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 للهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي عشرة رابعةالدورة ال
 :حولي الوثيقة اخلتامية للنقاش املواضيع

"إسالمي ودويل يف جمال حقوق اإلنسان التزامقوق الالجئني واملهاجرين: تعزيز ومحاية ح"  
 

عشرة،  رابعةعقدت اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي خالل دورهتا ال: 2018ديسمرب  6جدة، 
وقد  " تعزيز ومحاية حقوق الالجئني واملهاجرين: التزام إسالمي ودويل يف جمال حقوق اإلنسان ". نقاشًا مواضيعيًا متحور حول

على نظمة التعاون اإلسالمي، ملعام المني ممثل األ، السفري مسري بكرمعايل و شد البلوشي، رئيس اهليئة، اأشرف كل من الدكتور ر 
ومنظمة اهلجرة  الدويل ية أيضا مبداخالت كل من ممثل جممع الفقه اإلسالمي. ومتيزت اجللسة االفتتاحا النقاشفعاليات هذ افتتاح

الدولية واملفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني واألمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي، عالوة على حضور ممثلي عدد كبري من 
 الدول األعضاء ومسامهتهم يف إثراء النقاش. 

اءات املتخذة واإلرادة اليت عربت عنها الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي خالل املناقشات والرامية نوهت اهليئة ابإلجر وقد 
إىل محاية حقوق الالجئني واملهاجرين والنهوض هبا، وذلك عرب التعاون املستمر مع الشركاء اإلقليميني والدوليني ذوي الصلة، طبقا 

الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان. وقد قامت اهليئة، بعد مناقشات عميقة، ابعتماد ما  اللتزاماهتا مبوجب املواثيق والعهود
 يلي:

، وكذا مقتضيات "املؤاخاةبدأ "ابملبادئ والقيم الواردة يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية، خصوصا تلك املتصلة مب إذ تسرتشد
صلة، وغريها من النصوص املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، صكوك وعهود منظمة التعاون اإلسالمي ذات ال

 اإلقليمية والدولية، املتعلقة حبقوق املهاجرين والالجئني.
اهلجرة  أن تعاليم الدين اإلسالمي السمحاء نص، حيث تأن اإلسالم يدعو إىل ضمان حقوق الالجئني واملهاجرين جمددا إذ تؤكدو 

إطار احلماية  وفرخطر، كما تليف حاالت النزاعات وعندما تكون حياة اإلنسان ومعتقداته معرضة لضرورة ملحة  قد تصبحالقسرية 
عدد من احلقوق كاحلق يف الكرامة والعدل واملساواة واملسكن والرعاية الصحية ومل مشل األسر وحظر االسرتقاق. كما جيد لضمان 

، ومبدأ حظر اإلعادة القسرية، الذي يشكل واحدا من مبادئ القانون غاثة امللهوف""إلمفهوما "األمان"، أي احلماية املكفولة 
 الدويل لالجئني، جذورمها يف التقاليد اإلسالمية.

السخاء الذي استقبلهم به األنصار منوذج صالة والسالم وأصحابه إىل املدينة و سيدان حممد عليه الهللا أن هجرة رسول  إذ تشريو 
العامل عند استقبال ماليني اإلخوة واألخوات الفارين  ني يف كل أقطارسلمامل تواصل استلهامأن هذه الروح النبيلة براق للمؤاخاة، و 

 من األوضاع الصعبة.
واالتفاق العاملي حول اهلجرة اآلمنة واملنظمة والقانونية يقران  2030أجندة التنمية املستدامة لألمم املتحدة يف أفق سنة أن إذ تذكر و 

يغطيان أبعاد اهلجرة الدولية بطريقة عامة من أجل متكني  حيث أن كليهما لهجرة يف بلوغ التنمية املستدامة.التنظيم الفعال لية أبمه
العمل القسري واالجتار و  عمل األطفال الدول من قاعدة صلبة إلعادة تقييم سياساهتا الوطنية يف جمال اهلجرة، وذلك بغية مكافحة
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ديسمرب  11-10 أايم بالذي سيعقد يف املغر ابملؤمتر احلكومي الدويل اهليئة  توحتقيقًا هلذه الغاية، رحب ل.يف البشر واالستغال
ميهد اعتماده الطريق أمام تعاون مستمر بني الدول  آملة ان، املنظمة والقانونيةللهجرة اآلمنة و  الدويل االتفاق بغرض اعتماد 2018

