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 المقدمة
الدولياة والمتمللاة فاي الرةرياة الدولياة  أصبحت جلية تلك النقطة المضيئة في تارري  الالقاارت     

للقواةد المنظمة لظرىرة الالمرلة الميرجرة بين حدود الدول المختلفاة  والتاي بلورىار المجتماد الادولي 
ين لضااامرن حقاااو  ةلاااك  اااطل  اااروط تحااادد الالقااااة باااين تلاااك الااادول الم اااتقبلة والالمااارل الميااارجر 

فقااد دفالاات الظااروا ال اايئة المتمرللااة للالماارل النرتجااة  أطااراا الالقاااة وخرصااة الالماارل المياارجرين 
الرديئاة للاك اختارا  الحارجز   ايةةن  يردة المبردئ الفردية في مختلا دول الالارلم واححاوال المالر

طريااا  المااا تمرات اإلاليمااي لطااال دولاااة وتخطياااو نحاااو الالرلمياااة  ولقااد  ااارىم النضااارل الالمااارلي ةااان 
الدوليااة التااي ةقاادت فااي تبنااي الطلياار ماان الدرا اارت لظااروا الالماال ونااردت بضاارورة فاار  أةباار  
مت روية ةلك طل دول الالرلم في مالرلجة ىذه الم رئل رغبة منير فاي لحاقل ال اقم الالارلمي ب ياة 

مارل الميارجرين  التخفيا من حدة الخقفرت بين الدول بإحقل الم رواة بين الالمارل الاوطنيين والال
ا جتمرةيااة  -ولقاد  ارىمت احفطاارر التحررياة الديمقراطيااة مان جيااة وت اربك الالقااارت ا اتصاردية

اليميااة لحمريااة فئاارت خرصااة ماان الالماارل وىاام الالماارل  ماان جيااة أخااري فااي ليجاارد و اارئل دوليااة وا 
 ( منو83بنص المردة ) رمالترف 8491الميرجرين  فطرن اإلةقن الالرلمي لحقو  اإلن رن لالرم 

للاك احتارام  رداةيا " يح  لطل فرد لن ي ردر أي بقد بمر في ذلك بلاده طمار يحا  لاو الالاودة للياو " 
للالدياد مان ا تفرايارت  رحقو  اإلن رن وحريرتاو اح ر اية ب يار تميياز ب ابب الجن اية  فطارن أ ر ا

الالربياة لضارفة للاك والمالرىدات الدولية في لطرر منظمة احمم المتحدة  ومنظمتاي الالمال الدولياة و 
 احوروبي  دا تحر

منظمة الالمل الدولياة أول ىيئاة تصادر صاطوطر لحمرياة حقاو  الالمارل الميارجرين ولاديير  دلذ تال  
اتفراياارت ةدياادة فااي ىااذا الصاادد تالاارلف جوانااب مختلفااة ماان حقااو  الالماارل المياارجرين  وأن احماام 

بنر  ةلك ارار  8411و طلت في الالرم منذ ال بالينرت بم طلة الالمرل الميرجرين  اىتمتالمتحدة 
ىااذه الفئااة  وتبناات الجماليااة الالرمااة  حقااو  فرايااة تطفاالماان الجماليااة الالرمااة  فريقاار ةاارمق لوضااد ات

ا تفراياااة الدولياااة لحمرياااة حقاااو  جمياااد الالمااارل الميااارجرين وأفاااراد  8441لألمااام المتحااادة فاااي ةااارم 
فراياااة للاااك لن ااار  مالاااريير لحمرياااة   ت اااالك ا ت3113دخلااات حياااز النفااارذ فاااي ةااارم أ ااارىم  والتاااي 

الحقاااو  المدنياااة وال ير اااية وا اتصاااردية وا جتمرةياااة واللقرفياااة لجمياااد الالمااارل الميااارجرين وأفاااراد 
أ اارىم  وت ااجد الاادول ةلااك جالاال اوانينياار فااي ات اار  وفياا  مااد المالااريير المنصااوص ةليياار فااي 

ي فارن مجلااس أوربار يالتباار مان أطلاار  تفاراي ةلااك الم اتوي اإلاليماااأماار برلن ابة لرطاارر  ا تفراياة 
المنظمرت اإلاليمية في مجرل حقو  اإلن رن  فقد اار ةدة نصوص دولية لحمرية حقاو  اإلن ارن 

حياث أاار مجلاس أوروبار حقواار محاددة تحماي  ب طل ةرم وحمرية حقو  الميرجرين ب طل خارص 
  8411ماارل المياارجرين ل اانة الالمارل المياارجرين طر تفرايااة احوروبيااة حااول الوضااالية القرنونيااة للال
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 فضااق ةاان جيااود منظمااة الالماال الالربيااة فااي حمريااة  8498والميلاار  ا جتماارةي احوربااي لالاارم 
 الالمرل الميرجرين  حقو 

