ÉÃ á«bÓNC’G ÒZ äÉ°SQÉªŸG


√ò¡d É¡cÉ¡àfG ádÉM ‘ É¡Ñë°S hCG É¡°ü«NGôJ ≥«∏©Jh á«bÓNCG ÒZ äÉ°SQÉ‡ πX ‘ ∞«XƒàdÉH


;äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ©jô°ûàdG


6-13Ú«©àdG ä’Éch É¡©aóJ ¿CG Öéj »àdG ádÉØμdG hCG ÚeCÉàdG πãe ájÉªM ΩÉ¶f AÉ°ûfEG ‘ ô¶ædG


hCG Ú«©àdG ádÉch AÉah ΩóY øY áªLÉf ájó≤f äGQÉ°ùN …CG øY øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¢†jƒ©àd


;º¡gÉŒ É¡JÉeGõàdÉH óbÉ©àdG


7-13Ú«©àdG πHÉ≤e áYƒaóŸG iôNC’G Ωƒ°SôdG hCG ÜÉ©JC’G ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG πªëàj ’CG ≈∏Y •GÎ°T’G


;Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe IQƒ°üH AGƒ°S ∞«XƒàdGh


8-13.É¡H ±Î©ŸG ÒjÉ©ŸG ‘ƒà°ùJ »àdG ∞«XƒàdGh Ú«©àdG äÉeóÿ ó«÷G AGOC’G AÉ≤d õaGƒM Ëó≤J
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»YÉªàL’G iƒà°ùŸG ≈∏Y êÉeóf’Gh πeÉμàdG  `` kÉæeÉK


 .14≈∏Y êÉeóf’Gh πeÉμàdG õjõ©J ,Ú«YÉªàL’G AÉcô°ûdG ™e QhÉ°ûàdÉH ,äÉeƒμë∏d »¨Ñæj


∫Éª©dG ó°V õ««ªàdG ô¶Mh ‘É≤ãdG ´ƒæàdG ¬«a ΩÎ– …òdG âbƒdG ‘ »YÉªàL’G iƒà°ùŸG


ÖfÉLC’G á«gGôch ájô°üæ©dG áëaÉμŸ ÒHGóJ PÉîJGh øjôLÉ¡ŸG10.


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG QƒcòŸG CGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-14∫É› ‘ á°ü°üîàe äÉÄ«g AÉ°ûfEGh õ««ªàdG áëaÉμŸ äÉ°SÉ«°Sh äÉ©jô°ûJ ò«ØæJh õjõ©J


IQƒ°üH ΩÉ«≤dGh áªFÉ≤dG äÉÄ«¡dG õjõ©J hCG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG πLCG øe õ««ªàdG ΩóYh IGhÉ°ùŸG


;πFÉ°ùŸG √òg π«∏–h Ú°ùæ÷G ÉjÉ°†b »YGôJ äÉfÉ«H ™ªéH áª¶àæe


2-14∫Éª©dG ó°V ¢SQÉ“ »àdG ÖfÉLC’G á«gGôch ájô°üæ©dG áëaÉμeh ™æŸ èeGôHh äÉ°SÉ«°S ò«ØæJ


»ŸÉ©dG ô“DƒŸG ‘ óªà©ŸG πª©dG èeÉfôH ‘ á∏°üdG äGP äÉ«°UƒàdG IÉYGôe ™e øjôLÉ¡ŸG


Ö°ü©J øe ∂dòH π°üàj Éeh ÖfÉLC’G á«gGôch …ô°üæ©dG õ««ªàdGh ájô°üæ©dG áëaÉμŸ


;(2001 ,É«≤jôaCG ÜƒæL ,¿ÉHôjO)


3-14ÖjQóàdG ÒaƒJ ≥jôW øY ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y πª©dG ¥ƒ°S ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á«©°Vh Ú°ù–


;º«∏©àdG ¢Uôah »æ¡ŸG


4-14øe ºgÒZ hCG Ú«eÉ¶ædG ÒZ ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG É¡¡LGƒj »àdG á°UÉÿG äÓμ°ûŸG ¤EG kGô¶f


QÉ°ûŸG áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG äGQÉ«N ò«ØæJ IÉYGôe º¡©°Vƒd áé«àf ÚØ©°†à°ùŸG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG


;151 ºbQ á≤aôŸG á«°UƒàdGh 143 ºbQ á«bÉØJ’G ‘ É¡«dEG


5-14øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG êÉeófG Ò°ù«J ¤EG »eôJ ÒHGóJ ™°Vƒd á«ª«∏bEG hCG á«æWh õcGôe AÉ°ûfEG


;øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG »∏ã‡h Ú«YÉªàL’G AÉcô°ûdG ™e QhÉ°ûàdÉH Égò«ØæJh ºgô°SCGh


;16 ¤EG 13 øe äGô≤ØdGh (ê)1-7 Iô≤ØdG) 151 ºbQ á«°UƒàdG ;(13h 12h 10 OGƒŸG) 143 ºbQ á«bÉØJ’G    (10
.(15 Iô≤ØdG) 86 ºbQ á«°UƒàdG
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»YÉªàL’G iƒà°ùŸG ≈∏Y êÉeóf’Gh πeÉμàdG


6-14π«ãªàdG øe π°†aCG áLQO ¿Éª°†d øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG äÉ£HGQh Ú«YÉªàL’G AÉcô°ûdG ™e ¿hÉ©àdG


;á«°SÉ«°ùdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G IÉ«◊G ‘ ácQÉ°ûŸGh


7-14;ó°ü≤ŸGh π°UC’G ¿Gó∏ÑH á∏°üàe á«aÉ≤K á«¡«LƒJh ájƒ¨d äGQhO Ëó≤J


8-14;äÉμÑ°ûdG √òg ájƒ≤Jh »∏ÙG ™ªàéª∏d ºYO äÉμÑ°T AÉ°ûfEG Ò°ù«J


9-14¿Gó∏ÑdG ¤EG ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG É¡eó≤j »àdG äÉªgÉ°ùŸÉH á«YƒàdGh ΩÉ©dG ∞«≤ãà∏d äÓªM õjõ©J


;™ªàÛG ‘ º¡LÉeófG Ò°ù«àd É¡«a ¿ƒ∏ª©j »àdG


10-14;á«æWƒdG äÉ°SQÉªŸGh ÚfGƒ≤∏d kÉ≤ah ¿ÉμeE’G Qó≤H øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG Iô°SCG OGôaCG πª°T ⁄ Ò°ù«J


11-14≥ëH ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ‘ ¿hódƒj øjòdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ∫ÉØWCG ™àªàj ¿CG ¿Éª°V ≈∏Y ¢Uô◊G


·C’G á«bÉØJ’ kÉ≤ah á«°ùæ÷G »ÁóY GƒëÑ°üj ¿CG ¿hO ádƒ∏«ë∏d á«°ùæ÷ÉHh ºgOÓ«e ó«b


;(1989) ,πØ£dG ¥ƒ≤◊ IóëàŸG


12-14;»æWƒdG º«∏©àdG ΩÉ¶f ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ∫ÉØWCG êÉeófG Ò°ù«J


13-14‘ á«fƒfÉ≤dG áeÉbE’G øe Ióe ó©H á«°SÉ«°ùdG á£°ûfC’G ‘ ácQÉ°ûŸÉH øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d ìÉª°ùdG


 .ó∏ÑdG ‘ á≤Ñ£ŸG •hô°û∏d kÉ≤ah ó∏ÑdG
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á«ªæàdGh Iôé¡dG  `` kÉ©°SÉJ


 .15…OÉ°üàb’G ƒªædGh ΩGóîà°S’G ‘ á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég áªgÉ°ùÃ ±GÎY’G »¨Ñæj


 .AGƒ°ùdG ≈∏Y ó°ü≤ŸGh π°UC’G ¿Gó∏H ídÉ°üd É¡ª«¶©Jh ô≤ØdG øe ó◊Gh á«ªæàdGh


äGOÉ°TQE’G


:√ÓYCG QƒcòŸG CGóÑª∏d »∏ª©dG PÉØfE’G ‘ É¡JóFÉa á«dÉàdG äGOÉ°TQE’G âÑãJ ób


1-15;á«ªæàdGh πª©dG ¥ƒ°Sh ΩGóîà°SÓd á«æWƒdG äÉ°SÉ«°ùdG ôgƒL ‘ á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég êGQOEG


2-15¿Gó∏H äGOÉ°üàbG ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dGh á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég áªgÉ°ùe ¥É£f äÓ«∏– ™«°SƒJ


ájÉYôdGh »YÉªàL’G ¿Éª°†dG á«£¨Jh ∫ÉŸG ¢SCGQ øjƒμJh πª©dG ¢Uôa ≥∏N ∂dP ‘ ÉÃ ó°ü≤ŸG


;á«YÉªàL’G


3-15;¬àjƒ≤J hCG »ª«∏bE’G πeÉμàdÉH ¢Vƒ¡ædG ‘ á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡d »HÉéjE’G Qhó∏d èjhÎdG


4-15ÈY äBÉ°ûæª∏d äGQOÉÑe PÉîJG ∂dP ‘ ÉÃ Égôjƒ£Jh äBÉ°ûæŸG AÉ°ûfE’ õaGƒM ÒaƒJh õjõ©J


π°UC’G ¿Gó∏H ‘ k’ÉLQh kAÉ°ùf øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ≥jôW øY IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸG ôjƒ£Jh á«æWƒdG


;ó°ü≤ŸGh


5-15;π°UC’G ¿Gó∏H ‘ á«dÉŸG äÓjƒëà∏d èàæŸG QÉªãà°S’G õjõ©àd õaGƒM ÒaƒJ


6-15¢†ØNh áMÉàŸG á«dÉŸG äÉeóÿG Ò°ù«J ≥jôW øY ∂dP ‘ ÉÃ á«dÉŸG äÓjƒëàdG ∞«dÉμJ ¢†ØN


;á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG ÚH á°ùaÉæŸG IOÉjR ™«é°ûJh á«Ñjô°V õaGƒM ÒaƒJh äÓeÉ©ŸG Ωƒ°SQ


7-15øY ∂dP ‘ ÉÃ á«°SÉ°SCG äGQÉ¡Ã ¿ƒ©àªàj øjòdG ∫Éª©dG IQÉ°ùN øe ∞«Øîà∏d ÒHGóJ OÉªàYG


;á«bÓNC’G Ohó◊G ‘ ∞«Xƒà∏d á«¡«LƒJ ÇOÉÑe ™°Vh ≥jôW


8-15‘ ÉÃ π°UC’G ó∏H ‘ êÉeóf’G IOÉYEGh IOƒ©dG Iôégh ájQhódG Iôé¡dG ™«é°ûàd äÉ°SÉ«°S OÉªàYG


á∏¡°ùŸG êhôÿG äGÒ°TCÉJ äÉ°SÉ«°Sh áàbDƒŸG á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég º¶f õjõ©J ≥jôW øY ∂dP


;ácôë∏d
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á«ªæàdGh Iôé¡dG


9-15∂dP ‘ ÉÃ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG πÑb øe äÉ«LƒdƒæμàdGh äGQÉ¡ŸGh ∫GƒeC’G ¢ShDhQ πjƒ– Ò°ù«J


;º¡d õaGƒM ÒaƒJ ≥jôW øY


10-15 .á«æWƒdG ÈY äBÉ°ûæŸG äGQOÉÑeh á«∏ÙG äÉ©ªàÛG ™e äÓ°üdG õjõ©J
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á©HÉàŸG


 .1á«fÉãdG IQhódG ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¿CÉ°ûH áeÉ©dG á°ûbÉæŸG äÉLÉàæà°SG øe 35 Iô≤Ø∏d kÉ≤ah


¿CG ‹hódG πª©dG Öàμe IQGOEG ¢ù∏› ≈∏Y »¨Ñæj ,2004 ΩÉY ‘ ‹hódG πª©dG ô“DƒŸ Ú©°ùàdGh


á£N ¥É«°S ‘ ±GôWC’G Oó©àe QÉWE’G ò«ØæJ ‘ RôÙG Ωó≤àdG ¢VGô©à°SÉH ájQhO IQƒ°üH Ωƒ≤j


   .πª©dG


 .2õjõ©àd á°üàıG á«dhódG äÉjóàæŸG ‘ á«dhódG πª©dG áª¶æe ácQÉ°ûe øe IOÉØà°S’G »¨Ñæjh


 .äÉ°SÉ«°ùdG ¥É°ùJG ≥«≤– ¤EG á«eGôdG ácGô°û∏d ¢SÉ°SCÉc ±GôWC’G Oó©àŸG QÉWE’G
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∫hC’G ≥ë∏ŸG


‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG á«dhódG πª©dG äÉ«°UƒJh äÉ«bÉØJG áªFÉb
Iôég ¿CÉ°ûH á«dhódG πª©dG áª¶æŸ ±GôWC’G Oó©àe QÉWE’G
á∏eÉ©dG …ójC’G


á«°SÉ°SC’G äÉ«bÉØJ’G


(87 ºbQ) 1948 ,º«¶æàdG ≥M ájÉªMh á«HÉ≤ædG ájô◊G á«bÉØJG


(98 ºbQ) 1949 ,á«YÉª÷G á°VhÉØŸGh º«¶æàdG ≥M á«bÉØJG


(29 ºbQ) 1930 ,…È÷G πª©dG á«bÉØJG


(105 ºbQ) 1957 ,…È÷G πª©dG AÉ¨dEG á«bÉØJG


(100 ºbQ) 1951 ,QƒLC’G ‘ IGhÉ°ùŸG á«bÉØJG


(111 ºbQ) 1958 ,(áæ¡ŸGh ΩGóîà°S’G ‘) õ««ªàdG á«bÉØJG


(138 ºbQ) 1973 ,ΩGóîà°S’G ø°ùd ≈fOC’G ó◊G á«bÉØJG


(182 ºbQ) 1999 ,∫ÉØWC’G πªY ∫Éμ°TCG CGƒ°SCG á«bÉØJG


kGójó– øjôLÉ¡ŸÉH á≤∏©àe ∑ƒμ°U


(97 ºbQ) 1949 ,(á©LGôe) øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á«bÉØJG


(86 ºbQ) 1949 ,(¿ƒ«æWƒdG ∫Éª©dG) ΩGóîà°S’G Oƒ≤Y á«bÉØJG


(143 ºbQ) 1975 ,(á«∏«ªμJ ΩÉμMCG) øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á«bÉØJG


(151 ºbQ) 1975 ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á«°UƒJ
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 á«dhódG πª©dG äÉ«°UƒJh äÉ«bÉØJG áªFÉb


 á«dhódG πª©dG áª¶æŸ iôNCG äÉ«bÉØJG


(19 ºbQ) 1925 ,(πª©dG çOGƒM øY ¢†jƒ©àdG) á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸG á«bÉØJG


(81 ºbQ) 1947 ,πª©dG ¢û«àØJ á«bÉØJG


(94 ºbQ) 1949 ,(áeÉ©dG Oƒ≤©dG) πª©dG •hô°T á«bÉØJG


(95 ºbQ) 1949 ,QƒLC’G ájÉªM á«bÉØJG


(102 ºbQ) 1952 ,(É«fódG ÒjÉ©ŸG) »YÉªàL’G ¿Éª°†dG á«bÉØJG


(110 ºbQ) 1958 ,´QGõŸG á«bÉØJG


(118 ºbQ) 1962 ,(»YÉªàL’G ¿Éª°†dG) á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸG á«bÉØJG


(122 ºbQ) 1964 ,ádÉª©dG á°SÉ«°S á«bÉØJG


(129 ºbQ) 1969 ,(áYGQõdG) πª©dG ¢û«àØJ á«bÉØJG


(131 ºbQ) 1970 ,QƒLCÓd É«fódG äÉjƒà°ùŸG ójó– á«bÉØJG


(144 ºbQ) 1976 ,(á«dhódG πª©dG ÒjÉ©e) á«KÓãdG äGQhÉ°ûŸG á«bÉØJG


(149 ºbQ) 1977 ,¢†jôªàdÉH Ú∏eÉ©dG á«bÉØJG


(155 ºbQ) 1981 ,Úà«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdG á«bÉØJG


(157 ºbQ) 1982 ,»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ∫É› ‘ ¥ƒ≤◊G ≈∏Y ®ÉØ◊G á«bÉØJG


(161 ºbQ) 1985 ,á«æ¡ŸG áë°üdG äÉeóN á«bÉØJG


(167 ºbQ) 1988 ,AÉæÑdG ‘ áë°üdGh áeÓ°ùdG á«bÉØJG


(172 ºbQ) 1991 ,(ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG) πª©dG ±hôX á«bÉØJG


(176 ºbQ) 1995 ,ºLÉæŸG ‘ áë°üdGh áeÓ°ùdG á«bÉØJG


(181 ºbQ) 1997 ,á°UÉÿG ΩGóîà°S’G ä’Éch á«bÉØJG


(183 ºbQ) 2000 ,áeƒeC’G ájÉªM á«bÉØJG


(184 ºbQ) 2001 ,áYGQõdG ‘ áë°üdGh áeÓ°ùdG á«bÉØJG


IóëàŸG ·C’G á«bÉØJG


ºgô°SCG OGôaCGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ªL ¥ƒ≤M ájÉªM ¿CÉ°ûH á«dhódG á«bÉØJ’G 1990
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ÊÉãdG ≥ë∏ŸG


äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ á∏ãeCG


áeó≤e
ádÉª©dG Iôég ¿CÉ°ûH á«dhódG πª©dG áª¶æŸ Ωõ∏ŸG ÒZ ±GôWC’G Oó©àe QÉWEÓd äGOÉ°TQE’G â«≤à°SG


Ωó≤jh .á«dhódG á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ‘ áWôîæŸG ¿Gó∏ÑdG É¡H ™∏£°†J »àdG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG øe kÉ«FõL


∫Éª©dG Iôé¡H á≤∏©àŸG äÉ°SÉ«°ùdG á∏«°üM πã“ »àdG ,äÉ°SQÉªŸG √ò¡d á°Sƒª∏e á∏ãeCG ≥ë∏ŸG Gòg


,≥FÓdG πª©dG ¢Uôa ≥∏N ÚH Ée ìhGÎJ áYƒæàe ÖfGƒL ∫hÉæàJ »gh .¿Gó«ŸG Gòg ‘ á£°ûædG äÉ°ù°SDƒŸGh


,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªMh ,á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡d ádÉ©ØdG IQGOE’G ∫ÓN øe á«ªæàdG ‘ ácQÉ°ûŸGh


øe ÉgÒZh Iôé¡dG äÉ«∏ªY ‘ ,‹hódG ¿hÉ©àdG πFÉ°Sh ≈àMh ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh


±Î©e AGÈN ÉgOGóYEÉH ΩÉb á«ª«∏bEG ¢Uƒ°üf áYƒª› øe äÉ°SQÉªŸG √òg â°ü∏îà°SG óbh .ÖfGƒ÷G


º¡H11á«dhódG äÉª¶æŸG øY kÓ°†a ,É¡©«ªéàH ÖàμŸG ΩÉb »àdG äÉ°SQÉªŸGh äGÈÿGh ±QÉ©ŸG øeh ,


 .´ƒ°VƒŸG Gòg ¿CÉ°ûH äGQƒ°ûæŸGh çÉëHC’G øeh iôNC’G


≈∏Y Öéjh .ÒjÉ©ŸG øe kGOóY ÖàμŸG πª©à°SG ,≥ë∏ŸG Gòg ‘ äÉ°SQÉªŸG π°†aCG êGQOEG ¢Vô©e ‘h


¥ƒ≤M ájÉª◊ á«dhódG ÒjÉ©ŸG ™e á«°ûªàe ,iôNCG IQÉÑ©Hh ,¥ƒ≤◊G ≈∏Y áªFÉb ¿ƒμJ ¿CG äÉ°SQÉªŸG √òg


ÒKCÉJ É¡d ¿ƒμj ¿CGh ,πcÉ°ûŸG AGREG ábÓN ∫ƒ∏Mh äÉHÉéà°SG πã“h ,ájQÉμàHG ¿ƒμJ ¿CG »¨Ñæjh .øjôLÉ¡ŸG


kÉ°†jCG º¡ŸG øeh .Iôé¡dG áØ∏μJ π∏≤Jh ™aÉæŸG ójõJ å«ëH ,á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég äÉ≤aóJ Ú°ù– ≈∏Y


áeGóà°ùe äÉ°SQÉªŸG √òg ¿ƒμJ ¿CG »¨Ñæjh .™°SGh ¥É£f ≈∏Y É¡JÉcÉfih äÉ°SQÉªŸG √òg ≥«Ñ£J á«fÉμeEG


.ΩÉg ôNBG QÉ«©e ƒg ∫hódG ÚH ¿hÉ©àdGh .É¡àjQGôªà°SG ¿Éª°V á«¨H áHƒ∏£ŸG ájQGOE’G äGQó≤dÉH ºYóJ ¿CGh


Gòg øe º¡Øjh .z»∏ãŸG{ äÉ°SQÉªŸG ¤EG IQÉ°TEÓd »Ñ°ùf Ωƒ¡ØÃ äÉ°SQÉªŸG zπ°†aCG{ í∏£°üe πª©à°ùjh


 .ÒjÉ©ŸG áaÉc IQhô°†dÉH ‘ƒà°ùJ ’ ób á≤«KƒdG √òg ‘ IOQGƒdG äÉ°SQÉªŸG ¿CG ¥ôØdG


:ô¶fCG (11


Manolo Abella (Asia), Aderanti Adepoju (Africa), Augustín Escobar Latapí (Latin
America and the Caribbean), Philip Martin (North America) and Rainer Munz (Europe).
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äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ á∏ãeCG


≥∏©J AGƒ°S ,ó°ü≤ŸG º«∏bEGh π°UC’G º«∏bEG ,º«dÉbC’G Ö°ùëH Iôé¡dG ∫É› ‘ äÉ°SQÉªŸG ähÉØàJh


äÉÄ«¡dG ¬H º¡∏à°ùJ kGQó°üe ¿ƒμJ ¿CG »¨Ñæjh .AGƒ°ùdG ≈∏Y áeó≤àŸG ¿Gó∏ÑdG hCG á«eÉædG ¿Gó∏ÑdÉH ôeC’G


•É°ûædG ºYO ≈∏Yh ,Iôé¡dG äÉ≤aóJ IQGOEG ø°ù◊ áeRÓdG ÒHGóàdG PÉîJG ≈∏Y á°üjô◊G áfƒμŸG


 .øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªMh ,ó°ü≤ŸGh π°UC’G ¿Gó∏H ‘ á«ªæàdG ™aO ≈∏Yh …OÉ°üàb’G


∫ƒ£H ∂dP Ò°ùØJ øμÁh .√ÉfOCG IOQGƒdG á∏ãeC’G ‘ ÉgÒZ øe ÌcCG ¿Gó∏ÑdG ¢†©H ¤EG IQÉ°TE’G OôJh


.¿Gó∏ÑdG √òg øe äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ádƒ¡°ùH hCG á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡H É¡JÈN ióe hCG É¡JÈN


∫hó÷ÉH á≤∏©àŸG Oƒ«≤dG äôKCG Éªc .á∏eÉ°T ¿ƒμJ ¿CG É¡H ó°ü≤j ’h á«FÉ≤àfG äÉ°SQÉªŸG áªFÉ≤a ,™Ñ£dÉHh


ìƒ°Vh äÉ°SQÉªŸG QÉ«àNG ¬Lh óbh .k’ƒª°T ÌcCG áªFÉb ™°Vh ≈∏Y kÉ°†jCG á«aGô¨÷G á©«Ñ£dGh »æeõdG


.É¡à«dÉ©Ød kGô°TDƒe á«æeR IÎa ióe ≈∏Y Égò«ØæJ OGóàeG ¿ƒμj ¿CG øμÁh .É¡JóFÉah É¡°VôY á≤jôW


¿CGh á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡d á«Yƒ°Vƒe á°SÉ«°S ≥«≤– ‘ Ée á°SQÉ‡ º«ª°üJ ìƒ°Vh º¡°ùj ¿CG øμÁh


á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡d Ió«L kÉé¡f á°Vhô©ŸG äÉ°SQÉªŸG ¢†©H Èà©Jh .øjôNB’G πÑb øe ÉgOÉªàYG õØëj


á«°SÉ«°ùdG äÉbÉ«°ùdG ™e ¢UÉN πμ°ûH ΩAÓàJ å«ëH ,iôNCG øcÉeCG ‘ äóªàYG GPEG ∞««μàdG Ö∏£àJ ób


 .á«æ©ŸG á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh


áª¶æe QÉWEG ‘ IOQGƒdG ÇOÉÑŸG ™e ≥HÉ£àJ á«Yôa øjhÉæYh AGõLCG á©°ùJ ¤EG ≥ë∏ŸG Gòg º°ù≤æj


ΩÉbQCG ‘ ÚÑŸG ƒëædG ≈∏Y ,≥ë∏ŸG Gòg ‘ IOó©àe äÉ°SQÉªÃ ≥∏©àJ äÉ°SQÉªŸG º¶©eh .á«dhódG πª©dG


»°SÉ°SC’G É¡Yƒ°Vƒe •ÉÑJQG áLQO º««≤J ¤EG É¡Ø«æ°üJ ó°TÎ°SG ∂dòdh .™Lôªc IQƒcòŸG äGOÉ°TQE’G


É¡«∏Y ≥Ñ£æJ »àdG äGOÉ°TQE’ÉH áªFÉb É¡Ñ≤©j ,á°SQÉ‡ πμd õLƒe ∞°Uh Oôjh .É¡H á∏°üdG á≤«Kh ÇOÉÑŸÉH


√òg åjóëàH ΩÉ«≤dG ‹hódG πª©dG Öàμe …ƒæjh .k’ƒª°T ÌcCG äÉeƒ∏©e ¤EG π«– äGô°TDƒÃ »¡àæJh


¿CÉ°ûH á«aÉ°VEG äÉeƒ∏©e áMÉJEG Qƒa ,áfƒμŸG äÉÄ«¡dG ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh ΩÉ¶àfÉH äÉ°SQÉªŸG øe áYƒªÛG


 .Iójó÷G ÒHGóàdG ¿CÉ°ûHh áeó≤ŸG á∏ãeC’G


≥FÓdG πª©dG  ``  k’hCG
 .1É°ùfôaá«ªæàdG äÉ°SÉ«°ùH Iôé¡dG äÉ°SÉ«°S É°ùfôa ¬©ÑàJ …òdG á«ªæàdG ‘ ácQÉ°ûŸG è¡f §Hôj  :


.ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ¤EG π°UC’G ¿Gó∏H øe ∫É≤àf’G π«¡°ùJ ±ó¡à°ùJh ,á«∏°UC’G øjôLÉ¡ŸG ¿Gó∏H ‘


óLƒJh .á«°ùfôØdÉH á≤WÉædG á«≤jôaC’G ¿Gó∏ÑdG ´ƒªÛ á«FÉ‰E’G IóYÉ°ùŸG ÒaƒJ ±ó¡à°ùj ƒgh


.(QhOGƒcEG ™e) É«fÉÑ°SEG ‘h (∫É¨æ°ùdG ™e) É«dÉ£jEG ‘h ,(É«côJ ™e) É«fÉŸCG ‘ á∏KÉ‡ èeGôH


»gh .º¡°ùØfCG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏dh π°UC’G ¿Gó∏Hh ó°ü≤ŸG ¿Gó∏Ñd ÉjGõe èeGÈdG √òg ôaƒJh


πcÉ°ûŸG π«∏≤Jh ,á∏eÉ©dG Iƒ≤dG øe É¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ≈∏Y á°üjô◊G ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H áª¡e π¡°ùJ


∫ƒ°üM á«fÉμeEG øe π°UC’G ¿Gó∏H ó«Øà°ùJh ;á«eÉ¶ædG ÒZ Iôé¡dG ‘ ºμëàdGh á«aGô¨ÁódG


º¡JGóFÉYh øjôLÉ¡ŸG äÓjƒ– IOÉjR øeh ,ÈcCG ádƒ¡°ùH ∫ƒNódG äGÒ°TCÉJ ≈∏Y É¡«æWGƒe
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äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ á∏ãeCG


.QÉªãà°S’G á«fÉμeEGh ¢Vhô≤dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d øμÁh ;É¡«æWGƒe ∑GôM IOÉjRh


äGOÉ°TQE’G øe 2-1h 1-1 ÚJô≤ØdG ô¶fG .


 .2:¿ÉHÉ«dG´hô°ûe º«ª°üàH ¿ÉHÉ«dG ‘ πª©dG IQGRhh ‹hódG πª©dG Öàμe ΩÉb ,1989 ΩÉY ‘


óMCG ¿Éch .É«°SBG ‘ á∏eÉ©dG …ójC’ÉH ¢Vƒ¡ædG AGREG á«é«JGÎ°S’G è¡ædG ¿CÉ°ûH ¿Gó∏ÑdG ÚH ∑Î°ûe


QOÉ°üŸG øe Èà©J »àdG ,ájƒ«°SB’G ¿Gó∏ÑdG ¢†©H øe IóaGƒdG Iôé¡dG •ƒ¨°V π«∏≤J ́ hô°ûŸG ±GógCG


¤hC’G á∏MôŸG äCGóHh .¿ÉHÉ«dG á°UÉNh ,É«°SBG ¥ô°T ¤EG á«eÉ¶ædG ÒZ Iôé¡dG äÉ≤aóàd á«°ù«FôdG


¢ûjOÓ¨æH πª°ûàd á«fÉãdG á∏MôŸG äóàeG ÚM ‘ ,1989 ‘ ÚÑ∏ØdGh óæ∏jÉJ ‘ ´hô°ûŸG Gòg øe


±ó¡à°SGh .2004 ‘ â¡àfGh 1996 ‘ Ú°üdG ‘ á«fÉãdG á∏MôŸG äCGóHh .1993 ‘ ¿Éà°ùcÉHh


≈∏Y ÉjÉ°†≤dG á÷É©eh ,IQÉàıG ¿Gó∏ÑdG ‘ Égõjõ©Jh ádÉª©∏d á«é«JGÎ°SG ™°Vh kÉ°SÉ°SCG ´hô°ûŸG


¢Vƒ¡ædG ≈∏Y ´hô°ûŸG õcQh .πª©dG ¥ƒ°ùd á£°ûf äÉ°SÉ«°S ¤EG kGOÉæà°SG »∏μdGh »Fõ÷G Újƒà°ùŸG


¿ƒfÉ©j øeh πª©dG øY Ú∏WÉ©∏dh AGô≤Ø∏d ájô°†◊Gh á«ØjôdG ≥WÉæŸG ‘ ≥FÓdG πª©dG äÉfÉμeEÉH


∫ÉNOEÉH ,»∏ÙG ™ªàÛG iƒà°ùe ≈∏Y á£°ûfC’G äòØf ,´hô°ûŸG Gòg QÉWEG ‘h .á«Fõ÷G ádÉ£ÑdG øe


,á«ØjôdG ≥WÉæŸG øe ìhõæ∏d πjóH áHÉãÃ äÈàYGh ,áØ∏μàdG á°†Øîæe πNódG ó«dƒàd äÉ££fl


IQób IOÉjR ¤EGh á«eƒμ◊G ä’ÉcƒdGh á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸG ÚH ¿hÉ©àdG ájƒ≤J IOÉjR ¤EG äOCGh


 .á∏eÉ©dG …ójC’G ó«dƒJ á«¨H »Fõ÷G iƒà°ùŸG ≈∏Y äÓNóJ ò«ØæJh º«ª°üJ ‘ πª©dG äGQGRhô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 8-15h 2-5h ,4-2h ,2-2h ,2-1h ,1-1 äGô≤ØdG


S. Martin; P. Martin; P. Weil: “Fostering cooperation between source and
destination countries”, in Migration Information Source, 1 October 2002, available
at http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=60;
P. Weil: “Towards a coherent policy of co-development”, in International
Migration, Vol. 40(3), Special Issue 1/2002, pp. 41-55.


K:J: Lönnroth (1995): “Active labour market policies in labour-sending countries:
What role in reducing the need for emigration?”,
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp05.pdf;
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/japanmb/pep.htm


.3:á«£°SƒàŸG á«HhQhC’G ácGô°ûdG≥ØJG ,1995 ΩÉY ‘ Oƒ≤©ŸG »£°SƒàŸG - »HhQhC’G ô“DƒŸG AÉæKCG


,π«FGô°SEGh ,ô°üe) §°SƒàŸG ôëÑ∏d á«Hƒæ÷G πMGƒ°ùdG ¿Gó∏H øeh »HhQhC’G OÉ–’G øe kGó∏H 27


á£∏°ùdGh É«côJh ,¢ùfƒJh ,ájQƒ°ùdG á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷Gh ,Üô¨ŸGh ,¿ÉæÑdh ,¿OQC’Gh


Oóëjh .º«∏bE’G ‘ QGô≤à°SGh Ωó≤Jh ΩÓ°S á≤£æe áeÉbEG πLCG øe πª©dG ≈∏Y (á«æ«£°ù∏ØdG


á≤£æe AÉ°ûfEG ∂dP ‘ ÉÃ á«fhÉ©àdG á£°ûfC’G øe á°†jôY áØFÉW áfƒ∏°TôH πªY á£Nh ¿ÓYEG


ƒªædGh ,IQÉéàdÉH ¢Vƒ¡ædG äÉ«é«JGÎ°S’G â∏ª°Th .2010 ΩÉY ∫ƒ∏ëH Iô◊G IQÉéà∏d


äÉ≤aóJ ¢†«ØîJ øY ôØ°ùJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG ,π°UC’G ¿Gó∏H ‘ á∏eÉ©dG …ójC’Gh …OÉ°üàb’G
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äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ á∏ãeCG


±Î©ŸG ¥ƒ≤◊G áaÉc á«fƒfÉb á«©°Vh ‘ øjôLÉ¡ŸG íæe ≈∏Y kÉ°†jCG ¿Gó∏ÑdG â≤aGhh .Iôé¡dG


øeh .Ö°ü©àdGh ÖfÉLC’G á«gGôch ájô°üæ©dG áëaÉμŸ á∏ªM ¥ÓWEGh áªFÉ≤dG äÉ©jô°ûàdG ‘ É¡H


¿CG ,º«∏bE’G ‘ Ú«YÉªàL’G AÉcô°ûdG øe Ö∏W ≈∏Y AÉæH ,»YÉªàL’G QGƒë∏d QÉWEG ™°Vh ¿CÉ°T


 .≈∏ãŸG á°SQÉªŸG √òg ø°ùëj ¿CGh á«∏ª©dG π¡°ùj,3-2h ,2-2h ,1-2h ,2-1h ,1-1 äGô≤ØdG ô¶fG


äGOÉ°TQE’G øe 12-14h ,3-9h ,4-2h .


.4) »ŸÉ©dG ádÉª©dG èeÉfôHGEQ(‹hódG πª©dG Öàμe øe IQOÉÑe »ŸÉ©dG ádÉª©dG èeÉfôH  :


áéàæŸG á∏eÉ©dG …ójC’ÉH ¢Vƒ¡ædG ±ó¡à°ùJ á≤°ùæeh á≤°ùàe á«dhO á«é«JGÎ°SG ™°Vh ™«é°ûàd


.á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG ôgƒL ‘ ΩGóîà°S’G ™°VƒH ∂dPh ,ájôëH IQÉàıGh


≥∏N ∫ÓN øe ,á«ØdCÓd á«FÉ‰E’G ±GógC’G ™e ∂dP ‘ kÉ≤Øàe ,»ŸÉ©dG ádÉª©dG èeÉfôH ≈©°ùjh


øe ÉeEG ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢SÉædG øe ÚjÓŸG äÉÄe á°û«©e ±hôX Ú°ù– ¤EG ,áéàæŸG ádÉª©dG


.ô≤ØdG øKGôH øe äÓaE’G øe ºgô°SC’h º¡d πª©dG øe º¡Ñ°ùc íª°ùj ’ øjòdG hCG ádÉ£ÑdG


äÉ«é«JGÎ°SG ¥ÉØNE’ ,kÉbÉ£f ™°ShC’G ≥FÓdG πª©dG èeÉfôH øª°V πeÉ©dG ,èeÉfÈdG ió°üàjh


™°Vh ™«é°ûàH ∂dPh ,¢SÉædG É¡«a ¢û«©j »àdG øcÉeC’G ‘ πª©dG ¢Uôa ≥∏N ‘ á«dÉ◊G áŸƒ©dG


.á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ‘ Iôé¡dG •ƒ¨°V ∞«Øîàd ΩGóîà°SÓd á«dhOh á«æWh äÉ«é«JGÎ°SG


IGOCG Èà©j ƒgh ,»ŸÉ©dG ádÉª©dG èeÉfÈd ÖjƒdG áμÑ°T ≈∏Y ‹hódG πª©dG Öàμe ™bƒe ¢ü°üîjh


⁄É©dG ‘ º«dÉbC’G ∞∏àfl ‘ ΩGóîà°S’G á°SÉ«°S ∫É› ‘ äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ô°ûæH íª°ùJ Ió«Øe


ô°üæY áHÉãÃ »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y »ŸÉ©dG ádÉª©dG èeÉfôH ò«ØæJ Èà©jh .IOófi ä’É› ‘h


.øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ídÉ°üd 2004 ΩÉ©d ‹hódG πª©dG ô“Dƒe πªY á£N ô°UÉæY øe »°ù«FQ


πª©dG Öàμe Ωóbh .»æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y »ŸÉ©dG èeÉfÈdG ≥«Ñ£àd k’Éãe ÉfÉZh ÚàæLQC’G ôaƒJh


á£N πμ°T ‘ ,ó∏ÑdG Égó¡°T »àdG á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G áeRC’G AÉæKCG ÚàæLQCÓd IóYÉ°ùŸG ‹hódG


‘h .äGQó≤dG AÉæHh ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh ,äBÉ°ûæª∏d ô°TÉÑŸG ºYódG Ëó≤J âaó¡à°SG πªY


ºYódG äÉeóN øe ÉgÒZh ájQÉ°ûà°S’Gh á«æ≤àdG äÉeóÿG ‹hódG πª©dG Öàμe Ωób ,ÉfÉZ


 .á«LÉàfE’G Ú°ù–h á∏eÉ©dG …ójC’G á«ªæJh äGQÉ¡ŸG á«ªæJ ≈∏Y äõcQ-1h 1-1 ÚJô≤ØdG ô¶fG


äGOÉ°TQE’G øe 2.


http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm;
http://meria.idc.ac.il/journal/2005/issue2/jv9no2a6.html


http://www.ilo.org/public/english/employment/empframe/practice/index.htm;
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb286/pdf/esp-1.pdf;
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb292/pdf/esp-2.pdf
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∫Éª©dG Iôég ¿CÉ°ûH ‹hódG ¿hÉ©à∏d πFÉ°Sh ```  kÉ«fÉK


.5:Éjõ«dÉe,2004 πjôHCG /¿É°ù«f ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¿CÉ°ûH á«ª«∏bEG á«°SGQO á≤∏M äó≤Y
Éjõ«dÉe ‘ äÉHÉ≤ædG ô“Dƒe øe Ö∏W ≈∏Y AÉæH ∂dPh ,‹hódG πª©dG Öàμe øe ºYóH


)MTUC∫Éª©dG ™°VƒH kÉeƒªY Qƒ¡ª÷G ΩÓYEGh RGôHEG á«°SGQódG á≤∏◊G √òg âaó¡à°SGh ,(
¬«a AÉ°†YC’Gh Éjõ«dÉe ‘ äÉHÉ≤ædG ô“DƒŸ πªY èeÉfôH ™°Vh π«¡°ùJh ,Éjõ«dÉe ‘ øjôLÉ¡ŸG


.øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d äÉHÉ≤ædG ÉgôaƒJ »àdG ájÉª◊G ¥É£f ™«°Sƒàd4-6h ,6-2 äGô≤ØdG ô¶fG


äGOÉ°TQE’G øe 5-12h .


.8:á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH øjófE’G ∂°U≈∏Y ,2003 ΩÉY ‘ óªà©ŸG ,∂°üdG Gòg ¢üæj
,É«Ñeƒdƒc ,É«Ø«dƒH) AÉ°†YC’G ∫hó∏d áàbDƒŸG áeÉbE’Gh ∫É≤àf’ÉH äÉbƒ©e ÓH »éjQóàdG ìÉª°ùdG
¢SÉæ∏d ô◊G ∫É≤àf’Gh .πª©dG ¢VGôZC’ (ÓjhõæØd ájQÉØ«dƒÑdG ájQƒ¡ª÷G ,hÒH ,QhOGƒcEG
É¡MÉààaG Qô≤ŸG ,øjófEÓd ácÎ°ûŸG ¥ƒ°ù∏d »éjQóàdG AÉ°ûfE’G •hô°T óMCG ƒg πªY øY kÉãëH


 .2005 Èª°ùjO /∫hC’G ¿ƒfÉc 31 ‘äGOÉ°TQE’G øe 4-5h 3-5h ,3-2h ,1-1 äGô≤ØdG ô¶fG.


http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/;
http://mtuc.org.my/migran%20workersworkshop05.htm


.6áμ∏ªŸG:∫É¨JÈdG `` IóëàŸG) IóëàŸG áμ∏ªŸG ‘ äÉHÉ≤ædG ô“Dƒe ΩôHCGTUCΩÉ©dG OÉ–’Gh (
) Ú«dÉ¨JÈdG ∫Éª©∏dCGTP-INÚ«dÉ¨JÈdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ΩÉª°†fG ™«é°ûàd kÉbÉØJG (


.IóëàŸG áμ∏ªŸG ‘ äÉHÉ≤ædG ô“Dƒe äÉHÉ≤f ¤EG Ú«dÉ¨JÈdG ∫Éª©∏d ΩÉ©dG OÉ–’G ‘ AÉ°†YC’G
»Ø°ù©àdG ∑ƒ∏°ù∏d óM ™°Vh á«Ø«c ±ó¡à°ùJ á«dÉ¨JÈdG á¨∏dÉH á«eÓYEG á∏ªM â≤∏WCGh
∫Éª©dG ídÉ°üd á∏KÉ‡ äÉbÉØJG Ú«dÉ¨JÈdG ∫Éª©∏d ΩÉ©dG OÉ–’G ™bhh .º¡∏ªY ÜÉë°UC’
É«fÉÑ°SEGh ÆÈª°ùμd Éª«°S ’h ,iôNC’G á«°ù«FôdG ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ‘ äÉHÉ≤ædG ™e Ú«dÉ¨JÈdG


.Gô°ùjƒ°ShäGOÉ°TQE’G øe 6-2 Iô≤ØdG ô¶fG .


 .7 :»≤jôaC’G OÉ–’G ‘ Iôé¡dG á°SÉ«°ùd »é«JGÎ°SG QÉWEG™°Vh QÉWE’G Gòg ±ó¡à°ùj
kGÒÑc kGOóY á«é«JGÎ°S’G √òg »£¨Jh .ácÎ°ûŸG äÉjƒdhC’G ≈∏Y Ωƒ≤J ,á≤°ùæe Iôég á°SÉ«°S
,á«eÉ¶ædG ÒZ Iôé¡dGh ,Ohó◊G QƒÑY IQGOEGh ,∫Éª©dG Iôég ∂dP ‘ ÉÃ ,™«°VGƒŸG øe
,äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑJh Iôé¡dG äÉfÉ«H ™ªLh ,á«∏NGódG Iôé¡dGh ,øjôLÉ¡ª∏d ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh
‘ ábQÉaC’G QhOh á«dÉŸG äÓjƒëàdGh ,äGAÉØμdG ìhõf) á«ªæàdGh Iôé¡dG IôgÉX ÚH ábÓ©dGh
,áÄ«ÑdGh áë°üdGh ,ô≤ØdGh Iôé¡dGh ,∫hódG ÚH Éª«a äÉcGô°ûdGh ¿hÉ©àdGh ,(äÉà°ûdG
»©LôŸG QÉWE’G Gòg ¢VôYh .ÜÉÑ°ûdGh Ú≤gGôŸGh ,Ú°ùæ÷G ÚH ¥QGƒØdG IÉYGôeh ,IQÉéàdGh
.á«Ñ«∏dG á«Hô©dG ájÒgÉª÷G ,áJô°U ‘ 2005 ¬«dƒj /Rƒ“ ‘ ∫hódG AÉ°SDhQ áªb ô“Dƒe ≈∏Y


äGOÉ°TQE’G øe 1-8h 2-3h ,1-3h ,2-2h ,1-2 äGô≤ØdG ô¶fG.


http://www.africa-union.org/Summit/July%202005/
PRC%20Draft%20Rapporteur%20Report.pdf


Andean Community General Secretariat:
http://www.Comunidadandina.org/ingles/treaties/dec/D545e.htm
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..9) »ÑjQÉμdG ¿Gó∏Ñd ácÎ°ûŸG ¥ƒ°ùdGh áYÉª÷GCaricom(∫hO äóªàYG ,1989 ΩÉY ‘  :
,Éμ«æ«ehOh ,õ«∏Hh ,¢ShOÉHôHh ,ÉeÉ¡ÑdGh ,GOƒHôHh Gƒ¨«àfG ``` »ÑjQÉμdG áYÉªL »°VGQCGh
,É«°Sƒd âfÉ°Sh ,¢ù«Ø«fh ¢ùà«c âfÉ°Sh ,äGÒ°ù«àfƒeh ,ÉμjÉeÉLh ,»àjÉgh ,ÉfÉ«Zh ,GOÉfGôZh
íª°ùj …òdG ≈°ùfCG ófGôZ ¿ÓYEG ,ƒZÉHƒJh OGó«æjôJh ,ΩÉæjQƒ°Sh ,øjOÉæjôZh âæ°ùæa âfÉ°Sh
áYÉª÷G »æWGƒŸ πª©dG íjQÉ°üJ kÉ«éjQóJ â∏jRCGh .∫É≤àf’G ájôëH AÉ°†YC’G ∫hódG »æWGƒŸ
,ΩÓYE’G §FÉ°Sh ‘ Ú∏eÉ©dGh ,äÉ©eÉ÷G »éjôÿ ∂dP ‘ ÉÃ ,á«æ¡ŸG äÉÄØdG ∞∏àfl ‘
™«°SƒJ ≈∏Y AÉ°†YC’G ∫hódG â≤aGh ,2002 ΩÉY ‘h .Ú«°VÉjôdGh ÚfÉæØdGh Ú«≤«°Sƒª∏dh
»ª¶æeh ,äÉeóÿG »eó≤e πª°ûàd - 2005 ájÉ¡f ∫ƒ∏ëH iôNCG äÉÄa ¤EG ∫É≤àf’G ájôM


 .Iô°SC’G OGôaCG øe ÚdÉ©ŸGh äÉLhõdGh Úaô°ûŸGh Ú«æ≤àdGh ,QOGƒμdGh ,™jQÉ°ûŸGô¶fG


äGOÉ°TQE’G øe 4-5h 3-5h ,2-5h ,1-4h ,3-2 äGô≤ØdG .


  .10ÓÑjƒH á«∏ªY) Iôé¡dG ¿CÉ°ûH á«dÉª°ûdG ÉμjôeCGh ≈£°SƒdG ÉμjôeC’ »ª«∏bE’G ô“DƒŸG


Puebla  :(¿CÉ°ûH ±GôWC’G Oó©àe è¡f OÉªàYG ¤EG »eôJ IQOÉÑe »g albeuP ÓÑjƒH á«∏ªY
á«ªgCG ≈∏Y ócDƒjh ó°ü≤ŸGh π°UC’G ¿Gó∏H ‘ πeGƒ©dG ∞∏àfl ÚH πYÉØàdÉH ±Î©j ,Iôé¡dG
,Góæch ,õ«∏H »g IQOÉÑŸG √òg ‘ AÉ°†YC’G ∫hódGh .øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ª÷ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
,∂«°ùμŸGh ,¢SGQhóægh ,’Éª«JGƒZh ,QhOÉØ∏°ùdGh ,á«μ«æ«ehódG ájQƒ¡ª÷Gh ,ÉμjQÉà°Sƒch
ÉjÉ°†b ájÉªM ∫É› ‘ albeuP á«∏ªY RGôHEG …ôéjh .IóëàŸG äÉj’ƒdGh ÉªæHh ,GƒZGQÉμ«fh
™e QGƒ◊G øª°†àJh äGô“Dƒª∏d áeÉ©dG äÉ°ù∏÷Gh AGÈî∏d á«∏ª©dG äÉ≤∏◊G ‘ øjôLÉ¡ŸG
øμJ ⁄ ∫Éª©dG Iôé¡H á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG ,¿CG ó«H .ácQÉ°ûŸG ¿Gó∏ÑdG ‘ ÊóŸG ™ªàÛG äÉª¶æe


.¬îjQÉJ ≈àM ájƒdhC’ÉH º°ùàj kÉYƒ°VƒeäGOÉ°TQE’G øe 2-2h 1-2 ÚJô≤ØdG ô¶fG .


11  .) É«≤jôaCG ÜôZ ∫hód ájOÉ°üàb’G áYÉª÷GECOWAS:(ájOÉ°üàb’G áYÉª÷G äóªàYG
øª°V ¢UÉî°TC’G ∫É≤àfG ájôM »£¨J ä’ƒcƒJhôH áKÓK 1975 ΩÉY òæe É«≤jôaCG ÜôZ ∫hód
≥FÉKh QGó°UEG π¡°ùjh .πªY ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh áeÉbE’Gh QGô≤à°S’G ‘ º¡≤Mh ,AÉ°†YC’G ∫hódG
≈∏Y äGAGôLE’G åjó–h É«≤jôaCG ÜôZ ∫hód ájOÉ°üàb’G áYÉª÷G øY IQOÉ°üdG ájƒ¡dG
‘h .Ohó◊G ÈY ∫É≤àf’ÉH ôØ°ùdG äGRGƒ÷ ájô°üÑdG IAGô≤dG Iõ¡LCG ΩGóîà°SÉH Ohó◊G
áYÉª÷G áfÉeCG ™e ,AÉ°†YCG ∫hO ™Ñ°ùd ¿ƒ«KÓãdG ¿ƒ∏ãªŸG ≥ØJG ,2005 ¬«dƒj /Rƒ“
√ò¡d πeÉμdG ≥«Ñ£àdG á«¨H á«aÉ°VEG äGAGôLEG PÉîJG ≈∏Y É«≤jôaCG ÜôZ ∫hód ájOÉ°üàb’G
¿CÉ°ûH äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑJ Ú°ùëàH Éª«°S ’h ,‹hódG πª©dG Öàμe øe ºYóH ∂dPh ,ä’ƒcƒJhÈdG
ä’ƒcƒJhôHh á∏°üdG äGP á«dhódG ÒjÉ©ŸG ™e á«æWƒdG ÚfGƒ≤dG ≥«aƒàHh á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég
∫hód ájOÉ°üàb’G áYÉª÷G ‘ AÉ°†YC’G ∫hódGh .É«≤jôaCG ÜôZ ∫hód ájOÉ°üàb’G áYÉª÷G
,ÉfÉZh ,É«ÑeÉZh ,QGƒØjO äƒch ,ô°†NC’G ¢SCGôdGh ,ƒ°SÉa Éæ«cQƒHh ,H »g É«≤jôaCG ÜôZ
.ƒZƒJh ¿ƒ«dGÒ°Sh ,∫É¨æ°ùdGh ,ÉjÒé«fh ,ôé«ædGh ,‹Éeh ,ÉjÒÑ«dh ,hÉ°ù«H É«æ«Zh ,É«æ«Zh


äGOÉ°TQE’G øe 9-12h 3-12h ,2-9h ,2-6h ,4-5h ,1-4h ,2-3h ,3-2 äGô≤ØdG ô¶fG .


D. Fuchs; T. Straubhaar: “Economic integration in the Caribbean: The
development towards a common labour market”, International Migration
Papers, No. 61, pp. 1-7 (Geneva, ILO, 2003), available at
www.ilo.org/public/English/protection/migrant/download/imp/imp6ie.pdf;
http://www.caricom.org/


http://www.gcim.org; http:www.rcmvs.org


http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/voll8no3/183eca.htm
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.12) »HhQhC’G OÉ–’GEU:(iôNC’G AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ »HhQhC’G OÉ–’G ÉjÉYQ áeÉbEG º¶æJ
áYÉª÷G AÉ°ûfEG ∫hÉæàJ »àdG »æWƒdG ™jô°ûàdGh äGógÉ©ŸG ΩÉμMCG É¡«a πª©dG ‘ º¡≤Mh
ΩÉ©d ÉehQ IógÉ©e â≤Ñà°SGh .»HhQhC’G OÉ–Ód á«∏NGódG ¥ƒ°ùdGh á«HhQhC’G ájOÉ°üàb’G
â©°Vh ,1968 ΩÉY ‘h .∫GƒeC’G ¢ShDhQh äÉeóÿGh ™∏°ùdGh ¢UÉî°TC’G ∫É≤àfG ájôM 1957
∫É≤àfÉH ≥∏©àJ á«¡«LƒJ ÇOÉÑe 681612 ºbQ á«HhQhC’G ájOÉ°üàb’G áYÉª÷G ¢ù∏› áëF’
πª°T ™ªL πãe ä’É› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG äÉ°SÉ«°S ≥«aƒJ ±ó¡H ∂dPh á∏eÉ©dG …ójC’G
á«YÉªàL’G ÉjGõŸGh ,πª©dG ±hôXh ,πªY ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸGh ,Iô°SC’G
ó«MƒdG »HhQhC’G ∂°üdG ¢üfh .Ú«æ¡ŸG º«∏©àdGh ÖjQóàdGh ,á«HÉ≤ædG ¥ƒ≤◊Gh ,á«Ñjô°†dGh
áYÉªé∏d á«∏°†aC’G íæÁ ™jô°ûJ ø°S øY ôØ°SCGh á«∏NGódG Ohó◊G ádGREG ≈∏Y 1985 ΩÉ©d
‘ ºgô°SCGh ∫Éª©dG ™«ª÷ ΩGóîà°S’G äÉeóN ¤EG ∫ƒ°UƒdGh ∞«XƒàdG ∫É› ‘ á«HhQhC’G
AÉ°†YC’G ∫hódG äóªàYG ,1992 ΩÉY ‘ âNÎ°SÉe IógÉ©e OÉªàYG òæeh .AÉ°†YC’G ∫hódG
.á«æ¡ŸG äÓgDƒŸÉH ∫OÉÑàŸG ±GÎY’Gh á«dhódG äÓjƒëàdG π«¡°ùJ ±ó¡à°ùJ IOó©àe ∑ƒμ°U
Iôé¡dG äÉ≤aóJ AGREG è¡f ≥«°ùæJ IQhô°†H »HhQhC’G ¢ù∏éª∏d IÒNC’G äÉYÉªàL’G âaÎYGh
∫hódG ÉjÉYQ ≈∏Y Qò©àj »àdG á∏eÉ©dG …ójC’G øe äÉLÉ«àM’G AÉØ«à°SG ∫hÉæàj á«eÉ¶ædG ÒZ
≈∏Y ôª©dG ‘ ¿Éμ°ùdG Ωó≤Jh ó«dGƒŸG áÑ°ùf ™LGôJ ÒKCÉàH kÉaGÎYGh .É¡à«Ñ∏J AÉ°†YC’G
è¡f ¿CÉ°ûH ô°†NCG kÉHÉàc 2005 ΩÉY ‘ ¢ù∏ÛG ¤EG áæé∏dG âeób ,πÑ≤à°ùŸG ‘ OÉ°üàb’G
Ωóbh á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG è¡ædG Gòg OóMh .ájOÉ°üàb’G Iôé¡dG IQGOEG AGREG »HhQhC’G OÉ–Ód
¬JGP âbƒdG ‘ kÉaÎ©e ,ájOÉ°üàb’G Iôé¡dG ¿CÉ°ûH »HhQhC’G OÉ–Ód »©jô°ûJ QÉWE’ äGQÉ«N
.¬H ¢UÉÿG πª©dG ¥ƒ°S ‘ á∏eÉ©dG …ójC’G øe ¬JÉLÉ«àMG Oóëj ¿CG ó∏H πμd »¨Ñæj ¬fCÉH
‘ IÒ°üb IÎØd áeÉbE’Gh ∫ƒNódG ≈∏Y kÉ«dÉM áYÉª÷G iƒà°ùe ≈∏Y Iôé¡dG º«¶æJ ô°üà≤jh
QÉWE’G äGQÉ«N ¿CG ∫Éª©dG äÉHÉ≤æd »HhQhC’G OÉ–’G iôjh .»HhQhC’G OÉ–’G »°VGQCG
∫Éª©dG ™«ª÷ ¥ƒ≤ë∏d kÉë°VGh kGQÉWEG πª°ûJ ’ ô°†NC’G ÜÉàμdG ‘ á°Vhô©ŸG »©jô°ûàdG
∫Éª©dG äÉHÉ≤æd »HhQhC’G OÉ–’G ìÎbGh .áãdÉK ¿Gó∏H øe øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á°UÉNh ,Ú«æ©ŸG
øjòdG áãdÉãdG ¿Gó∏ÑdG ÉjÉYQ ÚH πª©dG ±hôX ‘ á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸÉH ≥∏©àJ ΩÉμMCG êGQOEG
ájÉª◊ ÒHGóJ ≈∏Y ¢üædG øY kÓ°†a ,»HhQhC’G OÉ–’G ÉjÉYQh á«eÉ¶f á«©°VƒH ¿ƒ©àªàj
∫Éª©dG πªY ±hôX ø°ù–h ¥ƒ≤◊G »ª– å«ëH ,»eÉ¶f ÒZ ™°Vh ‘ øjôLÉ¡ŸG


.AGƒ°ùdG ≈∏Y Ú«æWƒdG ∫Éª©dGh øjôLÉ¡ŸG-5h ,3-5 ,2-5 ,1-5h ,3-2h ,2-2 äGô≤ØdG ô¶fG


øe 10-14h 3-14h ,9-12h ,6-12h ,3-12h ,12-9h ,8-9h ,4-9h ,3-9h ,4-8h ,4


 .äGOÉ°TQE’G


http://www.europa.eu.int/index_en.htm


.13) »Hƒæ÷G •hôîª∏d ácÎ°ûŸG ¥ƒ°ùdGMercosur :(‘ ádÉª©dG ∫É≤àfG ájôM äô°üàbG
AÉ°†YC’G ™HQC’G ∫hódG ‘ Ohó◊G ≥WÉæe ≈∏Y ájGóÑdG ‘ »Hƒæ÷G •hôîª∏d ácÎ°ûŸG ¥ƒ°ùdG
±GôWC’G Oó©àe ¥ÉØJG íæe ,1997 ΩÉY ‘h .(…GƒZGQÉHh …GƒZhQhCGh ,πjRGÈdGh ,ÚàæLQC’G)
¥ƒ≤◊G ¢ùØf AÉ°†YC’G ∫hódG øe ádhO …CG ‘ Gƒ∏ªY øjòdG ∫Éª©dG »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ¿CÉ°ûH
∫hódG ‘ πª©dGh áeÉbE’G ≥M 2000 ΩÉY ¥ÉØJG íæeh .Ú«æWƒdG ∫Éª©∏d áMƒæªŸG äÉÑLGƒdGh
Ú«Øë°üdGh Ú«°VÉjôdGh AÉª∏©dGh Ú«æ¡ŸGh ÚfÉæØ∏d âbƒdG øe áæ«©e IÎØd AÉ°†YC’G
»ª«∏bE’G ¥ÉØJ’G íª°Sh .iôNC’G AÉ°†YC’G ∫hódG ÉjÉYQ øe Ú°ü°üîàŸGh Ú«æ¡ŸG Ú«æ≤à∏dh
¿Gó∏ÑdG ÉjÉYôd (»∏«°Th É«Ø«dƒH) ácQÉ°ûŸG ∫hódGh AÉ°†YC’G ∫hódG ÉjÉYôH »æ©ŸG 2002 ΩÉ©d
≈∏Y …OÉ°üàbG •É°ûf …CG á°SQÉ‡ ≥M º¡ëæeh iôNC’G ¿Gó∏ÑdG »°VGQCG ‘ áeÉbE’ÉH áà°ùdG
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,πjRGÈdG ∂dP ‘ É¡©ÑJh ,ÚàæLQC’G äóªàYG ,2004 ΩÉY ‘h .ÚæWGƒŸG ™e IGhÉ°ùŸG Ωób
.IQhÉÛG ¿Gó∏ÑdG ÉjÉYQ øe »eÉ¶f ÒZ ™°Vh ‘ øjôLÉ¡ŸG OôW ≥∏©j óMGh ±ôW øe kGQGôb
‘ QGô≤dG Gòg ‘ ≥£æŸG øªμjh .iôNC’G ¿Gó∏ÑdGh hÒH ÉjÉYQ πª°û«d QGô≤dG Gòg óàeGh
»°ù«FôdG ±ó¡dGh ,»Hƒæ÷G •hôîª∏d ácÎ°ûŸG ¥ƒ°ùdG ‘ πeÉμàdG á«∏ªY ‘ ≥≤ÙG Ωó≤àdG
ÚH Éª«a êÉàfE’G πeGƒYh äÉeóÿGh ™∏°ùdG ∫É≤àfG ájôëH íª°ùJ ácÎ°ûe ¥ƒ°S áeÉbEG ƒg ¬æe


 .AÉ°†YC’G ∫hódGøe 4-14h 4-9h ,3-9h ,4-5h ,3-5h ,2-5h ,1-4h ,3-2 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G


.14 :(Éª«d á«∏ªY) Iôé¡dG ¿CÉ°ûH á«Hƒæ÷G ÉμjôeCG ô“Dƒe»g Éª«d á«∏ªY ‘ ácQÉ°ûŸG ∫hódG
…GƒZhQhCGh ,hÒHh ,…GƒZGQÉHh ,QhOGƒcEGh ,»∏«°Th ,É«Ñeƒdƒch ,πjRGÈdGh ,É«Ø«dƒHh ,ÚàæLQC’G
ójó– ≈∏Y AÉ°†YC’G ∫hódG â≤ØJG ,ƒJƒ«c ¿ÓYEG ‘h .ÓjhõæØd ájQÉØ«dƒÑdG ájQƒ¡ª÷Gh
∫Éª©∏d ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M õjõ©àd Iôé¡dG ¿CÉ°ûH á«ª«∏bEG èeGôHh äÉ«é«JGÎ°SG ≥«°ùæJh
íFGƒdh á«æWh íFGƒd ™°Vhh º«∏bE’G øª°V Iôé¡dG äÉ≤aóJ IQGOEG ájƒ≤Jh ,ºgô°SCGh øjôLÉ¡ŸG
πFÉ°Sh ÒaƒJh äÉμÑ°ûdG ájƒ≤Jh ,êQÉÿG ‘ ÚæWGƒŸG ™e ä’É°üJ’G õjõ©Jh ,ácÎ°ûe á«æWh
á«¨H ,πª©dG ¿Éμe ‘ Éª«°S ’h ,øjôLÉ¡ŸG êÉeófG õjõ©Jh ,á«dÉŸG äÓjƒëà∏d áØ∏μJ πbCGh áæeBG


 .Iôé¡dG ∫É› ‘ äÉ©jô°ûàdGh IQGOE’Gh äÉeƒ∏©ŸG º¶f ≥«°ùæJh ≥«aƒJ,1-2 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 10-15h 6-15h ,3-15h ,8-11h ,1-8h ,4-3h ,2-3h ,7-2h ,2-2h


MERCOSUR: Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados
Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, el 6 diciembre de 2002, available at
http://www.cpcmercosur.gov.ar/leyes/ley25903.htm;


www.iadb.org/intal/tratados/mercosur.htm;


E. Texidò et al.: International Migration Papers, No.63 “Migraciones laborales
en Sudamérica : el MERCOSUR ampliado (Geneva, ILO, 2003) and E.
Geronimi International Migration Papers, No. 70 “Admisiòm, contrataciòn y
protecciòn de trabajadores migrantes” (Geneva, ILO, 2004), available at
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/publ/imp-list.htm


http://www.gcim.org


.15:¿ôH IQOÉÑeá«dhódG IhóædG AÉæKCG 2001 ΩÉY ‘ ájô°ùjƒ°ùdG áeƒμ◊G IQOÉÑŸG √òg â≤∏WCG
) Iôé¡∏d á«dhódG áª¶æŸG ‘ Iôé¡dG çÉëHCGh á°SÉ«°S IQGOEG ™e ∂dPh Iôé¡dÉH á«æ©ŸGIOM(


≥Ñ£æJh ,»eƒμ◊G iƒà°ùŸG ≈∏Y ájQÉ°ûà°SG á«∏ªY ¿ôH IQOÉÑeh .áfÉeC’G ∫ÉªYCÉH âeÉb »àdG
Èª°ùjO /∫hC’G ¿ƒfÉc) Iôé¡dG IQGOE’ ‹hódG èeÉfÈdG Qôbh .Iôé¡dG ∫Éμ°TCG áaÉc ≈∏Y
äÉeƒμ◊G IóYÉ°ùe ,¿ôH IQOÉÑe OƒLh øe äGƒæ°S ™HQC’ á«°ù«FôdG á∏«°ü◊G ƒgh ,(2004
ájƒ≤Jh ¿hÉ©àdGh QGƒë∏d kGQÉWEG IQOÉÑŸG √òg í«àJh .Iôé¡dG IQGOE’ ádÉ©a ÒHGóJ ™°Vh ≈∏Y


 .á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’Gh á«æWƒdG äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y äGQó≤dGøe 2-2h 1-2 ÚJô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G


http://www.bfm.admin.ch/index.php?id=226&L=3
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.16) Iôé¡dÉH á«æ©ŸG ∞«æL áYƒª›GMG:(äGOÉ«bh IóëàŸG ·C’G â∏μ°T ,2003 ΩÉY ‘
,‹hódG πª©dG Öàμe Éª«°S ’h ,Iôé¡dG IôgÉ¶H á«æ©ŸG á«dhódG äÉfÉ«μdGh äÉª¶æŸG øe ójó©dG


) ÚÄLÓd IóëàŸG ·CÓd á«eÉ°ùdG á«°VƒØŸGhUnhcr¥ƒ≤◊ IóëàŸG ·CÓd á«eÉ°ùdG á«°VƒØŸGh (
) ¿É°ùfE’GUnohchr) á«ªæàdGh IQÉéà∏d IóëàŸG ·C’G ô“Dƒeh ,(UnctadIóëàŸG ·C’G Öàμeh ,(


) áÁô÷Gh ÒbÉ≤©dG ∫Éª©à°SG IAÉ°SEG áëaÉμÃ »æ©ŸGUnodcIôé¡∏d á«dhódG áª¶æŸGh ,(
)IOMÉ¡æe kÉaGÎYG ,Iôé¡dÉH á«æ©ŸG ∞«æL áYƒª› É¡«∏Y ≥∏WCG á«ª°SQ ÒZ áYƒª› (


±ó¡dGh .πeÉμàdGh ≥«°ùæàdG õjõ©àd ä’ÉcƒdG ÚH Éª«a á«é«JGÎ°S’G äÉØdÉëàdG ájƒ≤J IQhô°†H
πLCG øe kÉjƒ°S πª©dÉH ∂dPh Iôé¡dG πFÉ°ùe ¿CÉ°ûH Iójó°ùdG IQGOE’G õjõ©J ƒg áYƒªÛG √òg øe
kÉ≤«°ùæJh kÉbÉ°ùJG ÌcCG IOÉ«b AÉ°SQEGh Iôé¡dÉH á≤∏©àŸG ÒjÉ©ŸGh ∑ƒμ°üdG ™«ªL ≥«Ñ£àH ¢Vƒ¡ædG
á«dÉ◊G πFÉ°ùª∏d ‹hódG ™ªàÛG áHÉéà°S’ »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á«dÉ©ØdG Ú°ùëàd Iƒbh
º°†J É¡fCG ™bGh ‘ Iôé¡dÉH á«æ©ŸG ∞«æL áYƒª› õ«“h áª«b øªμJh .Iôé¡∏d á«∏Ñ≤à°ùŸGh


 .º¡°ùØfCG ä’ÉcƒdG AÉ°SDhQ .äGOÉ°TQE’G øe 1-8h 7-2h ,2-2h ,1-2 äGô≤ØdG ô¶fG


www.ilo.org/public/english/bureau/exrel/partners/gmg.htm


.17) á«dhódG Iôé¡dÉH á«æ©ŸG á«ŸÉ©dG áæé∏dGGCIM:(á«æ©ŸG á«ŸÉ©dG áæé∏dG π«μ°ûJ ‘ ∑QÉ°T
Üô¨ŸGh πjRGÈdG äÉeƒμM ÖfÉL ¤EG Gô°ùjƒ°Sh ójƒ°ùdG 2003 ΩÉY ‘ á«dhódG Iôé¡dÉH
π«∏–h Iôé¡dG ÉjÉ°†≤d á«ŸÉYh á∏eÉ°Th á≤°ùàe áHÉéà°SG ™°Vƒd QÉWEG ÒaƒJ á«¨H ÚÑ∏ØdGh
¤EG äÉ«°UƒJ Ëó≤Jh ,iôNC’G ÉjÉ°†≤dÉH É¡JÓ°U á°SGQOh ,Iôé¡dG äÉ°SÉ«°S ‘ Qƒ°ü≤dG ¬LhCG
á«ŸÉ©dG áæé∏dG âeÉbh .øjôNB’G áë∏°üŸG ÜÉë°UCGh äÉeƒμë∏dh IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeC’G
ÜÉë°UCG ™e äGQhÉ°ûeh çÉëHCGh äÓ«∏ëàH ,É¡∏ªY øe Aõéc ,á«dhódG Iôé¡dÉH á«æ©ŸG
…ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH ⁄É©dG øe áØ∏àfl º«dÉbCG ‘ á«ª«∏bEG ´Éªà°SG äÉ°ù∏L äó≤Yh ,áë∏°üŸG
·CÓd ΩÉ©dG ÚeC’G ¤EG »eÉàÿG Égôjô≤J áæé∏dG âeóbh .»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y á∏eÉ©dG


.2005 ôHƒàcCG /∫hC’G øjô°ûJ ‘ IóëàŸGäGOÉ°TQE’G øe 2-2h 1-2 ÚJô≤ØdG ô¶fG .


http://www.gcim.org


.18 :‹hódG πª©dG Öàμe¿CÉ°ûH á«ª«∏bE’G á«KÓãdG äGQhÉ°ûŸG øe á∏°ù∏°S ‹hódG πª©dG Öàμe º¶f
º«dÉbC’G ‘ Ú«°ù«FôdG áë∏°üŸG ÜÉë°UCG ™«ªL ÚH â©ªL ,1999 ΩÉY òæe á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég
‘ á«°SGQódG äÉ≤∏◊G √òg âªgÉ°Sh .ΩÉY πμ°ûH …OÉ°üàb’G πeÉμàdG äGQOÉÑe ¥É«°S ‘ ,á«YôØdG
QÉÑc ¿ƒcQÉ°ûŸG πª°Th .áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG πFÉ°ùe ¿CÉ°ûH á«KÓK äÉ°ûbÉæe AGôLEGh äGQó≤dG AÉæH
√òg äOCGh .πª©dG ÜÉë°UCG äGOÉ–Gh ∫Éª©dG äÉHÉ≤f äGOÉ–G ‹hDƒ°ùeh πª©dG äGQGRh »ØXƒe
Újƒà°ùŸG ≈∏Y á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH »ª«∏bE’G »KÓãdG ¿hÉ©àdG ájƒ≤J hCG áeÉbEG ¤EG çGóMC’G
™«ªL øe äÉªgÉ°ùe Ëó≤Jh QGƒ◊G πØμJ ÖjQóJ á«é¡æe ∫Éª©à°SÉH ∂dPh »ª°SôdG ÒZh »ª°SôdG
äGQOÉÑŸ IOófi äÉMÎ≤e Ëó≤J øY äGQhÉ°ûŸG √òg äôØ°SCG ,ä’É◊G ¢†©H ‘h .ÚcQÉ°ûŸG
äQƒH ‘ äÉYÉªàLG äó≤Yh .èeGÈdG á©HÉàe hCG/h á«ª«∏bEG äÉ«dBG ™°Vh ±ó¡H áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG
É«°SBG ¿Gó∏Ñd ,¿Éà°ùμ«LÉW ,»ÑeÉ°ûJhO ‘h ,2000 ΩÉY( …óæ¡dG §«ÙG ¿Gó∏Ñd ,¢Sƒ«°ûjQƒe ,¢ùjƒd
ΩÉY) á«Hƒæ÷G É«≤jôaC’ á«FÉ‰E’G áYÉªé∏d ,É«≤jôaCG ÜƒæL ,ÉjQƒàjôH ‘h (,2001 ΩÉY) ≈£°SƒdG
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.19Iôé¡dG äÉ°SÉ«°S ¿CÉ°ûH ‹hódG èeÉfÈdG)IMP:(Iôé¡dG äÉ°SÉ«°S ¿CÉ°ûH ‹hódG èeÉfÈdG
¥hóæ°Uh ,‹hódG πª©dG Öàμe ¬àjÉYQ ‘ ∑QÉ°ûj ,ä’ÉcƒdG ÚH ∑Î°ûe »ŸÉY èeÉfôH ƒg


) ¿Éμ°ù∏d IóëàŸG ·C’GUnfpa) Iôé¡∏d á«dhódG áª¶æŸGh (IOMIóëàŸG ·C’G ó¡©eh (
) åëÑdGh ÖjQóà∏dUnitarAÉæHh ‹hódG »eƒμ◊G QGƒë∏d πμ«g ™°Vh ¤EG èeÉfÈdG ±ó¡jh ,(


OÉØà°SG 2003 ΩÉY ≈àMh 1998 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓNh .á«ª«∏bE’G Iôé¡dG ≥WÉæe ‘ äGQó≤dG
ÚØXƒŸG QÉÑc øe 800 øe ÌcCG äGÈN øe Iôé¡dG äÉ°SÉ«°S ¿CÉ°ûH ‹hódG èeÉfÈdG
‹hódG èeÉfÈdG ΩÉbh .kGó∏H 115 AÉgR ‘ §°SƒàŸG iƒà°ùŸG øe ÚØXƒŸG øeh Ú«eƒμ◊G
≥WÉæe{ øe ÚcQÉ°ûe ™ªLh kGóL á≤«bO ÖjQóJh QGƒM á«é¡æe ™°VƒH Iôé¡dG äÉ°SÉ«°S ¿CÉ°ûH
,ô°ûÑdG ìhõfh Iôég ∫É› ‘ áfQÉ≤ª∏d á∏HÉb hCG á∏KÉ‡ äÉHƒ©°U ¬LGƒJ zácÎ°ûe Iôég
èeÉfÈdG É¡ª¶f »àdG äGQhÉ°ûŸG â©ªLh .QƒÑ©dG hCG ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H hCG π°UC’G ¿Gó∏H ‘ AGƒ°S
,ácQÉ°ûŸG ¿Gó∏ÑdG øe ó∏H πc ‘ äGQGRƒdG »∏ã‡ øe ójó©dG Iôé¡dG äÉ°SÉ«°S ¿CÉ°ûH ‹hódG
äGQhÉ°ûŸG √òg ô°†Mh .∫ó©dGh á«∏NGódGh á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdGh πª©dG äGQGRh øe º¡à«ÑdÉZh
™ªàÛG äÉ£HGQh á«©eÉL äÉ°ù°SDƒeh ,Ú«YÉªàL’G AÉcô°û∏d áØ∏àıG äÉª¶æŸG ∂dòc


.ÊóŸGäGOÉ°TQE’G øe 2-6h 7-2h ,2-2h ,1-2 äGô≤ØdG ô¶fG  .


http://www.impprog.ch/


.20) äÉHÉ≤ædG áμÑ°ûd ‹hódG OÉ–’GUNI(Uniou Network Internationalá«dhO áª¶æe  :
êQÉÿG ‘ πª©∏d ¿ƒ∏Môj øjòdG ∫Éª©dG ™«ª÷ Qó°üoJh ,á«eóÿGh á«æ¡ŸG ∫Éª©dG äÉHÉ≤f º°†J
,á«∏ÙG äÉHÉ≤ædG IóYÉ°ùe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh á«HÉ≤ædG º¡bƒ≤ëH ®ÉØàM’ÉH º¡d íª°ùJ ájƒg ábÉ£H
¿CG øμÁ »∏°UC’G ºgó∏H ‘ áHÉ≤f ¤EG ¿ƒªàæj øjòdG ∫Éª©dGh .ôNBG ¤EG ó∏H øe º¡dÉ≤àfG óæY
º¡æμÁh .ó°ü≤ŸG ó∏H ‘ äÉHÉ≤ædG áμÑ°ûd ‹hódG OÉ–’G ‘ ƒ°†©dG áHÉ≤ædG º¡Ø«°†à°ùJ
ΩÉ¶ædGh ,πª©dG ±hôX ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©e ≈∏Yh ,á«∏ÙG ∫É°üJ’G äÉ¡éH áªFÉb ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
kÉ°†jCG º¡æμÁh .É¡JÉfÉYEGh óYÉ≤àdG äÉ°TÉ©e º¶fh ,¢SQGóŸGh ,øcÉ°ùŸGh ,»Ñjô°†dGh ,‘ô°üŸG
∂dòch ,á«YÉª÷G äÉbÉØJ’Gh äÉ©jô°ûàdGh ,πª©dÉH á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG ¿CÉ°ûH IQƒ°ûŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
≈∏Y ¿hõFÉ◊G ™«£à°ùjh .πª©dG ÖMÉ°U ™e ´Gõf ´ƒbh ádÉM ‘ á«fƒfÉ≤dG IóYÉ°ùŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
kÉ°†jCG äÉHÉ≤ædG áμÑ°ûd ‹hódG OÉ–’G ´Rƒjh .ÖjQóàdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G kÉ°†jCG ¢SINU ájƒg ábÉ£HR
øμÁh õJÉHÉ≤ædG áμÑ°ûd ‹hódG OÉ–Ód á«¡«LƒJ ÇOÉÑe :êQÉÿG ‘ πª©dGR ¿Gƒæ©H Ö«àc


 .âfÎfE’G áμÑ°T ≈∏Y áª¶æŸG ™bƒe ≈∏Y äÉ¨d Ió©H ¬«∏Y ∫ƒ°ü◊G,8-10h ,6-2 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 3-14h 5-12h ,1-12h ,11-10h


http://www.uniou-network.org


ΩÉY) Üô¨ŸG ¿Gó∏Ñd ôFGõ÷G áæjóe ‘h ,(2004 ΩÉY) É«≤jôaCG ¥ô°T áYÉª÷ É°ThQCG ‘h ,(2003
º«dÉbC’G ‘ IOƒ≤©ŸG äÉYÉªàL’G â∏¡°Sh .(2005 ΩÉY) É«≤jôaCG ÜôZ ¿Gó∏Ñd QÉcGO ‘h ,(2005
IQGOEGR ¿Gƒæ©H ,»HhQhC’G OÉ–’G øe ºYóH ,‹hódG πª©dG ÖàμŸ ´hô°ûe á£°SGƒH IÒNC’G áKÓãdG
ÜôZh É«≤jôaCG ¥ô°T ‘h á«£°SƒàŸG - á«HhQhC’G á≤£æŸG ‘ á«ªæà∏d IGOCÉc á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég


.É«≤jôaCG .äGOÉ°TQE’G øe 2-6h 7-2h ,2-2h ,1-2 äGô≤ØdG ô¶fG


http://www.africo.itcilo.org
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±QÉ©ª∏d á«ŸÉ©dG IóYÉ≤dG ```  kÉãdÉK


.21  :É«dGÎ°SCGá∏Ä°SCG πª°ûj ,á∏eÉ©dG iƒ≤dG ¿CÉ°ûH kÉjô¡°T AÉ°ü≤à°SG äGAÉ°üME’G Öàμe …ôéj
âeÉbh .Iôé¡dG ¿CÉ°ûH ôNB’ ÚM øe kÉ°†jCG á«∏«ªμJ äGAÉ°ü≤à°SG âjôLCGh .Iôé¡dÉH ≥∏©àJ
ΩGóîà°SÉH ájQhO ôjQÉ≤J ™°VƒH Ú«∏°UC’G ¿Éμ°ùdGh äÉaÉ≤ãdG IOó©àe ¿hDƒ°ûdGh Iôé¡dG IQGRh
¿ƒ∏Nój øjòdG ÖfÉLC’G Úeóîà°ùŸG OóY ¿CÉ°ûH äGAÉ°üMEG πª°ûJ »àdG ,AÓª©dG áeóN º¶f
RhÉŒh ,ó«≤àdG ΩóY ä’ó©e ¿CÉ°ûHh ,É¡«a ¿ƒ∏ª©j »àdG äÉYÉæ°üdGh á«dGÎ°SC’G »°VGQC’G ¤EG
áÑ°ùàμŸG äGÈÿG ∂dòc IQGRƒdG ™ÑàJh .äGÒ°TCÉàdG ájÉªM ä’ó©eh IQô≤ŸG áeÉbE’G äGÎa
k’ƒW óàªŸG AÉ°ü≤à°S’G ∂dP πª°ûjh .äGAÉ°ü≤à°S’G ∫ÓN øe πª©dG ¥ƒ°S ‘ øjôLÉ¡ŸG ™e
øe øjó«Øà°ùª∏d áæ«©ŸG ≥WÉæŸG ¿CÉ°ûH AÉ°ü≤à°SG ƒgh .É«dGÎ°SCG ‘ øjôLÉ¡ŸG ¿CÉ°ûH
øjòdG ÖfÉLC’G áÑ∏£dG ≈eGób ¿CÉ°ûH AÉ°ü≤à°SGh äÓgDƒª∏d ™°†îJ äGÒ°TCÉJ ≈∏Y øjõFÉ◊G


 .äGOÉ°TQE’G øe 1-3 Iô≤ØdG ô¶fG .ÚªFGódG Úª«≤ŸG øe GƒëÑ°UGäÉ¨d Ió©H ¬«∏Y ∫ƒ°ü◊G
 .âfÎfE’G áμÑ°T ≈∏Y áª¶æŸG ™bƒe ≈∏Y-12h ,1-12h ,11-10h ,8-10h ,6-2 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 3-14h 5
http://www.abs.gov.au/