 طريقة منظمة.األعضاء للتعامل مع قضااي اهلجرة ب
أن اهلجرة تشكل ابلنسبة للمجتمعات مصدرا لالبتكار والتنوع والرفاهية والتنمية املستدامة. ففي سياق العوملة احلايل،  إذ تشريو 

ين تعترب اهلجرة اآلمنة واملنظمة وسيلة مفيدة ومواتية لالستجابة حلاجيات سوق الشغل يف العديد من البلدان املصنعة/املتقدمة اليت تعا
من مشاكل شيخوخة الساكنة أو من نقص الكفاءات املهنية الضرورية. يف هذا اإلطار، يساهم املهاجرون يف النمو االقتصادي ويف 

. يف املقابل، ميكن أن تؤثر اهلجرة على البلدان واجلماعات بشكل غري متوقع، استقرارهمإغناء التنوع االجتماعي والثقايف يف بلدان 
 ترات والنزاعات.مما قد يغذي التو 

ة يف زايدة موجات اهلجرة الطوعية أو القسرية خالل العقود األخرية، والسيما )أ( األسباب املسامه ابستفحال العديد من إذ تقرو 
( انتهاك احلقوق واحلرايت األساسية، مبا يف ذلك غياب التسامح 3( االحتالل األجنيب، و)2ازدايد حدة النزاعات واحلروب، و)

( الكوارث 5( تفاقم االختالالت االقتصادية داخل الدول وفيما بينها، و)4د الذي يغذي بدوره االضطهاد الديين والعرقي، و)املتزاي
 التوازن الدميوغرايف يف البلدان مما يؤدي إىل ندرة اليد العاملة. م( عد6الطبيعية والتدهور اإليكولوجي والبيئي و)

، حيث أضحت أكثر تعقيدا، مما يساهم طارئةالنزاعات واألزمات واألوضاع اإلنسانية العن قلقها الشديد من تزايد  إذ تعربو 
 الألسف يف الزايدة من أعداد املهاجرين والالجئني، وجيعلهم أكثر عرضة للعديد من املخاطر ولالستغالل طوال مسار اهلجرة، بدء

هم أو عرقهم أو نسن التمييز والعنصرية على أساس جابنتظام م من بلد املنشأ وحىت بلد الوجهة. حيث يعاين الالجئون واملهاجرون
 . همصلهم أو أيند
خاصة، حيث يلزم  حتياجاتوا حقوق مجموعة متميزة من األشخاص ذويكعلى ضرورة اعتبار الالجئني واملهاجرين   تشددإذ و 

إذ أن عدم االعرتاف حبقوق  ،نساين الدويلقوق اإلنسان والقانون اإلحل القانون الدويلمبوجب  ، وذلكالتعامل معهم بشكل خاص
جيعلهم غري قادرين على االستفادة من اهلجرة وحيرمهم من إمكانية املسامهة بفعالية يف تنمية بلدان استقرارهم.  و الالجئني  املهاجرين

جيب احرتامها ومحايتها وجيب ابلتايل متتيعهم حبقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا ومبجموع احلرايت األساسية، حيث 
 وضماهنا دون متييز على أساس العرق أو املعتقد أو اللون أو الدين وذلك طوال مراحل حياهتم.

( محاية عامة مبوجب العهود واملواثيق املتعلقة 1كذلك أن القانون الدويل يكفل محاية مزدوجة للمهاجرين والالجئني: )  إذ تشريو 
( محاية خاصة مكفولة لفئات معينة: املهاجرين والالجئني، مبا يف ذلك ضحااي االجتار يف 2و)حبقوق اإلنسان املكفولة للجميع 

البشر. عالوة على ذلك، جيب توفري محاية فرعية لالجئني املعرضني لالضطهاد طبقا ملقتضيات اتفاقية حقوق الالجئني لسنة 
 البلدان اليت فروا منها، وهو ما يعرف مببدأ عدم الرتحيل. حيث حيظر إرجاعهم إىل ،1967والربوتوكول االختياري لسنة  ،1951

سياسات وطنية يف جمال اهلجرة، وذلك أخذا بعني االعتبار واقعها اخلاص وتدبري حق الدول السيادي يف وضع  إذ تؤكد جمدداو 
عاتقها مسؤولية وواجب ضمان محاية ايهتا ومقتضياهتا الوطنية اخلاصة، طبقا ملقتضيات القانون الدويل. كما حتمل الدول على و وأول

املهاجرين والالجئني املوجودين فوق تراهبا، مبا يشمل مجيع اجلهود الرامية إىل ضمان املساواة يف النفاذ إىل احلقوق املعرتف هبا يف 
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مسألتني أساسيتني يف مجيع القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين. هذا وتبقى سيادة القانون والنفاذ إىل العدالة 
 اجلوانب املتصلة بتدبري موجات املهاجرين.