لقااد دفالاات وتياارة التطااور ا اتصااردي فااي دول الالاارلم للااك اإلااارار باارلحقو  المنصااوص ةليياار     
ي ااطلونو ماان مصاادر لألياادي الالرملااة برلن اابة  للالماارل المياارجرين فااي و اارئل الت ااريد الاادولي لماار

للدول الم تقبلة  وبالدىم احد مصردر تمويال ااتصارد بلادانيم المصادرة للالمارل فضاق ةان الجرناب 
اإلن رني  لذلك فارن دااة الموااا القارنوني للالرمال الميارجر تادفالنر للاك درا اة الو ارئل الدولياة فاي 

  حمرية حقوايم مد أفراد أ رىم  
 
 ية الدراسة: أهمالأو 
  تبرز أىمية درا ة ىذا الموضوع  حيث أنو يرتبط ةلك نحو في ظل الحقرئ  المذطورة أةقه    

مبر ر بظرىرة لم تالد مقتصرة ةلك بلد أو دولة بالينير  و رتبرطاو المبر ار أيضار ب اقمة اإلن ارن 
طل الحااارفز ومناااد تالرضاااو لمالااارمقت   تن اااجم ماااد حقوااااو اإلن ااارنية وا ااات قل ظروفاااو التاااي ت ااا

والم بب الرئيس في اتخرذ ارار اليجرة  واةتبرره المنفذ الوحيد والحل احملل للتخلص من وطأتير  
وطذلك  رتبرطو بح  الدولة فاي حمرياة أمان أارليميار المتملال فاي مناد دخاول أ اخرص للييار دون 

ر ةمرلاااة لذن أو تااارخيص منيااار  وحمرياااة مجتمالرتيااار مااان خطاااورة ارتفااارع مالاااد ت البطرلاااة وظياااو 
ذا طرنااات ىاااذه الدرا اااة ذات أىمياااة  رخيصاااة وارتفااارع فاااي مالاااد ت الجريماااة وتف اااي احمااارا   وا 

 نصبربير ةلك م طلة برتت تالرني منير  مالظم دول الالارلم طمار أ الفنر القاول  فاإن الالارا   ربرلنظ
الااازل ةنيااار  بااال ةلاااك الالطاااس فإناااو وفاااي ظااال الظاااروا القر اااية التاااي مااار بيااار طااارلحروب  ملااايس ب

 اايد و  ياازال ي اايد موجاارت طبياارة ماان اليجاارة حصاارر ا اتصااردي  وا اتتاارل الااداخلي  طاارن اااد وال
للك الدول احخري  والتي ىي في ال رلاب تاتم بصاورة غيار م اروةة وةان طريا   ابطرت التيرياب 
الالرلمية  والتي طليرا مر ا ت لت الطموح الموجود لدي الفرد الالرااي المتملل في التخلص مان ىاذه 

ضحية ةمليرت ا حتيرل التاي تماررس مان ابال الظروا  بحيث أصبح الالديد من الالوائل واحفراد 
   ىذه ال بطرت وأن الالديد منيم اد لقوا حتفيم في البحرر
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 : إشكاليات الدراسةاثاني
التحاااديرت التاااي تواجاااو المجتمالااارت فاااي جمياااد لرجااار  المالماااورة ضااايرع الجياااود  لن مااان ابااارز   

 رين مالرضاااين للطليااار مااان الم ااارطلجفاااراد بالناااوانيم ةمااارل ميااارحوالااادول  جياااود ا لألفااارادوالفااارص 
حاادود دولياام للحصاول ةلااك فاارص فاي حياارة طريمااة تح ان وااالياام المااردي وا جتماارةي   ىم لالباور 

برإلضرفة للك ضيرع فرص الدول في ا  تفردة المللاك مان تلاك الطراارت الب ارية والتاي يمطان لن 
 ادأفر  مرللة التي طرلمر   لتتنالطس ةلك وااد الدولة التي تحتضن أولئك الالمرل  وىذه الحقيقة ال

ا ااتقرىر  ةااراايين طنتيجااة للظااروا التااي ةر ااير ويالي ااير بلاادنر الحبيااب بماار يباارز م ااطلة بحليااة  
ت ليط الضو  ةليير  البرحث من بلده مرتبطة ببراي بلدان الالرلم  وىي    ك م طلة دولية حرولنر

لميارجرين مان اجال الالمال ب اطل الميارجرين ب اطل ةارم واوا تالرا   البيرتير التاي تانالطس ةلاك 
 ةخاارص والتاادابير الحطوميااة المقياادة التااي تقااو  حقااو  اإلن اارن اح ر ااية  حيااث توجااد مجموةاا