.22:ÉμjQÉà°SƒcäGAÉ°ü≤à°SG AGôLEÉH kÉjƒæ°S ¿Éμ°ùdG OGó©Jh äGAÉ°üMEÓd »æWƒdG ó¡©ŸG Ωƒ≤j
¤EG ∫ƒ°UƒdG áæ°Sh ,OÓ«ŸG ó∏H ¿CÉ°ûH á∏Ä°SCG øª°†àj ,á«°û«©ŸG ô°SC’G iód ¢VGôZC’G IOó©àe
iôNCG á∏Ä°SCG äGAÉ°ü≤à°S’G πª°ûJ Éªc .á≤HÉ°ùdG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ‘ áeÉbE’G ¿Éμeh ó∏ÑdG


.á«dÉŸG äÓjƒëàdÉH ≥∏©àJäGOÉ°TQE’G øe 1-3 Iô≤ØdG ô¶fG.


http://www.inec.go.cr/


.23:GóædôjCGô°SC’G iód á«æWh á«∏°üa äGAÉ°ü≤à°SG äGAÉ°üMEÓd …õcôŸG ÖàμŸG …ôéj
‘ áeÉbE’G AóH áæ°Sh OÓ«ŸG ¿Éμeh .ájóædôjC’G á«°ùæ÷Gh áæWGƒŸG É¡à∏Ä°SCG ∫hÉæàJ ,á«°û«©ŸG
ÉÃ ,êQÉÿG ‘ ÚjóædôjC’G ÉjÉYôdG Iôég ¿CÉ°ûH á∏Ä°SCG kÉ°†jCG äGAÉ°ü≤à°S’G πª°ûJh .GóædôjCG


 .IQOÉ¨ŸG ïjQÉJh ôé¡ŸG ó∏H ∂dP ‘äGOÉ°TQE’G øe 1-3 Iô≤ØdG ô¶fG .


http://www.cso.ie/


.24  :∫É¨JÈdGó∏H ¿CÉ°ûH á∏Ä°SCG πª°ûJ ádÉª©∏d äGAÉ°ü≤à°SG äGAÉ°üMEÓd »æWƒdG ó¡©ŸG …ôéj
 .Iôé¡dG ¿CÉ°ûH á∏Ä°SCG øª°†àJ ,á«∏«ªμJ äGAÉ°ü≤à°SG âjôLCGh .ôLÉ¡ŸG á«°ùæLh OÓ«eô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 1-3 Iô≤ØdG
http://www.ine.pt/


.25:‹hódG πª©dG ÖàμeIôé¡dG ¿CÉ°ûH äÉfÉ«H IóYÉb IQGOEÉH á«dhódG Iôé¡dG èeÉfôH Ωƒ≤j
kGó∏H 86 øe á«æeR π°SÓ°S ≈∏Y Ωƒ≤J á«FÉ°üMEG äÉfÉ«H øª°†àJ ,á∏eÉ©dG …ójCÓd á«dhódG
øª°†àj AÉ°ü≤à°SG á£°SGƒH äÉfÉ«ÑdG √òg ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ºàjh .á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH
»FÉ°üME’G ÖàμŸG ™e É¡ª°SÉ≤J ºàj »àdG äÉfÉ«ÑdG ¤EG áaÉ°VE’ÉHh .ójÈdÉH π°Sôj kÉfÉ«Ñà°SG


á«HhQhC’G áYÉªé∏dEUROSTATΩÉbh .á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG øe kGOóY äÉfÉ«ÑdG IóYÉb »£¨J ,
Ωó≤jh ,Iôé¡dG äÉfÉ«H ™«ªéàd á«¡«LƒJ ÇOÉÑeh ádOCG ™°VƒH kÉ°†jCG ‹hódG πª©dG Öàμe
IóYÉb øª°†àJh .É¡JÉfÉ«H ™ªL á≤jôW Ú°ù– ‘ ÖZôJ »àdG ¿Gó∏Ñ∏d á«æ≤àdG IóYÉ°ùŸG


 á«æWƒdG äÉ©jô°ûàdG äÉfÉ«HNATLEX…ójCÓd kÓé°S 55000 øe ÌcCG ‹hódG πª©dG ÖàμŸ
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∞dCÉàJh .É¡H á∏°üàŸG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªM ™jô°ûJh »YÉªàL’G ¿Éª°†dGh ,á«æWƒdG á∏eÉ©dG
 äÓé°SNATLEX,á«©Lôe äÉ¡jƒæJ πμ°T ‘ äÉeƒ∏©eh äÉ©jô°ûà∏d äÉ°ü∏îà°ùe øe


∫Éª©dG ¿CÉ°ûH ¿GƒæY ∂dP ‘ ÉÃ ,´ƒ°VƒŸG Ö°ùëH áØæ°üeh á«∏«dO äÉª∏μH ô°TDƒÃ áHƒë°üe
.øjôLÉ¡ŸG.äGOÉ°TQE’G øe 3-3h 2-3 ÚJô≤ØdG ô¶fG


.26) ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°UIMF:(äÉfÉ«Ñ∏d »°ù«FôdG Qó°üŸG ƒg ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U
kÉjƒæ°S Qó°üj …òdG √Qƒ°ûæe øª°†àjh .»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y øjôLÉ¡ŸG äÓjƒëàH á≤∏©àŸG
.øjôLÉ¡ŸG äÓjƒ– ¿CÉ°ûH á«ª°SQ á«æWh äÉfÉ«H äÉYƒaóŸG ¿Gõ«e äGAÉ°üMEG á«dƒM ¿Gƒæ©H


 .äGOÉ°TQE’G øe 2-3h 1-3 ÚJô≤ØdG ô¶fG


http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/ilmdb/
index.htm; www.ilo.org


http://www.imf.org/


.27) Iôé¡∏d á«dhódG áª¶æŸGIOM:(kGôjô≤J Iôé¡∏d á«dhódG áª¶æŸG ô°ûæJ ,2000 ΩÉY òæe
 ¿Gƒæ©H"World migration report"á«dhódG Iôé¡dG ‘ äÉgÉŒ’G ôNBG ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©e ôaƒj


á«ª«∏bEG ÖfGƒL ¿CÉ°ûH äÉ°üî∏e ∂dP ‘ ÉÃ á«ª«∏bE’G äGQƒ£àdG øY áeÉY áÙ øª°†àjh
áãdÉãdG á©Ñ£dG ∫hÉæàJh ,»°ù«FQ ´ƒ°Vƒe ≈∏Y äÉØ∏ŸG √òg øe ∞∏e πc õcôjh .IOófi


 ,ÉgÉjGõeh á«dhódG Iôé¡dG ∞«dÉμJ ,2005 ΩÉY ‘ IQOÉ°üdGøe 3-3h 2-3 ÚJô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G


http://www.iom.int/iomwebsite/publication/
ServletSearchPublication?event=detail&id=4171


.28) Iôé¡dG äÉeƒ∏©e Qó°üeMIS:(ó¡©e ¬«∏Y ±ô°ûj …òdG Iôé¡dG äÉeƒ∏©e Qó°üe
ÖjƒdG áμÑ°T ≈∏Y ™bƒe ƒg ,áª°UÉ©dG ø£æ°TGh Égô≤e á°UÉN áª¶æe ƒgh ,Iôé¡dG á°SÉ«°S
∞∏àı äÉeƒ∏©e ÒaƒJ ™bƒŸG Gòg ±ó¡à°ùjh .á«Yƒfh á«ªc äÉeƒ∏©e QOÉ°üe øª°†àj
.äÉYƒªÛG ôFÉ°Sh Ú«Øë°üdGh äÉ°SÉ«°ùdG »©°VGƒdh ÚãMÉÑ∏d Éª«°S ’h ,áªà¡ŸG äÉYƒªÛG


äGOÉ°TQE’G øe 3-3h 2-3 ÚJô≤ØdG ô¶fG.


http://www.migrationinformation.org/


.29) …OÉ°üàb’G ¿Gó«ŸG ‘ á«ªæàdGh ¿hÉ©àdG áª¶æeOECD:(á«ªæàdGh ¿hÉ©àdG áª¶æe ™ªŒ
) π°UGƒàŸG ÆÓHE’G ΩÉ¶f ∫ÓN øe Iôé¡dG äÉfÉ«H …OÉ°üàb’G ¿Gó«ŸG ‘SOPEMI…òdG ,(


.º¡æ««©àH áª¶æŸG âeÉb É¡«a AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ Ú«æWƒdG Ú∏°SGôŸG øe áμÑ°T ≈∏Y Ωƒ≤j
 Ö«àc ‘ kÉjƒæ°S äÉfÉ«ÑdG ô°ûæJhTrends international migration) ,SOPEMIÈà©jh .(


‘ á«ªæàdGh ¿hÉ©àdG áª¶æe ¿Gó∏H ‘ Iôé¡dG äÉeƒ∏©e ¿CÉ°ûH RQÉH ´ƒÑ£e áHÉãÃ ôjô≤àdG Gòg
iƒà°ùe ≈∏Y äÉgÉŒ’Gh á«ª«∏bE’G äÉgÉŒ’G ¿CÉ°ûH äÓ«∏– Ωó≤jh …OÉ°üàb’G ¿Gó«ŸG


 .IQÉàfl Iôég ÉjÉ°†≤d á≤ª©àe äÓ«∏– kÉ°†jCG ôjô≤àdG øª°†àjh .¿Gó∏ÑdGÚJô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 3-3h 2-3


http://www.oecd.org/; OECD, 2005. Trends in international migration -
SOPEMI, 2004 edition (Paris, OECD).
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.30) á«HhQhC’G äÉYÉªé∏d »FÉ°üME’G ÖàμŸGEUROSTAT:(»FÉ°üME’G ´GQòdG ¬Ø°UƒH
Iôé¡dG äGAÉ°üMEG ™ªéH á«HhQhC’G áYÉªé∏d »FÉ°üME’G ÖàμŸG Ωƒ≤j ,á«HhQhC’G á«°VƒØª∏d
™e ¿hÉ©àdÉH …ƒæ°S ¿É«Ñà°SG ∫ÓN øe ∂dPh »HhQhC’G OÉ–’G ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG øe Aƒé∏dGh
·CÓd äGAÉ°üME’G áÑ©°Th ‹hódG πª©dG Öàμeh ,ÉHhQhCG ¢ù∏›h ,ÉHhQhC’ ájOÉ°üàb’G áæé∏dG
.¿Gó∏ÑdG øY ôjQÉ≤J Ëó≤J øY ºLÉædG πª©dG AÖY øe ∑Î°ûŸG ó¡÷G Gòg π∏≤jh .IóëàŸG
.øjôLÉ¡ŸG äÉ«°ùæL ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©eh øjôLÉ¡ŸG äÉ≤aóJh OGóYCG øY á∏Ä°SCG ¿É«Ñà°S’G øª°†àjh
óYGƒbh äÉYƒÑ£e ≥jôW øY iôNC’G äÉeƒμ◊Gh äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y á©ªÛG äÉeƒ∏©ŸG ´RƒJh
™ªL á«∏ªY ó«MƒJ á«HhQhC’G á«°VƒØª∏d »FÉ°üME’G ÖàμŸG ±ó¡à°ùjh .ÖjƒdG áμÑ°T ≈∏Y äÉfÉ«H
áHƒë°üe πªY á£N ≥jôW øY ∂dPh Iôé¡dG ¿Gó«e ‘ á«HhQhC’G áYÉª÷G äÉfÉ«H π«∏–h


.äGAÉ°üME’G ∫É› ‘ ™jô°ûàH .äGOÉ°TQE’G øe 2-3h 1-3 ÚJô≤ØdG ô¶fG


.31  :Iôé¡dG πFÉ°ùe ‘ çƒëÑdG ógÉ©Ÿ ƒμ°ù«fƒ«dG äÉfÉ«H IóYÉbôjGÈa /•ÉÑ°T ‘ â≤∏WCG
77 ‘ ÖjQóàdGh çƒëÑdG ógÉ©e øe 300 øY äÉeƒ∏©e √òg äÉfÉ«ÑdG IóYÉb ôaƒJ ,2002
IóYÉb ¤EG äÉfÉ«ÑdG óæà°ùJh .Iôé¡dG πFÉ°ùe ∫hÉæàJ ájQhO 86 øY π«°UÉØJ ôaƒJh .kGó∏H


UNESCO'S DARE(äÉjQhódG ,ó¡©ŸG) äÉfÉ«Ñà°SG ≥jôW øY ™ªŒh (á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG)
ájƒæ°ùdG ôjQÉ≤àdGh ,ÖjƒdG áμÑ°T ≈∏Y á«ª°SôdG ™bGƒŸG πãe ábƒKƒe iôNCG QOÉ°üe øeh


 .äÉjQhódGh.äGOÉ°TQE’G øe 5-3h 3-3h ,2-3 äGô≤ØdG ô¶fG


.32  :IóëàŸG ·C’G) IóëàŸG ·C’ÉH äGAÉ°üME’G áÑ©°T Qó°üJUNSDäÉ«°UƒJh äÉ¡«LƒJ (
IÒNC’G á©LGôŸG äô°ûfh .Égô°ûfh Iôé¡dG äÉfÉ«H ™ªL ≈∏Y É¡JóYÉ°ùŸ ¿Gó∏ÑdG ¤EG á¡Lƒe


 ,á«dhódG Iôé¡dÉH á≤∏©àŸG äÉ«°Uƒà∏dRecommendations on statistics of international
 migration, RevisionäÉfÉ«H IóëàŸG ·C’ÉH äGAÉ°üME’G áÑ©°T ™ªŒh .1998 ΩÉY ‘


á«dƒ◊G ‘ Égô°ûæJh ‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Y øjôLÉ¡ŸG OGóYEGh äÉ≤aóJ øY á«ª°SQ á«æWh
™ªL ‘ ¿Gó∏Ñ∏d IóYÉ°ùŸGh ºYódG IóëàŸG ·C’ÉH äGAÉ°üME’G áÑ©°T Ωó≤Jh .á«aGô¨ÁódG
Ωƒ≤Jh .IóëàŸG ·C’G äÉ«°UƒJ ≈∏Y äGAÉ°üME’G »FÉ°üNCG ÖjQóJ ‘h äÉfÉ«ÑdG ∞«æ°üJh
äÉgÉŒGh Iôé¡dG äÉ°SÉ«°S ¿CÉ°ûH äÉ°SGQO ô°ûæJh çÉëHCÉH IóëàŸG ·C’ÉH ¿Éμ°ùdG áÑ©°T
iƒà°ùŸG ≈∏Y øjôLÉ¡ŸG OGóYE’ á«ŸÉY äGôjó≤J ∂dP ‘ ÉÃ ,º¶àæe ¢SÉ°SCG ≈∏Y Iôé¡dG


¿Gƒæ©H ôjô≤àdG øª°†àjh .‹hódG International Migrationƒgh kGó∏H 228 øe äÉfÉ«H 2002
ƒYóJh .‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Y øjôLÉ¡ŸG äGôjó≤J ¿CÉ°ûH k’Éª©à°SG QOÉ°üŸG ÌcCG øe Èà©j
ä’ÉcƒdG ™ªéj ,á«dhódG Iôé¡dG ¿CÉ°ûH ≥«°ùæà∏d …ƒæ°S ´ÉªàLG ó≤Y ¤EG kÉ°†jCG ¿Éμ°ùdG áÑ©°T


.É¡∏«∏–h Iôé¡dG äÉfÉ«H ™ªL ‘ ácQÉ°ûŸG á«°ù«FôdG á«dhódG,2-3h ,1-3 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 4-3h 3-3h


http://epp.eurostat.cec.eu.int; http://www,unece.org/stats/
documents/2005/03/migration/wp.23.e.pdf;
http://www.un.org/esa/population/publications/migcoord2002/eurostat.pdf


http://databases.unesco.org/migration/MIGWEBintro.shtml


http://www.unstats.un.org; 
UNSD, International migration statistics: Current activities of the United
Nations Statistics Division; UNECE/Eurostat Seminar on migration Statistics
(Geneva, 21-23 March 2005);
http://www.unece.org/stats/documents/2005/03/migration/
wp.17.e.pdf; http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
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.33) »ÑjQÉμdGh á«æ«JÓdG ÉμjôeC’ IóëàŸG ·CÓd ájOÉ°üàb’G áæé∏dGECLAC :(»°Uƒj
»ÑjQÉμdGh á«æ«JÓdG ÉμjôeC’ ájOÉ°üàb’G áæé∏d ™HÉàdG ‘Gô¨ÁódG á«æ«JÓdG ÉμjôeCG õcôe


)CELADEá≤∏©àŸG ¿Éμ°ùdG OGó©J äÉfÉ«H ™ªL ≈∏Y º«∏bE’G ‘ AÉ°†YC’G ¿Gó∏ÑdG Ió°ûH (
.º¡dƒ°Uh πÑb äGƒæ°S ¢ùªN øjôLÉ¡ŸG áeÉbEG ¿Éμeh ó∏ÑdG ‘ ∫ƒ°UƒdG áæ°Sh ,OÓ«ŸG ¿ÉμÃ
ÉμjôeC’ ájOÉ°üàb’G áæé∏d ™HÉàdG ‘Gô¨ÁódG á«æ«JÓdG ÉμjôeCG õcôŸ á«°ù«FôdG èeGÈdG øeh
‘ á«dhódG Iôé¡dG ¿CÉ°ûH AÉ°ü≤à°SG øª°†àj …òdG »ãëÑdG ´hô°ûŸG »ÑjQÉμdGh á«æ«JÓdG
AÉ°ûfEG ±ó¡à°SGh »°VÉŸG ¿ô≤dG øe äÉæ«©Ñ°ùdG ‘ ´hô°ûŸG Gòg π¡à°SG óbh .á«æ«JÓdG ÉμjôeCG
AÉæKCG á©ªÛG øjôLÉ¡ŸG ¿Éμ°ù∏d á«°ù«FôdG ¢üFÉ°üÿG ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ª∏d äÉfÉ«H IóYÉb


 äÉfÉ«H IóYÉb πª°ûJh .¿Éμ°ùdG äGOGó©J MIALCøjOƒdƒŸG ¢UÉî°TC’G ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©e kÉ«dÉM
ádÉ◊Gh ,∫ƒ°Uƒ∏d »Ñjô≤àdG ïjQÉàdGh ,ø°ùdGh ,¢ùæ÷Gh ,»∏°UC’G ºgó∏H Éª«°S ’h ,êQÉÿG ‘
πμd ∫ÉØWC’G OóY §°Sƒàeh ájOÉ°üàb’G ¢üFÉ°üÿGh ,»ª«∏©àdG iƒà°ùŸGh ,á«YÉªàL’G
ΩÉ¶f AÉ°ûfEÉH kÉ°†jCG ‘Gô¨ÁódG á«æ«JÓdG ÉμjôeCG õcôe ΩÉb ,IÒNC’G áfhB’G ‘h .ICGôeG


) øjófE’G áYÉªL ¿Gó∏H ‘ á«dhódG Iôé¡dG ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ª∏dSIMCAΩÉ¶ædG Gòg íª°ùjh .(
¢UÉN ó«cCÉJ ™e ,øjófE’G áYÉªL ¿Gó∏H ‘ á«dhódG Iôé¡dG ‘ äÉgÉŒ’Gh êPÉªædG á°SGQóH


.∞«°†à°ùŸG ó∏ÑdG hCG »∏°UC’G ó∏ÑdG å«M øe AGƒ°S øjôLÉ¡ŸG ¢üFÉ°üN ≈∏YäGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 4-3h 3-3h ,2-3h ,1-3


.34  :‹hódG ∂æÑdG»àdG á«dÉŸG äÓjƒëàdG ¿CÉ°ûH á«∏«°üØJ äÉfÉ«H ô°ûæH ‹hódG ∂æÑdG Ωƒ≤j
.z⁄É©dG ‘ á«ªæàdG πjƒ“{h z⁄É©dG ‘ á«ªæàdG äGô°TDƒe{ …ôjô≤J ‘ ¿hôLÉ¡ŸG É¡H Ωƒ≤j
ó≤ædG ¥hóæ°U øY IQOÉ°üdG äÉYƒaóŸG ¿Gõ«e äÉfÉ«H ¤EG ¿Góæà°ùj ‹hódG ∂æÑdG kGôjô≤Jh
´ƒª›) äÓjƒëà∏d kÉ©°Sƒe kÉØjô©J ⁄É©dG ‘ á«ªæàdG πjƒ“ ôjô≤J πª©à°ùjh .‹hódG
(∫GƒeC’G ¢ShDhQ äÓjƒ– ‘ áHƒ°ùfi øjôLÉ¡ŸGh Úeóîà°ùŸG äÓjƒ–h ,∫Éª©dG äÓjƒ–.


 .äGOÉ°TQE’G øe 2-3h 1-3 ÚJô≤ØdG ô¶fG


http://www.eclac.cl


http://www.worldbank.org/
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á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡d ádÉ©ØdG IQGOE’G ```  kÉ©HGQ


Iôé¡dG IQGOEG äÉ°SÉ«°S  z1{


.35  :Góæc∫Éª©∏d á«æWƒdG »°VGQC’G ‘ ∫ƒÑ≤dG äGAGôLEG ≈∏Y Góæc ‘ Iôé¡dG á°SÉ«°S ¢üæJ
iƒà°ùŸGh ,ø°ùdG πãe ÒjÉ©e ¤EG óæà°ùJ •É≤f íæe ™e ,Ú«æ¡ŸGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQh Ú∏gDƒŸG
πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏àd ∂dPh ,ájõ«∏μfE’Gh á«°ùfôØdG Úà¨∏dÉH ΩÉŸE’Gh »ª«∏©àdG


.á∏gDƒŸG á∏eÉ©dG …ójC’G øe.äGOÉ°TQE’G øe 2-5h 1-5h ,10-4h ,1-4 äGô≤ØdG ô¶fG


http://www.cic.gc.ca; www.hrdc-drhc.gc.ca; www.canlii.org; 
ILO migration survey 2003: Country summaries/Encuesta de la 
OIT sobre migraciones, 2003: Resúmenes por país/Enquête de L’OIT sur les
migrations, 2003: Résumés par pays (Geneva, ILO, 2004). 


.36  :Góæ∏jRƒ«fhCG äÓgDƒe hCG πªY ¢VôY ≈∏Y øjõFÉ◊G Ú∏gDƒŸG ∫Éª©dG Iôég ádhódG ™é°ûJ
ÉgOƒ¡L iQÉ°üb áeƒμ◊G ∫òÑJh .á∏eÉ©dG …ójC’G ‘ ¢ü≤f ¬«a óLƒj •É°ûf ‘ á«æ¡e IÈN
äÉeƒ∏©e øª°†àj kÉØ∏e Oó°üdG Gòg ‘ º¡d ôaƒJh ºFGO πμ°ûH º¡àeÉbEGh º¡LÉeófG π«¡°ùàd
™«°VGƒe ∞∏ŸG Gòg øª°†àjh .¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG É¡©aój »àdG ÖFGô°†dG øª°V ¬àØ∏μJ πNóJ
™jô°ûàdGh ,áeƒμ◊Gh äBÉ°ûæŸG á£°ûfCGh πª©dGh ,º«∏©àdGh ,øμ°ùŸGh ,áë°üdG :øY áØ∏àfl
ïjQÉJh á«fƒfÉ≤dG πFÉ°ùŸGh ,π≤ædG πFÉ°Shh ,±QÉ°üŸG πãe ÉjÉ°†b øY äÉeƒ∏©eh êÉeóf’Gh
kÉ£N º¡aô°üJ â– ™°†Jh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d âfÎfE’G ≈∏Y kÉ©bƒe áeƒμ◊G äCÉ°ûfCGh .ó∏ÑdG
á°SÉ«°ùdGh .∫Éª©dG ¥ƒ≤M ¿CÉ°ûH äÉ¨d Ió©H äÉeƒ∏©e πª©dG IQGRh ô°ûæJh .á«ØJÉ¡dG IóYÉ°ùª∏d
ádhDƒ°ùŸG Iôé¡dG äÉeóN IQGOEG ôaƒJh .á«KÓK äÉ°ûbÉæe ´ƒ°Vƒe øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dÉH á≤∏©àŸG
‘ QGô≤à°S’G ≈∏Y øjôLÉ¡ŸG óYÉ°ùJ »àdG äBÉ°ûæŸGh äÉª¶æª∏d πjƒªàdG øjôLÉ¡ŸG áeÉbEG øY
¿ƒ©«£à°ùj øjòdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¥ƒ≤M øY äÉeƒ∏©e äÉeóÿG √òg πª°ûJh .ó∏ÑdG


.ájõ«∏μfE’G á¨∏dÉH äGQhO ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G,1-5h ,01-4h ,8-4h ,2-4h ,1-4 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 7-41h 5-14h ,1-12h ,8-10h ,1-7h ,4-6h ,3-6h ,1-6h ,2-5h


http://www.immigration.govt.nz; ILO migration survey 2003: Country
summaries (Geneva, ILO, 2004).


.37…ójCÓd áàbDƒŸG Iôé¡dG ≈∏Y õcôJ πª©dG πLCG øe Iôé¡∏d á°SÉ«°S ÚÑ∏ØdG ≥Ñ£J :ÚÑ∏ØdG
øjôLÉ¡ŸG äÓjƒëàd πãeC’G ΩGóîà°S’G ≥«≤– ≈∏Y ¢Uô◊Gh ∫Éª©dG ájÉªMh ,á∏eÉ©dG
º¶æJh êQÉÿG ‘ πª©dG ¥Gƒ°SCG ‘ ΩGóîà°S’G äÉfÉμeEG áeƒμ◊G Oó–h .á«ªæàdG ¢VGôZC’
πª©dG ÜÉë°UCG ∞«XƒJ äGAGôLEG ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH ∂dPh á∏eÉ©dG …ójC’G ÒaƒJ kÉ«ª°SQ
IQGOE’Gh .á«FÉæK äÉbÉØJG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ∂dPh á«ÑæLC’G äÉeƒμ◊Gh ∞«XƒàdG ä’Échh ,ÖfÉLC’G
ádhDƒ°ùe ,ΩGóîà°S’Gh πª©dG IQGRƒH á≤ë∏e á°ü°üîàe áÄ«g »g êQÉÿG ‘ πª©∏d á«æ«Ñ∏ØdG
á°UÉÿG ΩGóîà°S’G ä’Écƒd ¢ü«NGôJ Qó°üJ »gh .á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég IQGOEG øY
kÉ«fƒfÉb áeõ∏e πªY Oƒ≤Y ôaƒJ ¿CG É¡«∏Y Öéj »àdG ,ÚÑ∏ØdG ‘ áªFÉ≤dG ΩGóîà°S’G ä’Écƒdh
≈∏Y êQÉÿG ‘ πª©∏d á«æ«Ñ∏ØdG IQGOE’G ¥ó°üJh .êQÉÿG ‘ πªY øY ¿ƒãëÑj øjòdG ∫Éª©∏d
ÒjÉ©e äÉcÉ¡àfG »ÑμJôe ºcÉÙG ‘ ≥MÓJh á«eÉ¶ædG ÒZ äÉ°SQÉªŸG ÖbGôJh Oƒ≤©dG
¢ü≤f ¢ShÒah πª◊G äGQÉÑàNG AGôLEÉH ∞«XƒàdG ä’Écƒd íª°ùJ ÚÑ∏ØdG ¿CG ’EG .∞«XƒàdG
™°VƒH êQÉÿG ‘ πª©∏d á«æ«Ñ∏ØdG IQGOE’G Ωƒ≤Jh .∫Éª©dG ≈∏Y RójE’G /áÑ°ùàμŸG áYÉæŸG
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Ée á∏Môe øY äÉeƒ∏©e ôaƒJh ,ô°ûÑdÉH QÉŒ’G áëaÉμŸ äÓªM º¶æJh ,Iôé¡dG äÉ°SÉ«°S
‘ ÉgÉjÉYôd IóYÉ°ùŸG Ωó≤Jh êQÉÿG ‘ ∫Éª©dG ¥ƒ≤M ∑É¡àfG ádÉM ‘ πNóàJh ,IQOÉ¨ŸG πÑb
ádÉM ‘ áæ«©e ¿Gó∏H ‘ ∫Éª©dG ô°ûf ∞bh hCG ≥«∏©J áeƒμ◊G ™«£à°ùJh .ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H
πÑb á«ª°SôdG äGƒæ≤dG ≥jôW øY ¿hôLÉ¡j øjòdG ∫Éª©dG ≈≤∏àjh .IQôμàŸG äÉcÉ¡àf’G
øYh ,ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ‘ πª©dG ±hôXh á«YÉªàL’G ÖfGƒ÷G ≈∏Y kÉÑjQóJ ºgó∏Ñd º¡JQOÉ¨e
¬Jô°SCGh ôLÉ¡ŸG IóYÉ°ùe øY kÓ°†a »ë°üdG ÚeCÉàdGh ,óYÉ≤àdGh IÉ«◊G ≈∏Y ÚeCÉàdG º¶f
íàØH º¡d íª°ùJ ájƒg ábÉ£H øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d Qó°üJh .¢Vhôb ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G º¡æμÁh
ájó≤f äÓjƒ– AGôLEÉH º¡d íª°ùJh ±QÉ°üŸG øe áYƒª› ‘ á«dhO QÉNOG äÉHÉ°ùM
∂dP ‘ ÉÃ ,ºgó∏H ¤EG ¿hOƒ©j øjòdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d õaGƒM Ωó≤Jh .áØ∏μàdG á°†Øîæe
∫ƒ°ü◊G º¡æμÁ Éªc ICÉ°ûæe áeÉbEG hCG ´hô°ûe AóÑd ‹hCG ∫Ée ¢SCGôc Iô°ù«e óFGƒØH ¢Vhôb


.á«°SGQO íæe ≈∏Y,3-10h ,1-10h ,10-4h ,8-4h ,6-4h ,5-4h ,4-4h ,3-2 äGô≤ØdG ô¶fG


,10-12h ,1-21h ,8-11h ,7-11h ,5-11h ,4-11h ,3-11h ,2-11h ,1-11h ,8-10h ,4-10h


 .äGOÉ°TQE’G øe 8-15h 6-15h ,5-15h ,4-51h


.38  :É«fÉÑ°SEG™°Vh ‘ Ú«YÉªàL’G AÉcô°ûdG ácQÉ°ûŸ á«ª°SQ πcÉ«g áKÓK É«fÉÑ°SEG â©°Vh
ájQGRƒdG áæé∏dGh ,øjôLÉ¡ª∏d »YÉªàL’G êÉeóf’G ióàæe :»gh Iôé¡dG á°SÉ«°Sh ™jô°ûJ
iód óLƒJ ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉHh .á«ª«∏bE’G ájò«ØæàdG ¿Éé∏dGh ,Iôé¡dG ¿hDƒ°ûd ácÎ°ûŸG


(Iôé¡dG º«¶æàd áeÉ©dG IQGOE’G) ∫Éª©dG Iôé¡d IQGOEG πª©dG IQGRhDirección General de
Ordenación de las MigracionesÖfÉLCÓd á«eƒμ◊G á«°VƒØŸGh IQGRƒ∏d á©HÉJ ádÉch »gh ,


 ,Iôé¡dGhDelegación de Gobierno para la Extranjería y la InmigracióádÉcƒdG √òg áª¡eh .n
ÖfÉLC’G Úª«≤ŸÉH á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG ≥«°ùæJh º«¶æJ »g 2000 »ŸÉ©dG èeÉfÈdG QÉWEG ‘ á∏μ°ûŸG


 á£N) É«fÉÑ°SEG ‘ Iôé¡dGhGreco™ªà› êÉeófG Éª«°S ’h Iôé¡dG IQGOEG á£°ûfCG ≥°ùæJh ,(
ƒ°†©dG ƒg ádÉcƒdG √òg ôjóeh .…OÉ°üàb’G ƒªædG ‘ áªgÉ°ùŸG ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e ,øjôLÉ¡ŸG
ÒZ AGREG á«eƒμ◊G äÉ°SQÉªŸG º«≤oJ »àdG ,Iôé¡dG ¿hDƒ°ûd ácÎ°ûŸG ájQGRƒdG áæé∏dG ‘ »°ù«FôdG
äÉjƒà°ùŸG áaÉc ≈∏Y Iôé¡dG ¿hDƒ°T ≈∏Y ±ô°ûj …òdG ,Iôé¡dG á°SÉ«°ùd ≈∏YC’G ¢ù∏ÛGh ,ÚæWGƒŸG


.á«eƒμ◊G.äGOÉ°TQE’G øe 9-14h 5-14h ,4-6h ,3-6h ,1-6h ,8-4h ,6-4 äGô≤ØdG ô¶fG


.39  :IóëàŸG áμ∏ªŸGäGQÉ¡ŸG …hP øe øjôLÉ¡ŸG ∫ƒNóH IQÉ¡ŸG »©«aQ øjôLÉ¡ŸG èeÉfôH íª°ùj
πª©dG hCG ôLCÉH »æ¡e •É°ûf á°SQÉªŸ ∂dPh ,πªY ¢VhôY º¡jód øμJ ⁄ ¿EG ≈àM ,á©«aôdG
hCG ôª©dG øe áæ°S 28 ¿hO äÉÑ∏£dG ÜÉë°UC’ áØ∏àfl º««≤J äÉ«∏ªY …ôŒh .¢UÉÿG ÜÉ°ùë∏d
πª©dG íjQÉ°üJ º¶©Ÿ áÑ°ùædÉH ¿CÉ°ûdG ƒg Éªch .•É≤f ¤EG óæà°ùj ΩÉ¶f ¢SÉ°SCG ≈∏Y 28 øe ÌcCG
ô¶fG .äGƒæ°S ™HQCG »°†e ó©H áªFGódG áeÉbE’G ™°Vh Ö∏£j ¿CG ôLÉ¡ª∏d øμÁ ,IóëàŸG áμ∏ªŸG ‘


.äGOÉ°TQE’G øe 4-14h 1-4 ÚJô≤ØdG.á«eƒμ◊G äÉjƒà°ùŸG áaÉc,8-4h ,6-4 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 9-14h 5-14h ,4-6h ,3-6h ,1-6h


http://www.poea.gov.ph


N. Ortega Pérez: Spain: Forging an immigration policy, Migration Information
Source, 2003, available at
www.migrationinformation.org; Country summaries (Geneva, ILO, 2004).


http://www.ind.homeoffice.gov.uk
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ádÉª©∏d áª¶æŸG Iôé¡dG äÉfÉμeEG ™«°SƒJ  z2{


.40CG  :É«dGÎ°SCèeÉfôH Êƒμe óMCG ¤EG º¡àbÉ£H Ëó≤J πª©dG πLCG øe Iôé¡∏d Úë°Tôª∏d øμÁ
Öjôb ºgÉYôj øjòdG AÉæãà°SÉH áªFGódG Iôé¡dG äÉÑ∏£H ¿ƒeó≤àŸGh .‹GÎ°SC’G Iôé¡dG
¤EG kÉ°SÉ°SCG óæà°ùj •É≤f ΩÉ¶æd kÉ≤ah º¡ª««≤J …ôéj - É«dGÎ°SG ‘ áæ«©e á≤£æe ‘ ¢û«©j
áHƒ∏£ŸG ø¡ŸG áªFÉb •hô°Th á«æ¡ŸG IÈÿGh ,ájõ«∏μfE’G á¨∏dÉH ΩÉŸE’Gh ø°ùdGh äGQÉ¡ŸG


)MODLπ¨°ûd ÖfÉLC’G Úeóîà°ùŸG Ö∏éH πª©dG ÜÉë°UC’ âbDƒŸG ¿ƒμŸG íª°ùjh .(
‘ƒà°ùJ ¿CG Öéjh .á«dGÎ°SC’G á∏eÉ©dG iƒ≤dG øe ∂dP ±ÓN É¡∏¨°T øμÁ ’ IôgÉe ∞FÉXh
¿ƒμ∏àÁ º¡fCG Gƒæ«Ñj ¿CG Úeó≤àª∏d »¨Ñæjh ,QƒLC’Gh äGQÉ¡ŸG øe ≈fOC’G ó◊G áØ«XƒdG
Ö∏£H Ωó≤àdG É«dGÎ°SG ‘ Gƒ°SQO øŸ ≥ëjh .áØ«XƒdG π¨°ûd áHƒ∏£ŸG äÓgDƒŸGh äGAÉØμdG
ÜÉë°UCG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd âbDƒŸG ∫ƒÑ≤dG OGORG óbh .áªFGódG áeÉbE’G ™°Vh ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
¿CG ÚàbDƒŸG ∫Éª©∏d øμÁh .IQÉ¡e πbC’G ∫Éª©∏d ô°ù«àe ÒZ ¬æμdh ,Iô¡ŸG ∫Éª©dG øe πª©dG
kÉjƒæ°S iôŒh .πª©dÉH º¡JÉLhõd íª°ùjh áªFGódG áeÉbE’G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Ö∏£H Gƒeó≤àj
,πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMGh ájOÉ°üàb’G äÉLÉ«àM’G ójóëàd ,πª©dG ¥ƒ°ùd äÓ«∏–
øe ™bƒàŸG Oó©dGh Iôé¡∏d á«Ä«ÑdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G QÉKB’Gh á«ª«∏bE’G äÉLÉ«àM’Gh
º¡JÉLÉ«àMGh º¡JÓgDƒe ¤EG kGOÉæà°SG Úë°Tôª∏d ™bƒàŸG Oó©dG ∂dP ‘ ÉÃ ,äÉÑ∏£dG
…ójC’G Iôég Ú«∏°UC’G ¿Éμ°ùdGh äÉaÉ≤ãdG IOó©àe ¿hDƒ°ûdGh Iôé¡dG IQGOEG ôjóJh .á«∏FÉ©dG
Ωó≤jh .πª©dG ¥ƒ°S ¿CÉ°ûH IOó©àe äÉ¨∏H äÉeƒ∏©e ÖjƒdG áμÑ°T ≈∏Y É¡©bƒe ôaƒjh .á∏eÉ©dG
¿CÉ°ûH Ú∏ªàÙG øjôLÉ¡ª∏d äÉeƒ∏©e á«ÑæLC’G äÓgDƒŸÉH ±GÎYÓd »æWƒdG ÖàμŸG
¤EG ôLÉ¡ŸG πeÉ©dG ∫ƒNO OôéÃh .áØ∏àfl á«æ¡e äÉÄa ‘ á∏eÉ©dG …ójC’G øe äÉLÉ«àM’G
áeRÓdG äGQhódG á©HÉàŸ ¢Vôb ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¬æμÁh ¬JÓgDƒe º««≤J …ôéj ,É«dGÎ°SG
ÉgÒjÉ©e äÉj’ƒdGh áØ∏àıG á«æ¡ŸG äÉÄ«¡∏dh .É«dGÎ°SCG ‘ ¬JÓgDƒŸ ádOÉ©e ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
áeƒμ◊G âæ«Yh .ø¡ŸG ¢†©H ‘ Ú∏gDƒŸG øjôLÉ¡ŸG ∫ƒÑb º«¶æàd É¡H á°UÉÿG á«aÉ°VE’G
á«YÉæ°üdG äÉª¶æŸG ‘ Ú«∏°UC’G ¿Éμ°ùdGh äÉaÉ≤ãdG IOó©àe ¿hDƒ°ûdGh Iôé¡dG IQGOEG »∏ã‡
øe º¡fƒLÉàëj øe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Iôé¡dG ΩÉ¶f ΩGóîà°SG ≈∏Y áYÉæ°üdG IóYÉ°ùŸ á«°ù«FôdG
ÚH ≥«aƒà∏d ∂dPh ∞«XƒàdG äÉjóàæe äBÉ°ûæŸG ™e ôcòdG áØdÉ°S IQGOE’G º¶æJh .¢UÉî°TC’G
‘ Iô¡e ∫ÉªY ≈∏Y Qƒã©dG ‘ äÉHƒ©°U ¿hóéj øjòdG πª©dG ÜÉë°UCGh Iô¡ŸG øjôLÉ¡ŸG


.»∏ÙG ¥ƒ°ùdG-12h ,1-21h ,5-5h ,2-5h ,1-5h ,8-4h ,2-4h ,1-4h ,1-3 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 3-15h 10-14h ,4-14h ,3-14h ,6


.41  :Góæc‘ OƒLƒdG ¤EG ô¡X …òdG Ú«ª°SƒŸG áYGQõdG ∫Éª©H ≥∏©àŸG èeÉfÈdG øe ±ó¡dG ¿Éc
.á«YGQõdG äBÉ°ûæŸG ¬¡LGƒJ …òdG á∏eÉ©dG …ójC’G ‘ ¢ü≤ædG ¤EG áHÉéà°S’G ƒg 1966 ΩÉY
¤EG óæà°ùjh OÉ°ü◊Gh áYGQõdG »ª°Sƒe AÉæKCG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ≥aóàH èeÉfÈdG Gòg íª°ùjh
.∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ ÉμjÉeÉLh ,»ÑjQÉμdG ¿Gó∏H ∂dòch ,∂«°ùμŸGh Góæc ÚH ºgÉØJ äGôcòe


Góæc ‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJ IQGOEG èeÉfÈdG Gòg ôjójh)HRDC (ÜÉë°UCG Ωó≤àj å«M
™«HÉ°SCG áà°S ∫ÓN πª©dG äÉYÉ°S øe ≈fOCG óM ¿Éª°V ™e á∏eÉ©dG …ójC’G øe º¡JÉÑ∏£H πª©dG
GƒÑ∏£j ¿CG πª©dG ÜÉë°UCG ™«£à°ùjh .ôLC’G øe ≈fOCG kGóMh ÊÉ› øμ°ùe ÒaƒJh ,πbC’G ≈∏Y
πª©dG ÜÉë°UCG ΩÉbh .ΩÉ©dG ƒ∏J kÉeÉY áYQõŸG ¢ùØf ¤EG º¡æe Òãc Oƒ©jh ,º°S’ÉH ∫Éª©dG
OQGƒŸG á«ªæJ IQGOEG øY Ú∏ã‡ º°†J ájò«ØæJ áÄ«g ÉgôjóJ íHô∏d áaOÉg ÒZ á£HGQ AÉ°ûfEÉH


http://www.immi.gov.au; www.austlii.edu.au; www.acci.asn.au;
www.actu.asn.au; http://aei.dest.gov.au; ILO migration survey 2003: Country
summaries (Geneva, ILO, 2004).
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πÑb »eƒμM ∞Xƒeh πª©dG ÜÉë°UCGh ∫Éª©dG ,πª©dG Oƒ≤Y ≈∏Y ™bƒjh .Góæc ‘ ájô°ûÑdG
äÉ°TÉ©e º¶f ‘ ∑GÎ°T’G ∫É› ‘ äÉfÉª°V ≈∏Y Oƒ≤©dG √òg ¢üæJh .∫Éª©dG ∫ƒ°Uh
á«æ¡ŸG ¢VGôeC’Gh πª©dG áHÉ°UEG ádÉM ‘ ¢†jƒ©àdGh ,ôLC’G áYƒaóe IRÉLE’Gh ,óYÉ≤àdG
ájÉª◊G ÒHGóJ ¢†©H º¡d ≥– ’ Ú«ª°SƒŸG áYGQõdG ∫ÉªY ¿CG ’EG .»ë°üdG ÚeCÉàdGh


.á«aÉ°VE’G πª©dG äÉYÉ°S ôLCG hCG áØ«XƒdG Ò«¨J ájôM πãe á«YÉªàL’G,3-2 äGô≤ØdG ô¶fG


øe 3-13h 3-12h ,2-12h ,1-12h ,3-10h ,10-9h ,3-6h ,5-5h ,3-5h ,2-5h ,6-4h


.äGOÉ°TQE’G


.42 :ô°üe) Iôé¡dG äÉeƒ∏©Ÿ πeÉμàŸG ΩÉ¶ædGIMIS(øY ô°üe ‘ É«dÉ£jEG ¬dƒ“ ´hô°ûe ƒg
‘ ÖjƒdG áμÑ°T ≈∏Y äÉfÉ«H IóYÉ≤H Ohõe ´hô°ûŸG Gògh .Iôé¡∏d á«dhódG áª¶æŸG ≥jôW
.É«dÉ£jEG ¤EG Iôé¡dG ‘ ¿ƒÑZôj øjòdG Újô°üª∏d ìÉàeh Iôé¡dGh á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh
Újô°üŸGh Ú«dÉ£jE’G πª©dG ÜÉë°UCG äÉÑ∏£àe ÚH ≥«aƒàdG ¤EG ΩÉ¶ædG Gòg ±ó¡jh
πª©dG ¥ƒ°S äÉeƒ∏©e ΩÉ¶f ¤EG PÉØædÉH º¡d íª°ùjh ∞FÉXh ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉÑ∏£H Úeó≤àŸG
.Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y É«dÉ£jEG ‘ ∞FÉXh ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉÑ∏£H Ωó≤àdG øe º¡æμªojh ‹É£jE’G


.äGOÉ°TQE’G øe 1-12h 2-5h ,2-2 äGô≤ØdG ô¶fG


.43:É«fÉŸCG¿Gó∏Hh É«fÉŸCG ÚH ºgÉØJ Iôcòe QÉWEG ‘ Ú«ª°SƒŸG ÖfÉLC’G ∫Éª©dG èeÉfôH πª©j
º¶©eh .êQÉÿG ‘ É¡FÉcô°T ™e É«fÉŸCG ‘ á«eƒª©dG ΩGóîà°S’G äÉeóN √ôjóJh π°UC’G
‘ kÉeƒj 90 IóŸ ÖfÉLC’G ∫Éª©dG πÑ≤jh .ÚjóædƒÑdG áYGQõdG ∫ÉªY øe ºg Ú«ª°SƒŸG ∫Éª©dG
,äÉÑLƒdG Ëó≤Jh ¥OÉæØdGh ,áLGô◊G ´É£bh ,áYGQõdG ‘ πª©∏d ÚæWGƒŸG ôaƒJ ΩóY ádÉM
π«¨°ûJ πª©dG ÜÉë°UCG ™«£à°ùj ’h .ÜÉ°ûNC’G ô°ûf äBÉ°ûæeh äGhô°†ÿGh ¬cGƒØdG áÄÑ©Jh
π«°UÉfi áYGQõH Gƒeƒ≤j ⁄ Ée ,áæ°ùdG ‘ ô¡°TCG á©Ñ°S øe ÌcC’ Ú«ª°SƒŸG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG
Öéjh ,á«∏ÙG πª©dG ÖJÉμe ¤EG ΩGóîà°S’G Oƒ≤Y Ωó≤j ¿CG πª©dG ÖMÉ°U ≈∏Y Öéjh .áæ«©e
,ôØ°ùdG äÉÑ«JôJh äÉÑLƒdGh ,øμ°ùŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,πª©dG ±hôXh QƒLC’G ó≤©dG øª°†àj ¿CG
Ωƒ≤j ¿CÉH kÉWGÎ°TG ∑Éæg ¿Éc ¿EGh .πeÉY πc øY kÉª°SQ πªY ÖMÉ°U πc ™aójh .äóLh ¿EG
iƒà°ùŸG ¿hO á°û«©e ±hô¶H äOÉaCG ôjQÉ≤àdG ¿CG ’EG ,ºFÓe øμ°ùe ÒaƒàH πª©dG ÖMÉ°U


.Üƒ∏£ŸG .äGOÉ°TQE’G øe 7-31h 3-10h ,5-5h ,1-5h ,3-2 äGô≤ØdG ô¶fG


http://www.rcmvs.org/paises/SAWP.htm; Report of the International 
Workshop organized by IOM, Santiago de Chile, Chile, 2000, available at
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-
URL_ID=3425&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


A. Stocchiero: Fostering Egyption local development through diasporic
networks in Italy, CeSPI Policy Paper on th Integrated Migration Information
System (IMIS) Project, Rome, 2004, available at
http://www.emigration.gov.eg/StaticFiles/Abstract_e.asp


http://www.arbitsagentur.de/vam/vamController/
CMSConversation/anzeigeContent
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.43 :ô°üe) Iôé¡dG äÉeƒ∏©Ÿ πeÉμàŸG ΩÉ¶ædGIMIS(øY ô°üe ‘ É«dÉ£jEG ¬dƒ“ ´hô°ûe ƒg
‘ ÖjƒdG áμÑ°T ≈∏Y äÉfÉ«H IóYÉ≤H Ohõe ´hô°ûŸG Gògh .Iôé¡∏d á«dhódG áª¶æŸG ≥jôW
.É«dÉ£jEG ¤EG Iôé¡dG ‘ ¿ƒÑZôj øjòdG Újô°üª∏d ìÉàeh Iôé¡dGh á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh
Újô°üŸGh Ú«dÉ£jE’G πª©dG ÜÉë°UCG äÉÑ∏£àe ÚH ≥«aƒàdG ¤EG ΩÉ¶ædG Gòg ±ó¡jh
πª©dG ¥ƒ°S äÉeƒ∏©e ΩÉ¶f ¤EG PÉØædÉH º¡d íª°ùjh ∞FÉXh ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉÑ∏£H Úeó≤àŸG
.Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y É«dÉ£jEG ‘ ∞FÉXh ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉÑ∏£H Ωó≤àdG øe º¡æμªojh ‹É£jE’G


.äGOÉ°TQE’G øe 1-12h 2-5h ,2-2 äGô≤ØdG ô¶fG


.44:É«fÉÑ°SEG,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ´É°VhCG ájƒ°ùàd èeÉfôH ò«ØæàH 2005 ΩÉY ‘ É«fÉÑ°SEG âeÉb
äÉª¶æeh πª©dG ÜÉë°UCG äÉª¶æe ™e áØãμe äGQhÉ°ûe QÉWEG ‘ òØfh èeÉfÈdG Gòg ºª°Uh
áà°S òæe á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG iód Ú∏é°ùŸG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d èeÉfÈdG Gòg íª°ùjh .∫Éª©dG
∞FÉXƒ∏d áeRÓdG äGQÉ¡ŸG º¡«a ôaƒàJh á«FÉæL ≥HGƒ°S º¡d â°ù«d ø‡ ,πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG
Gò¡H Ωó≤àdÉH á«dõæŸG áeóÿÉH Ú∏eÉ©∏d íª°ùjh .kÉ«fƒfÉb º¡YÉ°VhCG ájƒ°ùàH É¡fƒ∏¨°ûj »àdG
.áæ°S IóŸ áeÉbE’Gh πª©dÉH kÉëjô°üJ kÉ«fƒfÉb º¡YÉ°VhCG ájƒ°ùJ â“ øe íæÁh .Ö∏£dG
»àdG ,É«fO IOófi IÎØd øjôLÉ¡e ∫ÉªY π«¨°ûJ ‘ ¿ƒÑZôj øjòdG πª©dG ÜÉë°UCG ™«£à°ùjh
ájƒ°ùàd Ö∏£H Ωó≤àdG ,º¡«∏Y á≤ëà°ùŸG ÖFGô°†dG GhOó°S ób Gƒfƒμjh ,´É£≤∏d kÉ≤ah ähÉØàJ
≈∏YCG OƒLh ™e ,´É°VhC’G ájƒ°ùJ äÉÑ∏W º¶©e â∏Ñb óbh .º¡jód ôLCÉH Úeóîà°ùŸG ´É°VhCG


.‹GƒàdG ≈∏Y ¥OÉæØdGh áYGQõdGh ,AÉæÑdGh ,á«dõæŸG áeóÿG ‘ πª©dG ‘ ájƒÄe áÑ°ùfô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 4-14h 1-6 ÚJô≤ØdG


.45:É«fÉÑ°SEG áÄ«g √ôjóJ …òdG zájQhódG Iôé¡dG{ ´hô°ûe QÉWEG ‘hUnió de Pagesosº«∏bEG ‘
º°†fGh .á«bô°ûdG ÉHhQhCG ¿Gó∏Hh É«Ñeƒdƒch Üô¨ŸG øe øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG Ú«©J ºàj É«fƒdÉJÉc


ÉcQƒLÉe ‘ áYGQõdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ¿GOÉ–G)Uunió de Llauradors  I Ramades Unió de
Pagesos de Majorca¿óeh π°UC’G ¿Gó∏H ¿óe áeCGƒJ ±ó¡à°ùJ »àdG IQOÉÑŸG √òg ¤EG (


á«fÉÑ°SE’G áeƒμ◊G ‘ ΩGóîà°S’G äÉeóN º¶æJh .Ú«ª°SƒŸG ∫Éª©∏d áØ«°†à°ùŸG ¿Gó∏ÑdG
øe ô¡°TCG á©Ñ°Sh á°ùªN ÚH Ée ¿ƒ°†≤j øjòdG ,º¡Ø«XƒJh ∫Éª©dG ôØ°S É«fƒdÉJÉc áeƒμMh
,áeÉbEÓd á£N ´hô°ûŸG Gòg πª°ûjh .º¡dƒ°Uh óæY º¡dÉÑ≤à°SG ¤ƒàJ Éªc ,É«fƒdÉJÉc ‘ πª©dG
øe IOÉØà°S’G º«¶©J ±ó¡à°ùjh ,á«YÉª÷G áeÉbEÓd kGõcôe 50 øe ÌcCG IQGOEG kÉ«dÉM πª°ûJ
Gòg ÉjGõe ºgCG øeh .É«fƒdÉJÉc º«∏bEG ¿óe ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG OóY IOÉjõH á£ÑJôŸG ÉjGõŸG
‘ º¡LÉeófG π¡°ùj ¬fCG ,Ú«ª°SƒŸG áYGQõdG ∫Éª©d »°üî°ûdG ∫Ó≤à°S’G ÒaƒJ ´hô°ûŸG


.º¡d áª¶æŸG á«ÑjQóàdG äGQhódGh çGóMC’G ‘ º¡àcQÉ°ûeh »∏ÙG ™ªàÛG-5 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 5-14h 3-12h ,1-12h ,2-7h ,5-5h ,3


A. Stocchiero: Fostering Egyption local development through diasporic
networks in Italy, CeSPI Policy Paper on th Integrated Migration Information
System (IMIS) Project, Rome, 2004, available at
http://www.emigration.gov.eg/StaticFiles/Abstract_e.asp


http://www.mtas.es/migraciones/proceso2005/default.htm


http://www.uniopagesos.es/organitzacio/fundacio_02.asp
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»YÉªàL’G QGƒ◊G z3{


.46  :ÉμjQÉà°Sƒcá£N ¿ƒ«YÉªàL’G AÉcô°ûdG óªàYG ,ádÉª©∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG øe IóYÉ°ùÃ
‘ πª©dGh ΩGóîà°S’G á°SÉ«°Sh ,πª©dG áfhôeh ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¿CÉ°ûH ácÎ°ûe á«é«JGÎ°SG
…ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH ÇOÉÑŸG ¿ÓYEG ‘ ,¿ƒ«YÉªàL’G AÉcô°ûdG ±Î©jh .»eÉ¶ædG ÒZ ´É£≤dG


.ó∏Ñ∏d á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG áªgÉ°ùÃ ,á∏eÉ©dGô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 2-15h 9-14h ,4-6h ,3-6h ,2-6h ,1-6h ,10-4 äGô≤ØdG


 :‹hódG πª©dG Öàμe2004 ,äÉ«°UƒàdGh äÉ«bÉØJ’G ≥«Ñ£àH á«æ©ŸG AGÈÿG áæ÷ ôjô≤J.


.47 :GóædôjCGQÉWEG ƒgh ,2005-2003 Ú«YÉªàL’G AÉcô°û∏d äGƒæ°ùdG »KÓK ¥ÉØJ’G »°Uƒj
.øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¿CÉ°ûH á«æWh á°SÉ«°S ™°VƒH ,ΩGóà°ùŸG Ωó≤àdG ≥«≤– πLCG øe á°SÉ«°ù∏d
äÉ£HGQh ,∫Éª©dG äÉHÉ≤fh ,πª©dG ÜÉë°UCGh ,áeƒμ◊G »g äÉ°VhÉØŸG ‘ ±GôWC’Gh
ô°û©dG äGQOÉÑŸG óMCG ∫hÉæàjh .á«Yƒ£dG äÉYƒªÛGh á«∏ÙG äÉ©ªàÛG äÉ£HGQh ,Ú«YGQõdG
Ú«YÉªàL’G AÉcô°ûdG ™e áeƒμ◊G â≤ØJGh .äÉaÉ≤ãdG Oó©Jh Iôé¡dG ,¥ÉØJ’G ‘ á°UÉÿG
É¡«a QhÉ°ûàà°S ÉjÉ°†b{ ∫hÉæàj ,Iôé¡dG á°SÉ«°ùd πeÉ°T QÉWEG ™°Vh Üƒ°üà°ùŸG øe ¿CG ≈∏Y
πFÉ°ùeh ,πª©dG ¥ƒ°Sh ájOÉ°üàb’G Iôé¡dG Éª«°S ’h zÚ«YÉªàL’G AÉcô°ûdG ™e áeƒμ◊G
AGôLEÉH ±GôWC’G âeõàdGh .øjôLÉ¡ŸG πcÉ°ûeh äÉaÉ≤ãdG Oó©Jh ájô°üæ©dGh ,êÉeóf’G
¿CG ≈∏Y â≤ØJGh ,ájOÉ°üàb’G Iôé¡dG ¿CÉ°ûH »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y kÉeÉ¶àfG ÌcCG äGQhÉ°ûe
íjQÉ°üJ ΩÉ¶f ‘ ô¶æ∏d áªà¡ŸG äBÉ°ûæŸGh ∫Éª©dG »∏ã‡ ™e äGQhÉ°ûe AGôLEÉH áeƒμ◊G Ωƒ≤J
.πª©dG ‘ ájô°üæ©dG áëaÉμŸ äÉ°SQÉªª∏d áfhóe ™°VƒH kÉ°†jCG ±GôWC’G âeõàdG Éªc .πª©dG


 .äGOÉ°TQE’G øe 2-14h 2-7h ,1-7h ,4-6h ,3-6h ,2-6h ,1-6 äGô≤ØdG ô¶fG


 .48:ÚÑ∏ØdG) êQÉÿG ‘ πª©∏d á«æ«Ñ∏ØdG IQGOE’GPOEAôjRh øe áØdDƒe ájQGOEG áÄ«g É¡jód (
øe ∫Éª©dG øY πã‡h ,iôNC’G á«æ©ŸG á«eƒμ◊G äGQGOE’G »∏ã‡h ,ΩGóîà°S’Gh πª©dG
∞«XƒàdG ä’Éch á£HGQ øe πª©dG ÜÉë°UCG øY πã‡h ,ÚÑ∏ØdG ∫ÉªY äÉHÉ≤f ô“Dƒe


.á°UÉÿG.äGOÉ°TQE’G øe 2-6h 1-6h ,10-4 äGô≤ØdG ô¶fG


 .49 :É«≤jôaCG…ójC’G Iôég kGójó– ∫hÉæàJ »àdG á«æWƒdG »YÉªàL’G QGƒ◊G äÉ«dBG âÄ°ûfCG
,ô°†NC’G ¢SCGôdG ,ƒ°SÉa Éæ«cQƒH ,ôFGõ÷G :É«≤jôaCG ÜôZh ∫Éª°Th ¥ô°T ‘ kGó∏H 12 ‘ á∏eÉ©dG
πª°ûJh .¢ùfƒJh IóëàŸG É«fGõæJ ájQƒ¡ªL ,∫É¨æ°ùdG ,Üô¨ŸG ,É«fÉàjQƒe ,‹Ée ,É«æ«c ,É«ÑeÉZ
ÉÃ ,á«eƒμ◊G äGQGOE’Gh äGQGRƒdG É¡«a ∑QÉ°ûJ á«ª°SQ ÒZ ájQÉ°ûà°SG Iõ¡LCG äÉ«dB’G √òg
øq«Yh .∫Éª©dG äÉHÉ≤f äGOÉ–Gh πª©dG ÜÉë°UC’ á«æWƒdG äÉ£HGôdGh ,πª©dG äGQGRh ∂dP ‘
á¡L ºgQÉÑàYÉH ¿Gó∏ÑdG √òg øe ó∏H πc ‘ πª©dG äGQGRh øe ™«aQ iƒà°ùe ≈∏Y ¿ƒØXƒe
øe äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G á«dhDƒ°ùe º¡«dEG äó¡Yh ,á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég ¿CÉ°ûH ≥«°ùæJ
AÉcô°ûdG ÚH á«°SGQO äGQhO ó≤Yh äÉYÉªàLG º«¶æJ ¤EG IƒYódGh ,Égô°ûfh AÉcô°ûdG
»àdG á«YôØdG á«ª«∏bE’G äÉ«dB’ÉH ∫É°üJÓd á«eƒμ◊G äGQGOE’Gh äGQGRƒdGh Ú«YÉªàL’G


Sustaining progress: Social partnership  agreement 2003-2005,
Dublin, February 2003, available at
http://www.iboa.ie/files/SustainingProgress2003-2005.doc


http://www.poea.gov.ph
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äôaƒJ Éª∏c ôNBG ÚM øe á«æWƒdG äÉ«dB’G ™ªàŒh .á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég πFÉ°ùe ∫hÉæàJ
äGQhO ó≤Y ¤EG 2005 ΩÉY ‘ ‹hódG πª©dG Öàμeh ¿ƒ«æWƒdG AÉcô°ûdG ÉYOh ;OQGƒŸGh IQó≤dG
√òg ™«ªL ‘ áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG ÉjÉ°†bh äGQó≤dG AÉæH ¿CÉ°ûH QhÉ°ûà∏d á«æWh á«KÓK á«°SGQO
∫É› ‘ äÉjƒdhC’G ¿CÉ°ûH äÉbÉØJG ¤EG á«æWƒdG á«°SGQódG äÉ≤∏◊G â∏°UƒJh .kÉÑjô≤J ¿Gó∏ÑdG
äÉfÉ«ÑdG ™ªL Ú°ù–h çƒëÑdG ∫É› ‘ ,á«dhódG ÒjÉ©ŸG OÉªàYG ¤EG á«æWƒdG IƒYódG
∫OÉÑJ π«¡°ùàH Gƒeƒ≤j ¿CG ÚcQÉ°ûŸG øe ™bƒàjh .Égô°ûfh á∏eÉ©dG …ójC’G Iôé¡H á≤∏©àŸG
óbh .É¡fƒ∏ãÁ »àdG á«æWƒdG Ú«YÉªàL’G AÉcô°ûdG äÉª¶æeh á«eƒμ◊G ÖJÉμŸG ™e äÉeƒ∏©ŸG
»HhQhC’G OÉ–’G øe ºYóH ‹hódG πª©dG ÖàμŸ ´hô°ûe ∫ÓN øe äÉ«dB’G √òg â∏¡à°SG
ôëÑdG á≤£æe ,á«HhQhC’G á≤£æŸG ‘ á«ªæà∏d IGOCÉc á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég IQGOEG{ ¿Gƒæ©H


.zÉ«≤jôaCG ÜôZh É«≤jôaCG ¥ô°T ‘h §°SƒàŸG,2-6h ,2-3h ,1-3h ,2-2h ,1-2 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 4-6h 3-6h


Labour migration for integration and development in Africa, available at
http://migration-africa.itcilo.org


http://portal.sre.gob.mx/ime/


Trade Union World Briefing, No. 3, p. 9 (ICTFU, May 2004); 
http://www.tucp.org.ph/


øjôLÉ¡ŸGh ÊóŸG ™ªàÛG äÉ£HGQ ™e QhÉ°ûàdG  z4{


.50 :∂«°ùμŸGøY ádhDƒ°ùe ,á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG IQGRh ‘ á°ü°üîàe ádÉch áeƒμ◊G âKóëà°SG
êQÉÿG ‘ Ú«μ«°ùμŸG ó¡©e ™°†jh .êQÉÿG ‘ É¡«æWGƒe äÉLÉ«àMG á÷É©eInstitute for


 Mexicans  Abroad»∏ã‡ øe 105 øe ∞dCÉàj …QÉ°ûà°SG ¢ù∏› ™e QhÉ°ûàdÉH äÉjƒdhC’G
‘ øjôLÉ¡ŸG äGOÉ«b øeh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG øe º¡ª¶©eh ,ÚÑîàæŸG »∏ÙG ™ªàÛG
á«æ©ŸG á«eƒμ◊G ä’ÉcƒdG ÚH ¬©ªéH ,êQÉÿG ‘ Ú«μ«°ùμŸG ó¡©e πØμjh .IóëàŸG äÉj’ƒdG
óæY øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG πZÉ°ûe IÉYGôeh ≥«°ùæJ ,êQÉÿG ‘ Ú«μ«°ùμŸG ∫Éª©dG øY ádhDƒ°ùŸG
AGôLEÉH kÉ°†jCG ∞∏μe êQÉÿG ‘ Ú«μ«°ùμŸG ó¡©eh ,Égò«ØæJh á«æWƒdG äÉ°SÉ«°ùdG ™°Vh
øe ºgô°SCGh øjôLÉ¡ª∏d äÉeƒ∏©ŸG √òg ÆÓHEÉHh øjôLÉ¡ª∏d IóYÉ°ùŸG èeGôH ™°Vhh ,çƒëÑdG


.ΩÓYE’G §FÉ°Sh ∫ÓN .äGOÉ°TQE’G øe 1-7h 5-6h ,4-6h ,1-6 äGô≤ØdG ô¶fG


 .51  :ÚÑ∏ØdG) ÚÑ∏ØdG äÉHÉ≤f ô“Dƒe πª©jTUCPøe áeƒμ◊Gh á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸG ™e (
πª©jh .á«dõæŸG áeóÿG ‘ äÓeÉ©∏d ∂dP ‘ ÉÃ ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d π°†aCG ájÉªM ÒaƒJ πLCG


áª¶æe ™e ÚÑ∏ØdG äÉHÉ≤f ô“Dƒe KaibiganäÓeÉ©dG πcÉ°ûe ¿CÉ°ûH á«eƒμ◊G ÒZ
ÚÑ∏ØdG äÉHÉ≤f ô“Dƒeh .ICGôŸG IGhÉ°ùÃ á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG ¿CÉ°ûH Éª«°S ’h ,É¡bƒ≤Mh äGôLÉ¡ŸG


 áª¶æeh  KaibiganáëaÉμŸ á«æWƒdG áæé∏d ™HÉàdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¢ù∏› ‘ AÉ°†YCG
∫Éª©∏d õcôe AÉ°ûfEÉH ÚÑ∏ØdG äÉHÉ≤f ô“Dƒe ΩÉbh .ÚÑ∏ØdG á°ù«FQ ÖàμÃ á≤ë∏ŸG ,ô≤ØdG
áHÉ≤f Ωƒ≤Jh .ó∏ÑdG ¤EG øjóFÉ©∏dh ∫Éª©dG A’Dƒ¡d IóYÉ°ùŸG Ωó≤j ,Ó«fÉe ‘ ,øjôLÉ¡ŸG


 ,á«eƒª©dG äÉeóÿGPS-Linkº¡fƒ¨∏Ñj ,Iôé¡dG ¤EG ÚYÉ°ù∏d ájÒ°†– äGQhO º«¶æàH ,
.ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ‘ ∫É°üJ’G äÉ¡éHh º¡bƒ≤ëH É¡dÓN,11-9h ,8-9h ,2-7 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 2-12h 1-12h ,8-10h
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http://www.icirr.org


Labour migration for integration and development in Africa,
http://www.ufcw.org/press_room/press_releases_2000/
raidonomahaplant.cfm


 .52  :IóëàŸG äÉj’ƒdG∞dÉ– ƒgh ,ÚÄLÓdGh øjôLÉ¡ŸG ¥ƒ≤◊ …ƒæ«dG ∞dÉ– ¿hÉ©àj
äÉeƒμ◊Gh äÉj’ƒdG äÉeƒμMh ájOÉ–’G áeƒμ◊Gh äÉHÉ≤ædG ™e ,øjôLÉ¡ŸG äÉª¶æŸ
∞dÉ– Ωƒ≤jh .áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG ™°Vh óæY øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¥ƒ≤M õjõ©J πLCG øe ,á«∏ÙG
ÖjQóJh πjƒªàH ,äÉj’ƒdG äÉeƒμM ™e ¿hÉ©àdÉH ,ÚÄLÓdGh øjôLÉ¡ŸG ¥ƒ≤◊ …ƒæ«dG
èeGôH øe IOÉØà°S’G ¿ƒÑZôj øjòdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d É¡ªYOh É¡∏jƒîàd á«∏ÙG äÉª¶æŸG
πªY äÉ≤∏M kÉ°†jCG ∞dÉëàdG Gòg º¶æjh .á«fƒfÉ≤dG IóYÉ°ùŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G hCG äÉj’ƒdG
ó≤©jh ,Iôé¡dG äÉ«∏ªYh õ««ªàdG áëaÉμe äÉ°SÉ«°Sh ,∫Éª©dG ¥ƒ≤M ¿CÉ°ûH äÉ¨∏dG IOó©àe


.øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d ájOÉ«≤dG äGQó≤dG á«ªæJ ¿CÉ°ûH á«°SGQO äÉ≤∏M-7h ,4-6 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 8-10h 2-7h ,1


 .53  :IóëàŸG äÉj’ƒdGIQÉéàdG ∫ÉªYh á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdG ‘ Ú∏eÉ©∏d IóëàŸG áHÉ≤ædG ¿hÉ©àJ
‘ kÉ°SÉ°SCGh ,á«æ«JÓdG ÉμjôeCG ∫Éª©d á«∏ÙG äÉ©ªàÛG äÉª¶æe ™e IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘
óªà©J »àdG ,IQGõ÷G äÓfih á«°TÉŸG íHGòe ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG º«¶æJ á«¨H ,∂«°ùμŸG


.IôLÉ¡ŸG á∏eÉ©dG …ójC’G ≈∏Y πjƒW óeCG òæe.äGOÉ°TQE’G øe 8-10h 2-7 ÚJô≤ØdG ô¶fG


http://www.mfasia.org; Asian migrant yearbook 2002-2003:
Migration facts, analysis and issues (Hong Kong, Asian Migrant Centre,
2004); M.L.L. Alcid: “The multilevel approach to promoting workers’ rights:
The MFA experience”, in International Migration, Decemper 2004, Vol. 42,
No. 5, pp. 169-176.


 .54) É«°SBG ‘ øjôLÉ¡ŸG ióàæeMFA  :(iÈμd ≥«°ùæJ áæ÷ ƒg É«°SBG ‘ øjôLÉ¡ŸG ióàæe
»YƒdG AÉcPEGh ºYódG äÉYƒª› øe áμÑ°T øe ∞dCÉàJh É«°SBG ‘ á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸG
,1994 ΩÉY ‘ ¬àeÉbEG òæeh .É«°SBG ‘ á∏Ñ≤à°ùŸG ¿Gó∏ÑdGh á∏°SôŸG ¿Gó∏ÑdG ‘ øjôLÉ¡ª∏d
¿Éc kÉjCG ,É«°SBG ‘ ºgô°SCGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¥ƒ≤M øY ™aGóJ á«ª«∏bEG áÄ«g ióàæŸG íÑ°UCG
á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¤EG á«eGôdG á«dhódG á∏ª◊G ‘ §°ûf ∂jô°T ƒgh .øjôLÉ¡ªc º¡©°Vh
øjôLÉ¡ŸG ióàæe Ωƒ≤jh .1990 ΩÉ©d ºgô°SCG OGôaCGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ªL ¥ƒ≤M ájÉªM
á«dƒ◊Gh .øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dÉH á≤∏©àŸG çÉëHC’G ô°ûæH …ƒ«°SB’G Iôé¡dG õcôeh É«°SBG ‘


 .É«°SBG ‘ Iôé¡dG ¥ƒ≤Mh ÉjÉ°†b ¿CÉ°ûH …QÉ«©e ™Lôe áHÉãÃ Èà©J Iôé¡∏d ájƒ«°SB’Gô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 2-7h 1-7h ,3-3h ,2-3 äGô≤ØdG


øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉªM ```  kÉ°ùeÉN


¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M  z1{


.55  :∂«°ùμŸGIóYÉ°ùª∏d èeGôH ôjóJ á«μ«°ùμe á«∏°üæb 43 AÉgR IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ óLƒj
äÉeóN ôaƒJh ,ôq°ü≤dG øjôLÉ¡ª∏d èeGôH ôaƒJh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉcÉ¡àfG ÉjÉë°†d á«fƒfÉ≤dG
äÉbÉ£H kÉ°†jCG äÉ«∏°üæ≤dG √òg Qó°üJh .‘É≤K ™HÉW äGP äÉeóNh á«YÉªàLG IóYÉ°ùe
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‘ ¿ƒ°û«©j øjòdG Ú«μ«°ùμŸG ÚæWGƒŸG øe ábÉ£ÑdG πeÉM ¿CG ≈∏Y ó¡°ûJ »∏°üæb π«é°ùJ
±QÉ°üŸG iód ájƒg ábÉ£H ÉgQÉÑàYÉH ábÉ£ÑdG √òg ∫ƒÑb ∂«°ùμŸG áeƒμM ™é°ûJh .êQÉÿG
‘ Ú«μ«°ùμŸG øjôLÉ¡ª∏d Ió«Øe ábÉ£ÑdG √òg âfÉc óbh .iôNC’G äÉfÉ«μdGh áWô°ûdG ôFGhOh
√òg IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ kÉaô°üe 118 AÉgR πÑ≤j ,2005 ΩÉY ∫ƒ∏ëHh .»eÉ¶f ÒZ ™°Vh
äÉHÉ°ùM ¿ƒëàØj øjòdG øjôLÉ¡ŸG OóY ójGõJ ™e ,ábÉ£ÑdG √ò¡d á«aÉ°VE’G Iõ«ŸGh ,ábÉ£ÑdG


.∂«°ùμŸG ¤EG á«dÉŸG äÓjƒëàdG ∞«dÉμJ ¢†ØîJ É¡fCG »g ,á«aô°üe,2-8 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 6-15h 8-12h


http://portal.sre.gob.mx/eua/; M. Orozco: International financial flows and
worker remittances: Issues and lessons, report commissioned by the
Population and Mortality Division of the United Nations, available online as
Annex 3 of Bridging the gap: International migration and the role of migrants
and their remittances in development, see
http://businessindevelopment.nl/download.php?id=1012#; World migration
2003: managing migration: Challenges and responses for people on the
move, Vol. 2, IOM Word Migration Report Series, CH. 9 (Geneva, IOM,
2003).


http://caramasia,gn.apc.org/page_type_2.php?page=regional_su
mmit/Regional_Summit-MainPage&title=CARAMASIA.ORG
%20::%20Regional%20Submit%20::%20Main%20Page


 .56‘ Ú∏eÉ©dG ÖfÉLC’G øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¿CÉ°ûH á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æª∏d á«ª«∏bE’G áª≤dG


 :(ƒÑeƒdƒc ¿ÓYEG) á«dõæŸG áeóÿG,ƒÑeƒdƒc ‘ 2002 ΩÉY ‘ IOƒ≤©ŸG áª≤dG â©ªL
áYÉæŸG ¢ü≤f ¢ShÒa ¿CÉ°ûH çƒëÑdG äGAGôLEG ≥«°ùæJ áÄ«g É¡ª«¶æàH âeÉb »àdG ,Éμf’ …ô°S


áÑ°ùàμŸGAIDS) É«°SBG ‘ ∑Gô◊GhCARAM∫Éª©dG ¿ƒ∏ãÁ ,kGó∏H 24 øe ¿ƒcQÉ°ûe (
ÒZ äÉª¶æeh ,∫Éª©dG äÉHÉ≤fh ,äÉeƒμ◊Gh ,á«dõæŸG áeóÿG ‘ Ú∏eÉ©dG øjôLÉ¡ŸG
™°Vh ¤EG ƒYój …òdG ƒÑeƒdƒc ¿ÓYEG OÉªàYÉH áª≤dG âªààNGh .á«dhO äÉª¶æeh á«eƒμM
±GÎY’G ádCÉ°ùe ájƒ°ùJ ¤EG »eôJ á«FÉ‰EG äÓNóJh §£Nh äÉ°SÉ«°Sh äÉ«é«JGÎ°SG
.º¡àeGôc ¿ƒ°Uh º¡àjÉªëHh á«dõæŸG áeóÿG ‘ Ú∏eÉ©dG ÖfÉLC’G øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dÉH
kÉ≤M √QÉÑàYÉH áeGôμH ÉgÈYh Ohó◊G øª°V ∫É≤àf’Gh áeÉbE’G ‘ ≥◊G ≈∏Y ¿ÓYE’G ¢üæjh


.OÓÑ∏d »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ƒªædG ‘ º¡d kÉ«°SÉ°SCG,5-6h ,2-6h ,5-2 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 8-9h 1-8h ,2-7h


ÖfÉLC’G øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¿CÉ°ûH á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æª∏d á«ª«∏bE’G áª≤dG ôjô≤J
Éμf’ …ô°S ,ƒÑeƒdƒc ,2002 ¢ù£°ùZCG /ÜBG 28-26 ,á«dõæŸG áeóÿG ‘ Ú∏eÉ©dG


:‹ÉàdG ™bƒŸG ≈∏Y ìÉàe


 .57 ájƒg ≥FÉKh ¿ƒ∏ªëj ’ øjòdG øjôLÉ¡ŸÉH »æ©ŸG ‹hódG ¿hÉ©àdG πØfi)PICUM:(
‘ »eÉ¶f ÒZ ™°Vh ‘ øjôLÉ¡ª∏d IóYÉ°ùŸG Ωó≤J »àdG äÉª¶æŸG øe áμÑ°T ƒg πØÙG Gòg
™ªéjh .ÉHhQhCG πNGO ájƒg ≥FÉKh ¿ƒ∏ªëj ’ øjòdG øjôLÉ¡ª∏d ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M Rõ©J ,ÉHhQhCG
øjôLÉ¡ª∏d á«YÉªàL’G ¥ƒ≤◊ÉH á≤∏©àŸG äÉ°SQÉªŸGh ÚfGƒ≤dG øY äÉeƒ∏©e πØÙG Gòg
ÚH äÉμÑ°ûdG áeÉbEG ™é°ûJh ,¿Gó«ŸG Gòg ‘ ±QÉ©ŸG Qƒ£Jh ,ájƒg ≥FÉKh ¿ƒ∏ªëj ’ øjòdG
äÉ«°UƒJ áZÉ«°üH Ωƒ≤Jh ÉHhQhCG ‘ ájƒg ≥FÉKh ¿ƒ∏ªëj ’ øjòdG øjôLÉ¡ŸÉH áªà¡ŸG äÉª¶æŸG
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ôjô≤Jh .»eÉ¶f ÒZ ™°Vh ‘ øjôLÉ¡ª∏d »YÉªàL’Gh ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG Ú°ù– ±ó¡à°ùJ
¿Gƒæ©H πØÙG


∫Éª©dG äÉHÉ≤fh ,á«eƒμM ÒZ äÉª¶æe øe É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ” á«∏«°üØJ äÉeƒ∏©e Ωó≤j
øY ™aGójh ,IóëàŸG äÉj’ƒdGh ÉHhQhCG ‘ ájƒg ≥FÉKh ÓH ∫Éª©dG ™e ¿ƒ∏ª©j ø‡ ºgÒZh
áeGôc ΩGÎMG ‘ ΩÉ¡°SEÓd ,äGAGôLEG Iô°ûY ‘ á©ªÛG ,Ö«dÉ°SC’G √òg Ωó≤Jh .º¡bƒ≤M


 .∫Éª©dG øeh ô°ûÑdG øe ºgQÉÑàYÉH ,≥FÉKh ÓH ∫Éª©dGøe 2-8h 2-7h ,4-4 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G


Ten ways to protect undocumented migrant workers,


http://www.picum.org


http://www.eiss.be


»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y á«dhódG ÒjÉ©ŸG ≥«Ñ£J  z2{


.58:É«fÉÑdCGäÉ«Ø°ûà°ùŸG ‘ ájÉYôdG ¿ƒfÉb »°†≤j ,iôNC’G ¿Gó∏ÑdG øe OóY ‘ ¿CÉ°ûdG ƒg Éªch
ìÉàj ,∂dP ≈∏Y AÉæHh .¢UÉî°TC’G ™«ª÷ kÉfÉ› áFQÉ£dG á«Ñ£dG ájÉYôdG ÒaƒàH É«fÉÑdCG ‘
Ωób ≈∏Y ájÉYôdG ,»eÉ¶f ÒZ ™°Vh ‘ ºg øe ∂dP ‘ ÉÃ ,ºgô°SCGh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d
ájÉYôdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G kÉ°†jCG Gô°ùjƒ°Sh á«μ«°ûàdG ájQƒ¡ª÷G í«àJh .ó∏ÑdG »æWGƒe ™e IGhÉ°ùŸG


 .»eÉ¶f ÒZ ™°Vh ‘ ºg øe ∂dP ‘ ÉÃ ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d áFQÉ£dG á«Ñ£dGÚJô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 10-9h 3-9


 :‹ÉàdG ™bƒŸG ô¶fG :¿Éaƒd ‘ »YÉªàL’G ¿Éª°†∏d »HhQhC’G ó¡©ŸG


 .59  :¿Éé«HQPCG‘ πª©dG áfhóe ô¶– ,AÉ°†YC’G ∫hódG øe ÒÑc OóY ‘ ¿CÉ°ûdG ƒg Éªch
,á«°ùæ÷G ¢SÉ°SCG ≈∏Y ΩGóîà°S’G ‘ õ««ªàdG ,1999 ‘ PÉØædG õ«M â∏NO »àdG ,¿Éé«HQPCG
AÉªàf’G hCG á«°SÉ«°ùdG AGQB’G hCG ,øjódG hCG ,á«∏FÉ©dG ±hô¶dG hCG ø°ùdG hCG ,¥ô©dG hCG ,¢ùæ÷G hCG
øe ÉgÒZ hCG Ió«≤©dG hCG ,»æ¡ŸG ™°VƒdG hCG ,áeÉ©dG äÉ«©ª÷G øe ÉgÒZ hCG äÉHÉ≤ædG ¤EG


.á«æ¡ŸG äGQÉ¡ŸG hCG »Ø«XƒdG AGOC’G hCG á«æ¡ŸG äÓgDƒŸÉH á£ÑJôŸG ÒZ πeGƒ©dGô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 4-9h 4-8 ÚJô≤ØdG


 :‹hódG πª©dG Öàμe2000 ,äÉ«°UƒàdGh äÉ«bÉØJ’G ≥«Ñ£àH á«æ©ŸG AGÈÿG áæ÷ ôjô≤J.