الدول األعضاء  من أن ثلثي املهاجرين القسريني تقريبا )مبا يشمل الالجئني وطاليب اللجوء والنازحني الداخليني( منحدرون إذ تشريو 
ذه البلدان أيضا أكثر من نصف الالجئني وطاليب اللجوء الراهن. ابملوازاة مع ذلك، تستقبل هيف منظمة التعاون اإلسالمي يف الوقت 

النحو بشكل غري متناسب املسؤولية  ا، وهي تتحمل على هذكثري منها بلدان منشأ وعبور واستقرارحيث تشكل ال عرب العامل،
بلدان منظمة حكومات العديد من الذي تقوم به  اجلليلعن تقديرها للدور اهليئة ، أعربت وعليه العاملية حلماية النازحني عرب العامل.

 .لالجئني املستمراإلنساين  لتوفري الدعم التعاون اإلسالمي
جمال  متكاملة يفاالنتقال حنو تشريعات  عمليةأو يف  إبنشاءقامت قد  معظم دول منظمة التعاون اإلسالميأن إىل  ريشتوإذ 

وعزمها على معاجلة هذه املشاكل بطريقة شاملة، وذلك يف حدود التشغيل وسياسات اهلجرة واللجوء، مما يعكس إرادهتا السياسية 
  قدراهتا وتشريعاهتا الوطنية.

حقوق املهجرين حتت االحتالل األجنيب وخالل النزاعات املسلحة، جمال عن قلقها من االنتهاكات واخلروقات املرصودة يف  إذ تعربو 
أعربت يف هذا الصدد عن تضامنها مع الالجئني وإذ  .منألعمال وحشية من طرق قوات االحتالل/األ ض هؤالءحيث يتعر 

والسوريني، مع اإلشارة إىل ضرورة استئصال األسباب العميقة لكل هذه النزاعات  والكشمريينيا يوالروهينغ الفغانواالفلسطينيني 
الرعاية الصحية والرتبية  خيص ماالالجئني فيى تعزيز اإلجراءات اإلنسانية من أجل االستجابة حلاجيات علوحث الدول األعضاء 
 .ةاالجتماعية و والنفسي واحلاجيات الفيزيولوجية

عن قلقها إزاء اآلاثر اإلنسانية السلبية النامجة عن األنشطة اإلرهابية للجماعات واملليشيات اليت تقوض مؤسسات  وإذ تعرب كذلك
 العامليني. السلمو  ألمناالدولة، مما يعطل الربامج اإلمنائية ويزعزع 

جبهود اإلغاثة اإلنسانية املشكورة اليت تبذهلا منظمات كاملفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني ومنظمة اهلجرة الدولية  إذ تشيدو 
ى واللجنة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر اليت تساعد عل)أونروا( ووكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

، معربة إعادة تطوين الالجئني يف مناطق خمتلفة عرب العامل، وخصوصا يف مناطق النزاعات ابألراضي الفلسطينية احملتلة وميامنار وسوراي
من تراجع الدعم املايل املخصص هلذه اهليئات، والسيما وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، مما  عن قلقها

أن املساعدة اإلنسانية املقدمة من  ةواذ تشدد مؤكد .طري قدرهتا على ضمان استدامة املساعدات اإلنسانية الضروريةيهدد بشكل خ
 .روح التضامن الدويل ، مبا ينسجم مععلى أساس تقاسم عادل لألعباء ، بليف شكل قروض كونطرف الدول املاحنة ال ينبغي أن ت

النوع بغية مراعاة مبدأ املصلحة التبين و ارية وتشريعية أتخذ بعني االعتبار قضااي الطفولة و إىل ضرورة اعتماد إجراءات إد إذ تشريو 
الفئتني أكثر من نصف الالجئني، علما أن عدم هاتني العليا للطفل واالستجابة للحاجيات اخلاصة للفتيات والنساء، حيث متثل 

