
--------- يحقوق عموم پژوهش --
149-182، 1399، زمستان، 69، شماره 22دوره 

https://qjpl.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/qjpl.2020.48321.2288 

شی 
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

23/
09/

13
98

 
 

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

06/
02/

13
99

 6
61

1
- 

23
45

 :
IS

SN
6

2
1

6
-

2
4

7
6

 :
IS

SN
e

 مهاجر   یجهان ماایبر پ یتأمل

 چکیده
 داریسند توسعه پا ژهیو ملل متحد به  در اهداف توسعه  تواني در خصوص مهاجرت را م  مانيپ  نیسابقه تدو 

مهـاجرت  یجـامع بـرا ي چوبتـالش در ارائـه چـار نيعنوان نخسـتمهـاجرت بـه ي جهـان ماني. پافتی  2030
 مـن،یا  یي جهت جابجـا  طیشرا  ليمهاجران و تسهموجود در برخورد با    یهاهیاصال  رو   ي در پ  ،ي المللنيب

مناسـب اسـت و اصـرار بـر آن دارد كـه برخـورد   ي مهـاجرت  یهااسـتيس  قیمند مردم از طرمنظ  و لاعده
پـژوهش بـا  نیـباشـد. ا الملـلنيد در حقـوق بموجـو یگروه از افراد منطبق بـا اسـتانداردها نیها با ادولت
 مانياول و دوم حقوق بشر در پ  یهاسلن  گاهیجا  ي و بررس  ي حقول   تيماه  نييبه دنبال تب  مانيپ  نیا  یواكاو 

نكتـه نهفتـه اسـت  نیپژوهش در ا  ي اصل  افتيره  تیآن است. در نها  ي مثبت و منف  یهاو پرداختن به جنبه
 یمختلف حقوق بشر  یهامجدد بر لواعد نسل  ديآور است اما تأكالزام  ريغ  یسند  مان،يآنكه پ  رغ يكه عل

 . االجرا باشدها الزمدولت یآن برا ي كه مفاد عرف  دهیگرد آنمنجر به   نیادياسناد بن گریمطروحه در د
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 مقدمه

 خــود تولد محل كشور از خارج يمكان در جهان، سراسر در نفر وني لي م 271بر  امروزه بال   
 ،يتــ ي از جمله عــدم تعــادل جمع یمتعدد لیدال به رل  ن یا روديمظار  و انت   كننديم  يزندگ
 یيآب و هــوا  راتييــ و تغ  يو اجتمــاع  یالتصــاد  نــدهیفزا  یهــاینابرابر  ارتباطــات،  ش یافزا
 از  يكــ ی  رامهــاجرت    تیریمــد  ،لل متحدكل سازمان م  ري دب  گوترش،  وي . آنتونابدی  ش یافزا

 1.دانديم ما زمان  يالمللن ي ب  یهمكار  یهاچالش   ن یتربزرگ
حــال   در  جهــان  ســطح  در  كــه  افــتی  يكي ت ي ژئــوپل  راتييــ تغ  در  توانيم  را  امر  ن یا  علت

و   یيجابجــا  ســابقهيســطح ب  لي به دل  انو مهاجر  انیجوپناه  حركت   ي ولوع است. موج عظ
 راتي تــأث  جــادیا  ضــمن   كــه  اســت  همــراه  يانســان  آالم  وهــا  رنج  بــا  اي در سراسر دن  يآوارگ
 راتييــ سرمنشأ تغ  توانديم  زباني م  جوامع  بر  دهي چي پ  ياسي س  یدهاامي پ  و  یالتصاد  -ياجتماع

 یســوبه ن یمهــاجر حركــت موجد. شومبدأ و مقصد   یكشورها  یهارساختیدر ز  یاري بس
 نقطــهبــه  2015آغاز شد و در سال  انهي همراه با تحوالت خاورم 2014  سال  از  اروپا  هیاتحاد
ــ و در   اوج ــال يط ــا  2016 یهاس ــ  2017ت ــه وض ــ  تي عب ــ  يبحران ــر اســاس دي خــود رس . ب

، 3مهــاجرت  يالمللــ ن ي و ســازمان ب  2پناهندگان ســازمان ملــل  يعال  یایساري كم  یهاگزارش
 ن ي همــ  در. اســت نبــوده  بــاال  زانيــ م  ن یــ ا  بــه  تا  هرگز  جهان  سطح  در  يانسان  یيجاموج جابه

 تي جنســ  و ســن  چــون يحساس مقوله به توجه  بامؤثر    و  هماهنگ  واكنش   كی  به  ازي ن  راستا
را  یشــماريب دیها و فوافرصت ،. باوجود آنكه مهاجرترسديبه نظر م  یضرور  ن یمهاجر

 صــورت نامتعــارف طــرق از اگــرامــا    آورديفراه  مــ   زباني مهاجران، جوامع مبدأ و م  یبرا
 یيهــاچالش  بــه توانــديم نباشــد،  آشــكار  و  روشــن   آن  بر  حاك   طیشرا  و  مقررات  و  ردي گ

بــه   زبــاني م  یاز مهــاجران در كشــورها  يكــاف  يباني پشــت ود  نب   رش،یپذ  تي عدم ظرف  همچون
 منجــرخطرنا   یو مرگ مهاجران در سفرها آنان رمنتظرهي ورود غ ن ي علت غفلت از تخم

جهان   یاز كشورها  یاري بس  یبرا  ش یهايژگیو  يلزوم مهاجرت فار  از تمام  هرچندشود.  
 اگــر ،4متحــد ملــل ســازمان توســعه برنامــه گــزارشاســت. بــر اســاس  يمقولــه اساســ  كیــ 

1. António Guterres, “Towards a New Global Compact Migration”, http:// www.

un. org/ sg/ en/ content/sg/articles, Published on 11 January (2018), last Accessed 9 

February 2020, at.1. 

2. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

3. International Organization for Migration (IOM).

4. United Nations Development Programme (UNDP).
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 ســال  تــا  نــد؛ینما  صــفر  مهــاجرت  یویسنار  گرفتن   ش ي پ  در  به  الدام  افته،یتوسعه  یكشورها
ســن كــار برخــوردار   در  ت ي از نر  رشد مثبت جمع  رلندیا  و  لندیوزي ن  كشور  دو  تنها  ،2025

ماننــد  ایــ و  شــونديروبــرو م تيــ جمع رشــد دیبا كاهش شد  ایكشورها    اليبخواهند بود و  
. باشــند  خــود  تي رشد جمع  نر در انتظار ركود    ستیبايم  متحده  االتیه و اانسفر  ا،ي استرال

ــ امقابلــه بــا  یهــاراه از يكــ ی  ين یگزیجــا و مهــاجرت يلــانون یمبــاد گشــودن، بحــران ن ی
 ازمنــدي ن  نآالبته تحقــق    كه  است  يلانون  یمجار  با  نامتعارف  و  نامنظ   يمهاجرت  یهاانیجر
 .  است  يجهان  يحلراه

 يجلســه مجمــع عمــوم  ن ي كمیهفتــادو  انیــ در جر  ،2016سپتامبر    19ر  د  اساس  ن ي هم  بر
 انیــ جوو پناه ن یبــه بحــث مهــاجر  يدگي در خصــوص رســ   1ور یوي ن  هي سازمان ملل، اعالم

هــا دولت  يالمللــ ن ي ب  شــتري ب  یهایخواستار همكار  يعموم  مجمعآن    يط  كه  دیگرد  صادر
 به  الدام  تا  لي تشك  يكارگروه  ه،ي اعالم  ن یا  یمبنا  بر.  شد  مهاجرت  مسئله  تیریمد  نهي در زم
ــ نما یيجومهــاجرت و پنــاه نــهي زم در ســند دو ن یتــدو ــاد و در ادامــه ی كنشــگران  تــالش ب

 در مراكش، توسط  يكنفرانس  يط  2018  دسامبر  10در  3مهاجرت  يجهان  ماني پ  ،2يالمللن ي ب
   4.دي رس  بیعضو سازمان ملل به تصو  یاكثر كشورها

 يالمللــ ن ي ب  اســناد  گــرید  برابــر  ن یچنــد  ماني پ  ن یا  خصوص  در   جهان  یكشورها  دیترد
 يملــ   تيــ حاكم  نمــودن  محــدود  بــا  توانــديم  مــاني ها معتقدنــد كــه پاز دولت  ي. برخاست
 مخــالف  یهــادولت  انيــ م  در .شــودكنتــرل نشــده    یهــامهاجرت  وعي به شــ   منجر  ها،دولت

 ،ش یاتــر  ،يچــك، مجارســتان، اســلواك  یچــون لهســتان، جمهــور  یيبه كشــورها  توانيم
. نمــود اشــاره  لیــ برز  و  كیبلژ  س،ي سوئ  ا،ي تالیا  ل،ي اسرائ  ا،ي ، استرالمتحده  االتیبلغارستان، ا

 مهــاجرت  از  یري جلــوگ  یهااســتي س  نســردمدارا  ء ها كــه در حــال حاضــر جــزدولت  ن یا
كشــورها   یانحصار  تي صالح  در  تنها  ستیبايم  يمهاجرت  یهااستي س  كه  معتقدند  هستند،

1. New York Declaration for Refugees and Migrants.

ي همچــون ســازمان جهــاني مهــاجرت، نهادهــا و المللنيبی  هاسازمانو    هادولتاني مهاجرت،  جه  ماندر تدوین پي.  2

 .اندداشتهو اندیشمندان حوزه مهاجرت نقش   نهادمردمی هاسازمان

3. The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM).

4. Joanna Apap, “A Global Compact on Migration Placing Human Rights at the

Heart of Migration Management”, European Parliamentary Research Service 

(EPRS), https:// www. europarl. europa. eu/ thinktank, Published on January, 

(2019), Last Accessed 9 February 2020, at. 2.
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، يلــانون) مهــاجرانبا همــه   كسانیكه رفتار    دارنديم مخود اعال مخالفت    هي باشد و در توج
مهــاجرت  يجهــان ماني پ حالن ي درع. كنديمحافظت نم مهاجران ي( از منافع والعيرلانوني غ

 یبرا  يفرصت   را  ماني پ  ن یا  آنانچراكه    شده،  زي ن  انیگراچپ  یاز سو  يموجب بروز انتقادات
خواستار بسته شــدن مرزهــا و  ،استفاده از مفاد آنا سوء تا ب  داننديم  دارهیسرما  یهابرالي ولئ ن

و توســعه  یرشــد التصــاد متعــدد یایمزا مان،ي پ اني حام  اني م  ن یتولف مهاجرت شوند. در ا
 ن یــ اكــه  دارنــديم انيــ و ب  دادهلرار    دي را مورد تأك  افتهیاز مهاجرت سازمان  يناش  ياجتماع

 يالمللــ ن ي ب  مهــاجران  حقــوق  شــناختن   تي به رسم  يدر پ  بودن،  آوررالزامي غ  رغ يعل  ماني پ
 يالمللــ ن ي ب  یهــایهمكار  خواهــديم  و  اســت  یبشر  حقوق  یاستانداردها  و  ن ي لوان  لهي وسبه
 یيتنهابــه  يدولتــ   چي هــ   كه  تي والع  ن یا  رشیموضوع مهاجرت را با پذ  ياصل  گرانیباز  اني م
عهداتشــان در ها و تدولت  تي بر حف  حاكم  دي مسئله مهاجرت را حل كند و تأك  تواندينم

 1توسعه دهد.  ،يالمللن ي ب  ن ي چارچوب لوان
 ياســت تنهــا طــ   مهــاجرت  مقصــد  و  تیــ ترانز  مبدأكه    یكشور  عنوانبه  رانیا  متاسفانه

 چگونــهي ه رشیپــذ بــهحاضر  مان،ي پ یامضا  وجود  با  قي دل  یواكاو  بدون  و  يكل  یاهي اعالم
 لــزوم  جهت،ن ی. بددینگرد  مهاجران  به  نسبت  خود  يداخل  و  يمل  مقررات  از  خارج  یتعهد
مقولــه مهــاجرت  بــهطور جــامع كــه بــه یســند ن ي عنوان نخســت دركشور ما بــه  ماني پ  يبررس

 برخوردار است.  يتوجه  انیشا  تي از اهم پردازديم
 يچگــونگ و  ســند  بیتصو  روند  ري س  يخیارت  نهي شي پ  به  مقاله  ن یا  اول  بند  در  رون ي هم  از

 تيــ ماه  كــه  شــوديم  پرداختــهپرســش    ن یسخ اآن پرداخته و در بند دوم به پا  يساختار كل
 بنــد  در  ؟دارد  الملــلن ي حقــوق ب  يدر لواعــد عرفــ   یري و چــه تــأث  ستي چ  ماني پ  ن یا  يحقول
لــرار  يبررســ  مــورد ماني پ ن یا در  را  یبشر  حقوق  دوم  و  اول  یهالواعد نسل  گاهیجا  سوم،

 یهــاو نقص  هــامحدودیتبه    مان،ي پ  بالقوه  و  مثبت  یهاجنبه  اني داده و در بند آخر ضمن ب
 گــذرد،ينم یادیــ زمان زمدت ماني پ ن یا بیبه آنكه از تصو تی. با عناشوديم  پرداختهآن  
از  یو تنهــا تعــداد رفتــهینســبت بــه آن در داخــل كشــور صــورت نپذ يو علم قي دل  يبررس

را در خصــوص مفــاد آن مطــر    ياتیــ نظر  ،حقوق مهــاجرت در غــربپژوهشگران حوزه  

1. Fabio Perocco, ”The Potential and Limitations of the Global Compact for Safe,

Orderly and Regular Migration”, Quarterly Journal on Rehabilitation of Torture 

Victims and Prevention of Torture, Volume 29, (2019), at. 131-132.
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 يلــ ي در حوزه مهاجرت بــه روش تحل  یاده از اسناد و منابع حقوق بشراند فلذا با استف نموده
 پرداخت.   ي خواه ماني پ  ن یا يبه بررس  يف ي توص

 مهاجرت يجهان مانیپ يساختار کل و اچهیتار. 1
 بــا  يعمــوم  یاجلســه  در  بــار  ن ي اولــ   ی، بــرا2016سپتامبر  19سازمان ملل در    يمجمع عموم