 .60 :ƒ°SÉa Éæ«cQƒHh ∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdGÉbó°U ¿Gò∏dG ⁄É©dG ‘ ¿Gó«MƒdG Éªg ¿Gó∏ÑdG ¿Gòg
á«dhódG πª©dG áª¶æe á«bÉØJG `` øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dÉH á«æ©ŸG áKÓãdG á«dhódG äÉ«bÉØJ’G ≈∏Y
ΩÉμMCG) øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG á«bÉØJGh ,(97 ºbQ) 1949 ,(á©LGôe) øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¿CÉ°ûH
øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ªL ¥ƒ≤M ájÉªM ¿CÉ°ûH á«dhódG á«bÉØJ’Gh (143 ºbQ) 1975 ,(á«∏«ªμJ


.1990 ΩÉ©d ºgô°SCG OGôaCGh .äGOÉ°TQE’G øe 1-9 Iô≤ØdG ô¶fG


 .61  :Góæcá«YÉªàL’G ájÉª◊G ¢ùØf Góæc ‘ »eÉ¶f ™°Vh ‘ øjôLÉ¡ŸG ™«ª÷ ≥ëj ,ΩÉY πμ°ûH
™e »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ∫É› ‘ á«FÉæK äÉbÉØJG Góæc â©bhh .Ú«æWƒdG ÉjÉYô∏d áMÉàŸG
¿hó≤Øj øjòdG ÚàbDƒŸG ∫Éª©∏d øμÁh ,πª©dG ÖMÉ°U Ò«¨àH ∫Éª©∏d íª°ùJh .iôNCG ¿Gó∏H


.ôNBG πªY øY åëÑdGh Góæc ‘ AÉ≤ÑdG º¡«dEG iõ©j ’ ÖÑ°ùH º¡ØFÉXh,1-4 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 12-9h 9-9h ,8-9h ,7-9h ,4-9h ,3-9h ,1-8h
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http://www:cic:gc:ca; http://www.hrdc-drhc.gc.ca;
http://www.canlii.org; ILO migration survey éàà”:
Country summaries (Geneva, ILO, 2004). 


 .62  :IóëàŸG äÉj’ƒdGh »∏«°Tá«fÉμeEÉH IóëàŸG äÉj’ƒdGh »∏«°T ÚH áeÈŸG äÉbÉØJ’G íª°ùJ
IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ πª©dG øY ó«°UôdG ∫ÓN øe ™ªŒ »àdG »YÉªàL’G ¿Éª°†dG äÉfÉYEG π≤f
,ä’É◊G ¢†©H ‘h .óM ≈fOCG ¤EG »Ñjô°†dG êGhOR’G π«∏≤Jh óFGƒØdG º«¶©àd ∂dPh »∏«°Th
äÉj’ƒdG ‘ äÉfÉYE’G Gƒ≤∏àj ¿CG º¡JÉLhR hCG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG Iô°SCG OGôaCG øe ÚdÉ©ª∏d øμÁ
¿Éª°†dG ΩÉ¶f ‘ πé°ùŸG ôLÉ¡ŸG πeÉ©dG Iô°SCG AÉ°†YCG óMCG ¥É≤ëà°SG ∫ÓN øe IóëàŸG


.»YÉªàL’G.äGOÉ°TQE’G øe 9-9h 3-2 ÚJô≤ØdG ô¶fG


 .64  :É«dÉ£jEG»eÉ¶f ™°Vh ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d πª©dG øe ádÉ≤à°S’G hCG áØ«XƒdG ¿Gó≤a …ODƒj ’
≈∏Y π«é°ùàdG º¡d ≥ëjh .kÉ«FÉ≤∏J º¡àeÉbEG íjQÉ°üJ Öë°S ¤EG á«HhQhC’G áYÉª÷G êQÉN øe


.º¡àeÉbEG íjô°üJ á«MÓ°U AÉ¡àfG ÚM ¤EG πªY øY ÚãMÉÑdG ºFGƒbøe 4-9 Iô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G


 :‹hódG πª©dG Öàμe.2002 ,äÉ«°UƒàdGh äÉ«bÉØJ’G ≥«Ñ£àH á«æ©ŸG AGÈÿG áæ÷ ôjô≤J


 .65  :¿OQC’Gøe á«dõæŸG áeóÿÉH Ú∏eÉ©∏d ¢UÉN πªY ó≤Y ≈∏Y á«fOQC’G πª©dG IQGRh âbó°U
øe º¡ª¶©eh ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG øe áÄØdG √ò¡d áMÉàŸG ájÉª◊G IOÉjõd ,Ú«fOQC’G ÒZ
.á«dõæŸG áeóÿG ∫ÉªY ≈∏Y ≥Ñ£æj ’ »æWƒdG ™jô°ûàdG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ∂dPh - AÉ°ùædG
.É¡àÑbGôeh ∞«XƒàdG ä’Éch π«é°ùàH ≥∏©àj ¿ƒfÉb πjó©àH ¿OQC’G âeÉb ,2003 ΩÉY ‘ Éªch


 .äGOÉ°TQE’G øe 8-9h 4-4 ÚJô≤ØdG ô¶fG


áÄØd ájÉª◊G õjõ©àd á°Uôa :Ú«fOQC’G ÒZ øe á«dõæŸG áeóÿÉH Ú∏eÉ©∏d ¢UÉN πªY ó≤Y
ICGôª∏d »FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G ¥hóæ°U ,äÓeÉ©dG AÉ°ùædG øe ¢UÉN πμ°ûH IQô°†àe


)UNIFEM/ÊÉãdG ¿ƒfÉc 21 ,»Øë°U ¿É«H ,¿ÉªY ,á«Hô©dG ∫hó∏d »ª«∏bE’G ÖàμŸG ,(


:‹ÉàdG ™bƒŸG ≈∏Y ìÉàe 2003 ôjÉæj


http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home


http://www.unifem.org.jo/hdocs/mainform.asp?p=readNews&key=4


http://www.ilo.org/day/natlex/natlex_browse.home


 .63  :É°ùfôa™°Vh ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dGh ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ª÷ ¿CG ≈∏Y πª©dG áfhóe ¢üæJ
∫Éª©dG ≈∏Y á≤Ñ£ŸG ÚfGƒ≤∏d kÉ≤ah ôLCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ≥◊G ,kGójó– »eÉ¶f ÒZ


.ºgOƒ≤Y ΩÉμMC’ kÉ≤ahh Ú«æWƒdG.äGOÉ°TQE’G øe 5-10h 11-9h ,5-9h ,3-9 äGô≤ØdG ô¶fG


IOÉŸGL341.É°ùfôa ,πª©dG áfhóe øe ,


 .66:Üô¨ŸGGóædƒgh É«fÉÑ°SEGh É°ùfôa ™e »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ∫É› ‘ á«FÉæãdG äÉbÉØJ’G ¢üæJ
.øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d á«fÉÛG á«ë°üdG ájÉYôdG ÒaƒJ ≈∏Yøe 10-9h 3-2 ÚJô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G
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 .67  :ÚÑ∏ØdGÏe ≈∏Y ∫ÉªY π«¨°ûàH Ωƒ≤J »àdG ∞«XƒàdG ä’Éch Ωƒ≤J ¿CÉH ¥ÉØJG Iôcòe »°†≤J
∫Éª©dG »£¨jh .»YÉªàL’G ¿Éª°†∏d »æ«Ñ∏ØdG ΩÉ¶æ∏d ájƒæ°S ™HQ äÉcGÎ°TG ™aóH á«ÑæLCG øØ°S
ádÉch ™e IQÉëÑ∏d »LPƒªædG ΩGóîà°S’G ó≤Y ≈∏Y º¡©«bƒJ Qƒa »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ΩÉ¶æH


.áæ«Ø°ùdG ∂dÉe »ÑæLC’G πª©dG ÖMÉ°U ™eh ∞«XƒàdG .äGOÉ°TQE’G øe 9-9 Iô≤ØdG ô¶fG


 .69  :IóëàŸG äÉj’ƒdGΩÉμMC’G Éª«°S ’h ,ΩGóîà°S’Gh πª©dG ¿CÉ°ûH »æWƒdG ™jô°ûàdG ≥Ñ£æj
»HÉ≤ædG •É°ûædGh ,áë°üdGh áeÓ°ùdGh ,∫ÉØWC’G πªYh ,πª©dG äÉYÉ°Sh QƒLC’ÉH á≤∏©àŸG
ÒZ ™°Vh ‘ ºg øe ∂dP ‘ ÉÃ ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ªL ≈∏Y ΩGóîà°S’G ‘ õ««ªàdGh
∫Éª©dG ó°V á«eÉ≤àfG äGAGôLEG òîàj ¿CG Ée πªY ÖMÉ°üd ¿ƒfÉ≤dG í«Ñj ’h .»eÉ¶f
äÉ£∏°S ≠«∏ÑàH ∂dPh πª©dG äÉ©jô°ûJ ∑É¡àfG øe ±É°üàf’G ¤EG ¿ƒ©°ùj øjòdG øjôLÉ¡ŸG
√òg ÖÑ°ùH πª©dG ÜÉë°UCG á≤MÓÃ ìÉéæH áeƒμ◊G âeÉbh ;ÊƒfÉ≤dG ÒZ º¡©°VƒH Iôé¡dG
ΩÉ©d á«fóŸG ¥ƒ≤◊G ¿ƒfÉb »£¨j ,ΩGóîà°S’G ‘ õ««ªàdÉH ≥∏©àj Éª«ah .á«eÉ≤àf’G äGAGôLE’G
¿ƒfÉ≤dG í«Ñj ’h .»æWƒdG π°UC’G ¢SÉ°SCG ≈∏Y õ««ªà∏d √ô¶ëH ∂dPh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG 1964
≈∏Y ó∏H øe øjôLÉ¡e ∫ÉªY π«°†ØJ í«Ñj ’h øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ≈∏Y Ú«æWƒdG ∫Éª©dG π«°†ØJ
.πª◊G ¢SÉ°SCG ≈∏Y õ««ªàdG á«fóŸG ¥ƒ≤◊G ¿ƒfÉb ô¶ëjh .ôNBG ó∏H øe øjôLÉ¡e ∫ÉªY
πª◊G QÉÑàNG AGôLEG Ωóîà°ùe øe Ée πªY ÖMÉ°U Ö∏£j ¿CG ÊƒfÉ≤dG ÒZ øe ¿EÉa ∂dòdh
ájôjôëàdG áªLÎdG äÉeóN IQhô°†dG óæY ôaƒJh .πeÉM É¡fC’ á∏eÉ©dG ó°V õ««ªàdG hCG
äGAGôLEÉH ≥∏©àj Éª«ah .á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’Gh á«eƒμ◊G äGQGOE’G ‘ ∫Éª©∏d ájQƒØdGh
äGAGôLEG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÊƒfÉb ™°Vh ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d ≥ëj ,±É°üàf’G
»eÉ¶f ÒZ ™°Vh ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d ≥ëjh ,Ú«æWƒdG É¡«∏Y π°üëj »àdG ±É°üàf’G
áMÉàŸG ¢ù°SC’G ¢ùØf ≈∏Y π©ØdÉH ¬H Gƒ©∏£°VG …òdG πª©∏d ±É°üàf’G äGAGôLEG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
äÉj’ƒ∏d É«∏©dG áªμÙG â¨dCG ,á∏ªàÙG ±É°üàf’G äGAGôLEÉH ≥∏©àj Éª«a ,¬fCG ’EG .ÚæWGƒª∏d
±É°üàfG äGAGôLEÉH ìÉª°ùdG â°†aQh kGóL áÁób á«fƒfÉb á≤HÉ°S 2002 ΩÉY ‘ IóëàŸG
ádCÉ°ùeh .»HÉ≤f •É°ûf ‘ •ôîfG ÊƒfÉb ÒZ ™°Vh ‘ kGôLÉ¡e kÓeÉY â∏ª°T ádÉM ‘ á∏ªàfi


.ºcÉÙG ΩÉeCG ΩÉ°üN ™°Vƒe ƒg iôNCG ÚfGƒb ≈∏Y ó«≤dG Gòg ¥É£f óe-9 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 11-12h 10-10h ,12-9h ,11-9h ,8-9h ,5-9h ,4-9h ,3


 .70) »ÑjQÉμdG ¿Gó∏Ñd ácÎ°ûŸG ¥ƒ°ùdGh áYÉª÷GCARICOM:(áYÉª÷G ¥ÉØJG ±ó¡à°ùj
¿Éª°†dG äÉ©jô°ûJ ≥«aƒJ »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ¿CÉ°ûH »ÑjQÉμdG ¿Gó∏Ñd ácÎ°ûŸG ¥ƒ°ùdGh
á«dhódG πª©dG áª¶æe äÉ«bÉØJG ¤EG áMGô°U ¥ÉØJ’G Ò°ûjh .AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ »YÉªàL’G
áÑ°ùàμŸG ¥ƒ≤◊G ≈∏Y ®ÉØ◊Gh á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸG »g á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe áKÓK ¤EG óæà°ùjh
óæà°ùjh .iôNCG ∫hO ¤EG Iôé¡dG ó©H ¥ƒ≤◊G √òg ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ájÉªMh É¡HÉ°ùàcG …QÉ÷Gh


http://www.sss.gov.ph


http://www.dol.gov; http://www.nlrb.gov


 .68 :É«côJá∏jƒW á«fƒfÉ≤dG ÚeCÉàdG äÉ££ı á«eGõdE’G á«£¨à∏d øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ªL ™°†îj
á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸG ¿CÉ°ûH (118 ºbQ) á«bÉØJ’G øe 3 IOÉŸG øe 1 Iô≤Ø∏d kÉ≤ah ∂dPh ,πLC’G


.1962 ,(»YÉªàL’G ¿Éª°†dG).äGOÉ°TQE’G øe 3-9h 1-9 ÚJô≤ØdG ô¶fG


 :‹hódG πª©dG Öàμe2005 ,äÉ«°UƒàdGh äÉ«bÉØJ’G ≥«Ñ£àH á«æ©ŸG AGÈÿG áæ÷ ôjô≤J.
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≈∏Y ƒ°†Y ádhO 13 â©bhh .167 ºbQ á«dhódG πª©dG áª¶æe á«°UƒJ ¤EG ÒÑc óM ¤EG ¥ÉØJ’G
.kÉfƒfÉb √PÉØfE’ á«æWh äÉ©jô°ûJ ƒ°†Y ádhO 12 âæ°S ÚM ‘ ,¬«∏Y âbó°Uh ¥ÉØJ’Gô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 9-9h 3-9h ,2-9 äGô≤ØdG


http://www.caricom.org/


 .71  :»HhQhC’G OÉ–’G∫É› ‘ áÑ°ùàμŸG ¥ƒ≤◊G π≤f »HhQhC’G OÉ–Ód ÊƒfÉ≤dG QÉWE’G πØμj
∂dòch »HhQhC’G OÉ–’G ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ÉjÉYQ øe ÚæWGƒª∏d »YÉªàL’G ¿Éª°†dG äÉfÉYEG


.áãdÉãdG ¿Gó∏ÑdG ÉjÉYôd.äGOÉ°TQE’G øe 9-9 Iô≤ØdG ô¶fG


EU Regulations 1408/71, 859/2003, available at
http://www.europa.eu.int/


 .72:§°SƒàŸG ôëÑdG ¿Gó∏H /»HhQhC’G OÉ–’G ,Üô¨ŸG ∫hO /»HhQhC’G OÉ–’GäÉbÉØJG øª°†àJ
ôFGõ÷G ™e á«£°SƒàŸG á«HhQhC’G ácGô°ûdG QÉWEG ‘ »HhQhC’G OÉ–’G É¡eôHCG »àdG ácGô°ûdG
»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ∫É› ‘ áÑ°ùàμŸG ¥ƒ≤◊G π≤f ¿CÉ°ûH á«∏«°üØJ ΩÉμMCG ¢ùfƒJh Üô¨ŸGh


.»HhQhC’G OÉ–’G ‘ ¿ƒ∏ª©jh ¿ƒª«≤j øjòdG »Hô©dG Üô¨ŸG øe øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏dô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 9-9 Iô≤ØdG


 .73 :á«HÉ≤ædG ájô◊ÉH á«æ©ŸG á«dhódG πª©dG áª¶æŸ á«aGô°TE’G äÉÄ«¡dG á£°ûfCGøe äócCG
‘ á«HÉ≤ædG ájô◊G áæ÷h äÉ«°UƒàdGh äÉ«bÉØJ’G ≥«Ñ£àH á«æ©ŸG AGÈÿG áæ÷ ójóL
áªFÉ≤dG äÉHÉ≤ædG ¤EG ΩÉª°†f’G hCG π«μ°ûJ ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ≥M ,IOó©àe äÉÑ°SÉæe
á«aGô°TE’G äÉÄ«¡dG πØμJh .äÉHÉ≤æ∏d á°†gÉæe ájõ««“ äGAGôLEG …CG øe ájÉª◊G ‘ º¡≤Mh
ó©H πbC’G ≈∏Y ,á«HÉ≤ædG ΩÉ¡ŸG AGOCG ‘ ≥◊G øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d kÉ°†jCG á«dhódG πª©dG áª¶æŸ
π«Ñ°S ≈∏Yh .∂dòH º¡æe ádƒ≤©e áÑ°ùf ΩÉ«b hCG `` ó°ü≤ŸG ó∏H ‘ áeÉbE’G øe ádƒ≤©e IÎa
á≤HÉ°ùdG ÚfGƒ≤dG ¿CÉH á«dhódG πª©dG áª¶æe AGÈN áæ÷ É¡àeób äÉ¶MÓe ÜÉ≤YCG ‘ ,∫ÉãŸG
OÉ°ûJ âeÉb ,(87 ºbQ) 1948 ,º«¶æàdG ≥M ájÉªMh á«HÉ≤ædG ájô◊G á«bÉØJG ™e ≥ØàJ ’
ó©H á«HÉ≤f ¿É÷ π«μ°ûàH øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d ìÉª°ù∏d É¡æ«fGƒb πjó©àH ôé«ædGh ¿hÒeÉμdGh
Góæ∏æa âeÉbh .á«bÉØJ’G øe 3 IOÉŸÉH ó«≤à∏d ∂dPh ,ó∏ÑdG ‘ áeÉbE’G øe áæ«©e Ióe
øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG øe OóY ≈°übCG ≈∏Y á°VhôØŸG Oƒ«≤dG ádGRE’ Éª¡©jô°ûJ πjó©àH ÆÈª°ùμdh
øe 2 IOÉŸÉH Éª¡©jô°ûJ ó«≤J ¿Éª°†d ∂dPh ,äÉHÉ≤ædG ¤EG ΩÉª°†f’G ¿ƒ©«£à°ùj øjòdG
ájô◊G áæ÷ Èà©J ,»eÉ¶f ™°Vh ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¥ƒ≤ëH ≥∏©àj Éª«ah .á«bÉØJ’G
…CG ¿hóH{ ∫Éª©dG ≥ëH ±Î©J å«M ,º¡d á«£¨àdG ôaƒJ á«bÉØJ’G øe 2 IOÉŸG ¿CG á«HÉ≤ædG


.≥HÉ°S ¢ü«NôJ ¿hO É¡fhQÉàîj äÉª¶æe øjƒμJ ‘ zõ««“øe 2-9h 4-8 ÚJô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G


‹hódG πª©dG Öàμe  :ΩGƒYCÓd äÉ«°UƒàdGh äÉ«bÉØJ’G ≥«Ñ£àH á«æ©ŸG AGÈÿG áæ÷ ôjQÉ≤J
,á«ª°SôdG Iô°ûædG ,á«HÉ≤ædG ájô◊G áæé∏d 327 ôjô≤àdG ,‹hódG πª©dG Öàμe ;1998h 1997h ,1995h ,1993


) AÉH á∏°ù∏°ùdG ,2002 ,135 ó∏ÛGB .561 Iô≤ØdG ,1 ºbQ ,(


ttp://www.europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm







62


äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ á∏ãeCG


PÉ≤fE’G  z3{


.74  :¢Sƒ«°ûjQƒe±hôX ≈∏Y ¢û«àØàdÉH πª©dG IQGRh ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d á°UÉÿG IóMƒdG Ωƒ≤J
πª©dG Oƒ≤Y øe ≥≤ëàJ »gh .ÚæWGƒŸG ¥ƒ≤M ¢ùØæH ¿ƒ©àªàj øjòdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG πªY
ôØ°ùdG ábÉ£Hh á°û«©ŸG ±hôXh ,ÚeCÉàdG ∂dP ‘ ÉÃ ,äÉÑ∏£àŸG ¢†©Ñd É¡FÉØ«à°SG ¿Éª°†d
Ú°ù– ”h .Iô°TÉÑe ∫Éª©dG ¤EG ôLC’G ™aój ¿CG Öéjh .á«ë°üdG ájÉYôdGh IOƒ©∏d kGƒL
∫Éª©dG ÖdÉ£e ≈∏Y Oô∏d ºLÎe Ú«©J ”h Ú°ûàØŸG OóY IOÉjRh ¢û«àØàdG äGAGôLEG
º¡bƒ≤ëH º¡ZÓHE’ ∫Éª©dG AÉ≤d :á£°ûfC’G øe ´GƒfCG áKÓãH ¿ƒ°ûàØŸG Ωƒ≤jh .øjôLÉ¡ŸG
áeÉbE’G ™bGƒe ≈∏Y kGQÉ¡f á«æ«JhQ ¢û«àØJ äÉ«∏ª©H ¿ƒeƒ≤jh ,Iôe ∫hC’ πª©dG ¿hô°TÉÑj ÉeóæY
º¶æJh .ájò¨àdGh áeÉbE’G øcÉeCG áÑbGôŸ kÓ«d ¢û«àØJ äÉ«∏ª©H kÉ°†jCG ¿ƒeƒ≤jh ,ájò¨àdGh
ádÉM ‘h .Úeƒj ∫ÓN É¡ª¶©e iƒ°ùjh ∫Éª©dG ihÉμ°T ájƒ°ùàd á«KÓK äÉYÉªàLG IQGRƒdG
Gƒ©°†îj ¿CGh á«FÉ°†≤dG äÉÄ«¡dG ΩÉeCG πª©dG ÜÉë°UCG á≤MÓe øμÁ ,iƒμ°ûdG ájƒ°ùJ ΩóY
hCG ,¿ƒ∏dG hCG ,øjódG hCG ,¥ô©dG hCG ¢ùæ÷G ¢SÉ°SCG ≈∏Y õ««“ …CG ô¶ëjh .á«FÉæL äÉHƒ≤©d
äGRhÉéà∏d …ó°üàdG kGôNDƒe øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d á°UÉÿG IóMƒdG âdhÉMh .¢ùæ÷G hCG Ió«≤©dG


IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG áYÉæ°U ‘,3-8h ,2-8 ,1-8h ,1-6h ,10-4h ,9-4h ,8-4 äGô≤ØdG ô¶fG .


-10h ,7-10h ,5-10h ,3-10h ,2-01h ,1-10h ,12-9h ,11-9h ,10-9h ,4-9h ,3-9h ,4-8h


 .äGOÉ°TQE’G øe 5-11h 4-11h ,3-11h ,10-10h ,8


 .75 :IóëàŸG äÉj’ƒdGá«ë°üdGh á«YÉªàL’G äÉeóÿG IQGRƒd ™HÉàdG á«fóŸG ¥ƒ≤◊G Öàμe ø°S
»c ,á«YÉªàL’G ájÉª◊G äÉ°ù°SDƒeh á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒŸG øe º¡ª¶©eh ,¬FÓcƒd äGOÉ°TQEG
øe É¡FÓª©d ájƒ«◊G ≥FÉKƒ∏d ájôjôëàdG áªLÎdGh ájQƒØdG áªLÎdG äÉeóN ÒaƒàH Gƒeõà∏j
áFQÉ£dG á«Ñ£dG ájÉYôdG ÒaƒJ ≈∏Y iôNC’G äGOÉ°TQE’G ¢üæJh .ájõ«∏μfE’ÉH Ú≤WÉædG ÒZ
Öàμe ¢üëØjh .Iô°SC’G OGôaC’ áeÓ°ùdG äÉμÑ°T äÉfÉYEG ÒaƒJh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«ª÷
™e ¿hÉ©àjh ,»æWƒdG π°UC’G ¢SÉ°SCG ≈∏Y ºFÉ≤dG õ««ªàdÉH á≤∏©àŸG ihÉμ°ûdG á«fóŸG ¥ƒ≤◊G
,á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸG øY kÓ°†a á«∏ÙG ¢ùdÉÛGh äÉj’ƒdG äÉ£∏°Sh ,äÉeóÿG »eó≤e
¿Éμ°ùdG ÚH Éª«a Égô°ûfh õ««ªàdG á°†gÉæe äÉ©jô°ûJ ∫É› ‘ ÖjQóàdG ÒaƒJ ¿Éª°V á«¨H


.øjôLÉ¡ŸG.äGOÉ°TQE’G øe 10-10h 9-10h ,4-01h ,10-9h ,3-9 äGô≤ØdG ô¶fG


http://www.gov.mu/portal/sitelempmeutsite/menuitemph


http://www.hhs.gov/ocr/
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 ∫É› ‘ á«Ø°ù©àdG äÉ°SQÉªŸG øe ájÉbƒdG  ```  kÉ°SOÉ°S
äÉ°SQÉªŸG √òg øe ájÉª◊Gh Iôé¡dG


 .76:Éahódƒe ájQƒ¡ªLÉjÉë°V ¬«dEG CÉé∏j ¿CG øμÁ »æWh õcôÃ Éahódƒe ájQƒ¡ªL äOhõJ
ÒZ äÉª¶æŸGh á«eƒμ◊G äÉª¶æŸG ™e ¿hÉ©àdÉH õcôŸG Gòg πª©jh .ô°ûÑdÉH QÉŒ’G
,ô°ûÑdÉH QÉŒÓd Ú«∏©ØdGh Ú∏ªàÙG ÉjÉë°†dG ójó– »g õcôŸG Gòg áª¡eh .á«eƒμ◊G
,…OÉ°üàb’G º¡©°Vh Ú°ù– ‘ ºgóYÉ°ùJ ¿CG øμÁ »àdG äÉeóÿG ¤EG ó©H Éª«a º¡¡Lƒjh
IóYÉ°ùŸG Ωó≤J »àdG äÉeóÿG ƒëf hCG ,»æ¡ŸG ÖjQóàdGh äBÉ°ûæŸG á«ªæJ ¿Gó«e ‘ Éª«°S ’h
Oƒ¡°ûc ájÉª◊G º¡d ôaƒJh ihCÉŸGh ,á«Ñ£dG IóYÉ°ùŸG hCG á«fƒfÉ≤dG IQƒ°ûŸG kÓãe ,á«°üî°ûdG
iƒ°S ÒaƒJ øe ¬æμ“ ΩóY ¤EG äOCG ,õcôŸG Gò¡d áMÉàŸG IOhóÙG OQGƒŸG ,¿CG ÒZ .¿É«Y


 .ÉjÉë°†∏d IOhófi IóYÉ°ùe .äGOÉ°TQE’G øe 9-11h ,8-11h ,2-11 äGô≤ØdG ô¶fG


,‹hódG πª©dG Öàμe ,á«dhódG Iôé¡dG ´ôa


 .77  :Üô¨ŸG) π¨°û∏d »WGô≤ÁódG OÉ–’G πª©jCDTºYóJ »àdG á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸG ™e (
∂dPh ,Üô¨ŸG ‘ IÎà°ùŸG Iôé¡dG ÉjÉë°V ô°SCGh AÉbó°UCG á£HGQ πãe ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG
AÉcPE’ á∏ªM ø°T ≥jôW øY Éª«°S ’h ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG IóYÉ°ùŸ


.IÎà°ùŸG Iôé¡dG ôWÉîÃ »YƒdG.äGOÉ°TQE’G øe 4-12h 1-11h ,2-8h ,2-7 äGô≤ØdG ô¶fG


 .78:ÉjÒé«f¿ƒ°SÒH ‘ ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ô¶◊ á«æWƒdG ádÉcƒdG πª©J)NAPTIP (™æe ≈∏Y
.ÉjÉë°†dG IóYÉ°ùeh ºcÉÙG ‘ ô°ûÑdÉH QÉŒ’ÉH ÚªFÉ≤dG ó°V ihÉYO ™aQh ,äÉ°SQÉªŸG √òg
ÚëfÉŸG ™e áª¶àæe äGQhÉ°ûe …ôŒh ä’ÉcƒdG ∞∏àfl á£°ûfCG ádÉcƒdG √òg ≥°ùæJh
á£°ûfC’Gh ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ™æÃ ¢UÉÿG ™jô°ûàdG ≥«Ñ£J øY ádhDƒ°ùe ádÉcƒdG √ògh .Ú«KÓãdG
âæμ“ ,ó°ü≤ŸGh QƒÑ©dG ¿Gó∏H ¢†©H ™e á«FÉæK äÉbÉØJ’ áé«àæch .¬H á∏°üàŸG á«ª«∏©àdG
2003 ΩÉ©d πØ£dG ¥ƒ≤M ¿ƒfÉb »ªëjh .¿ƒHÉZh H ¤EG ∫ÉØWC’G IOÉYEGh PÉØfEG øe ádÉcƒdG
≥∏©àj Éª«a Éª«°S ’h ,Qƒ¡ª÷G »Yh AÉcPE’ äÓªM º«¶æJ …ôéjh .∫ÉØWC’G ¥ƒ≤M Rõ©jh
kÉKGóMCGh ô°ûÑdÉH QÉŒ’G áëaÉμŸ mOGƒf ájƒfÉãdG ¢SQGóŸG º¶æJh .º¡H QÉŒ’Gh ∫ÉØWC’G πª©H
∞FÉXƒdG ¢VhôY ∫ƒÑb πÑb ÉgGòîJG ÖLGƒdG äÉWÉ«àM’G ¿CÉ°ûH ÜÉÑ°ûdG iód »YƒdG AÉcPE’


.iôNC’G ¿Gó∏ÑdG ‘8-11h ,5-11h ,4-11h ,3-11h ,2-11h ,1-11h ,3-2 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 9-11h


migrant@ilo.org


http://www.csc-en-ligne.be.


A. Adepoju: “Review of research and data on human trafficking in sub-
Saharan Africa”, International Migration, Vol. 43,Nos. l and 2, 2005; R.
Salah: “Child trafficking: A challenge to child protection in Africa”, paper
presented at the Fourth African Regional Conference on Child Abuse and
Neglect, Enegu, Nigeria, Mar. 2004; http://allafrica.com/;
http://www.globa;justicecenter.org/papers2005/oyagbola_eng.htm
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 .79 :ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸGá«Hô©dG áμ∏ªŸG ‘ πª©dG ôjRh ø∏YCG ,2005 ¬«dƒj /Rƒ“ ‘
™bƒJh øjôLÉ¡ŸG á«dõæŸG áeóÿG ‘ ∫Éª©dG ¥ƒ≤M ájÉª◊ á°UÉN IQGOEG AÉ°ûfEG øY ájOƒ©°ùdG
ájÉªM IQGOEG ≈≤∏àà°Sh .ºgó°V á«Ø°ù©J äÉ°SQÉ‡ øY ÚdhDƒ°ùŸG πª©dG ÜÉë°UCG ≈∏Y äÉHƒ≤Y
¢Tôëà∏d ¿ƒ°Vô©àj øjòdG á«dõæŸG áeóÿG ∫ÉªY øe ihÉμ°ûdG á«dõæŸG áeóÿG ∫ÉªY
πª©dG ÜÉë°UCG ≈∏Y ô¶ëj ¿CG øμÁh .ºgQƒLCG Gƒ≤∏àj ⁄ øeh á∏eÉ©ŸG Aƒ°S hCG ,»°ùæ÷G


.äGƒæ°S ¢ùªN IóŸ á«dõæŸG áeóÿG ∫ÉªY π«¨°ûJ-10h ,12-9h ,8-4h ,4-4 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 9-11h 5-11h ,4-11h ,3-11h ,2-11h ,1-11h ,7


 .80 :Ú°üdG - ¿GƒjÉJ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájƒg ≥FÉKh IQOÉ°üe πª©dG ÜÉë°UCG ≈∏Y ô¶ëj
ºgQƒLCG AGOCG øY ´Éæàe’G º¡«∏Y ô¶ëj Éªc .º¡àeÉbEG íjô°üJ hCG ºgôØ°S äGRGƒL Éª«°SÅ’h
≈∏Y ô¶ëjh .º¡bƒ≤M øe ≥M …CG ∑É¡àfG hCG ,kÉ«fóH º¡FGòjEG hCG ,º¡JÉμ∏à‡ áfÉ«°U hCG


.øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG π«¨°ûJ ∫É©aC’G √òg πãÃ ¿ƒeƒ≤j øjòdG πª©dG ÜÉë°UCG-8 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 6-11h 2-11h ,1-11h ,11-9h ,5-9h ,3-8h ,1


 .81  :á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG h’ ájQƒ¡ªL ,óæ∏jÉJóæ∏jÉJ áYGPEG ÚH ÊhÉ©J ´hô°ûe iOCG
êÉàfEG ¤EG äÉ«∏bC’G ídÉ°üe øY ™aGóJ »àdG á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸGh á«dhódG äÉª¶æŸGh
á«YGPE’G èeGÈdG √òg Qò–h .äÉ«∏bC’G äÉ¨∏H ´GòJ ,ô°ûÑdÉH QÉŒ’G øe Qò– á«YGPEG èeGôH
áeƒμM â©bh ,2003 ΩÉY ‘h .Iôé¡dÉH á£ÑJôŸG ôWÉıG øe ÉgÒZh ô°ûÑdÉH QÉŒ’G øe
QÉŒ’G ≈∏Y AÉ°†≤∏d »FÉæãdG ¿hÉ©àdG ±ó¡à°ùJ ÉjOƒÑªc áeƒμM ™e ºgÉØJ Iôcòe óæ∏jÉJ
ºgÉØJ Iôcòe â©bh ,2005 ΩÉY ‘h .QÉŒ’G ÉjÉë°†d IóYÉ°ùŸG Ëó≤Jh AÉ°ùædGh ∫ÉØWC’ÉH
á°UÉNh ,ô°ûÑdÉH QÉŒ’G áëaÉμe ‘ ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG h’ áeƒμM ™e


.AÉ°ùædGh ∫ÉØWC’G-11h ,7-11h ,6-11h ,5-11h ,1-11h ,4-8h ,2-7h ,3-2 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 9-11h 8


 .82 :IóëàŸG áμ∏ªŸGáμ∏ªŸG ‘ áeÉbE’G ≈∏Y ¬dƒ°üM OôéÃ á«dõæŸG áeóÿG ‘ πeÉ©∏d Rƒéj
¬∏ªY ÖMÉ°U ∑ôJ …òdG á«dõæŸG áeóÿG ‘ πeÉ©∏d Rƒéjh .¬∏ªY ÖMÉ°U Ò«¨J IóëàŸG
.¬©°Vh ájƒ°ùJ Ö∏£j ¿CG ÊƒfÉb ÒZ ™°Vh ‘ ¬°ùØf óéjh ∫Ó¨à°SG hCG äGRhÉŒ ÖÑ°ùH »∏°UC’G


.äGOÉ°TQE’G øe 4-14h 9-11h ,3-11h ,12-9h ,8-9 äGô≤ØdG ô¶fG


  :‹hódG πª©dG Öàμe2000 ,äÉ«°UƒàdGh äÉ«bÉØJ’G ≥«Ñ£àH á«æ©ŸG AGÈÿG áæ÷ ôjô≤J


.2005 ¬«dƒj /Rƒ“ 25


Raid Qusti, Arab News: “Ministry cracks down on maid abuses”,


Asian migrant yearbook 1999: Migration facts, ana;ysis and the issues in
1998 (Hong Kong, Asian MigrantCentre Ltd.), p. 177


http://www.unesco.org/most/migration/article_bpimm.htm;
http://www.mfa.go.th
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 .83  :IóëàŸG äÉj’ƒdG™«bƒJ ≈∏Y ∞æ©dG áëaÉμeh ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ÉjÉë°V ájÉªM ¿ƒfÉb ¢üæj
.ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ÉjÉë°V ájƒg äÉbÉ£H …QOÉ°üe ≈∏Y á«FÉæL äÉHƒ≤Y-11 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 6-11h 4-11h ,2-11h ,1


 .84ô°ûÑdÉH QÉŒ’Gh ,øjôLÉ¡ŸÉH QÉŒ’G ¿CÉ°ûH (2002) ‹ÉH ‘ »ª«∏bE’G …QGRƒdG ô“DƒŸG


á«∏ªY :(‹ÉH á«∏ªY) á«dhódG áÁô÷Ghº°†J á«ª«∏bEG ájQÉ°ûà°SG á«∏ªY »g ‹ÉH
ÚÑbGôe ¤EG áaÉ°VE’ÉH .ÇOÉ¡dG §«ÙGh É«°SBG º«∏bEG øe kÉ°SÉ°SCG ,kGó∏H 40 øe äÉeƒμ◊G
‘ ∑QÉ°ûJh äÉeƒ∏©ŸG äÉeƒμ◊G º°SÉ≤àJh .iôNC’G ⁄É©dG º«dÉbCG øe Ú«aÉ°VEG AÉcô°Th
ÜÉÑ°SCÓd …ó°üàdG ∂dP ‘ ÉÃ ,º¡Ñjô¡Jh ô°ûÑdÉH QÉŒ’G øe ájÉbƒdG ¿CÉ°ûH äGQhÉ°ûe
ô≤ØdG ¿CÉH 2003 πjôHCG /¿É°ù«f ‘ Oƒ≤©ŸG ÊÉãdG º«∏bE’G …QGRƒdG ô“DƒŸG ±ÎYGh .ájQò÷G
ºgÉ°ùj …òdG »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG »g πª©dG ¥ƒ°S ‘ äÉeRC’Gh ¢UôØdGh ájOÉ°üàb’G ¥QGƒØdGh
ÒHGóJ ™°Vh ¤EG ô“DƒŸG ÉYOh ,»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y º¡H QÉŒ’Gh ô°ûÑdG Öjô¡J IOÉjR ‘
≈∏Y π°UC’G ¿Gó∏H IóYÉ°ùe ≈∏Y ‹hódG ™ªàÛG ô“DƒŸG åMh .∫ÉÛG Gòg ‘ á«fhÉ©J
ÒaƒJ ≥jôW øY ¢UÉî°TCÓd ÊƒfÉ≤dG ÒZ ∫É≤àf’G ‘ áæeÉμdG ájQò÷G ÜÉÑ°SCÓd …ó°üàdG
ÚMRÉæ∏d ô°TÉÑŸG ºYódG èeGôHh ,Iô°TÉÑŸG á«FÉ‰E’G IóYÉ°ùŸGh .áFQÉ£dG IóYÉ°ùŸG
∂dP ‘ ÉÃ ,Iôé¡∏d á«fƒfÉb äGƒæb çGóëà°SG ≈∏Y ô“DƒŸG ™é°Th .ÚÄLÓdG áæÙ …ó°üàdGh


.πª©dG ¥Gƒ°SCG ¤EG ∫ƒ°UƒdGøe 10-11h 7-11h ,2-11h ,1-11h ,2-2h ,1-2 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G


 .85) øjôLÉ¡ŸG á«dõæŸG áeóÿG ∫Éª©d á«HhQhC’G áμÑ°ûdGRespect Network :(áμÑ°T
 Respect,øjôLÉ¡ŸG á«dõæŸG áeóÿG ∫Éª©d IóYÉ≤dG iƒà°ùe ≈∏Y äÉª¶æŸG øe áμÑ°T »g


∫Éª©dG ¥ƒ≤M Rõ©J »gh .á«HhQhC’G áæé∏dG É¡dƒ“ ∫Éª©dG äÉHÉ≤fh á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸGh
äGRhÉéàdG ™æeh ,º¡∏ªY ±hôX Ú°ùëàd áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG ÒHGóJ ò«ØæàH Ωƒ≤Jh øjôLÉ¡ŸG
ΩÉY ‘h .º¡H ÊƒfÉ≤dG ±GÎY’Gh º¡∏ªY áª«≤H ±GÎYÓd äÓªM º«¶æJh ∫Ó¨à°S’Gh
¤EG ƒYój øjôLÉ¡ŸG á«dõæŸG áeóÿG ∫ÉªY ¥ƒ≤◊ kÉbÉã«e áμÑ°ûdG äQó°UCG ,2001


 .º¡eGÎMG .äGOÉ°TQE’G øe 12-9h 8-9h ,2-7h ,1-7 äGô≤ØdG ô¶fG


http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005


http://www.baliprocess.net/


KALAYAAN (Justice for Overseas Workers), St. Francis Centre, Pottery
Lane, London W11 4NQ, available at kalayaanuk@aol.com


 .86  :»HhQhC’G OÉ–’Gíæe ≈∏Y ô°ûÑdÉH QÉŒ’ÉH á≤∏©àŸG »HhQhC’G OÉ–’G äÉª«∏©J ¢üæJ
‘ äÉ£∏°ùdG ™e GƒfhÉ©J GPEG QÉŒ’G ÉjÉë°V áãdÉãdG ¿Gó∏ÑdG »æWGƒŸ áàbDƒŸG áeÉbE’G íjQÉ°üJ
¿ƒëæÁ º¡fEÉa ,√òg áeÉbE’G íjQÉ°üJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πÑbh .º¡H øjôéàŸG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG
πμ°T ‘ ºYódG É¡dÓN ¿ƒ≤∏àj ,ºgGƒb IOÉ©à°SG ≈∏Y º¡JóYÉ°ùŸ kÉeƒj 30 øe zÒμØà∏d á∏¡e{
áeÉbE’G íjô°üJ ≈∏Y Ú∏°UÉë∏d Rƒéjh .äGOÉ°TQEGh á«ÑW ájÉYQh á«fƒfÉb IQƒ°ûeh ,ihCÉe
.ÚHô¡ŸG ó°V á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G AÉæKCG »æ¡ŸG ÖjQóà∏d äGQhOh á«ª«∏©J äGQhO ‘ ácQÉ°ûŸG
äCGQ GPEG »æ©ŸG ¢üî°ûdG øe ¬Ñë°S øμÁh ójóéà∏d πHÉb ÒZ ìƒæªŸG áeÉbE’G íjô°üJ ¿CG ’EG
Éμ«é∏Hh É°ùªædGh Góædƒgh É«dÉ£jEG πãe ¿Gó∏ÑdG ¢†©H Qó°üJh .±Éc ÒZ ¬fhÉ©J ¿CG äÉ£∏°ùdG


 ó°V º¡JOÉ¡°ûH A’OE’G ¿ƒ∏Ñ≤j øjòdG ÉjÉë°†∏d áàbDƒe πªYh áeÉbEG íjQÉ°üJÉªc .ÚHô¡ŸG
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‘ IóYÉ°ùŸG Ωó≤Jh á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿGh IQƒ°ûŸGh »æ¡ŸG ÖjQóàdG ¿Gó∏ÑdG √òg ôaƒJ
.á«YÉªàL’G IóYÉ°ùŸGh á«°ùØædGh á«Ñ£dG ájÉYôdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G,2-8h ,1-8 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 3-14h 9-11h ,5-11Åh ,4-11h ,2-11h ,1-11h ,4-8h ,3-8h


 ¢ù∏ÛG äÉª«∏©J 2004/18/ESáeÉbE’G íjQÉ°üJ ¿CÉ°ûH 2004 πjôHCG /¿É°ù«f 29 ‘ IQOÉ°üdG
º¡Jôég π«¡°ùJ á«ë°V GƒfÉc øjòdG hCG ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ÉjÉë°V áãdÉãdG ¿Gó∏ÑdG »æWGƒŸ


 .á°üàıG äÉ£∏°ùdG ™e GƒfhÉ©Jh IÎà°ùŸG


 .87 :∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædÉH QÉŒ’G áëaÉμŸ »ª«∏bE’G ¿hO ≠fƒμ«ŸG ´hô°ûe¿hO ´hô°ûŸG Rõ©j
‘ ¿Éfƒj á©WÉ≤eh ΩÉæà«ah óæ∏jÉJh á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG h’ ájQƒ¡ªLh ÉjOƒÑªc ‘ »ª«∏bE’G
¢Vô©J øe óë∏d π°UC’G ¿Gó∏H ‘ äGQÉ¡ŸG ≈∏Y ÖjQóàdGh º«∏©àdGh ∞FÉXƒdG ≥∏N Ú°üdG


.º¡H QÉŒÓd ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædGäGOÉ°TQE’G øe 10-11 Iô≤ØdG ô¶fG


http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/child/trafficking/


 .89º°†J :ÉμjQÉà°Sƒc) á«dõæŸG áeóÿG ∫ÉªY áHÉ≤fASTRADOMESAÉ°ùædG øe ójó©dG (
¢SGQhóægh ’Éª«JGƒZh QhOÉØ∏°ùdG øeh GƒZGQÉμ«f øe kÉ°SÉ°SCGh ,É¡FÉ°†YCG ÚH øe äGôLÉ¡ŸG
,á«YÉªàL’Gh á∏eÉ©dG …ójC’G ÉjÉ°†≤dG ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ŸG ôaƒJh IóYÉ°ùŸG Ωó≤J »gh .kÉ°†jCG
™jô°ûJ ‘ ∫Éª©dGh äÓeÉ©∏d ¢†aCG ájÉªM ÒaƒJ ¤EG ≈©°ùJh ,á«HÉ≤ædG ¥ƒ≤◊G ≈∏Y ÖjQóàdGh


 .πª©dG øe Údƒ°üØŸG ∫Éª©∏d ihCÉŸG ÒaƒJ ¤EG ≈©°ùJh ,πª©dG9-11h 8-10 ÚJô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe


An information guide:Preventing discrimination, exploitation and abuse of women
migrant workers, Booklet 4, “Working and living abroad”, p. 62 (Geneva, ILO, undated).


 .90  :Góæ∏æah É«fƒà°SGäÉHÉ≤æ∏d ájõcôŸG áª¶æŸGh ,∫Éª©dG äÉHÉ≤æd á«fƒà°S’G á£HGôdG ôjóJ
) ájóæ∏æØdGSAK) Úeóîà°ùª∏d ájóæ∏æØdG áHÉ≤ædGh (TUäÉeƒ∏©ŸG Òaƒàd õcGôe Góæ∏æa ‘ (


∫Éª©dG ≈∏Y ¬«a ≥Ñ£j ,êhOõe πªY ¥ƒ°S çGóëà°SG øe ájÉbƒ∏d ∂dPh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d
õcGôŸG √òg ôaƒJh .Ú«æWƒdG ÉjÉYôdG ≈∏Y á≤Ñ£ŸG ÒjÉ©ŸG øe ≈fOCG ÒjÉ©e øjôLÉ¡ŸG
øY åëÑdG Öë°üJ »àdG äGAGôLE’Gh ,ÖFGô°†dGh ,πª©dG íjô°üJh ,øμ°ùŸG øY äÉeƒ∏©e
‘ äÉeƒ∏©ª∏d kGõcôe ájóæ∏æØdG äÉHÉ≤ædG âeÉbCG Éªc .äÉHÉ≤ædG É¡eó≤J »àdG äÉeóÿGh πªY


http://www.actu.asn.au/


Iôé¡dG á«∏ªY  ```  kÉ©HÉ°S


áØ°üæŸGh Ió«°TôdG á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég á«∏ªY  z1{


 .88  :É«dGÎ°SCG) É«dGÎ°SCG ‘ äÉHÉ≤ædG ¢ù∏› Ωƒ≤jATUC,∫Éª©∏d äÉeƒ∏©e áYGPEÉH ΩÉ¶àfÉH (
Ωƒ≤jh á«bô©dG äÉ«∏bC’G ±ó¡à°ùJ IójóY á«YGPEG äÉ£fi ≈∏Y ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d á°UÉNh


áØ∏àfl äÉ¨∏H áHƒàμe äÉeƒ∏©e ™jRƒàH .äGOÉ°TQE’G øe 8-10 Iô≤ØdG ô¶fG .
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ìÉàjh .Góæ∏æa ¤EG Iôé¡dG Gƒ©eõj hCG GhQôbh πªY íjô°üJ ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G Ú«fƒà°SÓd É«fƒà°SG
á∏°UGƒe ¤EG ¿ƒYójh »YÉªàL’G ¿Éª°†dGh ÖFGô°†dGh ,πª©dG äÉ©jô°ûJ ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©e øjôFGõ∏d


.Iôé¡dG ó©H äÉHÉ≤ædÉH ∫É°üJ’G.äGOÉ°TQE’G øe 5-12h 1-21h ,8-10h ,4-9 äGô≤ØdG ô¶fG


http://netti.sak.fi/workinginfinland/en/index.html;
Trade Union World, Briefing, No. 7, (ICTFU, Dec. 2003).


Trade Union World, Briefing, No. 7, (ICTFU, Dec. 2003).


http://www.migrant-workers-union.org; 
Trade Union World, Briefing, No. 4, p. 4 (ICFTU, June 2004).


 .91 :É°ùfôa) πª©∏d »°ùfôØdG »WGô≤ÁódG OÉ–’G ôjójCEDT) á∏eÉ©dG Iƒ≤dG OÉ–Gh (FO(
∫Éª©dG ±ó¡à°ùj »ª°SƒŸG πª©∏d kGõcôe á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG »∏ã‡h πª©dG ÜÉë°UCG ™e ¿hÉ©àdÉH
¿CÉ°ûH ∫Éª©∏d äÉeƒ∏©ŸG õcôŸG Gòg Ωó≤jh .kÉ«YGQR kÉ«∏fi kÉ°ù∏› 19 »£¨jh ,øjôLÉ¡ŸG
Ωó≤j Éªc .kÉfƒfÉb º¡YÉ°VhCG ájƒ°ùJh øμ°ùŸGh ,ÖjQóàdG äÉfÉμeEGh ,πª©dG ™jô°ûJh ,º¡bƒ≤M
πª©dG ÜÉë°UC’ IóYÉ°ùŸG Ωó≤j å«M ,πª©dG ÜÉë°UCGh ∫Éª©dG É¡æe ó«Øà°ùj »àdG äÉeóÿG
´É£bh ¥OÉæØdG ´É£b ÚH ∫É≤àf’G ≈∏Y ∫Éª©∏d IóYÉ°ùŸG Ωó≤jh á∏eÉ©dG …ójC’G øY ÚãMÉÑdG
ôaƒjh .äÉYÉ£≤dG √òg øe ´É£b …CG ‘ ºgó≤Y á«MÓ°U AÉ°†≤fG óæY áYGQõdGh ºYÉ£ŸG
πH ,áeGóà°ùe á«ª°Sƒe ΩGóîà°SG Oƒ≤Y ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G á«fÉμeEG ∞FÉXƒdG ÚH ∫É≤àf’G Gòg
º°Sƒe ∫ÓN ∫Éª©dG ¿Éμ°SE’ ≈æÑe ¿ƒ«YÉªàL’G AÉcô°ûdG ôjój ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH .áªFGO
¿CÉ°ûH Ú«ª°SƒŸG ∫Éª©dG ≈∏Y kÉÑ«àc πª©dG ÜÉë°UCGh äÉHÉ≤ædG ƒ∏ã‡ ´Rƒjh .»bóæØdG IhQòdG
¿Éª°†dGh ,áë°üdGh áeÓ°ùdGh ,πª©dG äÉYÉ°Sh ,ΩGóîà°S’G Oƒ≤Yh ,π«¨°ûàdG äGAGôLEG
-10h ,4-6h ,3-6h ,1-6h ,5-5h ,1-1 äGô≤ØdG ô¶fG .πª©dG ¥ƒ°Sh ádÉ£ÑdGh ,»YÉªàL’G
πªY íjô°üJ ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G Ú«fƒà°SÓd É«fƒà°SG.äGOÉ°TQE’G øe 5-14h 4-14h ,3-14h ,8
,πª©dG äÉ©jô°ûJ ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©e øjôFGõ∏d ìÉàjh .Góæ∏æa ¤EG Iôé¡dG Gƒ©eõj hCG GhQôbh


.Iôé¡dG ó©H äÉHÉ≤ædÉH ∫É°üJ’G á∏°UGƒe ¤EG ¿ƒYójh »YÉªàL’G ¿Éª°†dGh ÖFGô°†dGhô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 5-12h 1-21h ,8-10h ,4-9 äGô≤ØdG


 .92  :É«fÉŸCG∫Éª©∏d IóYÉ°ùŸG ƒ°SQGh ÚdôH ‘ uaB GI AÉæÑdG ∫Éª©d á«fÉŸC’G áHÉ≤ædG ÖJÉμe Ωó≤J
ájóædƒÑdG äÉHÉ≤ædG ™e ƒ°SQGh Öàμe ‘ ÊÉŸCG »HÉ≤f ∫hDƒ°ùe πª©jh .ÚjóædƒÑdG øjôLÉ¡ŸG
∫Éª©d á«fÉŸC’G áHÉ≤ædG âeôHCGh .πª©∏d É«fÉŸCG ¤EG ¬LƒàdG ¿ƒ©eõj øjòdG ∫Éª©dG º«¶æàH Ωƒ≤jh
™jRƒàH Ωƒ≤Jh AÉæÑdG ∫Éª©d ájóædƒÑdG äÉHÉ≤ædG ™e øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¿CÉ°ûH kÉbÉØJG AÉæÑdG
kÉª∏Y É«fÉŸCG ‘ ÚjóædƒÑdG áYGQõdG ∫ÉªY áWÉME’ ájóædƒÑdGh á«fÉŸC’G Úà¨∏dÉH äÉÑ«àc


.º¡bƒ≤ëH.äGOÉ°TQE’G øe 5-12h 8-10h ,6-2 äGô≤ØdG ô¶fG


 .93  :óæ¡dG) êQÉÿG ‘ Oƒæ¡dG ¿hDƒ°T IQGRh Ωƒ≤JPravsi Bhartiya Karya Mantra;ayaICÉ°ûæŸG (
.êQÉÿG ‘ Oƒæ¡dG ÉjÉYôdG ÖfÉL øe óæ¡dG ‘ äGQÉªãà°S’G õjõ©àd QhóH ,2004 ΩÉY ‘
™jQÉ°ûŸ õcGôe IQGOEGh AÉ°ûfEÉH Ωƒ≤Jh ,1983 ΩÉ©d Iôé¡dG ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J ≈∏Y IQGRƒdG ¢Uô–h
∫Éª©dG øe IÒÑc OGóYCG É¡«a óLƒj »àdG ¿Gó∏ÑdG ‘ êQÉÿG ‘ Ú∏eÉ©dG Oƒæ¡∏d ∫ÉªYC’G
ÒZh …óæg π°UCG øe ¢UÉî°TC’G IóYÉ°ùŸ äÉ°SÉ«°S ò«ØæJh ™°VƒH Ωƒ≤Jh ,Oƒæ¡dG øjôLÉ¡ŸG
êQÉÿG ‘ QÉªãà°SÓd èjhÎdG ¢ù∏› ƒ∏ã‡ ∞∏μJh ,πªY ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ óæ¡dG ‘ Úª«≤ŸG
¿Gó∏H QGôZ ≈∏Yh .QÉªãà°S’G áæ÷ ™e ¿hÉ©àdÉH êQÉÿG ‘ QÉªãà°S’ÉH áØ∏μŸG äÉ£∏°ùdGh
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øe ¢UÉî°TC’G ±ó¡à°ùj á«°ùæ÷G êGhORG ¿CÉ°ûH kÉ©jô°ûJ kGôNDƒe óæ¡dG âæ°S ,IójóY iôNCG
®ÉØàM’G ¿ƒ©«£à°ùj øjòdG Oƒæ¡dG ÉjÉYôdGh ¿Gó∏ÑdG ¢†©H ‘ ¿ƒª«≤j øjòdG …óæg π°UCG
∫Éª©dG ÒHGóàdG √òg óYÉ°ùJh .ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H á«°ùæL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H á«∏°UC’G º¡à«°ùæéH


.äGAÉØμdGh ¢UÉî°TC’G π≤æJ π¡°ùJh »∏°UC’G ºgó∏ÑH äÓ°üH ®ÉØàM’G ≈∏Y øjôLÉ¡ŸGô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 9-15h 8-15h ,7-51h ,5-51h ,8-12h ,2-12h ,1-12 äGô≤ØdG


http://indiandiaspora.nic.in/;
http://www.indiaday.org/government_policy/dual_citizenship.asp


http://www.opf.org.pk/;ILO: Report III(1B), Migrant workers, Chapter 6, “Migrants in
society”, International Labour Conference, 87th Session, Geneva, June 1999.


http://www.poea.gov.ph; http;//www.trafficking.org.ph/poea/


http://www.justiceministry.gov.lk


 .94  :¿Éà°ùcÉH∫ƒÁ ,êQÉÿG ‘ Ú«fÉà°ùcÉÑdG ÉjÉYôdG ídÉ°üd ¿Éà°ùcÉH ‘ IÉaô∏d ¥hóæ°U Å°ûfCG
∫GƒeC’G ΩGóîà°S’ ∂dPh øjôLÉ¡ŸGh ∞«XƒàdG AÓch øe á«eGõdEG äÉªgÉ°ùe ≥jôW øY
á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG äBÉ°ûæŸGh »æ¡ŸG º«∏©àdG hCG »æ¡ŸG ÖjQóàdG õcGôe AÉ°ûfE’ á©ªÛG


 .á«eóÿGh.äGOÉ°TQE’G øe 3-14h 10-12 ÚJô≤ØdG ô¶fG


 .95 :ÚÑ∏ØdG‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d IóYÉ°ùŸGh äÉeƒ∏©ŸG êQÉÿG ‘ ∫Éª©∏d á«æ«Ñ∏ØdG IQGOE’G ôaƒJ
‘ IôZÉ°ûdG ∞FÉXƒdGh .á°üNôŸG á°UÉÿG ∞«XƒàdG ä’Éch ¿CÉ°ûH âfÎfE’G ≈∏Y É¡©bƒe
øŸ äGôjòëàdGh IQƒ°ûŸG Ωó≤Jh .ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ‘ É¡JÉ«∏°üæb ™bGƒe øY äÉfÉ«Hh êQÉÿG
É¡Ñæéàd äÉ°SQÉªŸG øe ÉgÒZh Òª°†dG áÁóY ∞«XƒàdG ä’ÉcƒH ≥∏©àj Éª«a Iôé¡dG ¿hƒæj
¿ƒ≤ë∏e ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ‘ äÉ«∏°üæ≤dG ‘ óLƒjh .Iôé¡dG á«∏ªY AÉæKCGh πªY øY åëÑdG óæY
äÓeÉ©dG AÉ°ùædG äÉLÉ«àM’ áHÉéà°S’G ø¡àª¡e ,äÉ«dÉªY äÉ≤ë∏e ∂dP ‘ ÉÃ ,¿ƒ«dÉªY


.ô°ûÑdÉH QÉŒ’G øe øgôjò–høe 8-12h 2-21h ,1-12h ,10-11h ,8-11 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G


 .96 :Éμf’ …ô°S∫Éª©∏d IóYÉ°ùŸGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J øY ÚdhDƒ°ùe ÚØXƒÃ IOhõe äÉ«∏°üæ≤dG
øe ¿Qôa »JÓdG AÉ°ùædG ¿hóYÉ°ùj ºgh .AÉ°ùædG á°UÉNh ,ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ‘ øjôLÉ¡ŸG
πÑb øe ¬JQOÉ°üe ádÉM ‘ øgôØ°S äGRGƒL IOÉ©à°S’ ádhÉfi ‘ πª©dG ÜÉë°UCG äGRhÉŒ
ø¡JOÉYE’ IóYÉ°ùŸG ø¡d ¿ƒeó≤jh áYƒaóŸG ÒZ øgQƒLCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘h ,πª©dG ÖMÉ°U
‘ πª©∏d »μf’ …ô°ùdG ÖàμŸG ¬eÉbCG …òdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉYQ ¥hóæ°Uh .Éμf’ …ô°S ¤EG
‘ hCG Éμf’ …ô°S ‘ AGƒ°S OQGƒe ÓH º¡°ùØfCG ¿hóéj øjòdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d ôaƒj êQÉÿG
ä’É◊G ‘ ihCÉŸG ∂dòch - IÉaƒdG ä’ÉM ‘ ∂dòch »ÑW ÚeCÉJ ≈∏Y A’Dƒg π°üëjh êQÉÿG
áMƒæªŸG ¢Vhô≤dG óFGƒa ¥hóæ°üdG ºYójh .ÅWGƒ°ûdG ≈∏Y º¡MƒæL ádÉM ‘ hCG áFQÉ£dG
¢UÉÿG ÜÉ°ùë∏d πª©dGh .π«Mô∏d á≤HÉ°ùdG äÉ≤ØædG ™aO ≈∏Y º¡JóYÉ°ùŸ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d


.øμ°ùe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d hCG IOƒ©dG óæY,2-11h ,1-11h ,8-10h ,3-8h ,2-8 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 10-12h 8-12h ,2-12h
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An information guide: Preventing discrimination, exploitation and abuse of women
migrant workers, Booklet 3, “Recruitment and the journey for employment abroad”,
pp. 32-33 (Geneva, ILO, undated).


http://www.emigration/gov.eg/;
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home


An information guide: Preventing discrimination, exploitation and abuse of women
migrant workers, Booklet 3, “Recruitment and the journey for employment abroad”,
p. 42 (Geneva, ILO, undated).


∞«XƒàdG  z2{


 .97  :É«Ñeƒdƒc∫Éª©∏d áeó≤ŸG Oƒ≤©dG ≈∏Y πª©dG IQGRh ¥ó°üJ ¿CÉH »æWƒdG ™jô°ûàdG »°†≤j
™e á≤Øàe ÒZ ó≤©dG •hô°T âfÉc GPEG Iôé¡dG íjô°üJ íæÁ ’h .êQÉÿG ‘ πª©∏d Ú«æWƒdG


,»æWƒdG πª©dG ¿ƒfÉb.äGOÉ°TQE’G øe 4-13h 3-13h ,2-13 äGô≤ØdG ô¶fG


 .98  :ô°üeπª©∏d Újô°üŸG ∫Éª©dG ∞«XƒJ …ôéj ¿CG ≈∏Y 2003 ‘ QOÉ°üdG πª©dG ¿ƒfÉb ¢üæj
…ôéjh .á°UÉÿG ∞«XƒàdG ä’Éch hCG Iôé¡dGh á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh ≥jôW øY ÉeEG êQÉÿG ‘
iôŒh ,πª©dG äÉÑ∏W ≥jôW øY ∫Éª©dG ≈∏Y êQÉÿG ‘ πª©dG ÜÉë°UCG Ö∏W ÚH ≥«aƒàdG
•hô°û∏d É¡dƒª°T ¿Éª°†d πª©dG Oƒ≤Y øe ≥≤ëàdG Öéjh .øjQÉàıG Úë°TôŸG ™e äÓHÉ≤e
∞«XƒàdG ä’Éch º«¶æJ ≈∏Y kÉ°†jCG πª©dG ¿ƒfÉb ¢üæjh .É¡«∏Y ≥jó°üàdG ºàj ºK áHƒ∏£ŸG
IQGOE’G √òg Ωƒ≤Jh .á∏eÉ©dG …ójC’G Iôég IQGOEG ≈∏Y ¬≤«Ñ£J á«dhDƒ°ùe ™≤Jh á°UÉÿG
.™jô°ûàdÉH Égó«≤J óªà©J ¿CG Öéjh ä’ÉcƒdG √òg É¡÷É©J »àdG πª©dG ¢VhôY ¢VGô©à°SÉH
.¿ƒfÉ≤dG ∂¡àæJ »àdG ä’ÉcƒdG á£°ûfCG ô¶M hCG ∞bh Iôé¡dGh á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh ™«£à°ùJh
Iô≤Ø∏d áØdÉfl ,∞«XƒàdG πHÉ≤e Ωƒ°SQ »°VÉ≤àH á°UÉÿG ∞«XƒàdG ä’Écƒd íª°ùj ,¬fCG ÒZ
≈∏Y ¢üæJ »àdG ,(181 ºbQ) 1997 ,á°UÉÿG ΩGóîà°S’G ä’Éch á«bÉØJG øe 7 IOÉŸG øe 1
kÉ«FõL Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe IQƒ°üH ≈°VÉ≤àJ ¿CG á°UÉÿG ΩGóîà°S’G ä’Écƒd Rƒéj ’ ¬fCG
¢Uôa ¿hóéj øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¿CG á¶MÓe Qóéjh .∫Éª©dG øe ∞«dÉμJ hCG Ωƒ°SQ …CG ,kÉ«∏c hCG
.á°UÉÿG ∞«XƒàdG ä’Éch hCG á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒŸG ±ÓN iôNCG äGƒæb ≥jôW øY ΩGóîà°S’G


.äGOÉ°TQE’G øe 5-13h 1-13h ,8-4 äGô≤ØdG ô¶fG


 .99 :É«Hƒ«KCGQOÉ°üdG 104 ºbQ( á°UÉÿG ΩGóîà°S’G ä’Éch ¿CÉ°ûH 1998 ΩÉY ¿ÓYEG »°†≤j
∫ÉªY kGójó– ÌcCG πμ°ûHh ,Ú«Hƒ«KC’G øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ó°V á«Ø°ù©àdG äÉ°SQÉªŸG áëaÉμŸ
.á°UÉÿG ∞«XƒàdG ä’Écƒd ¢ü«NGôJ íæÃ ,ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ÉjÉë°Vh á«dõæŸG áeóÿG
êGQOEG kÉ°†jCG Öéjh .∫Éª©dG ójQƒàH ºFÉ≤dG ¢ü«NÎdG AÉ¨dEG ¤EG äÉcÉ¡àfG …CG …ODƒJ ¿CG øμÁh
πeÉY πc ó≤Y øe áî°ùf Ëó≤J Öéj Éªc ,πª©dG Oƒ≤Y ‘ É«fódG á«fƒfÉ≤dG äÉÑ∏£àŸG ¢†©H
¤EG º¡fƒ∏°Sôj øjòdG ∫Éª©∏d kÉfÉª°V GƒYOƒj ¿CG ∫Éª©dG …OQƒe ≈∏Y Öéjh .áeƒμ◊G ¤EG
™bƒJh .ΩGóîà°S’G Oƒ≤©d áãdÉK ±GôWCG ∑É¡àfG ≈∏Y á«fƒfÉ≤dG á«dhDƒ°ùŸG Gƒ∏Ñ≤j ¿CGh êQÉÿG


 ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉcÉ¡àf’G ∂dP ‘ ÉÃ ,äÉcÉ¡àf’G ádÉM ‘ äÉHƒ≤Y,4-4 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 6-13h 5-31h ,4-13h ,3-13h ,2-13h ,1-13h ,1-11h ,3-8h ,1-8h


 .100 :ÉμjÉeÉLä’Éch áaÉc ≈∏Y ¢û«àØJ äÉ«∏ªY AGôLEÉH πª©dG ¢û«àØJ IQGOEG ΩÉ«b πª©dG IQGRh πØμJ
»∏°üa ¢SÉ°SCG ≈∏Y á°UÉÿG ∞«XƒàdG .äGOÉ°TQE’G øe 5-13h 2-13h ,1-10 äGô≤ØdG ô¶fG .
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http://www.gov.mu/portal/site/empmentsite/menuitem


 .101  :Ú°üdG - ¢Sƒ«°ûjQƒe≥∏©àJ kÉeÉμMCG Ú°üdGh ¢Sƒ«°ûjQƒe ÚH »FÉæãdG ¥ÉØJ’G øª°†àj
Ú°üdG Ωó≤Jh ,Ú«æ«°üdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ájÉª◊ äGAGôLEG Úaô£dG øe πc PÉîJÉH
Ωó≤Jh .º¡«∏Y πjƒ©àdG øμÁ ’ øjòdG ∫Éª©dG ójQƒJ AÓch ¿CÉ°ûH ¢Sƒ«°ûjQƒe ¤EG äÉeƒ∏©e
»æ«°üdG ™jô°ûà∏d É¡à≤HÉ£e øe ≥≤ëà∏d ΩGóîà°S’G Oƒ≤Y Ú°üdG IQÉØ°S ¤EG ¢Sƒ«°ûjQƒe
ô¶fG.(¢Sƒ«°ûjQƒe ‘ iôNC’Gh Ú°üdG ‘ á©bƒe áî°ùf) Oƒ≤©dG øe ájõ«∏μfE’ÉH kÉî°ùfh


 .äGOÉ°TQE’G øe 4-13h 3-13h ,6-2 äGô≤ØdG


http://www.poea.gov.ph


 .102 :ÚÑ∏ØdG,É¡àÑbGôeh ∞«XƒàdG ä’Éch ¢ü«NÎH êQÉÿG ‘ πª©∏d á«æ«Ñ∏ØdG IQGOE’G Ωƒ≤J
íª°ùJ ÚÑ∏ØdG ¿CG ÒZ ,äÉÑ∏£àª∏d ÉgDhÉØ«à°SG ¿Éª°†d πª©dG Oƒ≤Y ¢Vô©à°ùJh ,íFGƒ∏dG ôjóJh
7 IOÉŸG øe 1 Iô≤Ø∏d áØdÉfl ,∞«XƒàdG πHÉ≤e ∫Éª©dG øe Ωƒ°SQ »°VÉ≤àH ∞«XƒàdG ä’Écƒd
Rƒéj ’ ¬fCG ≈∏Y ¢üæJ »àdG (181 ºbQ) 1997 ,á°UÉÿG ΩGóîà°S’G ä’Éch á«bÉØJG øe
…CG ,kÉ«∏c hCG kÉ«FõL Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe IQƒ°üH ≈°VÉ≤àJ ¿CG á°UÉÿG ΩGóîà°S’G ä’Écƒd
ø‡ øjQOÉ¨ŸG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ≈∏Y á«Ñjô°V Ωƒ°SQ ¢VôØJh .∫Éª©dG øe ∞«dÉμJ hCG Ωƒ°SQ
∫Éª©dG …OQƒe ≈∏Y Öéjh .êQÉÿG ‘ πª©∏d á«æ«Ñ∏ØdG IQGOE’G øe Ióªà©e Oƒ≤Y ¿ƒ∏ªëj ’
∑É¡àfG ádÉM ‘ ∫Éª©∏d ±É°üàf’G äGAGôLEG ÒaƒàH É¡ÑLƒÃ Ghó¡©àj áfÉª°V GƒYOƒj ¿CG
ÜÉë°UCG ∑É¡àfG øY ¿ƒdhDƒ°ùe º¡∏©éj kÉ«ª°SQ kÓ«cƒJ Gƒ©bƒj ¿CG º¡«∏Y »¨Ñæj Éªc .º¡bƒ≤M


.kGó«L kAGOCG ¿hODƒj øjòdG ∫Éª©dG …OQƒŸ õaGƒ◊G Ωó≤Jh .Oƒ≤©∏d πª©dG,1-13 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 8-13h 6-13h ,5-13h ,4-13h


 .103  :Éμf’ …ô°SøjôjóŸG ¢ù∏› º°†jh .∞«XƒàdG ä’Éch êQÉÿG ‘ ΩGóîà°S’G Öàμe º¶æj
,1985 ΩÉ©d 21 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒÃ Üƒ∏£e ¢ü«NÎdGh .∞«XƒàdG ä’Éch øe AÉ°†YCG
iód ´Oƒj …ó≤f ¿Éª°V ™aO ∞«XƒàdG ä’Éch øe Ö∏£jh .kÉÑjô≤J á°üNôe ádÉch 600 óLƒJh
¢ü«NGÎdG AÉ¨dEG øμÁh .ó≤©∏d ádÉcƒdG ∑É¡àfG ádÉM ‘ êQÉÿG ‘ ΩGóîà°S’G Öàμe
äÉcô°Th ä’Éch πé°ùJh .íFGƒ∏dG hCG ÚfGƒ≤dG ∑É¡àfG ádÉM ‘ ∞«XƒàdG ä’Écƒd áMƒæªŸG
íª°ùj ’h ,ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ‘ äÉ«∏°üæ≤dG ‘ Ú«μfÓjô°S ∫ÉªY ∞«XƒàH Ωƒ≤J »àdG ∞«XƒàdG
∫Éª©dG …OQƒŸ Rƒéj ’h .∫Éª©dG ™e äGóbÉ©J ‘ ∫ƒNódÉH á∏é°ùŸG äÉcô°ûdGh ä’Écƒ∏d iƒ°S
á≤aGƒe ¿hO ,äÉÑ∏£dG »eó≤e ™e äÓHÉ≤e AGôLEG hCG äÉfÓYEG ™°Vh πãe ,äGAGôLEG …CG PÉîJG
äGRGƒL ≈∏Y øeC’G ”ÉNh êhôN íjô°üJ ¿hóH ó∏ÑdG IQOÉ¨e ∫Éª©∏d Rƒéj ’h .á≤Ñ°ùe áHƒàμe
πª©dG äÉbÓY ôjRh Ωƒ≤jh .IQô≤ŸG Ωƒ°SôdG ™aój ¿CG ∫Éª©dG OQƒe ≈∏Y Öéjh .ºgôØ°S
áª¶àæe äGQÉjõH êQÉÿG ‘ ΩGóîà°S’G Öàμe ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch êQÉÿG ‘ ΩGóîà°S’Gh
óLƒjh .á«aÉμdG ájÉª◊ÉH ¿ƒ©àªàj GƒfÉc GPEG Éª«a ô¶æ∏d øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ó°ü≤e ¿Gó∏Ñd
IóYÉ°ùŸ êQÉÿG ‘ äÉã©ÑdG ‘ êQÉÿG ‘ ΩGóîà°S’G Öàμeh πª©dG IQGOE’ ¿ƒ©HÉJ ¿ƒØXƒe
è«∏ÿG ∫hO ‘ ∫Éª©dG …OQƒe ™e ºgÉØJ äGôcòe âeôHCGh .º¡àjÉªMh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG
Oƒ≤Y ≈∏Y á«μfÓjô°ùdG áeƒμ◊G á≤aGƒe ≈∏Y ¢üæJ IQƒaÉ¨æ°Sh (Ú°üdG) ≠fƒc ≠fƒgh


.πª©dG ÜÉë°UCG iód äGAÉ°ü≤à°SG AGôLEG ≈∏Yh á«dõæŸG áeóÿG ‘ ∫Éª©dG-4 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 7-13h 6-13h ,5-13h ,4-13h ,3-13h ,1-13h ,8-12h ,3-6h ,4
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‘ ΩGóîà°SÓd »μf’ …ô°ùdG ÖàμŸG ¿ƒfÉbh 1985 ,21 ºbQ êQÉÿG ‘ ΩGóîà°S’G Öàμe ¿ƒfÉb


,12005 á«dhódG πª©dG ÒjÉ©e ≥«Ñ£J :‹hódG πª©dG Öàμe ;1994 ,4 ºbQ (∫ó©ŸG) êQÉÿG


,(∞dCG ∫hC’G Aõ÷G) ådÉãdG ôjô≤àdG ,äÉ«°UƒàdGh äÉ«bÉØJ’G ≥«Ñ£àH á«æ©ŸG AGÈÿG áæ÷ ôjô≤J


;363 áëØ°U ,2005 ,93 IQhódG ,‹hódG πª©dG ô“Dƒehttp://www.justiceministry.gov.


www.cic.gc.ca; www.hrdc-drhc.gc.ca; www.canlii.org;
ILO migration survey 2003: Country summaries (Geneva, ILO, 2004).


75472-G-RE, Defensoría de los Habitantes; “Personas migrantes : Un llamado
a la solidaridad nacional” (San José, Costa Rica, 1999), p. 8, La Gaceta, No.
239, 9Dwc. 1998.