 ية حقوق األطفال يف البقاء والنمو اجلسدي والذهين.أمام محا عائقايشكل  النفاذ إىل الرتبية والرعاية الصحية
جتميع البياانت املصنفة حول اهلجرة، حيث يعرقل  )أ( :التحدايت املتصلة بتدبري تدفقات املهاجرين، والسيما إذ قامت بتحديدو 

آلليات القانونية الدولية ذات غياهبا عملية التقييم الدقيق للحاجيات وتنفيذ تدخالت كفيلة مبواجهة األوضاع، و)ب( عدم احرتام ا
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، و)ج( التوزيع غري املنظمةجرة اهلسياسات تطبيق  الصلة، مما حيد من القدرات الوطنية على صياغة وتطبيق قوانني مالئمة يف إطار
نية ويهدد املتناسب لعبء املهاجرين على دول منظمة التعاون اإلسالمي، مما يزيد من الضغوط على اهلياكل الوطنية والقدرات الوط

ابهنيارها، و)د( قلة االهتمام بسياسات اهلجرة اآلمنة واملنظمة الكفيلة بتغطية النقص املسجل يف اليد العاملة يف البلدان املتطورة 
ضمان احلق يف التنمية، مما أدى إىل تفاقم وتطبيق قوانني تشغيل من شأهنا محاية حقوق العمال املهاجرين، و)و( عدم الرتكيز على 

التنقل املفاجئ وغري املنظم وحىت داخل البلد الواحد، وهو ما ينجم عنه  ني البلدانبفاواتت االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية الت
 لألفراد.

 وبقية األطراف املعنية عند االقتضاء إىل: واالسرة الدوليةكل الدول األعضاء   إذ تدعوو 
I.  نفاذ ابقصد االتفاقيات املصدقة إىل تشريعات وطنية حيثيات وترمجة  الصلة ذاتالتصديق على الصكوك الدولية النظر يف

 ؛ئنيالوطنية اخلاصة ابهلجرة و الالجالسياسات 
II.  وغريها الضرورية تعزيز التعاون مع منظومة األمم املتحدة واهليئات األخرى املماثلة بغرض اختاذ االجراءات التشريعية واإلدارية

الدويل حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين  املتعلقةاليت تكفل احلقوق املعرتف هبا يف الصكوك الدولية االخرى  من التدابري
 ، مع الرتكيز على النساء واألطفال؛عملية وقابلة للتنفيذسياسات  وذلك عرب

III. االجتماعية اخلدمات من دة االستفاالدويل، بغية متكينهم من  يتوافق مع حيثيات القانون منح الالجئني مركزًا قانونًيا
 واحرتامعلى كرامتهم  حنو حتقيق احلفاظ. وستكون هذه اخلطوة األوىل احلياةاالندماج وكسب  امكانيةفضال عن األساسية 

 من محاية أنفسهم من مآزق الفقر واإليذاء واالستغالل؛ ابلتايل مما سيمكنهم الذات،
IV.  يتم  على أن لالجئني، لفائدة هنج شامل للحلول املستدامة اطار ادة التوطني يفدمج العودة الطوعية، واإلدماج احمللي وإع

 ؛ذاهتم األمم املتحدة وشركائها والالجئني منشاركة مبتنفيذه ابلتعاون الوثيق مع بلدان املنشأ والعبور واملقصد، 
V. سيادة الدول األعضاء؛ مع احرتام نسجمومبا ي، للقانون الدويل طبقا االت اللجوءاملسببة حلاجلذرية  مبعاجلة األسباب التعهد 
VI. هبذا الصددالبلدان املضيفة، مبا يتالءم مع مبدأ التضامن الدويل والتقاسم العادل لألعباء؛ و  بقصد دعم توفري مزيد من املوارد 

توفري املساعدات  يف اطار، نظمة التعاون اإلسالميملمت التأكيد على دور البنك اإلسالمي للتنمية، يف حالة الدول األعضاء 
 ماية حقوق املهاجرين والالجئني؛املتعلقة حبالتحتية والتنمية  البىناملالية والتقنية ملواجهة حتدايت 