مــورد توجــه   را  مهاجران  و  پناهندگان   ي عظ  لي س  مسئله  ،كشورها  رتبهيعال  مقامات  حضور
 تي بــه وضــع يدگي بــا موضــوع رســ  ور یــ وي ن هيــ اعالم بیتصــو بــا نشســت ن یــ ا. داد لــرار

 ن یتــدوهدف  با  يدولت   ن ي از مذاكرات ب  یندیفرا  ن ینقطه آغاز  والعبهپناهندگان و مهاجران  
بــه  2018بر دســام19 لطعنامــه بیتصــو بــا تیــ نها در كه بود مهاجرت یبرا يجهان يماني پ
ــ پا  A/RES/71/280لــل متحــد در لطعنامــه م يعمــوم مجمــع خواســته بــه. بنــا دي رســ  انی

 ندها،یفرآ  حیتشربا هدف    یيهابرنامه  و  هادستورالعمل  رندهي آغاز شد كه دربرگ  يمذاكرات
ــازوكارها ــارا و س ــرتبط تابتك ــهي زم در م ــاجرت ن ــتا و مه ــودن  يالمللــ ن ي ب یدر راس نم

 هيــ اعالم  درمقرر شده    تعهداتبر اساس    مهاجرت  يجهان  ماني پ  ؛بود  يمهاجرت  یهااستي س
لــرار گرفــت. مرحلــه اول از   ن یتــدو  مــوردسه مرحلــه    دراز آن  پس    توافقات  و  ور یوي ن

مــدت  ن یــ در ا  ها؛دولت  اني م  یتمركز بر مشاوره و همفكر  هدف  با  2017  نوامبر  تا  لیآور
تــا نظــرات خــود را در   ددنــ كر  داي پفرصت    يررسمي غ  ي شش نشست موضوع  يطها  دولت

 بــا را يجلســات و ارائــهمنــد  مــنظ  و لاعده  من،یمهاجرت ا  یبرا  يجهان  يماني پ  ن یمورد تدو
 اجــالس  چــارچوب. در  نــدینمابرگــزار    ن یــ و  و  ژنــو  ور ،یوي ن  در  مهاجرت  لي تسه  هدف

 يزنــدگ  یايــ اح  و  صــلح  یبــرا  تــالش  موضــوعملل متحد با    يمجمع عموم  ن ي دومهفتاد و  
 دفتــر و متحــد ملــل ســازمان پناهنــدگان يعال یایساري كم ،1داریپا ارهي س كی در  همه  یبرا
 هي اعالم  سالگرد  در  یدادیرو  زباني م  2يالمللن ي ب  مهاجرت  امور  در  ملل  سازمان  ژهیو  ندهینما
 رونــد  ري ســ اسناد مربوط بــه    ارائه  ضمن   آن  يط  در  كه  ندبود  2017سپتامبر  20در  ور یوي ن

 زيــ ن مهاجرت يجهان سازمان و 3توسعه  و  مهاجرت  يانهج  مجمع  چون  یينهادها  مذاكرات،
ــ ب بــه ــ د  اني  نــهي زم در مــرتبط یابتكارهــا و ســازوكارها ریســا و بپردازنــد خــود یهادگاهی

1. Focusing on People: Striving for Peace and a Decent Life for All on a

Sustainable Planet.

2. The Office of the UN Special Representative for International Migration.

3. Global Forum on Migration and Development (GFMD).
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ماع نظــرات كنشــگران دو جلسه جهت اســت   ن،ی. عالوه بر اگذارند  اشترا جرت را به  مها
 هیتا ژانو 2017از نوامبر ه ك ماني پ  ن یدوم تدو  مرحله. در  شد  برگزار  مرحله  ن یا  درمختلف  
 ليــ تحل بــه ،صــورت گرفتــه مرحلــه اول یهــايزنیرا  يضمن بررســ   د،ي طول انجام  به  2018
ــا ــات جینت ــت جلس ــدمات یهانشس ــگران يمق ــا 4در كنش ــامبر 6ت ــ در مكز 2017 دس  كی

 ن یتــدو  رونــد  ري ســ   يچگــونگ  خصوص  دركل    ري دب  از  يگزارش  ن ي ن . همچافتی  اختصاص
 ضمن  ،یينها مرحله. در دیدوره منتشر گرد  ن یدر ا  يدولت ن ي ات بو مذاكر  ماني پ  س ینوش ي پ

 آن، متعالــب یهــاگزارش  یريــ گي پ  و  گرفتــه  صــورت  الداماتبرآورد    و  يمقدمات  يابیارز
 هيــ تــا ژوئ هیفور یهاماه يدر ط يدولت   ن ي از مذاكرات ب  ش ي پ  يجهان  ماني طر  پ  س ینوش ي پ

 كنشــگران نظــرات اســتماع یينها جلسه ود مرحله  ن یا  در  آن،  بر  عالوه .افتی  انتشار  2018
 و  ژوئــن   در  انیــ جوپناه  و  مهــاجران  یبــرا  يجهــان  مــاني پ  دو  مــتن هرچنــد   1.دیگرد  برگزار
. شــود يهدسازمان  مراكش  كنفرانس  تا دي ماه به طول انجام 5شد، اما    یينها  2018  یجوال
 عنامــهطل يطو  بیمهاجرت در مراكش تصو يجهان ماني پ 2018دسامبر 10 در تیدر نها

A/RES/2270/73/195 دیگرد یينها 2018 دسامبر 19 مور  يعموم مجمع. 
نمــود. پــس از مقدمــه، بخــش اول بــه    ي بخش تقســ   4  به  توانيم  را  ماني پ  يكل  ساختار
 بــا دوم بخــش  ده،یگرد ن یتدو آن اساس بر نماي پ كه پردازديم یراهبرد اصول ومحورها  
مهــاجرت امــن، مــنظ  و  تحقــق یراســتا را ردهــدف  23 مــان،ي پ تعهدات و اهداف عنوان
 حیتشــر  اهــداف  ن یــ ا  یاجــرا  یبــرا  را یيراهكارها  زي نموده و بخش سوم ن  ن يي مند تعلاعده
.اســت شــدهمطــر   مــاني پ ين ي و بازب یري گي پ ير چگونگآخ بخش  در تاًینها و است كرده

 یبــرا مهــاجرت امكــان  ن ي تضــم  تــوانيم  13را با توجــه بــه پــاراگراف    ماني پ  يهدف اصل
 یبــه مــوارد 15  پــاراگرافدانســت.    متعارف  و  مندضابطهمن و  ا  یامرعنوان  افراد به  يتمام

 تيــ حاكم  ،يملــ   تيــ ، حاكميالمللــ ن ي ب  یهــایمــردم، همكار  تیــ چون حقوق بشر، محور
 عنوانبــه  داریــ اهداف سند توســعه پا  یوسه مهاجرت و اجراعادالنه در پر  يدادرسلانون و  

هــا و عوامــل تــر  كشــورها، محر  كــاهش  2.اســت نموده هاشار ماني پ یاصول راهبرد
مهاجرت متعارف، نجات جــان افــراد و كــاهش خطــرات در   یرهاي مس  به  يدسترس  ش یافزا

1. Joanna Apap, op.cit. at. 5.

2. Anne Peters, “The Global Compact for Migration: To Sign or not to Sign?”,

https:// www. ejiltalk.org/the-global-compact-for-migration-to-sign-or-not-to-sign, 

Published on November 21, (2018), last Accessed 9 February 2020, at 1. 
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ن اســتخدام امكــا لي تســه ه،يــ مهاجران به خــدمات اول  يامكان دسترس  مهاجرت،  ري طول مس
 مــن یو ا  كپارچهی  تیریلاچاق انسان، مد  دهیعادالنه و داشتن شغل شرافتمندانه، مقابله با پد

 در  لي تســه  كشورها،  داریپا  توسعه  در  مهاجران  مشاركت  یبرا  مساعد  طیشرا  جادیا  ،مرزها
اســت كــه مطــابق بــا  يازجمله اهــداف شانیكشورها به مهاجران شرافتمندانه و امن   بازگشت
 .ردي گكشورها لرار   يمورد توجه تمام ستیبايم مان،ي پ 16ف پاراگرا

مهاجرت يجهان نمایپ يحقوق تیماه. 2
 هماهنــگ  یكــردیروسازمان ملل متحد با    يتوافقنامه جهان  ن ي نخست   مهاجرت  يجهان  ماني پ

ــه نســبت ــ ن ي مهــاجرت ب مســئله ب ــ اابعــاد آن اســت.  يدر تمــام يالملل ــر مــاني پ ن ی ــا ب  یمبن
 بشــر  حقوق  و  ضي تبع  عدم  ت،ي مسئول   ي تقس  ،هادولت  تي حاكم  به  تراماح  چون  یيهاارزش

 يكلــ  منــافع به يابي دست  و یسازنهي به جهت كه دینمايم دي تأك نكته ن یا  بر  وشده    یزیرهیپا
 يتمــام انيــ م یهمكــار و مشــاركت بر يمبتن   یكردید روازمن ي ن  مهاجرت،  دهیپد  يعموم  و

 جوامــع  و  افــراد  به  نسبت  را  مهاجرت  یهاش خطرات و چال  حال  ن ي ع  در  و   ي هست   كشورها
ــورها در ــدأ یكشـ ــ ترانز ،مبـ ــد و تیـ ــورد مقصـ ــ  مـ ــرار يبررسـ ــديم لـ ــ ی 1.دهـ  از يكـ

 اســت  آن  يحقــول  تيــ مهــاجرت، ماه  يجهــان  مــاني مباحث مربــوط بــه پ  ن یزتري برانگبحث
به دول عضو ارائه نشده   بیجهت تصو  االجرا  الزم  معاهده  كی  لالب  در  ماني پ  ن یا  چراكه
 مفــاد امــا ســت؛ي ن دشــوار چندان نرم حقوقدر لالب  یسندعنوان آن به يرچند تلق است، ه

 از ش ي پــ   هــادولت  كه  است  یياالجراالزم  يعرف  مقررات  موارد،  از  یاري بس  در  آن  وحهمطر
 عنوانبــه  آن  تيــ ماه  ابتــدا  دربخــش    ن یدر ا  ن یبنابرا  اند؛رفتهیپذ  یبشر  حقوق  اسناد  در  ن یا

 مــورد  يعرفــ   الملــلن ي ب  حقــوق  توســعه  درآن    ري و ســپس تــأث  يبررســ   نرم  حقوق  از  یسند
 .ردي گيم لرار  مطالعه

 يحقــول  لحــاد  بــه  ای  كه  یيهنجارها:  از  است  عبارت  فیتعر  ن یموجزتر  در  نرم  حقوق
 از  يزانــ ي م  متضمن   ایو    انديحقول  یيهنجارها  به  شدنلیدر شرف تبد  البته  وآورند  الزامري غ

 كیــ  ينرمــ   كــهن ی. اهستند(  ياخالل)  يرحقولي غ  يالزام  ن متضماساساً    ای  بوده  يحقول  الزام
؛ كنــدينم  يآن است، تفــاوت  یيتوامح  یهايژگیو  از  متأثر  ای  يشكل  طیشرا  از  يناش  هنجار
و  یاهي آور، توصــ الزام ري غ  -1نهفته است:    يدر مفهوم حقوق نرم، سه عنصر اساس  جهي در نت 

1. Joanna Apap, op.cit. at. 2.
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آن،   كي كالســ   یتعهــد در معنــا  كی  از  يناش  یآور هنجارالزام  تي ماه  -2  ؛بودن  يجیترو
به حقــوق.   شدنلیتبد  از  ش ي حله پا در مرهنجاره  يارزش برخ  -3و    تر یمال   یاگونهبهاما  

 یاســت كــه بــرا  يو منطبــق بــر نظراتــ   دهديم  يرحقولي غ  يت ي ماه  ،عنصر اول به حقوق نرم
 يش نسب حقوق نرم از ارز  ی. عنصر دوم به برخوردارستندي لائل ن  يحقوق نرم ارزش حقول

آن بــه  شــدنلیاشاره دارد و عنصر ســوم بــر ارزش حقــوق نــرم لبــل از مرحلــه تبد  يحقول
را در  يو مالبــل حقــول ينســبتاً حقــول يحقوق سخت تمركز دارد و لذا حقوق نرم، مفهوم

 از يعمــوم مجمــع تیحما با همراه موضوع مهاجرت  خصوصدر    ري مباحث فراگ  1بردارد.
 را ســند ن یــ ا هــادولت  كــه  دارد  تي والع  ن یا  بر  داللت  خودیخودبه  مهاجرت  يجهان  ماني پ
 مــاني گرفتــه كــه پ نشــأت قتي حق  ن یامر از ا ن ی. ارندي گيم  یجد  كاماًل  نرم  حقوقعنوان  به

از  یاري بســ   حضــور  با  یامباحث و جلسات گسترده و چندمرحله  جهي نت   در  مهاجرت  يجهان
 يمحصــول بررســ »كــه آن را    انمي پ  ده   پاراگرافاست.    گرفتهشكل  يالمللن ي كنشگران ب

 ريــ فراگ  و  شــفاف  آزاد،  نــدیآرف  طــول  در  شــدهیآورجمع  اطالعــات  و  شــواهد  از  سابقهيب
 2است.  مسئله ن یا دیمؤ  داند« يم

در مجمــع   مــاني پ  بیعــدم وجــود وفــاق عــام )كنسانســوس( در تصــو  گــر،ید  یاز سو
نقطــه  توانــديهــا ماز دولت  يبعضــ   یآشــكار بــا آن از ســو  یهــاو اعــالم مخالفت  يعموم
را  یاكننــدهن يي نقــش تع تــوانيم نانــهي بخوش يبا نگاه اما د؛شو  يتلق سند    ن یا  یبرا  يضعف 
هــا كــه بــر عملكــرد دولت يراتي و تــأث یبــازنگر یهاســ ي سند بــا اســتفاده از مكان  ن یا  یبرا
ان عنوبــه  مــاني پها به  دولت  یبندیو پا  یرگذاري تأث  زاني م  باب  درنمود.    ين ي بش ي پ  گذارديم

 يمهمــ  یایــ مزا نــرم، حقوق به یبندیپا اصوالً كه گفت  توانيدر لالب حقوق نرم م  یسند
 لالب  در  يجهان  یيهاچالش   به  پرداختن   بهكه لزوم    يزمان  تیمز  ن ي اول.  دارد  هادولت  یبرا