Anti-discrimination action profiles on the Web, available at
http://www.wisdom.at/ilo.index.aspx


»YÉªàL’G êÉeóf’Gh πeÉμàdG  ```  kÉæeÉK


 .104  :Góæcá¡LGƒŸ ∂dPh ,záª«≤ŸG ô°SC’G IóYÉ°ùÃ ≥∏©àj èeÉfôH{ Góæc â©°Vh ,2003 ΩÉY ‘
,èeÉfÈdG Gòg ÖLƒÃh .Úbƒ©ŸG hCG Úæ°ùŸGh ∫ÉØWC’G ájÉYQ ´É£b ‘ ∫Éª©dG ‘ ¢ü≤ædG
äGƒæ°ùdG øe Úàæ°S AÉ°†≤fG ó©H áªFGódG áeÉbE’G Ö∏£H Gƒeó≤àj ¿CG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d øμÁ


.Góæc ¤EG º¡dƒ°Uh Ö≤©J »àdG çÓãdG.äGOÉ°TQE’G øe 4-14h 1-5 ÚJô≤ØdG ô¶fG


 .105 :ÉμjQÉà°SƒcäQó°UCG ,1997 ΩÉY ‘ GƒZGQÉμ«fh ÉμjQÉà°Sƒc ÚH »FÉæãdG ´ÉªàL’G ÜÉ≤YCG ‘
áæ«©e ø¡e ‘ ¿ƒ∏ª©j øjòdG øjôLÉ¡ŸG ÚjƒZGQÉμ«ædG ∫Éª©∏d πª©dG íjQÉ°üJ ÉμjQÉà°Sƒc
á«YGQõdG ∫ÉªYC’G ‘ á°UÉNh ,á∏eÉ©dG …ójC’G ‘ ¢ü≤f É¡«a óLƒj »àdGh πª©dG IQGOEG ÉgOó–
É¡JQó°UCG ájƒg ≥FÉKh Gƒëæe øjòdG ∫Éª©dG π°üMh .ôμ°ùdG Ö°übh ÍdG OÉ°üM º°Sƒe AÉæKCG
.πª©dÉH íjô°üJ ≈∏Y ,»eÉ¶f ÒZ ™°Vh ‘ GƒfÉc øe ∂dP ‘ ÉÃ ,GƒZGQÉμ«f á«∏°üæb
™e kÉæeÉ°†Jh ,1998 ΩÉY ‘ ≈£°SƒdG ÉμjôeCG AÉ°SDhôd ´ÉªàL’ áé«àæch ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉHh
∫Éª©dG øe 140000 áHGô≤d kÉeÉY kGƒØY ÉμjQÉà°Sƒc äQó°UCG ,¢ûà«e QÉ°üYEÉH IôKCÉàŸG ¿Gó∏ÑdG
øe »°ù«FôdG ±ó¡dGh .ó∏ÑdG Gòg ‘ ¿ƒ∏ª©jh ¿ƒª«≤j øjòdG »eÉ¶f ÒZ ™°Vh ‘ øjôLÉ¡ŸG
±hôX πX ‘ ¿ƒ°û«©j GƒfÉc øjòdG ≈£°SƒdG ÉμjôeCG »æWGƒŸ ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG ájƒ°ùJ ƒg ∂dP
πHÉ≤dG πª©dG íjô°üJh ,áªFGódG áeÉbE’G º¡ëæeh á«ª°SôdG ≥FÉKƒdÉH ºgójhõJh á«fƒfÉb ÒZ


.Úàæ°S øe iôNCG IÎØd ójóéà∏d πHÉ≤dGh ,IóMGh áæ°S IóŸ ójóéà∏d5-5 ÚJô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 4-14h


 :ºbQ …ò«ØæàdG Ωƒ°SôŸG


 .106 :É°ùfôa ácô°T âeÉbContinentøe Ú«∏ÙG ∫Éª©dG ∞«XƒàH ,iÈμdG ôLÉàŸG ióMEG »gh ,
¿Éμ°ùdG øe IÒÑc OGóYCGh á«dÉY ádÉ£H áÑ°ùf É¡H óLƒj ¿Éc É«∏«°Sôe áæjóe »MGƒ°V ióMEG
áHÉàc ‘ IóYÉ°ùŸG Ú«eƒμ◊G ÚdhDƒ°ùŸG ¢†©Hh á«eƒμM ÒZ äÉª¶æe âeóbh .øjôLÉ¡ŸG
.áØ«Xh 400 øe ÌcCG ‘ á«bôY äÉ«∏bCG ¤EG ¿ƒªàæj ¢UÉî°TCG ∞«XƒàHh á«Ø«XƒdG äÉØ°UGƒŸG
.áæ«©e ∞FÉXh AÉæãà°SÉH ,äGOÉ¡°ûdG πãe äÉÑ∏£àŸG ¢†©H AÉ¨dEG AGôLE’G Gòg π¡°S óbh
ÖjQóàH á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸG âeÉbh .∫Éª©∏d ÖjQóàdG ΩGóîà°S’G ä’Éch âeóbh


.‘É≤ãdG ´ƒæàdG ¿CÉ°ûH º¡jód »YƒdG AÉcPEGh êÉeóf’G õjõ©J ∫É› ‘ øjôjóŸGô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 3-14h 2-14 ÚJô≤ØdG
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Anti-discrimination action profiles on the Web, available at
http://www.wisdom.at/ilo.index.aspx


Anti-discrimination action profiles on the Web, available at
http://www.wisdom.at/ilo.index.aspx


 .107  :É«fÉŸCG‘ πª©dG äÉbÓYh á«YÉªàL’G ¥ƒ≤◊G ¿CÉ°ûH kÉfÓYEG øLÉa ¢ùμdƒa ácô°T äô°ûf
AGREG πª©dG ‘ õ««ªàdG íÑμd É¡«a Ú∏eÉ©∏d áHƒàμe äÉeƒ∏©e äô°ûfh øLÉa ¢ùμdƒa ácô°T
Éª«°S ’h ,áØ∏àfl äÉYƒª› ±ó¡à°ùJ èeGôH ™°VƒH ácô°ûdG âeÉbh .øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG
êPÉ‰ êGQOEG ”h .Ú∏eÉ©dG ¢ù∏Ûh øjôjóª∏dh ,ÚHQóª∏d ,ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG ‘ Ú∏eÉ©∏d
”h .»æ¡ŸG ÖjQóàdGh á«°SGQódG äÉ≤∏◊Gh ,äÓgDƒŸG ÒHGóJ ‘ ¢UôØdG ‘ IGhÉ°ùŸG ¿CÉ°ûH
AGQBG AGóHEG øe ájÉbƒdG Ö«dÉ°SCG á°SGQóH äÉYƒª› ¢ùªN âØ∏ch ,ÚjQÉ°ûà°SG AGÈN Ú«©J
ácô°ûdG âeÉbh .»æ¡ŸG ÖjQóàdG ∫ÓN ÜÉÑ°ûdGh Ú≤gGôŸG ≈∏Y ¢UÉN õ«côJ ™e ,áaô£àe


.Úª∏©ŸGh ÚHQóŸGh ÜÉÑ°ûdG ¤EG ¬Lƒe π«dO ™jRƒàH kÉ°†jCG.äGOÉ°TQE’G øe 2-14 Iô≤ØdG ô¶fG


 .108:GóædôjCGÜÉë°UCGh áYÉæ°üdG OÉ–G ΩÉb ,äÉ«∏bC’Gh øjôLÉ¡ŸG äÉYƒª› ™e ¿hÉ©àdÉH
ájQÉ°ûà°S’G á«æWƒdG áæé∏dGh ,AÉæÑdG áYÉæ°U OÉ–Gh äÉHÉ≤æ∏d …óædôjC’G ô“DƒŸGh ,πª©dG
º«¶æàH ájóædôjC’G áeƒμë∏d á©HÉàdG IGhÉ°ùŸG á£∏°Sh ,äÉaÉ≤ãdG ´ƒæJh ájô°üæ©dÉH á«æ©ŸG
áëaÉμŸ »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y á∏ªM ƒgh ,πª©dG ¿Éμe ‘ ájô°üæ©dG áëaÉμŸ ´ƒÑ°SCG
á«æKE’G äÉ«∏bC’G äÉYƒª› AÉ°†YCGh ∫Éª©dG ™e äÉ°ûbÉæe á∏ª◊G √òg â∏ª°Th .ájô°üæ©dG
AÉØàMÓd çGóMCGh äGô“Dƒeh á«°SGQO äGQhO ∂dòc äó≤Yh .áØ∏àfl äÉYƒ°Vƒe ¿CÉ°ûH


 .äÉeƒ∏©e øª°†àJ äGô°ûfh äÉ≤°ü∏eh á«©°VGƒe äÉØ∏e ™jRƒJ ”h .áØ∏àıG äÉaÉ≤ãdÉHô¶fG


øe 9-41h 2-14h ,1-14h ,2-7h ,4-6h ,3-6h ,1-6h ,1-3h ,2-2h ,1-2 äGô≤ØdG


.äGOÉ°TQE’G


 .110  :Góædƒg™e ∑GÎ°T’ÉH âeÉbh ÚJÉ°ùÑdG ´É£b ‘ πª©dG ÜÉë°UC’ áª¶æe ,OTL áª¶æe
™e ¿hÉ©àdÉH õ««ªàdG øe ájÉbƒ∏d ´hô°ûe áZÉ«°üH ájóædƒ¡dG πª©dGh á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh
Ú°ùëàH ´hô°ûŸG íª°Sh .´hô°ûŸG πjƒ“ ‘ ∑QÉ°ûJh πª©dG äÉbÓY Ú°ù– πLCG øe äÉHÉ≤ædG
”h .äGQÉ¡ŸÉH AÉ≤JQ’Gh ájƒ¨d äGQhO ÒaƒàH ∂dPh πª©dG ¥ƒ°S ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ádÉM


 ÜÉë°UCG ±ó¡à°ùJ ¢UôØdG ‘ IGhÉ°ùŸG ¿CÉ°ûH ∑ƒ∏°S áfhóe ™°VháfhóŸG √òg πª°ûJh ;πª©dG


Ministry of Justice, available at
http://www.justitie.nl/English/;
http://www.degeschiedenisvaninburgering.nl/


 .109  :Góædƒg…ó«¡“ èeÉfôH ¤EG ¿ƒLÉàëj GƒfÉc GPEG Ée ôjô≤àd øjôLÉ¡ŸG ™«ªL º««≤J …ôéj
á¨∏dG ‘ kÉ°ShQO ¿ƒ≤∏àj º¡fEÉa ,∂dòH á«°UƒJ ∑Éæg âfÉc GPEGh .™ªàÛG ‘ êÉeófÓd
±ô°ûjh .ÉgOƒLh ™bGƒeh πª©dG ¢Uôa øYh ,…óædƒ¡dG ™ªàÛG øY äÉeƒ∏©eh ájóædƒ¡dG
äGQhódG √òg ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ™°†îjh .ÚÄLÓd …óædƒ¡dG ¢ù∏ÛG á£°ûfC’G √òg ≈∏Y IOÉY
á°SGQódG øe º¡æμ“h º¡MÉ‚ âÑãJ IOÉ¡°T ¿ƒëæÁh IQhódG øe AÉ¡àf’G ó©H »FÉ¡f QÉÑàN’
IOÉYEG º¡«∏Y Öéj QÉÑàN’G Gòg ‘ ¿ƒëéæj ’ øjòdG ¿hôLÉ¡ŸGh .Góædƒg ‘ πª©dG hCG


.ójóL øe QÉÑàN’G.äGOÉ°TQE’G øe 7-14h 5-14h ,3-14 äGô≤ØdG ô¶fG


:ô¶fG
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á≤∏©àŸG ihÉμ°ûdG º««≤J øY ádhDƒ°ùe á∏≤à°ùe ¿É÷ AÉ°ûfEG Qô≤Jh .äÉaÓÿG ájƒ°ùàd äGAGôLEG
øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG øe ÚcQÉ°ûŸG ÖbGôj ±Gô°TEÓd ΩÉ¶f ™°Vh ”h .ΩGóîà°S’G ‘ õ««ªàdÉH


.ÚæWGƒŸÉH áfQÉ≤e.äGOÉ°TQE’G øe 7-14h 3-14h ,2-14h ,4-6h ,3-6h ,1-6 äGô≤ØdG ô¶fG


Anti-discrimination action profiles on the Web, available at
http://www.wisdom.at/ilo.index.aspx 


Trade Union World, Briefing, No. 7, p. 4, Dec. 2003; Briefing, No. 4, p. June
2004, p. 8 (ICFTU).


http://www.integrationsverket.se; 
Anti-discrimination action profiles on the Web, available at
http://www.wisdom.at/ilo.index.aspx


 .111  :É«≤jôaCG ÜƒæL∫Éª©d á«æWƒdG áHÉ≤ædG ™e QhÉ°ûàdG ó©H ,áeƒμ◊G âëæe 1994 ΩÉY ‘
øjòdG ¿hôLÉ¡ŸG íæeh .á«∏ÙG äÉHÉîàf’G ‘ âjƒ°üàdG ≥M øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d ,ºLÉæŸG


.áªFGódG áeÉbE’ÉH íjQÉ°üJ É«≤jôaCG ÜƒæL ‘ äGƒæ°S ¢ùªN øe ÌcCG Gƒ°†bÚJô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 13-14h 4-14


 .113 :ójƒ°ùdGÚ°ùëàd á£°ûfC’G øe áYƒæàe áYƒª› ‘ êÉeófÓd …ójƒ°ùdG ¢ù∏ÛG ∑QÉ°ûj
QÉWEG ‘ ,áeƒμ◊G Ωƒ≤Jh .…ójƒ°ùdG ™ªàÛG ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG êÉeOEGh πª©dG ¥ƒ°S ™°Vh
IÎØd ∞FÉXƒ∏d ºYódG ÒaƒàH ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG øe ÚHQóàª∏d áMÉàŸG ∞FÉXƒdG èeÉfôH
Ωó≤jh .√ÒjÉ©eh ójƒ°ùdG ‘ πª©dG äÉÑ∏W Gƒª∏©àjh IÈÿG GƒÑ°ùàμj »c âbƒdG øe IOófi
¢ù∏éª∏dh .á«ÑæLC’G á«ÁOÉcC’G äGOÉ¡°ûdG á∏ªM øe øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d »∏«ªμàdG ÖjQóàdG
äGP »eÉ¶f ™°Vh ‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏dh .ÖfÉLC’G á«gGôch ájô°üæ©dG áëaÉμŸ kÉ°†jCG èeGôH
¿CÉ°T º¡fCÉ°T á«°SÉ«°ùdG ¥ƒ≤◊G ¢†©H øY kÓ°†a á«ª«∏©àdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ¥ƒ≤◊G


.ÚæWGƒŸG .äGOÉ°TQE’G øe 3-14h 2-14h ,4-9h ,3-9 äGô≤ØdG ô¶fG


 .112:É«fÉÑ°SEGÒaƒàd ó∏ÑdG AÉëfCG ™«ªL ‘ kGõcôe á«fÉÑ°SE’G äÉHÉ≤æ∏d áeÉ©dG äGOÉ–’G ôjóJ
É¡«∏Y ≥∏£j kGõcôe á«dÉª©dG ¿Éé∏d »HÉ≤ædG OÉ–Ódh .øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d IóYÉ°ùŸGh äÉeƒ∏©ŸG


"CITEs"πãe ,ájQGOE’G ÉjÉ°†≤dGh πª©dG ÚfGƒb ¿CÉ°ûH ∫Éª©∏d IóYÉ°ùŸGh äÉeƒ∏©ŸG Ωó≤J
´Rƒjh á«eÓYEG äÓªM º¶æjh ;»YÉªàL’G ¿Éª°†dGh äGÒ°TCÉàdGh ¿Éμ°SE’Gh ,πª©dG íjQÉ°üJ
Ωƒ≤jh ;iôNC’G ÖjQóàdG ∫Éμ°TCGh …ƒ¨∏dG º«∏©àdG ôaƒjh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG äÉ¨∏H äÉeƒ∏©ŸG
Ú«eƒμ◊G ÚdhDƒ°ùŸÉc ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dÉH π°üàJ »àdG äÉYƒªÛG ÚH »YƒdG AÉcPEÉH


¿É÷ õcGôe º°SÉ≤àJh .áWô°ûdGh"CITEs"ºgóYÉ°ùJ äÉfÉ«H IóYÉb ≥jôW øY äÉeƒ∏©ŸG
 ∫Éª©∏d ΩÉ©dG OÉ–Ódh .∫Éª©dG äÉLÉ«àM’ ´ô°SCG πμ°ûH áHÉéà°S’G ≈∏Y)UGT(‘ kGõcôe


,õcGôe É¡«a óLƒJ ’ »àdGh ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG øe IÒÑc OGóYCG É¡«a óLƒJ »àdG º«dÉbC’G
íjQÉ°üJ ójóŒ ≈∏Y ∫Éª©dG õcGôŸG √òg óYÉ°ùJh .á«∏ÙG äÉHÉ≤ædG ≥jôW øY IóYÉ°ùŸG
πª©dG ÉjÉ°†b ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJh ,IÒ°TCÉàdG äGAGôLEG ≥jôW øY º¡¡«LƒJh ,πª©dG
äGQhO kÉ°†jCG ôaƒàJh .á«ª°SôdG äGAGôLE’ÉH ΩÉ«≤dG ‘ IóYÉ°ùŸGh á«fƒfÉ≤dG IóYÉ°ùŸG Ëó≤Jh


 ∫Éª©∏d ΩÉ©dG OÉ–’G ∑QÉ°ûjh .áë°üdGh áeÓ°ùdG ÉjÉ°†b ¿CÉ°ûH á«∏ªY äÉ≤∏Mh)UGT(‘
.øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¿CÉ°ûH á«æWƒdGh á«∏ÙG äÉjóàæŸG,11-10h ,8-10h ,2-6 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 10-14h 7-14h ,5-14h ,3-14h
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Anti-discrimination action profiles on the Web, available at
http://www.wisdom.at/ilo.index.aspx


http://www.icftu.org/www/pdf/RacismeE2004.pdf


D. Zweig: Learning to compete: China’s strategies to create a
“reverse brain drain”, Hong Kong, Centre on China’s Transna-
nology, Working Paper No. 2, available at
http://www.cctr.ust.hk/articles/pdf/triggering.pdf


 .114 :IóëàŸG áμ∏ªŸG ™æ°üe ÜÉéà°SGRobert McBride Ltdõ««ªàdG ihÉμ°ûd á«FÉ«ª«μdG OGƒª∏d .
ájô°ûÑdG OQGƒŸG õ«cÎH ,á«bô©dG IGhÉ°ùª∏d á°SÉ«°S ™°VƒH ∂dPh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG øe áeó≤ŸG
πFÉ°ùŸG áaÉc ádGREG πLCG øe πª©dG äÉÑ∏W IQÉªà°SG º«ª°üJ ™æ°üŸG OÉYCGh .Ú∏eÉ©dG ÖjQóJh
™e ≥ØàJ IQƒ°üH IQÉ¡e πbC’G ∞FÉXƒdG ‘ πª©∏d äÉÑ∏£àŸG º«ª°üJ ”h ,á∏ªàÙG ájõ««ªàdG
≥«Ñ£J ”h .∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ájQhô°†dG ÒZ äÉÑ∏£àŸG ¢†©H ádGREGh ,áØ«XƒdG äÉÑ∏£àe
äÉÑ«JôJh ,áfôŸG IRÉLE’G πãe ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG äÉLÉ«àM’ áHÉéà°SÓd iôNCG äÉ°SÉ«°S
.äÉ«∏bC’G É¡jóJôJ »àdG AÉjRC’G AGREG kÉfiÉ°ùJ ÌcCG ∞bGƒeh á«æjódG ä’ÉØàM’ÉH ó«≤àdG
∫Éª©dGh äÉ«∏bCÓd kÉÑ°SÉæJ ÌcCG π«ã“ øY ácô°ûdG É¡≤Ñ£J »àdG äÉ°SÉ«°ùdG äôØ°SCGh
ÖæL ¤EG kÉÑæL õ««ªàdG áëaÉμe ¿CÉ°ûH »ª«∏©J çóM ™ªLh .á∏eÉ©dG Iƒ≤dG ‘ øjôLÉ¡ŸG
á«bô©dG äÉbÓ©∏d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏ÛG Ωóbh .»∏ÙG ™ªàÛG ƒ∏ã‡h á«∏ÙG áHÉ≤ædGh ,IQGOE’G


.áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG ∫É› ‘ IQƒ°ûŸG.äGOÉ°TQE’G øe 2-14h 2-7 ÚJô≤ØdG ô¶fG


 .115) Iô◊G ∫Éª©dG äÉHÉ≤æd ‹hódG OÉ–’GICFTU:(áëaÉμŸ πªY á£N OGóYEÉH OÉ–’G ΩÉb
Gòg RÈjh .¿ÉHôjO πªY èeÉfôH ò«Øæàd Ú«HÉ≤æ∏d kÓ«dO óYCGh ÖfÉLC’G á«gGôch ájô°üæ©dG
äÉ«°UƒJ πª©à°ùjh ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ∂dP ‘ ÉÃ ,∫Éª©dG á«gGôch ájô°üæ©dG π«dódG
Ωó≤jh äÉHÉ≤ædG πªY á£N ‘ äÉ«°UƒàdG √òg πNóJ ∞«c π«dódG ìô°ûjh .É¡àëaÉμŸ èeÉfÈdG
á«HÉ≤ædG á£°ûfC’G ¤EG kGOÉæà°SG ∂dPh ,√ƒ∏©Øj ¿CG º¡«∏Y Öéj ÉªY Ú«HÉ≤æ∏d äÉMGÎbG
πª©dG áª¶æe äÉ«bÉØJG π«dódG Rõ©jh .™ªàÛGh äÉHÉ≤ædG πNGOh ,ádÉª©dG ∫É› ‘ áªLÉædG


.øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ¿CÉ°ûH á«dhódG .äGOÉ°TQE’G øe 2-14h 1-9 ÚJô≤ØdG ô¶fG


 :‹ÉàdG ™bƒŸG ≈∏Y ÖfÉLC’G á«gGôch ájô°üæ©dG ó°V º¡dÉ°†f ‘ äÉHÉ≤æ∏d π«dOh ,äÉHÉ≤ædG π«dO


á«ªæàdGh Iôé¡dG  ```  kÉ©°SÉJ


 .116  :Ú°üdG™«é°ûàH ∂dPh É¡jód áMÉàŸG äGAÉØμdG ±Gõæà°SG ¤EG √ÉŒ’G ¢ùμY ‘ Ú°üdG äCGóH
áeƒμ◊G âfÉc ¿EGh .É¡«a πª©∏d Ú°üdG ¤EG IOƒ©dG ≈∏Y êQÉÿG ‘ ÚHQóŸG É¡«æWGƒe
ájOÉ°üàb’G - á«YÉªàL’G íeÓŸG º°SôJh ¥É£ædG á©°SGh á«¡«LƒJ ÇOÉÑe ™°†J á«æWƒdG
áeƒμ◊G âeÉbh .øjôLÉ¡ŸG IOƒY ™«é°ûJ ≈∏Y äÉ°ù°SDƒŸG øe ójó©dG πª©J .»°SÉ«°ùdG ñÉæŸGh
É¡«æWGƒŸ íª°ùJh ,»æ≤àdGh »ª∏©dG ´É£≤dG ≈∏Y áª«b AÉØ°VEG ±ó¡à°ùJ á°SÉ«°S ™°VƒH ájõcôŸG
Ú°üdG ∫hÉ– ,á«dhódG πª©dG ¥ƒ°S ‘ A’Dƒg óLGƒàj ÉeóæYh ,êQÉÿG ¤EG ájôëH ôØ°ùdÉH
‘ á«ªgCG πeGƒ©dG ÌcCG ,¥ƒ°ùdG iƒb âfÉch .áHGòL áÄ«H º¡d ôaƒJh IOƒ©dÉH º¡YÉæbE’ IógÉL


.á«æWƒdG áeƒμ◊G äÉMÓ°UE’ É¡∏«¡°ùàH ,»æ«°üdG ¢UÉÿG ´É£≤dG ¤EG øjÒãμdG IOƒYô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 9-15h 8-15 ÚJô≤ØdG
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http://www.businessindevelopment.nl/download.php?=1012.6936
(see Annex 3 of the document).


 .117  :QhOGƒcEG±ô°üe ΩÉbCG Banco Solidarioá«°ù«FôdG ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ‘ ±QÉ°üe ™e äÉØdÉ–
™«ªL ¤EG PÉØædG π«¡°ùJ ƒg ∂dP øe ±ó¡dGh .á«dÉŸG º¡JÓjƒ– π«¡°ùàd øjôLÉ¡ŸG É¡«∏eÉ©d
á«dÉŸG äÓjƒëàdG ≈∏Y ®ÉØ◊G á«¨H É«fÉÑ°SEGh É«dÉ£jEG ,QhOGƒcEG ‘ á«aô°üŸG äÉeóÿG


 .á°†Øîæe áØ∏μàH øjôLÉ¡ª∏d.äGOÉ°TQE’G øe 6-15 Iô≤ØdG ô¶fG


http://www.elsalvador.org/home.nsf/asistencia.
M. Roger Hernandez: “Programa de atención a las comunidades
salvadorenas en elb exterior”, in Memorias sobre migración inter-
nacional colombiana y la conformación de comunidades transna-
cionales (Bogotá, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colom-
bia, 2003).


http://www.swwb.org/English/1000/address/gnbi/add_gnbi_equity_
bank_limited.htm


 .118  :QhOÉØ∏°ùdGá«eÉ¶ædG Iôé¡dG Rõ©j ,êQÉÿG ‘ ÚjQhOÉØ∏°ù∏d èeÉfôH ‘ áeƒμ◊G âYô°T
‘ ∫Éª©dGh ÚjQhOÉØ∏°ùdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ÚH äÉcGô°ûdG ™é°ûjh ,á«FÉæK äÉbÉØJG ∫ÓN øe
øY ∂dPh QÉªãà°S’G IOÉjRh ,¿Éμ°SE’G ™jQÉ°ûeh áMÉ«°ùdG ∫É› ‘ ∂dP ‘ ÉÃ ,êQÉÿG
äÉ°SÉ«°S ≥«°ùæJh á°UÉN äÉHÉ°ùM ≈∏Y ¿hôLÉ¡ŸG É¡∏°Sôj »àdG ≠dÉÑŸG áØYÉ°†e ≥jôW
á∏°SôŸG ájó≤ædG äÓjƒëàdG QhOÉØ∏°ùdG ádhO ∞YÉ°†J ,»LPƒ‰ ´hô°ûe QÉWEG ‘h .Iôé¡dG
õ«cÎdG …ôéjh ,á«°SGQódG íæŸG Òaƒàd IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ÚjQhOÉØ∏°ùdG øjôLÉ¡ŸG øe
’ øjòdG QÉ¨°üdG ∫ÉØWCÓd á°UÉNh ,á«ØjôdG äÉ©ªàÛG ‘ »°SÉ°SC’Gh ‹hC’G º«∏©àdG ≈∏Y


.á°SGQódG ‘ ¿ƒWôîæj10-15h 9-15h ,5-15h ,4-15h ,3-5h ,7-4h ,3-2 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe


 .119  :É«æ«cô°SC’G ∫ƒ°üM πØμJh á«ØjôdG ≥WÉæª∏d äÉeóÿG á∏≤æàŸG á«aô°üŸG äGóMƒdG Ωó≤J
á«∏JÉ°ùdG ä’É°üJ’Gh á«fhÎμdE’G á÷É©ŸG íª°ùJh .øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG äÓjƒ– ≈∏Y


ôaƒj ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Yh .á«dÉŸG äÉeóÿG øe ÉgÒZh á«dÉŸG äÓjƒëàdÉHEquity  Bank
.á∏≤æàŸG äGóMƒdG π°†ØH π«ªY 12000h á«FÉf ájôb 29 AÉgõd á«aô°üŸG äÉeóÿGô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 9-15h 6-15 ÚJô≤ØdG


 .120  :É°ùfôa - ‹Ée≈∏Y ,Iôé¡dG ¿CÉ°ûH 2000 ΩÉ©d É°ùfôah ‹Ée ÚH »FÉæãdG ¥ÉØJ’G ¢üæj
IQGOE’Gh ,É°ùfôa ‘ Ú«dÉŸG êÉeófG ¿CÉ°ûH …QGRƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ájƒæ°S äÉ°ûbÉæe AGôLEG
É°ùfôa ôaƒJh .‹Ée ‘ Iôé¡dG ≥WÉæe ‘ á«fhÉ©àdG á«ªæàdGh øjôLÉ¡ŸG äÓjƒëàd ácÎ°ûŸG
IÎØdG ‘h .á«Yƒ£dG IOƒ©dG ™«é°ûàd ™jQÉ°ûe AóÑd ∫GƒeC’Gh ôØ°ùdG ∞«dÉμJ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d
hCG º«∏©àdG ΩÉ¶f ‘ áØ«Xh ¿ƒ∏Ñ≤j øjòdG Ú«dÉŸG ídÉ°üd k’GƒeCG É°ùfôa äó°UQ ,2004-2002
øjôLÉ¡ŸG πÑb øe áÑ°ùàμŸG äGQÉ¡ŸG πé°ùJh .‹Ée ‘ IÒ¨°U äBÉ°ûæe çGóëà°SÉH ¿ƒeƒ≤j
¥hóæ°üdG πªμà°SGh .äÉeƒ∏©ŸG √òg IQGOEÉH á«°ùfôa ? á«dÉe áæ÷ Ωƒ≤Jh É°ùfôa ‘ Ú«dÉŸG
äBÉ°ûæª∏d áMƒæªŸG ¢Vhô≤dG ‹Ée ‘ ±ô°üe øª°†jh .‹ÉŸG äÉà°û∏d á«∏fi ™jQÉ°ûe πjƒ“
äGQÉjõH äGQGRƒdG iƒà°ùe ≈∏Y ¿ƒØXƒe Ωƒ≤jh .É¡JÉ«∏ªY ‘ ™°SƒàdG ≈∏Y á°üjô◊G IÒ¨°üdG
,π°UC’G ¿Gó∏H IQOÉ¨e πÑbh .Ú«dÉŸG Iôég ÜÉÑ°SCG ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©e Ëó≤àd ó°ü≤ŸG ¿Gó∏Ñd
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¿Gó∏H ‘ øμ°ùŸGh πª©dG ∫É› ‘ äÉÑ∏£àŸG ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ŸG Ú«dÉŸG øjôLÉ¡ª∏d ôaƒJ
∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«dÉŸG øjôLÉ¡ª∏d IóYÉ°ùŸG ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ‘ äÉ«∏°üæ≤dG Ωó≤Jh .ó°ü≤ŸG


.‹Ée ¤EG á«dÉŸG äÓjƒëàdG ∫É°SQEG ™é°ûJh IOƒ©dG ádÉM ‘ IóYÉ°ùŸG,3-2 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 10-15h 9-15h ,8-15h ,4-15h ,2-15h ,2-12h ,1-12h `2-5h ,4-2h


S. Martin; P. Martin; P. Weil: Fostering cooperation between source and
destination countries, available at
http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=60; S.E.Findley,
Columbia University: Mali: Seeking opportunity abroad, available at
http://www.migrationinformation.org/profiles/display.cfm?id=247


http://www.businessindevelopment.nl/download.php?id=1012.6936
(see Annex 3 of the document).


 .121 :∂«°ùμŸG‘ zÉμ«JÉcG{ áj’h ‘ á«eƒμ◊G äÉ£∏°ùdGh øjôLÉ¡ŸG äÉ£HGQ âYô°T
¿Gƒæ©H Ú∏eÉ©dG øe á∏°SôŸG äÓjƒëàdG πHÉ≤Ÿ áaÉ°VEG ≈∏Y Ωƒ≤j QÉªãà°SÓd èeÉfôH ™°Vh


"Citizen Initiative 3x1"á«ªæà∏d ájOÉ–’G IQGRƒdG kÉ«dÉM èeÉfÈdG Gòg IQGOEÉH Ωƒ≤jh .
äÉ£HGQh á«∏ÙG äÉeƒμ◊Gh äÉj’ƒdG äÉeƒμM øe ójó©dG ™e ≥«°ùæàdÉH ,á«YÉªàL’G
á«ªæàd äÉMÎ≤e á«dÉe äÓjƒëàH ¿ƒeƒ≤j øjòdG ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG Ωó≤jh .øjôLÉ¡ŸG
á«∏°üæ≤dG hCG á«∏ÙG áeƒμë∏d ,∞FÉXƒdG ≥∏N hCG áeÉ©dG äÉeóÿGh ,á«°SÉ°SC’G πcÉ«¡dG
áj’ƒdG áeƒμMh ,á«∏ÙG áeƒμ◊G Ωƒ≤J ,ìÎ≤ŸG ≈∏Y áeƒμ◊G á≤aGƒe ádÉM ‘h .á«μ«°ùμŸG
èeÉfÈdGR ƒgh - øjôLÉ¡ª∏d á£HGQ ¬©aóJ Q’hO πc øY Q’hO áaÉ°VEÉH ájOÉ–’G áeƒμ◊Gh
IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘h á«∏°UC’G øjôLÉ¡ŸG ¿óe ‘ äÉ£HGôdG QhO ájƒ≤J ‘ ºgÉ°S …òdG ,¢S13
øe 10-15h 9-51h ,5-15h ,1-7h ,2-1h ,1-1 äGô≤ØdG ô¶fG .AGƒ°ùdG ≈∏Y ∂«°ùμŸGh
‘ øμ°ùŸGh πª©dG ∫É› ‘ äÉÑ∏£àŸG ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ŸG Ú«dÉŸG øjôLÉ¡ª∏d ôaƒJ  .äGOÉ°TQE’G
‘ ÉÃ ,Ú«dÉŸG øjôLÉ¡ª∏d IóYÉ°ùŸG ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H ‘ äÉ«∏°üæ≤dG Ωó≤Jh .ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H


 .‹Ée ¤EG á«dÉŸG äÓjƒëàdG ∫É°SQEG ™é°ûJh IOƒ©dG ádÉM ‘ IóYÉ°ùŸG ∂dP-2 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 10-15h 9-15h ,8-15h ,4-15h ,2-15h ,2-12h ,1-12h `2-5h ,4-2h ,3


 .122 :∂«°ùμŸG ácô°Th ∂«°ùμª∏d áeÉ©dG á«∏°üæ≤dG ÚH 2003 ‘ áeÈŸG ácGô°ûdG ™ªŒUnited
States Federal Deposit Insurance Corporation™ªàÛG äÉª¶æe øe 25h kÉaô°üe 30


äÉeóÿG ™«é°ûJh á«dÉŸG äÓjƒëàdG ¥ƒ°S ‘ ácQÉ°ûª∏d á«eƒμ◊G ä’ÉcƒdGh »∏ÙG
áeƒμ◊G äó¡Yh .øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG iód …QÉ≤©dG ¿ÉªàF’Gh kÉeƒªY ¿ÉªàF’Gh á«aô°üŸG


) ±ô°üe ¤EG á«μ«°ùμŸGBANSEFIäÉéàæŸG IOÉjR ¤EG ±ó¡j èeÉfôH ≥«Ñ£J áª¡Ã (
.¢†ØîæŸG πNódG …hP ∫Éª©dG á°UÉNh ,øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d áMÉàŸG á«aô°üŸG äÉeóÿGh
ÚH Ée ¤EG π°SôŸG »∏°UC’G ≠∏ÑŸG øe áFÉŸG ‘ 20 øe ÌcCG øe äÓjƒëàdG ∞«dÉμJ â°†ØNh
øe ácGô°ûdG èeÉfôH QÉWEG ‘h .IÉJGƒe ÌcCG ±ô°U QÉ©°SCG Ëó≤àH ≈°UhCG Éªc .áFÉŸG ‘ 10h 4


 ±ô°üe Ωƒ≤j IóëàŸG äÉj’ƒdGh ∂«°ùμŸG ÚH …OÉ°üàb’G QÉgOR’G πLCGBANSEFIÒaƒàH
QÉ©°SCG ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ŸG Ωó≤jh IóëàŸG äÉj’ƒdG øe á«dÉŸG äÓjƒëàdG ∞«dÉμJ ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ŸG
øe ájõcôe áYƒª› ±ô°üŸG Gòg CÉ°ûfCGh .ÜÉ°ùM ¤EG ÜÉ°ùM øe πjƒëàdG ΩÉ¶fh IóFÉØdG
øY ádhDƒ°ùŸG á«fÉªàF’G äGOÉ–’Gh ô¨°üdG ≠dÉH πjƒªàdG äÉ°ù°SDƒeh ,á«Ñ©°ûdG ±QÉ°üŸG


 .∫GƒeC’G ™jRƒJ ¿Éª°V .äGOÉ°TQE’G øe 6-15 Iô≤ØdG ô¶fG
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M. Orozco: International financial flows and worker remittances: Issues and
lessons (Inter-American Dialogue, Washington, DC0, pp. 25-28.


http://www.bp.co.ma/


 .123:Üô¨ŸG) »Ñ©°ûdG ±ô°üŸGBP‘ AÓchh ´hôa ¬dh ádhó∏d ácƒ∏ªŸG ±QÉ°üŸG ÈcCG øe ƒg (
äÉμ«°T ÎaóH äÉHÉ°ùM íàa áHQÉ¨ŸG ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™«£à°ùjh .IójóY á«HhQhCG ¿Gó∏H
PÉØædÉH Üô¨ŸG ‘ Iô°SC’G OGôaC’ íª°ùj ,Üô¨ŸG ‘ »Ñ©°ûdG ±ô°üª∏d »∏fi ´ôa ‘ ∑Î°ûe
äÓjƒëàdG ∫É°SQE’ áØ∏μàdG á°†Øîæe äÉeóN PB ±ô°üe Ωó≤jh .äÓjƒëà∏d Ωƒ°SQ ¿hO ¬«dEG
ábÉ£H »£¨J ,kGójó– øjôLÉ¡ª∏d áYƒæàe ÚeCÉJ äGQÉ«N Ωó≤jh Üô¨ŸG ¤EG ájQƒØdG á«dÉŸG


 .IÉaƒdG ó©H IÉaôdG IOƒY hCG »∏FÉY ÇQÉW ´ƒbh ádÉM ‘ IôFÉ£dÉH ôØ°ùdG6-15 Iô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe


http://www.poea.gov.ph


 .124 :ÚÑ∏ØdGêQÉÿG ‘ πª©dG IQGOEG iód ºgOƒ≤Y ¿ƒ∏é°ùj øjòdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG íæÁ
º¡d íª°ùJh ,ÚÑ∏ØdG ‘ ±QÉ°üŸG ™e ¿hÉ©àdÉH Qó°üJ á«fhÎμdEG ájƒg ábÉ£H á«æ«Ñ∏ØdG
øμÁh .á°†Øîæe áØ∏μàH ÚÑ∏ØdG ‘ ºgô°SCG ¤EG ó°ü≤ŸG ¿Gó∏H øe á«dÉŸG äÓjƒëàdG ∫É°SQEÉH


 .π≤æàŸG ∞JÉ¡dG äÉcô°T ≥jôW øY áØ∏μàdG á°†Øîæe á«dÉŸG äÓjƒëàdG AGôLEGIô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 6-15


ILO migration survey 2003: Country summaries, pp. 335-338
(Geneva, ILO, 2004); http://www.gouv.su 


 .125  :∫É¨æ°ùdG¿hDƒ°ûdG IQGRƒd ™HÉàdG ,êQÉÿG ‘ Ú«dÉ¨æ°ùdG ¬«LƒJh IóYÉ°ùe Öàμe ±ó¡à°ùj
™«é°ûJh º¡LÉeófG IOÉYEGh º¡JOƒY π«¡°ùJh ,êQÉÿG ‘ Ú«dÉ¨æ°ùdG ájÉYQ õjõ©J ,á«LQÉÿG
- á«YÉªàL’G á«ªæàdG ‘ •É°ûæH ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ÚHÎ¨ŸG åëj ƒgh .á«dÉŸG äÓjƒëàdG


.ºgó∏Ñd ájOÉ°üàb’G.äGOÉ°TQE’G øe 9-15h 8-15h ,5-15h ,2-12 äGô≤ØdG ô¶fG


http://www.businessindevelopment.nl/download.php?id=1012.6936
(see Annex 3 of the document). 


 .126:É°ùfôa - ∫É¨æ°ùdGÉ°ùfôa É¡ëæ“ »àdG äGÒ°TCÉàdG OóY ‘ IOÉjR ≈∏Y »FÉæK ¥ÉØJG ¢üæj
øjòdG á©«aôdG äGQÉ¡ŸG …hP øe øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d áeÉbE’Gh ôØ°ùdG äÉ≤Øf ™aOh Ú«dÉ¨æ°ù∏d
ò«Øæàd ∫É¨æ°ùdG ¤EG øjóFÉ©dG ∫Éª©∏d ∂dòch ∫É¨æ°ùdG ‘ áàbDƒe á«FÉ‰EG ΩÉ¡Ã ¿ƒeƒ≤j
‘ øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG IOÉYE’ ∫É¨æ°ùdG ™e ¿hÉ©àdG πHÉ≤e ,á«ªæàdG ∫É› ‘ IÒ¨°U ™jQÉ°ûe


.»eÉ¶f ÒZ ™°Vh .äGOÉ°TQE’G øe 9-15h 8-15h ,4-15h ,2-5h ,4-2h ,3-2 äGô≤ØdG ô¶fG


 .127  :IóëàŸG áμ∏ªŸG - É«≤jôaCG ÜƒæL.á«ª«∏©J ¢VGôZC’ ,2003 ‘ â©bh ºgÉØJ Iôcòe ™é°ûJ
IóëàŸG áμ∏ªŸG ÚH á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É› ‘ äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸGh ∫OÉÑàŸG Ú∏eÉ©dG ∫OÉÑJ
‘ Ú«æ¡ŸG Ú∏eÉ©dG äÓgDƒÃ ±GÎY’G kÉ°†jCG ºgÉØàdG Iôcòe ™é°ûJh .É«≤jôaCG ÜƒæLh
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á«æWƒdG áë°üdG äÉeóN Ωó≤J äÉª¶æe ‘ IOófi IÎØd πª©dG øe º¡æ«μªàd áë°üdG ´É£b
äGÈNh äGQÉ¡e º¡©e ¿ƒ∏ªëj É«≤jôaCG ÜƒæL ¤EG A’Dƒg Oƒ©j ºK .IóëàŸG áμ∏ªŸG ‘


.IójóL áÑ°ùàμe .äGOÉ°TQE’G øe 9-15h 8-15h ,7-15h ,3-2 äGô≤ØdG ô¶fG


http://www.doh.gov.za/; http://www.dh.gov.uk/
publicationsAndStatistics/LettersAndCirculars/DearColleagueì


http://www.atpac.org


 .128:óæ∏jÉJäGAÉØμdG ìhõf ‘ √ÉŒ’G ¢ùμY ±ó¡à°ùj óæ∏jÉJ ‘ ò«ØæàdG ™°Vƒe ´hô°ûe ™°Vh
.±QÉ©ŸGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑàd Újóæ∏jÉàdG Iô¡ŸG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG ™e äÓ°U áeÉbEÉH ∂dPh
™jQÉ°ûŸGh á«ªæàdG ™jQÉ°ûe ‘ IóYÉ°ùŸG Ëó≤àd óæ∏jÉJ ¤EG IOƒ©dG ≈∏Y ¿ƒ«æ¡ŸG ™é°ûjh
.óæ∏jÉJ ‘ äÉª¶æe ™e ÊhÉ©J •É°ûfh ´hô°ûe 100 øe ÌcCÉH ´Ó£°V’G ”h .á«LƒdƒæμàdG
ÉHhQhCG ‘ Újóæ∏jÉàdG Ú«æ¡ŸG á£HGQh ,Góæch ÉμjôeCG ‘ Újóæ∏jÉàdG Ú«æ¡ŸG á£HGQ âfhÉ©Jh


.™jQÉ°ûŸG √òg ‘ ¿ÉHÉ«dG ‘ Újóæ∏jÉàdG Ú«æ¡ŸG á£HGQh-15h 9-15h ,8-15 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 10


http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/09/77/34/04097734.pdf


 .129 :IóëàŸG áμ∏ªŸGÚ«æ¡ª∏d ‹hódG ∞«XƒàdÉH á«æ©ŸG áë°üdG IQGRh äÉ°SQÉ‡ áfhóe ¢üæJ
á«eƒª©dG áeóÿG ‘ πª©dG ÜÉë°UCG ±ó¡à°ùJ »àdG (2004 ‘ á©LGôŸG) áë°üdG ´É£b ‘
ôaƒJh .á«ë°üdG ájÉYôdG ƒ«æ¡e ∞«XƒJ óæY á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ±Gó¡à°SG ΩóY ≈∏Y ,áë°ü∏d
,‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Y ∞«XƒàdG ‘ ácQÉ°ûŸG ±GôWC’G É¡H …óà¡J á«¡«LƒJ ÇOÉÑe áfhóŸG
‘ kGõéY ¬LGƒJ ¿CG øμÁ »àdG á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG øe kGó∏H 150 AÉgõd áªFÉb OÉªàYG ≈∏Y ¢üæJh
áfhóŸG ≥«Ñ£J ¥É£f ™«°SƒJ ádCÉ°ùe kÉ°†jCG ∫hÉæàJh ;É¡æe ∞«XƒàdG Rƒéj ’ Ú«ë°üdG Ú∏eÉ©dG
…CG »°VÉ≤J ΩóYh ,¢UÉÿGh ΩÉ©dG á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b ‘ Ú«æ¡ŸG ∞«XƒJ ä’Éch ≈∏Y
ÚÑ∏ØdGh óæ¡dGh Ú°üdG ™e á«FÉæK äÉbÉØJG IóëàŸG áμ∏ªŸG âeôHCGh .∫Éª©dG øe Ωƒ°SQ


.á«ë°üdG ájÉYôdG ∫ÉªY ∞«XƒJ ∫É› ‘ É«fÉÑ°SEGh8-15h ,7-51h ,3-2 äGô≤ØdG ô¶fG


.äGOÉ°TQE’G øe 9-15h


http://www.thecommonwealth.org/Templates/Colour.asp?NodeID= 34044


 .130 :(2003) ådƒæeƒμdG áfÉeCG‹hódG ∞«Xƒà∏d äÉ°SQÉ‡ áfhóe ådƒæeƒμdG áfÉeCG â©°Vh
äÉ°SQÉ‡ áfhóe ôaƒJh .Úª∏©ŸG ∞«XƒàH ≥∏©àj ’ƒcƒJhôHh áë°üdG ´É£b ‘ Ú∏eÉ©∏d
ådƒæeƒμdG ¿Gó∏Ñd á«¡«LƒJ ÇOÉÑe áë°üdG ´É£b ‘ Ú∏eÉ©∏d ‹hódG ∞«Xƒà∏d ådƒæeƒμdG
¤EG Aƒé∏dG ™«é°ûJ Ωó©d ∂dPh á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG øe ∫Éª©∏d »bÓNC’G ∞«XƒàdÉH ≥∏©àJ
óªàYGh .»ë°üdG ´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG ‘ ¢ü≤f øe É¡°ùØf ÊÉ©J »àdG ¿Gó∏ÑdG ‘ ∞«XƒàdG
‘ ¿Gó∏ÑdG ÚH πYÉØà∏d kGQÉWEG ôaƒJ »àdG √òg äÉ°SQÉªŸG áfhóe ådƒæeƒμdG ‘ áë°üdG AGQRh
∫ƒcƒJhôH óªàYGh .»ë°üdG ∫ÉÛG ‘ É¡fÉμ°ùd á«°SÉ°SC’G äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏J ¤EG É¡«©°S
‘ 2004 ÈªàÑ°S /∫ƒ∏jCG ‘ …QGRƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ´ÉªàLG ‘ ådƒæeƒμ∏d Úª∏©ŸG ∞«XƒJ
≈∏Y Iôé¡dG ‘ Úª∏©ŸG ≥M ÚH ¿RGƒJ OÉéjEG ¤EG ∫ƒcƒJhÈdG ±ó¡à°ùjh .IóëàŸG áμ∏ªŸG
á«æWƒdG º«∏©àdG º¶f πeÉμJ ájÉªM ¤EG áLÉ◊Gh ,ºFGO hCG âbDƒe πμ°ûH ÉeEG ,‹hódG ó«©°üdG


 .á«eÉædG ¿Gó∏Ñ∏d IQOÉædG ájô°ûÑdG OQGƒŸG ∫Ó¨à°SG ™æŸ9-15h 8-15h ,7-15 äGô≤ØdG ô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe
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äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ á∏ãeCG


G. Mutume: “Reversing Africa’s ‘brain drain’: New initiatives tap skills of
African expatriates”, Africa Recovery, Vol. 17 No. 2, July 2003, available at
http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/
vo117no2/172brain.htm; Digital Diaspora Network for Africa:
http://www.ddn-africa.org; http://www.ddn-africa.org/bridge.html; SANSA;
http://www.sansa.nrf.ac.za/; AFFORD: http://www.afford-uk.org/about/


 .131) É«≤jôaC’ á«ªbôdG äÉà°ûdG áμÑ°TDDNAêQÉÿG ‘ É«≤jôaCG ÜƒæL ƒ«æ¡e áμÑ°Th ,(


)SANSA) á«ªæà∏d á«≤jôaC’G á°ù°SDƒŸGh (AFFORD:(‘ á£°ûfCÉH äÉª¶æŸG √òg Ωƒ≤J
Iôé¡ŸG Ú«æ¡ª∏d (äÉà°ûdG) êQÉÿG ‘ á«dhódG äÉYÉª÷G ™e äÓ°üdG õjõ©àd äÉμÑ°T πμ°T
º¡fGó∏H á«ªæàd º¡dGƒeCG ¢ShDhQh á«LƒdƒæμàdG º¡JGAÉØc π≤fh º¡cGôMh ,º¡JOƒY ™«é°ûàd
É«Lƒdƒæμàd IóëàŸG ·CÓd ™HÉàdG πª©dG ≥jôa É¡∏¡à°SG »àdG ANDD IQOÉÑe Rõ©Jh .á«∏°UC’G
ájôμØdG OQGƒŸG ó°ûëH ∂dPh á«ØdC’G ±GógCG ≥«≤–h á«ªæJ ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG
á«ªbQ äÉμÑ°T çÓK kÉ«dÉM óLƒJh .äÉà°ûdG ‘ Úª¶æª∏d á«dÉŸGh á«ª«¶æàdGh á«LƒdƒæμàdGh
øe ±’B’G ASNAS áμÑ°T ±ó¡à°ùJh .á«æ«JÓdG ÉμjôeCGh »ÑjQÉμdG á≤£æeh ,É«≤jôaCG ``` äÉà°û∏d
Ö£dG πãe ä’É› ‘ ¿ƒ∏ª©j øjòdG äÉ©eÉ÷G »éjôN øe É«≤jôaCG ÜƒæL øe ÚHÎ¨ŸG
.IóëàŸG äÉj’ƒdGh IóëàŸG áμ∏ªŸGh Góæch É«dGÎ°SCG ‘ á°UÉNh ,á°Sóæ¡dGh º«∏©àdGh
áμÑ°T §HôJh .ƒ°†Y 2000 øe ÌcC’ äÉfÉ«H IóYÉb óLƒJ ,á«fhÎμdE’G áμÑ°ûdG ¤EG áaÉ°VE’ÉHh


 AFFORD™ªàéª∏d á«≤jôaC’G äÉª¶æŸÉH IóëàŸG áμ∏ªŸG ‘ IOƒLƒŸG á«≤jôaC’G äÉª¶æŸG
¿hôªãà°ùŸGh ,äBÉ°ûæŸGh ,äÉeƒμ◊G Éª«°S ’h ,iôNC’G äÉfÉ«μdG øe á°†jôY á∏°ù∏°Sh ÊóŸG
á«ªæJ ¤EG á«YÉ°ùdG á«°ù«FôdG á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸGh ±GôWC’G IOó©àeh á«FÉæãdG ä’ÉcƒdGh


.É«≤jôaCG .äGOÉ°TQE’G øe 10-15h 9-15h ,8-15h ,7-15 äGô≤ØdG ô¶fG


http://www.upu.int/


 .132) »ŸÉ©dG …ójÈdG OÉ–’GUPU  :(øe Éª¡àμÑ°T π«°UƒàH origoruEh »ŸÉ©dG …ójÈdG OÉ–’G ΩÉb
ájÉ¨∏d kGó«Øe AGôLE’G Gòg ¿ƒμ«°Sh .ó©H øY á«dÉŸG äÓjƒëàdG ôeGhCG ∫É°SQEG ¿Éª°V πLCG
CGóHh .á«∏°UC’G º¡fGó∏H ¤EG äÓjƒëàdG ∞«dÉμJ ¢†«ØîJ ‘ ¿ƒÑZôj øjòdG øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d
≈∏Y á«eÉædG ¿Gó∏ÑdGh á«YÉæ°üdG ¿Gó∏ÑdG øe ,ájójôH IQGOEG 30 ƒëf ácQÉ°ûÃ èeÉfÈdG
¤EG ä’Gƒ◊G äÉfÉ«H ∫É°SQE’ kÉ«fhÎμdEG äÉfÉ«Ñ∏d ∑Î°ûŸG ∫OÉÑàdG ¤EG OÉæà°S’ÉH ,AGƒ°ùdG
íª°ùJh .∫GƒeC’G ´GójEGh ájó≤ædG äÓjƒëà∏d origoruE ΩÉ¶f ΩGóîà°SÉH kÉaô°üeh kÉÑàμe 50 áHGôb
ÚeÉ¶ædG óMCG ΩGóîà°SÉH ∫ÉªàM’G ¬Lh ≈∏Y ±QÉ°üŸGh ójÈdG ÖJÉμŸ ájójÈdG ádGƒ◊G
√òg »£¨àd kGÒÑc kGOGóàeG ΩÉ¶ædG Gòg óàª«°S ,¬©°SƒJ ™eh .kÉ«fhÎμdEG ∫GƒeC’G πjƒëàd


.á«∏°UC’G º¡fGó∏Hh øjôLÉ¡ŸG ∫Éª©∏d ¢UÉN πμ°ûH kÉª«b ¿ƒμ«°Sh √ô°SCÉH ⁄É©dG áeóÿGô¶fG


 .äGOÉ°TQE’G øe 6-15 Iô≤ØdG
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لدجميةةة دةلدلحمايةةةةاالتفاقيةةةلدالي ليةةة
 العمالدالمهاجريند أفراددأسرهم


داللجنلدالمعنيلدبحمايلدحقوقدجمي دالعمالدالمهاجريند أفراددأسرهم


دييندالمهاجرينمنزلبشأندالعمالدالد1التعليقدالعامدرقمددد


دمقيمل-دأ اًلدد
يف امائلللم  للل   11ني األفللل اق ظتلللن بتلللل   للل    إ   ظيفةلللم  لملللم م  لللزنللل  إن العملللل ام- 1


علنق امللاي    يف ظُسجِّلت على  نى العقلدق امايلفم ا لاق  . (1)إمجا  العمالم يف بعض ال لنان
 .ظمتثل الزن اء األغل فم ال احقم    هؤالء العمال. فنيزن ل   العمال ام


ُ شللاإ إلفلللا )  ظأفلل اق أسلل ه  ظتللن الح للت اللجزنللم امعزنفللم  قللدا مجفللا العمللال املللاي  - 2
فني يف جممدعللم زنلل ل أظ العمللال امزنلل  عللنو ظيللدق إتللاإا  ىللل عم إ  العمللل ام( ففمللا  لللل باللجزنللم


بشللللل    ظاسلللللعم  للللل  اأُليللللل  القا د فلللللم النظلفلللللمش فقللللل إ ش يف قظإ لللللا ا اق لللللم عشللللل   امعقلللللدق  يف 
فللم الدفللاء بال  ا ا للا  ديلل  ش إىلللناإ بعلفللم عللاو بُ تللن بلل  الللنظل إ  كفة2112أك للدب  /األظل


 للللل  ُ شلللاإ إلفللللا ففملللا)االبةاتفلللم النظلفلللم  ما لللم حقلللدا مجفلللا العملللال امللللاي    ظأفللل اق أسللل ه  
ظ  َّمللت اللجزنللم  للدو  زناتشللم عا للم يفلل ا الشلل ن يف . فني املللاي   زنلل لحفللال العمللال ام( باالبةاتفللم


اإكم تد لم  ل  اللنظل ظامزن ملا  ش ظاي  بت هل   امزناتشلم  شل2112أك دب  /بش    األظل 11
ظتُللنِّو يف هلل ا  شالنظلفللم ظامزن مللا  غللم ا ود فللم ظامزن مللا  ال جاإ للم ظامل مللا امللن  ظاملللاي   


ظ   زنن ه ا ال علفلم العلاو إ  هل   ااسللا ا  ظإ  . التنق عنق    اآلإاء امو دبم ظالنإاسا 
 .   بقاإ   ع  بزنةف  االبةاتفم خرب  اللجزنم يف اس ع اض  ا بُقن   النظل األي اف


__________ 


 زنل  ام فني يف العلا،ش ظ ُعل ى كلل  يف يل ء  زنل  إ  ا  شلاإ العمللزنل لقتفقم بش ن عنق العملال امال بدين بفا ا   (1)
 
ُ
غلللم أن ام لللاذ  للل  هللل   . فني كةئلللم عللللى حلللن زنلل لعلَللل  ظلَولللدن ااحتلللاءا  الديزنفلللم تلملللا بعلللن العملللال امغللم ام


 1بلني  يف امائلم  ل  إمجلا  العماللم يف ال للنان الزنا فلم ظ لا 11ظ 1 ثمثلل  لا بلني زنل  ال فا ا   ُةفن بل ن العملل ام
أيلللل   للل  ال ئلللم العملللل"ش (2112)ل النظلفلللم ا  للل   زن ملللم العمللل. يف امائلللم  زنللللا يف ال للللنان التلللزناعفم 2.2ظ
 .2111ش 22النظ ش النظإ  العمل  ؤمت  ش (1)ش ال ق    ال ابا "فنيزن للعمال اما
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سلف اظل "ش كما ياء بع  ة  يف االبةاتفمش أي تلص  "العا ل املاي "ظ ُقتن  تطلح - 3
ظبزنللاء علفلل ش بللدف  . (2)"أظ  لل اظل أظ  للا بلل ذ  لل اظل  شللايار  قابللل أيلل  يف قظلللم لللف   لل  إعا اهللا


عزنلن ا  ولدن امللاي   عملل  ال  االبةاتفم ا ما م على حند ىل  ح للعمال امللاي    ظأفل اق أسل ه
خلل ل كا للل عملفللم هجلل   العمللال املللاي    ظأفلل اق أسلل ه ش ظبشللمل هللل   "فعلفللار فح لل  بللل 


ظ  اظلم  شاط  قابل أي  يف  شظفرت  ااتا م بوا للا شظالع دإ شظامغاقإ  شالعملفم ال حضم لللج  
 .(3)"العاق م ظك ل  العدق  إ  قظلم امزنش  أظ قظلم ااتا م شقظلم العمل


ظ ع للرب بعللض املللاي    حللائ    لديفللائم أظ يف ظيللا   للا لش يف حللني  ع للرب  خلل ظن غللم - 1
. حائ    للديفائم أظ يف ظيا غم   ا لش     ظيعل  ااقاإي  دي  تلدا ني اججل   الديزنفلم


ظألن االبةاتفللللم اللللنق ا قللللدا الللللا بزنط للللم علللللى مجفللللا العمللللال املللللاي    بتلللل ف الزن لللل  علللل  
ش فلل ن هلل ا ال علفللم (5)ش مث متفلل  حقللدا املللاي    ا للائ    لديفللائم أظ يف ظيللا   للا ل(4)عل ظيلل


 .فني املاي   ش  ا ،  ُ ك  خ ف كل  ىل احمر زن لالعاو  شم إ  مجفا العمال ام
. يف أي ىلللللودل قظلفللللم بعللللن" زنلللل  العا للللل ام"أظ " زنلللل  العمللللل ام"ظ،  ُعلللل َّف  تللللطلح - 2


حلللللالش باالسللللل زناق إ  عزناىلللللل   شلللللرتكم يف ال علللللاإ   اللللللداإق  يف ال شللللل  عا  أن اللجزنلللللم ب  غلللللم
 شلللم بتلللةم عا لللم إ  تلللص   لللؤقي عمللل ر يف إيلللاإ " زنللل  العا لللل ام"ش أن  تلللطلح (6)الديزنفلللم


ع تم اس صناو يف  زناال خاىلم بابعم لغم     الزنلا  أظ لةائلن  امقفملني يف بلل  امزنلاالش سلداء 
 .ال  قف   علاأكان  قف   ا األس   أو 


كمللا " العا للل املللاي "فني املللاي     شللمدلدن  تللطلح زنلل لظبلل ى اللجزنللم أن العمللال ام- 6
 ُقتلللن بللل  اسللل  عاق العملللال  متففللل  للل  االبةاتفلللمش ظأن أي  2 للل  املللاق   2يلللاء بع  ةللل  يف الةقللل   


 .فني املاي       ا ما م سفشوِّل ا  لاكار ظايحار ألحواو االبةاتفمزن لام
ظيف حللني  زنط للم الوثللم  لل  القضللا ا ظالشللداغل ام تلللم  قللدا اا  للان ظا للنَّق  يف هلل ا - 7


فنيش فللل ن عللنقار  للل  القضلللا ا ظالشلللداغل  للل  حاللللم العملللال زنللل لال علفللم العلللاو عللللى مجفلللا العملللال ام
طلل  فللدن املللاي ظن بقللنإ أكللرب خزن لظبتللةم عا للمش  دايلل  العمللال ام. فني املللاي    قظن غللمه زنلل لام


الع للم ظاالع ملاق عللى الغلمش ظ  ل بى يلعةل   ل  . ال ع ض ألتوال  عفزنم    االسل غ ل ظااسلاء 
__________ 


   االبةاتفلم  ل   طلاا بط فقللا علنقار  ل  فئلا  العملالش  َل  فلفل   ديةلد امزن ملا  النظلفلم  3ب   عن اماق   (2)
للللاش ظام للل ثم ظن امقفملللدن خلللاإ  بللللن  زنشلللئل  الللل     ضلللا ظامديةلللدن الللل    ب للل صن ل  اللللنظل خلللاإ  إتلفم


أظيللللاعل  للقللللا دن الللللنظ  العللللاو أظ البةاتللللا  بللللنق ش ظالطل للللم ظام للللنإبدنش ظام حللللدن ظالعللللا لدن يف امزنشلللل   
ظعلل ظ  عللى كللل ش ال بزنط للم . ال ح  لم اللل    ، ُ  لمح جلل  بااتا لم ظ  اظلللم  شلاط  قابللل أيل  يف قظلللم العملل


 ((.ق)3اماق  )اتفم على ال يئني ظعنثمل اجلزن فم  ا ،  زن  ال ش  ا الديين على ه ا اال ط اا االبة


 .   االبةاتفم 1اماق   (3)
 .اجل ء الثالث    االبةاتفم (4)
 .اجل ء ال ابا    االبةاتفم (5)
ش  للؤمت  (1)ش ال ق  لل  ال ابللا "فنيزنلل لالعمللل ال ئللم  لل  أيللل العمللال ام"ش (2112)ا  لل   زن مللم العمللل النظلفللم  (6)


 José Maria Ramirez-Machado, Domestic Work, Conditions ofظ ؛2111ش 22اللنظ ش اللنظإ  العملل 


Work and Employment: A Legal Perspective, ILO (2003). 
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ع لللم العللفب يف بلللن أيزنلل  غال للار  للا   حللن  سللوا   : ظهللل حالللم ثمولل  أن بشللمل العزناىللل  ال الفللم
عللى تلدا ني بلغم أيزن فم ظالُ عن ع  األس  ؛ ظ ق   ُ ُ  النع  األساسل ظعنو ال عدق على الثقافلم ظ 


اججللل   ظالعملللل الديزنفلللم؛ ظاالع ملللاق عللللى الديفةلللم ظعللللى ىللللاح  العملللل ب للل   اللللن دن ام تللللم 
بلللاجج   ظب للل   الديلللا القلللا د  ظااإسلللا  ىللللاح  العملللل اللللا بُقفِّلللن حللل   ل  يف  غلللاقإ   ولللان 


بللن امزنشل   العملش ظجم ق َكدن  وان عمل املاي  تن  ودن   ظا  الدحفن؛ ظاع ملاق أفل اق األسل   يف
صلاي  إيلاففم مفا  امللاي ا  زن لظب ع ض العا    ام. زن  على ال حد    الا   سللا العا ل ام


يف حالللم ظب ةللات  هلل   امصللاي  ظأظيلل  الضللع  . ب تللل بزنللدن اجلللزن ش  للا يف كللل  العزنلل  اجلزن للا 
ألسل ا   زنللا أ ل  غال لار  لا فني املاي    غم ا ائ    لديفائم أظ يف ظيا غم   ا لش زن لالعمال ام


بال لللطا  ا ود فللم الل مللا  ا ما للم  لل  ىلللاح  عمللل  للا ابتلللدا  إكا  ع يللدن رطلل  الرتحفللل 
 .  لء  عا ل ل 


ديوندالمهاجر ند أفراددأسرهممنزلالمشاكلدالتيديواجههادالعمالدال-دألفدد
كلل  أن العملال . فني املاي    ال   لنأ ظ زن للل يف  ولان العمللزن لإن يع  العمال ام- 8
فني املللاي     دايلللدن ارطل  علللى ا  للناق قظإ  اججل   ظ  ع يللدن ب لل   علنق  لل  العدا للل زنل لام


 .ال  لاكا  حقدا اا  ان اراىلم يف ش  ا ففلا بل  ا مفم  دي  االبةاتفم


دالتوظيف،د مادقبلدالرحيل،د فيدبلياندالعبوردد
ظكاال  ال ديف  ظغلمه   ل  الدسلطاء إسلد ار ظ  لمساس   العم يف بلنان كثم ش   قايى- 2


  علد لا  قتفقلم أظ عقلدقار  و دبلمللمللاي    فني امللاي    ظال  قلن دن زنل لباه م  ل  العملال ام
 ُ ظَّق العمال  علد ا  ع   الظعلى ظي  ارتدصش غال ار  ا . أظ  لفئد    فئم فعلفم ت ل ال ة 


فني ال لاعني إ  اججل   زنل لظ  ع ض بعض العملال ام. ظاا حقدتل  ظع  ُسُ ل ااب غ ع  ال جا
للزنت  على أ ني ظك ء بديف  غم تا د فني عملد   على قفا أ دال لقاء ب تما  أظ ظيفائم 


 .   ةم ظظيائ  ظمهفم
ظلللنى ع للدإ ال لللنان األيزن فللمش ب علل ض الزن للاء ظالة فللا  بتللةم خاىلللم رطلل  االع للناء - 11


 .   الدك ء ظالدسطاءاجل ني ظاجلزن ل    يا


دعنيدالوصولد أثناءدالعملدد
كثمار  ا ُ رتل امللاي ظن عللى األإىللةم للنى ظىللدج ش بُثقهلل كلاهلل  ق لدن اججل   ظهل  - 11
ظحل  يف حلال بدتفلا عقلدق . ظيفائم تا د فمش اا جيعللل  ع يلم لاسلاء  ظاالسل غ ل العمل ظ   ب


فني امللللاي    إ  بدتفللللا عقلللدق ين للللن  لللللنى زنلللل لت لللل ال حفلللللش ُ ضلللط  الوثللللمظن  للل  العمللللال ام
ظىلدج ش ظبزن  ه   العقدق غال لار عللى إابل  أقظ ظيل ظف عملل ظسلو  م لةلم  قاإ لم  لا كلان 


 ةلمد ا ظيف غفا  امشدإ  القا د فلم ظالت  ال  ةقار علف  أظ  دعدقار ب ش ظ ودن كل  غال ار بلغم 
 .ااك ا 
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عللى ىللاح  مل جبداا ال لة ش الا ُ شلنِّق الع للم ظاالع ملاق ظكثمار  ا ع ةال ىلاح  الع- 12
 .ظك ل  خاإ  ال لن زن لظ ُقفِّن بزنقل العا ل املاي  خاإ  ام العمل
 :ظيف  وان العملش   ع ض الوثمظن ل  ظف عمل اس غ لفم بشمل  ا  لل- 13
 َل  يف  ظل بتلال ب  لا  خاإيل ش زنل لال قففن اجل ئل بل الولل لل زنقل خاإ  ام (أ) 


 كل  أف اق األس   يف بلن امزنش ؛
ظكثلللمار  لللا  زن  َللل ش يللللمزنار أظ . غلللم بلللنَّق  يف الغالللل ظ سلللاعا  عملللل  ة يلللم  ( ) 


 املاي  امقف  يف بفت ىلاح  العمل بتلةم خاىللم أن  ولدن   ة غلار زن  ىل احمرش    العا ل ام
 متاو ال ة غ ظ   عنار للعمل يف أي ظتت؛


فني زنلللل ل  م للللا الوثللللمظن  لللل  العمللللال ام  فلللل.  ففلللل  غللللم كاففللللمأظتللللا  إاحللللم ظب ( ) 
. غللم الش املللاي    بلل ي  للدو إيللاا    ةللم علفلل ؛ ظُ  للَمح آلخلل    بفللدو إيللاا  ظاحللن يف الشللل 


؛ ظعزنلن ا  ولدن ىللاح  العملل بع لةار ظكثمار  ا  قدو ىلاح  العمل ب لغاء كل  الفلدو أظ بغفلم  
ظ  عل ض . ُ َتل   ل  ال ابل  األ لاو اللا ،  عملل ففللا العا لليف إياا  أظ  ودن العا ل    ضلارش 


 خللل ظن لل لللدبفل أظ لل لن لللن بةقلللنان ظيلللائةل  حللل  بديلللدق أسللل ا   شللل ظعم بلللربإ غفلللايف   ثلللل 
 العائلفم؛/ام ض أظ الطداإئ الشصتفم


بقففن تنإ   على ال ة  ح  للشؤظن األس  م الض ظإ م  ثل ام ض ارطلم أظ  (ق) 
 الةدايا؛


أظ  ظ  فجم لعنو ظيلدق. ال ظاب  امزنصةضم ظب خ  قفا ال ظاب  أظ اال  زنان عزن  (ه) 
فني يف  ع للل  ال للللنانش  ُلللنفا للوثلللم    للل  زنللل للعملللال اما لللن األقظ أليلللدإ اعلللنو بط فلللم تلللدا ني 


فني املاي    ي ء فقط اا  ُنفا لغمه   ل  العملال يف تطاعلا   شلايفمش ظكلل  يف زن لالعمال ام
بُللنَفا جلل  إظابلل   للل  قظن أي اللد    تابلللم لل قتللل يف كشللدف ا  للابا  امتلل ففمش أظالغا


 عفزنفم؛


عللللنو ال م للللا  ما للللم الضللللمان االي مللللاعلش  للللا يف كللللل  ال لللل  ني  لللل  املللل ض  (ظ) 
 ظاالس حقاتا  األس  م ظحقدا امعاش الرتاكمفم؛


 ل  ت لل أىللحا   ال ع ض ل ع ناء ظال ح ش الزنة لفني ظاجل لن ني ظاجلزن لفني (ا) 
 العمل ظظك ء ال ديف  أظ الدسطاء؛


 .ي ظف ال و  غم ام ئمم ظغم التحفم ظاملفزنم (ذ) 
فني األيةللالش اللل     شللولدن   لل م ك للم  زنلل لظ  ةللات  خطلل  ااسللاء  يف حالللم العمللال ام- 11


تللل    فتلللغ  سلللزنل  ظعللل ل ل  ظا ةتلللاج  عللل  أسللل ه  ظأتللل ا   ظاع ملللاقه . فنيزنللل ل للل  العملللال ام
الوا للللل علللللى أىلللللحا  عملللللل  عدا للللل بلللل كل حللللن  بع يللللل  ال  لاكللللا  حقللللدتل   ديلللل  


 .االبةاتفمش  ا ففلا ا م األساسل يف ا تدل على ال علف 







CMW/C/GC/1 


5 GE.11-41180 


داألسردالباقيلدفيدبليدالمنشأدد
علللى ظحللن  أسل ه  ظعلللى إفللا   بلل يفمار سلل فار فني امللاي    زنلل ليللدل غفلا  العمللال ام  لؤيف - 12


سللل  االي ملللاعل ظالزنة لللل ظ ةضلللل يف أحفلللان كثلللم  أ ضلللار إ  ا  لاكلللا   قلللدا أفللل اق بلللل  األ
 .األيةال ال اتني يف بلن امزنش 


دالعودةعنيددد
فدن امللاي ظن ىللعدبا  يف اال لن ا   ل  ين لن يف سلدا العملل زن لتن  داي  العمال ام- 16


ب تلللللل بزنقلللللل  ظتلللللن  دايللللللدن أ ضلللللار ىللللللعدبا . ظيف امل ملللللا يف بللللللنان  زنشلللللئل  للللللنى علللللدق  
 .اس حقاتا      امعاتا  ظالضمان االي ماعل


ظال   لل طفا الوثللمظن  لل  املللاي    ال مللا  اال  تللاف  لل  ا  لاكللا  حقللدتل   لل  ت للل - 17
ظ  فجللم للل ل ش . أىلللحا  عملللل  أل لل  ال عللم جلل  ال قللاء يف بلللن العمللل بعللن ا  لللاء ع تللم العمللل


بلللنان امزنشلل  بلل يدإ أقظ  لل    لل حقا   ظقظن إ وا فللم  فللدن املللاي ظن إ زن ل عللدق العمللال ام تللن
أ للللا اللللل     عللللدقظن إ  بلللللنان  زنشللللئل  فللللاإ    لللل  ع تللللم عمللللل . ال مللللا  ال عللللد ض ظاال  تللللاف


 .اس غ لفم فغال ار  ا ال  تلدن إ   لفا  النع  ظال ثموزنل  ال ما  اال  تاف القا د 


دالثغراتدفيدالحمايل-ددباءد


دالجانبدالقانوني:دثغراتدالحمايلدد
بع ض جممدعم ظاسلعم  ل  امعاهلنا  النظلفلم بديلدذ حقلدا اا  لانش  لا ففللا حقلدا - 18


ظمتشلفار  لا امعاهلنا  . (7)العمالش باع  اإها حقدتلار أساسلفم لل شل  كافلمش  ل  فلفل  العملال كافلم
 للللفئم األخلللل ى  قللللدا اا  للللانش بشللللمل ا ما للللم الللللا بدف هللللا االبةاتفللللم  لللل  يلللل ظف العمللللل ام


ظيف هلل ا التلللنقش . ظاالسلل غ لفم مجفللا العملللال املللاي    بتللل ف الزن لل  عللل  ظيللعل  يف اججللل  
ب ل  عن ىلل احم  ب حال اللجزنم بقلم أن الةئا  ال ئف فم    القدا ني الديزنفم كثمار  ا ب جاهلل أظ


 لل  سلل ل  فني علللى حنللد   للاه  يف ااإسللا  العمللل االسلل غ لفم ظعللنزنلل ل ظالعمللال امزنلل  العمللل ام
 .اجلرب القا د  يف حاال  اال  لاكا 


__________ 


فني زنللل لاألساسللفم  قللدا اا  للان  عللا م ظيللما ا   لمللم  ما للم العمللال امب ضللم  مجفللا امعاهللنا  النظلفللم  (7)
ظاه ملللت علللن  هفئلللا  أخللل ى ل ىللللن  عاهلللنا  حقلللدا اا  لللان اه ما لللار خاىللللار  اللللم امللللاي    .   امللللاي  


ا  ل  عللى ظيل  ال حن لن اللجزنلم امعزنفلم بالقضلاء عللى . فلدن امللاي ظنزن لظالعمال املاي     ل  فلفل  العملال ام
ا قدا امعزنفلللم بللللجزنلللم ال؛ ظ بشللل ن العلللا    امللللاي ا ( 2118)26ال مففللل  يلللن امللل أ ش ال دىللللفم العا لللم إتللل  


بش ن ا لم يف العملل؛ ظجلزنلم حقلدا الطةللش ال علفلم ( 2112)18االت تاق م ظاالي ماعفمش ال علفم العاو إت  
؛ ظجلزنلم  زنشلئل  بش ن  عا لم األيةال غم امتحدبني ظامزنةتلني ع  كظ ل  خاإ  بللن( 2112)6العاو إت  


امللدايزنني؛ ظاللجزنللم  بشلل ن ال مففلل  يللن غللم( 2111)31إتلل  عا للم ال دىلللفم الالقضللاء علللى ال مففلل  العزنتلل يش 
 .العلن بش ن ظيا األيا    دي ( 1286)12امعزنفم  قدا اا  انش ال علفم العاو إت  
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" عمللال"فني علللى أ لل  زنلل ليف بلللنان كثللم ش ال  عللرتف القللا دن بالعمللال ام. تللا دن العمللل- 12
  صنو عنق    الة يفا  ظال عاإ   اراىلم السل  عاق ظ ُ . ج  ا م يف ا ما م اموةدلم للعمال


ال تدا ني العملش  ا يف كل  اع  اإه  عا لني لنى أف اقش فني    ا ما م الا بدف ها زن لامالعمال 
كل ل  فلل ن الل لى ال قلفن لم الللا ". أىلللحا  عملل" ع لربظنش ظفقلار ل للل  الة يلفا  ظال علاإ  ش 


ظالل لى  زنل ل يف ظيائ   قرت لم بعملل غلم  ل يدإ بؤق ل  الزن لاء ظال زنلا  يف امزن    ت  العمل ام
كثلللمار  لللا بع تلللل بدسلللفا  طلللاا تلللدا ني "   لللاعن   لةسللل  "فني زنللل لمال قلفن لللم اللللا بع لللرب العملللال ا


فلللدن ااإسلللم زن ل  للل طفا العملللال ام الظ . زنللل  العملللل الديزنفلللم  فلللث بشلللمل بتلللدإ  فعاللللم العملللل ام
" علنو االعلرتاف"ا قدا ظا   ا  اللا ثمزنحللا تلا دن العملل لغلمه   ل  العملالش ظكلل  ب ل   


 ".العمال"   ك دنش القا  أظ/ج ش  و  الداتا ظ
فنيش لوزنللا زنل ل ظالعملال امزن  ظب ضم  بعض تدا ني العمل الديزنفم بنابم محا م للعمل ام- 21


ظعلللى سلل فل . فني املللاي     لل   طللاا اللل عض  لل  هلل   ال للنابم أظ مجفعلللازنلل لب لل  عن العمللال ام
 لف   ل  أيلل اللنفان عل  حقلدتل   فني امللاي    عللى ال زنزنل لامثالش كثمار  ا بقفن تنإ  العملال ام


ظيف حاال  أخ ى بزنط م ففلا تلدا ني العملل أظ غمهلا  ل  امعلا م ظبلنابم ا ما لم عللى . كعمال
فني املللللاي   ش ثمولللل  أن ا لللل  القللللدا ني عملفللللا  ال ىلللللن زنلللل لفني ظعلللللى العمللللال امزنلللل لالعمللللال ام


 .ظبة فب العمل يف امزناال
ففلا  ظااتا من القدا ني الزنايمم لش ظط قخدل بلنان العمل كثمار  ا بود . تا دن اجج  - 21


فقدا ني اجج   امة يم ال قففن . فني املاي   زن لألظي  يع  بنق  بالزن  م إ  العمال ام  تنإار 
فني امللاي    غلم ا لائ    لديفلائم أظ يف ظيلا غلم زنل لثمو  أن بؤقي إ  اإبةان أعناق العملال ام


ظحللل  يف حاللللم العملللال .  بتلللةم خاىللللم  للل  مث ال  لاكلللا  حقلللدا اا  لللان  لللا لش ظامع يلللني
ا للائ    للديفللائم أظ اللل      م عللدن بديللا   للا ل يف اججلل  ش ب للل  أظيلل  يللع  اايفلللم حفثمللا 


ظ  فجلم لل ل ش تلن . إبطت القدا ني ظيلعل  باسل م اإ إعلا  ل   ل  ت لل أىللحا  عملل بلنق  
للرتحفللل إكا  للا حللاظلدا الةلل اإ  لل  ع تللم عمللل اسلل غ لفم أظ فللدن املللاي ظن زن ل  علل ض العمللال ام


 .ال م دا اال  تاف القا د     أىلحا  عملل 
ظيف بعض ال لنانش بةقن ا دا ل أظ    ُبوش  إىلاب ل  بةمظ   ق  امزناعم ال شل  م - 22


قلم ب تل  ح فلا ش بتل  ح إتلا  ل   ديل  القلدا ني ام علزن ل   املاي ا ش    ففل  العلا    ام
ي فللم إل ا فللم  الخ  للاإا ظكثللمار  للا  ضللا العللا    املللاي ا  . ااتا للم ظتلل ظط سللزنن الضللمان


 .ب تل بتح ل  اجلزن فم ظااجنابفم قظن  دافقم أظ  شدإ 
كثلمار  للا ال بزنط لم القللدا ني ظالللدائح الديزنفللم ام علقلم بللالعقدق عللى العمللل . تلا دن العقللدق- 23
  لؤقى زنل  فني إ ا بتةم  طلقم أظ ألس ا  عملفم ب علم بودن العملل امزن لامأظ العمال / ظزن  ام


 .يف سدا العمل غم امزن مم
فدنش ال سلفما امللاي ظنش  ل  زن لكثمار  ا ُ    عن العمال ام. تدا ني الضمان االي ماعل- 21


 لا باسل حقاتا  ظعلنو ال م. القدا ني الديزنفم ام علقم بالضمان االي ماعل  دي  طاا ا قدا 
الضللمان االي مللاعل ظب غطفللم إعا للم ىلللحفم ب اعللل  للدن اجلللزن     لل   يف بةللات  يللع  العمللال 


 .فني املاي    ظاع ماقه  على أىلحا  عملل زن لام
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دالجانبدالعملي:دثغراتدالحمايلدد
فني املللاي   ش زنلل لحلل  ظإن  تللت القللدا ني الديزنفللم علللى بللنابم محا للم  عفزنللم للعمللال ام- 22
ل ار  ا بدين فجد  بني بنابم ا ما م الا   م ا يفا هؤالء العمال يف القا دن ظبل  ام احلم جل  غا


" خةللل"  لل  يللابا زنلل  ظبلل ب ط بعللض العق للا  العملفللم  للا  و  للف  العمللل ام. يف الداتللا العملللل
 .كل  فني املاي       امطال م  قدتل  أظ بثزنفل  ع زن لظبعدا ل متزنا العمال ام


 اللل ي زنلل   يف حللن كابلل ش ظالعمللل امزنلل  ظب  لل   يائةللم  لل  العدا للل امود للم للعمللل ام- 26
 ؤق   املاي ظن بتةم خاىلمش يف حج  ال جاظاا  ع  األ  اإش ظجتعل  ل  التلع  الوشل  


 .ع  اح فايا  العمال    ا ما م
 ؛ غلقمأ اك  العمل بجدبم ع  األ  اإ خل  أبدا   (أ) 
 يلللل ءار  لللل  سللللدا العمللللل غللللم امللللزن   حفللللث زنلللل  وللللدن العمللللل امعللللاق ر  للللا   ( ) 
 العمال؛ ال  جل العمل ظ  ال
 ع لم العمال اماق م ظاالي ماعفم ادل قظن ا اك إي اءا  ف ق م ظمجاعفم؛ ( ) 
  للللل   كثللللل   أ للللللاك  العملللللل ظبشللللل  لا اجلغلللللل ايف ظالقلللللدا ني الديزنفلللللم ام علقللللللم ب (ق) 


 .فب ظال ىلن الةعالم    ته ل إقاإا  العملبارتدىلفم يف بعقفن عملفا  ال ة 
فني املللاي    امطال للم  قللدتل  زنلل لظب لل   عللنق  لل  العدا لللش  تللع  علللى العمللال ام- 27


 :ظ   بل  العدا ل  ا  لل. ظال ما  اجلرب يف حال ظتدن ا  لاكا 
كثللللللمار  للللللا ال ب للللللاذ  لفللللللا  بللللللنق  ل لقللللللل ظ عاجلللللللم الشللللللواظى الللللللداإق   لللللل   (أ) 


 فني؛زن لام العمال
فللللدن املللللاي ظن اجللللللم الللللا  ع يللللدن علفلللللا زن لكثللللمار  للللا ال  علللل ف العمللللال ام ( ) 


العمللل أظ تللن  للرتققظن يف االبتللال بالشلل يم أظ ب لللطا  العمللل خدفللار  لل  ب ام علقللم شللاكلل  
 ظمتثل حداي  اللغم ظبوالف  ااي اءا  ااقاإ م ظالقا د فم ظااعني إياففني؛. الرتحفل


فلدن امللاي ظن امع ملنظن عللى أىللحا  عمللل  لضلمان زن لغ العمال ام  لِّ  تن ال ( ) 
ظيف . ظيعل  يف اجج   عما   ع يدن ل   ل  جتلاظاا  خدفلار  ل  ال دتفل  أظ االح جلاا أظ الرتحفلل


إكا  لللا إفلللا تلللودى إمسفلللم عللللى ىللللاح  عملللل ش أن  شبعلللض ال للللنانش ال ثموللل  للشلللص  الضلللحفم
ظهلل   القفللدقش . ت يف القضللفم ظال أن  غللاقإ ال لللن يف أيفزنللاء كللل   حللث علل  ظيفةللم أخلل ى إ ثمللا   لل


عللى يف كثلم  ل  األحفلان فني زنل لإيافم إ  يدل  يال الةتل يف القضا ا أحفا لارش املل العملال ام
 .اخ فاإ عنو بقنمي تواظاه  أظ سح لا بغفم العدق  إ  بلنا   س  عار 
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دمقيملدإلىدالي لداألطرافتوصياتد-دجيمدد


دتوعيلد التيريبدقبلدالرحيلالدد
ش  زن غلل أن ب صل  زنل  سعفار إ  إإتاق امدايزنني ال     ةو ظن يف اجج   م اظلم العملل ام- 28


النظل األي اف بنابم  زناس م لزنش   علد ا  ع  حقدتل   دي  االبةاتفلم ظعل  تل ظط ت لدج  
(. 33امللاق  ) ى ظااإسللا ا ظبللديفةل  ظكلل ل  حقللدتل  ظال  ا للا    ديلل  تللدا ني الللنظل األخلل


 :ظثمو  أن بشمل ه   ال دعفم  ا  لل
  ظب بف اب ؛زن   علد ا  ع  م ل  أ دان العمل ام (أ) 
 ؛م علد ا  أساسفم ع  األي  القا د فم ظاي م ال ط فمش الديين  زنلا ظعرب الديزنف ( ) 
 : علد ا  ظأفواإ أساسفم خبتدص  ا  لل ( ) 


 م باجج  ؛ال سدو ظالن دن ام تل '1'


اججلل   علللى ا فللا  األسلل  مش  ثللل اال ةتللالش ظا للم يف  ظ يفللاإاجلدا لل  األسلل  م  '2'
 ال  اإا  األس  م أظ العدق ش ظا مل أيفزناء العملش ظأ دإ أخ ى؛


 . خاإ  بلن امزنش زن  امصاي  األخ ى ام تلم بالعمل ام '3'
ا اللنظل األيل اف عللى ش بشلجَّ زنل  اجج   م اظلم العمل ام ت إظاظخبتدص العمال ال    - 22


ظثموللل  إعلللناق هللل ا ال لللنإ   . لل لللنإ   ظال دعفلللم ت لللل ال حفلللل بشلللول أكلللرب إعلللناق بللل ا   بلللنق 
فني املللللاي    ظأسلللل ه  ظظكللللاال  زنلللل لبال شللللاظإ  للللا امزن مللللا  غللللم ا ود فللللم امعزنفللللم ظالعمللللال ام


 :ه ا ال نإ    من  ظامديفدا يفاش ظثمو  أن  شملال ديف  امع
 على ال لداء  شمل األي  النظلفم ظالديزنفم العا ل قدالل ع      تا  ر  ار  ق إ  (أ) 


 ظ   صنو االبةاتفم   يعار؛
  علللم جبدا لل  أساسللفم  للل  تللا دن بلللن العملللل العا لللل ظاي للا  ار مع فللم بديفللل ( ) 


 ظيفقاف  ؛
اككللللللاء الللللللدعلش  شللللللمل تضللللللا ا اججلللللل   ظيلللللل ظف العمللللللل ظالضللللللمان  ار بلللللنإ   ( ) 