VII.  فيما مع مراعاة ترابط السياسات قطاعات عديدة  اليت تغطياألبعاد و  قضااي اهلجرة متعددة واجهةملاعتماد هنج أكثر مشوال
أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك وسائل اإلعالم،  كلمبشاركة فعالة من   احلكوميةستوايت املى مجيع القطاعات وعل بني

اجملتمع املدين، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والقطاع اخلاص، هبدف ختفيف العبء على هياكل الدولة عن طريق و 
 ئني؛املوجهة إىل الالج خاصة ابلربامج واالستجاابت توليد موارد إضافية
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VIII.  الرأي العام ابحتياجات الالجئني فيما يتعلق توعية  بغيةدمج قضااي اهلجرة يف برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
 ؛ لتمييزوا ألجانبا رهاب/كراهية مكافحةو لتسامحثقافة ا واإلدماج وتعزيز ابحلماية

IX.  قدراتالاحملتمل، مبا يف ذلك من خالل بناء  من االستغالل ممحايتهو  املهاجرين،حقوق  لتعزيز مالئم تشريعياعتماد إطار 
السياسات وغريهم من املؤسسات الوطنية  النظام وصنع يف جمال محاية حقوق االنسان لفائدة املسؤولني املفوضني حبفظ

 .ذات الصلة
 تتقدم ابلتوصيات التالية:

األحكام اخلاصة بضمان حقوق  تطبيق وجوب كز علىر  تاإلرادة السياسية واإلصالحات التشريعية اليت ينبغي تقوية .أ
يف هذا  املستدامتغيري الأكثر الطرق فعالية لتحقيق التشريعية الوطنية  القوانني واألطر كييفيعترب تحيث  املهاجرين.

 مع هيئات حقوق اإلنسان ذات الصلة لتعزيز ايتتعاون مؤسس عالقات إقامةكما ينبغي كذلك .  الصدد
 ؛الالجئنيحلقوق املهاجرين و  لصديقةاسياسات ال

مع الرتكيز على خلق الوظائف، وتعزيز مهارات الشباب،  ،التعاون اإلمنائيمن ميكن تسوية قضااي اهلجرة يف إطار   .ب
على  بغية القضاءوالتنمية االجتماعية ومحاية البيئة  الغذائي،التكنولوجيا، والتنمية الريفية، واألمن  و اكتساب

 للهجرة؛اجلذرية  األسباب
تعزيز الصلة بني  قصددمج اسرتاتيجيات احلد من الفقر يف سياسات بلدان املقصد اخلاصة ابهلجرة، وذلك  ج. 

منع النزوح اجلديد وحتسني الظروف املعيشية مع الرتكيز  الرامية اىل مداإلنسانية وتدابري التنمية طويلة األ ساعدةامل
 على االندماج يف سوق العمل؛

ينبغي لوكاالت األمم املتحدة والوكاالت االخرى ذات الصلة، فضال عن املنظمات اإلنسانية الدولية األخرى، أن  د. 
تدعم إنشاء وتعزيز هياكل ومؤسسات حكومية يف البلدان الضعيفة/املتضررة، من أجل جتنب انتشار الصراع وتعزيز 

 لتنمية البشرية؛تعزيز اموارد النادرة/املتاحة لقدراهتم يف جمال اإلدارة السليمة واالستخدام الرشيد لل
تعزيز اآلليات الرمسية وغري الرمسية ملنع نشوب النزاعات وفضها وتنظيم اإلنذار املبكر ملنع األزمات اإلنسانية، مبا   ه.

 االجتار ابلبشر؛و يف ذلك حاالت النزوح الواسعة النطاق 
نظمة من خالل تعزيز اآلليات املؤسسية الثنائية ومتعددة األطراف بني تشجع آليات اهلجرة القانونية واآلمنة وامل و. 

أسواق العمل داخل البلدان وفيما بينها، وحترير نظام منح التأشريات ومراقبة احلدود مبقتضى اتفاقيات وإجراءات 
د ملكافحة هتريب مقبولة. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن إطالق اسرتاتيجيات وطنية لتفعيل اإلدارة املتكاملة للحدو 

 املهاجرين واالجتار ابلبشر؛ 
بناء القدرات الوطنية على مجع ونشر بياانت عالية اجلودة مع امكانية احلصول على معلومات ل هناك حاجة ز. 
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 واضحة وموضوعية تستند إىل األدلة إلعداد السياسات والتشريعات.
**************** 