 دهــد،يم نشــان  راهاست خود  دولت  يداخل  اراتي اخت در حوزه    اساساً  كه  باشد  يموضوعات

 یهــاپژوهش  فصــلنامه  الملــل«،نيب  حقــوق  منــابع  منظــا  در  نــرم  حقــوق  مفهوم  يابی»ارزو همكار،    زاده   بيحب  توكل.  1

.19  ص  ،(1391، )2ه شمار  شانزده ،  دوره   ،يقيتطب حقوق

2. Alessandro Bufalini, ”The Global Compact for Safe, Orderly and Regular

Migration: What is its Contribution to International Migration Law?”, Questions of 

Internatuinal Law, http:// www. qil-qdi. org/the-global-compact-for-safe-orderly-

and-regular-migration-what-is-its-contribution-to-international-migration-law/ 

Zoom -in 58, 5-24, Published on 30 April (2019), Last Accessed 10 February 2020, 

at. 10.
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بــه مســئله   یيتنهابــه  توانــدينم  یكشــور  چي هــ »كه    دینمايم  قیت تصدمهاجر  يجهان  ماني پ
 یبــرا كشــورها تي »حق حاكم 15 پاراگراف در حال  ن ي اما در ع  «؛كند  يدگي مهاجرت رس

 درحقــوق نــرم  تیــ مز ن ي . دومــ شناسديم تي را به رسم  « هاآن  يمل  مهاجرت  استي س  ن يي تع
. دهــديرا م ن ي لــوان ن یتــدودر  یریپــذهــا اجــازه انعطافدولت بــه  كــه  اســت  نهفته  يامكان
 تواننــديم  آورالزام  ري ، اسناد غدهدين منشا  يروشن به  مهاجرت  يجهان  ماني گونه كه پهمان
 دیو صالحد  اري اخت   باشند،گسترده    یراهبرد  اهداف  و  اصول  از  یتعداد  انگري آنكه ب  ضمن 
 تي رســم بــه زي ن را شانن ي لوان  باانطباق سند    زاني م  ن يي تع  وانتخاب روش اجرا    یها برادولت

تــا مواضــع و  دهــديرا مامكــان  ن یــ هــا اســوم اســناد حقــوق نــرم بــه دولت  تی. مزبشناسند
ــدینماســرعت روشــن به روز مهــ انتظــارات خــود را در مــورد موضــوعات   نــدیو از فرا ن

 يجهــان مــاني . در خصــوص پكننــد یري جلوگ  يداخل  بیه  در انعقاد و ه  تصو  ري گولت
شــفاف از   ش ي كمــاب  یریســال، تصــو  ن یچنــد  يگفت كه در ط  ن ي چن   نتوايم  زي ن  مهاجرت

 دهیــ د مهــاجران كــوچ و یيجابجــا  ي ها نسبت به تنظدولت  يق ي ق ح  لینگرش و تما  تي والع
 ينــوع  توانديم  اولات  يگاه  نرم  حقوق  يلانون  اسناد  یاجرا  و  ن یتدو  سرانجام،.  است  شده
حقوق نــرم   جادیچراكه روند ا  ؛شود  يتلق   المللن ي حقوق ب  يردولت ي غ  گرانیباز  یبرا  تیمز
 لواعــد ن یمشــاركت در تــدو یبــرا یرتري اگو فر گسترده يها امكان دسترسبه آن  توانديم

 1بدهد.  يحقول
در   توانــديم  مــاني پ  ن یــ ا  ایــ كــه آ  اســتمطــر     پرســش   ن یا  ،یيهاتیمز  ن ي در كنار چن 
داشته باشد؟  ينقش زي ن  يعرف المللن ي توسعه حقوق ب

 در.  باشــد  داشــته  يالمللــ ن ي ب  يعرفــ   حقــوق  توسعه  در  ياساس  ينقش  ندتوايم  نرم  حقوق
 يالمللــ ن ي ب  هنجــار  جــادیا  نــدیفرآدر مركــز    آورالــزام  ري غ  سند  كی  ن یوتد  و  بیتصو  والع
 یپــر كــردن خألهــا  یآور براالزامري اسناد غ  چراكه  2.دینما  فایا  را  زوري كاتال  نقش  توانديم

 زيــ ن يالمللــ ن ي ب يعرف یبه توسعه هنجارها جهي نت   در.  هستند  ياتي ح  موجود،  يالمللن ي ب  عدلوا
3.كننديم كمك

1. Ibid. at. 8.

2. Christine Chinkin, Normative Development in the International Legal System, In

Dinah Shelton, Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in 

the International Legal System, Part I )Oxford [England]: New York: Oxford

University Press, Published New 2003) at 31.

3. Anne, Peters, op. cit. at 1.
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 از یمتعــدد مــوارد در و شــدهحســاب  و  قيــ دل   كــاماًل  مــاني متن پ  یبندل جملهدر نگاه او 
 مــاني مفــاد پ  يبررســ بــا    امــا  اســت؛  كــرده  اســتفاده  ضرورتا  و  دیبا  تعهد،  چون  ياصطالحات

بــاوجود   مــاني اهــداف پ  قــت،ي ه  هســتند. در حق كه تعهدات مطروحه كاماًل مــب    ي ابیيدرم
 في توصــ   را  يقــ ي دل  الــدام  و  عملكــرد  گونــهچي ه  و  برخوردارند  يكل  فرمول  از  لاطع،  الفاد
كه در   كنديم  تالش  مهاجرت  يجهان  ماني پ  كه  استتوجه  جالب    ،مثالعنوان  . بهكنندينم

 بیــ تخر  و  يتمــاعاج  ،یالتصــاد  تحــوالت  يعن ی  مهاجرت،  در  مؤثر  عوامل  به  12پاراگراف
مهــاجران   دیــ جد  گروهاز    تیبه حما  یازي ن  چي ه  اما  باشد؛  داشته  يكاف  توجه  ست،یز  طي مح
اســت،  ش یدر حــال افــزا وستهي طور پبه هاآن تعداد شك بدون كه يمي الل راتيي از تغ يناش
 در ی»همكــار بــه تعهــد بــاب در يكلــ  يعبــارات بــهh  بنــد 21 پــاراگراف در او تنهــ  دهیــ ند

 یاگونــهبه  مــاني ، هر تعهد پوالعبه  .است  نموده  بسنده  « هاحلراه  تیتقو  و  وسعهت  ،یيشناسا
بــه   دني رســ   یبــرا  یيهــاگام  ن يــي تع  دررا بــه كشــورها    یاگســترده  اراتي اخت   تا  شده  ن یتدو

آور كــه الــزام ريــ غ يتوافق  ایآ كه است احتمال ن یا  در  مه   نكته  اما  بدهد؛اهداف مشتر   
 بیمــورد تصــو  دولــتو پنجــاه    صــدكیاز    ش ي ب  تیبا اكثر  يتوسط لطعنامه مجمع عموم

 هــاآن   ي تحكــ   بــه  ایــ   و  شــود  يالمللــ ن ي ب  يلواعد عرفــ   لي تشك  منجر به  توانديلرارگرفته، م
بــر   يلي دل  چي كه ه  است  مطلب  ن یا  دیمؤ  ماني پ  لبال  در  هادولت  یهاواكنش   د؟ینما  كمك

حقــوق مهــاجرت   نــهي زم  در  یفــور  يعرفــ   جــادیمنجــر بــه ا  توانــديم  مــاني فرض كــه پ  ن یا
 يالمللــ ن ي ب  یهنجارهــا  یورفــ   یري گشــكل  دهی، ايطور كلشود، وجود ندارد. به  يالمللن ي ب

، یهرروبــه.  اســت  تضــاد  در  نــرم  يحقــول  اســناد  يشیو آزما  یغالباً ابتكار  يژگیوبا    يعرف
 جــادیا یبــرا ياساســ  عنصــر كیــ  حدالل مهاجرت، يجهان  ماني پ  بیلطعنامه منجر به تصو

 ن یــ هرچنــد كــه ا همراه با اجماع اســت. بیه  وجود تصوآن  و  ندارد  را  یفور  رفع  یينها
عنوان بــه -هــا در لبــال آن دولت هيــ اعالم و مواضــع ســند، یمحتــوا بــه يبســتگ  اًدتعمــ   امر

بــر عملكــرد  یرگذاري اسناد در تأث ن یا یيو توانا -ها  آن  اتیاز نظر  يحاك  يحقول  يمدرك
 از يحــاكمهــاجرت   مــاني ها در ارتباط بــا پتوسط دولت  صادره  یهاهي ها دارد. اعالمدولت
 حقــوق  توســعه  بــه  كمــك  جهــت  در  مــاني پ  ن یــ ا  یياناوت  خصوص  درها  آن  خاص  اطي احت 
 جــادیا  يپــ   در»  مــاني پ  ن یــ ا  كــه  كردند  خاطرنشان  كشورها  يبرخ.  است  مهاجرت  المللن ي ب

 یهاهيــ ماعال   از  یتعــداد  كــه  رســدين بــه نظــر مي چنــ  .ست« ي ن  یدیجد  یبشر  حقوق  لواعد
از  يكــ ینوان عبــه يعرفــ  يالمللن ي از هرگونه توسعه حقوق ب  یري جلوگ  یكشورها در راستا
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 ديــ تأك  دانمــار   ندهیمثال، نماعنوان  مهاجرت صادر شده است. به  يجهان  ماني پ  یامدهاي پ
هــا چــه در لالــب دولت یبــرا یدیــ جد يالزام لانون گونهچي منجر به ه ماني پ  ن ی»ا  كهنموده  

 زيــ . انگلســتان نشــود« ينم يالمللــ ن ي ب یو چه تعهدات لرارداد  يعرف  المللن ي ب  لواعد حقوق
 يعرفــ  المللن ي حقوق ب جادیمهاجرت به دنبال ا  يجهان  ماني داشته كه پ  دي تأك  خود  هي اني ب  در
« حــق مهــاجرت»شناختن بالقوه  تي از كشورها نگران به رسم  یاري طور خاص، بسبه  .ستي ن

كردنــد كــه   دي و فرانسه تأك  ن یاشتاختن ي ل  ،يكرواس  ا،ي ب ي نام  لند،وزي ن  ،ياستون  ش،یبودند. اتر
مسلماً، ».  كندينم  جادیا  را  يحق   ن ي چن   ماني پ  ن یو ا  ندارد«   وجود  اجرتهم  یبرا  يحق   چي ه»

 ن یاديــ و بن  يازجمله كشور متبوعش، ازجمله حقوق اساسكشور    كیدر تر     حق هر فرد
1.« است یبشر

حق ورود بــه كشــور   ياحتمال  دیي تأ  ایباب انكار  وجود    دركشورها احتماالً    ن یا  هي اعالم
هــا در مــورد و عملكــرد دولت  مــاني و اســتنباط از مفــاد مــتن پ  تدلبا    ن یبنابرا  است؛  گرید

صــرفاً  و ددشوار خواهــد بــو يحق  ن ي تولد چن  یكه تالش برا افتیدر توانيآن، م  بیتصو
 نــوع  ن یــ ا  ياحتمــال  جــادیا  از  یري ها به هدف جلوگدولت  یصادره فوق از سو  یهاهي اعالم

 خچــهیصــادر شــده اســت. تار  هدنــ یآ  در  يالمللن ي عرف ب  كی  لي تشك  ندیفرآ  قیحق از طر
 يكــردن توســعه احتمــال  يهــا بــه خنثــ دولت  ش یاز گرا  يحاك  ماني پ  س ینوش ي مذاكرات پ

 بــاب  در  ژهیوبه  هادولت  یهاهي اعالم  از  یاري بساست.    يعرف  يالمللن ي ب  یاز هنجارها  يبرخ
كــه دارد. نكته مه  آن اســت  تیامر حكا ن یاهداف است، از ا اني ب یكه در راستا 16ده  ما
 چنــدباره  ديــ تأك آن اشــاره دارنــد.  یفقط به تعهدات حقوق بشركل سند و نهبه  هاهي اني ب  ن یا

نــدینما حاصــل نــاني اطم خواهنديم كه است لي دل ن یبد احتماالً خصوص ن یا در كشورها
( ی)عنصــر معنــوOpinio Juris  از يمــدركعنوان به تواندينم ماني پ به موافقشان یرأ كه
 مــاني پ بیهــا از تصــوآن تیــ حما گــریدعبارت در نظر گرفته شود. به  يعرف  ن ي لوان  ن یتدو

 يعرفــ   یهنجارهــا  جــادیا  در  كمــك  و  تــالش  یمعنــا  به  عنوانچي هبه  توانيمهاجرت را نم
ابــراز  دیــ لواعــد جد جادیود را در مورد اخ یهايها نگراندولت  ن یبنابرا  نمود؛  يتلق   دیجد

 تــوانيم تینها در 2د.ننمودن اتخاذ موجود يعرف لواعد لبال در يموضع مخالف  اما ؛كردند
در   ن یــ ا  از  ش ي پ  مان،ي از هنجارها و لواعد موجود در پ  یاري گرفت كه چون بس  جهي نت   ن ي چن 

.المللي حقوق مدني و سياسيميثاق بين12و ماده  اعالميه جهاني حقوق بشر  13 ماده   .1

2. Alessandro Bufalini, op. cit. at 18-22.
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نمــوده   دايــ پ  يرزش عرفــ و ا  مطــر   یحقــوق بشــر  یاالجراالزم  یهاهي اسناد و اعالم  شتري ب
معناست كــه هرچنــد خــود   ن یمهاجرت بد  يجهان  ماني ها در لالب پاست؛ تكرار مجدد آن

 بــدانامــر    ن یا  گرچه  ؛االجراستكشورها الزم  یآن برا  ياما مفاد عرف  ستي آور نسند الزام
 يهنجارهــا و لواعــد عرفــ   جــادیا  روند  درمهاجرت    ماني لواعد پ  گریدكه    بود  نخواهد  معنا
 ن یــ ه اداشــت كــ   دي ام  توانيم  يعرف  لواعد  لي تشك  سوابق  به  تی. با عناهستند  ري تأثيباًل  كام
 فــاینقــش خــود را ا  ،يلواعــد عرفــ   لي ها در تشكدولت  یبعد  یبر عملكردها  ري با تأث  ماني پ

 ماني پ  یبازنگر  س ي كه در مكان  یيهاتي به ظرف  یامر تا حدود  ن یا  كه  هرچند.  نمود  خواهد
 .دارد  شده،ين ي بش ي پ  خاص  وهي ش  به  رفتار  جهت در  هادولت  قیتشو یبرا

مهاجرت يجهان مانیپ در بشر حقوق دوم و اول  یهانسل گاهیجا. 3
و بــا   اعــالمان  پناهنــدگ  و  مهاجرت  ماني پ  دو  اساس  و  هیپا  را  بشر  حقوق  ور ،یوي ن  هي اعالم

 از كيــ چي در ه منــدرج  مقــررات كــه  نمــود  دي تأك  یمورد از اسناد حقوق بشر  30استناد به  
 و بشــر حقــوقهــا در خصــوص دولت  موجود  تعهدات  از  پناهندگان  ای  مهاجرت  یهاماني پ

1.رفت  نخواهد فراتر اند،رفتهیپذ  داوطلبانه آن  از  ش ي پ  كه  پناهندگان  حقوق

حقوق بشر   ن ي ها در تضمدولت  ياسي بر تعهد س  يگواه  مهاجرت  يجهان  ماني پ  بیتصو
 حقوق اسناد از  مورد  45  به   ماني پ  مبنا،  ن ي هم  بر  .استمهاجران    يعن یاز مردم    يگروه خاص

 2.است نموده  استناد یبشر
هفت  از هدف ده  سند توسعه   نداز ب  برگرفتهمهاجرت    يجهان  ماني پ  يب اصلرچوچا 
 ،منــد و مســئوالنهلاعده مــن،یمهــاجرت مــنظ ، ا لي منظور تســهاســت كــه بــه 2030 داریــ پا

1. Elspeth Guild et al., From Zero to Hero? An Analysis of the Human Rights

Protections within the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, 

IOM International Migration, Published by John Wiley & Sons Ltd, https:// 

onlinelibrary. wiley. com/ doi/ abs/ 10. 1111/imig.12609, published on 15July 

2019, Last Accessed 10 February (2020), at 5.