ظاللللللن دن ظال مد لللللل ظال سلللللدو ام تللللللم بالعملللللل ظامع فلللللم األساسلللللفم ب سلللللالف  ب لللللد م  االي ملللللاعل
 امزنااعا  ظُسُ ل اجلرب؛


 امع فم امالفم  ا  شمل  علد ا  ع  ال حد    ظمططا  االقخاإ؛ (ق) 
 للللللا  شللللللمل  ش علد للللللا  االبتللللللال ام علقللللللم بام للللللاعن  يف حللللللاال  الطللللللداإئ (ه) 


 ما  امل ما امن  امص تم يف بلنان العمل؛ال ةاإا  ظالقزنتلفا  ظ زن 
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غم كل   ل  امعلد لا  ال ا لم بشل ن اجلدا ل  اللدي ل فم ظال ل  م ظالتلحم  (ظ) 
 . عملفم اجج   ب كمللا على ا  ناقظتضا ا حقدا اا  ان ظ قاط ام اعن  


  ت لللل ظحفثملللا كلللان  زناسللل ارش ثموللل  أن بلللنع  اللللنظل األيللل اف أ ضلللار بلللنإ   امللللاي  - 31
 :ال حفل    خ ل بقنمي  ا  لل


  فئم لغد م أساسفم؛ (أ) 
 للا  شللمل املللاإا  الديفةفللم ال ئف للفم  شبللنإ   علللى أ للدان بللنق   لل  العمللل ( ) 


 حفثما كان  زناس ار؛
 .بديف  خاص بثقافم بلن امقتن ( ) 


دالتعا ندبيندالي لدد
ظلفم علللل  بزن للللف  ظإىلللللن عملفللللا ب قاسلللل  قظل امزنشلللل  ظقظل الع للللدإ ظقظل العمللللل ام للللؤ - 31


 . اال  نا  ظال ديف 
ا قظل امزنشللل  عللللى ال علللاظن يف ام لللائل شلللجَّ ش بُ 62ظ 61ظمتشلللفار  لللا أحولللاو املللاقبني - 32
 :ال الفم


ب اعلل ا ايلم إ  ا ما لمش  لا يف كلل  االبةاتلا  ظيا أي  ظابةاتا  تلةافم  (أ) 
  النظل؛  عنق  األي اف امرب م بنيئفم ظ ااتلفمفم ظالثزنا


اسلل صناو عقللدق عمللل  دكيفللم ظ دحللن  ظ ل  للم ب ضللم  تلل ظيار عاقلللم ظبا للم  ( ) 
   ته ل أيل   القلا دن يف بللنان امزنشل   -ظ زنة   بالةعل  -ظظايحم ظ عا م عمل تابلم لا ةاك 


فني امللللاي    زنللل لظهللل   العقلللدق الزنمدكيفلللمش إ  يا للل  ارلللن ا  اللللا ب لللفح للعملللال ام. ظالعملللل
دل علللللى امشللللدإ  ظال ديفلللل  أظ بقللللنمي الشللللواظى ثمولللل  أ ضللللار أن بُللللن   بتللللدإ   ةفللللن  يف ا تلللل


 االبةاتا  الثزنائفم ظ  عنق  األي اف امرب م بني بلنان امزنش  ظبلنان العمل؛
 ظتضلا افني امللاي    ظالعماللم زن لااب غ امزن    ظالعاو ع  بنفقا  العمال ام ( ) 


 .الربا   ظ  ائل إتا م العنل ا   ا قدا ظال نإ   ظغمه


د كاالتدالتوظيفدد
 ظ  ات لمش أن بقلدو عللى حنلد فعلال ب زن لف  66جي  على النظل األيل افش ي قلار للملاق  - 33


 .فنيزن لمساس   العمل ظظكاال  ال ديف  ظالدسطاء اآلخ    لضمان احرتا ل  حقدا العمال ام
يف فني املللاي   ش سللداءر زنلل لال ام قللل العمللجمللال يف  العا لللمظجيلل  أن  ضللا الدكللاال  - 31


ظثمول  . بلنان امزنش  أو الع دإ أو العمالمش للرتخف  ظامدافقم ظاات اف    ت ل ال لطا  العا م
 :النظلم    الرتبف ا  ال الفمل زن ف  إمسفم ظ  ا فم ظتةافم ظخايعم أتواالر كل    ص  أن 
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 ؛ظال جن ن النظإي االع ماق شمل عملفا  تن الرتخف   ا  (أ) 
 ال ىلن ظال ة فب ظال قفف ؛ ( ) 
 العقدبا  ظاجل اءا ؛ ( ) 
    ال  جفل ظااب غش  ا ففلا التلفغ الشل وفم ام احلم لعا لم الزنلا  ب للدلم  (ق) 


 .ظعلى  طاا ظاساش  ا اه ماو خاص بالشواظى ظامزنااعا  الا  ودن العمال ي فار ففلا
فني امللاي    زنل لبلنق  ب عللم  قلدا العملال ام  علا ميل اف ظ زن غل أن بضا اللنظل األ- 32


ظثمولل  أن بديللا بللل  . ظالقداعللنب قفللن ب للل  امعللا م  شللاط الدكللاال  الللا ال ظتلل  ظأن بوةللل 
علللى حنلد  ةفللن يف إيلاإ  شللاظإا   لا  زن مللا  العملال املللاي    كا لا ظامزن مللا  غللم امعلا م 


 .    ظ زن ما  العمال ظأىلحا  العملا ود فم امعزنفم بالعمال املاي
ظعلل ظ  علللى كللل ش ُبشللجا الللنظل األيلل اف علللى اع مللاق  للنظ ا  لقداعللن ال لللدل يف - 36
فني املللاي   ش بشللمل تداعللن بللنق  بللزن   ال سللدو ظام للالغ امصتللد م زنلل لالعمللال اماسلل صناو جمللال 


ظ زن غللل أن ا لل  . داعللنظأن بللزن  علللى يلل اءا  ظعقدبللا   زناسلل م ا ةللاك بللل  الق ش لل  ال ظابلل 
 لا ففللا ام لالغ امصتلد م  ل   شاللا  لنفعلا العملال امللاي ظناالسل صناو النظل األي اف إسلدو 


 . ال ظاب 


دشر طدالعملدد
فني املللاي    يللم  اايللاإ األظسللا للعمللل ال ئللم زنلل ل زن غللل ال تللني  قللدا العمللال ام- 37


أن ال شللل  عا  الديزنفلللم  زن غلللل أن بلللزن   العملللل  ظيف هللل ا التلللنقش بللل ى اللجزنلللم. فنيزنللل لللعملللال ام
فني    دى ا ما م كاب  ال ي   م ا ب  غلمه   ل  زن ل بزن فمار  زناس ار لضمان مت ا العمال امزن  ام


 .(8)العمال
ظبزنلاءر علفل ش  زن غللل بدسلفا  طللاا محا لم العملال يف القللا دن اللديين  فللث بشلمل العمللال - 38
ما لللم عللللى تلللنو ام لللاظا   لللا غلللمه   ديللل  القلللا دنش  لللا يف كلللل  فني لضلللمان متللل عل  با زنللل لام


ظسلللاعا  العمللل ظأ لللاو ال احللم ظا   لللم الزنقابفللم ظالضلللمان ام علقللم با لللن األقظ لةيللدإ األحوللاو 
االي ملللاعل ففملللا   تلللل بللل  دإ  زنللللا األ د لللم ظحقلللدا امعاتلللا  ظال للل  ني التلللحلش إيلللافم إ  


ظيف هللل ا التلللنقش  زن غلللل أن   م لللا العملللال . زنللل  عملللل اماألحولللاو األخللل ى اراىللللم ب للل ظف ال
بقللللل   اعللللا ر علللل  امعا لللللم الللللا بزنط للللم علللللى إعا للللا قظلللللم العمللللل  الفللللدن املللللاي ظن  عا لللللم زن لام
 (.22 اماق )


فني امللاي    يف ح  لم ال زنقلل ظااتا لمش ظكلل  زنل لظ زن غل أن امل النظل حم العمال ام- 32
خلللاإ   زنللل ل ةللل ض عللللفل  العلللفب  لللا أىللللحا  عمللللل  أظ ال قلللاء يف ام البُ لللُ ل  زنللللا يلللمان أ


__________ 


ا قدا بل امعزنفلم لجزنلمالالتلاقإ عل  ( 2112)18 ل  ال علفلم العلاو إتل   11ب ماتى ه   ال دىللفم  لا الةقل    (8)
 .الثقاففم ظام علم با م يف العملاالت تاق م ظاالي ماعفم ظ 
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فني املللاي    زنلل لظ زن غللل أن بوةللل الللنظل أ ضللار اح ةللال العمللال ام(. 32امللاق  )أظتللا  العمللل 
ظعللل ظ  عللللى كلللل ش  زن غلللل أن ب صللل  اللللنظل مجفلللا ال لللنابم (. 21املللاق  )بديفلللائم ال لللة  ظاجد لللم 


 عمللل ر  عرتفلللار بللل  ظالعملللال زنللل  لعقلفلللا   فلللث  غلللنظ العملللل امال ا لللم يف سللل فل بشلللجفا بغفلللم ا
 .  ا ففلا حقدا العمل  م عدن  قدا أساسفمش  عرتفار يف   فدن عماالر زن لام


فني املللاي    علللى تلل ظط زنلل لظبشللجا الللنظل األيلل اف علللى يللمان حتللدل العمللال ام- 11
   ظسلاعا  عمللل  ظأيلدإه  ظأ لاو بال حن لن ظاي لا ظب ني و دبم بلغم  ةلمد ا ظ عمل ظايحم 


ظعلللى . إاحلل ل  ظغللم كللل   لل  تلل ظط العمللل يف عقللدق حلل   ظ زنتللةم ظا للى  للدافق ل  الوا لللم
 .ظي  ارتدصش ثمو  أن بزن   النظل يف ظيا أحواو  دكيفم أظ  دحن  ج ا الغ ض


إىلللللن ظ زن غللللل أن ُبضللللم  الللللنظل األيلللل اف بشلللل  عا ا الديزنفللللم أحوا للللار ب علللللم ب لفللللا  - 11
فني املاي    ظأن بع ا خن ا  بة فب العملل  فلث بقلدو يفل ا ال ىللن زن لي ظف عمل العمال ام


 .ظب لقى الشواظى ام علقم باال  لاكا  ام عد م ظاقم ففلا ظبعاجللا


دالضمانداالجتماعيد الخيماتدالصحيلدد
اسلل حقاتا   فني املللاي    علللىزنلل ل زن غللل أن بوةللل الللنظل األيلل اف حتللدل العمللال ام- 12


 (.27اماق  )الضمان االي ماعل ح ىلار على  عا ل ل  كما  عا ل ال عا ا 
ع لايدن فني امللاي    أ لم عزنا لم ي فلم زنل لظ زن غل أن بوةل اللنظل بلقلل مجفلا العملال ام- 13
ظ زن غل إ  ء (. 28اماق  )ال ثمو  ع ي   بتح ل  ي إبتدإ  عايلم ل ةاقي أن  لحم إلفلا 


فللا  املللاي ا  يف ظيللا غللم   للا لش اللل ً  لل ققن يللعةار بتللةم زن لص للعللا    اماه مللاو خللا
خاىللللم أيفزنلللاء ا مللللش إك عجمللل  يف الغالللل  عللل  االبتلللال خبلللن ا  التلللحم العا لللم خدفلللار  للل  


بطللل  الللنظل إ  امؤس للا  العا للم لل عا للم التللحفم أن بزنقللل إ  سلللطا   الظ زن غللل أ. الرتحفللل
 . الزن ا ل أظ غم الزن ا ل للم  ض اجج   بفا ا  ع  الديا


فني امللللاي    ا لللائ    لديفلللائم أظ يف ظيلللا زنللل لظ زن غلللل أن بوةلللل اللللنظل مت لللا العملللال ام- 11
  للا ل بام للاظا  يف امعا لللم  للا إعا للا قظلللم العمللل ففمللا   تللل بارللن ا  االي ماعفللم ظالتللحفم 


 ا ا  النظل  دي   عاهلنا  قظلفلم ظع ظ  على كل ش ب كِّ  اللجزنم بال )).  ه()1)13اماق  )
سلفما العللن اللنظ  ارلاص بلا قدا االت تلاق م ظاالي ماعفلم  الإئف فم أخ ى  قلدا اا  لانش 


ظالثقاففللللمش با للللاك ال للللنابم امزناسلللل م يف سلللل فل أن بوةللللل جلمفللللا األتللللصاص ارايللللعني لدال  لللللاش 
  التللحم ال ن فللم ظالعقلفللم بتلل ف الزن لل  علل  ظيللعل  يف اججلل  ش أعلللى   لل دى ثمولل  بلدغلل   لل


 . (9)ظال عا م ظارن ا  ظالعزنا م الط فم عزنن ام ض
__________ 


امعزنفللم لجزنللم الفومللا بللربا  . 12ا  لل  العلللن الللنظ  ارللاص بللا قدا االت تللاق م ظاالي ماعفللم ظالثقاففللمش امللاق   (9)
بشلل ن عللنو ال مففلل  يف ا قللدا ( 2112)21لثقاففللم يف بعلفقلللا العللاو إتلل  ا قدا االت تللاق م ظاالي ماعفللم ظابلل


علللللى اجلمفللللا  لللل  فللللفل  غللللم "م ظالثقاففللللمش بط للللم ا قللللدا امزنتللللدص علفلللللا يف العلللللن االت تللللاق م ظاالي ماعفلللل
امللدايزننيش كللال يئني ظيللال  اللجللدء ظاألتللصاص عللنثمل اجلزن للفم ظالعمللال املللاي    ظيللحا ا االجتللاإ الللنظ ش 
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دحقدالتنظيمدمندأجلدالمفا ضلدالجماعيلد الحمايلدد
فني امللاي    زن لإن حم ال زن ف  ظامشاإكم يف امةاظيم اجلماعفم أساسل ل ع م العمال ام- 12


( 11ظ 26اماقبلللان )الزنقابلللا    للل  خللل ل خاىللللمظ عللل  اح فايلللا   ظقفلللاعل  عللل  حقلللدتل ش 
 .ظ زن ما  العمال


فني زنلللل لسللللفما بلللللنان عمللللل العمللللال ام الظ زن غللللل أن بعللللرتف تللللدا ني الللللنظل األيلللل افش - 16
امللللاي   ش  لللم هلللؤالء يف بشلللوفل  زن ملللا  ظاال ضلللماو إلفللللا بتللل ف الزن للل  عللل  ظيلللعل  يف 


 . ظ زن غل أ ضا بشجفا ال زن ف  ال اً(. 26اماق  )اجج   
فني امللاي     علد لا  عل  اجلمعفلا  زن لظبشجا النظل األي اف على ب ظ ن العمال ام- 17


 . ن زنم امزنش  ظالعمل/امص تم الا ثمو  أن ب اعنه  يف بلن


دحريلدالييندأ دالمعتقيد حريلدالتعبيردد
يف فني امللاي    زنل ل زن غل أن ب ص  النظل األي اف بنابم فعالم لضمان ح  م العملال ام- 18


ااإسللم الللن   أظ امع قللن اللل ي   اإظ لل ش ظكلل ل  حلل   ل  يف ال ع للم علل   إائللل  بتللةم ف ق للم أظ 
 عللا م قظلفللم أخللل ى االبةاتفلللم ظ  لل   13ظ 12مجاعفللم ظيف سللفاا عللاو ظخلللاصش ي قللار للمللاقبني 


 (.13ظ 12اماقبان ) قدا اا  ان 


دالوصولدإلىدالعياللد سبلداالنتصافدد
فني امللللاي    إ   لفلللا  إفلللا زنللل لقظل العملللل ظىللللدل مجفلللا العملللال ام زن غلللل أن بوةلللل - 12


ظ زن غلل أن بوةلل (. 83ظاملاق   18 ل  املاق   1الةق   )الشواظى ام علقم با  لاكا  حقدتل  
اللنظل األيلل اف ال حقفلم يف هلل   الشلواظى علللى الزنحللد امزناسل  ظيف غضللدن فلرت  ا زنفللم  عقدلللم 


ظبف مار للدىلدل إ   لفا  اجلربش ثمو  أن بقدو النظل . امزن لوني ظبدتفا العقدبا  امزناس م على
 أ ضلار  ظ زن غل أن بوةلل اللنظل األيل اف. فنيزن لاألي اف  ث ر ب عفني أ ني   ا،  عين بالعمال ام


فني امللللاي    عللللى اجللللرب ظاال  تلللاف القلللا د فني يف حلللال ا  للللال زنللل لإ وا فلللم حتلللدل العملللال ام
حا  العمللل الللل      م علللدن با تللا م النبلد اسلللفم  ديلل  ابةاتفلللم فففزنلللا حقللدتل   للل  ت للل أىلللل


 .بش ن الع تا  النبلد اسفم
ل إ  العنالللم ظسلل ل لللفني املللاي    الةعزنلل لمجفللا العمللال امظح ىلللار علللى يللمان ظىلللدل - 21


 الدىلللدل إ  ا للاك  ظغللم كللل   لل جللؤالء العمللال  زن غللل أن   للاذ   ش بلل ى اللجزنللم أ للاال  تللاف
ظن ىن جل  ا تلدل عللى  ل ظى  ؤتلت  لجلؤ اآللفا  القضائفم قظن خلدف  ل  الرتحفللش ظأن    ل
ظبشللجا الللنظل األيلل اف علللى الزن لل  يف . إلفلل  عزنللن ا ايللم فلل اإار  لل  يلل ظف عملللل  االسلل غ لفم


كملا . فني امللاي   زنل لاع ماق إي اءا  تا د فلم سل  عم أظ  قفلن  ا زنفلار معاجللم تلواظى العملال ام
__________ 


ء علللى مجفللا أتللوال ظا  لل  أ ضللار جلزنللم القضللا(. 31الةقلل   " )بغللض الزن لل  علل  ام كلل  القللا د  ظالديفللائم القا د فللم
 .بش ن ال مفف  ين غم امدايزنني( 2111)31ال مفف  العزنت يش ال علفم العاو إت  
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جا علللى إبلل او ابةاتللا  يفزنائفللم بوةللل يفللا للملللاي    العائللن   إ  بلللن  زنشللئل  الدىلللدل إ  بشلل
العناللللم يف بللللن العمللللش  لللا  شلللمل الللل  ل   للل  ااسلللاء  ظامطال لللم بلللاأليدإ ظاالسللل حقاتا  غلللم 


 . امنفدعم


دالحصولدعلىد ض دنظاميدفيدالهجرةدد
ظاالجتللاإ بال شلل ش  زن غللل أن بوةللل الللنظل  سللعفار إ   زنللا اججلل   غللم الزن ا فللم ظال ل  لل - 21


فني املللللاي    إ  تزنللللدا  اججلللل   الزن ا فللللم علللللى أسللللا  الطللللل  زنلللل لاأليلللل اف ظىلللللدل العمللللال ام
 (.68اماق  )ا قفقل 


ظ زن غللللل أن ب صلللل  الللللنظل األيلللل اف بللللنابم  زناسلللل م يف سلللل فل ال تللللني  الللللم الضللللع  - 22
سلفما الزن لاء ظاأليةلال  ال ش  للديفلائم ظن غلم ا لائ  فلدن امللايزن لالشن ن الا  عفشلا العملال ام


ظعلللى ظيلل  ارتللدصش  زن غللل أن بزن لل  الللنظل األيلل اف يف اع مللاق سفاسللا ش  للا  شللمل .  للزنل 
أظ  عاجلللم ا للاال  الللا  وللدن ففلللا العمللال جتزنلل  بلل ا   ل  للد م األظيللان يف اججلل  ش  لل  أيللل 


 (. 62اماق  ) ت حدا يف ظيا غم   ا ل فدن املاي ظن ب  ظيفائم أظ  ع يني ألن زن لام
فني امللللاي     شللل ظيار زنللل لظ زن غلللل أن ب ةلللاقى اللللنظل األيللل اف يعلللل ظيلللا العملللال ام- 23


قفِّللن علللى أي ب بفلل   لل  هلل ا الق فللل ثمولل  أن  ب عا للم أظ ظىلللا م ىلللاح  عمللل بللنقش كللل  أن 
  للللن بع يللللل  ل سلللل غ ل ظ ( 32امللللاق  )فني املللللاي    زنلللل لحنللللد  ةلللل ط ح  للللم بزنقللللل العمللللال ام


 (.11اماق  )يف كل  العمل الق  ي أظ ال ص    ظااساء ش  ا


داحترامد حيةداألسرةدد
فني زنللل ل زن غلللل أن ب صللل  اللللنظل األيللل اف بلللنابم  زناسللل م  ما لللم ظحلللن  أسللل  العملللال ام- 21


 ظعلللى ظيلل  ارتللدصش  زن غللل أن ب للاذ(. 11 لل  امللاق   1الةقلل   )املللاي    يف ظيللا   للا ل 
فني املللاي    فلل ص  عقدلللم ل بتللال ب سلل ه  ظال زنقللل ألسلل ا  أسلل  مش  للا يف كللل  زنلل لام للعمللال


فلل ص ال داىلللل  للا أفلل اق األسلل   ال للاتني يف بلللن امزنشلل ش ظال للة  للمشللاإكم يف امزناسلل ا  العائلفللم 
اظا  ظاألبزنلاء يف املاي    امغرتبني فرتا  يد للم ان لنارش ا لاإ  األ ظيف حالمال ئف فم  ثل اجلزنائ ش 


ظ زن غللل أن بوةلل الللنظل األيل اف ال لماذ لةيةللال امزنةتللني علل  أحلن الدالللن   . بللنان أخل ى
 .أظ كلفلما بال قاء على ابتال   ات  ظ زن     علما


ظعلل ظ  علللى كللل ش  زن غللل أن ب صلل  الللنظل األيلل اف بللنابم  زناسلل م ففمللا   علللم بالعمللال - 22
 للللل   2الةقللللل   )  لللللا ل ل ف لللللم مجلللللا أللللللل  بللللل اظايل  ظأبزنلللللائل  فني امللللللاي    يف ظيلللللا زنللللل لام


ظيف حلال ظفلا  عا لل  للاي  يف ظيلا   لا ل أظ الطل ا  زنل ش  زن غلل أن بزن ل  اللنظل (. 11 اماق 
 (.21اماق  )األي اف بعني العط  يف  زنح أف اق أس   كل  العا ل املاي  إك ار بال قاء ففلا 


دالتيابيردالحمايلدالخاصلدباألطفدد
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متشفار  ا ابةاتفم حقدا الطةل ظ ا التودل كا  التلم مزن ملم العملل النظلفلمش  زن غلل - 26
   يح أن  ودن ل  زن  أن بوةل النظل عنو تفاو األيةال املاي    ب ي  دن    أ دان العمل ام


بللللل يفم خطللللل  أظ يلللللاإ عللللللى ىللللللح ل  أظ  لللللده  ال لللللن  أظ العقللللللل أظ ال ظحلللللل أظ الزنة لللللل أظ 
ظ زن غل أن مت زنا النظل ع  اع ماق سفاسا  ب  ل إ  اسل صناو األيةلال امللاي    . علاالي ما


 . زن  يف العمل ام
ظبوةللل الللنظل األيلل اف حتللدل مجفللا األيةللال املللاي   ش بتلل ف الزن لل  علل  ظيللعل  - 27


ظا  يف ظعللى ال عللف  الثلا دي عللى أسلا  ام لا ظاال ا لليف اجج  ش على ال علف  االب لنائل امللا  
 اللل ي  قللدو بلل  زنلل   ع تللل العمللل ام الش كمللا بوةللل أ(31امللاق  )امعا لللم  للا إعا للا النظلللم امعزنفللم 


 طل  إ  امناإ  أن بزنقل إ  سلطا  اجج   بفا لا  عل  ظيلا  الظ زن غل أ. األيةال بعلفمل 
 .ال   ف  الزن ا ل أظ غم الزن ا ل


   فلدإ ظالق ل  بتل ف الزن ل  عل  ظيلا ظاللن ل  يف فني امللاي  زن لظ  جل أبزناء العمال ام- 28
ظ زن غللل أن ب صلل  الللنظل مجفللا ال للنابم . اججلل  ش ظثمزنحللدن تلللاقا  امللف ق ظغمهللا  لل  ظيفللائم اجد للم


 .(22اماق  )امزناس م لضمان عنو ح  ان األيةال    ا تدل على يزن فم 
مفف  لم اللا بزنول  أظ بقفلن حقلدا ظ زن غل أن بلغل النظل األي اف ال فاسلا  ظامماإسلا  ال - 22


 (.31ظ 28اماقبان )سفما حقل  يف التحم ظال علف   ال شفني املاي   زن لأبزناء العمال ام


دالمنظوردالجنسانيدد
الح لللت اللجزنلللم امعزنفلللم بالقضلللاء عللللى ال مففللل  يلللن امللل أ  أن ظيلللا امللللاي ا  اا لللا  - 61


إ  زنللا تزنلدا  اججل   ام ل صن م ظتطاعلا    ل  ع  ظيا امللاي    الل كدإ ففملا   تلل بل  د 
ظب للفمار . (10)جلا ظعدات للا ظ يفاإهلاالللداً   ع يل  االس صناو يف سدا العملل ظأتلوال ااسلاء  


فني   اء ظف فا ش ظ  اعلا ر للةقظاإ ال قلفن لم ظملا ب  ل  بل  سلدا العملل زن لبودن  ع   العمال ام
ىلعفن عامل ظل   فث الةق  ظهج   العملال يف     بق ف  يزن ا  ظل ةشل العزن  اجلزن ا  على


العا،ش  زن غل أن بن   النظل  زن لدإار يزن لا فار يف يلدقهلا ال ا فلم إ  فلل  امشلاكل اراىللم اللا 
 .عملفم اجج   يدال دايلزنلا ظأن بضا ُسُ  ر ل   تاف    ال مفف  اجلزن ا  ال ي   ع ي  ل  


دا للا اراىلللم جبللزن  بللنق ظالقفللدق ال مفف  للم امة ظيللم ظ زن غللل أن بلغللل الللنظل األيلل اف ام- 61
 1اماقبللان )علللى هجلل   الزن للاء علللى أسللا  العملل  أظ ا الللم ال ظيفللم أظ ا مللل أظ ظيللا األ د للم 


ش  ا يف كل  القفدق الا بشرتط    الزن اء ا تدل على  دافقم أاظايلل  أظ أظلفلاء أ لدإه  (7ظ
أظ األحولللاو اللللا متزنلللا العلللا    ( 8املللاق  )ل لللة   للل  الللل كدإ للحتلللدل عللللى يلللداا سلللة  أظ ل


فللا  امللللاي ا   لل  الللل ظا  ب يللال  للل  إعا لللا بلللن العملللل أظ  لل  امقفملللني ففلل  بتلللةم قائملللم زن لام
ظ زن غللل أن بلغللل الللنظل األيلل اف أ ضللار . ش أظ اللدل قظن بلل  ني سللو    لل قل جلل (11امللاق  )


__________ 


بشل ن العلا    امللاي ا ش ( 2118)26اللجزنم امعزنفم بالقضاء على ال مففل  يلن امل أ ش ال دىللفم العا لم إتل   (11)
 .2الةق   
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لم بةللمظ   قلل  امزناعللم ال شلل  مش  للا ففلللا بللل  الللا القللدا ني ظاللللدائح ظامماإسللا  ال مفف  للم ام تلل
ب لللة  عللل  فقلللنان ب تلللما  العملللل ب للل   الديلللا  للل  حفلللث ااىللللابم بةلللمظ   قللل  امزناعلللم 


فني املللللاي    للوشلللل  الطلللل ش  للللا يف كللللل  زنلللل لال شلللل  مش ظأن بوةللللل عللللنو خضللللدن العمللللال ام
يدعفلللم ظإهزنلللا  لللدافق ل   بتلللةم الالوشللل  عللل  ا ملللل أظ عللل  فلللمظ   قللل  امزناعلللم ال شللل  مش إ


 .ام  زنم 


دالسفاراتد القنصلياتدد
فني زنلللل ليف حللللني ب حمللللل قظل العمللللل ام للللؤظلفم ال ئف للللفم علللل  محا للللم حقللللدا العمللللال ام- 62


املاي   ش  زن غل أن بؤقي سةاإا  بلنان امزنش  ظتزنتلفا ا قظإار  شطار يف محا لم حقلدا إعا اهلا 
ظعللللى ظيللل  ارتلللدصش بشلللجا سلللةاإا  بللللنان امزنشللل   .فني  للللاي    زنللل لام للل صن ني كعملللال 


فني املاي    على القفلاوش بال زن لفم  لا سللطا  زن لظتزنتلفا ا امديدق  يف بلنان عمل العمال ام
 :بلن العملش باأل دإ ال الفم


 للا يف كللل  )أن بوةللل بللداف   للديةني  للنإبني بللنإ  ار   ئمللار ظ لفللا   زناسلل م  (أ) 
فني امللاي    ظ عاجل للا ب ل ل زن لل لقل الشواظى امقن م    العمال ام( ات  ارطدط اجابةفم ام 


  زنلا بدفم ام اعن  القا د فم؛
فني امللاي   ش زنل لأن بدف  امشدإ  ظبف   ا تدل عللى  ل ظى   ئل  للعملال ام ( ) 


 ال سفما الزن اء ظاأليةالش الةاإ      ي ظف اس صناو اس غ لفم؛
جتلف  ظيفائم ال لة  امؤت لم ظبل اك  العلدق  ل جزنل   ولد  العملال  أن ب  ن يف ( ) 
 فني املاي    امزنودبني يف ام يئ لةرتا  ا زنفم يد لم؛زن لام
فني زنللللل لأن ب لقللللى ظب لللللجل ظبزنقللللل امعلد لللللا  الللللا ثموللللل  أن بةفللللن العملللللال ام (ق) 


ا بلللنا   بعللن ظالللا ب علللم املللاي    يف بلللن العمللل ظالعمللال ال للاعني إ  اججلل   اللل    ،  غللاقإظ 
 :باأل دإ ال الفم


 ي ظف ال لن ظالعمل ا قفقفم؛ '1'
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مذكـرة متهيديـة


ع ميثاق األمـم املتحدة فـي 26 حزيران/يونيه 1945 يف سان فرانسيسكو يف ختام مؤمتر األمم املتحدة  وقِّ
اخلاص بنظام اهليئة الدولية، وأصبح نافذًا يف 24 ترشين األول/أكتوبر 1945. ويعترب النظام األسايس 


ملحكمة العـدل الدوليـة جزًءا متماًم للميثاق.


علـى  ُأدخلت  التي  التعـديالت   ،1963 األول/ديسمرب  كانون   17 يف  العامة  اجلمعيـة  اعتمدت  وقـد 
واعتمدت   .1965 آب/أغسطس   31 يف  نافـذة  أصبحـت  والتـي  امليثـاق،  مـن  و61  و27   23 املواد 
اجلمعية العامة يف 20 كانون األول/ديسمرب 1971، التعديل الالحق الذي ُأدخل عىل املادة 61، وأصبح 
نافذًا يف 24 أيلول/سبتمرب 1973. كام اعتمدت اجلمعية العامة يف 20 كانون األول/ديسمرب 1965، 


التعديل الذي ُأدخل عىل املادة 109، وأصبح نافذًا يف 12 حزيران/يونيه 1968.


ويقضـي تعديـل املادة 23 بزيـادة عدد أعضـاء جملس األمن من أحد عرش عضوًا إىل مخسة عرش عضوًا. 
لة عىل أن تصدر قرارات جملس األمن يف املسائل اإلجرائية بموافقة أصوات تسـعة  وتنص املادة 27 املعدَّ
أعضائه  من  تسـعة  أصـوات  بموافقة  األخـرى  املسائـل  كافـة  وفـي  السابق(،  يف  )سـبعة  أعضائه  من 


)سـبعة يف السابق(، يكون من بينها أصوات أعضاء جملس األمن الدائمني اخلمسة.


ويقيض تعديـل املادة 61، الذي أصبح نافذًا يف 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء املجلس 
االقتصادي واالجتامعي من ثامنية عرش عضوًا إىل سبعة وعرشين عضوًا. ويقيض التعديل الالحق للامدة 
نفسها، الذي أصبح نافذًا يف 24 أيلول/سبتمرب 1973، بزيادة عدد أعضاء املجلس من سبعة وعرشين 


إىل أربعة ومخسني عضوًا.


ويقيض تعديل املادة 109 املتعلق بالفقرة األوىل من تلك املادة بجواز عقد مؤمتر عام ألعضاء األمم املتحدة 
العامـة بأغلبيــة ثلثي أعضـائها  اللذيـن حتددمها اجلمعيــة  الزمـان واملكـان  امليثاق يف  النظر يف  إلعادة 
ا الفقرة الثالثـة مـن املـادة 109  وبموافقة أّي تســعة من أعضــاء جملـس األمن )ســبعة يف السابق(. أمَّ
التي تتناول مسألة النظر يف إمكانية الدعوة إىل عقد هـذا املؤمتـر خـالل الدورة العادية العارشة للجمعية 
أعضاء  من  سبعة  أي  “موافقة  إىل  إلشـارهتا  بالنســبة  وذلك  األصلية  صيغتهـا  يف  بقيـت  فقـد  العامة، 
جملس األمن” إذ سبق للجمعية العامة وجملس األمن أن اختذا إجراًء بشأن هذه الفقرة يف الدورة العادية 


العارشة عام 1955.
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نحن شـعوب األمـم املتحـدة
وقد آلينا عىل أنفسنا


أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب التي يف خالل جيل واحد جلبت عىل اإلنسانية مرتني أحزانًا 
يعجز عنها الوصف،


وأن نؤكد من جديد إيامننا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وَقْدره وبام للرجال والنساء واألمم 
كبريها وصغريها من حقوق متساوية،


وأن نبنيِّ األحوال التي يمكن يف ظلها حتقيق العدالة واحرتام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات وغريها 
من مصادر القانون الدويل،


وأن ندفع بالرقي االجتامعي ُقدمًا، وأن نرفع مستوى احلياة يف جٍو من احلرية أفسح،


ويف سبيل هذه الغايات اعتزمنا


أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معًا يف سالم وحسن جوار،


وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم واألمن الدويل،


املصلحة  املسلحة يف غري  القوة  ُتستخدم  أاّل  الالزمة هلـا  نة ورسم اخلطط  َـّ معي مبادئ  بقبولنا  نكفل  وأن 
املشرتكة،


وأن نستخدم األداة الدولية يف ترقية الشؤون االقتصادية واالجتامعية للشعوب مجيعها،


د جهودنا لتحقيـق هذه األغراض رنـا أن نوحِّ قد قـرَّ


موا وثائق  قدَّ الذين  فرانسيسكو  املجتمعني يف مدينة سان  يد مندوبيها  املختلفة عىل  فإن حكوماتنا  وهلذا 
التفويض املستوفية للرشائط، قد ارتضت ميثاق األمـم املتحـدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى 


“األمم املتحدة”.
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الفصل األول
يف مقاصد اهليئة ومبادئها


املادة 1


مقاصد األمم املتحدة هي:


ملنـع  الـة  الفعَّ املشرتكـة  التدابيـر  اهليئـة  تتخذ  الغاية  هلذه  وحتقيقًا  الدويل،  واألمن  السلم  حفظ   -  1
األسبـاب التي هتـدد السلـم وإلزالتهـا، وتقمع أعمـال العـدوان وغريهـا مـن وجـوه اإلخـالل 
بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقًا ملبادئ العدل والقانون الدويل، حلل املنازعات الدولية 


التي قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو لتسويتها.
بني  احلقوق  بالتسوية يف  يقيض  الذي  املبدأ  احرتام  أساس  األمم عىل  بني  الودية  العالقات  إنامء   -  2
لتعزيز  املالئمة  األخرى  التدابري  اختاذ  وكذلك  مصريها،  تقرير  منها  لكل  يكون  وبأن  الشعوب 


السلم العام.
واالجتامعيـة  االقتصاديـة  الصبغـة  ذات  الدولية  املسائل  حل  عىل  الدويل  التعاون  حتقيق   -  3
للنـاس  اإلنسان واحلريات األساسيـة  احتـرام حقـوق  تعزيـز  والثقـافيـة واإلنسانية، وعلـى 
بني  تفريق  وال  الدين  أو  اللغة  أو  اجلنس  بسبب  متييز  بال  إطالقًا  ذلك  عىل  والتشجيع  مجيعـًا، 


الرجال والنساء.
جعل هذه اهليئـة مرجعًا لتنسيـق أعمـال األمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات املشرتكة.  -  4


املادة 2


للمبادئ  املـادة األوىل وفقـًا  املذكـورة يف  املقاصـد  اهليئــة وأعضاؤهـا يف سعيهـا وراء  تعمـل 
اآلتية:


تقوم اهليئة عىل مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها.  -  1
لكـي يكفـل أعضـاء اهليئـة ألنفسهـم مجيعــًا احلقــوق واملــزايـا املرتتبــة عىل صفــة العضوية   -  2


يقومون يف ُحسن نيــة بااللتزامــات التي أخذوها عىل أنفسهم هبذا امليثاق.
يفـض مجيـع أعضـاء اهليئة منازعاهتم الدولية بالوسائل السلمية عىل وجه ال جيعل السلم واألمن   -  3


والعدل الدويل ُعرضة للخطر.
اســتخدامها  أو  القوة  باســتعامل  التهديد  الدولية عن  اهليئة مجيعًا يف عالقاهتم  أعضاء  يمتنع   -  4
ضـد سالمة األرايض أو االستقالل السيايس ألية دولة أو عىل أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد 


“األمم املتحدة”.
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م مجيع األعضاء كل ما يف وسعهم من عون إىل “األمم املتحدة” فـي أي عمـل تتخـذه وفق  يقدِّ  -  5
هذا امليثاق، كام يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ األمـم املتحـدة إزاءهـا عمـاًل مـن أعامل 


املنع أو القمع.
تقتضيـه ضـرورة  ما  بقدر  املبادئ  فيها عىل هذه  الدول غري األعضاء  أن تسري  اهليئة عىل  تعمل   -  6


حفظ السلم واألمن الدويل.
تكون من صميم  التي  الشؤون  تتدخل يف  أن  املتحدة”  “األمم  لـ  غ  ُيسوِّ ما  امليثاق  ليس يف هذا   -  7
السلطان الداخيل لدولة ما، وليس فيه ما يقتيض األعضاء أن يعرضوا مثل هـذه املسائـل ألن حتـل 


بحكـم هذا امليثاق، عىل أن هذا املبدأ ال خيّل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع.
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الفصل الثاين
يف العضوية


املادة 3


األعضاء األصليون لألمم املتحدة هم الدول التي اشرتكت يف مؤمتر األمم املتحدة لوضع نظام 
ق عليه طبقًا للامدة 110،  ع هذا امليثاق وتصدِّ اهليئة الدولية املنعقد يف سان فرانسيسكو، والتي توقِّ
الثاين/يناير  كانون  أول  يف  الصادر  املتحدة  األمم  ترصيح  قبل  من  عت  وقَّ التي  الدول  وكذلك 


ق عليه. ع هذا امليثاق وتصدِّ 1942، وتوقِّ


املادة 4


العضوية يف “األمم املتحدة” مباحة جلميع الدول األخـرى املحبـة للسـالم، والتـي تأخـذ نفسها   -  1
االلتزامات  هذه  تنفيذ  عىل  قادرة  أهنا  اهليئة  ترى  والتي  امليثاق،  هذا  يتضمنها  التي  بااللتزامات 


وراغبة فيه.
قبـول أيـة دولة من هذه الدول يف عضوية “األمم املتحدة” يتم بقرار من اجلمعية العامة بناًء عىل   -  2


توصية جملس األمن.


املادة 5


جيـوز للجمعية العامـة أن توقف أي عضو اختذ جملس األمن ِقـَبـله عماًل من أعامل املنع أو القمع، 
عن مبارشة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناًء عىل توصية جملس األمن، وملجلس األمن 


أن يرّد هلذا العضو مبارشة تلك احلقوق واملزايا.


املادة 6


إذا أمعن عضو من أعضاء “األمم املتحدة” يف انتهاك مبادئ امليثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله 
من اهليئة بناًء عىل توصية جملس األمن.
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الفصل الثالث
يف فروع اهليئة


املادة 7


ُتنشأ اهليئات اآلتية فروعًا رئيسية لألمم املتحدة: مجعيـة عامـة، جملـس أمـن، جملـس اقتصادي   -  1
واجتامعـي، جملس وصاية، حمكمة عدل دوليـة، أمانة.


جيوز أن ُينشأ وفقًا ألحكام هذا امليثاق ما ُيرى رضورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى.  -  2


املادة 8


بأيـة  لالشـرتاك  والنسـاء  الرجال  اختيار  جواز  هبا  حتّد  قيودًا  املتحدة”  “األمم  تفـرض  ال 
صفـة وعىل وجه املساواة يف فروعها الرئيسية والثانوية.
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الفصل الرابع
يف اجلمعية العامة


تأليفهـا
املادة 9


تتألـف اجلمعيــة العامة من مجيع أعضاء “األمم املتحدة”.  -  1


ال جيوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من مخسة مندوبني يف اجلمعية العامة.  -  2


يف وظائف اجلمعية وسلطاهتا
املادة 10


للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل يف نطاق هذا امليثاق أو يتصل بسلطات فرع من 
الفروع املنصـوص عليها فيه أو وظائفه، كام أن هلا فيام عدا ما ُنص عليه يف املادة 12 أن تويص 


أعضاء اهليئة أو جملس األمن أو كليهام بام تراه يف تلك املسائل واألمور.


املادة 11


الـدويل ويـدخل  العامة للتعاون فـي حفظ السلم واألمـن  املبادئ  العامة أن تنظر يف  للجمعية   -  1
يف ذلك املبادئ املتعلقة بنـزع السالح وتنظيم التسليح، كام أن هلا أن تقدم توصياهتا بصدد هذه 


املبادئ إىل األعضاء أو إىل جملس األمن أو إىل كليهام.
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة تكون هلا صلة بحفظ السلم واألمن الدويل يرفعها إليها أي   -  2
عضو من أعضاء “األمم املتحدة”، أو جملس األمن، أو دولة ليست من أعضــائها وفقـًا ألحكام 
م توصياهتا  الفقرة الثـانية من املادة 35، وهلا - فيام عدا ما تنص عليه املادة الثانية عرشة - أن تقدِّ
أو لكليهام معًا. وكل  أو ملجلس األمن  الشأن  الدول صاحبة  أو  للدولـة  املسائـل  بصـدد هـذه 
م ذكـره يكـون مـن الضـروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن حتيلها اجلمعية العامة  مسألة مما تقدَّ


عىل جملس األمن قبل بحثها أو بعده.
ض السلم واألمن  للجمعية العامة أن تسرتعي نظر جملس األمن إىل األحوال التي حيتمل أن تعرِّ  -  3


الدويل للخطر.
ال حتّد سلطات اجلمعية العامة املبيَّنة يف هذه املادة من عموم مدى املادة العارشة.  -  4
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املادة 12


فليس  امليثاق،  يف  ُرسمت  التي  الوظائف  ما  موقف  أو  نزاع  بصدد  األمن  جملس  يبارش  عندما   -  1
م أية توصية يف شأن هذا النـزاع أو املوقف إالَّ إذا طلب ذلك منها جملس  للجمعية العامة أن تقدِّ


األمن.
انعقادها  أدوار  العامة يف كل دور من  العـام - بموافقة جملس األمـن - اجلمعية  خُيطر األميـن   -  2
بكل املسائل املتصلة بحفظ السلم واألمن الدويل التي تكـون حمـل نظر جملس األمـن، كذلـك 
“األمم املتحدة” إذا مل تكن اجلمعية العامة يف دور انعقادها، بفراغ  خُيطرهــا أو خُيطــر أعضاء 


جملس األمن من نظر تلك املسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.


املادة 13


تنشئ اجلمعية العامة دراسات وتشري بتوصيات بقصد:  -  1
الدويل  للقانون  املطرد  التقّدم  وتشجيع  السيايس  امليدان  يف  الدويل  التعـاون  إنامء  )أ( 


وتدوينه؛
والتعليميـة  والثقافيـة  واالجتامعيـة  االقتصادية  امليادين  يف  الدويل  التعاون  إنمـاء  )ب( 
والصحيـة، واإلعانـة علـى حتقيـق حقـوق اإلنسان واحلريات األســاسية للنـاس كافة 


بال متييز بينهم يف اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء.
تبعات اجلمعية العامة ووظائفها وسلطاهتا األخرى فيام خيتص باملسائل الواردة يف الفقرة السابقة   -  2


1 )ب( مبيَّنة يف الفصلني التاسع والعارش من هذا امليثاق.


املادة 14


مع مراعاة أحكام املادة الثانية عرشة، للجمعية العامة أن تويص باختاذ التدابري لتسوية أي موقف، 
ر  مهـام يكن منشؤه، تسوية ســلمية متى رأت أن هـذا املوقف قد يرض بالرفاهيـة العـامة أو يعكِّ
صفو العالقات الودية بني األمم، ويدخل يف ذلك املواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا امليثاق 


حة ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها. املوضِّ


املادة 15


تتلقى اجلمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من جملس األمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه   -  1
واألمن  السلم  حلفظ  اختذها  أو  رها  قرَّ قد  األمن  جملس  يكون  التي  التدابري  عن  بيانًا  التقارير 


الدويل.
تتلقى اجلمعية العامة تقارير من الفروع األخرى لألمم املتحدة وتنظر فيها.  -  2
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املادة 16


تبارش اجلمعية العامة الوظائف التي ُرسمت هلا بمقتىض الفصلني الثاين عرش والثالث عرش فيام 
املـواقع  الـوصاية بشـأن  اتفاقات  الدولية، ويدخل يف ذلك املصادقة عىل  بنظام الوصاية  يتعلق 


التـي ال تعتبـر أهنا مواقع اسرتاتيجية.


املادة 17


ق عليها. تنظر اجلمعية العامة يف ميزانية اهليئة وتصدِّ  -  1
رها اجلمعية العامة. يتحمل األعضاء نفقات اهليئة حسب األنصبة التي تقرِّ  -  2


املشار  املتخصصة  الوكاالت  مع  بامليزانية  متعلقة  أو  مالية  ترتيبات  أية  يف  العامة  اجلمعية  تنظر   -  3
م هلا  ق عليهـا وتـدرس امليزانيات اإلدارية لتلك الوكاالت لكي تقدِّ إليها فـي املـادة 57 وتصدِّ


توصياهتا.


التصويت
املادة 18


يكون لكل عضو يف “األمم املتحدة” صوت واحد يف اجلمعية العامة.  -  1
يف  املشرتكني  احلارضين  األعضاء  ثلثي  بأغلبية  اهلامة  املسائل  يف  قراراهتا  العامة  اجلمعية  ُتصدر   -  2
وانتخاب  الدويل،  واألمن  السلم  بحفظ  اخلاصة  التوصيات  املسائل:  هذه  وتشمل  التصويت. 
واالجتامعـي،  االقتصادي  املجلس  أعضاء  وانتخاب  الـدائمني،  غري  األمن  جملس  أعضاء 
وانتخاب أعضاء جملس الوصاية وفقًا حلكم الفقرة األوىل 1 )ج( من املادة 86، وقبول أعضاء 
املتحدة”، ووقف األعضـاء عـن مباشـرة حقـوق العضوية والتمتع بمزاياها،  “األمم  ُجدد يف 


وفصل األعضاء، واملسائل املتعلقة بسري نظام الوصاية، واملسائل اخلاصة بامليزانية.
القرارات يف املسائل األخرى - ويدخل يف ذلك حتديد طوائف املسائل اإلضافية التي تتطلب يف   -  3


إقرارها أغلبية الثلثني - تصدر بأغلبية األعضاء احلارضين املشرتكني يف التصويت.


املادة 19


ال يكـون لعضـو األمـم املتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشرتاكاته املالية يف اهليئة حق التصويت يف 
اجلمعية العامة إذا كان املتأخر عليه مساويًا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليه يف السنتني الكاملتني 
السابقتني أو زائدًا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح هلذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت 


بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال ِقَبل للعضو هبا.
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اإلجراءات
املادة 20


جتتمع اجلمعية العامة يف أدوار انعقاد عادية ويف أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه 
احلاجة. ويقوم بالدعوة إىل أدوار االنعقاد اخلاصة األمني العام بناًء عىل طلـب جملـس األمـن أو 


أغلبيـة أعضـاء “األمم املتحدة”.


املادة 21


تضع اجلمعية العامة الئحة إجراءاهتا، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.


املادة 22


للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه رضوريًا للقيام بوظائفها.
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الفصل اخلامس
يف جملس األمن


تأليفـه
املادة 23


يتألـف جملـس األمـن من مخسة عرش عضوًا من األمم املتحدة، وتكون مجهورية الصني، وفرنسا،   -  1
وآيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  واململكة  السـوفياتية،  االشتـراكية  اجلمهوريـات  واحتـاد 
الشاملية، والواليات املتحدة األمريكية أعضاًء دائمني فيه. وتنتخب اجلمعية العامة عرشة أعضاء 
آخرين من األمم املتحدة ليكونوا أعضاًء غري دائمني يف املجلس. وُيراعى يف ذلك بوجه خاص 
وقبل كل يشء مسامهة أعضاء األمم املتحدة يف حفظ السلم واألمـن الـدويل ويف مقاصـد اهليئة 


األخرى، كام ُيراعى أيضًا التـوزيع اجلغرايف العادل.
غري  لألعضاء  انتخاب  أول  يف  أنه  عىل  سنتني،  ملدة  الدائمني  غري  األمن  جملس  أعضاء  ُينتخب   -  2
الدائمني بعد زيادة عدد أعضاء جملس األمن من أحد عرش عضوًا إىل مخسة عرش عضوًا، خُيتار 
اثنان من األعضاء األربعة اإلضافيني ملدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته ال جيوز إعادة 


انتخابه عىل الفور.
يكون لكل عضو يف جملس األمن مندوب واحد.  -  3


الوظائف والسلطات
املادة 24


تلك  أعضاء  يعهد  ااًل،  فعَّ رسيعًا  املتحدة”  “األمم  به  تقوم  الذي  العمـل  يكـون  أن  فـي  رغبـة   -  1
اهليئة إىل جملس األمن بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم واألمن الدويل ويوافقون عىل أن هذا 


املجلس يعمل نائبًا عنهم يف قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
يعمل جملس األمن، يف أداء هذه الواجبات وفقًا ملقاصـد “األمم املتحدة” ومبادئها والسلطات   -  2
نة فـي الفصول السادس  لة ملجلس األمن لتمكينه من القيام هبـذه الواجبـات مبيَّ اخلاصة املخوَّ


والسابع والثامن والثاين عرش.
لتنظر  العامة  اجلمعية  إىل  احلال  اقتضت  إذا  خاصة،  وأخرى  سنوية،  تقارير  األمن  جملس  يرفع   -  3


فيها.


املادة 25


يتعهد أعضاء “األمم املتحدة” بقبول قرارات جملس األمن وتنفيذها وفق هذا امليثاق.
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املادة 26


رغبة يف إقامة السلم واألمن الدويل وتوطيدمها بأقل حتويل ملوارد العامل اإلنسانية واالقتصادية 
إىل ناحية التسليح، يكون جملس األمن مسؤواًل بمساعدة جلنة أركان احلرب املشار إليها يف املادة 


47 عن وضع خطط ُتعرض عىل أعضاء “األمم املتحدة” لوضع منهاج لتنظيم التسليح.


يف التصويت
املادة 27


يكون لكل عضو من أعضاء جملس األمن صوت واحد.  -  1
تصدر قرارات جملس األمن يف املسائل اإلجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.  -  2


تصـدر قرارات جملس األمن يف املسائل األخرى كافة بمـوافقة أصـوات تسعـة من أعضائه يكون   -  3
تطبيقًا ألحكام  املتخذة  القرارات  أنه يف  متفقـة؛ برشط  الـدائمني  بينها أصـوات األعضـاء  من 


الفصل السادس، والفقرة 3 من املادة 52، يمتـنع من كـان طرفـًا يف النـزاع عن التصويت.


يف اإلجراءات
املادة 28


ـم جملس األمـن عىل وجه يستطيع معه العمل باسـتمرار، وهلذا الغرض يمثَّل كل عضو من  ُينظَّ  -  1
أعضائه متثياًل دائاًم يف مقر اهليئة.


يعقد جملس األمن اجتامعات دورية يمثَّل فيها كل عضو من أعضـائه - إذا شــاء ذلك - بأحد   -  2
رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه هلذا الغرض خاصة.


ملجلس األمن أن يعقد اجتامعات يف غري مقر اهليئة إذا رأى أن ذلك أدنى إىل تسهيل أعامله.  -  3


املادة 29


ملجلس األمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له رضورة ألداء وظائفه.


املادة 30


يضع جملس األمـن الئحـة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.
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املادة 31


لكل عضو من أعضاء “األمم املتحدة” من غري أعضاء جملس األمن أن يشرتك بدون تصويت يف 
مناقشة أية مسألة ُتعرض عىل جملس األمن إذا رأى املجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر هبا بوجه 


خاص.


املادة 32


كل عضو من أعضاء “األمم املتحدة” ليس بعضو يف جملس األمن، وأية دولة ليست عضوًا يف 
“األمم املتحدة” إذا كان أهيام طرفًا يف نزاع معروض عىل جملس األمن لبحثه ُيدعى إىل االشرتاك 
األمن  جملس  ويضع  التصويت،  يف  حق  له  يكون  أن  دون  النـزاع  هبذا  املتعلقة  املناقشات  يف 


الرشوط التي يراها عادلة الشرتاك الدولة التي ليست من أعضاء “األمم املتحدة”.
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الفصل السادس
يف حل املنازعات حاًل سلميًا


املادة 33


للخطر  الدويل  واألمن  السلم  حفظ  ض  يعرِّ أن  استمراره  شأن  مـن  نزاع  أي  أطراف  عىل  جيب   -  1
والتحكيم  والتوفيق  والوساطة  والتحقيـق  املفاوضـة  بطريـق  بـدء  ذي  بادئ  حله  يلتمسوا  أن 
الوسائل  مـن  أو غيـرها  اإلقليمية  والتنظيامت  الوكاالت  إىل  يلجأوا  أن  أو  القضائية،  والتسوية 


السلمية التي يقع عليها اختيارها.
رأى  إذا  الُطُرق  بتلك  النـزاع  من  بينهم  ما  يسـووا  أن  إىل  النـزاع  أطراف  األمن  جملس  ويدعو   -  2


رضورة لذلك.


املادة 34


ملجلس األمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو قد يثري نزاعًا لكي 
ض للخطر حفظ السلم واألمن  يقرر ما إذا كان استمرار هذا النـزاع أو املوقف من شأنه أن يعرِّ


الدويل.


املادة 35


لكل عضـو من “األمم املتحدة” أن ينـبِّه جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل أي نزاع أو موقف من   -  1
النوع املشار إليه يف املادة الرابعة والثالثني.


لكل دولة ليست عضوًا يف “األمم املتحدة” أن تنبِّه جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل أي نزاع   -  2
تكون طرفًا فيه إذا كانت تقبل مقـدمًا يف خصوص هذا النـزاع التزامات احلل السلمي املنصوص 


عليها يف هذا امليثاق.
جترى أحكام املادتني 11 و12 عىل الطريقة التي تعالج هبا اجلمعية العامة املسائل التي ُتنبَّه إليها   -  3


وفقًا هلذه املادة.


املادة 36


ملجلس األمـن فـي أية مرحلة من مراحل نـزاع من النوع املشار إليه يف املادة 33 أو موقف شبيه   -  1
بـه أن يـويص بام يـراه مالئاًم مـن اإلجـراءات وُطُرق التسوية.


عىل جملس األمن أن يراعي ما اختذه املتنازعون من إجراءات سابقة حلل النـزاع القائم بينهم.  -  2
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عىل جملس األمـن وهو يقدم توصياته وفقًا هلذه املادة أن يراعي أيضًا أن املنازعات القانونية جيب   -  3
الدولية وفقًا ألحكام  العدل  أن يعرضوها عىل حمكمة  النـزاع - بصفة عامة -  علـى أطـراف 


النظام األسايس هلذه املحكمة.


املادة 37


إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع املشار إليـه فـي املادة 33 يف حله بالوسائل املبيَّنة   -  1
يف تلك املادة وجب عليها أن تعرضه عىل جملس األمن.


للخطر حفظ  ض  يعـرِّ أن  الـواقع،  النـزاع من شأنه يف  استمرار هذا  أن  األمن  إذا رأى جملس   -  2
يراه مالئاًم من  بام  أو يويص  للامدة 36  يقوم بعمل وفقًا  إذا كان  ما  قـرر  الدويل  السلم واألمن 


رشوط حل النـزاع.


املادة 38


م إليهم توصياته بقصد حل النـزاع  ملجلس األمن - إذا طلب إليه مجيع املتنازعني ذلك - أن يقدِّ
حاًل سلميًا، وذلك بدون إخالل بأحكام املواد من 33 إىل 37.
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الفصل السابع
 فيام ُيتخـذ مـن األعامل فـي حاالت هتديد السلم واإلخالل به


ووقوع العدوان


املادة 39


ر جملـس األمن ما إذا كان قد وقع هتديد للسلم أو إخالل بــه أو كـان مـا وقـع عمـاًل من  يقرِّ
ر ما جيب اختاذه من التدابري طبقًا ألحكام  م يف ذلـك توصياتـه أو يقرِّ أعمـال العـدوان، ويقدِّ


املادتني 41 و42 حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه.


املادة 40


م توصـــياته أو يتخذ التدابري املنصوص  منـعـًا لتـفاقم املـوقـف، ملجلـس األمـن، قبـل أن يقـدِّ
 عليها يف املادة 39، أن يدعو املتنـازعني لألخذ بام يراه رضوريًا أو مستحسنًا من تدابري مؤقتة، 
وال ختّل هذه التدابري املؤقتة بحقوق املتنازعني ومطالبهم أو بمركزهم، وعىل جملس األمن أن 


حيسب لعدم أخذ املتنازعني هبذه التدابري املؤقتة حسابه.


املادة 41


ر ما جيب اختاذه من التدابري التي ال تتطلب استخـدام القـوات املسلحـة  ملجلس األمن أن يقرِّ
وجيـوز  التدابري.  هذه  تطبيق  املتحدة”  “األمم  أعضاء  إىل  يطلـب  أن  ولـه  قراراتـه،  لتنفيـذ 
واجلـوية  والبحـرية  احلديديـة  واملواصالت  االقتصادية  الصالت  وقف  بينها  مـن  يكـون  أن 
كليًا، وقطع  أو  املـواصالت وقفًا جزئيًا  والربيدية والربقيـة والالسلكية وغريها من وسائـل 


العالقات الدبلوماسية.


املادة 42


 إذا رأى جملس األمـن أن التـدابري املنصوص عليها يف املادة 41 ال تفي بالغرض أو ثبت أهنا 
مل تِف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من األعامل ما يلزم حلفظ 
املظاهرات  األعامل  هذه  تتناول  أن  وجيـوز  نصابـه.  إىل  إلعادتـه  أو  الدويل  واألمـن  السلم 
ألعضاء  التابعة  الربية  أو  البحرية  أو  اجلوية  القوات  بطريـق  األخرى  والعمليات  واحلرص 


“األمم املتحدة”.
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املادة 43


أن  الدويل،  واألمن  السلم  حفظ  يف  املسامهة  سبيـل  يف  املتحدة”  “األمم  أعضـاء  مجيـع  يتعهد   -  1
يلزم  ما  اتفـاقات خاصـة  أو  بنـاًء عىل طلبـه وطبقًا التفـاق  يضعوا حتت ترّصف جملس األمن 
مـن القوات املسلحة واملساعدات والتسهيالت الرضورية حلفظ السلم واألمن الدويل ومن ذلك 


حق املرور.
استعدادها  ومدى  وأنواعها  القوات  هذه  عدد  االتفاقات  تلك  أو  االتفاق  ذلك  د  حيدِّ أن  جيب   -  2


م. وأماكنها عمومًا ونوع التسهيالت واملساعدات التي ُتقدَّ
جُترى املفاوضة يف االتفاق أو االتفاقات املذكورة بأرسع ما يمكن بناًء عىل طلب جملس األمن،   -  3
وُتربم بني جملس األمن وبني أعضاء “األمم املتحدة” أو بينه وبني جمموعات من أعضاء “األمم 


ق عليها الـدول املوّقعـة وفق مقتضيـات أوضاعها الدستورية. املتحدة”، وتصـدِّ


املادة 44


تقديـم  فيـه  ل  َـّ ممث غيــر  عضــو  من  يطلب  أن  قبل  فإنه  القوة،  استخدام  األمن  جملس  قرر  إذا 
هذا  يدعـو  أن  لـه  ينبغي   ،43 املـادة  يف  عليها  املنصوص  بااللتزامات  وفاًء  املسلحـة  القـوات 
العضو إىل أن يشرتك إذا شاء يف القرارات التي يصدرها فيام خيتص باستخدام وحدات من قوات 


هذا العضو املسلحة.


املادة 45


وحدات  األعضاء  لدى  يكون  العاجلـة  احلربية  التدابري  اختاذ  من  املتحدة  األمم  متكني  يف  رغبة 
د جملس األمن قوة هذه  جوية أهلية يمكن استخدامها فورًا ألعامل القمع الدولية املشرتكة. وحيدِّ
الوحدات ومدى استعدادها واخلطط ألعامهلا املشرتكة، وذلك بمســاعدة جلنـة أركـان احلرب 


ويف احلـدود الواردة يف االتفاق أو االتفاقات اخلاصة املشار إليها يف املادة 43.


املادة 46


اخلطط الالزمة الستخدام القوة املسلحة يضعها جملس األمن بمساعدة جلنة أركان احلرب.


املادة 47


ل جلنـة مـن أركان احلـرب تكون مهمتها أن ُتسدي املشورة واملعونة إىل جملس األمن وتعاونه  تشكَّ  -  1
الدويل، والستخدام  السلم واألمن  يلزمه من حاجات حربية حلفظ  بام  املتصلة  املسائل  يف مجيع 


القوات املوضوعة حتت ترصفه وقيادهتا، ولتنظيم التسليح ونزع السالح بالقدر املستطاع.
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ل جلنة أركان احلرب من رؤساء أركان حرب األعضـاء الـدائمني فـي جملس األمن أو من  تشكَّ  -  2
يقوم مقامهم، وعىل اللجنة أن تدعو أي عضو يف “األمم املتحدة” من األعضاء غري املمثَّلني فيها 
بصفة دائمة لإلرشاف يف عملها إذا اقتىض ُحسن قيام اللجنة بمسؤولياهتا أن يساهم هذا العضو 


يف عملها.
جلنة أركان احلرب مسؤولة حتت إرشاف جملس األمن عن التوجيه االسرتاتيجي ألية قوات مسلحة   -  3


ا املسائل املرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيام بعد. مـوضوعة حتـت تصـرف املجلس. أمَّ
هلا ذلـك جملـس األمـن وبعـد التشاور  للجنة أركان احلرب أن تنشئ جلانًا فرعية إقليمية إذا خوَّ  -  4


مع الوكاالت اإلقليمية صاحبة الشأن.


املادة 48


األعمـال الالزمة لتنفيذ قرارات جملس األمن حلفظ السلم واألمن الدويل يقوم هبا مجيع أعضاء   -  1
“األمم املتحدة” أو بعـض هـؤالء األعضاء وذلك حسبام يقرره املجلس.


الوكاالت  يف  العمل  وبطريق  مبارشة  املتقدمة  القرارات  بتنفيـذ  املتحدة”  “األمم  أعضاء  يقـوم   -  2
الدولية املتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.


املادة 49


جملس  رها  قرَّ التي  التدابري  لتنفيذ  املتبادلة  املعونة  تقديم  عىل  املتحدة”  “األمم  أعضـاء  يتضافـر 
األمن.


املادة 50


إذا اختذ جملـس األمن ضـد أيـة دولـة تدابـري منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من 
أعضاء “األمم املتحدة” أم مل تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابري، 


احلق يف أن تتذاكر مع جملس األمن بصدد حل هذه املشاكل.


املادة 51


ليس يف هذا امليثاق ما ُيضعف أو ُينقص احلق الطبيعي للدول، فرادى أو مجاعات، يف الدفاع عن 
أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة عىل أحد أعضاء “األمم املتحدة” وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن 
التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن الدويل، والتدابري التي اختذها األعضاء استعاماًل حلـق الـدفاع 
غ إىل املجلس فورًا، وال تؤثر تلك التدابري بأي حال فيام للمجلس - بمقتىض سلطته  عن النفس تبلَّ
ومسؤولياته املستمرة من أحكام هذا امليثاق - من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت ما يرى ضــرورة 


الختــاذه من األعمــال حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه.
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الفصل الثامن
يف التنظيامت اإلقليمية


املادة 52


ليس فـي هـذا امليثـاق مـا حيول دون قيام تنظيامت أو وكاالت إقليمية تعالـج مـن األمور املتعلقة   -  1
بحفظ السلم واألمن الدويل ما يكون العمل اإلقليمي صاحلًا فيها ومناسبًا ما دامت هذه التنظيامت 


أو الوكاالت اإلقليميـة ونشاطهـا متالئمـة مـع مقاصد “األمم املتحدة” ومبادئها.
تلك  منهم  تتألف  الذين  أو  التنظيامت  هذه  مثل  يف  الداخلون  املتحدة”  “األمم  أعضاء  يبذل   -  2
التنظيامت  هـذه  طريـق  عن  املحلية  للمنازعات  السلمي  احلل  لتدبري  جهدهم  كل  الوكاالت 


اإلقليميـة أو بواسطة هذه الوكاالت وذلك قبل عرضها عىل جملس األمن.
ع عىل االستكثار من احلل السلمي هلذه املنازعات املحلية بطريق  علـى جملـس األمـن أن يشجِّ  -  3
هذه التنظيامت اإلقليمية أو بواسطة تلك الوكاالت اإلقليمية بطلب من الدول التي يعنيها األمر 


أو باإلحالة عليها من جانب جملس األمن.
ل هذه املادة بحال من األحوال تطبيق املادتني 34 و35. ال تعطِّ  -  4


املادة 53


القمع، كلام رأى ذلك  التنظيامت والوكاالت اإلقليمية يف أعامل  يستخـدم جملـس األمـن تلك   -  1
فإنه  نفســها  والوكـاالت  التنظيــامت  ا  أمَّ وإرشافه.  مراقبته  حتت  حينئذ  عملها  ويكون   مالئاًم، 
وُيستثنى  املجلس،  إذن  بغري  القمع  أعامل  من  عمل  بأي  القيام  يدها  عىل  أو  بمقتضاها  جيوز   ال 
فة يف الفقـرة 2 مـن هـذه املـادة  مما تقدم التدابري التي ُتتخذ ضد أية دولة من دول األعــداء املعـرَّ
مما هو منصوص عليه يف املادة 107 أو التدابري التي يكون املقصود هبا يف التنظيامت اإلقليمية منع 
جتدد سياسـة العـدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلـك إىل أن حيـني الوقت الـذي قد 
ُيعهد فيه إىل اهليئة، بنــاًء علـى طلـب احلكومـات ذات الشأن، باملسؤولية عن منـع كل عـدوان 


آخـر من جانـب أيــة دولة مـن تلك الدول.
تنطبق عبارة “الدولة املعادية” املذكورة يف الفقرة 1 من هذه املادة عىل أية دولة كانت يف احلرب   -  2


العاملية الثانية من أعداء أية دولة موّقعة عىل هذا امليثاق.


املادة 54


الدويل  السلم واألمن  األعمـال حلفـظ  بام جيري من  تام  األمن عىل علم  يكون جملس  أن  جيب 
بمقتىض تنظيامت أو بواسطة وكاالت إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.
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الفصل التاسع
يف التعاون الدويل االقتصادي واالجتامعي


املادة 55


األمم  بني  ية  ودِّ سليمة  عالقات  لقيام  الرضوريني  والرفاهية  االستقرار  دواعي  هتيئة  يف  رغبة 
الشعوب وبأن يكون لكل منها  بالتسوية يف احلقوق بني  الذي يقيض  املبدأ  مؤسسة عىل احرتام 


تقرير مصريها، تعمل األمم املتحدة عىل:
حتقيق مستوى أعلـى للمعيشة وتوفري أسباب االستخدام املتصل لكل فرد والنهوض  )أ( 


بعوامل التطور والتقّدم االقتصادي واالجتامعي؛
تيسيـر احللـول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتامعيـة والصحيـة وما يتصـل هبـا،  )ب( 


وتعزيز التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم؛
أن يشيـع فـي العامل احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب  )ج( 
اجلنـس أو اللغــة أو الديـن، وال تفريق بني الرجــال والنساء، ومراعاة تلك احلقوق 


واحلريات فعاًل.


املادة 56


بالتعاون مع  يتعهد مجيع األعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشرتكني، بام جيب عليهم من عمل 
اهليئة إلدراك املقاصد املنصوص عليها يف املادة 55.


املادة 57


نظمها  بمقتىض  تضطلع  والتي  احلكـومات  بني  اتفاق  بمقتىض  ُتنشأ  التي  املختلفة  الـوكاالت    -  1
والصحـة  والتعليـم  والثقافـة  واالجتامع  االقتصـاد  فـي  واسعـة  دوليـة  بتبعـات   األساسية 


وما يتصـل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبني “األمم املتحدة” وفقًا ألحكام املادة 63.
األحكـام  مـن  يلـي  فيمـا  املتحدة”  “األمم  وبني  بينها  يوصل  التي  الوكاالت  هذه  ى  تسمَّ  -  2


بالـوكـاالت املتخصصة.


املادة 58


م اهليئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكاالت املتخصصة ووجوه نشاطها. تقدِّ
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املادة 59


تدعو اهليئة عند املناسبة إىل إجراء مفاوضات بني الدول ذات الشـأن بقصـد إنشاء أيـة وكالـة 
متخصصة جديدة يتطلبها حتقيق املقاصد املبيَّنـة فـي املـادة 55.


املادة 60


مقاصد اهليئة املبيَّنـة يف هذا الفصل تقـع مسؤولية حتقيقها عىل عاتق اجلمعية العامة كام تقـع عىل 
عاتق املجلس االقتصادي واالجتامعـي حتت إشـراف اجلمعية العامة، ويكون هلذا املجلس مـن 


نـة يف الفصل العارش. أجل ذلـك السلطات املبيَّ
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الفصل العارش
املجلس االقتصادي واالجتامعي


التأليف
املادة 61


يتألـف املجلـس االقتصادي واالجتامعي من أربعة ومخسني عضوًا من األمم املتحدة تنتخبهم   -  1
اجلمعية العامة.


مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ُينتخب ثامنية عرش عضوًا من أعضاء املجلس االقتصادي واالجتامعي   -  2
كل سنة ملدة ثالث سنوات وجيوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مبارشة.


يف االنتخاب األول بعد زيادة عدد أعضاء املجلس االقتصادي واالجتامعي من سبعة وعرشين   -  3
األعضـاء  علـى  عـالوة  إضافيًا  عضوًا  وعرشون  سبعـة  خُيتـار  عضـوًا،  ومخسني  أربعة  إىل 
املنتخبيـن حمـل األعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم يف هناية هذا العام. وتنتهي عضوية 
تسعة من هؤالء األعضاء السبعة والعرشين اإلضافيني بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية 


تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتني، وجيري ذلك وفقًا للنظام الذي تضعه اجلمعية العامة.
يكون لكل عضو من أعضاء املجلس االقتصادي واالجتامعي مندوب واحد.  -  4


الوظائف والسلطات
املادة 62


للمجلس االقتصادي واالجتامعـي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن املسائل الدولية يف أمور   -  1
ه إىل مثل تلك  االقتصاد واالجتمـاع والثقافـة والتعليم والصحة وما يتصل هبا، كام أن له أن يوجِّ
م توصياته يف أية مسألة من تلك املسائل إىل  الدراسات وإىل وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدِّ


اجلمعية العامة وإىل أعضاء “األمم املتحدة” وإىل الوكاالت املتخصصة ذات الشأن.
م توصيات فيام خيتص بإشاعة احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاهتا. وله أن يقدِّ  -  2


وله أن يعّد مرشوعـات اتفـاقات لتعـرض عىل اجلمعية العامة عن املسائل التي تدخل يف دائرة   -  3
اختصاصه.


دائرة اختصاصه، وفقًا  التي تدخل يف  املسائل  إلـى عقد مؤمترات دولية لدراسة  يـدعو  أن  وله   -  4
للقواعد التي تضعها “األمم املتحدة”.
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املادة 63


للمجلس االقتصادي واالجتامعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكاالت املشار إليها يف   -  1
املادة 57 حتـدد الشـروط التي عىل مقتضاها يوصـل بينها وبيـن “األمم املتحدة” وتعرض هـذه 


االتفـاقات علـى اجلمعيـة العامـة للموافقة عليها.
إليها  التشاور معها وتقديم توصياته  بطريق  املتخصصة  الوكاالت  نشـاط  ق وجـوه  ينسِّ أن  وله   -  2


وإىل اجلمعية العامة وأعضاء “األمم املتحدة”.


املادة 64


تقارير  عىل  بانتظام  للحصول  املناسبة  اخلطوات  يتخذ  أن  واالجتامعي  االقتصـادي  للمجلس   -  1
املتخصصة  الوكاالت  املتحدة” ومع  “األمم  املتخصصة وله أن يضع مع أعضاء  الوكاالت   من 
ما يلـزم مـن الرتتيبات كيام متّده بتقـارير عن اخلطـوات التي اختذهتـا لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ 


توصيات اجلمعية العامة يف شأن املسائل الداخلة يف اختصاصه.
وله أن يبلغ اجلمعية العامة مالحظاته عىل هذه التقارير.  -  2


املادة 65


للمجلس االقتصادي واالجتامعـي أن يمّد جملس األمـن بام يلزم من املعلومات وعليه أن يعاونه 
متى ُطلب إليه ذلك.


املادة 66


التي  بالوظائف  العامة  اجلمعية  توصيات  تنفيذ  فـي  واالجتامعـي  االقتصـادي  املجلس  يقوم   -  1
تدخل يف اختصاصه.


وله بعد موافقة اجلمعية العامة أن يقوم باخلدمات الالزمة ألعضاء “األمم املتحدة” أو الوكاالت   -  2
املتخصصة متى ُطلب إليه ذلك.


يقوم املجلس بالوظائف األخرى املبيَّنـة يف غري هذا املوضع يف هذا امليثاق أو بالوظائف التي قد   -  3
تعهد هبا إليه اجلمعية العامة.


التصويت
املادة 67


يكون لكل عضو من أعضاء املجلس االقتصادي واالجتامعي صوت واحد.  -  1
تصدر قرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي بأغلبية أعضائه احلارضين املشرتكني يف التصويت.  -  2
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اإلجراءات
املادة 68


ينشئ املجلس االقتصادي واالجتامعي جلانًا للشؤون االقتصادية واالجتامعية ولتعزيز حقوق 
اإلنسان، كام ينشئ غري ذلك من اللجان التي قد حيتاج إليها لتأديـة وظائفـه.


املادة 69


لالشتـراك  املتحدة”  “األمم  من  عضـو  أي  واالجتمـاعـي  االقتصــادي  املجلـس  يـدعـو 
حق  له  يكون  أالَّ  عىل  خـاص،  بوجه  العضـو  هــذا  تعني  مسألــة  أية  بحث  عند  مداوالته  يف 


التصويت.


املادة 70


يف  املتخصصة  الوكاالت  مندويب  إرشاك  عىل  يعمل  أن  واالجتامعي  االقتصـادي  للمجلـس 
مداوالته أو يف مداوالت اللجان التي ينشئها دون أن يكون هلم حق التصويت، كام أن له أن يعمل 


عىل إرشاك مندوبيه يف مداوالت الوكاالت املتخصصة.


املادة 71


اهليئات مع  للتشاور  املناسبة  الرتتيبات  جيري  أن  واالجتامعـي  االقتصـادي   للمجلـس 
غري احلكومية التي ُتعنى باملسائل الداخلة يف اختصاصه. وهذه الرتتيبات قد جيرهيا املجلس مع 
التشاور مع عضو  أهلية وبعد  إذا رأى ذلك مالئاًم، مع هيئات  قد جيرهيا  أنه  دولية، كام  هيئات 


“األمم املتحدة” ذي الشأن.


املادة 72


يضـع املجلـس االقتصـادي واالجتامعـي الئحـة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.  -  1
يسّنها.  التي  ئحة  لالَّ وفقًا  ذلك  إىل  احلاجة  دعت  كلام  واالجتامعي  االقتصادي  املجلـس  جيتمع   -  2
أغلبية  من  م  ُيقدَّ طلب  عىل  بناًء  لالجتامع  دعوته  عىل  النص  الالئحة  تلك  تتضمن  أن  وجيب 


أعضائه.
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الفصل احلادي عرش
ترصيح يتعلق باألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت


املادة 73


 يقرر أعضـاء األمـم املتحدة - الذين يضطلعون يف احلال أو يف املستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم 
مل تنل شعوهبا قسطًا كاماًل من احلكم الذايت - املبدأ القايض بأن مصالح أهل هذه األقاليم هلا املقام 
األول، ويقبلون أمانة مقدسة يف عنقهم، االلتزام بالعمل عىل تنمية رفاهية أهل هذه األقاليم إىل 


أقىص حد مستطاع يف نطاق السلم واألمن الدويل الذي رسمه هذا امليثاق. وهلذا الغرض:
والتعليم،  واالجتامع  واالقتصاد  السياسة  شؤون  فـي  الشعـوب  هـذه  تقـّدم  يكفلـون   )أ( 
مراعاة  مع  ذلك  كل   - اإلساءة  رضوب  من  ومحايتها  بإنصاف  معاملتها  يكفلون  كام 


االحرتام الواجب لثقافة هذه الشعوب؛
رون األمـاين السياسية هلذه الشعوب َقْدرها، ويعاونوهنا  ينّمـون احلكـم الـذايت، ويقدِّ )ب( 
عىل إنامء نظمها السـياسية احلرة نموًا مطردًا، وفقًا للظروف اخلاصة لكل إقليم وشعوبه، 


ومراحل تقدمها املختلفة؛
يوطدون السلم واألمن الدويل؛ )ج( 


عون البحوث، ويتعاونون فيام بينهم  يعززون التدابري اإلنسانية للرقـي والتقدم، ويشجِّ )د( 
املادة حتقيقًا عمليًا،  لة يف هذه  املفصَّ والعلمية  املقاصد االجتامعية واالقتصادية  لتحقيق 
كام يتعاونون أيضًا هلذا الغرض مع اهليئات الدولية املتخصصة كلام تراءت هلم مالءمة 


ذلك؛
من  وغريها  اإلحصائيـة  بالبيانات  علاًم  حييطونه  بانتظام  العام  األمني  إلـى  يرسلـون  )هـ( 
يكـونون  التي  األقاليم  يف  والتعليم  واالجتامع  االقتصاد  بأمور  املتعلقة  الفنية  البيانات 
مسـؤولني عنهـا، عـدا األقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلني الثاين عرش والثالـث 
عرش من هذا امليثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها االعتبارات املتعلقة 


باألمن واالعتبارات الدستورية.


املادة 74


هذا  عليها  ينطبـق  التي  األقاليم  إزاء  سياستهم  أن  عىل  أيضـًا  املتحـدة  األمـم  أعضـاء   يوافـق 
ُتراعي  وأن  اجلوار،  ُحسن  مبدأ  عىل  تقوم  أن  جيب   - نفسها  بالدهـم  يف  كسياستهم   - الفصل 
واالقتصاديـة  االجتمـاعيـة  الشـؤون  فـي  ورفاهيتهـا  العامل  أجزاء  بقية  مصالـح  املراعاة  حق 


والتجارية.
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الفصل الثاين عرش
يف نظام الوصاية الدويل


املادة 75


ُتنشئ “األمم املتحدة” حتت إشـرافها نظـامًا دوليًا للوصاية، وذلك إلدارة األقاليم التي قد ختضع 
هلذا النظام بمقتىض اتفاقات فردية الحقة ولإلرشاف عليها، ويطلق عىل هذه األقاليم فيام يلـي 


من األحكـام اسم األقـاليم املشمولة بالوصاية.


املادة 76


األهداف األساسية لنظام الوصاية طبقًا ملقاصد “األمم املتحدة” املبيَّنـة يف املادة األوىل من هذا 
امليثاق هي:


توطيد السلم واألمن الدويل؛ )أ( 
واالجتامع  السياسة  أمور  فـي  بالوصاية  املشمولة  األقاليم  أهايل  ترقية  علـى  العمـل  )ب( 
يالئم  االستقالل حسبام  أو  الذايت  احلكـم  نحـو  تقّدمها  واطـراد  والتعليم،  واالقتصاد 
الظروف اخلاصة لكل إقليـم وشعوبـه، ويتفق مع رغبـات هـذه الشعوب التي ُتعرب 


عنها بملء حريتها وطبقًا ملا قد ُينـص عليه يف رشوط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
التشـجيـع علـى احتـرام حقـوق اإلنسـان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب  )ج( 
اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال والنساء، والتشجيع عىل إدراك ما بني 


شعوب العامل من تقّيد بعضهم بالبعض؛
كفالـة املسـاواة فـي املعاملـة يف األمور االجتامعيـة واالقتصادية والتجارية جلميع أعضاء  )د( 
“األمم املتحدة” وأهاليها واملساواة بيـن هؤالء األهايل أيضًا فيام يتعلق بإجراء القضاء، 


وذلك مع عدم اإلخالل بتحقيق األغراض املتقدمة ومع مراعاة أحكام املادة 80.


املادة 77


يطبَّـق نظام الوصاية عىل األقاليم الداخلة يف الفئات اآلتية مما قد يوضع حتت حكمها بمقتىض   -  1
اتفاقات وصاية:


األقاليم املشمولة اآلن باالنتداب؛ )أ( 
األقاليم التي قد ُتقتطع من دول األعداء نتيجة للحرب العاملية الثانية؛ )ب( 


األقاليم التي تضعها يف الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارهتا. )ج( 
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الوصاية وطبقًا ألي رشوط،  نظام  الذكر يوضع حتت  الفئات سالفة  األقاليم من  أي  تعيني  أّما   -  2
فذلك من شأن ما ُيعقد بعد من اتفاقات.