ماان المالااريير الالرلميااة واإلاليميااة التااي تطفاال حقااو  ىااو   الالماارل لطاان الم ااطلة تطماان فااي  ةطبياار 
لن ا اااتبالرد   ير حقيقياااةىاااذه الضااامرنرت للاااك تاااداب افتقااارر الحطومااارت و اااواىر للاااك اإلرادة لترجماااة

الالماارل المياارجرين ماان دائاارة الحمريااة القرنونيااة فااي أماارطن طبياارة ماان دول الالاارلم ب اابب جن اايرتيم 
احصلية يزيد من تفرام حرمرنيم من حقوايم اح ر ية ىم وأفراد أ رىم التي يتمتد بير طل فرد في 

يمي الجن ااية فااي مختلااا دول لوجااود ةااد رميماا رظاال القاارنون الاادولي لحقااو  اإلن اارن  ويملاال  اابب
الالارلم حيااث يالجاز المياارجرون وبخرصاة المياارجرون غيار النظاارميين ةان ت ااجيل و دات أطفاارليم 
 أو يخ ون فالل ذلك في البلدان التي يقصدونير  وبرلترلي يصبح ىو   احطفرل ةديمي الجن ية 

 
 : منهجية الدراسةاثالث

الماانيف القاارنوني التحليلااي والماانيف المقااررن والماانيف أتبالناار  لرجربااة ةلااك ل ااطرليرت الدرا ااة     
الو رئل الدولية لحمرية حقو   ا تالرا ةلك المنيف القرنوني التحليلي في  اةتمدنر  فقد الترريخي

  ومان نرحياة أخاري لام ن فال اةترتيارالالمرل الميارجرين وأفاراد أ ارىم  للوااوا ةلاك الل ارات التاي 
 لق تفردةير من الحر ت للمقررنة بين ىذه الو رئل الدولية  وذلك المنيف المقررن لذ ا تالنر في طل

بارلمنيف  ا اتالنرالتنظيم الدولي لياذه الحمرياة  طمار  اةترتمنير في تطوير و د أوجو النقص التي 
ذات الصلة برلموضوع  والتي طرنت  ببر في  واإلحداثالترريخي ب ية الواوا ةلك بال  الوارئد 

أو ةقاد ما تمرات  أو لصادار اارارات تالازز الجياود الدولياة فاي مجارل حمرياة ن و  اواةاد ارنونياة  
 حقو  الالمرل الميرجرين وأفراد أ رىم 
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 : هيكمية الدراسةارابع
من طل جوانبير فقد ارتأينار تق ايمير ةلاك لاقث فصاول  من أجل اإلحرطة بموضوع ىذه الدرا ة  

 ت بقير مقدمة وتالقبير خرتمة 
مبرحااث  اايتنرول المبحااث  أربالااةل التالريااا باارليجرة والالماارل المياارجرين فااي  اايبين الفصاال احو   

منير للتالريا برليجرة  و وا نتنرول في المبحث اللرني التالريا برلالمرل الميرجرين  بينمار  احول
ليجاارة الدوليااة للالماال فااي ضااو  القاارنون الاادولي  و ااوا نخصااص ا اانتنرول فااي المبحااث اللرلااث 

ودواةاااي الحمرياااة الدولياااة لحقاااو  الالمااارل الميااارجرين وأفاااراد أ ااارىم  أمااار المبحاااث الراباااد ح ااابرب 
اللرني ف وا نوضح فيو المالريير الالرلمية لحمرية حقو  الالمرل الميارجرين وأفاراد أ ارىم   لالفص

حمريااة حقااو  الالماارل  احولولتوضاايح ذلااك  نق اام ىااذا الفصاال ةلااك مبحلااين  اانبين فااي المبحااث 
ماال الدوليااة   و ااوا نوضااح فااي المبحااث اللاارني  ا تفرايااة الدوليااة المياارجرين فااي ظاال منظمااة الال

الفصال اللرلاث    فيمار  نخصاص8441لحمرية حقو  جميد الالمارل الميارجرين وأفاراد أ ارىم لالارم
لبياارن المالااريير اإلاليميااة لحمريااة حقااو  الالماارل المياارجرين وأفااراد أ اارىم  لااذا  نق اام ىااذا الفصاال 

حمريااة حقااو  الالماارل المياارجرين وأفااراد أ اارىم فااي النظاارم  لاحو ةلااك مبحلااين  يوضااح المبحااث 
احوروبااي لحقااو  اإلن اارن  و اانبين فااي اللاارني حمريااة حقااو  الالماارل المياارجرين وأفااراد أ اارىم فااي 

 لطرر منظمة الالمل الالربية 
و  ااااتطمرل الفرئاااادة فااااي ىااااذه الدرا ااااة فقااااد انتييناااار بخرتمااااة موضااااحين فيياااار أىاااام ا  ااااتنترجرت   

  التي توصلنر للييروالتوصيرت 
 