 يالمللــ نيب ثــاقيم بشــر، حقــوق يجهــان هيــ اعالم متحــد، ملــل منشور اصول   و  اهداف  از  مانيپ  یوامدار  به  مقدمه  در.  2

 بشــر حقــوق يالمللنيب معاهدات ریسا و ينگفره و ياجتماع ،یالتصاد حقوق يالمللنيب ثاقيم  ،ياسيس  و  يمدن  حقوق

 ی الحالي بــه كنوانســيونهاپروتكل  ،يالمللنيب  یيجزا  لواعد  مان،يپ  دوم  پاراگراف  با  ابقمط  عالوه به.  است  شده   ديتأك

ار كار و تعهدات توسعه پایــد  المللنيتغييرات الليمي، حقوق ب  يالمللنيب  لواعد،  یداربرده   ی منعهاونيپالرمو، كنوانس

ي المللــ نياز تعهــدات ب فهرســتيبــه  دیلتبــ  را  این ســندكه    گرفته  توجه لرار  مورددر تدوین آن    سازمان ملل متحد نيز

.است  نموده 
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 نمــوده ين ي بش ي پ شده،یزیربرنامه يمهاجرت یهاتاسي س ن یاجرا و تدو قیرا از طر  يالدامات
)مهاجران( همواره   گانگاني شهروندان و ب  ن ي مابيف  زیمتما  برخورد  درها  دولت  هي . توجاست

 ثــاقي م 26ماننــد مــاده   ،یمعاهــدات حقــوق بشــر  هيــ مندرج در كل  ضي است كه منع تبع  ن یا
 نــزد در ري تفســ  ن یا اگرچه كند،يرا منع نم  یبرخورد  ن ي چن   حاًیصر،  ياسي س  و  يمدن  حقوق
 منع  ضمن چراكه حقوق بشر    است؛  شده  دهي كش  چالش   به  ملل  سازمان  بشر  حقوق  ینهادها
از آنــان در مقابــل هرگونــه  و  ن ي افــراد را تضــم  یبرابــر  ،1بشــر  یابنــا  یبــرا  ضي تبع  هرگونه

محــل تولــد و...   ت،يــ مل  ،ياسي رنگ، جنس، زبان، مذهب، اعتقاد و نظر س  یبر مبنا  ضي تبع
كننــده تعهــدات كشــورها در جهــت منعكس  زيــ مهــاجرت ن يجهان  ماني پ  2.كنديم  تیحما

برابــر در نــزد لــانون و  یافــراد ،یااســت و آنــان را در هــر نقطــه  نبه حقوق مهاجرا  احترام
 3.دانديم  يبرخوردار از كرامت انسان

 يجهــان  مــاني در پ  یحقــوق بشــر  یهانســل  گــاهیجا  يبررســ   فــوق،  مــوارد  بــه  تیبا عنا
 از تیــ حما جهــت يالمللــ ن ي ب يدر همبســتگ مــاني پ  ن یرت عالوه بر آنكه نقش مؤثر امهاج
 ن یــ . در انمــود خواهــد كمــك زي ن ماني پ تي ماه ن يي تب  به سازديم روشن   را  مهاجران  قحقو

ــ  گــاهیبخــش جا ــرمه  از يبرخ ــاني در پ بشــر دوم و اول یهانســل حقــوق ن یت ــان م  يجه
.ردي گيملرار   يبررس  مورد  مهاجرت

اول حقوق بشر نسل. 1-3
چــون حــق   ين یاديــ حقــوق بن   كــه اســت  ياســ ي و س  ي، حقــوق مــدنبشر  حقوق  نسل  ن ي نخست 
. رديــ گيرا دربر م یيلضا یهاو ضمانت  تي اجتماع، امن   ان،ي ب  یآزاد  ده،ي عق   یآزاد  ات،ي ح

 مبنــای بر افترالي رفتار  هرگونه  خاص  طوربه  نژادی  تبعيض  اشكال   كليه  حذف  الملليبين  كنوانسيون  1  ماده   دوم  بند.  1

 كــه  یيهاو محــدودیت تمــایزات معاهده حاضر ناظر بــه داردمي اعالم و كندمي رد  را  شهروندی  و  تابعيت  در  تفاوت

 30شــماره  يعمــوم  هیــ شــوند نخواهــد بــود. نظرمي  لائل  سایر دول   خود و اتباع  اتباع  عالد لرارداد بين  از دول   هر یك

 حقــوق اصــوالً  كــه دارد  ديــ تأك  امــر  نیا  بر  2002شهروندان مصوب اكتبر    ريغ  هيعل  ضيبا عنوان تبع  ضيمنع تبع  تهيكم

 یهــاگروه  نيبــ  ضيتــا از تبعــ  خواهــديهــا مدولت از تــهيكم نیــ ا. رديــ گ رارل ه  توج  مورد  دیبا  افراد  همه  یبشر  نیاديبن

 .كنند  اجتناب خاص  يتيمل برابر  در ترمه   همه  از و مهاجران و  شهروندان از اع  يانسان  افرادمختلف  

2. See, for Instance, The UNHCR Report, The Right to Privacy in the Digital Age,

UN doc A/ HRC/27/37 (30 June 2014).

3. Elspeth Guild, ”The UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular

Migration: What Place for Human Rights?”, International Journal of Refugee Law, 

Vol. 30, No. 4, (2018), at 661-662.
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تنهــا مخــتص بــه شــهروندان اســت كــه اغلــب در  یاصول حقوق بشــر  ن یاز ا  يتعداد اندك
 ستیبايم  كه  بشر  حقوق  یدي كل  اصول  اني مهاست. در  آن  ياسي س  مشاركت  حقخصوص  

 از اعــ  بشــر الشــار يتمامبــه مخــتص كــه يبخش به توانيم شود تیرعا  مهاجران  مورد  در
 يدسترس  حق  و  یآزاد  حق  ات،ي ح  حق  مثل  يحقول  نمود؛  اشاره  است،  رمهاجري غ  و  مهاجر

 یحقوق غالباً بــرا ن یا از يخبرنكته مه  آن است كه اجرا و اعمال   اما  عادالنه؛  يدادرس  به
 1مهاجران متفاوت از شهروندان است.

اتیح حق. 3-1-1
 حقــوق يالمللن ي شده در اسناد ب ين ي بش ي پ حقوق گرید. است  يانسان  حق  ن یتریادي بن   اتي ح

 طیدر شــرا يحــق تــا بــدانجا اســت كــه حتــ   ن یــ ا  تيــ است. اهم  اتي متولف بر حق ح  بشر،
 حقوق  ثاقي م  4بند دوم ماده    حیتصربه  قتي حق   در.  كرد  نقض  را  آن  توانينم  زي ن  یاضطرار

 یو بقــا اتيــ ح نكــهیبــه بهانــه ا تواننديكشورها نم ،یاضطرار موارد در يحت  ياسي س  يمدن
2افراد را نقض كنند.  اتي است حق ح  دیملت در معرض تهد

 از  اتيــ ح  حق  دارديم  اعالم  اتي ح  حق  بر  دي تأك  با  ياسي س  و  يمدن  حقوق  ثاقي م  6ماده  
 كــارگران  يتمــام  حقــوق  از  تیــ حما  وني كنوانســ   9  مــاده.  است  انسان  شخص  ذاتي  حقوق
كــارگران مهــاجر و  اتيــ حــق ح كــه دارديمــ مقــرر  زيــ ن آنــان خــانواده یاعضــا و مهــاجر
 بي از آســ  یري شگي . حف  جان مهاجران و پردي لانون لرار گ  تیمورد حما  دیشان باخانواده

 ماني پمهاجرت است. هدف هشت     يجهان  ماني در پاز اهداف مطروحه    يكیها  و مرگ آن
 مهــاجران  افتن یــ   یبــرا  هماهنــگ  يالمللــ ن ي ب  یهــاشتال   ينجات جان مهاجران و سامانده»

 یهــایهمكار قیــ كه از طر  دانديها را متعهد مدولت  مان،ي است. پ  شده  اعالم  « شده  مفقود
نجــات جــان مهــاجران و  یاســتاالزم را در ر الــدامات الملل،ن ي ب حقوق  با  نطبقم  يالمللن ي ب
ــ مجروح و مــرگ از یري شــگي پ ــان تي ــ عمل لالــب در آن  تبــادل و یگــردآور ،نجــات اتي

آورنــد؛   عمــل  بــه  مهــاجران  يتمــام  جان  حف   يجمع  تي مسئول  لبول  و  اطالعات  استاندارد
هــا آن یهاارتباط با خانواده طیشرا ،شده  مفقود  ای  يمتوف  مهاجران  یيشناسا  ضمن   ن ي همچن 

1. Ibid. at 661.

 ص(، 1379، )32-31 شــماره  زمســتان، و پایيز حقولي، تحقيقات مجله  ،«ياتق ح»ح  فاطمي،  سيد  لاری  محمد  سيد.  2

150.
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 هــدفرا جهــت جســتجو و نجــات مهــاجران بــا    یيها و راهكارهاو دستورالعمل  لي را تسه
شــده در  ينــ ي بش ي پ داتيــ تمه ي. بــاوجود تمــامندینما هي مهاجران ته يزندگ حق از  تیحما

 هــادولت  ياســ ي س  منــافع  يلربــان  یمــوارد  در  ن یمهــاجر  اتيــ ح  حفــ   ،یاسناد حقوق بشــر
ــار گــرديم ــ مــرگ و  روزافــزوند. آم ــ جوپناه یهابي آس  یدر كشــورها ن یو مهــاجر انی

 يجهــان  مــاني كــه پ  رســديمنظــر  ه  بــ   هرچندمسئله است.    ن یا  دیمؤخود    ،و مقصد  تیترانز
رونــد  ري اما ســ  ؛است آورده عملامر مه  به   ن یمهاجرت تالش خود را در جهت توجه به ا

آن اســت كــه  انگريــ ب  مــان،ي پ  امضاكننده  یدر كشورها  ينامتعارف حت   ن یبرخورد با مهاجر
كــه   يتــا زمــان  رایزاست    ش ي در پ  ن یمهاجر  اتي در جهت حف  حق ح  يطوالن  اري بس  يراه
شــاهد  دیــ با هــرروزه رد،ي لرار نگ  هادولتو متعارف در دستور كار    من یمهاجرت ا  یهاهار

. ي باش  انیپناهجو  یهااردوگاه ایمهاجرت و   یرهاي و مس یدر مباد يانسان  عیفجا

آزادی حق. 2-1-3
و    ي حقــوق مــدن   ثاق يم   10،  9،  7حقوق بشر و مواد    ي جهان   ه ياعالم   9،  5  ، 3مواد    اساس بر  
ــ   ی برخوردارنــد و آزاد   ی از حــق آزاد   افــراد همــه    ، ي اســ يس  ــه    تــوان ي را نم   ی فــرد   چ يه ب

یــا    ظالمانــه   ، مجــازات یــا رفتارهــای مورد آزار و شكنجه   ا ی  سلب نمود و   ي واه   ی ها بهانه 
خــود   آزادی   از   كــه   افــراد   كليــه   بــه   نســبت   نيلــرار داد، همچنــ   یا ترذیلــي   انساني   خالف 
حفــ    را   آنــان   ذاتــي   حيثيــت   و   كرامــت   و   رفتار   احترام   و   انسانيت   با   باید   اند شده   محروم 
اســت كــه ارتبــاط    ي انســان   ات يــ ح   ارزش   از   ی ا جلــوه   ها انسان   ي شخص   ت يحف  امن . نمود 
لحــاد   بــه   افراد   ي خص ش   ت يامن  نی اد يبن  ت ياهم   به   توجه   با .  دارد   ات يح   ت يبا اهم   ي م يمستق

در   هــا دولت   ف ی وظــا   نی ر تــ مه    از   ي ك ی   همواره   دارد،   آنان   ات يح   با   كه   ي م يمستق  ارتباط 
در   بشــر كــه حقــوق    یي هــا چالش  نی تر نحــل ی از جملــه ال   1شــده اســت.   نيــيارتباط تع   نی ا 

گســترده،   بازداشــت   2، بــوده   روبــرو   ي الملل نيب   ی مرزها   از   اشخاص   عبور   با   ر ياخ   ی ها سال 
 3. است   مهاجران   از   ی ار يودسرانه بس و خ   ي والن ط 

 ســال  عمــومي، حقــوق پــژوهش فصــلنامه  ،«هاانســان  فردی  امنيت  حف   در  هادولت  وظيفه  بررسي»  رهامي،  اهلل. رو 1

 .188، ص(1393)  ،42  شماره  پانزده ،

2. UN General Assembly Resolution, 63/184 Protection of Migrants, 63rd sees,

March 2009. 