املادة 78


ال يطبق نظام الوصاية عىل األقاليم التي أصبحت أعضاًء يف هيئة “األمم املتحدة”، إذ العالقات 
بني أعضاء هذه اهليئة جيب أن تقوم عىل احرتام مبدأ املساواة يف السيادة.


املادة 79


رشوط الوصاية لكل إقليم يوضع حتت ذلك النظام، وكل تغيري أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك 
كله ُيتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا األمر بالذات ومنها الدولة املنتدبة يف حالة األقاليم 
املشمولة بانتداب أحد أعضاء “األمم املتحدة”. وهذا مع مراعاة أحكام املادتني 83 و85 يف شأن 


املصادقة عىل تلك الرشوط وتعديالهتا.


املادة 80


فيام عدا ما قد ُيتفق عليه يف اتفاقات الوصاية الفردية التي ُتبـرم وفـق أحكام املواد 77 و79 و81   -  1
وبمقتضاها توضع األقاليم حتت الوصاية، وإىل أن ُتعقد مثل هذه االتفاقات ال جيوز تأويل نص 
أيـة  تأوياًل أو خترجيًا من شأنه أن يغريِّ بطريـقة ما  أي حكم من أحكام هذا الفصل وال خترجيه 
حقـوق أليـة دول أو شــعوب، أو يغريِّ رشوط االتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء 


“األمم املتحدة” أطرافًا فيها.
ل الفقرة 1 من هذه املادة عىل أهنا هتيئ سببًا لتأخري أو تأجيل املفاوضة يف االتفاقات  ال جيوز أن تؤوَّ  -  2
التي ترمي لوضع األقاليم املشمولة باالنتداب أو غريها من األقاليم يف نظام الوصاية طبقًا للامدة 


77 أو تأخري أو تأجيل إبرام مثل تلك االتفاقات.


املادة 81


بالوصاية،  املشمول  اإلقليم  بمقتضاها  ُيدار  التي  الرشوط  الوصاية، يف كل حالة،  اتفاق  يشمل 
التـي تبارش إدارة ذلك اإلقليم، وجيوز أن تكون هذه السلطة التي ُيطلق عليـها   ويعنيِّ السلطة 


فيام ييل من األحكام “السلطة القائمة باإلدارة” دولة أو أكثر أو هيئة “األمم املتحدة” ذاهتا.
املادة 82


جيوز أن حُيَدد يف أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع اسرتاتيجي قـد يشمـل اإلقليم الذي ينطبق 
عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون اإلخالل بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقًا 


لنص املادة 43.
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املادة 83


يبارش جملس األمـن مجيع وظائف “األمم املتحدة” املتعلقـة باملـواقع االسرتاتيجية، ويدخل يف   -  1
ذلك املوافقة عىل رشوط اتفاقات الوصاية وتغيريها أو تعديلها.


تراعـى مجيع األهداف األساسية املبيَّنة يف املادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع اسرتاتيجي.  -  2
إخالل  ودون  الوصاية  اتفاقيات  أحكام  مراعاة  مع   - الوصاية  بمجلس  األمن  جملس  يستعني   -  3
باالعتبارات املتصلة باألمن - يف مبارشة ما كان من وظائف “األمم املتحدة” يف نظام الوصاية 


خاصًا بالشؤون السياسيـة واالقتصاديـة واالجتامعيـة والتعليمية للمواقع االسرتاتيجية.


املادة 84


يف  بنصيبه  بالوصاية  املشمول  اإلقليم  قيام  تكفل  أن  باإلدارة  القائمة  السلطة  واجب  من  يكون 
حفظ السلم واألمن الدويل. وحتقيقًا هلذه الغاية جيوز للسلطة القائمة باإلدارة أن تستخدم قوات 
متطوعة وتسهيالت ومساعدات من اإلقليم املشمول بالوصاية للقيام بااللتزامات التي تعهدت 
هبا تلك السلطة ملجلس األمن يف هذا الشأن، وللقيام أيضًا بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام 


داخل اإلقليم املشمول بالوصاية.


املادة 85


كل  عىل  الوصــاية  باتفاقــات  خيتــص  فيام  املتحدة”  “األمم  وظائف  العامة  اجلمعية  تبارش   -  1
املســـاحات التـي مل ُينص عىل أهنا مساحات اسرتاتيجية ويدخل يف ذلك إقرار رشوط اتفاقات 


الوصاية وتغيريها أو تعديلها.
يساعد جملس الوصاية اجلمعية العامة يف القيام هبذه الوظـائف عامـاًل حتت إرشافها.  -  2







31 ميثـاق األمـم املتحـدة 


الفصل الثالث عرش
يف جملس الوصاية


التأليف
املادة 86


يتألـف جملـس الوصايـة من أعضاء “األمم املتحدة” اآليت بياهنم:  -  1


األعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ )أ( 
مشمولة  أقاليم  إدارة  يتولون  ال  الذين   23 املادة  يف  باالسم  املـذكورون  األعضـاء  )ب( 


بالوصاية؛
العدد الذي يلزم من األعضاء اآلخرين لكفالة أن يكون مجلـة أعضاء جملس الـوصاية  )ج( 
فـريقني متساويني، أحدمها األعضاء الذين يقومون بإدارة األقاليم املشمولة بالوصاية، 
واآلخر األعضاء الذين خلوا من تلك اإلدارة. وتنتخب اجلمعية العامة هؤالء األعضاء 


ملدة ثالث سنوات.
يعنيِّ كل عضو من أعضاء جملس الوصاية من يراه أهاًل بوجه خاص لتمثيله يف هذا املجلس.  -  2


الوظائف والسلطات
املادة 87


لكل من اجلمعية العامة وجملس الوصاية، عاماًل حتت إرشافها، ومها يقومان بأداء وظائفهام:
أن ينظر يف التقارير التي ترفعها السلطة القائمة باإلدارة؛ )أ( 


أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشـاور مع السلطة القائمة باإلدارة؛ )ب( 
م زيارات دوريـة لألقـاليم املشمولة بالوصاية يف أوقات ُيتفق عليها مع السلطة  أن ينظِّ )ج( 


القائمة باإلدارة؛
أن يتخذ هذه التدابري وغريها، وفقًا للرشوط املبيَّنة يف اتفاقات الوصاية. )د( 


املادة 88


يضع جملس الوصاية طائفة من األسئلة عن تقّدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية يف الشؤون 
إقليم  كل  يف  باإلدارة  القائمة  السلطة  م  وتقدِّ والتعليمية.  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
مشمول بالوصاية داخل اختصاص اجلمعية العامة تقريرًا سنويًا للجمعية العامة موضوعًا عىل 


أساس هذه األسئلة.
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التصويت
املادة 89


يكون لكل عضو يف جملس الوصاية صوت واحد.  -  1
تصـدر قـرارات جملس الـوصاية بأغلبية األعضاء احلارضين املشرتكني يف التصويت.  -  2


اإلجراءات


املادة 90


يضع جملس الوصاية الئحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.  -  1
ئحة التي يسّنها. وجيب أن تتضمن تلك  جيتمـع جملس الـوصاية كلام دعت احلاجة لذلك وفقًا لالَّ  -  2


م من أغلبية أعضائه. الالئحة النص عىل دعوته لالجتامع بناًء عىل طلب يقدَّ


املادة 91


يستعيـن جملـس الوصاية، كلام كان ذلك مناسبًا، باملجلس االقتصادي واالجتامعي وبالوكاالت 
املتخصصة يف كل ما خيتص به كل منها من الشؤون.
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الفصل الرابع عرش
يف حمكمة العدل الدولية


املادة 92


حمكمة العدل الدولية هي األداة القضائية الرئيسية “لألمم املتحدة”، وتقوم بعملها وفق نظامها 
الدويل  للعدل  الدائمة  للمحكمة  األسايس  النظام  عىل  مبني  وهو  امليثاق  هبذا  امللحق  األسايس 


وجزء ال يتجزأ من امليثاق.


املادة 93


يعترب مجيع أعضاء “األمم املتحدة” بحكم عضويتهم أطرافًا يف النظام األسايس ملحكمة العدل   -  1
الدولية.


جيـوز لدولــة ليست مـن “األمم املتحدة” أن تنضـم إىل النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية   -  2
برشوط حتددهــا اجلمعية العامة لكل حالة بناًء عىل توصية جملس األمن.


املادة 94


أية  الدولية يف  العدل  ينـزل عىل حكم حمكمة  أن  املتحدة”  “األمم  أعضاء  يتعهد كل عضو من   -  1
قضية يكون طرفًا فيها.


إذا امتنع أحد املتقاضني يف قضية ما عن القيام بام يفرضـه عليـه حكم تصدره املحكمة، فللطرف   -  2
م توصياته أو يصدر  اآلخر أن يلجأ إىل جملس األمن، وهلذا املجلس، إذا رأى رضورة لذلك أن يقدِّ


قرارًا بالتدابري التي جيب اختاذها لتنفيذ هذا احلكم.


املادة 95


ليس يف هذا امليثاق ما يمنع أعضاء “األمم املتحدة” من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خالف 
إىل حماكم أخرى بمقتىض اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم يف املستقبل.


املادة 96


ألي مـن اجلمعيـة العامة أو جملس األمن أن يطلب إىل حمكمة العدل الدولية إفتاءه يف أية مسألة   -  1
قانونية.
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ولسائر فروع اهليئة والوكاالت املتخصصة املرتبطة هبا، ممن جيوز أن تأذن هلا اجلمعية العامة بذلك   -  2
يف أي وقت، أن تطلب أيضًا من املحكمة إفتاءها فيام يعرض هلا من املسائل القانونية الداخلة يف 


نطاق أعامهلا.
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الفصل اخلامس عرش
يف األمانة


املادة 97


اجلمعية  وتعنيِّ  املوظفني.  من  اهليئة  عامــًا ومن حتتاجهم  أمينـًا  تشمـل  أمانـة  للهيئـة  يكـون 
العامة األمني العام بناًء علـى توصيـة جملـس األمـن. واألمني العام هو املوظف اإلداري األكرب 


يف اهليئة.


املادة 98


يتوىل األمني العام أعامله بصفته هذه يف كل اجتامعات اجلمعيـة العامـة، وجملس األمـن، واملجلس 
إليــه  تكلهـا  التي  األخرى  بالوظائف  ويقوم  الوصايــة،  وجملـس  واالجتمـاعي،  االقتصادي 


هـذه الفـروع. وُيـعد األميــن العام تقريــرًا سـنويًا للجمعية العامة بأعامل اهليئة.


املادة 99


لألمني العام أن ينبِّه جملس األمن إىل أية مسألة يرى أهنا قد هتدد حفظ السلم واألمن الدويل.


املادة 100


أية  من  تعليامت  واجبهم  تأدية  يف  يتلّقوا  أن  أو  يطلبوا  أن  للموظفني  وال  العـام  لألميـن  ليس   -  1
حكومة أو من أية سلطة خارجة عن اهليئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسيىء إىل 


مراكزهم بوصفهم موظفني دوليني مسؤولني أمام اهليئة وحدها.
يتعهد كل عضـو فـي “األمم املتحدة” باحرتام الصفـة الدولية البحتة ملسؤوليات األمني العام   -  2


واملوظفني وبأالَّ يسعى إلـى التأثيـر فيهـم عنـد اضطالعهـم بمسؤولياهتم.


املادة 101


وائح التي تضعها اجلمعية العامة. يعنيِّ األمني العام موظفي األمانة طبقًا للَّ  -  1
املوظفني عىل وجه  يكفيهام من  ما  الوصاية  االقتصادي واالجتامعـي وملجلس  للمجلـس  يعنيِّ   -  2
دائم ويعنيِّ لغريمها من فروع “األمم املتحدة” األخرى ما هـي بحاجـة إليـه منهـم. وتعترب مجلة 


هؤالء املوظفني جزًءا من األمانة.







ميثـاق األمـم املتحـدة  36


رضورة  األول  املكان  ُيراعى يف  أن  خدمتهم  حتديد رشوط  ويف  املوظفني  استخدام  فـي  ينبغـي   -  3
يف  ُيـراعى  أن  املهـم  مـن  أن  كام  والنـزاهة.  والكفاءة  املقدرة  من  مستوى  أعىل  عىل  احلصول 


اختيارهم أكرب ما يستطاع من معاين التوزيع اجلغرايف.
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الفصل السادس عرش
أحكام متنوعة


املادة 102


هبذا  العمل  بعد  املتحدة”  “األمم  أعضـاء  من  عضو  أي  يعقده  دويل  اتفاق  وكـل  معاهدة  كـل   -  1
ل يف أمانة اهليئة وأن تقوم بنرشه بأرسع ما يمكن. امليثاق جيب أن يسجَّ


أن  املادة  هذه  من  األوىل  للفقرة  وفقًا  ل  يسجَّ مل  دويل  اتفاق  أو  معاهـدة  فـي  طـرف  ألي  ليس   -  2
يتمسك بتلك املعاهدة أو ذلك االتفاق أمام أي فرع من فروع “األمم املتحدة”.


املادة 103


إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط هبا أعضاء “األمم املتحدة” وفقًا ألحكام هذا امليثاق مع أي 
التزام دويل آخر يرتبطون به فالعربة بالتزاماهتم املرتتبة عىل هذا امليثاق.


املادة 104


تتمتـع اهليئـة فـي بالد كل عضو من أعضائها باألهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها 
وحتقيق مقاصدها.


املادة 105


حتقيق  يتطلبها  التي  واإلعفاءات  باملزايا  أعضائها  من  عضو  كـل  أرض  فـي  اهليئـة  تتمتـع   -  1
مقاصدها.


وكذلك يتمتع املندوبون عن أعضاء “األمم املتحدة” ومـوظفو هـذه اهليئـة باملزايا واإلعفاءات   -  2
التي يتطلبها استقالهلم فـي القيـام بمهـام وظائفهم املتصلة باهليئة.


الفقرتني 1 و2 من  بتطبيق  التفاصيل اخلاصة  التوصيات بقصد حتديد  م  العامة أن تقدِّ للجمعية   -  3
هذه املادة، وهلا أن تقرتح عىل أعضاء اهليئة عقد اتفاقات هلذا الغرض.
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الفصل السابع عرش
يف تدابري حفظ األمن يف فرتة االنتقال


املادة 106


الذي يرى معه  الوجه  املادة 43 معمواًل هبا عىل  إليها يف  املشار  إىل أن تصري االتفاقات اخلاصة 
جملـس األمـن أنـه أصبـح يستطيع البـدء فـي احتامل مسؤولياته وفقًا للامدة 42، تتشـاور الدول 
ع يف موسكو يف 30 ترشين األول/أكتوبر سـنة  املـوقَّ الدول األربـع  التي اشرتكت يف ترصيح 
1943، هي وفرنسا، وفقـًا ألحكام الفقرة 5 من ذلك الترصيح، كام تتشاور الدول اخلمس مع 
اهليئة باألعامل املشرتكة  نيابة عن  للقيام  املتحدة” اآلخرين، كلام اقتضت احلال،  “األمم  أعضاء 


التي قد تلزم حلفظ السلم واألمن الدويل.


املادة 107


ليس يف هذا امليثاق ما ُيبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت يف أثناء احلرب العاملية الثانية معادية 
ص بـــه نتيــجة  إلحدى الدول املوّقعة عىل هـذا امليثــاق إذا كان هذا العمـل قد اخُتـذ أو ُرخِّ


لتلك احلرب من ِقَبــل احلكومات املسؤولة عن القيام هبذا العمل.
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الفصل الثامن عرش
يف تعديل امليثاق


املادة 108


صدرت  إذا  املتحدة”  “األمم  أعضاء  مجيع  عىل  ترسي  امليثاق  هذا  عىل  تدخل  التي  التعديالت 
ومـن  املتحدة”  “األمم  أعضـاء  ثلثــا  عليهـا  ق  وصـدَّ العامـة  اجلمعيـة  أعضاء  ثلثي  بموافقة 


بينهم مجيع أعضاء جملس األمن الدائمني، وفقًا لألوضاع الدستورية يف كل دولة.


املادة 109


جيـوز عقد مؤمتر عـام من أعضاء “األمم املتحدة” إلعادة النظر يف هذا امليثاق يف الزمان واملكان   -  1
اللذين حتددمها اجلمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء جملس األمن. 


ويكون لكـل عضـو فـي “األمم املتحدة” صوت واحد يف املؤمتر.
ق عليه ثلثا أعضاء  كل تغيري يف هذا امليثاق أوىص به املؤمتر بأغلبية ثلثي أعضائه يرسي إذا صدَّ  -  2


“األمم املتحدة” ومـن بينهم األعضاء الدائمون يف جملس األمن وفقًا ألوضاعهم الدستورية.
إذا مل ُيعقد هذا املؤمتر قبل الدورة العادية العارشة للجمعية العامة، بعد العمل هبذا امليثاق، وجب   -  3
إذا  ُيعقد  املؤمتر  وهذا  عقده،  إىل  بالدعوة  اقرتاح  العارشة  الدورة  تلك  أعامل  بجدول  ُيدرج  أن 


رت ذلك أغلبيـة أعضـاء اجلمعية العامة وسبعة ما من أعضاء جملس األمن. قرَّ
 


ق عليه بعد العمـل به، ُتعترب مــن األعضاء األصليني يف  الدول املوّقعة عىل هذا امليثاق التي تصدِّ  -  4
“األمم املتحدة” من تاريخ إيداعها لتصديقاهتا.


املادة 111


امليثاق بلغات مخس هي الصينية والفرنسية والروسية واإلنكليزية واإلسبانية، وهي  ُوضع هذا 
املتحدة  الواليات  حكومة  حمفوظات  يف  مودعًا  امليثاق  ويظل  السواء.  وجه  عىل  الرسمية  لغاته 


األمريكية، وتبلغ هذه احلكومة حكومات الدول األخرى املوّقعـة عليــه صــورًا معتمدة منه.


ع مندوبو حكومات “األمم املتحدة” عىل هذا امليثاق. م وقَّ ومصداقــًا ملا تقدَّ


صـدر بمدينة سـان فرانسيسكو فـي اليـوم السـادس والعرشين من شهر حزيران/يونيه سنة 
.1945
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الفصل التاسع عرش
يف التصديق والتوقيع


املادة 110


ق عىل هذا امليثاق الدول املوّقعة عليه كل منها حسب أوضاعها الدستورية. تصدِّ  -  1
تـودع التصـديقات لـدى حكومة الواليات املتحدة األمريكية التي خُتطر الدول املوّقعة عليه بكل   -  2


إيداع حيصـل، كام خُتطـر األميـن العـام هليئـة “األمم املتحدة” بعد تعيينه.
يصبح هذا امليثاق معمواًل به متى أودعت تصديقاهتا مجهورية الصني، وفرنسا، واحتاد اجلمهوريات   -  3
االشرتاكية السوفياتية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الشاملية، والواليات املتحدة 
املتحدة األمريكية  الـواليات  املوّقعة عليه. وتعـّد حكـومة  الدول األخرى  األمريكية، وأغلبية 


بروتوكواًل خاصًا بالتصديقات املودعة وتبلغ صورًا منه لكل الدول املوّقعة عىل امليثاق.
ق عليه بعد العمـل به، ُتعترب مــن األعضاء األصليني يف  الدول املوّقعة عىل هذا امليثاق التي تصدِّ  -  4


األمم املتحدة من تاريخ إيداعها لتصديقاهتا.


املادة 111


امليثاق بلغات مخس هي الصينية والفرنسية والروسية واإلنكليزية واإلسبانية، وهي  ُوضع هذا 
املتحدة  الواليات  حكومة  حمفوظات  يف  مودعًا  امليثاق  ويظل  السواء.  وجه  عىل  الرسمية  لغاته 


األمريكية، وتبلغ هذه احلكومة حكومات الدول األخرى املوّقعـة عليه صورًا معتمدة منه.
ع مندوبو حكومات األمم املتحدة عىل هذا امليثاق. م وقَّ ومصداقــًا ملا تقدَّ


صـدر بمدينة سـان فرانسيسكو فـي اليـوم السـادس والعرشين من شهر حزيران/يونيه سنة 
.1945







النظام األسايس
ملحكمة العدل الدولية











43 النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية 


املادة 1


الرئيسية  القضائية  األداة  املتحدة”  “األمم  ميثـاق  ينشئها  التي  الدولية،  العدل  حمكمة  تكون 
للهيئـة وتبارش وظائفها وفقًا ألحكام هذا النظام األسايس.


الفصل األول
تنظيم املحكمة


املادة 2


تتكون هيئة املحكمة من قضاة مستقلني ُينتخبون من األشخاص ذوي الصفات اخللقية العالية 
عني  املرشِّ من  أو  القضائية،  املناصب  أرفع  يف  للتعيني  املطلوبة  للمؤهالت  بالدهم  يف  احلائزين 


املشهود هلم بالكفاية يف القانون الدويل وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.


املادة 3


تتألف املحكمة من مخسة عرش عضوًا، وال جيوز أن يكون هبا أكثر من عضو واحد من رعايا دولة   -  1
بعينها.


إذا كان شخـص ممكنًا عّده فيمـا يتعلق بعضوية املحكمة متمتعًا برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه   -  2
يعترب من رعايا الدولة التي يبارش فيها عادة حقوقه املدنية والسياسية.


املادة 4


أعضاء املحكمة تنتخبهـم اجلمعية العامة وجملس األمـن مـن قائمـة حاويـة أسامء األشخاص   -  1
الذين رشحتهم الُشعب األهلية يف حمكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقًا لألحكام التالية.


بخصوص أعضاء “األمم املتحدة” غري املمثَّلني يف حمكمة التحكيم الدائمة، تتوىل تسمية املرشحني   -  2
ُشعب أهلية تعيِّنها حكوماهتا هلذا الغرض وفقًا لنفس الرشوط املوضوعة ألعضاء حمكمة التحكيم 
الدائمة يف املادة 44 من اتفاقية الهاي املعقودة عام 1907 يف شأن التسوية السلمية للمنازعات 


الدولية.
يف حالة عدم وجود اتفـاق خـاص، حتدد اجلمعية العامة، بناًء عىل توصية جملس األمن، الرشوط   -  3
“األمم  فـي  عضـوًا  تكـون  أن  دون  النظام  إىل  املنضمة  الدول  من  لدولة  يمكن  بموجبها  التي 


املتحدة”، أن تشرتك يف انتخاب أعضاء حمكمة العدل الدولية.
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املادة 5


إىل  كتابيًا  طلبًا  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ه  يوجِّ األقل  عىل  أشهر  بثالثة  االنتخاب  ميعاد  قبل   -  1
أعضاء حمكمـة التحكيـم الـدائمة، التابعيـن إلـى الدول املشرتكة يف هـذا النظام األسايس وإلـى 
أعضاء الُشعب األهلية املعيَّنني وفقًا ألحكام الفقرة 2 من املادة 4 يدعوهم فيه إىل القيام يف ميعاد 


معنيَّ بتقـديم أسمـاء األشخـاص الـذين يستطيعون قبول أعباء عضوية املحكمة.
اثنني من  أكثر مـن  بينهم  أربعة مرشحني، وال أن يكون  أكثـر مـن  ال جيـوز ألي شعبة أن تسمي   -  2


جنسيتها، كام ال جيـوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد املناصب املراد ملؤها.


املادة 6


من املرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسامء املرشحني، باستشارة حمكمتها العليا وما 
يف بلدها أيضًا من كليات احلقوق ومدارسها ومن املجامع األهليـة والفـروع األهلية للمجامع 


الدولية املتفرغة لدراسة القانون.


املادة 7


ُيعـد األميـن العـام قائمة مرتبة حسب احلروف األبجدية بأسمــاء مجيــع األشخــاص املسّمني   -  1
هبذه الطريقة، وفيمــا عــدا احلالة التي ُنص عليها يف الفقـرة 2 مـن املـادة 12 يكـون هـؤالء 


األشخاص وحدهم هم اجلائز انتخاهبم.
يرفع األمني العام هذه القائمة إىل اجلمعية العامة وإىل جملس األمن.  -  2


املادة 8


يقوم كل من اجلمعية العامة وجملس األمن مستقاًل عن اآلخر بانتخاب أعضاء املحكمة.


املادة 9


عىل الناخبني عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه ال يكفي أن يكون املنتخبون حاصاًل كل فرد منهم 
عىل املؤهالت املطلوبة إطالقًا، بل ينبغي أن يكون تأليف اهليئة يف مجلتها كفياًل بتمثيل املدنيات 


الكربى والنظم القانونية الرئيسية يف العامل.


املادة 10


األمن  جملس  وألصوات  العامة  اجلمعية  ألصوات  املطلقة  األكثرية  ينالون  الذين  املرشحـون   -  1
يعتربون أهنم قد انتخبوا.
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عند التصويت بمجلس األمـن النتخـاب القضاة أو لتعيني أعضاء اللجنة املنصوص عليها يف   -  2
املادة 12، ال حيصل تفريق بني األعضاء الدائمني واألعضاء غري الدائمني باملجلس املذكور.


إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة عىل األكثرية املطلقة لألصوات يف اجلمعية العامة   -  3
ويف جملس األمـن اعتـرب أكربهم ســنًا هو وحده املنتخب.


املادة 11


إذا بقى منصب واحد أو أكثر خاليًا بعد أول جلسة ُتعقد لالنتخــاب، ُعقــدت بالطريقــة ذاهتا، 
جلسة ثانية ثم ثالثة عند الرضورة.


املادة 12


إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغرًا بعد اجللسة االنتخابيـة الثالثة جاز يف كل وقت، بناًء عىل   -  1
اجلمعية  ي  تسمِّ ستة  أعضاؤه  مشرتك  مؤمتر  تأليف  األمـن،  جملـس  أو  العامـة  اجلمعيـة  طلب 
ي جملس األمن الثالثة اآلخرين، ليختار، بطريقـــة التصويت، باألكثرية  العامة ثالثة منهم ويسمِّ
املطلقة، مرشحًا لكل منصب شاغر، ُيعرض اسمه عىل اجلمعية العامة وجملس األمن للموافقة 


عليه من كل منهام.
إذا أمجع املؤمتر املشرتك عىل ترشيح شخص جتتمع فيه الرشوط املطلوبة جاز له وضع اسمه يف   -  2


قائمة الرتشيح حتى ولو كان اسمه غري وارد يف قائمة الرتشيح املشار إليها يف املادة 7.
إذا رأى املؤمتر املشرتك أنه لن ينجح يف االنتخاب، توىلَّ أعضاء املحكمة الذين تـمَّ انتخاهبم ملء   -  3
املناصب الشاغرة يف مدة حيددها جملس األمن وذلك باختيار األعضاء الباقني من بني املرشحني 


الذين حصلوا عىل أصوات يف اجلمعية العامة أو يف جملس األمن.
ح فريق القايض األكرب سنًا. إذا تســاوت أصـوات القضاة ُرجِّ  -  4


املادة 13


من  مخسة  والية  أن  علـى  انتخاهبم  إعـادة  وجيوز  سنوات  تسع  ملدة  املحكمـة  أعضاء  ُينتخب   -  1
بعد ميض ثالث  تنتهي  أن  للمحكمة جيب  انتخاب  أول  االختيار يف  عليهم  الذين وقع  القضاة 


سنوات ووالية مخسة آخرين بعد ست سنوات.
القضـاة الـذين تنتهــي واليتهــم بنهـايــة الثالث سنــوات والسـت سنوات املشار إليها آنفًا   -  2


تعيِّنهم القرعة ويقوم األميـن العام بعملها بمجرد االنتهاء من أول انتخاب.
يستمر أعضاء املحكمة يف القيام بعملهم إىل أن يعنيَّ من خيلفهم. وجيب عىل كل حال أن يفصلوا   -  3


يف القضايا التي بدأوا النظر فيها.
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م إىل رئيس املحكمة وهو يبلغها  إذا رغـب أحـد أعضـاء املحكمـة يف االستقالة، فاالستقالة تقدَّ  -  4
إىل األمني العام، وهبذا اإلبالغ خيلو املنصب.


املادة 14


جيوز التعيني للمناصب التي ختلو وفقًا للطريقة املوضوعة ألول انتخاب مع مراعاة ما يأيت: يقوم 
األمني العام بإبالغ الدعوات املنصوص عليها يف املادة اخلامسة يف الشهر الذي ييل خلو املنصب، 


ويعنيِّ جملس األمن تاريخ االنتخاب.


املادة 15


عضـو املحكمـة املنتخب بداًل من عضو مل يكمل مدته يتم مدة سلفه.


املادة 16


ال جيوز لعضو املحكمة أن يتوىل وظائف سياسية أو إدارية كام ال جيوز له أن يشتغل بأعامل من   -  1
قبيل أعامل املهن.


عند قيام الشك يف هذا الشأن تفصل املحكمة يف األمر.  -  2


املادة 17


ال جيـوز لعضو املحكمـة مبارشة وظيفة وكيل أو مستشار أو حمام يف أية قضية.  -  1
وال جيوز له االشرتاك يف الفصل يف أية قضية سبق له أن كان وكياًل عن أحد أطرافها أو مستشارًا   -  2
أو حماميًا أو سبق عرضها عليـه بصـفته عضوًا يف حمكمة أهلية أو دولية أو جلنة حتقيق أو أية صفة 


أخرى.
عند قيام الشك يف هذا الشأن تفصل املحكمة يف األمر.  -  3


املادة 18


ال ُيفصل عضو من املحكمة من وظيفته إالَّ إذا أمجع سائر األعضاء عىل أنه قد أصبح غري مستوٍف   -  1
للرشوط املطلوبة.


ل املحكمة األمني العام هذا الفصل إبالغًا رسميًا. يبلغ مسجِّ  -  2
هبذا اإلبالغ خيلو املنصب.  -  3
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املادة 19


يتمتع أعضاء املحكمة يف مبارشة وظائفهم باملزايا واإلعفاءات السياسية.


املادة 20


لن  أو هوى وأنه  أنه سيتـوىل وظائفه بال حتّيز  ر يف جلسة علنية  يقرِّ العضو عمله  يبارش  أن  قبل 
يستوحي غري ضمريه.


املادة 21


تنتخب املحكمة رئيسها ونائبه ملدة ثالث سنوات ويمكن جتديد انتخاهبام.  -  1
لها وهلـا أن تعنيِّ ما تقيض الرضورة بتعيينه من املوظفني اآلخرين. تعنيِّ املحكمة مسجِّ  -  2


املادة 22


يكون مقـر املحكمة يف الهاي. عىل أن ذلك ال حيول دون أن تعقد املحكمة جلساهتا، وأن تقوم   -  1
بوظائفها يف مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبًا.


ل يف مقر املحكمة. يقيم الرئيس واملسجِّ  -  2


املادة 23


ال ينقطع دور انعقاد املحكمة إالَّ يف أيام العطلة القضائية. وحتدد املحكمة ميعاد العطلة ومدهتا.  -  1
ألعضـاء املحكمة احلق يف إجازات دورية حتدد املحكمة ميعادها ومدهتا مع مراعاة املسافة التي   -  2


تفصل الهاي عن حمال إقامتهم.
عىل أعضاء املحكمة أن يكونوا يف كل وقت حتت تصـّرفها، إالَّ أن يكونوا يف إجـازة أو أن يمنعهم   -  3


ية التي ينبغي أن ُتبنيَّ للرئيس بيانًا كافيًا. املرض أو غري ذلك من األسباب اجلدِّ


املادة 24


إذا رأى أحد أعضاء املحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن االشرتاك يف الفصل يف قضية   -  1
نة فعليه أن خيطر الرئيس بذلك. معيَّ


إذا رأى الرئيـس، لسبب خـاص، أنه ال جيوز أن يشرتك أحد أعضاء املحكمة يف الفصل يف قضية   -  2
معيَّنة فيخطر ذلك العضو املذكور بذلك.


عند اختالف العضو والرئيس يف مثل هذه األحوال تقيض املحكمة يف اخلالف.  -  3
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املادة 25


النظام  هذا  يف  عليها  ُينص  التـي  االستثنائية  احلاالت  يف  إالَّ  هيئتها  بكامل  املحكمة  جتلس   -  1
األسايس.


اجللسات  يف  االشرتاك  من  ُيعفى  أن  جيوز  أنه  عىل  للمحكمة  الداخلية  الالئحة  تنص  أن  غ  ُيسوَّ  -  2
قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق املناوبة عىل أالَّ يرتتب علـى ذلـك أن يقـل عدد القضاة 


املوجودين حتت الترصف لتشـكيل املحكمة عن أحد عشـر قاضيًا.
يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل املحكمة.  -  3


املادة 26


ل من وقت آلخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثالثة قضاة أو أكثر  جيوز للمحكمة أن تشكِّ  -  1
عىل حسب ما تقرره، وذلك للنظر يف أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا املتعلقـة 


بالرتانزيت واملواصالت.
ل يف أي وقت دائرة للنظر يف قضية معيَّنة وحتدد املحكمة عدد قضاة هذه  جيوز للمحكمة أن تشكِّ  -  2


الدائرة بموافقة الطرفني.
تنظر الدوائر املنصوص عليها يف هذه املادة يف القضايا وحتكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف   -  3


الدعوى.


املادة 27


من  صادرًا  يعترب  و29   26 املادتني  يف  عليها  املنصوص  الدوائر  إحدى  من  يصدر  حكـم  كل 
املحكمة ذاهتا.


املادة 28


جيوز للدوائر املنصوص عليها يف املادتني 26 و 29 أن تعقـد جلساهتـا وتبارش وظائفها يف غري 
الهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.


املادة 29


ل املحكمة كل سنة دائرة من مخسة قضاة جيوز هلا، بناًء عىل  لإلرساع يف إنجاز نظر القضايا تشكِّ
طلب أطراف الدعوى أن تتبع اإلجراءات املخترصة، للنظر يف القضايا والفصل فيها. وزيادة عىل 


ذلك خُيتار قاضيان للحلول حمل من يتعذر عليه االشرتاك يف اجللسة من القضاة.
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املادة 30


تضع املحكمة الئحة تبنيِّ كيفية قيامها بوظائفها، كام تبنيِّ بصفة خاصة قواعد اإلجراءات.  -  1
جيوز أن تنص الالئحة عىل اشرتاك مساعدين يف جلسات املحكمة أو جلسات دوائرها دون أن   -  2


يكون هلم حق يف التصويت.


املادة 31


حيق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الـدعوى، أن جيلسوا فـي قضيته املعروضة عىل   -  1
املحكمة.


إذا كـان فـي هيئة املحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الـدعوى جاز لكل من أطرافها اآلخرين   -  2
أن خيتار قاضيًا آخر للقضاء. وحيسن أن خُيتار هذا القايض من بني القضاة الذين جرى ترشيحهم 


وفقًا للامدتني 4 و5.
إذا مل يكـن يف هيئة املحكمـة قاض من جنسية أطراف الدعـوى جاز لكـل منهم أن خيتار قاضيًا   -  3


بالطريقة املنصوص عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة.
تطبـق أحكام هذه املادة يف األحوال الواردة يف املادتني 26 و29، ويف هذه األحوال يطلب الرئيس   -  4
إىل عضو من أعضاء املحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إىل عضوين إذا اقتىض األمر، التخيل 
عن اجللوس للبديل من أعضاء املحكمة الذين هم من جنسية األطراف، أو البديل من األعضاء 
الذين يعيِّنهم األطـراف يف خصوص القضية يف حالة عدم وجود أعضاء مـن جنسيتهم أو وجود 


هؤالء وتعّذر جلوسهم.
إذا كان لعدة أطراف نفس املصلحة فيعتربون كطرف واحد بالنسبة لألحكام السابقة وعند قيام   -  5


الشك يف هذا الشأن تفصل املحكمة يف املوضوع.
جيـب فـي القضـاة الـذين خُيتـارون عىل الوجه املنصـوص عليـه يف الفقرات 2 و3 و4 من هذه   -  6
املادة أن تتوافر فيهم الرشوط املنصوص عليها يف املواد 2 و17 )الفقرة 2( و20 و24 مـن هـذا 


النظام األسايس. ويشرتك هؤالء القضاة يف احلكم عىل وجه املساواة التامة مع زمالئهم.


املادة 32


يتقاىض كل عضـو من أعضاء املحكمة راتبًا سنويًا.  -  1
يتقاىض الرئيس مكافأة سنوية خاصة.  -  2


يتقاىض نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.  -  3
يتقاىض القضاة املختارون تنفيذًا ألحكام املادة 31 من غري أعضاء املحكمة تعويضًا عن كل يوم   -  4


يبارشون فيه وظائفهم.
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حتدد اجلمعية العامـة هذه املرتبات واملكافآت والتعويضات وال جيوز إنقاصها أثناء مدة اخلدمة.  -  5
ل بناًء عىل اقرتاح املحكمة. حتدد اجلمعية العامة راتب املسجِّ  -  6


ر بمـوجبها املعاشـات ألعضـاء املحكمـة  د بقواعد تضعها اجلمعية العامة الرشوط التي ُتقرَّ حُتدَّ  -  7
ل. د بموجبها نفقات السفر ألعضاء املحكمة واملسجِّ ل والرشوط التي ُتسدَّ واملسجِّ


ُتعفى الرواتب واملكافآت والتعويضات من الرضائب كافة.  -  8


املادة 33


ره اجلمعية العامة. تتحمل األمم املتحدة مرصوفات املحكمة عىل الوجه الذي تقرِّ
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الفصل الثاين
يف اختصاص املحكمة


املادة 34


للـدول وحـدها احلـق فـي أن تكون أطرافًا يف الدعاوى التي ُترفع للمحكمة.  -  1
للمحكمة أن تطلـب مـن اهليئـات الدولية العامة املعلومات املتعلقـة بالقضايا التي تنظر فيها.   -  2
وتتلقى املحكمة ما تبتدرها به هذه اهليئات من املعلومات. كل ذلك مع مراعاة الرشوط املنصوص 


عليها يف الئحتها الداخلية ووفقًا هلا.
إذا ُأثري يف قضية معروضة عىل املحكمة البحث يف تأويل وثيقة تأسيسية ُأنشئت بمقتضاها هيئة   -  3
ل أن خيطر بذلك  دولية عامة، أو يف تأويل اتفاق دويل ُعقد عىل أساس هذه الوثيقة، فعىل املسجِّ


هذه اهليئة وأن يرسـل إليهـا صورًا من املحارض واألعامل املكتوبة.


املادة 35


للدول التي هي أطراف يف هذا النظام األسايس أن تتقاىض إىل املحكمة.  -  1
حيـدد جملـس األمـن الرشوط التي جيوز بموجبها لسائر الدول األخرى أن تتقاىض إىل املحكمة،   -  2
وذلك مع مراعاة األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات املعمـول هبـا. عىل أنـه ال جيوز بحال 


وضع تلك الرشوط بكيفية ختّل باملساواة بني املتقاضيـن أمام املحكمة.
عندما تكون دولة من غري أعضاء “األمم املتحدة” طرفًا يف دعوى حتدد املحكمة مقدار ما جيب   -  3
ا إذا كانت هذه الدولة من الدول املسامهة يف نفقات  أن تتحمله هذه الدولة من نفقات املحكمة. أمَّ


املحكمة فإن هذا احلكم ال ينطبق عليها.


املادة 36


املسائل  مجيع  تشمل  كمـا  املتقـاضون،  عليهـا  يعرضها  التي  القضايا  مجيع  املحكمة  والية  تشمل   -  1
املنصوص عليها بصفـة خاصة يف ميثاق “األمم املتحدة” أو يف املعاهدات واالتفاقات املعمول هبا.


بذات ترصحيها  بأهنا  ح، يف أي وقت،  أن ترصِّ النظام األسايس  التي هي أطراف يف هذا  للدول   -  2
هذا وبـدون حاجـة إلـى اتفـاق خاص، تقـّر للمحكمة بواليتها اجلربية يف نظر مجيع املنازعات 
القانونية التي تقوم بينها وبني دولة تقبل االلتزام نفسه، متى كانت هذه املنازعات القانونية تتعلق 


باملسائل اآلتية:
تفسري معاهدة من املعاهدات؛ )أ( 


أية مسألة من مسائل القانون الدويل؛ )ب( 
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حتقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقًا اللتزام دويل؛ )ج( 
نوع التعويض املرتتب عىل خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض. )د( 


جيوز أن تصدر الترصحيات املشار إليها آنفًا دون قيـد وال رشط أو أن تعلَّق عىل رشط التبادل من   -  3
نة بذاهتا أو أن تقيَّد بمدة معيَّنة. جانب عدة دول أو دول معيَّ


منها إىل  أن يرسل صورًا  املتحدة” وعليه  “األمم  لـ  العام  الترصحيـات لدى األمني  تودع هـذه   -  4
ل املحكمة. الدول التـي هـي أطـراف يف هذا النظام األسايس وإىل مسجِّ


للعدل  الدائمة  للمحكمة  األسايس  النظام  من   36 املادة  حكم  بمقتىض  الصادرة  الترصحيات   -  5
الدويل، املعمول هبا حتى اآلن، تعترب، فيام بني الدول أطراف هذا النظام األسايس، بمثابة قبول 
للوالية اجلربية ملحكمة العدل الدولية، وذلك يف الفرتة الباقية من مدة رسيان هذه الترصحيات 


ووفقًا للرشوط الواردة فيها.
يف حالة قيام نزاع يف شأن والية املحكمة تفصل املحكمة يف هذا النـزاع بقرار منها.  -  6


املادة 37


إىل  أو  األمم  تنشئها مجعية  إىل حمكمة  مسألة  إحالة  به عىل  معمول  اتفاق  أو  معاهدة  كلام نصت 
النظام األسايس،  التي هي أطراف يف هذا  الدول  ، فيام بني  الدويل تعنيَّ الدائمة للعدل  املحكمة 


إحالتها إىل حمكمة العدل الدولية.


املادة 38


الدويل،  القانـون  إليهـا وفقـًا ألحكـام  ُترفـع  التي  املنازعـات  أن تفصـل يف  املحكمـة  وظيفـة   -  1
وهي تطبق يف هذا الشأن:


االتفـاقات الدولية العامة واخلاصة التي تضع قـواعد معتـرفًا هبـا صـراحة مـن جانـب  )أ( 
الدول املتنازعة؛


العادات الدولية املرعية املعتربة بمثابة قانون دلَّ عليه تواتر االستعامل؛ )ب( 
هتا األمـم املتمدنة؛ مبادئ القانون العامـة التـي أقـرَّ )ج( 


أحكام املحاكـم ومـذاهب كبار املؤلفني يف القانون العام يف خمتلف األمم. وُيعترب هذا أو  )د( 
ذاك مصدرًا احتياطيًا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام املادة 59.


القضية وفقًا  الفصل يف  املتقدم ذكره أي إخالل بام للمحكمة من سلطة  النص  ال يرتتب علـى   -  2
ملبادئ العـدل واإلنصـاف متى وافق أطراف الدعوى عىل ذلك.
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الفصل الثالث
يف اإلجراءات


املادة 39


اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية واإلنكليزية. فإذا اتفـق الطـرفان علـى أن ُيسار فـي   -  1
هبا  احلكم  صدر  باإلنكليزية  فيها  ُيسار  أن  عىل  اتفقا  وإذا  هبا،  احلكم  صـدر  بالفـرنسية  القضية 


كذلك.
يف  يستعملـوا  أن  الـدعوى  ألطراف  جاز  تستعمل  التي  اللغة  تعيني  عىل  اتفاق  ثمة  يكن  مل  إذا   -  2
املرافعات ما يؤثرون استعامله من هاتني اللغتني. ويف هذه احلالة يصدر احلكم باللغتني الفرنسية 


واإلنكليزية. وتبنيِّ املحكمة أي النصني هو النص الرسمي.
جتيـز املحكمة - ملـن يطلب مـن املتقاضني - استعامل لغة غري الفرنسية أو اإلنكليزية.  -  3


املادة 40


ا بطلب كتايب ُيرسل  ا بإعالن االتفاق اخلاص وإمَّ ُترفـع القضايا إىل املحكمة بحسب األحوال إمَّ  -  1
ل. ويف كلتا احلالتني جيب تعيني موضوع النـزاع وبيان املتنازعني. إىل املسجِّ


ل هذا الطلب فورًا إىل ذوي الشأن. يعلن املسجِّ  -  2
وخُيطر به أيضًا أعضـاء “األمم املتحدة” عىل يد األمني العام، كام خُتطر به أي دولة أخرى هلا وجه   -  3


يف احلضور أمام املحكمة.


املادة 41


ر التدابري املؤقتة التي جيب اختاذها حلفظ حق كل من األطراف وذلك متى رأت  للمحكمة أن تقرِّ  -  1
أن الظروف تقيض بذلك.


إىل أن يصدر احلكم النهائي يبلغ فورًا أطراف الدعوى وجملس األمن نبأ التدابري التي ُيرى اختاذها.  -  2


املادة 42


يمثِّل أطراف النـزاع وكالء عنهم.  -  1
وهلـم أن يستعينـوا أمام املحكمة بمستشارين أو بمحامني.  -  2


يتمتع وكالء املتنازعني ومستشاروهم وحماموهم أمام املحكمة باملزايا واإلعفاءات الالزمة ألداء   -  3
ية واستقالل. واجباهتم بحرِّ
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املادة 43


تنقسم اإلجراءات إىل قسمني: كتايب وشفوي.  -  1
م للمحكمة وللخصوم من املذكرات ومن اإلجابات عليها  تشمـل اإلجـراءات الكتابيـة ما يقدَّ  -  2


ثم من الردود إذا اقتضاها احلال، كام تشمل مجيع األوراق واملستندات التي تؤيدها.
رها املحكمة. ل عىل الكيفية ويف املواعيد التي تقرِّ يكون تقديم ذلك بواسطة املسجِّ  -  3


عليهـا  ق  مصدَّ صـورة  اآلخـر  الطـرف  إىل  منه  ُترسل  الدعوى  أطراف  أحد  مه  يقدِّ مستند  كل   -  4
بمطابقتها لألصل.


اإلجراءات الشفوية تشمل استامع املحكمة لشهادة الشهود وألقوال اخلرباء والوكالء واملستشارين   -  5
واملحامني.


املادة 44


فاملحكمة  واملحامني  واملستشارين  الـوكالء  عـدا  مـن  األشخاص  إلـى  إعـالنه  يـراد  ما  مجيـع   -  1
ترجع فيه رأسًا إلـى حكومة الـدولة املقتىض عمـل اإلعـالن يف أرضها.


وهـذا احلكـم يرسي أيضًا كلام بدا للمحكمة االستدالل بتحقيق يعمل يف حمل النـزاع.  -  2


املادة 45


يتوىل الرئيس إدارة اجللسات. وعند وجود مانع لديه يتوالها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهام للجلسة 
توىّل أعامل الرئاسة أقدم القضاة احلارضين.


املادة 46


ر املحكمة خالف ذلك أو يطلـب املتقـاضون عدم قبول  تكـون جلسـات املحكمة علنية ما مل تقرِّ
اجلمهور فيها.


املادة 47


ل والرئيس. عه املسجِّ يعمل لكل جلسة حمرض يوقِّ  -  1
وهذا املحرض يكون هو وحده املحرض الرسمي.  -  2
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املادة 48


تضع املحكمة الرتتيبات الالزمة لسري القضايا، وتعنيِّ للمتقاضني شكـل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، 
ي البيانات. كام حتدد املنهج الذي ُيتبَّـع يف تلقِّ


املادة 49


جيوز للمحكمة، ولو قبل بدء املرافعة، أن تطلب من الوكالء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع 
من االمتناع عن إجابة طلبها تثبته رسميًا.


املادة 50


جيـوز للمحكمـة، فـي كـل وقت، أن تعهـد إىل فـرد أو مجاعة أو مكتب أو جلنة أو أية هيئة أخرى 
ختتارها، يف القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ُذكـروا إبـداء رأهيم يف أمر من األمور 


بصـفته فنـيًا خبـريًا.


املادة 51


بالرشوط  واخلبـراء  الشهـود  الدعوى عىل  أثناء سامع  ُتطرح  بالدعوى  املتعلقـة  األسئلـة  مجيـع 
التي تبيِّنها املحكمـة فـي الئحتها الـداخليـة املشـار إليهـا يف املادة 30.


املادة 52


ي األسانيد واألدلة يف املواعيد التي حـددهتا هلـذا الغـرض، أالَّ تقبـل من أحد  للمحكمة، بعد تلقِّ
من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إالَّ إذا قبل ذلك 


األطراف اآلخرون.


املادة 53


أن  اآلخر  للطرف  جاز  مدعاه،  عن  الدفاع  عن  عجز  أو  احلضور  عـن  الطرفني  أحد  ختلَّف  إذا   -  1
يطلب إىل املحكمة أن حتكم له هو بطلباته.


وعىل املحكمة قبل أن جتيب هذا الطلب أن تتثبت من أن هلا والية القضاء وفقًا ألحكام املادتني   -  2
36 و37، ثم من أن الطلبات تقوم عىل أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.
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املادة 54


يعلن  القضية  املحكمة، من عرض  بإرشاف  واملحامون،  واملستشارون  الـوكالء  يفـرغ  أن  بعـد   -  1
الرئيس ختام املرافعة.


تنسحب املحكمة للمداولة يف احلكم.  -  2
تكون مداوالت املحكمة رسًا يظل حمجوبًا عن كل أحد.  -  3


املادة 55


تفصل املحكمة يف مجيع املسائل برأي األكثرية من القضاة احلارضين.  -  1
ح جانب الرئيس أو القايض الذي يقوم مقامه. إذا تساوت األصوات، ُرجِّ  -  2


املادة 56


يبنيِّ احلكم األسباب التي ُبني عليها.  -  1
ويتضمن أسامء القضاة الذين اشرتكوا فيه.  -  2


املادة 57


بيانًا  يصدر  أن  قاضـي  كـل  حـق  فمـن  القضاة  بإمجاع  بعضه  أو  كله  صادرًا  احلكم  يكن  مل  إذا 
مستقاًل برأيه اخلاص.


املادة 58


ل، وُيتىل يف جلسة علنية، بعد إخطـار الوكالء إخطارًا صحيحًا. ع احلكم من الرئيس واملسجِّ يوقَّ


املادة 59


ال يكون للحكم قوة اإللزام إالَّ بالنسبة ملن صدر بينهم ويف خصوص النـزاع الذي ُفصل فيه.


املادة 60


يكون احلكم هنائيًا غري قابل لالستئناف وعند النـزاع يف معناه أو يف مدى مدلوله تقوم املحكمة 
بتفسريه، بناًء عىل طلب أي طرف من أطرافه.
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املادة 61


ال ُيقبـل التامس إعادة النظر يف احلكم، إالَّ بسبب تكّشف واقعة حاسمة يف الدعوى كان جيهلها   -  1
جهل  يكون  أالَّ  عىل  النظر،  إعادة  يلتمس  الذي  والطرف  املحكمة  من  كل  احلكم  صدور  عند 


الطرف املذكور هلذه الواقعة ناشئًا عن إمهال منه.
اجلديدة  الواقعة  وجود  رصاحة  فيه  تثبت  املحكمة،  من  بحكم  ُتفتتح  النظـر  إعـادة  إجـراءات   -  2


ر إعادة النظر، وتعلن به أن االلتامس بناًء عىل ذلك جائز القبول. وتستظهر فيه صفاهتا التي تربِّ
جيـوز للمحكمـة أن تـوجب العمـل بحكمها الذي أصـدرته، قبــل أن تقبـل السري يف إجراءات   -  3


إعادة النظر.
م التامس إعادة النظر خالل ستة أشهر عىل األكثر من تكشف الواقعة اجلديدة. جيب أن يقدَّ  -  4


ال جيوز تقديم أي التامس إلعادة النظر بعد انقضاء عرش سنوات من تاريخ احلكم.  -  5


املادة 62


إذا رأت إحدى الدول، أن هلا مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها احلكم يف القضية جاز هلا أن   -  1
م إىل املحكمة طلبــًا بالتدخل. تقدِّ


والبت يف هذا الطلب يرجع األمر فيه إىل املحكمة.  -  2


املادة 63


اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية  إذا كانت املسألة املعروضة تتعلق بتأويل   -  1
ل أن خيطر تلك الدول دون تأخري. فعىل املسجِّ


حيـق لكل دولة خُتطر عىل الوجه املتقدم أن تتدخل يف الدعوى فإذا هي استعملت هذا احلق كان   -  2
التأويل الذي يقيض به احلكم ملزمًا هلا أيضًا.


املادة 64


ر املحكمة خالف ذلك. يتحمـل كـل طـرف املصاريف اخلاصة به ما مل تقرِّ
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الفصل الرابع
يف الفتاوى


املادة 65


“األمم  للمحكمـة أن تفتـي يف أيـة مسألة قانونية بناًء عىل طلـب أيـة هيئــة رّخص هلا ميثاق   -  1
املتحدة” بـاستفتائهـا، أو حصل الرتخيص هلا بذلك طبقًا ألحكام امليثاق املذكور.


املوضوعـات التي ُيطلـب مـن املحكمة الفتوى فيها ُتعـرض عليها يف طلب كتايب يتضمن بيانًا   -  2
دقيقًا للمسألة املستفتى فيها وترفق به كل املستندات التي قد ُتعني عىل جتليتها.


املادة 66


ل طلب االستفتاء دون إبطاء إىل الدول التي حيق هلا احلضور أمام املحكمة. يبلغ املسجِّ  -  1
ل تبليغًا خاصًا رأسًا إىل الدول التي حيق هلا احلضـور أمـام املحكمة أو إىل  كذلك يرسل املسجِّ  -  2
م  أية هيئة دولية ترى املحكمة أو يرى رئيسها - يف حالة عدم انعقادها - أهنا قد تستطيع أن تقدِّ
معلومات يف املوضوع، ُينهي فيه إىل كل منها أن املحكمة مستعدة ألن تتلقى يف خالل ميعاد حيدده 
الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل باملوضوع، أو ألن تسمع يف جلسة علنية تعقد هلذا الغرض، 


ما يتصل باملوضوع من بيانات شفوية.
إذا مل تتلـق دولـة مـن الـدول التي حيـق هلـا احلضور أمام املحكمة ذلك التبليغ اخلاص املشار إليه   -  3
م بيانًا كتابيًا أو أن تلقي بيانًا  يف الفقرة الثانية من هذه املادة جاز هلا أن تعرب عن رغبتها يف أن تقدِّ


شفويًا؛ وتفصل املحكمة يف ذلك.
مت كليهام جيوز هلا أن تناقش البيانات  مت بيانـات كتـابية أو شـفوية أو قدَّ الدول واهليئــات التي قدَّ  -  4
متها دول أو هيئـات أخـرى، وذلـك عىل الوجه وبالقدر ويف امليـعاد الذي تعيِّنه املحكمة يف  التي قدَّ
ل  كل حالـة عىل حدة أو الذي يعيِّنه رئيسها إذا مل تكن املحكمة منعقدة. ويقتضـي ذلـك أن يبلغ املسجِّ


مت مثل تلك البيانات. م من البيانات الكتابية إىل الدول واهليئات التي قدَّ يف الوقت املناسب ما يقدَّ


املادة 67


ُتصدر املحكمة فتواها يف جلسة علنية بعد أن يكون قد ُأخطر بذلك األمني العام ومندوبو أعضاء 
األمم املتحدة ومندوبو الدول األخرى واهليئات الدولية التي يعنيها األمر مبارشة.


املادة 68


م - ما تراه هي ممكن التطبيق من  عنـدما تبـاشــر املحكمـة مهمـة اإلفتــاء تتبـع - فوق ما تقدَّ
أحكام هذا النظام األسايس اخلاصة باملنازعات القضائية.
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الفصل اخلامس
التعديل


املادة 69


جيـري تعـديل هـذا النظام األسايس بنفـس الطـريقة املرسومة يف ميثاق األمم املتحدة لتعديل 
امليثاق عىل أن ُيراعى ما قد تتخذه اجلمعية العامة، بناًء عىل توصية جملس األمن، من أحكام بشأن 
األمم  أعضاء  من  تكون  وال  األسايس  النظام  هـذا  أطـراف  من  تـكون  التي  الدول  اشــرتاك 


املتحدة.


املادة 70


للمحكمـة أن تقتـرح إجراء التعديالت التي ترى رضورة إجرائها يف هذا النظام األسايس، وتبلغ 
اقرتاحاهتا كتابة لألمني العام للنظر فيها وفقًا ألحكام املادة 69.
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137مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان


تقديم شكوى عن اّدعاء انتهاك حقوق اإلنسان


تقديم شكوى عن اّدعاء انتهاك   الفصل الثامن - 
حقوق اإلنسان


لمحة سريعة عن إجراءات الشكاوى


ما هي إجراءات الشكاوى؟


إجراءات شكاوى حقوق اإلنسان هي 
آليات لتقديم اّدعاءات انتهاك حقوق 


اإلنسان إلى األمم المتحدة. وهناك ثالثة 
أنواع من هذه اآلليات:


الشكاوى الفردية بموجب  • 
المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان 


)االلتماسات(؛
البالغات الفردية بموجب  • 


اإلجراءات الخاصة التي يطبقها 
مجلس حقوق اإلنسان؛


إجراء تقديم الشكاوى • إلى مجلس 
حقوق اإلنسان.


كيف تعمل؟


لكل إجراء من اإلجراءات متطلباته 
ومزاياه وحدوده. ويتعيَّن النظر في هذه 
العناصر بدقة قبل اتخاذ قرار باإلجراء 


الذي يتوجب أن ُيستعَمل:


إذ يمكن تقديم شكاوى فردية عن  • 
انتهاكات حقوق اإلنسان بموجب 


خمس معاهدات أساسية من 
المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان؛
وتنطبق البالغات الفردية بموجب  • 
الواليات الموضوعية والجغرافية 


لإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق 
اإلنسان؛


ويتناول إجراء تقديم الشكاوى  • 
إلى المجلس أنماطًا مستمرة من 


االنتهاكات الجسيمة الموثَّقة بصورة 
موثوقة لجميع حقوق اإلنسان 


وجميع الحريات األساسية في أي 
مكان في العالم وفي أي ظرف من 


الظروف.


كيفية االتصال بإجراءات الشكاوى 
والعمل معها


يستطيع أي عنصر من عناصر 
المجتمع المدني، آخذًا في االعتبار


المتطلبات المحدَّدة الخاصة بكل إجراء، 
أن يتصل بهذه اآلليات، بغض النظر 


عن مركزه لدى األمم المتحدة. ويمكن 
تقديم الشكاوى بموجب كل إجراء من 


هذه اإلجراءات من جانب الشخص الذي 
يعاني من االنتهاك المزعوم لحقوق 
اإلنسان أو نيابة عن ذلك الشخص 
من طرف ثالث، أي منظمة غير 


حكومية على سبيل المثال. وفي كثير 
من األحيان تستطيع عناصر المجتمع 
المدني أن تعمل بمثابة قناة لتوصيل 


األفراد الذين يلتمسون االنتصاف من 
تجاوزات حقوق اإلنسان وذلك بقيامها 


بإعداد الشكوى وتقديمها أو تسجيلها 
نيابة عنهم. ومع ذلك فإن أي شخص 


يقدِّم شكوى نيابة عن أحد األفراد ينبغي 
أن يكفل الحصول على موافقة ذلك 


الفرد وأن يكفل أن هذا الفرد يدرك أثار 
تقديم الشكوى. وينبغي مراعاة متطلبات 
كل إجراء بدقة لكفالة مقبولية الشكوى.


ويتوفر هذا الدليل في نسق إلكتروني في الموقع:
 http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook


ومن هذا الموقع يمكن تنزيل فصول الدليل، كما تتوفر وصالت ربط بجميع المراجع الواردة في المنشور.
انظر قرار الجمعية العامة 251/60 وقرار مجلس حقوق اإلنسان 1/5.  )*(
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العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
دليل للمجتمع المدني


مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 138


جهات االتصال الرئيسية آلليات شكاوى حقوق اإلنسان


الشكاوى بموجب معاهدات حقوق اإلنسان
)المقدَّمة إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ولجنة مناهضة التعذيب والجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 


ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(
فريق االلتماسات بمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان


Petitions Team
 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights


Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix


CH–1211 Geneva 10
Switzerland سويسرا


رقم الفاكس: 22 90 917 22)0( 41+ 
tb-petitions@ohchr.org :البريد اإللكتروني


البالغات بموجب اإلجراءات الخاصة
شعبة اإلجراءات الخاصة في مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان


 Special Procedures Division
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights


Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix


CH–1211 Geneva 10
Switzerland سويسرا


رقم الفاكس:06 90 917 22)0( 41+  
 urgent-action@ohchr.org :البريد اإللكتروني


إجراء تقديم الشكاوى إلى مجلس حقوق اإلنسان
فرع مجلس حقوق اإلنسان )إجراء الشكاوى(


مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
Human Rights Council Branch )complaint procedure(


 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations


8–14, avenue de la Paix
 CH–1211 Geneva 10


Switzerland سويسرا
رقم الفاكس: 11 90 917 22)0( 41+ 
  CP@ohchr.org :البريد اإللكتروني
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139مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان


تقديم شكوى عن اّدعاء انتهاك حقوق اإلنسان


ما هي إجراءات الشكاوى؟
تركِّز منظومة األمم المتحدة أساسًا على التزامات الدول وتعمل على مستوى الحكومات. ومع ذلك فإن نظام حقوق 


اإلنسان في األمم المتحدة ينص أيضًا على إجراءات مختلفة مفتوحة أمام األفراد والمجموعات الذين يلتمسون 
إجراءات من األمم المتحدة بشأن حالة من حاالت حقوق اإلنسان. وتسّمى هذه اإلجراءات إجراءات شكاوى حقوق 


اإلنسان.


ومن خالل هذه اإلجراءات يمكن لألفراد عرض شكاواهم على األمم المتحدة؛ وهو ما يفعله آالف األشخاص من 
كل أنحاء العالم سنويًا.


ويمكن تقديم شكاوى حقوق اإلنسان بموجب اآلليات الثالث التالية:
المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان • )االلتماسات(؛


آليات اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان؛ • 
إجراءات تقديم الشكاوى • إلى مجلس حقوق اإلنسان.


وفي بعض الظروف يمكن أن تستكمل هذه اإلجراءات المختلفة بعضها البعض ويمكن استعمال أكثر من إجراء 
واحد.


كيف تعمل إجراءات الشكاوى؟
من المهم التفكير بدقة في أفضل إجراء للشكاوى يناسب الحالة المعنية. فكل إجراء له نقاط قوته ومتطلباته المحدَّدة 


والحدود التي تقيِّده. وينبغي دراستها توخيًا لمصالح الضحية )الضحايا( والفرد )األفراد( أو المنظمة )المنظمات( 
التي تقدِّم الشكوى.


إجراءات الشكاوى بموجب المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان ألف - 


تسمح سبع معاهدات دولية لحقوق اإلنسان بتقديم شكاوى فردية إلى هيئات معاهدات حقوق اإلنسان:
؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب البروتوكول االختياري األول للعهد •


اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة • بموجب 
المادة 22؛


اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول االختياري لالتفاقية • )وتسمح هذه 
المعاهدة أيضًا بتقديم بالغات من مجموعات األفراد(؛


االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المادة 14 • )وتسمح هذه المعاهدة أيضًا 
بتقديم بالغات من مجموعات األفراد(؛


. ومع ذلك فإن  االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب المادة 77 •
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العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
دليل للمجتمع المدني


مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 140


هذا الحكم لن يكون ساري المفعول قبل إصدار 10 دول أطراف إعالنًا في هذا الشأن)62(.
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب بروتوكولها االختياري • )وتسمح هذه المعاهدة أيضًا بتقديم 


بالغات من مجموعات األفراد(؛
. وحتى أيلول/سبتمبر  االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري بموجب المادة 31 •


2008 لم تكن هذه االتفاقية قد دخلت بعد حيِّز التنفيذ.


وسوف يسمح البروتوكول االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)63( أيضًا 
بتقديم شكاوى فردية بعد دخوله حيِّز التنفيذ.


نقاط القوة
من المزايا الهامة لتقديم شكوى إلى هيئة معاهدة أن الدولة الطرف، بعد إصدارها اإلعالن المتصل  • 


بالموضوع بموجب المعاهدة، ينبغي أن تمتثل اللتزاماتها بموجب تلك المعاهدة، بما في ذلك التزام توفير 
ُسُبل انتصاف فّعالة النتهاكات المعاهدة. وتقرر هيئة معاهدة حقوق اإلنسان ذات الصلة رسميًا، من 


خالل الشكاوى الفردية، إن كان قد حدث أي انتهاك، ويكون على الدولة المعنية االلتزام بتطبيق استنتاج 
)استنتاجات( هيئة المعاهدة؛


وتستطيع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان أن ُتصِدر تدابير مؤقتة في الحاالت العاجلة للحفاظ على أي حالة  • 
على وضعها حتى يمكن اتخاذ قرار نهائي بشأن الموضوع. وهذا التدبير المؤقت يظل قائمًا إلى أن يتم اتخاذ 


القرار؛
ويمكن أن تصل قرارات هيئات معاهدة حقوق اإلنسان إلى ما هو أبعد من ظروف الحالة الفردية وأن تقدِّم  • 


مبادئ توجيهية إيجابية لمنع االنتهاكات المماثلة في المستقبل؛
وتستطيع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان أيضًا أن تنظر في الشكاوى التي عالجها أو يعالجها أحد اإلجراءات  • 


الخاصة.


المتطلبات الخاصة والحدود المقيِّدة
يجب أن تندرج حالة الشاكي في نطاق تطبيق إحدى المعاهدات التي تسمح بالشكاوى الفردية؛ • 


يجب أن تكون الدولة المعنية طرفًا في المعاهدة ويجب أن تكون قد صدَّقت على البروتوكول االختياري ذي  • 
الصلة أو َقِبلت اختصاص هيئة معاهدة حقوق اإلنسان المعنية لقبول الشكاوى؛


عند تقديم اّدعاء إلى إحدى هيئات حقوق اإلنسان يجب الوفاء بعدد من المتطلبات منها الحصول على  • 
موافقة أو تصريح من الضحية. وال يجوز النظر في الشكوى في حالة عدم الوفاء أو عدم وجود أحد هذه 


االشتراطات؛
وبموجب االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يجب تقديم الشكاوى في غضون ستة  • 


أشهر من القرار النهائي الذي اتخذته السلطة الوطنية في أي قضية بعينها؛
الة قبل إرسال شكوى إلى هيئة  يجب على الشاكي أن يكون قد استنفد جميع وسائل االنتصاف المتوفرة والفعَّ • 


ااًل إذا أتاح فرصًا معقولة لجبر الشاكي؛ المعاهدة - وُيعَتبر االنتصاف فعَّ
يتطلب األمر في المتوسط من سنتين إلى ثالث سنوات للوصول إلى قرار نهائي بشأن الشكوى؛ • 


)62( حتى أيلول/سبتمبر 2008 لم ُتصِدر سوى دولة واحدة هذا اإلعالن.


اعتمد المجلس البروتوكول االختياري في 18 حزيران/يونيه 2008 ومن المتوقع أن تعتمده الجمعية العامة في مرحلة الحقة في عام   )63(


.2008
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تقديم شكوى عن اّدعاء انتهاك حقوق اإلنسان


هة إلى إحدى هيئات معاهدات حقوق اإلنسان بنمط واسع االنتشار من  بصفة عامة ال تتصل الشكوى الموجَّ • 
انتهاكات حقوق اإلنسان؛


ال يجوز إلحدى هيئات معاهدات حقوق اإلنسان أن تنظر في حالة يجري النظر فيها فعاًل في إجراء تحكيم  • 
آخر في الشكاوى دوليًا كان أم إقليميًا)64(.


البالغات بموجب اإلجراءات الخاصة باء - 


يسمح عدد من آليات اإلجراءات الخاصة بتقديم اّدعاءات تتعلق إّما بحاالت فردية أو بنمط عام من تجاوزات حقوق 
اإلنسان. ويستطيع جميع األفراد، أو غيرهم ممن يعملون لصالح الفرد، تقديم حاالت فردية إلى أصحاب واليات 


اإلجراءات الخاصة، إذا كانت الوالية تسمح بذلك. وفي كثير من األحيان تستطيع عناصر المجتمع المدني أن تدعم 
األفراد الذين يلتمسون الحماية من تجاوزات حقوق اإلنسان.


نقاط القوة
البالغات الفردية بموجب اإلجراءات الخاصة هي إجراء يمكن استعماله في الحاالت الفردية وكذلك في  • 


األنماط العامة من االنتهاكات؛
يمكن أن تكون أداة مفيدة في الحاالت العاجلة نظرًا ألنها تسمح باتخاذ إجراء عادل أو وقائي )يعرف باسم  • 


النداءات العاجلة(؛
يمكن عرض الحاالت بغض النظر عن الدولة • التي وقعت فيها وبغض النظر عّما إن كانت الدولة قد صدَّقت 


على أي من معاهدات حقوق اإلنسان؛
ليس من الضروري استنفاد جميع وسائل االنتصاف المحلية قبل استعمال هذا اإلجراء؛ • 


ال يشترط قيام الضحية بتقديم البالغ، رغم أن مصدر البالغ يجب أن يكون موثوقًا؛ • 
يمكن تقديم شكوى في نفس الوقت أمام إحدى هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وأحد اإلجراءات الخاصة )في  • 


حالة وجود والية تتصل بالموضوع(.


الحدود المقيِّدة
يجب أن يوجد إجراء خاص يغطي قضية حقوق اإلنسان المحدَّدة أو يغّطي البلد المحدَّد )ال يستطيع جميع  • 


أصحاب واليات اإلجراءات الخاصة التصّرف في الحاالت الفردية(؛
اإلجراءات الخاصة ليست آليات ُملِزمة قانونيا: ويرجع إلى كل دولة أن تمتثل حسب تقديرها لتوصيات  • 


أصحاب واليات اإلجراءات الخاصة؛
تتباين اإلجراءات حسب الوالية. • 


قد يكون هذا اإلجراء هيئة معاهدة أخرى أو المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أو محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، ولكنه ال   )64(


يشمل اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان.


لالطالع على معلومات تفصيلية عن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يرجى الرجوع إلى الفصل الرابع )هيئات 
معاهدات حقوق اإلنسان( من هذا الدليل وزيارة قسم هيئات معاهدات حقوق اإلنسان في الموقع الشبكي 


للمفوضية
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إجراء تقديم الشكاوى إلى مجلس حقوق اإلنسان جيم - 


يمكن ألي فرد أو أي مجموعة تّدعي وقوعها ضحية النتهاكات حقوق اإلنسان تقديم شكوى بموجب هذا اإلجراء، 
وهو ما يحق أيضا ألي شخص أو مجموعة لديهم معرفة مباشرة وموثوقة بوقوع هذه االنتهاكات. وإجراء تقديم 


الشكاوى إلى المجلس هو إجراء الشكاوى العالمي الوحيد الذي يغّطي جميع حقوق اإلنسان وجميع الحريات 
األساسية في كل الدول.


والبالغات بموجب هذا اإلجراء ال ترتبط بقبول التزامات المعاهدة في البلد المعني أو وجود والية إجراءات 
خاصة. ويتناول إجراء الشكاوى األنماط الثابتة من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في إحدى الدول. وهو ال 


يوفِّر تعويضًا للضحية المزعومة وال يسعى إلى تحقيق االنتصاف في الحاالت الفردية.


نقاط القوة
؛ وال يتعيَّن أن تكون الدولة  يمكن أن يتناول اإلجراء انتهاكات جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية •


طرفًا في معاهدة لكي يمكن تقديم شكوى ضدها بموجب هذا اإلجراء؛
يمكن أن يقدِّم الضحية الشكوى، أو أن يقدمها أي شخص آخر يعمل نيابة عن الضحية وليس من الضروري  • 


الحصول على موافقة مكتوبة من الضحية؛
يتم إبالغ الشاكي )كاتب البالغ( بالقرار الُمتَّخذ في مختلف المراحل الرئيسية للعملية؛ • 
معايير المقبولية أقل صرامة عمومًا عن المعايير المطبَّقة في آليات الشكاوى األخرى. • 


الحدود المقيِّدة المحَتَملة
يمكن أن تكون العملية طويلة نظرًا ألن الشكوى تمر بعدة مراحل من النظر، ولذلك فقد ال يكون هذا اإلجراء  • 


مناسبًا في الحاالت العاجلة؛
الة قبل إرسال معلومات  يجب أن يكون الشاكي قد استنفد جميع وسائل االنتصاف المحلية المتاحة والفعَّ • 


بموجب هذا اإلجراء؛
ال توجد أحكام تنص على تدابير مؤقتة عاجلة للحماية؛ • 


يجب أن تشير البالغات عمومًا إلى نمط ثابت من انتهاكات حقوق اإلنسان، وبكلمات أخرى االنتهاكات التي  • 
تؤثر على عدد كبير من األشخاص وليس على حاالت فردية؛


بسبب طابع السّرية ال يمكن أن يجتذب هذا اإلجراء اهتمامًا عامًا بحالة حقوق اإلنسان في الدولة المعنية؛ • 
ال ُيقَبل بموجب هذا اإلجراء الحاالت التي يبدو أنها تظهر نمطًا ثابتًا من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان  • 


وإذا كانت قد عولجت فعاًل بموجب أحد اإلجراءات الخاصة أو في إطار هيئة معاهدة أو في إطار إجراء 
للشكاوى في األمم المتحدة أو إجراء شكاوى إقليمي مشابه بشأن حقوق اإلنسان؛


لالطالع على معلومات تفصيلية عن اإلجراءات الخاصة يرجى الرجوع إلى الفصل السادس )اإلجراءات 
الخاصة( من هذا الدليل وزيارة قسم اإلجراءات الخاصة في الموقع الشبكي للمفوضية


لالطالع على مزيد من المعلومات عن إجراء الشكاوى، يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس )مجلس حقوق 
اإلنسان( من هذا الدليل وزيارة صفحة إجراء الشكاوى في الموقع الشبكي للمفوضية.
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تقديم شكوى عن اّدعاء انتهاك حقوق اإلنسان


كيفية الوصول إلى إجراءات الشكاوى والعمل معها
يستطيع أي عنصر من عناصر المجتمع المدني، آخذًا في االعتبار المتطلبات المحّددة لكل إجراء، أن يتصل 
بإجراءات الشكاوى. والشكاوى بموجب كل إجراء من هذه اإلجراءات يمكن أن يقدمها الفرد الذي عانى من 


االنتهاك المزعوم لحقوق اإلنسان، أو أن يقدمها طرف ثالث، مثل منظمة غير حكومية، نيابة عن ذلك الشخص.


وفي كثير من األحيان تعمل عناصر المجتمع المدني بصفة قناة لتوصيل األشخاص الذين يلتمسون االنتصاف من 
تجاوزات حقوق اإلنسان وذلك بقيامها بإعداد الشكوى لتقديمها أو تسجيلها نيابة عن هؤالء األشخاص. ومع ذلك 


فإن أي شخص يقّدم شكوى نيابة عن أحد األفراد ينبغي أن يكفل حصوله على موافقة من ذلك الفرد وأن الفرد 
يدرك العواقب المترتبة على تقديم الشكوى. وعلى سبيل المثال، في حالة تقديم معلومات إلى اإلجراءات الخاصة 


يرِسل صاحب الوالية بالغًا إلى الدولة بشأن هذه الحالة، ويتم إدراجها في نهاية األمر في تقرير علني. وعند تقديم 
شكوى إلى إحدى هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يتم الكشف عن هوية الفرد للحكومة المعنية. ولذلك فمن األساسي 


أن يعرف الضحية المزعومة طريقة عمل كل إجراء من إجراءات الشكاوى.


وينبغي أيضًا مراعاة متطلبات كل إجراء من إجراءات الشكاوى بدقة لكفالة قبول الشكوى.


إجراءات الشكاوى بموجب المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان ألف - 


يمكن تقديم شكاوى من جانب األفراد أو األطراف الثالثة المصّرح لها على النحو الواجب، مثل المحامون أو 
المنظمات غير الحكومية أو المجموعات المهنية، نيابة عن األفراد الذين يّدعون وقوعهم ضحايا النتهاكات حقوق 


اإلنسان. ويبحث هذا القسم متطلبات الشكاوى الفردية والعناصر الرئيسية فيها.


المتطلبات


تصديق الدولة الطرف  - 1


يمكن تقديم شكوى من انتهاك حقوق اإلنسان بموجب إحدى معاهدات حقوق اإلنسان إلى الدولة إذا:
كانت الدولة طرفًا في المعاهدة المعنية، وصدَّقت عليها أو قبلتها بشكل آخر؛ • 


أقرت الدولة الطرف باختصاص هيئة معاهدة حقوق اإلنسان المنشأة بموجب المعاهدة للنظر في هذه  • 
الشكاوى. ويتطلب ذلك حسب المعاهدة أن تكون الدولة قد انضمت إلى أطراف البروتوكول االختياري 


المعني أو أصدرت اإلعالن الالزم بموجب المعاهدة.


وينبغي أن يالَحظ أن عددًا من الدول األطراف قد دخلت في تحفظات موضوعية وأصدرت إعالنات تقيِّد نطاق 
التزامات حقوق اإلنسان التي تضطلع بها بموجب المعاهدات. وينبغي في استعراض هذه التحفظات أو اإلعالنات 


عند تحديد ما إن كان يمكن تقديم شكوى بموجب إحدى مواد المعاهدة)65(.


لمعرفة المزيد عن كال حالة التصديقات إعالنات/تحفظات الدولة الطرف لكل معاهدة وفي البروتوكوالت االختيارية ذات الصلة،   )65(


يرجى زيارة قسم هيئات معاهدات حقوق اإلنسان في الموقع الشبكي للمفوضية.
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االنتهاكات الفردية  - 2


ال يمكن استعمال الشكاوى الفردية بموجب هيئات المعاهدات إاّل في حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة بفرد 
واحد محدَّد أو أكثر، وهي ليست مناسبة في العادة لألنماط العامة النتهاكات حقوق اإلنسان التي يجري فيها ذكر 


هوية األفراد.


وسائل االنتصاف المحلية  - 3


ال يمكن تقديم شكاوى فردية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان إال بعد استنفاد وسائل االنتصاف المحلية 
الفعَّالة، أي أن تكون القضية/الشكوى قد استكملت مختلف خطوات نظام القضاء المحلي أو استكملت أٍي من 


اإلجراءات اإلدارية التي يمكن أن توفر انتصافًا متاحًا وفّعاال في غضون فترة معقولة من الوقت. وال تنطبق هذه 
القاعدة إذا كانت وسائل االنتصاف المحلية غير فّعالة أو طويلة بدون داٍع. وال يمكن تحديد ما يشكِّل ”الطول بدون 


داٍع“ بصورة عامة ويجب تقييمه على أساس كل حالة على حدة.


تقديم الشكاوى نيابة عن الضحية  - 4


يمكن ألي شخص أو منظمة تقديم شكوى نيابة عن شخص آخر بشرط أن يكون الضحية الفرد قد أعطى موافقة 
مكتوبة في شكل ”توكيل رسمي“ أو ”سلطة التصّرف“)66(.


عمليات الشكاوى األخرى  - 5


إذا كانت الحالة موضع نظر بالفعل في إطار إجراء شكاوى تحكيمي لهيئة أخرى من هيئات األمم المتحدة أو في 
منظمة دولية أو إقليمية أخرى، فلن يكون من الممكن عمومًا أن تنظر فيها إحدى هيئات معاهدات األمم المتحدة. 


وإذا كان قد سبق النظر في الحالة في محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أو المحكمة األوروبية لحقوق 
اإلنسان ورفضتها فقد يمكن في بعض األحيان تقديم نفس الشكوى إلى إحدى هيئات المعاهدات للنظر فيها. 


والحاالت المقدمة بموجب واليات اإلجراءات الخاصة يمكن تقديمها أيضًا إلى هيئات المعاهدات.


شكل الشكوى  - 6


مع أنه يجري عمومًا تشجيع أصحاب الشكاوى على استعمال استمارات الشكاوى النموذجية )انظر المرفقين األول 
والثاني لهذا الفصل( فإن أي شكل للمراسلة، يتضمن المعلومات ذات الصلة سيكون كافيًا من ناحية المبدأ. وينبغي 


تقديم الشكوى بإحدى لغات العمل في الهيئة المعنية من هيئات حقوق اإلنسان) (.


)66( هذه الموافقة غير ضرورية إذا كانت هناك أسباب قوية لالعتقاد بأنه يستحيل الحصول عليها في الظروف الراهنة.
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الحدود الزمنية  - 7


المعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي معاهدة حقوق اإلنسان الوحيدة التي تضع حدًا 
زمنيًا رسميًا لتقديم الشكاوى. وبغض النظر عن ذلك، فإن من االفضل تقديم الشكوى بأسرع ما يمكن بعد وقوع 
االنتهاك المزعوم واستنفاد ُسبل االنتصاف المحلية. والتأّخر في التقديم قد يجعل من العسير على الدولة الطرف 


أن ترّد رّدا كافيًا كما يجعل من العسير على هيئة المعاهدة تقييم الخلفية الوقائعية بدقة. والشكاوى التي تتعلق 
بانتهاكات وقعت قبل دخول آلية الشكاوى حيِّز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية لن ُتعَرض للبحث )إاّل إذا كان 
أثرها مستمرًا في انتهاك المعاهدة(. والشكاوى المقدمة بموجب االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 


العنصري يجب أن تقّدم في غضون ستة أشهر من القرار األخير بشأن الحالة من جانب السلطة الوطنية.