3. Justin Gest et al., “Protecting and Benchmarking Migrants’ Rights: An Analysis

of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, https:// 
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بــه  شــونديم خــود متبــوع كشــور وارد  كــه  يشــهروندان  معمــوالً  ،یحق آزادبا توجه به
در   ایــ صورت ارتكــاب جــرم و    درو تنها    رندي گيتحت بازداشت لرار نم  ،يمهاجرت  لیدال

 گــرید  یســو  از  ؛اســت بازداشــت شــوند  ممكــن   يبهداشت عمــوم  نهي در زم  یيموارد استثنا
، شــونديبازداشــت م یحــدودنام مــدت به و  خودسرانهصورت  به  موارد  اغلب  دراجران  مه
بر كنترل ورود   يخود مبن   يت ي حاكم  تي صالح  هي با توج  الدامات را غالباً  دست  ن یا اهلتدو

 1.دهنديو خروج از مرزها صورت م
ق حــ  تیــ رعا  یدر راســتا  مهــاجرت   يجهان  ماني شده در پاز آنجا كه زبان بكار گرفته  

را  ســند  ن یــ ا اســت،  يالمللــ ن ي ب  یو اســتانداردها  ن ي سازگار با لــوان  و  یفرد  تي و امن   یآزاد
 نمــوده يحقــول یهادســت سوءاســتفاده ن یــ دادن به ا انیلدرتمند جهت پا  یبه ابزار  لیتبد

از  نــاني ها به حصول اطمدهنده تعهد دولتطور خاص نشانبه  سند  ن یا  29پاراگراف    .است
 نــدیفرا  اســاس  بــر  دیبا  و  است  « حلراه  ن ی»آخروالع  به  مهاجران داشتامر است كه باز  ن یا

 ن یــ كــه ا  دارديمــ   اعــالم  مؤكــداً  مــاني . پرديــ گخودســرانه صــورت    ريــ و غ  يلانون  يدادرس
انجــام و توســط  یفــرد یهــايابیبر اساس لانون، ضرورت، تناســب و ارز»  دیها بابازداشت

در كجــا و چــه  آنكــه تن در نظــر گــرف بــدون  « زمــان ممكــن   ن یترمقامات مجاز و در كوتاه
 در  ياتيــ ادب  ن ي چنــ   از. اســتفاده  ردیپــذ  صــورت  افتــد،يم  اتفــاق  مهاجرت  پروسه  از  یادوره

 بــه جهــت كــه يكســان یبــرا واضــح،صــورت به  ي مفــاه و اصــول از لي لب  ن یا  اني ب  و ماني پ
 همبارز  و  تالشها  سال  مهاجران  يشخص  تي امن   و  یآزاد  حق  از  تیحما  و  شناختن   تي رسم
كه اســتفاده از  رسانديم را امي پ ن یا زي ها نو به دولت دیآيموهبت به شمار م  ياند نوعكرده

 يرلــانوني غ  يبازدارنــده، عملــ   يعنوان الــدامبــه  ایــ لدم و    ن ي حربه بازداشت مهاجران در اول
 زي ن  ماني پمطروحه در    گرید  تعهدسه    حال  ن ي در ع  ااست، ام  يامر دستاورد بزرگ  ن یاست. ا

 .دینما كمك  مهاجران یفرد  تي امن  و  یآزاد از  هادولت  تیحما جیترو به  اندتويم
 هســتند  مهــاجران  بازداشت  یبرا  یيهان یگزیجا  گسترش  و  جیترو  به  متعهدها  دولت  -اول 
 ؛(29a پاراگراف)
 دادن به بازداشــت كودكــان مهــاجر هســتند انیطور خاص متعهد به پابه  زي ها ندولت  -دوم 
؛(29hپاراگراف)

onlinelibrary. wiley. com/ doi/ abs/ 10.1111/imig.12635?af=R, published on 13 

November (2019), Last Accessed 10 February 2020, at 4.

1. Elspeth Guild, op. cit. at 662.
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 هایتاران در برابر بــدرفمهاجر  از  محافظت  تي اهم  از  محك   و  لاطع  ياتي ادب  با  ماني پ  -سوم 
 رابطه  در  تعهد  ن یآخر  ن ی. ادینمايم  صحبتها  بازداشتگاه  بر  نظارت  و  بازداشت  دوراندر  
 و رفتــار و شكنجه منع حقازجمله  یبشر ياساس حقوق  ریسا  ازمتأثر    مهاجران،  بازداشت  با

 داده  یجــا  ددل خــو  در  را  آن  يبه عبــارت  و  است  زي رآمي تحق   ای  يرانساني غ  ه،ظالمان  مجازات
 است.
 تيــ حفاظــت از امن  ن ي شــامل تضــم دیــ الــدامات دولــت با دارديمــ  اني ب f 29  راگرافاپ

 ،یيغــذا  مــواد  به  يدسترس  امكان  حقوق،عنوان حدالل  مهاجران باشد و به  يروانو    يكیزي ف
اســكان مناســب   ن ي همچنــ   و  ياطالعــات  ،يانســان  یهــاكمك  ،يبهداشــت   ياساس  یهامرالبت

در خصــوص  كــهمســل  اســت  1شــود. گرفتــهدرنظــر  حقوق بشر  يالمللن ي ب  ن ي مطابق با لوان
 تأمــل نكتــهامــا   ؛ي ســت ي روبرو ن يلانون خأل با   يو احترام به كرامت انسان  یحق آزاد  تیرعا
 ن یكه مقصــد مهــاجر یياز كشورها یاري مقررات و لواعد است. در بس  ن یا  یاجرا  ز،ي برانگ

 تي از صــالح يرا جزئــ  مرا ن یا هادولت ن ی. اغلب ا ي هست  ن یهستند، شاهد بازداشت مهاجر
جــدا از   یآنــان امــر  یو معتقدند كه نقض حــق آزاد  داننديمخود    يت ي و اصول حاكم  يمل

.دینما روبرو  مشكل با را ماني پ  یاجرا توانديم امر  ن یا  كهاست   یتعهدات حقوق بشر

دادرسي عادالنه با مرتبط وققح. 3-1-3
بـيشتر در چارچوب   ،اخراج مهاجران  خصوصدر    ژهیوبهحقوق مربوط به آیين دادرسي،   

 حقوق بشری در ارتباط با شـــيوه  است چراكه هنجارهای  طر   لابلحقوق مدني و سياسي  
در   جرانمـــها  حضــور  مخالفــت بــا  .اســت  دادرسي مــرتبط  بيشتر به آیين   ،اخـراج مهاجران

 2شود.  غيرمجازكشـور مـيزبان ممكن است منجر به اخراج جمعي مهاجران اع  از مجاز یا  
 گــرید  ن یبنــابرا  ؛ود اخراج نمــودخ  متبوع  كشور  از  توانينم  را  شهروندانكه  با توجه به آن

 بــراعمــال  لابــل    فقــط  حفاظت  ن یا  فلذا،.  ستي ن  اخراج  روندها در  به محافظت از آن  یازي ن
.است  انمهاجر

1. Justin Gest et al. op. cit. at 4-5.

 شــماره  زمستان، ،یالتصاد _ ياسيس  اطالعات  مجله  معاصر«،  جهان  در  مهاجران  نیاديبن  بشر  حقوقسرفراز، »  دي. فرش2

.119  ص  ،(1394)  ،302
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و  فیوظا يامتم رندهي به لانون كه لزوماً دربرگ  افراد  يحق دسترس  ،ماني پ  23پاراگراف
اگــر  يحتــ  شناســد؛يم تي است را به رســم يحقولنظام   كیشده توسط  ارائه    یهاتیحما

 یامــدهاي مســتلزم پ يحقــ  ن ي چنــ  یينشده باشد. شناساشناخته  يلانون یعنوان شهروندفرد به
 دیــ با هــادولت نكهیشده است، ازجمله امهاجرت منعكس  يجهان  ماني است كه در پ  يمهم

 نــاني اطم  ن ي صــادر كننــد و همچنــ   يو استفاده از حقوق لــانون  یمندبهره  یبرااسناد الزم را  
مهــاجر و ارائــه   ن یها لادر به ثبت والدت والــداحوال آنثبت    یهاكه سامانه  ندینماحاصل  
حــق در اســناد   ن یاكود  هستند.    تیشناختن هو  تي به رسم  یبرا  يمدرك  ایتولد    يگواه

زمــان طور ه حــق بــه  ن یا  یيشناسا  1رفته است.ارگلر  دي مورد تأك  زي ن  یگرید  یحقوق بشر
مــورد توجــه   يبــه دادرســ   يهمچون حق دسترســ   يحقوق و تعهدات اصل  گریبا د  توانديم

حاصــل كننــد كــه   نــاني تا اطم  دانديها را متعهد مدولت  ،ماني پ  23gپاراگراف  2.ردي گلرار  
 للبــولابــل    یهانهیمستقل با هز  يبه مشاوران حقول  يكاف  يمهاجران از مساعدت و دسترس

 يدسترســ  يجیتدر شرفتي با پ حال  ن ي برخوردارند. درع  یادار  ای  یيلضا  يدادرس  خالل  در
در هرگونــه از   تیو اعــالم شــكا  يحقــول  یهاعادالنه، گســترش مســاعدت  يحق دادرسبه

و  هــادولت. رديــ مــورد لحــاد لــرار گ ستیبايمهاجران م تي ربوط به وضعم يمراحل لانون
 مســائل خصــوصدر  ليــ از وك یمشــاوره و برخــوردار  امكــان  لــزوم  بر  يمللالن ي ب  ینهادها
 یمبنــا بر يجمع و خودسرانه اخراج تي ممنوع  ن یاند. عالوه بر اكرده  دي تأك  یيو جنا  يمدن

 شده است.منعكس  ماني پ 37و 23یهاپاراگراف در  يالمللن ي ب  لواعد
 و یفــرد يابیارز» ازمندي ن ندیفرآ ن یكه ا داردياعالم م 27cپاراگراف   در  مؤكداً  ماني پ

هــا توافــق دولت  ن،یبنــابرا  ؛اســت  یمــرز  یهاياز بازرســ   يعنوان بخشــ بــه  مصاحبه«   پروسه
از حــق  تواننــديم صــال یتوســط مقامــات ذ  یفرد  يابیكردند كه مهاجران تنها پس از ارز

ق باشند و بازگشت مهاجران فالد حــ  برخوردار  یگریماندن در للمرو كشور د  یبرا  ينونلا
 بــا و صــال یذ مراجــع توســط یمورد يابیپس از ارز  گر،یدر للمرو كشور د  يالامت لانون

بــا   وصــورت امــن و شــرافتمندانه  به  مقصد،  و  مبدأ  یكشورها  ن ي ب  يمقتض  و  مؤثر  یهمكار

 كــارگران از تیــ حما  ونيكنوانســ   20ماده   كود ،  حقوق  ونيكنوانس  7  ماده   ،ياسيس  و  يمدن  حقوق  ثاقيم  24  ماده .  1

 .شانیهاخانواده مهاجر و 

بنــد  18و  1 بند 17 مواد ،ینژاد ضيتبع اشكال  هيكل عرف  ونيكنوانس5ماده  ،ياسيس  و  يمدن  حقوق  ثاقيم  16و14  . ماده 2

 .شانیهاخانواده  و مهاجر رگرانكا از  تیحما  ونيكنوانس  1
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بــا امكــان توســل   و  یبشــر  حقــوق  تعهــدات  گــرید  و  يمقتضــ   یهاضــمانت  كامــل  تیرعا
 37پــاراگراف  در  مــاني پ،  تیــ . در نهاگرفــت  خواهــد  صــورت  يحقول  یهاجبران  يتمامبه
افــراد توســط   يرلــانوني الامــت غ  ایــ ورود    به  نسبت   یكه هرگونه اعمال تحر  كنديم  دي تأك

 گــرید  تعهــدات  و  ندیفرآ  با  منطبق  كاماًل  و  زي آمضي تبعري متناسب، عادالنه، غ»  دیها بادولت
را   یــياز مجازات جزا  فادهاست   ،. لواعد حقوق بشرباشد«   المللن ي بر اساس حقوق ب  هادولت

كــه  دارديارسال مــ   هادولت  هرا ب  غامي پ  ن یو ا  كندينم  دیي تأ  يرلانوني الامت غ  ایورود    یبرا
 تیــ احم  آنــان  از  و  گرفتــهلــرار    تیــ اولو  درحقوق مهــاجران    ،یيهايدادرس  ن ي در چن   دیبا

ر مهــاجرت د يجهــان مــاني بــا پ نــهي زم ن یــ در ا یمقــررات حقــوق بشــر  گرید  بي . ترككنند
عنوان كشــورها بــه  یكــه از ســو  یتعــداد افــراد  زانيــ شــدت در مبه  توانديرا، مصورت اج

را    تمهاجر  يجهان  ماني پ  بي ترت  ن یبدكند.    جادیا  ريي ، تغشونديمهاجر نامتعارف شناخته م
 يمند  و مطابق با ضوابط لانونلاعده  یبرخورد  از  ناني جهت اطملدرتمند      یتوان سند  يم

در  يمشــاوره حقــول افــتیدرو    محاك به    ين دسترسزها دانست كه امكابا مهاجران در مر
و بــا در  دینما يم ين ي ب ش ي پ رامنجر به اخراج شود   توانديكه م  ياز مراحل  دادرس  كیهر

 انیــ پا  و  يمي تصم  ن ي چن   به  اعتراض  ای  افن ي نظر گرفتن  امكان حف  هرگونه درخواست است 
 یراه را بــرا  يرلــانوني غ  الامــت  ایــ زات ورود  جــام  یبــرا  یفــري ن كي انلو  از  استفاده  به  دادن
 1.آورديفراه  معادالنه مهاجران    يدادرسو   یحق آزاد از  تیحما

بشر حقوق دوم نسل. 3-2
از حقــوق  يبرخــ . اســت يفرهنگــ  و ياجتمــاع ،ینســل دوم حقــوق بشــر، حقــوق التصــاد

 ن یــ ازش در  و آمــو  يكار، سطح مناسب زنــدگ  ،ياجتماع  ن ي مانند تأم  يو اجتماع  یالتصاد
هستند كه از نظــر  ينسل از جمله حقول ن یدر ا شده یبندلواعد طبقه 2.ردي گيم  یگروه جا
و   يآن بــه لحــاد فلســف   یياما شناسا  آمدند؛  دیزمان با لواعد نسل اول پد، ه یگذارلانون

1. Justin Gest et al. op. cit. at 7.

فــرد حـــق  هــر بــرای ای دارد كــهالمللي حقوق التصادی، اجتمــاعي و فرهنگــي دامنــه اجرایــي گســترده . مـيثاق بـين2

كــارگری   هاییهحاداتـــ  (؛ حـــق ایجـــاد7(؛ حق شرایط كاری منصفانه و مطلــوب )مــاده  6كار )ماده  بـرخورداری از  

مســتمر شــرایط  و بهبــود و اســتاندارد (؛ حق برخورداری از زندگي شامل غـذا، لبـاس، مسكن در سطح مناسب8)ماده 

.كند( را تضمين مي11زندگي )ماده 
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، اجتمــاعي الـتصادی المللي حـقوقمـيثاق بـين  1است.  ياسي و س  يحقوق مدن  پس از  ینظر
 ،و سياســي  مــدني  حقــوق  هنگي در مـقایسه بـــا اعالميــه جهــاني حقــوق بشــر و ميثــاقو فر

حقــوق  علــت آن اســت كــه 2.آورديمــ  عمــل بــه مهــاجرانپشتيباني كمتری از بيگانگان و 
كه منابع موجــود  ابدیيمو بـه مـيزاني تحقق    جیتدربه  تواندميثاق مي  ن یادر    شده  گنجانده
ماده  2شرط عدم تبعيض این مـيثاق )بـند   و(  2  مـاده  1  ند)بـدهد  اجازه مي  موردنظركشور  

 يجهان  ماني پ  يبررس  با  اما  ؛كندتبعيض بر مـبنای مـليت یا تابعيت را منع نمي  صراحتبه(  2
 .است شده  پرداخته یترجامع نگاه با  حقوق  از دست  ن یا  به  كه  افتیدر  توانيم  مهاجرت

کار حق. 1-2-3
برابــری شـــرایط و  و اســت  شــده  مطــر حقوق بشر    يالمللن ي ام بار در نظاز حق ك  تیحما

مهاجران غيرمجاز، هنجاری است كه كمترین ميزان   یبرا  يحت شـيوه استخدام نيروی كار،  
 ،ل بســياری از كارفرمایــان بــه ایــن منظــوردارد. گرچــه در عمــ   وجود  مجادله در مورد آن

 اســـتاندارد  دستمزد و شرایط كاری زیر  هاآنبه    كنند كهرا استخدام مي  رمجازي غمهاجران  
های كــارگری نســبت بــه بســياری از عضویت در اتحادیه حق بهدهـند. حقوق مربوط   ارائه

 تي رســم  بــه  وجــود،  ن یــ ابــا    3تری پشــتيباني شــده اســت.حقوق استخدامي به شكل مطمئن 
 یدرهــا  پشــت  هكــ   ســتهامدت  اشــتغال،  و  كــار  نظــام  در  مهــاجران  از  تیــ حما  و  شناختن 

 نــر . اســت مانــده يبــال آن یديــ كل یمحتــوا مــورد  در  گســترده  يلانون  اجماع  به  يابي دست 
 یاز حقــوق همــه كــارگران مهــاجر و اعضــا تیــ حما يالمللــ ن ي ب  وني كنوانس  ن یي پا  بیوتص

كــه مهــاجران،  كنــديم ديــ مهــاجرت تأك مــاني . پدامــر باشــ  ن یانگر انش دیها شاخانواده آن
هــا عملكــرد دولت یامر به ارتقا  ن یو ا  ندبرخوردار  يحق   ن ي از چن   ،انتشي نظر از وضعصرف
 ان،يــ م  ن یــ ا  در.  كنــديكمــك م  اســتموجــود    يالمللــ ن ي ب  ن ي لوان  با  مطابق  كه  نهي زم  ن یدر ا
 است: لیها موارد ذتعهدات دولت  ن یترمه 

( 1383)تهــران: انتشــارات گــنج دانــش، نهــ  و يســ   چــاپ  ،يالمللــ نيب  بشــر  حقوق  یديكل   يمفاه  ان،یذاكر  یمهد.  1

.219ص

2. Ryszard Cholewinski, Migrants Workers in International Human Rights Law

Their Protection in Countries of Employment (USA: Oxford University Press, 

1997) (Discussing Permont v. France Judgment of 27 April 1995, 15773/89, 

15774/89, Ser. A, No. 314-A, (1995), at 56.

3. Ibid. at 290.
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ی هــا ت ی حما   و   ا ی مزا   حقوق، از    ی لرارداد   ا ی و    روزمزد كارگران مهاجر    ی رخوردار ب *  
دستمزد برابــر،    مطلوب،   و   عادالنه   ی كار   ط ی حق شرا   جمله   از كاركنان    گر ی د با    ان كس ی 

ســطح   ن ی تر ي عــال   و   ن ی بــاالتر   بــه   ي دسترســ   ز، ي آم صلح   ی ها انجمن   و اجتماعات    ی آزاد 
ــ   و   ي جسمان   سالمت   استاندارد  ــ ا   كــه   ي روان ی ها ســ  ي مكان   ی ر ي بكــارگ   ق یــ طر   از   امــر   ن ی

ابــد ی ي م   تحقــق   ی كــارگر   ی ها ه یــ اتحاد   در   ت ی عضــو   و   ي اجتمــاع   ی گفتگــو   و   ي ت ی حما 
 (. 22i)پاراگراف  
 ســالمت  ســطح  ن یتريعال  و  ن یباالتربه    يحقوق مانند دسترس  ن یاز ا  یاري بس  كهي* در حال

 قیتصــد  شــود،يم  اعمال  مهاجر  كارگرانفقط  نه  و  مهاجران  همه  مورد  در  يروان  و  يجسم
 اعمــال  تيــ ابلاجران لهمه مهــ   یاز حقوق كار برا  يمهم  في ط  ن ي چن   نكهیا  بر  يمبن ها  دولت
 كــه  دانــديم  متعهــدهــا را  دولت  مهــاجرت،  مــاني پ  ب،ي ترت  ن یدمه  است. ب  يشرفت ي پ  دارد،

 نــاني اطم  ن یــ ا  تــاآورنــد  بــه عمل  مهــاجران  اســتخدام  یهاوهي شــ   اصال   یبرا  الزم  الدامات
 طیشــرااجرا كه دربردارنــده  لابل    یلرارداد  ای  يشغل  شنهاداتي پ  مهاجران،  كه  شود  حاصل

 را  كــار  مدت  طول  و  طیشرا  و  انیكارفرما  ريي تغ  امكان  مهاجران  به  و  بوده  اشتغال  طابضو  و
 (.22g,h پاراگراف)  كننديم  افتیدر  دهديم

 اشــتغال  هنــ ي زم  در  را  ياساســ   یهــاتیحما  از  یتعــداد  مهــاجرت  يجهان  ماني پ  ن،یبنابرا
و  وســتهي ر پطوبــه دیــ باهــا كه بــر اســاس آن دولت  دینمايم   ي را ترس  یاندازچش   و  مطر 

ــتی ــاجران در دن كنواخ ــام مه ــوق تم ــ از حق ــت ك یاي ــار محافظ ــران ك ــد و ب ــه ین  لي تس
 شــغل و كــار بــه مهــاجران يابي دســت  از نــاني اطم و ياخاللــ   و  عادالنــه  استخدام  یهااستي س

ــرافتمندانه ــ طر از ش ــعتو قی ــهه موافقتس ــار یهانام ــه  یتج ــه ودوجانب ــه منطق  یاچندجانب
1.ندینما  شتال   كار یروي ن  یيجاجابه

. حق آموزش2-2-3
گزارش سازمان ملــل،   ها ببن .  است  یبشر  حقوق  ن یترو مه   ن یتریيابتدا  يكیحق آموزش  

شــكل به آموزش مناسب با م يدر امكان دسترس اي سراسر دن  مهاجر  هاوني لي م  از  یيباال  شمار
 يومكه مخــتص مــردم بــ   يدولت   یهاكشورها، مهاجران از آموزش  يروبرو هستند. در برخ

ادغــام   یهــاراه  ن یاز بهتــر  يكــ یاست كه آموزش،    يدر حال  ن یو ا  ستندي است، برخوردار ن

1. Justin Gest et al., op. cit. at 5.
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مــورد  زيــ مهــاجرت ن يجهــان ماني پ16 هدف در مسئله ن یا. است دیدر جامعه جد  ن یمهاجر
كامــل  رشیپــذ امكــانجوامع و مهــاجران و  یتوانمندساز یبرالرار گرفته است كه    دي تأك

 رندهیمهاجران و جوامع پذ  یهامهارت  یبر رو  ستیبايم  ياعانسجام اجتم  ش یداي آنان و پ
ــا ــعه و ارتق ــب توس ــگ در لال ــان و فرهن ــوزه زب ــ  یدر ح ــادالت آموزش ــا و دوره ،يتب ه

 افــراد. اســتحقاق  ردیذپــ   صورت  یگذارهیسرما  ،يو ادغام مدن  یاو حرفه  يفن   یهاكارگاه
 بــه 1لــرار دارد. یوق بشرمعاهدات متعدد حق  تیتحت حما ،به آموزش يابي دست   در  يانسان
ــ دل ــ محور لي ــدا تی ــوزش ابت ــا یيآم ــد و  امكــان دركــود   یيدر توان ــكوفارش  و یيش

 اســت، دشــوار حــق ن یانكار ا یلبول برا  و لابل  يمنطق   هي حقوق، توج  گریاز د  یبرخوردار
 كنتــرل بــه مربــوط یهاالــدام بــه را آمــوزش  بــه  يدسترســ   انكــار  هــاولتد  از  يبرخ  گرچه

 اسناد  در  زي ن  یاحرفه  و  يعال  متوسطه،  آموزش  به  يدسترس.  انددانسته  بطمرت  خود  مهاجرت
 يلي تحصــ   مقــاطع  ن یــ ا  در  نكــهیلرارگرفتــه اســت امــا امكــان ا  يبررســ   مــورد  یبشر  حقوق

 تيــ اهم در  ضــمن   مهاجرت  يجهان  انمي پ  2است.  شتري ب  ،مواجه شوند  ضي مهاجران با تبع
مهــاجران بــه  يدسترســ  مــان،ي اســت. پ دهي شیخصوص اند ن یرا در ا  يداتي تمه  موضوع،  ن یا

برابــر و جــامع بــه كودكــان و جوانــان مهــاجر و   ت،يــ ف ي ارائه آموزش بــا ك  يخدمات اساس
 نظــام تيــ ظرف ش یافــزا قیــ را از طر رالعممــادام یري ادگیــ  ها به فرصــتآن  يدسترس  لي تسه
 لي تحصــ   ،يدر دوران كــودك  شــرفتهي به امكانــات پ  يضي تبع  ري غ  يدسترس  لي تسه  ،يموزشآ

 ينظام رســمكــه بــه يكودكــان یبــرا يررســمي آمــوزش غ یهادر مدرســه، برنامــه يمرســ 
و آموزش زبــان و   یاو حرفه  يكار، آموزش فن   ن ي و در ح  يندارند، آموزش شغل  يدسترس
 در  راتالش كمــك كننــد    ن یبه ا  تواننديم  كه  ينفعانیذ  يبا تمام  یهمكار  تیتقو  ن ي همچن 

را در  ن یآمــوزش مهــاجر ،توجه به بحث 32 گرافپارا در و نموده ين ي بش ي پ  31  پاراگراف

پروتكــل 2 مــاده  كود ، حقوق ونيكنوانس 28المللي حقوق التصادی، اجتماعي و فرهنگي، ماده ميثاق بين  13. ماده 1

حقــوق  يالمللــ نيب نو يســ كنوان 30مــاده  ن،یاديــ بن یهــایاز حقــوق بشــر و آزاد تیــ حما یياروپــا ونينســ كنوا  1شماره 

 يجهــان هياعالم 12ماده  ،یيكایآمر  یهامنشور سازمان دولت  47، ماده (1990آنها )  خانواده   یكارگران مهاجر و اعضا

 ،یق بشــر در للمــرو حقــوق التصــادحقــو   یيكــایآمر  ونيبــه كنوانســ   يپروتكــل الحــال   13بشر، ماده   فيحقوق و تكال

 ثــاقيم 13مــاده  بــه یادیــ ز شــباهت مقــرره  نیــ ا)  1988نــوامبر  14  ور ( مــ )پروتكل سان سالوادور  يو فرهنگ  ياجتماع

منشــور  17( و ماده دارد آموزش به حق هركس كه دارد ديتأك 13ماده 1بند دارد، يفرهنگ ،ياجتماع ،یحقوق التصاد

 ها.حقوق بشر و ملت یيقایآفر

 .144ص(  1394  ،مجد  اتشارانت تهران:)  المللنيب حقوق  نظام در مهاجران بشر حقوق سرفراز،  فرشيد .2
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توســعه و   ومهــاجران در حــوزه زبــان و فرهنــگ    یهامهارت  یرو  بر  یگذارهیسرمالالب  
 ،يو ادغام مــدن یاو حرفه يفن  یهاها و كارگاههمتا، دوره -همتا يتبادالت آموزش  یارتقا
ر داده است.لرا دنظرمو امن باشند  رندهیپذ  كهیطورمدارس به  طي سطح مح  یارتقا

از سالمت و حق داشتن مسکن یبرخوردار حق. 3-2-3
 یبرخــوردار حــق از يفرهنگ و ياجتماع ،یالتصاد حقوق به مربوط يعموم و  یعاد  اسناد
در   رســديبــه نظــر م  امــا  آورند؛يمبه عمل    تیحما  اتباع  یبرا  سالمت  و  مناسب  مسكن   از
مهــاجران همچــون مهــاجران   از  یاتهدســ   الالــل  ایــ ساختن مهــاجران    يحاضر مستثن   طیشرا
 ضي مربوط به عدم تبع  یهااسناد با در نظر داشتن مقرره  ن یاز شمول ا  يردائمي و غ  رمجازي غ