اإلجراء العاجل  - 8


تستطيع كل لجنة أن تتخذ إجراًء عاجاًل من خالل تدابير مؤقتة إذا كان عدم اتخاذها سيؤدي إلى وقوع ضرر 
ال صالح منه قبل فحص الحالة في المسار الطبيعي. ونمطيًا يتم اتخاذ هذه المبادرات لمنع إجراءات ال يمكن 


العودة فيها بعد ذلك، وذلك مثل تنفيذ حكم إعدام أو إبعاد شخص يواجه خطر التعذيب. ويجري تشجيع األفراد أو 
المنظمات الذين يطلبون من هيئة معاهدة حقوق اإلنسان النظر في اتخاذ تدابير مؤقتة على إعالن ذلك بوضوح 


في الشكوى المقّدمة.


ما هي المعلومات التي ينبغي أن تشملها الشكاوى الفردية بموجب هيئات المعاهدات؟


معلومات شخصية أساسية • عن الشخص الذي يدَّعى انتهاك حقوق اإلنسان الخاصة به )االسم والجنسية وتاريخ الميالد(؛
اسم الدولة الطرف • التي ُتَقّدم الشكوى ضدها؛


في حالة تقديم شكوى نيابة عن شخص آخر، دليل الموافقة • أو التصريح من ذلك الشخص )”التوكيل الرسمي“، في شكل 
ر لعدم توفُّر هذه الموافقة أو التصريح أو لعدم إمكانية تقديمه؛ ورقي( أو بداًل عن ذلك مبرِّ


، التي يستند إليها تقديم الشكوى، وعرضها بصورة واضحة بترتيب زمني؛ بيان كامل عن الوقائع •
تفاصيل الخطوات المتخذة الستنفاد ُسبل االنتصاف القضائي في المحاكم المحلية، وكذلك أي انتصاف إداري فعَّال • يتوفر 


في الدولة المعنية؛
تفاصيل المناسبات األخرى لتقديم الحالة أو الوقائع التي تشملها • إلى وسيلة أخرى من وسائل التحقيق أو التسوية الدولية 


إن ُوِجَدت؛
بيان الحجج التي تبرهن على أن الوقائع في هذه الحالة تبلغ حد االنتهاك • لحقوق اإلنسان الواردة في المعاهدة التي يجري 


ع بأحكامها. ومن المفيد تعيين المواد ذات الصلة من المعاهدة؛ التذرُّ
جميع الوثائق ذات الصلة • باالّدعاءات والحجج )قرارات المحاكم إلخ(؛


، في حالة توفُّرها؛ ُنَسخ من القوانين الوطنية ذات الصلة •


كقاعدة عامة ال ُينَظر في البالغات التي تتضمن عبارات مسيئة.
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اسة الموضوعات الحسَّ  - 9


في حالة وجود موضوعات حّساسة ذات طابع خاص أو شخصي وتظهر من الشكوى، فيمكن أن ُيطَلب من اللجنة 
حذف اسم الضحية في قرارها النهائي بحيث ال يتم النشر عن هويته.


عناصر اإلجراءات


إذا كانت الشكوى تتضّمن العناصر الجوهرية المذكورة أعاله فإن الشكوى توضع رسميًا في القائمة المحّددة للنظر 
)أي يتم تسجيلها( من جانب هيئة معاهدة حقوق اإلنسان ذات الصلة.


وبعد ذلك تحال القضية إلى الدولة الطرف المعنية إلعطائها فرصة للتعليق. وبعد رّد الدولة الطرف تتاح لمقدِّم 
الشكوى فرصة التعليق على ردود الدولة. وفي هذه المرحلة تكون الحالة أصبحت جاهزة التخاذ قرار بشأنها 


في هيئة معاهدة حقوق اإلنسان. وإذا لم ترّد الدولة، رغم إرسال تذكير واحد أو عدة تذكيرات، تتخذ هيئة معاهدة 
حقوق اإلنسان قرارًا بشأن الحالة يعطي وزنًا واجبًا لالّدعاءات التي صاغها مقدِّم الشكوى.


وُتعَرف المرحلتان الرئيسيتان في عملية االستعراض الذي تقوم به هيئة معاهدة حقوق اإلنسان باسم مرحلة 
”المقبولية“ ومرحلة ”األسس الموضوعية“. وفي مرحلة المقبولية تنظر هيئة المعاهدات فيما إن كانت الشكوى 


تفي بمتطلبات اإلجراء. وإذا قررت أن الحالة مقبولة فإنها تنظر في األسس الموضوعية للشكوى. ورغم أن هاتين 
المرحلتين تجريان معًا في العادة فإنه يمكن تقسيمهما بناًء على طلب الدولة الطرف. فإذا أخفقت الحالة في مرحلة 


المقبولية فقد ال يتم النظر في األسس الموضوعية.


وتنظر هيئات معاهدات حقوق اإلنسان في كل حالة في جلسات مغلقة. وبعد أن تتوصل إلى قرارها بشأن الحالة 
يحال القرار إلى الشاكي وإلى الدولة في نفس الوقت. وإذا قررت هيئة معاهدات حقوق اإلنسان أن الشاكي كان 


بالفعل ضحية النتهاك لحقوق اإلنسان من جانب الدولة الطرف بموجب المعاهدة ذات الصلة فإنها عادة تحدد وسيلة 
االنتصاف التي ينبغي توفيرها وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات متابعة في غضون فترة محددة من الوقت 


)تكون عادة ستة أشهر( بشأن الخطوات التي اتخذتها إلنفاذ استنتاجات هيئات معاهدة حقوق اإلنسان.


ويتم نشر أي قرار نهائي بشأن األسس الموضوعية ألي حالة أو نشر أي قرار بعدم المقبولية في الموقع الشبكي 
للمفوضية في إطار السوابق القانونية لهيئة معاهدات حقوق اإلنسان.
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تقديم شكوى عن اّدعاء انتهاك حقوق اإلنسان


البالغات بموجب اإلجراءات الخاصة باء - 


تسمح هذه اآللية بإرسال بالغات تتعلق إّما بحاالت فردية أو بأنماط عامة من تجاوزات حقوق اإلنسان. ويمكن 
ألي فرد أو لمجموعة أو لمنظمة تعمل نيابة عن الفرد تقديم البالغات إلى أصحاب واليات اإلجراءات الخاصة.


وفي كثير من األحيان تستطيع عناصر المجتمع المدني أن تعمل كقناة لألفراد الذين يلتمسون الحماية من تجاوزات 
حقوق اإلنسان. وينبغي لمن يرغب من األفراد أو المنظمات في تقديم بالغ بموجب أي والية من واليات 


اإلجراءات الخاصة التأكد أواًل من وجود والية قطرية أو موضوعية تتصل بالحالة. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي 
لهم االطالع بدقة على المعايير المحّددة للوالية التي يجب الوفاء بها قبل إمكانية قبول البالغ. وبالتحديد يطّبق 
الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي 


معايير محّددة تختلف عن المعايير المطّبقة في الواليات األخرى.


وبعد استالم حالة فردية يرجع إلى صاحب والية اإلجراء الخاص اتخاذ قرار بشأن التدخل وحسب ما يراه. 
وسيتوقف ذلك على معايير وضعها صاحب الوالية وينبغي أن تتمشى مع مدّونة قواعد السلوك ألصحاب واليات 


اإلجراءات الخاصة. وعمومًا تتصل هذه المعايير بما يلي:
موثوقية المصدر، فال ينبغي أن يقتصر المصدر حصريًا على تقارير وسائل اإلعالم؛ • 


مصداقية المعلومات الواردة، وينبغي أاّل تكون صادرة عن دافع سياسي؛ • 
التفاصيل المقدمة؛ • 


نطاق الوالية نفسها. • 


ولتسهيل فحص االنتهاكات المبلَّغة تتوفر استبيانات تتعلق بعدة واليات في شبكة اإلنترنت لألشخاص الراغبين في 
التبليغ عن انتهاكات مزعومة )انظر أدناه(. ولكن ينبغي أن يالحظ أن البالغات من األفراد أو من كاتبي البالغات 


أين ُترَسل الشكوى الفردية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان؟


فريق االلتماسات
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان


Petitions Team
 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights


Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix


CH–1211 Geneva 10
Switzerland سويسرا ،


رقم الفاكس: 22 90 917 22)0( 41+
)وفي حالة الموضوعات العاجلة بالتحديد ينبغي أيضًا إرسال جميع الوثائق ذات الصلة في شكل ورقي(


 tb-petitions@ohchr.org :البريد اإللكتروني


يرجى دائما تحديد هيئة معاهدات حقوق اإلنسان التي يجري الكتابة إليها.
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اآلخرين ستوضع موضع النظر حتى مع عدم تقديمها في شكل استبيان. ويتم تشجيع كاتبي البالغات على إرسال 
إضافات منتظمة لتحديث المعلومات التي قدموها.


واستنادًا إلى المعلومات الموثوقة والقابلة للتصديق التي ترد من ضحايا اّدعاءات تجاوزات حقوق اإلنسان، يستطيع 
أصحاب واليات اإلجراءات الخاصة إرسال رسائل إلى الحكومات. وتحال هذه الرسائل من خالل المفوضية 
ويمكن أن تأخذ شكل نداء عاجل إذا ظهر استمرار انتهاك خطير أو قرب وقوعه، أو رسالة اّدعاء، في حالة 


االّدعاء بوقوع االنتهاك فعاًل. ومن خالل الرسائل يطلب أصحاب الواليات من الحكومة المعنية توضيحًا بشأن 


ما هي المعلومات التي ينبغي أن تشملها الشكاوى الفردية بموجب اإلجراءات الخاصة؟


تحديد هوية الضحية • )الضحايا( المزعومة؛
تحديد هوية مرتكبي • االنتهاك المزعوم؛


تحديد هوية الشخص )األشخاص( أو المنظمة )المنظمات( مقّدمي البالغ • )وسيتم االحتفاظ بسرية هذه المعلومة(؛
تاريخ ومكان • الحادثة؛


وصف تفصيلي للظروف • التي وقع فيها االنتهاك المزعوم.


ملحوظة:
كقاعدة عادية ال • ُينَظر في البالغات التي تتضمن عبارات مسيئة؛


؛ ينبغي أن تكون البالغات واضحة ومركَّزة •
يتعّين دائمًا توضيح ما هو اإلجراء الخاص • التي يتم توجيه الشكوى إليها؛


يتعّين دائما االطالع على المتطلبات التي تضعها كل والية • لتقديم الشكاوى الفردية؛
يمكن كتابة البالغات باألسبانية أو اإلنكليزية أو الفرنسية. • 


أين ُترَسل الشكاوى الفردية بموجب اإلجراءات الخاصة


شعبة اإلجراءات الخاصة
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
Special Procedures Division


Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations


8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10


Switzerland سويسرا
رقم الفاكس: 06 90 917 22)0( 41+ 


urgent-action@ohchr.org :البريد اإللكتروني


يرجى توضيح آلية اإلجراءات الخاصة التي يتم توجيه الشكوى إليها في خانة الموضوع في البريد اإللكتروني أو الفاكس 
أو على غالف الرسالة. ويالحظ أن بعض واليات اإلجراءات الخاصة قد وضعت متطلبات محدَّدة يجب أن يفي بها مقدِّم 


الشكوى. ويمكن االطالع على تفاصيل هذه المتطلبات في الموقع الشبكي للمفوضية تحت كل والية.
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تقديم شكوى عن اّدعاء انتهاك حقوق اإلنسان


الحالة المحدَّدة و/أو بشأن تدابير االنتصاف الكافية. ويستطيع أصحاب الواليات أيضًا أن يطلبوا من الحكومة أن 
تبلغهم بنتائج تحقيقاتها وإجراءاتها.


وحسب الرّد الذي يرد إليهم يستطيع أصحاب الواليات اتخاذ قرار بمواصلة التحقيق أو تقديم توصيات محّددة. وفي 
بعض الحاالت يستطيعون أيضًا اتخاذ قرار بشأن إصدار بيان عام عن الحالة.


وتنص قواعد مجلس حقوق اإلنسان على أنه يتعّين على جميع اإلجراءات الخاصة أن تقدِّم تقريرًا عن أنشطتها 
ودوراتها السنوية. وتكون الرسائل المرسلة والواردة في العادة وتظل على سريتها إلى أن يتم نشر التقرير السنوي 


لإلجراء الخاص المعني، إاّل إذا قّرر صاحب الوالية إصدار بيان صحفي)67(.


ويرجى مالحظة أن أسماء الضحايا المزعومين ُتذَكر في تقارير أصحاب واليات اإلجراءات الخاصة، إاّل في 
حالة األطفال أو في حالة ظروف محدَّدة. ونظرًا للطابع العام لتقارير آليات اإلجراءات الخاصة فمن المهم أن يكفل 


األفراد أو المنظمات العاملين نيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان معرفة الضحايا بأن قضيتهم ستحال إلى 
آليات اإلجراءات الخاصة وأن أسماءهم قد ُتَبلَّغ إلى السلطات المعنية وأن أسماءهم )أو الحروف األولى( قد تظهر 


في تقارير عامة صادرة عن اإلجراء الخاص المتصل بالموضوع.


باإلضافة إلى التقارير السنوية يصدر بعض أصحاب الواليات وثائق أخرى تساعد في شرح أعمالهم في نطاق والياتهم. وبالتحديد   )67(


ُيصِدر الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي ”مداوالت“ بشأن الموضوعات العامة و ”آراء“ بشأن الشكاوى الفردية؛ وُيصِدر 
الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي ”تعليقات عامة“ عن إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء 


القسري.


دة للتبليغ عن االنتهاكات المزعومة بموجب الواليات التالية: تتوفر استبيانات موحَّ


الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي؛ • 
الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي؛ • 


الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير  • 
المصير؛


ر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا؛ المقرِّ • 
ر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المقرِّ • 


ر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين؛ المقرِّ • 
ر الخاص المعني بمسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في المواد الخليعة؛ المقرِّ • 


ر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ المقرِّ • 
ر الخاص المعني باالتجار في األشخاص، ال سيما النساء واألطفال؛ المقرِّ • 


ر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ المقرِّ • 
ر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان. المقرِّ • 


ومع ذلك فإن البالغات المقدمة من األفراد والمصادر األخرى سينظر فيها حتى مع عدم تقديمها في استمارة االستبيان.
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إجراء تقديم الشكاوى إلى مجلس حقوق اإلنسان جيم - 


يمكن بموجب إجراء الشكاوى لدى مجلس حقوق اإلنسان تقديم بالغات من أي فرد أو مجموعة تّدعي وقوعها 
ضحية انتهاكات حقوق اإلنسان أو يكون لديها معرفة مباشرة وموثوقة بهذه االنتهاكات. وترد أدناه العناصر الهامة 


في هذا اإلجراء.


والطرق واإلجراءات التفصيلية لهذه اآللية للشكوى محّددة في القرار 1/5 للمجلس. وتستند المعلومات الواردة في 
هذا القسم إلى أحكام ذلك القرار. ومن المتوقع أن يستمر تطوير هذه األحكام األّولية وأساليب العمل، وخاصة ما 


يتصل منها بتبادل التعليقات الراجعة مع مقّدمي الشكاوى خالل مختلف مراحل العملية.


ومراحل تقديم الشكوى هي:


المرحلة 1: الفرز األّولي
تقوم أمانة المفوضية، مشتركة مع رئيس الفريق العامل المعني بالبالغات بفرز جميع البالغات )الشكاوى( كلما 


وصلت وذلك على أساس معايير المقبولية، مع استبعاد البالغات التي يتبيَّن أنها ال تستند إلى أساس سليم أو يكون 
صاحبها مجهول الهوية. وإذا تم قبول بالغ إلى المرحلة التالية من اإلجراء يتلقى صاحب البالغ إخطارًا مكتوبًا 


وُيرَسل البالغ إلى الحكومة المعنية للرّد عليه.


ما هي المعلومات التي ينبغي أن يشملها إجراء تقديم الشكاوى إلى مجلس حقوق اإلنسان؟


تحديد هوية الشخص )األشخاص( أو المنظمة )المنظمات( مقّدمي البالغ • )وستظل هذه المعلومة سّرية في حالة طلب 
ذلك(. وال ُتقَبل الشكاوى مجهولة الهوية؛


وصف الوقائع ذات الصلة بأكبر قدر ممكن من التفاصيل، وتقديم أسماء الضحايا والمواعيد والمواقع واألدلة األخرى • 
موضع االّدعاء؛


؛ الغرض من الشكوى والحقوق التي يّدعى انتهاكها •
وليس انتهاكات  توضيح كيف يظهر من هذه الحالة نمط من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المؤيَّدة بأدلة موثَّقة  •


فردية؛
، أو توضيح السبب في أن هذه الوسائل غير فّعالة أو طويلة بصورة  تفاصيل طريقة استنفاد وسائل االنتصاف المحلية •


غير معقولة.


ملحوظة:
يجب أن تكون جميع الشكاوى مكتوبة. ويرجى مالحظة أنه ال يكفي االعتماد على تقارير وسائل اإلعالم الجماهيرية.  • 


وإذا كنت تعتزم تقديم تقرير عن حقوق اإلنسان كدليل يرجى إرفاق رسالة لتحديد هويتك وشرح الحالة التي تريد تقديمها 
وتوضيح رغبتك بمعالجة الشكوى بموجب إجراء الشكاوى لدى مجلس حقوق اإلنسان.


يستصوب أن تقتصر الشكوى على 10-15 • صفحة. ويمكن تقديم أي معلومات إضافية في مرحلة تالية.
يمكن كتابة الشكاوى باألسبانية أو اإلنكليزية أو الروسية أو الفرنسية. وينبغي ترجمة أو تلخيص الوثائق باللغات األخرى  • 


إلى إحدى هذه اللغات؛
لن ُينَظر في البالغات التي تتضمن عبارات تعتَبر مسيئة أو مهينة. • 
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151مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان


تقديم شكوى عن اّدعاء انتهاك حقوق اإلنسان


المرحلة 2: الفريق العامل المعني بالبالغات
يتألف الفريق العامل المعني بالبالغات من خمسة أشخاص تعيِّنهم اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان من 
بين أعضائها وُيَكلَّف باالجتماع مرتين على األقل كل سنة لمدة خمسة أيام في كل دورة. ويفحص الفريق العامل 


لي وأي ردود تصل من الحكومات بغرض توجيه اهتمام الفريق العامل  الشكاوى التي مّرت في مرحلة الفرز األوَّ
المعني بالحاالت إلى أي حالة محدَّدة يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من االنتهاكات الجسيمة المؤّيدة بأدلة موثوق 


بها لحقوق اإلنسان والحريات األساسية.


المرحلة 3: الفريق العامل المعني بالحاالت
يتألف الفريق العامل المعني بالحاالت من خمسة أعضاء من مجلس حقوق اإلنسان يعملون بصفتهم الشخصية 


ويكلَّف باالجتماع مرتين سنويًا على األقل لمدة خمسة أيام في كل دورة، للنظر في الحاالت المحالة إليه من الفريق 
العامل المعني بالبالغات. ويقوم بتقييم الحاالت المحالة إليه وُيصِدر تقريرًا لمجلس حقوق اإلنسان بتوصيات محدَّدة 


باإلجراء الذي يتعيَّن اتخاذه بشأن أي حالة تكشف عن وجود نمط مستمر من االنتهاكات الجسيمة. ويمكن له بداًل 
ر إبقاء الحالة قيد االستعراض أو رفض النظر في قضية ما. من ذلك أن يقرِّ


المرحلة 4:  مجلس حقوق اإلنسان
يقوم مجلس حقوق اإلنسان، في جلسة عامة، بالنظر في الحاالت المعروضة عليه من الفريق العامل المعني 


بالحاالت كلما تطلَّب األمر ذلك، ولكنه يفعل ذلك مرة واحدة على األقل في السنة. ويفحص تقارير الفريق العامل 
ر خالف ذلك. واستنادًا إلى نظر المجلس في إحدى الحاالت  المعني بالحاالت المحالة إليه بطريقة سّرية، ما لم يقرِّ


ر. وله أيضًا أن يتخذ قرارًا بشأن التدابير التالية: يجوز له أن يتخذ إجراًء يتمثل عادة في شكل قرار أو مقرَّ
وقف النظر في الحالة إذا لم يكن هناك ما يبّرر مواصلة النظر فيها أو اتخاذ إجراء بشأنها؛ • 


إبقاء الحالة قيد االستعراض والطلب من الدولة المعنية تقديم مزيد من المعلومات في غضون مهلة زمنية  • 
معقولة؛


إبقاء الحالة قيد االستعراض وتعيين خبير مستقل ومؤّهل تأهياًل عاليًا لرصد الحالة وتقديم تقرير عن ذلك إلى  • 
المجلس؛


وقف استعراض المسألة بموجب اإلجراء السّري المتعلق بالشكاوى بغية النظر فيها بصورة علنية؛ • 
توصية المفوضية بأن تقدِّم إلى الدول المعنية تعاونًا فّنيا، أو مساعدة في مجال بناء القدرات، أو خدمات  • 


استشارية.


وتظل جميع المواد المقدَّمة من األفراد والحكومات بشأن الحالة موضع النظر، وكذلك القرارات المتخذة في مختلف 
مراحل اإلجراء، سّرية. وينطبق ذلك أيضًا على الحاالت التي توقَّف النظر فيها.


لالطالع على مزيد من المعلومات عن اللجنة االستشارية لحقوق اإلنسان يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس 
)مجلس حقوق اإلنسان( من هذا الدليل وزيارة صفحة اللجنة االستشارية في الموقع الشبكي للمفوضية
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أين ُترَسل أي شكوى بموجب إجراء تقديم الشكاوى إلى مجلس حقوق اإلنسان


فرع مجلس حقوق اإلنسان )إجراء تقديم الشكاوى(
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان


Human Rights Council Branch )complaint procedure(
 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights


Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix


CH–1211 Geneva 10
 Switzerland سويسرا


رقم الفاكس: 11 90 917 22)0( 41+  
CP@ohchr.org :البريد اإللكتروني
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153مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان


تقديم شكوى عن اّدعاء انتهاك حقوق اإلنسان


استمارة نموذج الشكوى للبالغات بموجب: المرفق األول - 
البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية • 


المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو   • 
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري • 


يرجى تحديد اإلجراء الذي تحتكم إليه من بين اإلجراءات الواردة أعاله


التاريخ: _________


معلومات عن مقدِّم الشكوى أواًل - 
اسم العائلة  • 


اسم الشخص • 
الجنسية • 


تاريخ ومحل الميالد • 
عنوان تبادل المراسالت المتعلقة بهذه الشكوى • 


يرجى اإلشارة إلى ما إن كنت تقدم البالغ: • 
- باسمك   


- بالنيابة عن شخص آخر  


]في حال تقديم الشكوى بالنيابة عن شخص آخر:[
يرجى تقديم البيانات الشخصية التالية عن ذلك الشخص اآلخر:


اسم العائلة  • 
اسم الشخص • 


الجنسية • 
تاريخ ومحل الميالد • 


العنوان الحالي • 


إذا كنت تتصرف بمعرفة وموافقة ذلك الشخص، يرجى تقديم ما يثبت موافقة ذلك الشخص على تقديمك لتلك 
 الشكوى


 أو
إذا لم تكن حصلت على تفويض بالتصرف، يرجى توضيح طبيعة الصلة التي تربطك بذلك الشخص وبيان 


األسباب التفصيلية التي من أجلها ترى أن من المالئم تقديم تلك الشكوى بالنيابة عنه أو عنها.


الدولة المعنية/المواد المنتهكة ثانيا - 
اسم الدولة الطرف في البروتوكول االختياري )في حال تقديم شكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان( أو التي  • 


أصدرت اإلعالن ذي الصلة )في حالة الشكاوى المقدَّمة إلى لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة(.
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المواد التي يدعى انتهاكها في العهد أو االتفاقية. • 


استنفاد ُسُبل االنتصاف المحلية/اللجوء إلى اإلجراءات الدولية األخرى ثالثًا - 
الخطوات التي اتخذها الضحية )الضحايا( أو اتخذت باسمه )أسمائهم( لالنتصاف من االنتهاك المزعوم  • 


داخل الدولة المعنية - توضح بالتفصيل اإلجراءات التي تم اللجوء إليها، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم 
وغيرها من السلطات العامة، والشكاوى المقدَّمة، ومتى، وماذا كانت النتائج.


في حالة عدم استنفاد ُسُبل االنتصاف تلك بسبب إطالتها بدون مبرر، أو تعذر وصولك إليها، أو ألي سبب  • 
آخر، يرجى توضيح أسبابك بالتفصيل.


هل جرى عرض نفس المسألة للنظر فيها في إطار إجراء دولي آخر للتحقيق أو التسوية )مثل لجنة  • 
البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، أو اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان، أو اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 


والشعوب(؟
إذا كان الجواب باإليجاب، فما هو ذلك اإلجراء )ما هي تلك اإلجراءات( التي تم اتخاذها أو يجري اتخاذها،  • 


وما هي الدعاوى التي قمت برفعها، ومتى، وماذا كانت النتائج


وقائع الشكوى رابعًا - 
اكتب وصفًا مفصاًل لوقائع ومالبسات االنتهاك المزعوم مرتبة حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك جميع  • 


األمور التي قد تكون ذات الصلة بتقييم حالتك الخاصة والنظر فيها. يرجى توضيح األسباب التي من أجلها 
تعتبر أن الوقائع والمالبسات المبيَّنة تشكِّل انتهاكًا لحقوقك


توقيع مقدم الشكوى • 


خامسًا - قائمة مرجعية بالوثائق المؤيدة )ترفق الصور وليست األصول مع الشكوى(:
ف )إن كنت تقدم الشكوى باسم شخص آخر وليست لديك أسباب أخرى تبرر عدم  تصريح مكتوب للتصرُّ • 


وجود تفويض محدد(
قرارات المحاكم والسلطات المحلية بشأن االدعاء )من المفيد كذلك إرفاق نسخة من التشريع الوطني ذي  • 


الصلة(
الشكاوى المقدمة إلى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية والقرارات ذات الصلة • 


أي وثائق أو أدلة مؤيدة أخرى تكون في حوزتك إلثبات الوصف الذي قدمته في الجزء رابعًا من وقائع  • 
االدعاء و/أو الحجج القائلة بأن الوقائع المبيِّنة تشكِّل انتهاكًا لحقوقك


قد يتأخر النظر في الشكوى إذا لم تقم بإرفاق هذه المعلومات، وكان البد من الحصول عليها منك بالتحديد، أو إذا 
لم تقدَّم الوثائق المصاحبة باللغات المعمول بها في األمانة.
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155مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان


تقديم شكوى عن اّدعاء انتهاك حقوق اإلنسان


المبادئ التوجيهية لإلبالغ عن الشكاوى بموجب  المرفق الثاني - 
البروتوكول االختياري


الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة • 


معلومات عن مقدم )مقدمي( البالغ  - 1
اسم العائلة  • 


اسم الشخص • 
تاريخ ومحل الميالد • 


الجنسية/المواطنة • 
رقم جواز السفر/بطاقة الهوية )إن وجد( • 


نوع الجنس • 
الحالة االجتماعية/عدد األبناء • 


المهنة • 
الخلفية العرقية، االنتماء الديني، الفئة االجتماعية )عند االقتضاء( • 


العنوان الحالي • 
العنوان البريدي الممكن استخدامه في المراسالت السرية )إذا كان مختلفًا عن العنوان الحالي( • 


رقم الفاكس/الهاتف/البريد اإللكتروني • 
يرجى تحديد ما إن كنت تقدم البالغ  بوصفك:  • 


الضحية المزعومة. وفي حالة وجود أكثر من ضحية، يرجى تقديم معلومات أساسية عن كٍل منهم • 
مقدم البالغ بالنيابة عن ضحية مزعومة )ضحايا مزعومين(. يرجى تقديم ما يثبت موافقة الضحية )الضحايا(  • 


على تقديم  البالغ، أو توضيح األسباب التي تبرر تقديم البالغ دون موافقتها


معلومات عن الضحايا المزعومين )إذا كانوا أشخاصًا غير مقدِّم البالغ(  - 2
اسم العائلة  • 


اسم الشخص • 
تاريخ ومحل الميالد • 


الجنسية/المواطنة • 
رقم جواز السفر/بطاقة الهوية )إن وجد( • 


نوع الجنس • 
الحالة االجتماعية/عدد األبناء • 


المهنة • 
الخلفية العرقية، االنتماء الديني، الفئة االجتماعية )عند االقتضاء( • 


العنوان الحالي • 
العنوان البريدي الممكن استخدامه في المراسالت السرية )إذا كان مختلفًا عن العنوان الحالي( • 


الفاكس/الهاتف/البريد اإللكتروني • 
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معلومات عن الدولة الطرف المعنية  - 3
اسم الدولة الطرف )البلد( • 


طبيعة االنتهاك المزعوم )االنتهاكات المزعومة(  - 4
تقدم معلومات مفصلة لتدعيم االدعاء الوارد في البالغ، على أن تشمل ما يلي:


وصف لالنتهاك المزعوم )االنتهاكات المزعومة( و الجاني المزعوم )الجناة المزعومين( • 
التاريخ )التواريخ( • 
المكان )األماكن( • 


أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المدعى بانتهاكها. ويرجى في حالة اإلشارة إلى  • 
أكثر من حكم عرض كل مسألة على حدة.


الخطوات التي اتخذت الستنفاد ُسُبل االنتصاف المحلية  - 5
توضح اإلجراءات التي اتخذت الستنفاد ُسُبل االنتصاف المحلية؛ مثل محاوالت االنتصاف القانونية واإلدارية 


والتشريعية وعن طريق السياسات والبرامج، على أن يشمل ذلك المعلومات التالية:
نوع )أنواع( ُسُبل االنتصاف التي جرى اللجوء إليها • 


التاريخ )التواريخ( • 
المكان )األماكن( • 


من الذي بدأ باإلجراء • 
السلطة أو الهيئة التي تم التوجه إليها  • 


اسم المحكمة التي نظرت الدعوى )إن وجدت( • 
في حالة عدم استنفاد ُسُبل االنتصاف المحلية، يرجى توضيح األسباب التي دعت إلى ذلك • 


ملحوظة: يرجى إرفاق ُنسخ من جميع الوثائق ذات الصلة.


اإلجراءات الدولية األخرى  - 6
هل جرى أو يجري بحث هذه المسألة في إطار إجراء آخر للتحقيق أو للتسوية ذي طابع دولي؟ إذا كانت اإلجابة 


بنعم، فنرجو توضيح:
نوع اإلجراء )اإلجراءات( • 


التاريخ )التواريخ( • 
المكان )األماكن( • 


النتائج )إن وجدت( • 
ملحوظة: يرجى إرفاق ُنسخ من جميع الوثائق ذات الصلة.


التاريخ والتوقيع  - 7
التاريخ/المكان: ___________


توقيع مقدِّم )مقدمي( البالغ و/أو الضحية )الضحايا(: ____________


قائمة بالوثائق المرفقة )برجاء عدم إرسال األصول، واالكتفاء بإرسال ُنسخ من الوثائق(  - 8

































(A)   GE.11-14008    150611    150611 


  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة


   من جدول األعمال٣البند 
  املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان


  ذلك احلق يف التنميةوالثقافية، مبا يف 


–مجهوريـة   (، بوليفيـا     *البوسنة واهلرسك أوروغواي،  إكوادور،  ،  * أرمينيا األرجنتني،    
 –مجهوريـة   (، فرتويـال    *، شيلي، غواتيماال، الفلبني   *، بنما *، بريو )*متعددة القوميات 


  مشروع قرار*: ، املكسيك، هندوراس*، كولومبيا*، كوستاريكا)*البوليفارية


    ١٧.../  
والية املقرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان          : قوق اإلنسان للمهاجرين  ح


  للمهاجرين
  نسان،إن جملس حقوق اإل  
يعلـن أن مجيـع النـاس       الذي  إلنسان  ا اإلعالن العاملي حلقوق      تأكيد يعيدذ  إ  


بكافـة  يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق التمتـع             
سيما بـسبب    وال يف ذلك اإلعالن، دومنا متييز من أي نوع،       لواردة  ااحلقوق واحلريات   


  ي،قوم أو األصل ال أو اجلنس أو الدين أو اللونالعرق
   مجيع القواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمهاجرين،إىلوإذ يشري   
 ٢٧ املـؤرخ    ١٩٩٩/٤٤ إىل قرارات جلنة حقـوق اإلنـسان         وإذ يشري أيضاً    


 ٢٠٠٥/٤٧، و ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٢، و ١٩٩٩أبريل  /ننيسا


__________ 


  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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لس حقوق اإلنـسان    جمقرارات اجلمعية العامة و   إىل  ، و ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٩املؤرخ  
يونيـه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/١٠بشأن حقوق اإلنسان للمهاجرين، وإىل قرار اجمللس        


رر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان     والية املق : حقوق اإلنسان للمهاجرين  " املعنون   ٢٠٠٨
  ،"للمهاجرين


 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ٦ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     
  ،٢٠٠٦مارس /آذار


، لساجملن بناء مؤسسات     بشأ ٥/١  حقوق اإلنسان   قراري جملس  وإذ يشري إىل    
 ١٨تـاريخ   ، ب لمجلسلجراءات خاصة   اإل بشأن مدونة سلوك املكلفني بواليات       ٥/٢و


ين وفقاً هلذ الوالية بواجباته    ب املكلفيضطلع   ، وإذ يشدد على أن    ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
  ا،مومرفقاهتين القرار


احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميـع  على ضمان    عقد العزم وقد    
  املهاجرين،


  متديد والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين ملـدة          يقرر  -١  
  :ثالث سنوات، على أن توكل إليه املهام التالية


أن يدرس سبل ووسائل ختطي العقبات القائمة أمام احلماية الكاملـة             )أ(  
ـ والفعالة حلقوق اإلنسان للمهاجرين، مع التسليم بضعف         لنـساء واألطفـال    اال  ح


  واألشخاص الذين ليست لديهم الوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غري نظامي؛
أن يطلب ويتلقى معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين           )ب(  


  ؛لصلة، مبا فيها املهاجرون أنفسهمَسرهم من مجيع املصادر ذات اُألو
 أن يضع توصيات مناسبة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان للمهـاجرين           )ج(  


   أينما وقعت؛ولتداركها،
ايري الدولية ذات الصلة يف     أن يشجع على التطبيق الفعال للقواعد واملع        )د(  


  هذا الشأن؛
الـوطين واإلقليمـي    الـصُّعد   أن يوصي باختاذ إجراءات وتدابري على         )ه(  


  والدويل للقضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين؛
عنـد  علومـات و  املأن يضع املنظور اجلنساين يف االعتبار عند طلـب            )و(  
   املهاجرات؛على التمييز املتعدد والعنف ا، وأن يولـي اهتماماً خاصاً لوقوعحتليله


عمليـة   حلـوالً اليت تتـضمن    أن يشدد بوجه خاص على التوصيات         )ز(  
وسائل منـها حتديـد أفـضل       عدة  بوذلك    بإعمال احلقوق املتصلة بالوالية    يتعلق فيما


  لدويل؛اجملاالت والسبل امللموسة للتعاون احتديد املمارسات و
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 وفقاً لربنامج عملـه      حقوق اإلنسان  أن يقدم تقارير منتظمة إىل جملس       )ح(  
، واضعاً نـصب عينيـه       على طلب اجمللس أو اجلمعية     السنوي، وإىل اجلمعية العامة بناءً    


  ؛املنفعة العائدة من حتقيق أكرب فائدة ممكنة من عملية اإلبالغ
ر، عند االضطالع بواليته،     املقرر اخلاص أن يضع يف االعتبا      إىليطلب    -٢  


تعزيـز ومحايـة    يت وضعتها األمم املتحدة هبدف      صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة ال     
  حقوق اإلنسان للمهاجرين؛


واليتـه،   ب عنـد االضـطالع   ،  يقوم إىل املقرر اخلاص أن      يطلب أيضاً   -٣  
مـن   انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين   ب املتعلقةوتبادل املعلومات   تلقي  التماس و ب


واملقررين اخلاصني املعنـيني     ، والوكاالت املتخصصة  وهيئات املعاهدات،  ،احلكومات
املنظمات احلكومية الدولية وغريها مـن      مبختلف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومن       


 هـا املنظمات غري احلكومية مبا في    من  نظومة األمم املتحدة، و   التابعة مل املختصة  املنظمات  
  ؛ املعلوماتبناًء على تلك بصورة فعالة تصرفأن يون، منظمات املهاجري


  تنفيذ  إىل املقرر اخلاص أن يواصل، كجزء من أنشطته،        يطلب كذلك   -٤  
قوق اإلنسان للمهـاجرين ويف      املتوفرة حل  مايةاحلاليت تسهم يف حتسني     ه  برنامج زيارات 


  التنفيذ الشامل والكامل جلميع جوانب واليته؛
عتبار، عند االضطالع بواليته،    خلاص أن يضع يف اال     إىل املقرر ا   يطلب  -٥  
تتعلق باحلماية الفعالة حلقـوق     تناول مسائل   ت اليت    والدولية ات الثنائية واإلقليمية  املبادر


 عودة املهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق الالزمـة أو          اإلنسان للمهاجرين، مبا فيها   
  اجملتمع؛الذين هم يف وضع غري نظامي وإعادة إدماجهم يف 


 احلكومات على أن تنظر جدياً يف دعوة املقرر اخلاص إىل زيارة            يشجع  -٦  
  بلداهنا بغية متكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال؛


تام مع املقـرر اخلـاص يف أداء    التعاون  على ال احلكومات   يشجع أيضاً   -٧  
املعلومـات املطلوبـة،     على تقدمي مجيع  و مبوجب واليته،    املسندة إليه املهام والواجبات   


 لنداءاتـه   اً فور ةباستجالانظر يف تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير املقرر اخلاص، و         الو
  العاجلة؛
  أن تتعاون مع املقرر اخلاص؛ة عنياملاآلليات  إىل مجيع يطلب  -٨  
ـ     يقدم إىل ا  األمني العام أن     إىل   يطلب  -٩    مـن   هملقرر اخلاص كل ما يلزم


  .ته بواليالضطالعل يةمساعدة بشرية ومال
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ØOn ßOª∑Kn «∞∫U‰ ́Mb «ô≤∑NU¡ ±s


¢MHOc≥U ́LU ØUÊ ́KOt ́Mb °b«¥∑t?


≈Ê ́KOp √Ê ¢Fd· «ù§U°W ́Kv ≥cÁ «_ßμKW


«∞∑w ¥M∂Gw √Ê ¥Dd•NU √́CU¡ «∞LMELW Ë√́CU¡


±πU∞f ≈œ«̧… «∞HdËŸ, ØLU Æb ¥Dd•NU «∞B∫HOuÊ


√¥CUÎ. 


ËË{uÕ «ôß∑d«¢OπOU‹ Ë«∞ªDj ±IuÂ ∞t √≥LO∑t


«∞∂U∞GW ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW Ø∫dØW ¢F∑Lb ́Kv §Nuœ


√́CUzNU ≠w ≤AU©NU. ËØc∞p «∞LºU¡∞W «∞∑w ¢F∑∂d ̧ØMUÎ


√ßUßOUÎ ±s √̧ØUÊ «∞FLq. Ë¥πV √Ê ¥JuÊ «_ĆU¡ ́Kv


´Kr œ«zr °Uôß∑d«¢OπOU‹ Ë«∞ªDj •∑v ¥ª∑U̧Ë«


«∞Dd¥o «∞cÍ ¥º∑DOFuÊ °t ¢ºªOd ±NU̧«¢Nr ËÆb¸«¢Nr


§u«≤V «∞Iu… Ë«∞CFn Ë«∞Hd’ Ë«∞∑Nb¥b«‹ 


§u«≤V «∞Iu…: ≥w ́u«±q ≈¥πU°OW ÆUzLW ≠w «∞HdŸ √Ë «∞NOJq √Ë «∞LπLúU‹ ¥LJs √Ê ¢JuÊ ∞NU √≥LOW


îUÅW ≠w °Fi «∞∫Lö‹ Ë«∞∑∫dØU‹ «∞Lª∑KHW, ËÆb ¢ALq ≥cÁ «∞Fu«±q ¢u«≠d «∞Lu«̧œ «∞LU∞OW


Ë«∞LUœ¥W √Ë ÆMu«‹ §Ob… ∞K∫u«̧ ±l •Ju±W «∞u©s √Ë •ºs «∞ºLFW ∞bÈ «∞πLNu¸ «∞FUÂ √Ë Ë§uœ ≥OJq


¢MEOLw Øn¡ √Ë ̧Ë«°j Ë«¢BUô‹ °∂Fi «∞bË«zd Ë«∞LMELU‹ (±∏q «∞bË«zd «ùö́±OW √Ë ±l «∞LMELU‹


«_îdÈ ±∏öÎ) √Ë Ø∏d… «∞LR¥b¥s √Ë ¢u«≠d «∞ª∂d«¡ √Ë Ë§uœ ±πLúU‹ Ø∏Od….


≠FMb±U ¢ªDj ∞FLKp, ≠Jd ≠w §u«≤V «∞Iu… «∞L∑u≠d… ∞bÈ ≠d́p Ë±U «∞cÍ Æb ¥HOb ±MNU ≠w ßOU‚


«∞MAU◊ «∞Le±l. Ë±∏U‰ –∞p ≈–« ØUÊ ±s °Os √≥b«≠t ≠w «∞FLq ́Kv «∞BFOb «∞bË∞w œ≠l ̧§U‰ «∞b¥s ≈∞v


«∞∑∫d„ ËØUÊ ∞bÈ «∞HdŸ °d≤U±Z ÆuÍ ∞ö¢BU‰ °U∞LRßºU‹ «∞b¥MOW, ≠Ib ¥GbË ≥c« «∞∂d≤U±Z √≥r ßU•W


≠FU∞W ∞MAU◊ «∞HdŸ. 


§u«≤V «∞CFn:≥w ́u«±q ¢Gq ±s Æb¸… «∞HdŸ ́Kv «∞FLq °u§t ́UÂ √Ë ¢∫b ±MNU ≠w ÆCU¥U


±FOMW. Ë±s °Os ≥cÁ «∞πu«≤V ÆKW «_ĆU¡ «∞L∑LdßOs √Ë {Fn «∞Lu«̧œ «∞LU∞OW (√Ë ́b±NU) √Ë


«ô≠∑IU̧ ≈∞v «∞Ld«≠o √Ë ¢b≤w «∞Ib¸… «∞∑MEOLOW √Ë ¢AuÁ Åu¸… «∞HdŸ ≠w √́Os «∞πLNu¸ «∞FUÂ.


Ë±s «∞LNr §b«Î «∞∑Fd· ́Kv §u«≤V «∞CFn •∑v ¥LJMJr «¢ªU– «∞ªDu«‹ «∞ö“±W ∞K∑GKV ́KONU √Ë


∞∑πMV «_≤ADW «∞∑w ô ¢º∑DOFuÊ «∞IOUÂ °NU.


«∞Hd’:≥w ́u«±q ¢∑Bq °U_Ë{UŸ «∞IUzLW ≠w «∞Lπ∑Ll ̧°LU ¢R£d ́Kv ≤AU◊ «∞HdŸ. ËÆb ¥JuÊ


±MNU «≥∑LUÂ √§Ne… «ùö́Â °MAU◊ «∞HdŸ √Ë ¢FU©HNU ±Ft √Ë Ë§uœ ̧Ë«°j Ë£OIW °Os «∞Lπ∑Ll Ë«∞∂Kb


«∞Lº∑Nb· √Ë «≤FIUœ ±R¢Ld ¥Cr ±πLúW ±s ËØUô‹ «ù¨U£W √Ë ÆOUÂ ̧zOf •Ju±W «∞∂Kb «∞Lº∑Nb·


°e¥U̧… ∞∂Kb «∞HdŸ √Ë Ë§uœ ±MELU‹ √îdÈ ¢º∑DOl ±LU̧ßW ∞uÊ ±s «∞CGj «∞HFU‰ ́Kv «∞∂Kb«Ê


«∞Lº∑Nb≠W ±s «∞∫LKW (±∏q «∞MIU°U‹ «∞FLU∞OW √Ë «∞πLÚU‹ «∞MºUzOW √Ë «∞MIU°U‹ «∞LNMOW √Ë «∞πLÚU‹


«∞FdÆOW) √Ë °Fi «_´OUœ Ë«∞LMUß∂U‹ «∞FU±W.


Ë́KOJr Ë√≤∑r ¢ªDDuÊ ∞∫LKW √Ë ¢∫d„ ±U √Ê ¢HJdË« ≠w ØOHOW «ôß∑HUœ… ±s ≥cÁ «∞Hd’.


«∞∑Nb¥b«‹:≥w ́u«±q ÆUzLW ≠w ±π∑Ll «∞HdŸ Æb ¥JuÊ ∞NU ËÆl ßK∂w ́Kv Æb¸¢t ́Kv «∞LºU≥LW ≠w


•LKW √Ë ¢∫d„ ±U. Ëô ¥º∑DOl «∞HdŸ ≠w «∞FUœ… Ø∂̀ ≥cÁ «∞∑Nb¥b«‹, Ë∞Js ́KOMU ØLMU{KOs √Ê ≤∑Lºp


°U_±q ≠w √≤MU ßMº∑DOl ́Kv «∞LbÈ «∞∂FOb √Ê ≤GOd Ë∞u °Fi ¢Kp «∞Fu«±q «∞∑w ¢L∏q ¢Nb¥b«Î ∞MU.


ËÆb ¢ALq ≥cÁ «∞Fu«±q «∞LNbΩœ… ËÆuŸ √“±U‹ ßOUßOW √Ë «Æ∑BUœ¥W, √Ë Ë§uœ  •Ju±W ±FUœ¥W, √Ë ́bÂ


¢ºU±̀ «∞ºKDU‹ ±l «∞LMELU‹ «∞FU±KW ±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ, √Ë ¢Kp «∞IUzLW ́Kv «∞FLq «∞∑Dúw, √Ë


«œ́U¡ ÆDUŸ «_´LU‰ √Ë ̈OdÁ ±s «∞IDÚU‹ °QÊ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ¢∑MU≠v ±l «∞LBK∫W «∞u©MOW, √Ë ¢ÓAÓuÔÁ


Åu¸… «∞LMELW ≤∑OπW ́u«±q ô œîq ∞úĆU¡ °NU √Ë ËÆuŸ «≤∑NUØU‹ ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, √Ë ÆCU¥U √±MOW


√Ë ÆOuœ ±∫KOW ́Kv ≤AU◊ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Ë≥Kr §d«Î.


Ë±s «∞CdËÍ̧ √¥CUÎ √Ê ¢∫KKu« ¢Kp «∞∑Nb¥b«‹ °Q≤U… Ë¸Ë¥W Ë√≤∑r ¢ªDDuÊ ∞KLAU̧ØW ≠w √Í •LKW √Ë


¢∫d„.


±ö•EW:¨U∞∂UÎ ±U ¢JuÊ §u«≤V «∞CFn Ë«∞Iu… ́u«±q œ«îKOW √Ë ±∑BKW °LMELW «∞FHu «∞bË∞OW, √±U


«∞Hd’ Ë«∞∑Nb¥b«‹ ≠Nw ́u«±q îU̧§OW ¢∑Bq °∂OμW «∞MAU◊.







«ù°b«́OW Ë́KLNr ∞ªb±W ≥cÁ «ôß∑d«¢OπOU‹ Ë«∞ªDj


´Kv √≠Cq Ë§t •∑v ¥∑ºMv ∞NU «∞MπUÕ.


«∞∑IOOr 


ô ¢u§b √¥W ©d¥IW ±CLu≤W ¢JHq ∞Jq òîDW


«ß∑d«¢OπOWå √Ê ¢JuÊ «ßLUÎ ́Kv ±ºLv √Ë √Ê


¢JuÊ ≥w «∞ªDW «∞BUz∂W. ̈Od √≤t ¢u§b ËßUzq


¢ºÚb≤U ́Kv {LUÊ √Ê ≤ªdÃ °b¸Ë” ±s ¢πU̧°MU


Ë¢πU̧» ̈Od≤U, Ë√Ê ≤∑FKr ±s «∞b¸Ë” «∞Lº∑HUœ…


±U ¥πFKMU ≤∫ºs ́LKMU ≠w «∞Lº∑I∂q.


Ë¢Q¢w ́Kv ̧√” ¢Kp «∞ußUzq ́LKOU‹


«∞dÅb Ë«∞∑IOOr «∞dßLOW, «∞∑w ßu· ≤FU∞πNU ́Kv


•b… ≠w «∞HBq «∞∏U∞Y ́Ad. Ë¥LJs ∞KHdŸ √Ê


¥J∑Hw ≠w ́LKOW «∞∑IOOr °U∞b¸«ßW «∞L∑Q≤OW


∞K∫Lö‹ «∞ºU°IW. ØLU ¥LJs ∞KHdËŸ √Ê ¢∑∂Uœ‰


«∞MEd ≠w √≤AD∑NU Ë√Ê ¢MUÆg ≠OLU °OMNU √ß∂U»


≤πU•NU Ë≈îHUÆNU.


√ßU∞OV «ôî∑OU¸


±U √Ê ¥Id Æd«̧ œ́U… •Iu‚ «ù≤ºUÊ ́Kv «∞FLq,


Ë±U √Ê ¥∑HIu« ́Kv ¢MºOo ≤AU©Nr •∑v ¥πbË«


√≤HºNr √±UÂ «î∑OU̧«‹ §b¥b…. ≠Ls ≥r √́CU¡


«∞∫Ju±W «∞Lº∑Nb≠W «∞c¥s ¥πV √Ê ¥∑u§Nu« ∞Nr


°U∞LMU®b…, Ë°LU–« ¥MU®bË≤Nr? Ë≥q ¥πV ±∏öÎ √Ê


¥J∑∂u« 05ß̧U∞WÎ √Â ¥FbË« îLf ±MU®b«‹ ∞MHf


«∞LºFv? Ë±U ≥w «∞πNU‹ «∞∫Ju±OW «∞∑w ¥∑FOs


´KONr ±ªU©∂∑NU ≠w Ë©MNr?  Ë≥q ¥∑FOs ́KONr √Ê


¥dØeË« ≤AU©Nr ́Kv ±MU≥CW ́Iu°W «ù´b«Â √Â


«∞∑Fc¥V?


Ë∞Fq ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW √ßFb •EUÎ ±s


«∞J∏Od ±s «∞LMELU‹ «_îdÈ, ≠Q≥b«≠NU «∞AU±KW


(Åö•OU¢NU) Ë«{∫W Ë±∫bœ…. Ë±l ≥c«Ê


≠LMºIw «∞∫Lö‹ ≠w §LOl «∞HdËŸ ¥πbËÊ


√≤HºNr °Uß∑Ld«̧ ±DU∞∂Os °U∞LHU{KW «ß∑d«¢OπOUÎ


°Os «∞∑u§NU‹ Ë«_Ë∞u¥U‹.


œ«zLUÎ ±U ¥∑r «ôî∑OU̧ Ë«∞LHU{KW Ëßj √©d


±FOMW ±∫bœ… «∞LFU∞r ±∏KLU ≥u «∞∫U‰ ≠w «∞∫OU…


«∞Ou±OW. Ë°Fi ≥cÁ «_©d Ë«{∫W ∞úĆU¡


«∞MADOs ≠w ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW, ±∏q:


kÅö•OU‹ ËßOUßU‹ «∞LMELW, Ë≥w ¢ALq


±FU∞πW ØU≠W «∞ICU¥U «∞∑w ¢MbÃ̧ {Ls ≥cÁ


«∞Bö•OU‹ ±l ±d«́U… «∞∑u«“Ê °OMNU.


k√Ë∞u¥U‹ «∞FLq «∞bË∞w «∞d«ßªW «∞∑w •bœ¢NU


«∞∫dØW Ë«∞DK∂U‹ «∞L∫bœ… ±s «_±U≤W «∞bË∞OW Ë≥w


«_Ë∞u¥U‹ Ë«∞DK∂U‹ «∞∑w ¥πºb≥U §bË‰ «∞∫Lö‹


«∞bË∞OW.


√±U «_©d «_îdÈ, ≠Nw ¢∑∫bœ ≠w «_¨KV


±s Ë«Æl °OμW «∞MAU◊ «∞Le±l Ë«∞Lu«̧œ «∞L∑U•W,


Ë¥LJMp «∞∑Fd· ́KONU ≈–« √§∂X ́Kv «_ßμKW


«_ßμKW «∞∑U∞OW:


m√ßμKW


m≥q ∞bÈ «∞HdŸ √́CU¡ ¥º∑DOl ¢F∂μW


ÅHu≠Nr?


m±U ±Ib«̧ «∞LU‰ «∞cÍ ¥LJMt ¢ªBOBt


∞∑MEOr ≤AU◊ ±FOs?


m±U ≥w Åu¸… ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠w


±π∑LFt?


m≥q ¢CLd •Ju±∑t ́b«¡Î ∞LMELW «∞FHu


«∞bË∞OW √Â ¢∑FU±q ±FNU °IKV ±H∑uÕ?


m≥q •Ju±∑t ±º∑Fb… _Ê ¢MUÆg °u«́Y


ò±U ±s ÆUzb ¥∂b√ •LKW œËÊ √Ê


¥∫bœ √ËôÎ °u{uÕ ≠w –≥Mt ±U


¥dËÂ ¢∫IOIt ±MNU, Ë«∞Dd¥IW «∞∑w


ßOb¥d≥U °NU. Ë≥c« «∞L∂b√


«∞Gö» ßu· ¥dßr ±ºU̧


(«∞∫LKW) Ë¥∫bœ Æb¸ «∞ußUzq


Ë•πr «∞πNuœ «∞LDKu°W Ë¥Hd÷


¢Q£OdÁ °Bu¸… ±∫ºußW ́Kv Øq


§U≤V ±s §u«≤V «∞FLKOU‹


«∞FºJd¥W ±s √Ø∂d≥U ≈∞v


√ÅGd≥Uå.


ØU̧‰ ≠uÊ ØöË¢ºHO∑f, î∂Od «ß∑d«¢Oπw


º́JdÍ °U̧“


Æb ¥º∑DOl «∞DHq ¢ºKo «∞Dd¥o «∞úd, ∞Js


«∞πb… ßO∑FOs ́KONU √Ê ¢ºKp «∞Dd¥o «∞Du¥q.


Ë∞c« ¥πV ́KOJr √Ê ¢Rßºu« «î∑OU̧«¢Jr °MU¡Î


´Kv ™dË≠Jr.
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«∞IKo «∞ªUÅW °ICU¥U •Iu‚ «ù≤ºUÊ ±l


¨Od≥U ±s «∞∫Ju±U‹?


m≥q ¢R£d √§Ne… «ùö́Â ≠w °KbÁ ́Kv


ßOUßW «∞∫Ju±W?


m±s ≥r «∞IUœȨ̈Ê ≠w ±π∑LFt ́Kv


«∞∑Q£Od ́Kv •U∞W •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w °Kb ¬îd?


m±U ≥w «∞IDÚU‹ «ô§∑LÚOW «∞∑w


¥FDONU «_Ë∞u¥W ≠w §NuœÁ ∞∑ußOl œ«zd…


«∞∑Q¥Ob ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW?


m±U ≥w √≠Cq «∞Lu«œ «∞∑w ¥LJs √Ê ¥JuÊ


∞NU √£d ≠FU‰ ≠w ¢F∂μW §Nuœ √́CU¡ «∞LMELW


√Ë √≠d«œ «∞πLNu¸ «∞FUÂ?


±s «∞Lº∑∫Oq ́Kv √Í œ«́OW ±s œ́U… •Iu‚


«ù≤ºUÊ √Ê ¥∑∫Jr ≠w §LOl «∞Fu«±q «∞∑w ¢∫Jr


≤πUÕ ±ºÚOt √Ë ≠AKNU. Ë∞Js ≈Ê ¢Q¢v ∞t –∞p,


∞CLs «∞MπUÕ ≠w Øq îDu… ¥ªDu≥U. 


ßu· ¢πb œ«zLUÎ √≤p ∞ºX Ë•b„ ≠w


«∞LKFV, ≠NMU„ ®ªBOU‹ √îdÈ ±R£d… Ë™dË· ô


¢º∑DOl «∞∑∫Jr ≠ONU. Ë°FCNU, Ø∑GOd «∞∫Ju±W √Ë


´Ib ±HUË{U‹ ∞KºöÂ, Æb ¥∑Ò ∞p ≠dÅUÎ ∞KFLq.


Ë°FCNU, ØÚ∑d«÷ ̧§U‰ «_´LU‰ √Ë «∞FºJd¥Os


√Ë «∞IOUœ«‹ «∞ºOUßOW ́Kv •Iu‚ «ù≤ºUÊ, Æb


¥AJq ¢Nb¥b«‹ ¥πV √Ê ¢Rîc ≠w «ô´∑∂U̧ ≠w √¥W


«ß∑d«¢OπOW.


–∞p ¢ALq {dË» «∞MCU‰ ±s √§q •Iu‚


«ù≤ºUÊ «∞ºFw ≈∞v ¢GOOd «_©d «∞∫UØLW, ≠e¥Uœ…


´bœ √́CU¡ «∞LMELW √Ë ¢ußOl œ«zd… ¢Q¥Ob≥U ≠w


«∞Lπ∑Ll ±∏öÎ ¥LJs √Ê ¥∑Ò ≈±JU≤OU‹ §b¥b…


∞KMCU‰ ±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ.


Ë±∂UœΔ «∞FLq «∞∑w ßMFd÷ ∞NU °S¥πU“ ≠OLU


¥Kw ¥LJMNU √Ê  ¢ºÚb ́Mb «∞LHU{KW  °Os îOU̧«‹


±ª∑KHW Ë́Mb «∞∂X ≠w «ôß∑d«¢OπOU‹ «∞LI∑d•W


Ë́Mb «∞∑FUËÊ ±l «∞GOd ́Kv Ë{l «∞ªDj.


«∞L∂UœΔ «∞ö“±W ù¢IUÊ «∞MCU‰


±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ


≈Ê ØKLU‹ ò«∞MCU‰å Ëò«∞∫Lö‹å Ëò«∞∑∫dØU‹å


Ëò«ôß∑d«¢OπOWå ±BDK∫U‹ ±º∑Lb… ≠w «_Åq


±s ∞GW «∞πOg,  ≠U∞∑HMs ≠w ¢MEOr «_≤ADW


ËË{l «ôß∑d«¢OπOU‹ ±IuÂ ≥UÂ ∞KFLq ́Kv ±Ml


«∞∫dË» ±∏KLU ≥u ̧Øs ≥UÂ ≠w ®MNU.


Ë±Fd≠W √ß∂U» ≤πUÕ °Fi «∞∫Lö‹


Ë≈îHU‚ °FCNU «üîd ́U±q Æb ¥ºÚb ́Kv •ºs


«î∑OU̧ ß∂q «∞FLq ±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w


«∞Lº∑I∂q. Ë≠OLU ¥Kw ÆUzLW °∂Fi ±s ≥cÁ


«∞L∂UœΔ «∞dzOºOW:


k«∞∑dØOe


i¢∫b¥b «_≥b«·


i¢dØOe «∞Lu«̧œ Ë«∞DUÆU‹


i¢u§Ot «∞∂∫uÀ Ë́LKOU‹ «∞∑∫KOq Åu»


¢∫b¥b ±∫u¸ «∞MAU◊


k«∞u{uÕ


i«∞∑F∂Od ́s «_≥b«· Ë«ôß∑d«¢OπOW °KGW


Ë«{∫W Ë≈°ö¨NU ∞KπLOl


i«̧¢∂U◊ §LOl «∞∑∫dØU‹ °U_≥b«· «∞LMAuœ…


«̧¢∂U©UÎ Ë«{∫UÎ


i±d«́U… «∞u{uÕ ≠w «ô¢BUô‹ «∞L∑∂Uœ∞W


œ«îq «∞LMELW ËîU̧§NU ́Kv «∞ºu«¡


k«∞LBb«ÆOW


iÆb ô ¢Iq ®ªBOW •U±q «∞dßU∞W ≠w ±πU‰


«ô¢BUô‹ √≥LOW ́s ≠∫uÈ «∞dßU∞W ≤HºNU


i√Ê ¢u•w œË«≠l «∞LMELW °U∞∏IW Ë√Ê ¥ÔFu‰


´Kv ±FKu±U¢NU


k«ô¸¢∂U◊ °U∞u«Æl


i«̧¢∂U◊ «∞MAU◊ °U_®ªU’ «∞c¥s ¢uœ


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≈®d«ØNr


i√Ê ¥IbÂ «∞MAU◊ •öÎ ∞NcÁ ∞KLAJKW «∞∑w


¥FU∞πNU


k«∞∑uÆOX


i¥ª∑Kn √£d «∞MAU◊ °Uî∑ö· «∞uÆX «∞cÍ


¥LU̧” ≠Ot


k«ô∞∑e«Â


i´bÂ ¢uÆn «∞MAU◊ ≈ô °Fb «≤∑NU¡ «ô≤∑NUØU‹


i¢πd°W «ß∑d«¢OπOU‹ Ë√ßU∞OV ±ª∑KHW


∞Ib ËÔÅHX ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


°Q≤NU ±MELW °d̈LU¢OW ±∏U∞OW √Ë


±∏U∞OW Ë«ÆFOW. ≠Ls ¥Id√


Åö•OU¢NU ßu· ¥ªU∞NU ±Hd©W


≠w ±∏U∞O∑NU ≈∞v •b «∞Lº∑∫Oq,


Ë∞JMt ́Mb±U ¥∑b°d §Nuœ≥U, ßu·


¥πb √≤NU ¢FLq ́Kv ¢∫IOo


√≥b«≠NU ±s îö‰ îDu«‹ ́LKOW


Ë«ÆFOW √ßNLX ≠w ÅMl ¢GOOd


•IOIw.


≈Ê «∞∫d’ ́Kv «î∑OU̧ «∞∑uÆOX «∞LMUßV


∞ú≤ADW ±s ®Q≤t √Ê ¥e¥b ±s Æu… ¢Q£Od≥U.


≠S°UÊ ±R¢Ld «∞Ld√… «∞FU∞Lw «∞cÍ ́Ib¢t «_±r


«∞L∑∫b… ≠w °JOs ́UÂ 5991, «ß∑Q§d ≠dŸ


«∞LLKJW «∞L∑∫b… œ°U°W ÆUœ≥U •∑v «∞ºHU̧…


«∞BOMOW ≠w ∞MbÊ ∞û´d«» ́s «•∑πU§t ́Kv


«≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞BOs. ËÆb


«î∑Od‹ «∞b°U°W Ød±e Ë«{` ∞KπLOl


∞KLEU≥d«‹ «∞Dö°OW «∞∑w §d‹ ≠w «∞LOb«Ê


«∞ºLUËÍ ≠w °JOs Ë«ß∑ªb±X «∞b°U°U‹


∞∑Hd¥INU.


©
 A


I







ôØ∑AU· √®b≥U «∞HFU∞OW


≥cÁ «∞L∂UœΔ «∞ö“±W ù¢IUÊ «∞FLq ±s √§q


•Iu‚ «ù≤ºUÊ ±∑d«°DW Ë¥πV √Ê ¥∑JU±q Øq ±MNU


±l «üîd. Ëßu· ≤u{` ≠OLU ¥Kw √≥LO∑NU


Ë≤Cd» √±∏KW ∞∑D∂OINU «∞FLKw.


«∞∑D∂Oo «∞FLKw ∞KL∂UœΔ 


«∞∑dØOe


¢∫b¥b «_≥b«· °bÆW:


¥πV √Ê ¢JuÊ ÆUœ¸«Î ́Kv «∞∑F∂Od ́s √Í ≥b·


°F∂U̧… °ºODW. ≠SÊ ∞r ¢º∑Dl –∞p, ≠ÚKr ≈–Ê


√≤p ̧°LU ¢∫UË‰ ¢∫IOo ́bœ ±s «_≥b«·


«∞Lª∑KHW. Ë́KOp ≥MU √Ê ¢HBq °OMNU ∞Jw ¢∫bœ


«ü¢w:


k±bÈ ¢CU̧°NU √Ë ¢JU±KNU 


k«ô¢HU‚ ́Kv ¢d¢OV √Ë∞u¥U¢NU


k«∞πu«≤V «∞∑w ¢∫IIX Ë«∞∑w ∞r ¢∑∫Io °Fb


Ë́Uœ… ±U ¢JuÊ «∞LAJö‹ «∞∑w ¢∑DKV «∞∫q


Ø∏Od…, Ë±s £r ́KOp √Ê ¢∫bœ √¥NU √Ø∏d ≈∞∫U•UÎ,


Ë≥q ¥u§b ¢ºKºq ©∂OFw √Ë ±MDIw ∞∫KNU.


Ë°LU √Ê «∞Nb· «∞b«zr ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW


±s ≤AU©NU ≥u •LU¥W •Iu‚ «ù≤ºUÊ ∞Jq ≈≤ºUÊ,


≠FKOMU √Ê ≤∫bœ °bÆW «∞∑GOd«‹ «∞LDKu°W ∞∑∫IOo


≥c«.


Ë•q §LOl «∞ICU¥U «∞Lb§̧W ≠w Åö•OU‹


«∞LMELW ≥u ≥b· ©u¥q «_§q. ≠KFKt ±s ̈Od


«∞u«ÆFw √Ê ≤M∑Ed ±s «∞LMELW √Ê ¢Mπ` ≠w


«∞ICU¡ ́Kv «∞∑Fc¥V ≠w °Kb ±U ́Kv ±b«̧ •LKW


Ë«•b…, √Í  ±U ¥∑d«ËÕ °Os ß∑W √®Nd Ë́UÂ ØU±q,


√Ë ́Kv ±bÈ îDW «ß∑d«¢OπOW  ¢∑d«ËÕ ±b¢NU °Os


´U±Os ËîLºW √́u«Â. Ë∞c« ≠Ib ô ¥JuÊ ≥b·


«∞ICU¡ ́Kv «∞∑Fc¥V œÆOIUÎ °LU ¥JHw ∞∑∫b¥b


√≠Cq «∞∑∫dØU‹ «∞∑w ¥LJs ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW


Ë̈Od≥U «¢ªU–≥U.


Ë≠w ±∏q ≥cÁ «∞∫U∞W, ¥∑FOs ́Kv «∞∂U•∏Os


Ë«_ĆU¡ «∞MADOs ≠w ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW √Ê


¥∫bœË« °bÆW (≠OLU °OMNr ́Kv «_Æq) √̧§`


«∞ªDu«‹ √Ë «∞∑GOd«‹ «∞∑w ¥dËÊ √≤NU ßu· ¢ºNr


≠w «∞ICU¡ ́Kv «∞∑Fc¥V. Ë≥u ±U ¥MD∂o ́Kv


«ô≤∑NUØU‹ «_îdÈ «∞u«ÆFW ≠w ≤DU‚ Åö•OU‹


«∞LMELW. Ë≠OLU ¥Kw °Fi ±s √±∏KW «∞∑GOd«‹


«∞LLJMW:


kË{l ¢Ad¥l ¥∫Ed «∞∑Fc¥V


k¢b¸¥V {∂U◊ «∞ºπuÊ Ë«∞Ad©W


k«∞uÆn «∞HuÍ̧ ∞KLu™HOs «∞c¥s ¥F∑Ib √≤Nr


±ºRË∞uÊ ́s «∞∑Fc¥V Ë¢Ib¥LNr ∞KL∫UØLW


k«∞ºLUÕ ≠u¸«Î ∞πNU‹ ±º∑IKW °e¥U̧…


«∞L∫∑πe¥s 


kÆOUÂ ≥OμW ±º∑IKW °U∞∑∫IOo ≠w ±e«́r


«∞∑Fc¥V


Ë±s «∞ªDu«‹ «∞∑w ¥LJs «¢ªU–≥U ≠w ≥c«


«∞AQÊ ±U ¥Kw:


k¢úOW «∞πLU≥Od °∫IuÆNU


kØ∑U°W «∞dßUzq ≈∞v «∞∫Ju±W √Ë ±ºRË∞w


«∞ºπuÊ


k°c‰ ±ºUŸ ∞∫Lq •Ju±U‹ °Kb«Ê «∞HdËŸ ́Kv


±ªU©∂W «∞LºRË∞Os ≠w «∞∂Kb «∞Lº∑Nb·


±πLúW ±s ±MºIw «∞∫Lö‹ îU̧Ã ±∂Mv


«_±U≤W «∞bË∞OW  IA ©
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≠S–« «≤∑NOX ±s ¢∫b¥b «∞∑GOd«‹ Ë«∞ªDu«‹


«∞Ld§u…, ≠FKOp √Ê ¢∑QØb ±s √Ê «∞FöÆW °OMNU


Ë«{∫W.


Ë≥MU ¢B∂̀ ≥cÁ «_≥b«· «∞IBOd… «_§q


±∫u¸ «∞FLq, Ë≥w ¢∑Ò ∞MU √Ê ≤IOf «∞∑IbÂ «∞cÍ


•IIMUÁ Åu» «∞ICU¡ ́Kv «∞∑Fc¥V √Ë ̈OdÁ ±s


«≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ.


¢dØOe «∞DUÆU‹ Ë«∞Lu«̧œ


≈Ê «∞∑dØOe ́Kv ±∫u¸ ±FOs ́Mb ¢∫b¥b √≥b«·


Ë«ß∑d«¢OπOU‹ «∞FLq ±ºQ∞W ≥U±W ∞º∂∂Os, ≥LU:


k≈≤t ¥ºÚb ́Kv {LUÊ •ºs «ô≤∑HUŸ ±s


ËÆX «_ĆU¡ Ë«∞Lu«̧œ «∞LU∞OW ∞∑∫IOo √Ø∂d ¢Q£Od


±LJs.


k≈≤t ¥∂Iw ́Kv §cË… «∞∫LU” ±∑Ib… ≠w


«∞MHu” ±s îö‰ ¢FU™r ≠d’ «∞MπUÕ, Ë±s £r


¢eœ«œ «∞Ib¸… ́Kv °c‰ «∞Le¥b ±s «∞πNuœ ́Kv


«∞LbÈ «∞∂FOb.


≠KLU–« ≈–Ê ≤∂bœ «∞uÆX Ë«∞Lu«̧œ «∞LU∞OW ́Kv


√≤ADW –«‹ √≥b· ̈Od Ë«ÆFOW •OMLU ¥LJMMU


¢Jd¥f –∞p «∞uÆX Ë¢Kp «∞Lu«̧œ ∞KIOUÂ °MAU◊


±R£d? ≈Ê «_≤ADW «∞∑w ¢∂bË √≥b«≠NU ̈Od Ë«ÆFOW


√Ë ́ºOd… «∞∑∫Io ∞s ¢πb ±s ¥R¥b≥U °ºNu∞W. Ë±s


≥MU ¢MAQ ≠πu… ≠w «∞LBb«ÆOW.


Ë«∞ºFw ∞KIOUÂ °Q≤ADW Ø∏Od… ≠w ËÆX Ë«•b


°Bu¸… ¢Hu‚ Æb¸… «∞HdŸ ±s ®Q≤t √Ê ¥A∑X


Ë¥º∑MHb «∞Lu«̧œ «∞∑w ¥M∂Gw «ß∑ªb«±NU ́Kv ≤∫u


±dØe ∞∑∫IOo √®b ¢Q£Od ±LJs.


«∞∂∫uÀ Ë́LKOU‹ «∞∑∫KOq


Æb ¢JuÊ «∞ICU¥U «∞∑w ¢u«§t ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


°ºODW, ∞JMNU œ«zLUÎ  ±∫U©W °ºOU‚ ±s îKOj


±FIb ±s «∞Fu«±q «ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW


Ë«∞ºOUßOW Ë«∞∏IU≠OW. ËØKLU  «“œ«œ ́Kr ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW °NcÁ «∞Fu«±q, «®∑b‹ Æb¸¢NU ́Kv


«∞∑Q£Od ́KONU °Bu¸… ≈¥πU°OW ≠FU∞W.


≈Ê ±∫u¸ ́Lq ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≥u


¢GOOd «∞ºKu„, Ëœ≠l «∞Ad©W ≈∞v «•∑d«Â •Iu‚


«∞L∫∑πe¥s √Ë ¢AπOl «∞πLNu¸ «∞FUÂ ́Kv ¢uÆOl


«∞∑LU”.


Ë±s «∞LHOb ≠w ¢GOOd «∞ºKu„ √Ê ≤Fd·


«_ß∂U» «∞JU±MW Ë¸«¡ ¢Bd≠U‹ «_≠d«œ √Ë «∞NOμU‹.


Ë≥w √ß∂U» Æb ô ¥∑Q¢v ∞MU ≠w °Fi «_•OUÊ


ßuÈ √Ê ≤ªLMNU ±s Ë«Æl «∞LFKu±U‹ «∞L∑u≠d…,


Ë∞JMMU •∑v ∞u «{Dd¸≤U ∞c∞p, ≠ºu· ≤∑∂Os ≠w


{uzt «∞º∂Oq «∞cÍ ¥LJMMU ±Mt ¢GOOd  ≤úOU‹


«∞ºKu„ «∞LDKu°W. 


≈Ê §Ll «∞LFKu±U‹ Ë¢∫KOKNU ≥LU ≤IDW


«∞∂b«¥W ∞πLOl «∞∫Lö‹. ≠NLU ¥∑O∫UÊ ∞MU ¢∫b¥b


«∞LAJKW «∞∑w ≤∫UË‰ •KNU √Ë «∞Hd’ «∞∑w ≤ºFv


∞öß∑HUœ… ±MNU. Ëßu· ¥R£d ¢∫KOq «∞LFKu±U‹


«∞L∑U•W ́Kv √¥W •LKW ≤IuÂ °NU ≠w Øq ̧Øs ±s


√̧ØU≤NU °b¡Î« ±s ¢FOOs «_≥b«· •∑v  ¢∫b¥b


Ë¢MHOc «ôß∑d«¢OπOW. Ë¸̈r √Ê «∞J∏Od ±s ≥cÁ


«∞∂∫uÀ, îUÅW ±U ¥∑FKo ±MNU °U∞∂Kb «∞Lº∑Nb·,


¢Il ±ºRË∞O∑NU ≠w «∞LIUÂ «_Ë‰ ́Kv «_±U≤W


«∞bË∞OW, ∞Js ÆOUÂ «∞HdËŸ «∞LAU̧ØW ≠w «∞∫LKW


°S§d«¡ «∞∂∫uÀ Ë≈́b«œ «∞∑∫KOö‹ √±d ô ¥Iq ́s


–∞p √≥LOW, îUÅW ∞∑d®Ob «ôß∑d«¢OπOU‹


«∞u©MOW.


≥MU„ ≤uŸ ÆOUßw ±s «∞LFKu±U‹ Ë́LKOU‹


«∞∑∫KOq ≥UÂ ∞MAU◊ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW, Ëßu·


¢ºÚb «ù§U°W ́Kv «_ßμKW «∞∑U∞OW ́Kv ¢uØOb


«ß∑ªb«±t. 


m√ßμKW


m±s ≥u «∞LºRË‰ ́s «≤∑NUØU‹ •Iu‚


«ù≤ºUÊ?


m∞LU–« ¢∑Fd÷ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ∞ö≤∑NU„


Ë±U ≥w «∞Fu«±q «∞∑w ¥LJs ∞LMELW «∞FHu


«∞bË∞OW √Ê ¢R£d ́KONU?


m≥q ≥MU„ ∞∫EU‹ √Ë √ËÆU‹ ±FOMW ±s


«∞L∫∑Lq √Ê ¢∑Ò ∞NU Æb¸«Î √Ø∂d ±s «∞∑Q£Od?


mØOn ¥LJs _ĆU¡ «∞LMELW Ë«∞Lπ∑Ll


Ë«∞∫Ju±W √Ê ¥R£dË« ́Kv «∞LºRË∞Os ́s


«ô≤∑NUØU‹?


mØOn ¥LJMMU √Ê ≤IMFNr °Uß∑ªb«Â


≤Hu–≥r ́KONr?


«∞u{uÕ


¥πV √Ê ¢∑ºr «_≥b«· Ë«ôß∑d«¢OπOW °U∞u{uÕ.


≠KKu{uÕ √≥LOW Ø∂dÈ ≠w ±MELW ÆUzLW ́Kv


≤AU◊ «_ĆU¡ ¢dÈ √Ê «∞L∂Uœ¸… «∞Hdœ¥W {dË¸…,


Ë√±d ¥º∑πu» «∞∑AπOl.


Ë¥LJΩs «∞u{uÕ §LOl «∞LAU̧ØOs ±s √Ê


¥ºªdË« ±NU̧«¢Nr Ë́KLNr ËÆb¸«¢Nr «ù°b«́OW ≠w


√≤ADW ±R£d…. ≠OLJMNr °Lπdœ √Ê ¥Fd≠u«


«_≥b«· «∞∑w ¥∑FOs ́KOt ¢∫IOINU Ë«∞º∂q «∞LRœ¥W


≈∞ONU √Ê ¥∫bœË« °QßKu» ̧®Ob √≠Cq «∞Dd‚ «∞∑w


¢∑Ò ∞Nr «ùßNUÂ «∞HFU‰ ≠w –∞p «_±d


Ë«∞AªBOU‹ Ë«∞πNU‹ «∞∑w ¥LJs ¢F∂μ∑NU °Nc«


«∞Bbœ. ØLU √≤NU ¢IKq ≈∞v √œ≤v •b ±s «•∑LU‰ √Ê


ò«́d· îBLp Ë«́d· ≤Hºp,


≠S≤p ≈Ê ́d≠∑NLU ∞s ¢∑Fd÷


∞KªDd •∑v ∞u îCX ±UzW


•LKW. √±U ≈Ê §NKX îBLp


Ë́d≠X ≤Hºp, ≠ºu· ¢∑FUœ‰


≠dÅp ≠w «ô≤∑BU̧ Ë«∞Ne¥LW.


Ë√±U ≈Ê §NKX îBLp Ë≤Hºp


√¥CUÎ, ≠Ls «∞L∫Io √Ê ¢∑Fd÷


∞KªDd ≠w Øq •LKW ¢ªu{NUå.


ßuÊ ¢ºu, 005‚. Â. ¢Id¥∂UÎ


ò≥MU„ ÆÚb… ≥U±W ¥πV


±d«́U¢NU ≠w √Í ∞uÊ ±s √∞u«Ê


±ªU©∂W «∞πLNu¸. Ë≥w √Ê ́Kv


«∞ªDOV √Ê ¥∂b√ ±s ±uÆl


«∞πLNu¸ ô ±s ±uÆFt ≥uå.


ßu Ë¸œ, ¢∂KOm «∞dßU∞W.


œ«̧ §Od≤OLUÊ ∞KD∂ÚW Ë«∞MAd, 2991







ÅbÂ «∞IU̧Δ ù£U̧… «≥∑LU±t


ÆUÂ ≠dŸ «∞LLKJW «∞L∑∫b… ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW, ∞∂Cl ßMu«‹, °ºKºW ≤U§∫W ±s «ùö́≤U‹ ≠w


«∞B∫n Ë«∞Lπö‹ «∞L∫KOW  ±s √§q §Ll «_±u«‰ Ë¢πMOb «_ĆU¡ «∞πbœ. ËÆb îd§X ≥cÁ


«ùö́≤U‹ ́s √ßU∞OV «ùö́≤U‹ «∞∑IKOb¥W «∞LFNuœ… Ë«∞∑w ¢F∑Lb «́∑LUœ«Î ®b¥b«Î ́Kv «∞Mh «∞LDu‰.


≠Ib «ß∑ªbÂ «∞HdŸ  ≠w ≈́ö≤U¢t √ßKu» ÅbÂ «∞IU̧Δ ù£U̧… «≥∑LU±t, £r ßdœ ÆBW ±R£d… ∞Lu«ÅKW


≥cÁ «ù£U̧… °OMLU ¥∑r ¢u{Ò ≈•bÈ «∞∫Uô‹ «∞LHéW ±s •Uô‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ. Ëî∑U±UÎ, ¢ÔIbÂ «∞HdÅW


∞KIU̧Δ ∞Jw ¥IuÂ °Aw¡ ±U ±s √§q ≥cÁ «∞∫U∞W. Ë«ß∑Nb≠X ≥cÁ «ùö́≤U‹ «∞Id«¡ ±s √Å∫U» «∞∑FKOr


«∞∫d≠w Ë«∞LN∑LOs °ARËÊ «∞FU∞r Ë√Å∫U» «∞bîu‰ «∞ªU{FW ∞∑Bd≠Nr. ËÆb •Bq «∞HdŸ ́Kv


«∞J∏Od ±s «∞∑∂d́U‹ Ë«Ø∑ºV «∞Fb¥b ±s «_ĆU¡.


*
∞Ib  •IIX «ù´ö≤U‹


«∞L∏Od… «∞∑w ¢BbÂ


«∞I‡UΔ̧ °π‡ ‡d√…


´MUË¥MNU ≤πU•UÎ Ø∂Od«Î


≠w √¥d∞Mb« Ë«∞LLKJW


«∞L∑∫b…, Ë∞JMNU ∞r


¢∫Io ≤Hf «∞MπUÕ


≠w °Kb«Ê √îdÈ.


*
«°∫Y ́s «∞∑u«̧¥a


Ë«∞LMUß∂U‹ «∞NU±W


«∞∑w ¥LJs «ß∑Gö∞NU


∞∑b´Or •LKW ±U.


Ë∞Js «∞eÂ «∞∫c¸ ≠w


«î∑OU„̧ ∞∑uÆOX


«∞MAU◊ ́ºv √ô ¥JuÊ


±∑e«±MUÎ ±l ±MUß∂W ¥dÈ


°Fi √°MU¡ «∞∏IU≠U‹ √Ë


«∞∂Kb«Ê «∞LFOMW √Ê


±LUß̧W ≥c« «∞MAU◊


≠ONU √±d ̈Od ±MUßV.
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∞Ib ØMX œ«zLUÎ ¢uœ «ô≤CLUÂ ≈∞v ÅHu≠MU. ≠Nq ¢bÍ̧ Ør ́bœ


«∞C∫U¥U «∞c¥s √“≥IX √̧Ë«•Nr ±Mc √Ê °b√‹ ¢HJd ≠w ≥c«?


√•b «ùö́≤U‹ «∞∑w ÆUÂ °NU ≠dŸ «∞LLKJW


«∞L∑∫b….
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¥ºKp «_ĆU¡ ß∂OöÎ ±FdÆöÎ ∞öß∑d«¢OπOW


«∞L∑Ho ́KONU.