 ء جــز زرمجــاي مهــاجران غ ،بــه مســكن مناســب يباشد. دروالع در مورد دسترسن  هي لابل توج
مثال خلع  یخشن )برا  یياجرا  یهاافراد هستند و ممكن است در معرض الدام  ن یترمحروم

همچــون   يحقوق مطلــق و نامشــروط  يحت   یدر موارد  كهیطوربه  رندي ( لرار گزي لهرآم  دی
از آن  يآســانبه یكــي از حـــقولي كــه  1د.شــونقــض    زيــ ن  شــانيجسم  تي و امن   يحق زندگ
 ، بـــخشيحــق از خدمات بهداشتي و ســالمت اســت. ایــن   شود حق برخورداریتخلف مي

مهــاجران  ژهیوبــهي همراه با منزلــت اســت؛ امــا مهــاجران و اسـاسي از حـقوق بشر و زندگ
شــوند. رو مياولات در بـرخورداری از مـرالبت پزشكي با مشــكالتي روبــه  بيشتر  غيرمجاز
به رسـميت شـــناخته اســـت، فــراوان   كه لوانين داخلي این حق را  مواردی  در  ياین امر حت 
 2شود.دیده مي

 بــه مهــاجران يدسترســ  امكــان  جــادیا  را  خــود  ه پــانزد  هــدف  مهــاجرت  يجهان  ماني پ
 يبهداشــت  یازهــاي لحــاد ننســبت بــه   31e. در پاراگراف  است  نموده  ن يي تع  ياساس  خدمات
 ارائــه  تيــ رفظ  ش یافــزا  قیــ طر  از  يمحلــ   و  يمل  يدرمان  یهابرنامه  و  هااستي س  در  مهاجران
و  ينــع ارتبــاط، كــاهش موازي آمضي تبع ري غ و صرفهبه خدمات  به  يدسترس  لي تسه  خدمات،

1. Joan Fitzpatrick, et al., “The Human Rights of Migrants”, University of

Washington Conference on International Legal Norms and Migration Geneva, 23-

25 May 2002 published at: http:// citeseerx. ist. psu. edu/ viewdoc/ download; 

jsessionid= C8E9A845 A6E35 D7C647DDABC3216221F? doi=10.1.1.532. 5340 

&rep= rep1& type=pdf, Last Accessed 10 February 2020, at1-18. 

2. Kristina Touzenis et al., ”The Human Rights of Migrants”, Editorial

Introduction, In the Tights of Migrants, International Journal on Multicultural 

Societies (ijms) Vol. 11, No. 1, (2009), at 16.
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ــ  یمنظور ارتقــادر ارائــه خــدمات بــه يآمــوزش كاركنــان درمــان و  يســطح ســالمت روان
 یو اصول راهنما  هاتیاولو  لحاد  با  آن  تحققنموده كه    دي مهاجران و جوامع تأك  يجسمان

.ردیپذيسالمت پناهندگان و مهاجران صورت م  یارتقا  نهي در زمبهداشت    يسازمان جهان
و توجه به لــزوم   نشده  مطر   ماني پ  ن ین مهاجران در ابحث حق مسك  ذكر است كه  انیشا 

پــاراگراف   كیــ تنها در    زي ن  ن یسالمت مهاجر  تي به وضع  يدگي به بهداشت و رس  يدسترس
 ن ي بهداشــت و درمــان و تــأم یهااســتي توجــه بــه س آنكــه بــه تیــ عنا باشده است. ه  خالص

 یهــایدر بازنگر ســتیبايمهــ  م ن یــ ا ؛برخوردار است يخاص تي از اهم  ن یمسكن مهاجر
.ردي مدنظر لرار گ ماني پ  يآت

مهاجرت يجهان مانیمثبت و بالقوه پ یهاجنبه. 4
ن ی تــر از مه    ي كــ ی كه    ي جهان   ی ا ده ی عنوان پد را به   ي الملل ن ي بحث مهاجرت ب   سند   ن ی ا 

د یــ نما ي م   ق ی و تصــد   دهــد ي مورد توجه لرار م   ، عصر حاضر است   ي تماع موضوعات اج 
ــ . ا شــد با   الشــمول عــام   ی كرد ی رو   با   همراه   د ی با   كه برخورد با آن  ــ   مــان ي پ   ن ی ســند   ن ي اول

ــ با   دارد   اعتقــاد است كــه    ي الملل ن ي ب  جــاد ی و همــراه بــا ا   1یــي گرا چندجانبــه   ق یــ از طر   د ی
ــ ا   ی و در راســتا و مشتر  به مسئله مهاجرت پرداخت    ي جمع   ی ها واكنش  مهــ  بــه    ن ی

مهــاجرت را در  ختلــف رونــد  و مراحــل م   كند ي م   نگاه   ا ی پو   ی ا عنوان مقوله مهاجرت به 
بــه   ی چندبعــد   ي دگاه ی د    اتخاذ   با   مهاجرت   ي جهان   مان ي پ   اساس   ن ي . بر هم رد ي گ ي نظر م 
بــه   ي دسترســ   بهداشــت،   كار، مثال  عنوان  )به   مهاجرت   ده ی پد   مختلف   ی ها جنبه   ي بررس 

. در پردازد ي م (  مهاجران   ي اجتماع   ي زندگ   و   ي ارسال   وجوه   حقوق،   ده، خانوا   خدمات، 
مان ي پ   ن ی غالب است، ا   ي ضد مهاجرت   ی ها و گفتمان   ها است ي س    كه   شدن   ي جهان   دوران 

بــه   ورود   خواســتار   كــه   ي مهــاجران   به   نسبت    معقول   و   مناسب   رفتار   ی برخوردار   حق   از 
به مورد احترام    در   مان ي پ   ن ی ا   وده شال   ي عبارت   به .  كند ي م   استقبال   هستند،   گر ی د   ی كشور 

و   عزت   كه   سزاوارند ها  آن   كه   ت ي لع وا   ن ی ا   ان ي ب   و هاست  آن   حقوق   ت ی مهاجران و رعا 
ــ ا .  شــود   شــناخته   ت ي رســم   بــه   ي ط ی شــرا   و   ت يــ مولع   هر   در   احترامشان  ار ي بســ   ی ا نكتــه   ن ی

ي لــانون   نفــوذ   و   ي اســ ي س   تعهد   مستلزم   آن،   ی اجرا   و   عمل چراكه    است   ي مهم   و   ی د ي كل 
از   استفاده   ش ی افزا   جهت   در   ي عامل   مهاجران،   ه ي عل   خصمانه   ی ها است ي س   و   . جنگ است 

1. Multilateralism.
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هــاجرت  م   مفهــوم   یي شناسا   اما   1. است   مهاجران   به   نسبت   ظالمانه   ی رفتارها   ا ی   و   شكنجه 
هســتند،    ي اجتمــاع   ی شــهروند   حــق منزلــت كامــل و    ی موجب آن مهــاجران دارا كه به 

ز يــ رآم ي تحق   ا یــ   ي رانســان ي غ   ت ی اذ   و   آزار   از   ی ر ي جلوگ   روند   ل ي تسه   موجب  ممكن است 
ــاجر  ــ شــود   ن ی مه ــداد   حــال   ن ي . درع ــان ي از اهــداف ذكــر شــده در پ   ی تع ــ   م ــر   ي مبتن ب

ی گذار ه ی ســرما   به   را   كشورها مثال    عنوان به   ؛ است   مهاجرت   زان ي م   كاهش   ی ها است ي س 
كــه    ی تار ســاخ   عوامل   و   نامطلوب   ی ها محر    رساندن   حدالل   به   جهت   یي ها برنامه   در 

كــه    یي ها . برنامــه د یــ نما ي م   ق ی تشــو   كنــد، ي خــود م   ی شــورها مردم را وادار به تــر  ك 
ی ، توانمندســاز یي آب و هوا   رات يي تغ   ر ي دن تأث ه حدالل رسان بردن فقر، ب   ن ي باهدف از ب 

امكان .  شوند اجرا    ست ی با ي م   لانون   ت ي حاكم   و   یي غذا   ت ي دختران و بهبود آموزش، امن 
جهــت كــاهش    ي اصــل   لــدامات ا   از   ي ك ی   ز ي ن ها  تر حواله ارزان   و   تر من ی ا   تر، ع ی سر   انتقال 

ی بــرا   ي ، رشــد بزرگــ ند فرســت ي كه مهاجران به خانه خــود م   ي نر  مهاجرت است. پول 
2. شود ي م   ي تلق   كشورها   دار ی توسعه پا 

 مهاجرت يجهان مانیپ یهاو نقص هاتیمحدود. 5
اجرا و نظــارت   یرا برا  يق ي دل  یهاشاخص  و  هادستورالعمل  مهاجرت  يجهان  ماني پ  هرچند

 يدر خصــوص برخــ  زيــ ن يابهامات  حال  ن ي در ع ، امادهديروند مهاجرت ارائه م  شرفتي بر پ
 اشاره نمود: لیبه موارد ذ  توانيازجمله م داردآن وجود     ي اهاز مف 
 كنــديم  دي مهاجرت متعارف و نامتعارف تأك  اني م  زیدر عنوان خود بر تما  ماني پ  ن یا  * اوالً
 مــاني پ ن یــ ا يعبــارت بــه اســت مهــاجران از هدســت  دو حقوق در تفاوت   انگریامر نما  ن یكه ا
از آنــان ارائــه   يفــ یاما تعر  كند؛ينم  رد  را  تیهويب  و  نامتعارف  ،يرلانوني غ   مهاجران  وجود

.دهدينم
ســند  ن یــ در ا 4مندلاعده ري و مهاجرت غ  3مندلاعده  مهاجرت چون  يمي مفاه  اني ب  در  اً،ي * ثان

 ،يت یهو  مدار   به  مستند  و  يلانون  جرتمها  اصوالًچراكه    است  رفتهیپذ  صورت  ياشتباهات

1. Fabio Perocco, op. cit. at 129.

2. Joanna Apap, op. cit. at 4.

3. Regular.

4. Irregular.



( 1399) انزمست|  69شماره | 22 دوره| پژوهش حقوق عمومي | 174

 یبــرا يمنطق  لي دل رو ن ي هم ازو    شوديران ممهاج  از  كامل  محافظت  به  منجر  خودیخودبه
.است نشده مطر   هستند، یگرید  يت یحما  چارچوب  ازمندي ن آنان چرا  آنكه

 عنوانبه  ،يرلانوني غ  مهاجرت  دهیپد  خود  هتوجه ب  ستیبايموضوع مه  م  دیشا  ن یبنابرا
 یاهاســتي و س  یســاختار  یالتصــاد  یهــابحران  و  يجهــان  قي عم  یهاینابرابر  به  كه  يعامل

. بــاوجود بوديم  شود،يبخش از جهان منجر م  ن یكننده در برابر مهاجران در چندسركوب
و مقابلــه بــا   یري شــگي پ  ت،یــ اولو  كیــ عنوان  بــه  ماني پ  باره،ن یها در اتعهد نسبتاً مبه  دولت
 یكشــورها  از  فلــذاخــود لــرار داده اســت.    كــار  دستورامتعارف را در  مهاجرت نامنظ  و ن

 و  خــاص  ياســ ي س  اهــداف  ن یتــدو  و  مهــاجرت  يلــانون  یهاراه   ي تبل  به  كه  خواهديم  عضو
 تقابــل هنگــام بــه ،هــادولت يعمل هیروشاهد بود كه در   تواني. مبپردازند  مناسب  الدامات

 ن یامر در مخالفــت چنــد ن یدارد و ا یبرتر يبر دوم يو حقوق بشر، اول یمنافع التصاد  ن ي ب
مشــهود اســت.  مــاني پ س ینوش ي از پضوعات  از مو  يحذف برخ  در  یيو اروپا  يغرب  كشور

 علــت گر،یكــدی بــهها خانواده وستن ي باز پ  لي دل  به  مهاجرت  امكان  بحث  حذف  مثالطور  به
 بــه  منجــر  توانــديم  كــه  بود  مهاجران  شهیر  به  توجهموضوع،    ن یها در حذف ااصرار دولت

 نــوع  ریپــذطافانع  رييــ تغامكان   ن ي همچن شود.    رندهیكشور پذ  ياجتماع  طیشرا  در  يراتيي تغ
در  ژهیوبــه مهــاجرت تي وضــع شــديم موجــب آنكــه ليــ دل بــه مــاني پ س ینــوش ي پ از زایــ و

 بــر  عــالوه .دیــ گرد  حــذف  باشد،  برخوردار  یكمتر  ودي ل  و  تیمحدود  از  مهاجر  كارگران
 .است  انداخته لل   از زي ن  را گرید  مه  موضوع دو  اجرتمه  يجهان ماني پ  ،موارد  ن یا

ــأث توجــه اول، ــه ت ــاجرت یهااســتي س ري ب ــا يمه ــ  یالتصــاد رشــد شــاخص ب ــعه. يمل  توس
 كــاركرد، ن یــ ا یمبنــا بر و است كار بازار ازي ن از يتابع اغلب  ،یریپذمهاجرت  یهااستي س
 .گذارديم  ري تأث مهاجران و  مهاجرت طیشرا بر

ازجملــه:  شــمال، بــه  جنــوب از يكنــون یهــامهاجرت یساختار عوامل  به  توجه  عدم  دوم،
 و يجنــوب یكــایآمر و اي آســ  در یكشــاورز شــدن زهي مكان و یسازيصنعت  ،يجهان  ینابرابر
ــا،یآفر ــده ق ــه ،يخــارج یهايب ــ تجد و یســازيخصوص یهابرنام  ،یســاختار التصــاد دی

 دوم هــدف درگرچــه . اســتیز  طي محــ   بیتخر  و  يمحل  یهایري درگ  و  يداخل  یهاجنگ
 عوامــل وهــا ر مح از دســته  آن  كاســتن   بــه  نســبت  ســتیبايم  كــه  اســت  آمده  ماني پ  ن یا

 ن ي درعــ   امــا  شــود؛  پرداختــه  كنــد،يم  خودمبدأ    كشور  تر   به  وادار  را  افراد  كه  یساختار
 نشــده  گرفتــه  یجــد  شــوند،يم  طیشرا  شدن  حادتر  موجب  كه  يلیدال  ،يكافاندازه  به  حال
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 و يجهــان هیســرما ،يجهــان كــار  بــازار  دیبا  يجهان  يمهاجرت  استي س  كی  ن يي تب   ی. برااست
 یارهــاي مع بــه تیــ عنا بــا تنهــا يجهان ياست ي س  ارائه.  شود  گرفته  نظر  در  جرتمها  قي عم  علل
 در .نباشــد  اتي والع  با  منطبق  االصوليعل  كه  دهد  ارائه  كنندهجي گ  یریتصو  توانديم  يذهن 
 كنتــرل  درهــا  دولت  بــه  تقــدمو دادن حــق    ماني پ  ن یر اآوالزام  يلانون  لدرت  فقدان  ت،ینها
 في تضــع  یبــرا  يتالشــ   چي هــ تنها  نــه  مــاني پ  كــه  دارد  ن یــ ا  بــر  داللت  يمهاجرت  یهااستي س

 تيــ امن  و كنتــرل همچون كشورها منافع عطف نقطهبلكه با توجه به  كندينم يمل  تي حاكم
 یهاه نمــود كــه جنبــهمشــاهد  توانياصل، م  در.  است  يمل  تي حاكم  یبرتر  تداوم  دنبال  به

 در شــده اني ب حقوق سطح یاگونهاست و به نشده اني ب متن  در  ن یمهاجر  حقوق  از   يمختلف 
 هیــ اتحاد  مهــاجرت  يفعلــ   یهابخشــنامه  دراعطــا شــده    حقــوق  ســطح  از  ترن یي پا  كاماًل  متن 
 1.استاروپا   هیاتحاد  از  خارج  مهاجران  به یياروپا

 یریگجهینت
 ن یتريطــوالن  از  يكــ ی  ش یداي پ  به  منجر  جهان  نقاط  از  یاري بس  در  یري درگ  و  آشوبوجود  
 يفراوان  تعداد  شدن  آواره  نهي زم  كه  يطیشرا.  است  شده  بشر  خیتار  يط  در  كوچ،  یهادوره
 را  انــهي خاورم  و  یمركــز  یكــایآمر  ك،یــ مكز  چــون  ينقــاط  در  كودكان  و  مردان  زنان،  از

 يعموم  رفاه  و  سالمت  باب  در  یاندهیافز  یهاحال آنان را با چالش   ن ي و درع  آورده  فراه 
 تیمتحده و اروپــا هــدا االتیا یمرزها یسوبه را  هاآن  ري مس  الجرم  كه  نموده  مواجه  خود

تــوان   یاســت كــه بــه رشــد التصــاد  يامروز جامعه جهــان  تي والعمهاجرت    دهیپد.  كنديم
 ن ي و درعــ   كنــديم  كیو جوامع گوناگون را به ه  نزد داده را كاهش   های، نابرابردهديم

 يلــانون  یاگونــهبه  مهــاجران  تیهست. اكثر  زي ن  يانسان  عیو فجا  ياسي س  یهامنبع تنش   حال
تــا بــه  اندازنــديخود را به خطــر م يزندگ دي اند  و ناام يت ي اما الل كنند؛يو كار م  يزندگ
 مــاني پ  2.شونديرو مبا سوء رفتار و سوءظن روبه  زي كه در آنجا ن  رفته  ترشرفتهي پ  یيهاركشو
 مهــاجرت،  تي را جهــت بهبــود نظــارت بــر وضــع  يتــوجه  مهــاجرت فرصــت لابــل  يجهان
ســه  مهــاجران در توســعه  تیــ و تقو يمهاجرت یهاجنبش   با  مرتبط  یهاچالش   به  ن اخت پرد

1. Fabio Perocco, op. cit. at 129-130.

2. António Guterres, op. cit. at 1.

https://www.un.org/sg/en/section/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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ــ پا ــه م داری ــ  كنــديمو تــالش  دهــديكشــورها ارائ ــ ن دو ن ي ب ــ ی ياجتمــاع یروي ــافع  يعن من
 1عادل برلرار كند.حقوق و منافع مهاجران ت و يمل  یهادولت
در  يالمللــ ن ي ب ريــ فراگ توافــق ن ي عنوان نخســت ســند بــه ن یــ ا يبررســ  در هاافتــهی جملــه از

ــا عنا ــ خصــوص مهــاجرت و ب ــه  تی ــأثب ــ و مقصــد و ترانز مبــدأ یآن در كشــورها ري ت  تی
 رامــوني غلــط پ یپنــدارهاهاست تا بــا دولت یبرا یياستثنا يفراه  آوردن فرصت  ،مهاجرت
همــه  یبــودن مهــاجرت بــرا  ديــ درباره چگونه مف   يمشترك  دگاهید  و  كرده  مبارزه  مهاجران

 2.ندك جادیها املت
 ديــ امر تأك ن یموجود برخورد با مهاجران است و بر ا  یهاهیرو  اصال   يپ  در  ماني پ  ن یا
 يرلــانوني غ  یمبــاد  قیــ كــه از طر  یافــراد  وها با مهاجران نامتعارف  دولت  برخورد  كهدارد  

موجــود در  یمنطبــق بــا اســتانداردها  ســتیبايم  نــد،ینمايم  رهاشــوالدام به مهــاجرت از ك
 دانــديها را متعهد مموجود دولت يالمللن ي ب ن ي لوان یو بر مبنا  3باشد  یمقررات حقوق بشر

 تیــ حما يالمللــ ن ي ب یهــامرز رد هــاآنكه از حقوق همه مهاجران، فار  از علــت حركــت 
ــ  عنوانبــه مهــاجرت يجهــان مــاني هــدف از پ يبــه عبــارت د.نــ كن   مشــتر  چــارچوب كی

مهــاجرت اســت كــه هــ    نــهي به  تیریمناســب جهــت مــد  طیفراه  آوردن شــرا  ،یهمكار
را   يالمللــ ن ي ب  یهــایو هــ  همكار  كنديم  ن ي مهاجران را تضم  یبرا  يحدالل  یاستانداردها

 قیعضــو را تشــو  یهــادولت  حــال  ن ي درعــ   4.دینما  لي مهاجرت را تسه  یهادر مورد چالش 
و  انیــ پناهجو ن یاديــ خود حقــوق بن  يمهاجرت یهااستي سدر    راتيي با اعمال تغكه    دینمايم

و امكانــات  طیشناسند و شرا تي در خصوص نسل دوم حقوق بشر به رسم  ژهیوبه  ن یمهاجر
 یآورنــد و از ســو  فــراه   مقصدشان در جوامع  رشیآنان و پذ  يالزم را جهت رشد و تعال

 یباب محتوا  درمهاجرت افراد را كاهش دهند.    نهي زم  داریاهداف توسعه پا  یبا اجرا  گرید
بــه تكــرار و  عمــدتاًچــرا كــه   ستي ن  يآن انقالب  یواحت م  كه  نمود  اذعان  دیبا  ،سند  یهنجار
ــازگو ــ  یيب ــ اصــول و لواعــد بن  يمجــدد برخ ــلن ي بحقــوق  ن یادي ــ  المل ــرارداد يعرف  یو ل

1. Joanna Apap, op. cit. at 2.

2. António Guterres, op. cit. at 1.

3. Elspeth, Guild et al., at 6.

4. Thomas Gammeltoft-Hansen et al., “What is a Compact? Migrants’ Rights and

State Responsibilities Regarding the Design of the UN Global Compact for Safe, 

Orderly and Regular Migration”, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and 

Humantrian Law, https:// papers. ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3051027, 

Posted: 11 Oct 2017, last Accessed 10. February 2020, at 11.
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و بــه  ســتي ن قي بطلبد دلرا  یاژهیوها رفتار دولت  یسند به آن اندازه كه برا  متن .  پردازديم
 مــاني پ  ن یــ ها با ادولت  برخورد  گریاستفاده نموده است. نكته مه  د  يكل  ياز الفاظ  يعبارت
و   ش یاتــر  ا،ي اســترال  كــا،یمهاجرت همچــون آمر  روند  در  رگذاري تأث  اري بس  یهادولت  ؛است

 ن یــ ا بــر يســع زيــ ن مــاني از پ كننــدهتیحماهــا مخالفــت نمودنــد و دولت  ماني پ  ن یبا ا  اي تالیا
شــدن   ياز امكان عرفــ   سند را كاسته و  ن یا  ري تأثخود دامنه توسعه و    یهاهي اني بتا با    اندداشته

 مــاني پ یاز حقــوق بشــر مفهــوم و هســته مركــز تیحما كهيحالدر   1.ندینما  یري آن جلوگ
 تــوانيم  یق بشــرحقــو  دگاهیــ د  از  حــال  ن ي عــ   در، امــا  دهديم  لي مهاجرت را تشك  يجهان
 یهاتي حساســ كنترل و رفــع    یدر تالش برا  ماني پ  ن ی. اافتی  ماني پ  ن یدر ا  زي ن  یيهايكاست 
 رنــدي گيم ش ي هــا در پــ كه دولت یيهاوهي شاز الدامات و  ینسبت به تعداد  هاتدول  ياسي س

 شــوديمپناهندگان موجــب آن    یریپذبي آسامر با توجه به    ن ینموده است. ا  شهي سكوت پ
در معــرض خطــر تخلفــات و »و    « مند شوندخود بهرهاز حقوق بشر    مؤثر  طوربهنتوانند  »كه  

 درمهــاجران    ریپذبي آســ   طیمهاجرت نسبت بــه شــرا  يانجه  ماني پ  .رند« ي سو استفاده لرارگ
 طیشــرا ن یــ ا ایــ آ نكــهیا بــهبــدون توجــه  كنديم شهي الامت آنان مدارا پ طیسفر و شرا  طول
از  2اســت. به مهاجران یبشرانفعال در ارائه الزامات حقوق    ایو    هاستدولتاز الدام    يناش
 یســازوكارها ا،يــ ر دنسراســ در  یيجوپنــاهمهــاجرت و  تي وضــعبــه   تیــ بــا عنا  گرید  یسو
 بــاوجوداســت.    دهیــ نگرد  ينــ ي بش ي پ  مــاني پ  بیو تصو  وستن ي جهت پ  هادولت  كنندهقیتشو

لزوم دخالت آنــان   ن،یمهاجر  تي در خصوص وضع  نهادمردم  یهاسازماننقش    يگستردگ
 ن یــ ا ي. بــا تمــامگرفــتيممــدنظر لــرار    ســتیبايم  مــاني پ  یرت بر اجــرانظا  يدر چگونگ
، مشــكل اصــلي یاسناد حقوق بشر ریسا و ماني پ ن یا در هايكاست   برخي  باوجود  و  اوصاف

نـــبود مـــقررات  ،التصادی و اجـتماعي ضعيف مولعيت مهاجران دارای  ژهیوبهمـهاجران و  
هــا و نـــاتواني عـــملي دولت  یهایگذارســتاي سمـــوجود شــامل    یهاتي والعبلكه    ؛نيست
كنــد. حقــوق بشــر نقش را در این زمينــه ایفــا مي  ترین بيش  ،حقوقدر مطالبه و احقاق    هاآن

های حقوق طبيعــي امــروزه وارد لـــلمرو از اندیشه  برآمده  آرمـاني  حـقوق  عنوانبههرچند  
و منــافع سياســي   هاتي والعوجود    علت  به  حـقوق موضوعه شـده، امـا در بـسياری از موارد

 در عمــل بــا مشــكل شــورهااخــل كدر د هــاگروههــا و برخــي احــزاب و و التصادی دولت

1. Alessandro Bufalini, op. cit. at 23.

2. Elspeth Guild et al., op. cit. at 7.
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داوطلبانــه  یوجود دارد كه با گــذر زمــان و اجــرا  دي ام  ن یا  یهررو  به  1بوده اسـت.  روروبه
ر د  ن یمهــاجر  تي در وضــع  يمثبتــ   راتييــ ها شــاهد تغدولت  یمهاجرت از سو  يجهان  ماني پ

. ي سراسر جهان باش

 تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.

منابع

هاکتاب

ــرفراز، - ــ رف ســ ــوق د،ي شــ ــر حقــ ــاجران بشــ ــام در مهــ ــوق نظــ ــلن ي ب حقــ  الملــ

 (.1394 مجد،  انتشارات:  تهران)

ــ ذاكر- ــد ان،یـ ــاه ،یمهـ ــ كل  ي مفـ ــر ب یديـ ــوق بشـ ــ ن ي حقـ ــاپ ،يالمللـ ــ  چـ  يسـ

(.1383دانش،  گنج  انتشارات:  تهران)  نه  و

هامقاله 

مفهـــوم حقــــوق  يابیــــ »ارز صـــالح، محمــــد عطـــار،و  توكــــل زاده،بيـــ حب -

ــوق ــابع حقـ ــام منـ ــرم در نظـ ــل«،ن ي ب نـ ــلنامه پژوهش  الملـ ــافصـ ــوق یهـ  حقـ

 (.1391) ،2 شماره  شانزده ، دوره  ،يق ي تطب 

ــام- ــ » اهلل،رو  ،يرهــ ــهي وظ يبررســ ــادولت فــ ــ  در هــ ــ امن  حفــ ــردی تيــ  فــ

ــان ــلنامه ها«،انسـ ــژوهش  فصـ ــوق پـ ــوم حقـ ــال ،يعمـ ــانزده ، سـ ــ  پـ  مارهشـ

42، (1393.) 

ــ  یلــــار- ــ  ،يفــــاطم دي ســ  قــــاتي تحق  مجلــــه ،« اتيــــ ح حــــق» محمــــد، دي ســ

(.1379) ،32-31  شماره  زمستان، و زیي پا  ،يحقول

.134  ص  ن،هما  (،1394) سرفراز،فرشيد  . 1
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 معاصــــر«، جهــــان در مهــــاجران ن یاديــــ بن  بشــــر »حقــــوق د،ي فرشــــ  ســــرفراز،-

ــه ــات مجلــ ــ ي س اطالعــ ــاد _ ياســ ــتان ،یالتصــ ــماره ،1394 زمســ  ،302 شــ

(1394.) 
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