Ë¥πV √Ê ¢d¢∂j §LOl «∞∑∫dØU‹


«̧¢∂U©UÎ Ë«{∫UÎ °NcÁ «_≥b«·, ±LU ¥∑Ò ≈±JU≤OW


ÆOU” ≤πUÕ §LOl «∞∑∫dØU‹ «∞LI∑d•W °LbÈ


Æb¸¢NU ́Kv ¢D∂Oo «ôß∑d«¢OπOW Ë«_≥b«·


«∞L∫bœ… Ë¥ºL` °Uß∑ªb«Â «∞Lu«̧œ °QØ∏d «∞Dd‚


≠FU∞OW.  


Ë¥πV √Ê ¢JuÊ «∞dßUzq Ë«{∫W, œ«îKOUÎ


ËîU̧§OUÎ. Ë¥πV √Ê ¥Fd· «∞MU” ±U ¢Iu∞uÊ Ë±U


¢DU∞∂uÊ °t. ËÆb ¥FMw ≥c« {dË¸… ÅOÜW


«∞dßUzq °Dd‚ ¢ª∑Kn °Uî∑ö· «∞πLNu¸


«∞LªU©V.


ËÆb ¢Fd· «∞∫Ju±U‹ Ë«∞LMELU‹ ̈Od


«∞∫Ju±OW «∞Ld«œ ±s ±HNuÂ ¢ö•r Ë́U∞LOW •Iu‚


«ù≤ºUÊ. ∞Js ≤º∂W Æb ¢Bq ≈∞v 89≠w «∞LUzW ±s


«∞πLNu¸ «∞FUÂ - ±Ls ¥AU≥bËÊ «∞∑KOHe¥uÊ


Ë¥ºLFuÊ «ù–«́W - ̧°LU ¢πNq ±FMv –∞p. ≠S–« ÆKX


≈≤t ô ¥πV √Ê ¥ÔªOd «∞Ld¡ °Os «∞∑∫d¸ ±s «∞ªu·


±s «∞πuŸ Ë«∞∑∫d¸ ±s «∞ªu· ±s «∞∑Fc¥V, ≠Q≤X


¢F∂d ́s ±HNuÂ ¢ö•r •Iu‚ «ù≤ºUÊ °Dd¥IW ¥LJs


∞û≤ºUÊ «∞FUœÍ √Ê ¥HNLNU Ë¥º∑ú∂NU.


Ë¥πV √Ê ¢JuÊ ≥MU„ ̧«°DW Ë«{∫W °Os


«∞dßUzq Ë«∞Gd÷ ±MNU. ≠KFq Ø∑U°W ¢Id¥d ±HBq


´s ±u{uŸ ±U ¢∑Ò √≠Cq ß∂Oq ∞K∑Q£Od ́Kv


«∞∫Ju±W, ∞JMNU ∞OºX °Q≤πl ËßOKW ù¨d«¡ √≠d«œ


«∞πLNu¸ «∞FUÂ ́Kv «∞∑∫d„.


«∞LBb«ÆOW


Æb ¢JuÊ ∞∫U±q «∞dßU∞W √≥LOW ¢FUœ‰ √≥LOW


«∞dßU∞W ≤HºNU. Ë≥u ±U ≤d«Á ≠w ØKLU‹ ØU̧Ë‰


¸¥∑AU̧œßuÊ («≤Ed «∞NU±g) «∞∑w ¢Bn ØOn


¢BÚb‹ «∞b´u… ≈∞v ≈©ö‚ ßd«•NU °U©d«œ °Fb


√Ê √́d°X °Fi «∞AªBOU‹ «∞NU±W ≠w «∞Lπ∑Ll


«∞∂d¥DU≤w ́s ®JNU ≠w ́b«∞W «∞∫Jr °Sœ«≤∑NU.


Ë́Kv «∞LMELU‹ «∞FU±KW ≠w ±Ob«Ê •Iu‚


«ù≤ºUÊ √Ê ¢∂Km Åu¢NU ∞xîd¥s, ≈–« √̧«œ‹ √Ê


¢CLs √¥W ≠dÅW ∞MπUÕ §Nuœ≥U. ≠Nw °∫U§W 


≈∞v √Ê ¥ºLl Åu¢NU ≥Rô¡ «∞cÍ ¥DK∂uÊ ́u≤NU


Ë≥Rô¡ «∞c¥s ¢∫∑UÃ ≈∞v ≈ÆMÚNr °FLq ®w¡ ∞uÆn


«≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ. Ë≠w Ø∏Od ±s


«∞Lπ∑LFU‹, ô ¥JHw «∞Ld¡ √Ê ¥JuÊ ́Kv Åu«» 


√Ë •o ∞Jw ¥ÔºLl Åu¢t.


Ë±Bb«ÆOW ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ¢FMw √Ê


±FKu±U¢NU ±BbÆW °u§t ́UÂ. Ë√Ê «∞B∫HOOs


Ë√ßU¢c… «∞πU±FU‹ Ë«∞Lº∑AU̧¥s «∞ºOUßOOs


Ë«∞LMELU‹ «_îdÈ «∞FU±KW ≠w ±Ob«Ê •Iu‚


«ù≤ºUÊ Ë«∞b°Ku±UßOOs Ë«ùœ«̧«‹ «∞∫Ju±OW


¥J∏dËÊ ±s «ô´∑LUœ ́Kv ±FKu±U¢NU ØLd§l ∞Nr ≠w


´LKNr. ËÆb ¢dœœ °Fi «∞AªBOU‹ Ë«∞LMELU‹


«_îdÈ ≤Hf «∞b´UËÈ Ë¢DU∞V °U∞IOUÂ °MHf


«∞∑∫d„, Ë∞JMNU ¢πb ≠w Ø∏Od ±s «_•OUÊ


ÅFu°U‹ √®b ≠w •Lq «∞πLNu¸ ́Kv ¢Bb¥INU √Ë


±LU̧ßW √Í ¢Q£Od ́KOt.


¢b́Or ±Bb«ÆOW ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW:


Ån ±s «_≠d«œ ¥IHuÊ ≠w «≤∑EU̧ «ùœô¡


°ANUœ«¢Nr √±UÂ Ë≠b ±s «∞LMELW ¥eË¸


¨u«¢OLUô.NOMIS EIRAM-NAEJ ©


ò√́∑Ib √Ê √®b ±U ¥R∞r ≠w «_±d


≥u √Ê √≤UßUÎ ØNRô¡ ÆU∞u« ≈Ê ∞b¥Nr


±∂d¸«‹ ¢AJp ≠w Å∫W «∞∫Jr


°Sœ«≤∑MU, Ë∞Js ±U ±s √•b ¥d¥b ≠w


«∞u«Æl ßLÚNU. Ë±l ≥c«, ≠Kr


¥∑GOd ®w¡ •∑v «üÊ ́LU ØUÊ ́KOt


«∞∫U‰ ±Mc 01√Ë 21´U±UÎ. Øq ±U


¢GOd ≥u «_®ªU’ «∞c¥s ¥dœœËÊ


≤Hf «∞JKLU‹. ≈Ê ØKLW «∞πu¸


∞OºX °U∞Iu… «∞JU≠OW ∞Jw ¢Bn ±U


√®Fd °t •OU‰ –∞p ØKt, Ë∞JMMw ô


√ß∑DOl √Ê √≠Jd ≠w ØKLW √îdÈå. 


ØU̧Ë‰ ̧¥∑AU̧œßuÊ ≠w ̧ßU∞W ∞NU ±s «∞ºπs


≠w «∞LLKJW  «∞L∑∫b… °Fb √Ê √œ¥MX ™KLUÎ ≠w


±∫UØLW §Uzd… ≠w ́UÂ 4791, ËÆb √≠dÃ ́MNU ≠w


´UÂ 6891







Ë∞LU ØU≤X ±Bb«ÆOW «∞∑MEOr ±Iu±UÎ ≥U±UÎ


∞MπUÕ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠w ¢∫IOo √≥b«·


≤AU©NU, ≠OM∂Gw ∞b´U… •Iu‚ «ù≤ºUÊ √Ê ¥M∑HFu«


±s ¢Kp «∞LBb«ÆOW Ë√Ê ¥∫Lu≥U. ≠HIb«Ê


«∞LBb«ÆOW °U∞Mº∂W _¥W ±MELW √ßNq ±s


«Ø∑ºU°NU.


Ë±s £r, ¥M∂Gw √Ê ¢∫d’ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ́Kv √Ê ¢JuÊ œË«≠FNU Ë±FKu±U¢NU


±u{FUÎ ∞K∏IW Ë√Ê ¥Fu‰ ́KONLU. Ë¢d¢Je


«∞LBb«ÆOW «∞∑MEOLOW ́Kv «ü¢w:


k≈îö’ «_ĆU¡ ≠w «∞FLq.


k√Ê ¢MbÃ̧ «∞ICU¥U «∞∑w ¢MU{q ±s √§KNU ≠w


≈©U̧ «∞LFU¥Od «∞L∑Ho ́KONU œË∞OUÎ.


k«∞u£u‚ °LFKu±U¢NU Ë±FIu∞OW ¢uÅOU¢NU ±l


«̧¢∂U©NU «∞u«{` °U∞LAJö‹ «∞L∫bœ….


k«¢ºU‚ ßπKNU «∞MCU∞w, °LFMv √Ê ¢FLq ±s


√§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w √Í °Kb Ë±s √§q √Í ≈≤ºUÊ


°Gi «∞MEd ́s «ù¥b¥u∞u§OU‹ Ë«∞∑∫U∞HU‹


«∞IUzLW.


k√Ê ¥∂bË ́LKNU ±d¢∂DUÎ °U∞u«Æl Ë√Ê ¢ENd


≠FU∞O∑t ∞KπLOl.


k«ô≤∑∂UÁ ∞K∫Uô‹ ò«∞LMºOWå «∞∑w ¢d¢JV ≠w


«∞ªHU¡ Ë«∞∑w Ø∏Od«Î ±U ô ¢∫Ev °U≥∑LUÂ «∞πLNu¸


«∞FUÂ.


k«∞∑dØOe ́Kv {dË¸… ËÆn «ô≤∑NU„ ô ́Kv


¢∫IOo «¢HU‚ ≠w «∞d√Í ́Kv ́KW «ô≤∑NU„, ≠Ls


«∞ºNq ≠w Ø∏Od ±s «_•OUÊ «ß∑Gö‰ ≥c« «ô¢HU‚


≠w «∞∑AMOl ́Kv °Fi «_¥b¥u∞u§OU‹ Ë«∞MEr


«∞∫Ju±OW.


k«∞∑b∞Oq ́Kv ≤πUÕ §Nuœ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW, ØQÊ ¢Mπ` ≠w ≈©ö‚ ßd«Õ °Fi


«∞L∫∑πe¥s √Ë ¢∫ºOs ±FU±K∑Nr.


k≈îö’ «_ĆU¡ ∞ICOW ±MU≥CW {dË»


«∞LFU±KW «∞πUzd….


«ô¸¢∂U◊ °U∞u«Æl «∞L∫Kw 


¥πV ́Kv ≤AU◊ «∞LMELW √Ê ¥Lf «_®ªU’


«∞c¥s ¢uœ ≈®d«ØNr ≠w «∞FLq ±s √§q •Iu‚


«ù≤ºUÊ. Ë≥MU„ °U∞HFq §u«≤V ±Mt ¢∑Bq


°Lπ∑LFU¢MU °Dd¥IW ±∂U®d… √Ë ̈Od ±∂U®d…, ±∏q:


k±FU∞πW ÆCU¥U «∞ö§μOs Ë≤Iq «_ßK∫W


Ë«∞LFb«‹ «∞FºJd¥W Ë́Iu°W «ù´b«Â Ë«∞ºOUßW


«∞ªU̧§OW ∞∂Kb «∞HdŸ


k±FU∞πW «∞Lu{úU‹ «∞dzOºOW ∞∫Iu‚


«ù≤ºUÊ √Ë «∞ICU¥U «∞L∑BKW °NU, Ë±MNU •Iu‚


«∞Ld√….


≈Ê «∞L∫u¸ «_ßUßw ∞MAU◊ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ≥u «∞∑CU±s «∞bË∞w. ≠Q́CUƒ≥U ¥∑BbËÊ


ô≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞∑w ¢d¢JV ≠w °Kb«Ê


¸°LU ∞r ¥ºLFu« °NU Æj _ß∂U» Ø∏Od…. Ë≥r √•OU≤UÎ


¥HFKuÊ –∞p ±s Ë«Æl ≈•ºUßNr °U∞LºRË∞OW √Ë


«∞u«§V. Ë∞Js ≠w «_¨KV, ¥JuÊ –∞p ≤∑OπW ∞MπUÕ


«∞LMELW ≠w ≈£U̧… «≥∑LU±Nr °∑Kp «ô≤∑NUØU‹. ËÆb


ô ¥JuÊ «ô≥∑LUÂ Ë•bÁ ØU≠OUÎ, ∞JMt °u§t ́UÂ ≤IDW


°b«¥W ≥U±W.


Ë≈œ¸«„ «∞Ld¡ ∞Kπu«≤V «∞∑w ¢d°Dt °ICOW


±U ́U±q ̧zOºw ±∫He ≠w «∞ºKu„ «∞AªBw


Ë«∞∑MEOLw, Ë¢∫UË‰ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW √Ê


¢º∑HOb ±s ≥c« «ù•ºU” °Bu¸… ±M∑ELW ≠w


´LKOU‹ «ô¢BU‰ «∞πLU≥OdÍ («≤Ed «∞HBq


«∞FU®d). ØLU √≤NU ¢ºFv ù®d«„ «∞MIU°U‹ ≠w


√≤AD∑NU ±s îö‰ ¢u{Ò √Ê °Fi «∞C∫U¥U


«∞c¥s ¢b«≠l ́s •IuÆNr ±s «∞MIU°OOs.


ò≈Ê £Ls «∞∫d¥W ≥u «∞ºNd «_°bÍ ́Kv


•d«ß∑NUå. ≥cÁ ́∂U̧… ±Q∞u≠W Ø∏Od«Î ±U ¢∑dœœ. Ë≥w


¢u•w °QÊ ∞MU §LOFUÎ ±BK∫W ±A∑dØW ≠w •LU¥W


•Iu‚ «ù≤ºUÊ •∑v Ë∞u ∞r ¢Js •IuÆMU ≤∫s ¢M∑Np


√Ë ±Fd{W ∞KªDd. Ë¢u{Ò √Ê •IuÆMU §LOFUÎ


¢M∑Ih °U∞ºLUÕ ∞KEKr °QÊ ¥Du‰ ̈Od≤U ≥u ©d¥IW


√îdÈ ∞b´u… «∞πLNu¸ _Ê ¥AFd °QÊ «∞FLq ́Kv


±JU≠∫W «ô≤∑NUØU‹ √±d ¥ªBt. Ëßu· ¢KIv ¢Kp


«∞LIu∞W Æ∂uôÎ ±s «∞∂Fi, Ë∞Js ±NLU ØUÊ ÅbÆNU


≠Ks ¥I∂q ¬îdËÊ °NU.


Ë¥LJs ∞KJ∏Od ±s «∞LMELU‹ «∞LMU{KW


«_îdÈ √Ê ¢F∑Lb ́Kv ≈•ºU” «∞πLNu¸ °QÊ


«∞ICU¥U «∞∑w ¢MU{q ±s √§KNU ±d¢∂DW °Nr «̧¢∂U©UÎ


Ë«{∫UÎ √Ë ́Kv «≥∑LU±Nr «∞AªBw °NU ́Mb±U


«∞Id≤Hq ËØu∞u±∂OU: œ•i «∞EMuÊ 


«Ø∑An «∞HdŸ «_ß∑d«∞w Ë≥u ¥πLl ±FKu±U‹ ́s Øu∞u±∂OU ¢LNOb«Î ∞∫LKW œË∞OW °AQ≤NU ≠w ́UÂ 8891
√≤NU ±s Ø∂U̧ ±BbÍ̧ «∞Id≤Hq. Ë√œ≥AX ≥cÁ «∞∫IOIW «∞J∏Od¥s _ß∂U», ±MNU √Ê Øu∞u±∂OU ØU≤X ≠w


™s «∞J∏Od¥s °Kb«Î ¥FOg ́Kv ¢πU̧… «∞Lªb¸«‹ Ë¢ºuœÁ √́LU‰ «∞FMn «∞LI∑d≤W °NcÁ «∞∑πU̧….


ËØUÊ ±s °Os √≥b«· «∞∫LKW ¢GOOd ≥cÁ «∞Bu¸… Ë¢ºKOj «∞Cu¡ ́Kv «≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≥MU„.


ËÆb ¢∂Os √Ê «∞Id≤Hq ËßOKW ≈¥πU°OW §c«°W ∞b•i ¢Kp «∞EMuÊ. ≠FKv ß∂Oq «∞L∏U‰, «∞∑IDX Åu¸


_ĆU¡ ±πLúW ¢U°FW ∞KLMELW ≠w °Kb… ¢u≤e≠Oq «∞BGOd… ≠w Ëô¥W Øu¥Me∞Mb «_ß∑d«∞OW îö‰ ≈•bÈ


«∞∫Lö‹ «∞b́UzOW Ë≥r ±LºJuÊ °e≥u¸ «∞Id≤Hq ≠w √¥b¥Nr. £r √§d‹ ±FNr ≈•bÈ «∞A∂JU‹


«∞∑KOHe¥u≤OW «ùÆKOLOW «∞J∂dÈ •u«̧«Î •u‰ ≥c« «∞Lu{uŸ.
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¢b´u≥r ∞K∑∫d„. Ë¥MD∂o ≥c« ́Kv «∞LMELU‹


«∞∂OμOW ́Kv ß∂Oq «∞L∏U‰ «∞∑w ¢∫UË‰ ËÆn «∞∑KuÀ


°U∞Lu«œ «∞ºU±W ≠w ±π∑LFU¢NU. ËØ∏Od«Î ±U ¥∑FOs


´Kv «_ĆU¡ «∞MADOs ≠w ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


√Ê ¥∂c∞u« §Nb«Î Ø∂Od«Î ≠w «°∑JU̧ √ßU∞OV ¢d°j


«_®ªU’ «∞c¥s ¥d¥bËÊ ØºV ¢Q¥Ob≥r °U∞ICU¥U


«∞∑w ¥MU{KuÊ ±s √§KNU.


Ë∞ICOW «ô¸¢∂U◊ ¢Fd¥HU‹ Ø∏Od…. ̈Od √Ê


±FEr œ́U… •Iu‚ «ù≤ºUÊ ±Fd{uÊ _Ê ¥ºQ∞Nr


«∞∂Fi ́Mb±U ¥b´u≤Nr ∞K∑∫d„ òË∞LU–« ¥∑FOs ́Kw


√Ê √≠Fq –∞p?å Ë́Kv «∞b«́OW ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W √Ê


¥πOV °dœ ¥MUßV «•∑OU§U‹ «∞ºUzq «∞∑w ̧°LU ØU≤X


¢ª∑Kn Øq «ôî∑ö· ́s œË«≠Ft ≥u ®ªBOUÎ.


ËîöÅW «∞Iu‰ ≈Ê «ß∑AFU̧ «∞LBK∫W


Ë«ù•ºU” °U∞IKo Ë«∞GCV Ë«∞Bb±W ØKNU √±u¸


¢b≠l «ù≤ºUÊ ≈∞v «ô¸¢∂U◊ Ë§b«≤OUÎ Ë–≥MOUÎ


°U∞ICOW «∞L∏U̧….


Øc∞p ¥πV ́Kv «∞b«́OW √Ê ¥IbÂ •öÎ


±∑BöÎ °U∞LAJKW. ≠∂Fi «∞MU” ́Kv «ß∑Fb«œ


∞KIOUÂ °QÍ ®w¡ ±NLU °b‹ «∞ICOW «∞∑w ¥MU{KuÊ


±s √§KNU îUßd…. ∞Js «∞J∏Od¥s ̈Od≥r ßOuœËÊ


√Ê ¥Fd≠u« «ü¢w:


i≥q «∞∫Ku‰ «∞∑w ¢I∑d•NU ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW ́LKOW ËË«ÆFOW?


i≥q ßOJuÊ «∞∑Q¥Ob √Ë «∞∑∫d„ ≠FUôÎ?


¥πV √Ê ¢RØb ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠w


§LOl ̧ßUzKNU Ë«¢BUô¢NU ́Kv ≥c¥s «∞πU≤∂Os


±FUÎ, _Ê √́CU¡ «∞LMELW Ë±R¥b¥NU ≈Ê ∞r ¥dË« √≤NU


¢DdÕ •KuôÎ ±∑BKW °U∞LAJKW, ≠ºu· ¥MBd≠uÊ


≈∞v ±MELU‹ √îdÈ √Ë ßu· ¥∑uÆHuÊ ́s «ù¥LUÊ


°QÊ ≠w ±IbË≥̧r √Ê ¥HFKu« ®OμUÎ. Ë∞c« ≠FKOp √Ê


¢∂Km «_ĆU¡ °M∂Q Øq ≤πUÕ ¥ºNLuÊ ≠w ¢∫IOIt.


«∞∑uÆOX


¥ª∑Kn ¢Q£Od «∞∑∫d„ ¢∂FUÎ ∞∑uÆO∑t. Ë∞c« ¥Iu‰


«∞LMU{KuÊ ±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ, ±∏KNr ≠w –∞p


±∏q ô´∂w «_ØdË°U‹, ≈Ê «∞ºd ≠w «∞∑uÆOX.


Ë∞Of ≤AU◊ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠w ±Ob«Ê


«∞FLq ±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ ßuÈ ́U±q Ë«•b


±s ́u«±q «∞∑GOOd ±NLU ØUÊ ±b«Á. Ë≤πUÕ §Nuœ≥U


√Ë ≠AKNU ̧≥s °ºOU‚ ≤AU©NU Ë«∞∑HÚq °Os


±πLúW Ë«ßFW ±∑MúW ±s «∞Fu«±q «_îdÈ. Ë±s


°Os √≥r ¢Kp «∞Fu«±q «∞∑uÆOX.


k∞Ib ©u‹̧ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW √ßKu»


«∞∑∫dØU‹ «∞FU§KW «ß∑πU°W ∞ú≤LU◊ «∞L∑GOd…


ô≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞∫U§W «∞EU≥d…


«∞L∑e«¥b… ∞ºd́W «∞dœ ØOLU ¥JuÊ ∞t √£d ≠FU‰.


k±s «∞Ld§` √Ê ≈Åb«̧ ¢Id¥d ̧zOºw ́s


•U∞W •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w °Kb ±U Æ∂Oq «§∑LUŸ


∞LπLúW ±s ËØUô‹ «∞LFu≤W ∞∂∫Y «∞LºÚb«‹


«∞∑w ß∑IbÂ ∞Nc« «∞∂Kb ßu· ¥RœÍ ≈∞v ¢BFOb


«∞CGj ́Kv •Ju±∑t √Ø∏d ±LU ∞u Åb¸ °Fb


«ô§∑LUŸ.


k≈Ê ́Ib ±R¢Ld ≈́ö±w √Ë ≈Åb«̧ °OUÊ


Å∫Hw ≠w ¥uÂ ¥ªKu ±s «_≤∂U¡ «∞L∏Od… ßu·


¥MU‰, ≠OLU ≤d§`, ¢GDOW ≈́ö±OW √Ëßl ±LU Æb


¥MU∞t ≠w ¥uÂ ¢∑e«•r ≠Ot √≤∂UƒÁ ±l √≤∂U¡ ≥U±W


√îdÈ.


k±s «∞Ld§` √Ê ¥JuÊ ∞K∑∫d„ ≠w «∞H∑d…


«∞ºU°IW ∞LMUÆAW «∞∑Ad¥FU‹ √£d √Ø∂d ±LU ∞u §dÈ


°Fb ≈Æd«̧ «∞IU≤uÊ.


¢OºOd «∞I∂u‰: •LKW îU̧Ã ≤DU‚ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


√œ¥s ¢Or √≤bß̧uÊ ≠w ́UÂ 1991°∑NLW “Ÿ̧ ÆM∂KW ≠w ±Id «§∑LUŸ ̧ƒßU¡ •Ju±U‹ œË‰ «∞Ju±Mu∞Y


«∞cÍ ́Ib ≠w ßOb≤w °Uß∑d«∞OU ≠w ́UÂ8791. ËÆb ̧≠l ́Kv «∞Hu¸ œ́uÈ «ß∑μMU·, Ë©KV «ù≠d«Ã ́Mt


°JHU∞W ̧¥∏LU ¥∑r ≤Ed œ́uÈ «ôß∑μMU·. ËÆd‹̧ ±πLúW ±s «∞LR±MOs °∂d«¡¢t √Ê ¥K∑Lºu« «∞∑Q¥Ob ±s


°Fi «∞AªBOU‹ «_ß∑d«∞OW «∞Ld±uÆW ±s √§q «ù≠d«Ã ́Mt °JHU∞W. ËØUÊ «∞Nb· «∞LFKs ≥u «∞∫Bu‰


´Kv √±d °Uù≠d«Ã ́Mt °JHU∞W, Ë¸̈r –∞p ≠Ib ØUÊ «∞Nb· «∞∏U≤w ±s §Nuœ≥r ≥u ØºV ¢Q¥Ob √§Ne…


«ùö́Â Ëœ≠FNU ≈∞v ¢GDOW «∞Lu{uŸ °Bu¸… ±u«¢OW.


ËË{FX «∞πLÚW ±ºuœ… °OUÊ ±u§e ¥Fd» ́s «∞IKo °AQÊ °Fi §u«≤V •Jr «ùœ«≤W Ë¥b́u ≈∞v


«ù≠d«Ã ́Mt °JHU∞W. ËØUÊ «∞∂OUÊ ¥∑CLs ¢FNb«Î ¥Id ≠Ot «∞LuÆl °Uß∑Fb«œÁ ∞b≠l ±∂Km √∞n œËô¸


√ß∑d«∞w Ø∑Q±Os ∞b≠l ±∂Km «∞JHU∞W «∞LDKu°W, ËØUÊ «∞Nb· ±s –∞p ≈™NU̧ ±bÈ «∞∑e«Â «∞LuÆFOs ́Kv


«∞∂OUÊ,ËÆb ËÆF∑t √Ø∏d ±s 03®ªBOW ±d±uÆW ≠w √ß∑d«∞OU. Ë¸̈r √Ê «∞L∫JLW ̧≠CX ©KV «ù≠d«Ã


´Mt °JHU∞W, ∞Js «∞IU{w √®U̧ ≈∞v ±bÈ ÆKo «∞Lπ∑Ll °AQÊ ßö±W •Jr «ùœ«≤W, Ë•EOX ¢Kp


«∞Lö•EW °∑GDOW ≈́ö±OW Ø∂Od…. (ËÆb √∞GX ±∫JLW «ôß∑μMU· •Jr «ùœ«≤W ≠OLU °Fb).


Ë∞u ØUÊ «∞∂OUÊ Æb ©KV ±s «∞LuÆFOs √Ê ¥Fd°u« ́s ≈¥LU≤Nr °∂d«¡… ¢Or √≤bß̧uÊ °bôÎ ±s «ù´d«» ́s


«∞IKo °AQÊ ≈œ«≤∑t, ô≤ªHi ́bœ «∞LuÆFOs, Ë_îHIX «ß∑d«¢OπOW «∞b≠UŸ ́Mt. Ë«∞ºd ≠w ≤πUÕ ≥cÁ


«ôß∑d«¢OπOW ≥u √≤NU §FKX ±s «∞ºNq ́Kv «∞πLNu¸ √Ê ¥R¥b œ́u¢NU. 
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k¥HCq ≠w «∞FUœ… ́bÂ ¢MEOr «_≤ADW


«∞J∂dÈ «∞∑w ¥AU̧„ ≠ONU «_ĆU¡ îö‰ ±u«ßr


«∞FDö‹.


k¢πdÍ «∞J∏Od ±s ±MUÆAU‹ «_±r «∞L∑∫b…


∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë≠o §bË‰ “±Mw ±∫bœ. Ë́Kv


«∞HdËŸ √Ê ¢FLq ́Kv ØºV ¢Q¥Ob •Ju±U¢NU


∞Lu«ÆHNU Æ∂q ®Nu¸ ±s ́Ib ¢Kp «ô§∑LÚU‹.


k≈–« Åb¸ °OUÊ Å∫Hw ≠u¸ •Uœ£W ±U, ≠ºu·


¢JuÊ ≠dÅ∑t √Ø∂d ≠w «∞∫Bu‰ ́Kv ¢GDOW


≈́ö±OW ±R£d…. ≠SÊ ¢Qîd ́b… √¥UÂ, ≠U_§̧` √Ê


¥JuÊ ±BOdÁ ≥u «∞∑πU≥q.


«ô∞∑e«Â


∞s ¢∑uÆn ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ́s «∞MCU‰ •∑v


¢M∑Nw «ô≤∑NUØU‹. Ë≥c« «ô∞∑e«Â ±Nr _ß∂U» ≥w


≠OLU ¥Kw:


k√Ê «∞C∫U¥U «∞c¥s ¥FU≤uÊ ±s Ë¥ö‹


«≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞c¥s ¥∑Nbœ≥r îDd≥U


Æb Ë{Fu« £I∑Nr ≠w ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Ë́IbË«


´KONU √±KNr, Ë±s £r √Å∂̀ ́Kv «∞LMELW ±ºRË∞OW


¢πU≥Nr.


k¥πV √Ê ¢∫dÂ «∞∫Ju±U‹ ±s «_±q ≠w √≤t


¥LJMNU °∂ºU©W √Ê ¢∑πU≥q •Lö‹ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW •∑v ¢OQ” Ë¢MBd· ́MNU.


•UË‰ «ß∑ªb«Â «ß∑d«¢OπOU‹ Ë√ßU∞OV


±ª∑KHW ôØ∑AU· √Ø∏d≥U ≠FU∞OW. Ë±s «∞LNr


«∞∑∫Kw °dËÕ «ô°∑JU̧ _ß∂U» ≥w ≠OLU ¥Kw:


k√Ê «ô°∑JU̧ ¥ºÚb ́Kv ≈{HU¡ ∞LºW ±s


«∞L∑FW ́Kv «∞FLq ßu«¡ ∞p √Ë ∞xîd¥s, ØLU √≤t


¥ºÚb ́Kv ¢∫HOe «∞MU” ́Kv «∞LAU̧ØW.


k≈≤t Æb ¥ºÚb ́Kv ∞HX «_≤EU̧ ≈∞v


≤AU©p.


k≈≤t ¥BFV ́Kv «∞∫Ju±U‹ √Ê ¢πU°Nt


°Uß∑d«¢OπOU‹ Ë¢J∑OJU‹ ±CUœ… ≠FU∞W.


≠Jd ≠OLs ¢∫UË‰ «∞∑Q£Od ́KONr.


k≥q √Å∂∫u« ́Kv œ¸«¥W Ë•c‚ °QßKu»


«∞∑FU±q ±l «∞ªDU°U‹ «∞∑w ¥dßKNU √́CU¡ ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW?


k≥q ßOºÚb «ß∑ªb«Â ±MNZ ¬îd √Ë ̧°LU


±ªU©∂W ÆDUŸ ±ª∑Kn ≠w «∞∫Ju±W √Ë «∞Lπ∑Ll


´Kv «ß∑FUœ… Æu… «∞∑Q£Od «∞cÍ √•b£∑t «∞Lu§W


«_Ë∞v ±s «∞dßUzq? 


l≤BUz̀


l«•d’ œ«zLUÎ ́Kv «∞∂ºU©W


´Uœ… ±U ¢JuÊ «∞ªDj «∞∂ºODW √ßNq  ≠w «∞∑MEOr


Ë√Ø∏d ÆU°KOW ∞K∑MHOc. ØLU √Ê «_≠JU̧ «∞∂ºODW √¥ºd


≠w «∞AdÕ Ë√Ø∏d ÆU°KOW ∞KHNr Ë∞K∑MHOc ±s §U≤V


«üîd¥s. ØLU √Ê «•∑LU‰ «∞ªDQ ≠ONU √Æq ±s


«_≠JU̧ «∞LFIb….


l°ºÒj «_±u¸


ØKLU °ºDX «∞LNLW «∞LDKu°W ́Kv «∞Aªh


«∞LJKn °Qœ«zNU, ØUÊ ±s «_§̧` √Ê ¥MHc≥U.


≠S–« √̧ßKX ≈∞v ®ªh ±U ±MU®b… ∞K∑∂dŸ,


≠HJd ≥q ±s «∞ºNq ́KOt √Ê ¥dœ ́Kv ̧ßU∞∑p?


Ë≥q √Ë{∫X ∞t «ßr «∞πNW «∞∑w ßOdßq ́KONU


«∞∑∂dŸ? Ë≥q √̧ßKX ∞t ±EdË≠UÎ ∞OFOb ≠Ot ≈∞Op


«∞∑∂dŸ? Ë≥q √∞BIX ́Kv –∞p «∞LEdË· ©U°l


°d¥b?


Ë≈–« ©K∂X ±s ±MELW √Ë ®ªBOW ±U √Ê


¢dßq îDU°UÎ ±s √§q √•b «∞ºπMU¡, ≠FKOp √Ê


¢ºQ‰ ≤Hºp ≥q “Ëœ¢NU °U∞LFKu±U‹ «∞ö“±W, ±∏q


«∞FMu«Ê ËîKHOW «∞∫U∞W Ë«∞MIU◊ «∞∑w ß∑MUÆANU ≠w


«∞dßU∞W?


≈–« ØMX ß∑DKV ±s ≤IU°W √Ë §LFOW ±U √Ê


¢Bb¸ Æd«̧«Î ¢Fd» ≠Ot ́s ¢Q¥Ob≥U ∞ªDu… ±U,


≠Nq Æb±X ∞NU ≤Lu–§UÎ ∞Nc« «∞Id«̧ ô ¥∫∑UÃ ≈ô


∞∑Fb¥ö‹ ¥ºOd…?


lô ¢∫Lq «∞MU” ±U ô ¥DOIuÊ


±s «∞LNr ́Mb ±∫UË∞W ØºV «∞∑Q¥Ob √Ë ±ªU©∂W


«∞πLU≥Od √Ë ≠w √Í ≤AU◊ ¬îd √Ê ¢∑Fd· ́Kv


≈±JU≤OU‹ «∞Aªh «∞cÍ ¢ªU©∂t. ≠U∞B∫Hw ±∏öÎ


Æb ô ¥º∑DOl √Ê ¥CLs ∞p ≤Ad √Ë ≈–«́W ÆB∑p


_Ê Æd«̧ «∞MAd √Ë «ù–«́W °Ob ̧zOºt.


ËÆb ô ¥JuÊ «∞LºRË‰ ≠w ±uÆl ¥LJMt ±s


«¢ªU– «∞Id«̧«‹ «∞ö“±W.


Ë«́Kr √Ê «∞DK∂U‹ ̈Od «∞u«ÆFOW Æb ¢BOV


Øö «∞πU≤∂Os °Uù•∂U◊ Ë¥LJs √Ê ¢πFq «∞LMELW


¢∂bË ØLU ∞u ØU≤X ±πLúW ±s «∞Nu«…, Ë√Ê


±FKu±U¢NU îU©μW. 


ØLU ¥πV √Ê ≤u{` ∞KLºRË∞Os «∞∫Ju±OOs


©K∂U‹ «∞LMELW °Bu¸… °FOb… ́s «∞K∂f: «ù≠d«Ã


«∞HuÍ̧ ́s ßπOs ̧√Í √Ë ≈∞GU¡ ́Iu°W «ù´b«Â


Ë≥Kr §d«Î.


l«∞MπUÕ ¥u∞b «∞MπUÕ


≈Ê ≤πUÕ √Í ≈≤ºUÊ ≠w ¢∫IOo ±ºFUÁ ¥FDOt


«∞∫U≠e ́Kv «∞FLq. Ë«∞MπUÕ ¥u∞b ≠dÅUÎ §b¥b…


Ë¥Iuœ ≈∞v ¢∫b¥U‹ √îdÈ, ØLU √≤t ¥ºÚb ́Kv œ≠l
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´πKW «∞FLq Ë¥πc» «∞∑Q¥Ob.


Ë¢Fd¥n «∞MπUÕ Ë«∞HAq √±d ≠w °Fi ±Mt


°Q¥b¥Jr. ≠S–« ØU≤X «∞∫LKW ¢Nb· ≈∞v ≈≤NU¡


«∞∑Fc¥V ≠w ß∑W √®Nd, ≠ºu· ¥BU» «∞MU”


°Uù•∂U◊ ́Mb±U ¢ªHo ≠w ¢∫IOo –∞p, •∑v Ë∞u


√œ‹ «∞∫LKW ≈∞v ≠∑̀ √°u«» «∞LF∑Iö‹ √±UÂ «∞KπMW


«∞bË∞OW ∞KBKOV «_•Ld ∞e¥U̧¢NU, Ë≥u {LUÊ ≥UÂ


¥Iw «∞LF∑IKOs ®d «∞∑Fc¥V.


√±U ≈–« •bœ¢r «∞ºLUÕ °∑HIb «∞LF∑Iö‹


≥b≠UÎ ∞Jr, £r •II∑LuÁ, ≠ºu· ¥∑Aπl «∞MU” ́Kv


±u«ÅKW «∞FLq _Ê °ußFNr √Ê ¥dË« √≤Nr Æb


ßÚbË« ≠w ¢∫IOo «∞∑GOOd. ≠U∞ªDu… «_Ë∞v Ë«∞∑w


¸°LU ØU≤X  √®b «∞ªDu«‹ ÅFu°W ≠w –∞p «∞LIUÂ


Æb ¢∫IIX, Ë∞FKJr ß∑∑LJMuÊ ±s «ôß∑HUœ… ±s


≥c« «∞MπUÕ. √Í √Ê ≤∑OπW «∞∫LKW ØU≤X Ë«•b…,


Ë∞Js ≠w «∞∫U∞W «_Ë∞v °b‹ ËØQ≤LU Æb √îHIX,


√±U ≠w «∞∫U∞W «∞∏U≤OW ≠Ib °b‹ ≤U§∫W.


Ë±s «∞LHOb √•OU≤U √Ê ¢IbÂ √≥b«≠p ≠w


Åu¸… ¬±U‰ ¢d§u ¢∫IOINU ≈–« ßU̧ Øq ®T ¥LJMp


«∞∑∫Jr ≠Ot Ë≠o «∞ªDW Ë≈–« ØU≤X «∞EdË· ±u«¢OW.


Ë∞Js ±s «∞LHOb √¥CUÎ √Ê ¢∫bœ √≥b«≠UÎ Ë«ÆFOW


¢F∑Ib √≤p ÆUœ¸ ́Kv ¢∫IOINU ≈–« ∞r ¢ºd °Fi


«_±u¸ Ë≠IUÎ ∞KªDW «∞L∫bœ… √Ë ≈–« ØU≤X °Fi


«∞EdË· «∞ªU̧§OW ̈Od ±u«¢OW.


Ë∞Of ±s  «∞OºOd √Ë «∞LLJs œ«zLUÎ √Ê ≤IOf


•πr ¢Q£Od ≤AU◊ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW. ≠FLKOU‹


«∞∑GOd ≠w √Í ±π∑Ll ±FIb…, ËÆb ¥JuÊ ±s «∞FºOd


¢Ib¥d ±bÈ ¢Q£Od «∞LMELW ́Kv •U∞W ±U. Ë∞Js ±s


«∞LLJs ́Uœ… √Ê ≤bÃ̧ ≠w ÅKV «ß∑d«¢OπOU¢MU


°Fi «∞LR®d«‹ «∞∑w ≤º∑DOl ±s îö∞NU ¢IOOr


«∞MπUÕ (Ë±∏U‰ –∞p ́bœ «∞∫Ju±U‹ √Ë «∞LMELU‹


¨Od «∞∫Ju±OW «∞∑w ¢R¥b «∞ºLUÕ ∞KBKOV «_•Ld


°e¥U̧… «∞LF∑Iö‹) •∑v Ë∞u ØUÊ √£d ¢Kp «∞e¥U̧«‹


´Kv ±LU̧ßW ≥c« «∞MLj ±s «∞∑Fc¥V √±d«Î ô


¥ºNq ¢ªLOMt ∞∂Fi «∞uÆX.


Ë∞LFd≠W ±bÈ ±U ¢∑ºr °t «ß∑d«¢OπO∑p ±s


¢∫b¥b Ë±bÈ ÆU°K∑NU ∞KIOU”, «ßQ‰ ≤Hºp ́LU


¢Q±q ≠w ¢∫IOIt Ë́LU ¢∑uÆl ¢GOdÁ °Fb «∞∫LKW.


Ë«Ø∑V ≈§U°U¢p.


l{l §bË‰ √́LU‰


¥IbÂ «∞FLq ≠w  ±πU‰ ±MU≥CW ́Iu°W «ù´b«Â


±∏UôÎ §Ob«Î ∞KDd¥IW «∞∑w ¢∫UË‰ °NU «_©d«·


«∞Lª∑KHW ≠w «∞LMU™d… √Ê ¢Fd÷ «∞ICOW


«∞LDdË•W °Dd‚ ±ª∑KHW. ≠U∞LR¥bËÊ ∞FIu°W


«ù´b«Â ¥d¥bËÊ ¢Fd¥n ≥cÁ «∞FIu°W ØICOW ±s


ÆCU¥U «∞IU≤uÊ Ë«∞MEUÂ Ë¥ºFuÊ ≈∞v «∞KFV ́Kv


±AÚd «∞ªu· ±s «∞πd¥LW √Ë «∞FMn ∞∑F∂μW «∞d√Í


«∞FUÂ Ë«∞CGj ́Kv «∞ºUßW Ë«∞∫Ju±U‹. √±U œ́U…


«ù∞GU¡ ≠ORØbËÊ ́Kv √Ê ¢Kp «∞FIu°W ¢MbÃ̧ ¢∫X


ÆCU¥U •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë¥ºFuÊ ≈∞v ≈°IU¡ °R¸…


«∞MIU‘ ±dØe… ́Kv Æºu¢NU Ë«ô≤∫d«≠U‹ ≠w ±ºU̧


«∞Fb«∞W. ËØ∏Od«Î ±U ¥CDdËÊ ∞∑u{Ò ́bÂ Ë§uœ


œ∞Oq ¥∏∂X √Ê ́Iu°W «ù´b«Â ≥w ËßOKW ∞dœŸ


«∞πd¥LW. Ë±FMv ≥c« √≤Nr ¥ºKLuÊ °QÊ «∞J∏Od¥s


¥dËÊ ́Iu°W «ù´b«Â ≥w ±ºQ∞W ¢∑FKo °U∞IU≤uÊ


Ë«∞MEUÂ Ë¥∫UË∞uÊ œ•i ≥c« «∞d√Í.


Ë¥LJs ̧ƒ¥W √±∏KW √îdÈ ∞Nc« «∞L∂b√ ≠w


¸œËœ «∞∫Ju±U‹ ́Kv ≤AU◊ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW.


≠J∏Od«Î ±U ¢∫UË‰ «∞∫Ju±U‹ «∞Ld«Ë̈W ±s ≥πu±NU


°∑∫u¥q œ≠W «∞MIU‘ •u‰ «∞ICOW «∞LDdË•W,


Ë–∞p °QÊ ¢FOb ¢Ib¥LNU °AJq ¬îd, ØQÊ ¢ér


±∏öÎ √Ê ¢Id¥d «∞LMELW ́s ±LU̧ß∑NU ∞K∑Fc¥V


≈≤LU ≥u ≤uŸ ±s «≤∑NU„ «∞ºOUœ… «∞u©MOW. ØLU √≤NU


Æb ¢AJp ≠w ±Bb«ÆOW «∞LMELW Ë¢∏Od «∞d¥∂W ≠w


°u«́∏NU Ë±FKu±U¢NU √Ë ¢A∑X ±πdÈ «∞MIU‘


°∑∫u¥Kt ≈∞v ±MU™d… •u‰ «∞LHU{KW °Os «∞∫Iu‚


±s •OY √¥NU √≥r ±s «üîd.


k«_Æu«‰ «∞LQ£u¸…


√́b ±KHUÎ °U∞LI∑DHU‹ «∞LHOb…, Ë±MNU «∞∑Bd¥∫U‹


Ë«_Æu«‰ «∞∑w ¢c«Ÿ Ë¢MAd ≠w √§Ne… «ùö́Â √Ë


¢πLFNU îö‰ ≤AU©p ±s «∞ºUßW Ëœ́U… •Iu‚


«ù≤ºUÊ ËØ∂U̧ ̧§U‰ «_´LU‰, Ë̈Od≥r. Ë¥LJs


∞NcÁ «ôß∑ANUœ«‹ √Ê ¢HOb «∞LMELW ±s §u«≤V


´b…, ±∏q √Ê ¢ENd œ§̧W «∞∑Q¥Ob «∞cÍ ¢∫Ev °t √Ë


±bÈ «ô≥∑LUÂ «∞cÍ ¢MU∞t «∞ICU¥U «∞∑w ¢MU{q ±s


±U̧¥f ß∑Oö ±U°O∑πw, Ë≥w ±F∑IKW


ßOUßOW ßU°IW ≠w §Mu» √≠d¥IOU, ́Mb


±IU°K∑NU _ĆU¡ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


«∞c¥s ≤U{Ku« ±s √§KNU •∑v ¢JKKX


§Nuœ≥r °U∞MπUÕ.
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√§KNU. ËÆb √œ§̧MU ≠w «∞LK∫o «_Ë‰ ±πLúW ±s


«∞LI∑DHU‹.


«_œË«‹ «∞ö“±W ∞u{l


«ôß∑d«¢OπOW


œË…̧ «∞MCU‰ «ôß∑d«¢Oπw


¥M∂Gw ±d«́U… «∞u{uÕ ≠w «ôß∑d«¢OπOU‹ «∞FU∞LOW


∞KLMELW «∞d«±OW ∞∑∫ºOs •U∞W •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w


°Kb«Ê ±FOMW √Ë «∞L∑BKW °Lu{úU‹ îUÅW, Ë–∞p


∞∑OºOd «∞º∂Oq √±UÂ «ôß∑d«¢OπOU‹ «∞u©MOW •∑v


¢ºNr ≠ONU. ØLU √Ê «ß∑d«¢OπOU‹ «∞FLq «∞u©MOW


¥πV √Ê ¢∑ºr °U∞u{uÕ ≥w «_îdÈ ∞∑LJOs


«∞LπLúU‹ Ë̈Od≥U ±s ≥OUØq «∞FCu¥W ±s


±LU̧ßW «∞FLq ±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ ́Kv ≤∫u


«ß∑d«¢Oπw.


k•bœ ±U≥OW «∞LAJKW («∞ICOW)


¥M∂l ≥c« «∞∑∫b¥b ±s ¢∫KOq «≤∑NUØU‹ •Iu‚


«ù≤ºUÊ «∞∑w ¢bîq ≠w œ«zd… «î∑BU’ ±MELW


«∞FHu «∞bË∞OW Ë«∞∂OμW «∞ºOUßOW «∞L∫KOW «∞∑w


¢d¢JV ≠w ™KNU ¢Kp «ô≤∑NUØU‹ Ë«∞IuÈ (§LÚU‹


Ë√≠d«œ) «∞LºRË∞W °Bu¸… ±∂U®d… √Ë ̈Od ±∂U®d…


´s ¢Kp «ô≤∑NUØU‹ Ë«∞πNU‹ «∞IUzLW œ«îq ËîU̧Ã


–∞p «∞∂Kb «∞∑w Æb ¥JuÊ ∞NU ¢Q£Od ́Kv ±πdÈ


«_•b«À ≥MU„. Ë±s «∞Fu«±q «_îdÈ «∞∑w ¢º∑∫o


√Ê ¢Rîc ≠w «∞∫º∂UÊ «∞∑Fd· ́Kv ±bÈ ≠FU∞OW


«_≤ADW «∞ºU°IW, Ë≥q «∞∑Bu¸«‹ «∞d«≥MW ¢R£d


ßK∂UÎ ́Kv ±ºU̧ «∞FLq «∞u©Mw √Ë «∞bË∞w °AQÊ


«∞LAJö‹ Ë≥q Ë{FX Æu«‹ «_±s «∞∫Ju±OW


«ß∑d«¢OπOU‹ ±CUœ… ∞K∑LKh ±s «∞LºU¡∞W.


k«ô¢HU‚ ́Kv ±U≥OW «∞∑GOOd «∞L∫bœ


«∞cÍ ¥M∂Gw ́Kv ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW √Ê


¢ºFv ≈∞v ≈œîU∞t ́Kv «∞u{l «∞IUzr ́Kv


«∞LbÈ «∞Id¥V √Ë «∞∂FOb («_≥b«·).


¥LJs √Ê ¥JuÊ ≥c« «∞∑GOOd «∞Ld§u ≈∞GU¡ ¢Ad¥l


±FOs √Ë «ù≠d«Ã ́s ±πLúW ±∫bœ… ±s «∞ºπMU¡


√Ë «ô´∑d«· °uÆuŸ «≤∑NUØU‹ Ë«ô∞∑e«Â Åd«•W


°u{l •b ∞NU √Ë«∞∑Bb¥o ́Kv «∞BJu„ «∞bË∞OW


∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë≥Kr §d«Î.


k•bœ √≠Cq «∞Dd‚ ∞∑∫IOo ≥cÁ


«_≥b«· °MU¡ ́Kv ¢∫KOKp «∞ºU°o. 


Ë±s °Os «∞Dd‚ «∞LI∑d•W «ü¢w:


i¢MEOr ¢∫d„ ∞úĆU¡ ±∏q œ́u¢Nr ∞J∑U°W


ß̧Uzq ∞K∫Ju±W «∞Lº∑Nb≠W.


i«ô¢BU‰ «∞πLU≥OdÍ, ±∏q œ́u… «∞πLFOU‹


«∞IU≤u≤OW Ë«∞L∫U±Os ≈∞v Ø∑U°W ̧ßUzq ≈∞v •Ju±W


«∞∂Kb «∞Lº∑Nb· ËÆCU¢t Ë≈Åb«̧ ¢Bd¥∫U‹


±u§NW ∞Nr.


i«∞ºFw ∞JºV ¢Q¥Ob «∞LMELU‹ «∞∫Ju±OW


«∞bË∞OW √Ë «∞∑FU±q ±FNU, ØQÊ ¢DdÕ ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW «∞ICOW √±UÂ ∞πMW •Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞∑U°FW


∞ú±r «∞L∑∫b… ±l œ́u… «∞∫Ju±U‹ «_ĆU¡ ≈∞v


≈Åb«̧ Æd«̧ °AQ≤NU.


i«∞FLq «ùö́±w ØQÊ ¢MEr •LKW œ́UzOW


•u‰ √≤u«Ÿ «ù±b«œ«‹ Ë«∞∑b¸¥∂U‹ «∞FºJd¥W «∞∑w


¢ºNr ≠w «≤∑NU„ •Iu‚ «ù≤ºUÊ.


k•bœ √≠Cq ©d¥IW ∞∑MHOc «∞∑∫dØU‹


«∞LDKu°W (√®JU‰ «∞∑∫d„)


¥LJs √Ê ¥∑L∏q ≥c« ≠w ®Jq •LKW ̧zOºOW ¥AU̧„


≠ONU ±FEr «_ĆU¡ (•LKW ÆDd¥W) √Ë «ß∑πU°W


ßd¥FW ́U∞LOW «∞MDU‚ (¸œ ≠Fq ßd¥l √Ë ¢∫d„


´U§q) √Ë «∞ºFw ∞JºV ¢Q¥Ob °Fi «∞∫Ju±U‹


«∞dzOºOW √Ë ±∫UË∞W «∞CGj ́KONU √Ë ¢MEOr ≤AU◊


©u¥q «_§q ¢∑uôÁ °Fi «∞LπLúU‹ √Ë •LKW


œ́UzOW ≈∞v ¬îdÁ..


k¢IOOr ¢∫KOq «ô≤∑NUØU‹ ËßOUÆNU Ë√Í


¢GOd«‹ ¢πb ËØc∞p «ôß∑d«¢OπOW «∞IUzLW


Ë«∞∑∫dØU‹ Ë¢Fb¥KNU ́Mb «ôÆ∑CU¡.


«≤Ed ≈∞v ±uÆl ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠w ±π∑LFp,


£r ≈∞v «∞dË«°j «∞∑w ¢πLl °Os ±π∑LFp Ë«∞∂Kb


«∞Lº∑Nb· £IU≠OW Ë/√Ë «Æ∑BUœ¥W Ë/√Ë ±RßºOW


Ë/√Ë ßOUßOW Ë/√Ë ́ºJd¥W (¸«§l «∞HBq


«∞∏U≤w). £r «≤Ed ∞KHd’ «∞∑w Æb ¢∑O∫NU √Í ±s


≥cÁ «∞dË«°j ∞K∑Q£Od ́Kv •U∞W •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w


«∞∂Kb «∞Lº∑Nb·, £r «̧ßr «ß∑d«¢OπOU‹ ôß∑Gö‰


≥cÁ «∞Hd’.


Ë{l «ß∑d«¢OπOW ÆDd¥W


Æb ¢ºÚb„ «ù§U°W ́Kv «_ßμKW «∞∑U∞OW ́Kv


Ë{l «ß∑d«¢OπOW ÆDd¥W:


m√ßμKW


m±U ≥w •U∞W •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞∂Kb


«∞Lº∑Nb·? ≥q ¥∑Fd÷ ≠Ot «∞ºπMU¡


∞K∑Fc¥V Ë{dË» ±s ßu¡ «∞LFU±KW ́Kv ≤DU‚


Ë«ßl √Ë ≥q ¢M∑Ad ≠Ot •u«œÀ ò«î∑HU¡å?


m±U ≥w «∞∑GOd«‹ «∞L∫bœ… «∞∑w ≤d¥b
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¢∫IOINU? Ë≥q ≤d¥b «∞IOUÂ °∑∫d„ ∞∑∫ºOs


±FU±KW «∞ºπMU¡ Ë«∞∂b¡ ≠w «∞∑∫IOo ≠w


•u«œÀ ò«ôî∑HU¡å Ë≥Kr §d«Î?


m±U ≥w «∞FMUÅd «∞LºRË∞W ±∂U®d… ≠w


«∞∂Kb «∞Lº∑Nb· ́LU ¬∞X ≈∞Ot •U∞W •Iu‚


«ù≤ºUÊ «∞∑w ≤ºFv ∞∑GOOdÁ ≥MU„? ≥q ≥w


≈œ«̧«‹ «∞ºπuÊ √Â §LÚU‹ «∞LFU̧{W √Â §NU‹


√îdÈ?


m±U ≥w «∞FMUÅd «∞LºRË∞W °Bu¸… ̈Od


±∂U®d… ≠w «∞∂Kb «∞Lº∑Nb· ́s «≤∑NUØU‹


•Iu‚ «ù≤ºUÊ? ≥q ≥r «∞ºUßW √Â ßKDU‹


«∞ºπuÊ √Â §NU‹ √îdÈ?


m±U ≥w «∞FMUÅd «∞IUœ¸… ≠w «∞∂Kb


«∞Lº∑Nb· ́Kv «∞∑Q£Od ́Kv ¢Kp «∞πNU‹


«∞LºRË∞W ́s •U∞W •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≥MU„? ≥q


≥r  «∞FU±KuÊ ≠w ±πU‰ «∞LNs «∞B∫OW √Â


«ùö́Â √Â «∞NOμU‹ «∞b¥MOW √Â «∞MIU°U‹ √Â §NU‹


√îdÈ?


m±U ≥w «∞FMUÅd «∞IUœ¸… ≠w Ë©Mp ́Kv


≈ÆMUŸ «∞LºRË∞Os ≠w «∞∂Kb «∞Lº∑Nb· ́Kv


«∞∑∫d„ ∞∑GOOd «_Ë{UŸ «∞IUzLW? ≥q ≥r


«_©∂U¡ √Â «∞B∫HOuÊ √Â «∞ºUßW √Â «∞NOμU‹
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¢∫‡KO‡‡q «∞L‡‡uÆ‡n


±U ≥w §u«≤V «∞CFn Ë«∞Iu… ∞b¥MU?


±U ≥w «∞Fu«±q «∞ªU̧§OW «∞∑w ¢R£d


´Kv ́LKMU?


«_≥b«·


±U «∞cÍ ¥LJs √Ê ≤Q±q ≠w ¢∫IOIt


°Bu¸… Ë«ÆFOW?


ØOn ßMIOf ±bÈ ≤πU•MU?


«∞∑J∑OJU‹


ØOn ¥LJMMU √Ê ≤∫Io √≥b«≠MU? Ë±U


≥w «∞πNU‹ Ë«∞AªBOU‹ «∞∑w


¥M∂Gw √Ê ≤ªU©∂NU? Ë±U îOd


«_ßU∞OV «∞HFU∞W?


îDj «∞FLq


±U «∞cÍ ≤∫∑UÃ ≈∞v «∞IOUÂ °t? Ë±s


ßOIuÂ °t? Ë±∑w ¥∑r –∞p? ËØr


ßO∑JKn?


«∞IOUÂ °U∞∑∫d„


±K∫u™W: ±d«§FU‹ œË¸¥W - ØOn


¥∑r «∞∑∫d„? ≥q ≤∫∑UÃ ≈∞v ¢Fb¥q


îDDMU?


«∞∑IOOr


≥q •IIMU √≥b«≠MU? Ë±U «∞cÍ


¢∫Io ±MNU? Ë±U «∞cÍ ∞r ¥∑∫Io?


Ë±U «∞b¸Ë” «∞∑w «ß∑Hb≤U ±MNU


∞KLd… «∞IUœ±W?


≥q îDDMU Ë«ÆFOW ËÆU°KW


∞K∑∫IOo? Ë≥q ∞b¥MU ±u«̧œ ØU≠OW?


(«∞uÆX? Ë«∞LU‰? Ë«_≠d«œ?), Ë≥q


≤∫s ≠w •U§W ≈∞v ¢Fb¥q


√≥b«≠MU?


¢Du¥d «ß∑d«¢OπOW
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«∞b¥MOW √Â §NU‹ √îdÈ?


mØOn ¥LJMp ≈ÆMUŸ «_≠d«œ √Ë «∞LMELU‹


≠w °Kb„ °LLU̧ßW «∞CGj ́Kv √Å∫U»


«∞MHu– ≠w «∞∂Kb «∞Lº∑Nb·? ±U ≥w √≠Cq


√ßU∞OV «∞FLq «∞∑w ¥LJMp «ß∑ªb«±NU:


¢MEOr √≤ADW ́U±W ∞JºV «∞∑Q¥Ob √Ë ¢u§Ot


«∞LMU®b«‹ √Ë «∞FLq «ùö́±w √Ë Ø∑U°W «∞dßUzq


≈∞v ¬îdÁ?


{dË…̧ Ë{l «ß∑d«¢OπOU‹ ÆDd¥W


±∫bœ…


¢ª∑Kn Øq «ß∑d«¢OπOW ÆDd¥W ́s «_îdÈ,


≠LMELW «∞FHu «∞bË∞OW ¢b¥s ́Kv ß∂Oq «∞L∏U‰


´Iu°W «ù´b«Â ≠w «∞uô¥U‹ «∞L∑∫b… ±∏KLU ¢b¥MNU


≠w «∞BOs. Ë≥w ±K∑e±W °U∞FLq ́Kv ≈∞GU¡ ¢Kp


«∞FIu°W ≠w Øq ±MNLU ́Kv «∞ºu«¡. Ë≠w Øö «∞∂Kb¥s


¢ºL` «∞∑Ad¥FU‹ «∞∫Ju±OW ∞KbË∞W °QÊ ¢I∑q


±u«©MONU. Ë«∞∑uÅq ≈∞v ≈∞GU¡ ¢Kp «∞FIu°W ¥L∏q


¢∫b¥UÎ ̧zOºOUÎ ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠w Øq ±MNLU.


≠Nq ß∑Mπ` ≤Hf «ß∑d«¢OπOW «∞FLq ≠w Øö


«∞∂Kb¥s?


≈Ê √¥W •LKW ¢b´u ù∞GU¡ ́Iu°W «ù´b«Â ô


¢K∑HX ≈∞v «ôî∑ö· «∞IUzLW °Os «∞Lπ∑Ll «∞BOMw


Ë«_±d¥Jw ô ¥d§` ∞NU √Ê ¢Mπ` ≠w √Í ±MNLU.


ËÆb Ë{∫MU °FCUÎ ±s ≥cÁ §u«≤V «ôî∑ö· ≠w


«∞πbË∞Os «∞∑U∞OOs ≠w √ßHq «∞BH∫W, Ë≥w §u«≤V


¥M∂Gw √Ê ¢πºb≥U «ôß∑d«¢OπOU‹ «∞bË∞OW


«∞Lª∑KHW ≠w ±πU‰ «∞MCU‰ ±s √§q •Iu‚


«ù≤ºUÊ.


≠Ls «∞LFIu‰ ±∏öÎ √Ê ≤∫UË‰ ¢GOOd «∞d√Í


«∞FUÂ ≠w «∞uô¥U‹ «∞L∑∫b… •u‰ ́Iu°W «ù´b«Â _Ê


«∞ºUßW «∞L∫KOOs ¬≤c«„ ∞s ¥∫BKu« ́Kv √Åu«‹


«∞MUî∂Os ±s îö‰ Ë́uœ≥r °U∞∑ußl ≠w ≈́b«Â


«∞L∑NLOs °Bu¸… ¢Hu‚ ±U ¥Fb °t ±MU≠ºu≥r


«∞ºOUßOuÊ. 


Ë∞Js ̧°LU ØUÊ ±s «∞F∂Y «ß∑Nb«· «∞d√Í


«∞FUÂ ≠w «∞BOs _≤t ∞Of ±s «∞u«{` ≈∞v √Í •b


¥R£d «∞d√Í «∞FUÂ ́Kv ßOUßW «∞∫Ju±W °AQÊ


±JU≠∫W «∞πd¥LW, Ëô ±U ≈–« ØUÊ «∞d√Í «∞FUÂ ¥R¥b


√Ë ¥FU̧÷ ́Iu°W «ù´b«Â.


«_≥b«· «∞LLJMW ∞KMCU‰ ±s


√§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ


¥∂∫Y ≥c« «∞Iºr ≠w °Fi «_≥b«· «∞LLJMW


∞MAU◊ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≠w ±Ob«Ê «∞MCU‰ ±s


√§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ë≠OLU ≈–« ØU≤X ≥cÁ «_≥b«·


ÆBOd… √Â ©u¥KW «_§q √Ë ±∫bœ… √Â ́U±W.


k«ù≠d«Ã ́s §LOl ßπMU¡ «∞d√Í


≥c« ≥b· ≤NUzw ¢d±w ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


¢∫IOIt ≠w «∞∂Kb«Ê «∞∑w ¢u§b °NU °u«́Y ∞IKINU.


Ë∞JMt Æb ¥B∂̀ ≥b≠UÎ ÆBOd «_§q Ë≤NUzOUÎ ≠w


°Fi «∞∫Uô‹ «∞LFOMW Ø∑GOd «∞∫Ju±W «∞IUzLW


Ë¢QßOf •Ju±W §b¥b….


k«ù≠d«Ã ́s ßπMU¡ ̧√Í ±FOMOs


Æb ¢dÈ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW √Ê ¢dØe §Nuœ≥U ́Kv


«∞BOs


k¢Id¸ «∞∫Ju±W «∞LdØe¥W «∞FIu°U‹ ́Kv ±ª∑Kn «∞πd«zr


k±s «∞LF∑Ib √≤t ∞Of ∞Kd√Í «∞FUÂ ¢Q£Od Ø∂Od ́Kv ́Iu°W «ù´b«Â


kØ∏Od«Î ±U ¢ª∑e‰ ≈§d«¡«‹ «∞L∫UØLW Ë¢b«̧ ́Kv ≤∫u ¥πU≠w «∞Fb«∞W


k¥ÔFbÂ √∞u· «_®ªU’ ßMu¥UÎ


k´bœ «∞πd«zr «∞LFUÆV ́KONU °Uù´b«Â Ø∂Od


kô ¢u§b ±MELU‹ ±FdË≠W ¢MU≥i ́Iu°W «ù´b«Â


k∞Of «_Åq «∞FMBdÍ ≠OLU ≥u ±FdË· ́U±öÎ ±R£d«Î ́Kv √•JUÂ «ùœ«≤W Ë¢∫b¥b «∞FIu°W


«∞uô¥U‹ «∞L∑∫b… «_±d¥JOW


k¢Id¸ •Ju±U‹ «∞uô¥U‹ «∞LM∑ª∂W «∞ªOU̧«‹ «∞FIU°OW


k±s «∞LF∑Ib √Ê ∞Kd√Í «∞FUÂ ¢Q£Od«Î Ø∂Od«Î ́Kv ́Iu°W «ù´b«Â


k¢º∑Gd‚ «∞L∫UØLU‹ ËÆ∑UÎ ©u¥öÎ Ë¢JKH∑NU °U≥EW


k´bœ √•JUÂ «ù´b«Â «∞LMHc… ¬îc ≠w «ô¸¢HUŸ, Ë∞JMt ±U“«‰ √Æq ±s ±UzW ßMu¥UÎ


k´bœ «∞πd«zr «∞∑w ́Iu°∑NU «ù´b«Â ÆKOq


k¢MU≥i ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Ë«∞J∏Od ±s «∞πLÚU‹ «_îdÈ ́Iu°W «ù´b«Â


k±s «∞LF∑Ib √Ê «_Åq «∞FMBdÍ ́U±q ±R£d ≠w √•JUÂ «ùœ«≤W Ë¢∫b¥b «∞FIu°W
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«ù≠d«Ã ́s ßπOs ±FOs √Ë ±πLúW ±s «∞ºπMU¡


ØNb· ÆBOd «_§q √Ë ØNb· ±∫bËœ ́Kv «∞Dd¥o


Åu» ¢∫IOo «ù≠d«Ã ́s ßUzd ßπMU¡ «∞d√Í. ËÆb


√≠K∫X ≥cÁ «∞ªDW ≠w ßOU‚ «∞∑FU±q ±l


≈≤bË≤OºOU ≠w «∞º∂FOMOU‹, Ë«ß∑ªb±X ∞∑ºKOj


«∞Cu¡ ́Kv •Uô‹ °Fi «∞ºπMU¡ ±∏q √≤b¸¥t


“îU̧Ë· ≠w «ô¢∫Uœ «∞ºu≠O∑w «∞ºU°o, ØLU ∞πQ‹


∞NU «∞∫dØW «∞LMU≥CW ∞MEUÂ «∞HBq «∞FMBdÍ ≠w


§Mu» √≠d¥IOU °AQÊ «∞LDU∞∂W °Uù≠d«Ã ́s ≤OKºuÊ


±U≤b¥ö.


k¢ªHOn «_•JUÂ ́Kv ßπMU¡ ±FOMOs


≥c« ≥b· ÆKLU ¢Mh ́KOt «∞LMELW {Ls √≥b«≠NU


«∞LFKMW, Ë∞Js ¥πu“ «́∑∂U̧Á ≥b≠UÎ œ«îKOUÎ (√Ë ≥u


°U_•dÈ √±d ¥πu“ ¢uÆFt Ë∞Of √±öÎÎ ¢ºFv ≈∞Ot).


k¢∫ºOs «_Ë{UŸ ≠w «∞ºπuÊ


¥LJs √Ê ¥JuÊ ≥c« ≥b≠UÎ ≤NUzOUÎ ≠w •Uô‹ °Fi


«∞ºπMU¡, √Ë ≥b≠UÎ ≠w «∞Dd¥o Åu» «∞Nb·


«∞MNUzw, √ô Ë≥u «ù≠d«Ã ́s √•b ßπMU¡ «∞d√Í.


k¢Fb¥q «∞∑Ad¥FU‹ «∞∑w ¢Lf °u«́Y ÆKo


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


¥LJs √Ê ¥JuÊ ≥c« ≥b≠UÎ ≤NUzOUÎ, ∞JMt ́Kv «_§̧`


¥F∑∂d îDu… ¥LJs «¢ªU–≥U Åu» ¢∫IOo «∞Nb·


«∞MNUzw, Ë≥u ≈≤NU¡ ±LU̧ßW ±FOMW. Ë±s £r ¥LJs


√Ê ¥JuÊ ≥c« «∞Nb· ±∫u¸«Î ∞∫LKW îUÅW.


k«∞∑úOW °Uô≤∑NUØU‹


ô ¥πV √Ê ¥JuÊ ≥c« ≥b≠UÎ ≤NUzOUÎ Æj. Ë∞FKt «́∑∂d


îDu… ≥U±W Åu» «∞Nb· «∞MNUzw, Ë≥u Ë{l •b


∞ö≤∑NUØU‹. ËË≠IUÎ ∞Nc« «∞∑F∂Od, ≠Nu ¥H∑Id


∞K∑∫b¥b, Ë±s «∞BFV °LJUÊ ÆOU” «∞MπUÕ ≠w


¢∫IOIt. Ë±s £r, ≠Ls «∞BFV ≈£∂U‹ «∞FöÆW °OMt


Ë°Os «∞∑∫dØU‹ «∞∑w Æb ¢b∞q ́Kv «∞∑∫d„ Åu»


≈≤NU¡ «ô≤∑NUØU‹.


k«ß∑ªö’ ≈§U°W ±s «∞ºKDU‹


«∞∫Ju±OW ́Kv °u«́Y ÆKo ±MELW «∞FHu


«∞bË∞OW √Ë «∞bîu‰ ±FNU ≠w •u«̧ •u‰ ≥cÁ


«∞∂u«́Y


∞Of ≥c« °U∞Nb· «∞MNUzw, Ë≈Ê ØUÊ ¥πu“ «́∑∂U̧Á


≥b≠UÎ ∞∫LKW ±FOMW. Ë́KOp √Ê ¢u{` ≠w


«ß∑d«¢OπOW «∞∫LKW ≤uŸ «∞dœ √Ë «∞∫u«̧ «∞LDKu»


Ë∞LU–« ¢dÈ √Ê «∞∫Bu‰ ́Kv ̧œ √±d ≥UÂ.


k¢BFOb «∞LMU™d… œ«îq «∞bË«zd


«∞∫Ju±OW •u‰ «≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ


≥q ≤d•V √Â ≤b¥s? «∞∫U∞W «_Ë∞v


Æd‹̧ «∞∫Ju±W ò√å √Ê ¢uÆn «∞FLq °FIu°W «ù´b«Â. ≠Nq ¥∑FOs ́Kv ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW √Ê ¢d•V


°Id«̧≥U °Ú∑∂U̧Á îDu… ≈¥πU°OW Åu» «ù∞GU¡, √Â ¢b¥Mt °Ú∑∂U̧Á ≠dÅW {UzFW ∞û∞GU¡? ∞Ib «¢ªc‹


±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Øö «∞LuÆHOs ≠w √ËÆU‹ ±ª∑KHW ≠w «∞LU{w. ≠LU ≥w «∞Fu«±q «∞∑w ¢dÈ √≤NU √œ‹


°NU ≈∞v «∞∑d•OV √Ë «ùœ«≤W? Ë±U ≥w «∞Hu«zb Ë«_îDU̧ «∞LLJMW ≠w Øq ±uÆn ±MNLU?


k≈–« ̧•∂X ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW °Id«̧ ËÆn «∞FLq °FIu°W «ù´b«Â, ≠S≤NU ¢ªU©d °∑Fd¥i ≤HºNU


∞ö¢NUÂ °U∞∑d«§l ́s ±uÆHNU «∞b«́w ≈∞v «ù∞GU¡ «∞∑UÂ ∞NcÁ «∞FIu°W. Ë¸°LU ∞r ¥Js Æd«̧ «∞uÆn ≥c« ≥u


√≠Cq Æd«̧ ¥LJs √Ê ¢∑ªcÁ «∞∫Ju±W ≠w ¢Kp «∞EdË·, Ë¸°LU ØUÊ ±s ®QÊ «∞∑Abœ ≠w ≤Ib≥U √Ê


¥b≠FNU ≈∞v «∞LCw Æb±UÎ Ë≈́öÊ ≈∞GU¡ ́Iu°W «ù´b«Â.


k≈–« √œ«≤X ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW Æd«̧ ËÆn «∞FLq °FIu°W «ù´b«Â, ≠Ib ¢º∑∂Fb °c∞p ≈±JU≤OW ±u«ÅKW


«∞∫u«̧ ±l «∞∫Ju±W, ËÆb ¢∂bË ∞K∫Ju±W ≠w Åu¸… ±MELW ßK∂OW ̈Od Ë«ÆFOW °d≠CNU «∞∑ºKOr °U∞∑IbÂ


«∞cÍ ¢∫Io Åu» «ù∞GU¡. Ë¸°LU ØUÊ Æd«̧ ËÆn «∞FLq °NcÁ «∞FIu°W ≥u √≠Cq Æd«̧ ≠w ±∏q ≥cÁ


«∞EdË·, Ë¸°LU √œÈ ËÅHt °Q≤t îDu… ßK∂OW ≈∞v {OUŸ ≠dÅW «ß∑Gö‰ Æu… «∞b≠l «∞∑w ßO∫IINU


ÅbË¸ ≥c« «∞Id«̧ Åu» «ù∞GU¡ «∞∑UÂ.


≥q ≤d•V √Â ≤b¥s? «∞∫U∞W «∞∏U≤OW


¢dœ «_≤∂U¡ ∞LMELW «∞FHu «∞bË∞OW °QÊ «∞πMuœ «∞∫Ju±OOs ±∑u©̧uÊ ≠w «̧¢JU» ±c°∫W Ë¢b́u «∞∫Ju±W


ò»å ≈∞v ≈§d«¡ ¢∫IOo ±º∑Iq. ≠∑FKs «∞∫Ju±W «∞LcØu¸… √≤NU ¢πdÍ ¢∫IOIUÎ ±º∑IöÎ ≠w «∞u«ÆFW.


Ë∞JMNU ô ¢IbÂ √¥W ¢HUÅOq ́s ¢Ju¥s «∞πNW «∞∑w ¢∑u∞v «∞∑∫IOo √Ë Åö•OU¢NU. ≠Nq ¥M∂Gw ∞LMELW


«∞FHu «∞bË∞OW √Ê ¢d•V °Nc« «∞Id«̧ √Â ¢b¥Mt? ∞Ib «¢ªc‹ ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW  Øö ≥c¥s «∞LuÆHOs ≠w


«∞ºU°o. ≠LU ≥w «∞Fu«±q «∞∑w ¢dÈ √≤NU ̧°LU ¢Iuœ «∞LMELW ≈∞v «≤∑NUÃ ≥c¥s «∞LuÆHOs «∞Lª∑KHOs? Ë±U


≥w «∞Hu«zb Ë«_îDU̧ «∞∑w ¢JLs ≠w Øq ±MNLU?


kØUÊ «∞LFu‰ ≥MU ≥u ±bÈ ±U ßO∫IIt Æd«̧ «∞∑d•OV √Ë «ùœ«≤W ±s ≠d’ √îdÈ ∞Lu«ÅKW «∞FLq. 
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¥LJs √Ê ¥JuÊ ≥c« ≥b≠UÎ ≥U±UÎ, îUÅW ́Mb±U


¢F∑Ib «∞LMELW °u§uœ îö≠U‹ Ë±FU̧{W


∞ö≤∑NUØU‹ œ«îq «∞bË«zd «∞∫Ju±OW. ËÆb ¥∫∑UÃ


«_±d ∞MuŸ ±s «∞IOU”, ±∏q ¢FKOIU‹ «∞u“¸«¡ √Ë


«∞B∫HOOs √Ë ¢GOd ßOUßw. Ë∞Of ≥c« °U∞Nb·


«∞MNUzw.


k√Ê ¢∂b√ •Ju±W ±º∑Nb≠W «∞∑∫IOo ≠w


«≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ


¥πu“ «́∑∂U̧Á ≥b≠UÎ ≥U±UÎ ∞K∑b∞Oq ́Kv Ë§uœ «∞∑e«Â


°S≤NU¡ ™U≥d… ≈≠ö‹ «∞πMU… ±s «∞FIU» Ë≈≤NU¡


«ô≤∑NUØU‹ ≤HºNU. Ë±s «∞ºNq ÆOU” ≥c« «∞Nb·,


ØLU √≤t ¥NOT ≠dÅUÎ √îdÈ ∞LLU̧ßW «∞FLq ±s √§q


•Iu‚ «ù≤ºUÊ.


k«∞ºLUÕ ∞πNW ±º∑IKW °∑HIb


«∞L∫∑πe¥s «∞LFd{Os ∞ªDd «∞∑Fc¥V


¥LJs √Ê ¥JuÊ ≥c« ≥b≠UÎ ≥U±UÎ ∞K∫Lö‹, _Ê ≥c«


«∞∫o ≈–« «•∑d«Â, ≠ºu· ¥JuÊ ±s √≥r «∞CLU≤U‹


«∞∑w ¢Iw ±s ®d «∞∑Fc¥V Ëßu¡ «∞LFU±KW. Ë¥LJs


√Ê ¥JuÊ îDu… ≥U±W Åu» ≈≤NU¡ «∞∑Fc¥V. Ë≥u


≥b· ÆU°q ∞KIOU”, ØLU √≤t ¥∑ºr °U∞∑∫b¥b.


k≈∞GU¡ ́Iu°W «ù´b«Â


≥b· ≤NUzw, Ë≈Ê ØUÊ ±s «∞LLJs √¥CUÎ «́∑∂U̧Á


≥b≠UÎ ÆBOd «_§q. ËÆb °Uœ‹̧ ≠w «∞ºMu«‹


«_îOd… °Fi «∞∫Ju±U‹ «∞πb¥b… ≈∞v ≈∞GU¡ ́Iu°W


«ù´b«Â {Ls √Ë‰ «ù§d«¡«‹ «∞∑w «¢ªc¢NU ́IV


¢u∞ONU ∞KºKDW. Ë≥u ≥b· ßNq «∞IOU” ≈∞v •b


°FOb. Ë¥πu“ √Ê ¢º∑Nb· «∞∫LKW œ≠l «∞ºKDU‹


≈∞v ≈¥IU· «∞FLq °FIu°W «ù´b«Â.


k«∞∫b ±s ́bœ «∞πd«zr «∞LFUÆV ́KONU


°Uù´b«Â


∞πQ‹ °Fi «ß∑d«¢OπOU‹ «∞FLq ±s √§q •Iu‚


«ù≤ºUÊ ≠w ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≈∞v «¢∂UŸ ±MNZ


¢b§̧w Åu» ≈∞GU¡ ́Iu°W «ù´b«Â ́Kv √ßU” √Ê


¢dØOe «∞πNuœ ́Kv «ù∞GU¡ «∞∑UÂ ≥b· ̈Od Ë«ÆFw


Ë̈Od ≠FU‰. Ë∞Js ¥Eq «ù∞GU¡ «∞∑UÂ ≠w ¢Kp «∞∫U∞W


≥b≠UÎ °FOb «_§q. Ë¥πu“ √Ê ¥º∑Nb· ≠w «_§q


«∞L∑ußj ≈∞GU¡ ≥cÁ «∞FIu°W ±s ≤U•OW «∞∑D∂Oo


«∞FLKw ±l ÆBd≥U ́Kv §d«zr «∞I∑q «∞LAbœ…


ØNb· ÆBOd «_§q.


k«∞∑úOW °Q≥b«· ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


ô ¥B` «́∑∂U̧ ≥c« ≥b≠UÎ ≠w •b –«¢t ≈ô ≈–« ØU≤X


ö́Æ∑t °∂Fi «∞∑∫dØU‹ «_îdÈ Ë«{∫W, √Í ≈–«


±U √±Js ≈£∂U‹ {dË¸… –∞p. Ë±s «∞LFdË· √Ê


•πr «∞úw °ICOW ±U ±s «∞BFV ÆOUßt, Ë∞Jw


¥JuÊ ≥c« ≥b≠UÎ ±∫bœ«Î, ≠Ls «∞CdËÍ̧ ÆOU” Æb¸


«∞úw °NcÁ «_≥b«· Æ∂q Ë°Fb «∞∫LKW, Ë¢∫b¥b


«∞IDÚU‹ «∞∑w ¥∑FOs ≤Ad «∞úw °OMNU.


k≈Åb«̧ °OUÊ ±s •Ju±W °Kb «∞HdŸ •u‰


•U∞W •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞∂Kb «∞Lº∑Nb·


≥c« ≥b· ±∫bœ Æb ¥B∂̀ ß∂OöÎ ≥U±UÎ ∞LLU̧ßW


«∞CGj ́Kv «∞∂Kb «∞Lº∑Nb·. 


k“¥Uœ… ́bœ «_ĆU¡


¥B` «́∑∂U̧ ≥c« ≥b≠UÎ œ«îKOUÎ ∞MAU◊ «∞LMELW,


îUÅW ≈–« ¢∂Os √Ê ≤Ih ́bœ «_ĆU¡ ¥L∏q ≤IDW


{Fn. Ë́KOp ≥MU √Ê ¢∫bœ ́bœ «_ĆU¡ «∞πbœ


«∞cÍ ¥πV {LNr ≈∞v «∞LMELW ≠∑d… ±FOMW.


k¢Fe¥e Åu¸… ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW


Ø∫dØW ±∫U¥b…


Æb ¥∑∂Os √Ê «∞Bu¸… «∞∑w Øu≤NU «∞Lπ∑Ll «∞L∫Kw


´s ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW ≤IDW {Fn ∞NU √£d≥U


«∞FJºw ́Kv ≤AU©NU. Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W, ¥B∂̀


¢Fe¥e Åu¸… «∞LMELW îDu… {dË¸¥W ∞∑∫IOo


√≥b«· √îdÈ.


k¢ußOl œ«zd… ±AU̧ØW ÆDUŸ «§∑LÚw


±FOs ≠w √≤ADW «∞LMELW


¥πu“ «́∑∂U̧ ≥c« ≥b≠UÎ ≥U±UÎ ≈±U ≠w ßOU‚ •LKW


ÆDd¥W ±∫bœ…, Ë≈±U ≠w ≈©U̧ ́Lq «∞LMELW °u§t


´UÂ. 










































































































