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مقدمه
امروزه بال بر  271ميليون نفر در سراسر جهان ،در مكاني خارج از كشور محل تولد خــود
زندگي ميكنند و انتظار ميرود این رل به دالیل متعددی از جمله عــدم تعــادل جمعيتـي،
افزایش ارتباطــات ،نابرابریهــای فزاینــده التصــادی و اجتمــاعي و تغييـرات آب و هــوایي
افزایش یابد .آنتونيو گوترش ،دبير كل سازمان ملل متحد ،مــدیریت مهــاجرت را یكـي از
بزرگترین چالشهای همكاری بينالمللي زمان ما ميداند.

1

علت این امر را ميتوان در تغييـرات ژئــوپليتيكي یافــت كــه در ســطح جهــان در حــال
ولوع است .موج عظي حركت پناهجویان و مهاجران به دليل ســطح بيســابقه جابجــایي و
آوارگي در سراسر دنيا بــا رنجهــا و آالم انســاني همــراه اســت كــه ضــمن ایجــاد تــأثيرات
اجتماعي -التصادی و پيامدهای سياسي پيچيده بر جوامع ميزبان ميتواند سرمنشأ تغييـرات
بسياری در زیرساختهای كشورهای مبدأ و مقصد شود .موج حركــت مهــاجرین بهســوی
اتحادیه اروپا از سال  2014همراه با تحوالت خاورميانه آغاز شد و در سال  2015بــه نقطــه
اوج و در ط ـي ســالهای  2016تــا  2017بــه وضــعيت بحران ـي خــود رس ـيد .بــر اســاس
گزارشهای كميساریای عالي پناهندگان ســازمان ملــل 2و ســازمان بينالمللـي مهــاجرت،3
موج جابهجایي انساني در سطح جهان هرگز تا بــه ایـن ميـزان بــاال نبــوده اســت .در همـين
راستا نياز به یك واكنش هماهنگ و مؤثر با توجه به مقوله حساسي چــون ســن و جنسـيت
مهاجرین ضروری به نظر ميرسد .باوجود آنكه مهاجرت ،فرصتها و فواید بيشــماری را
برای مهاجران ،جوامع مبدأ و ميزبان فراه مـيآورد امــا اگــر از طــرق نامتعــارف صــورت
گيرد و مقررات و شرایط حاك بر آن روشــن و آشــكار نباشــد ،ميتوانــد بــه چالشهــایي
همچون عدم ظرفيت پذیرش ،نبود پشــتيباني كــافي از مهــاجران در كشــورهای ميزبــان بــه
علت غفلت از تخمين ورود غيرمنتظره آنان و مرگ مهاجران در سفرهای خطرنا منجــر
شود .هرچند لزوم مهاجرت فار از تمامي ویژگيهایش برای بسياری از كشورهای جهان
یـك مقولــه اساسـي اســت .بــر اســاس گــزارش برنامــه توســعه ســازمان ملــل متحــد ،4اگــر
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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كشورهای توسعهیافته ،الدام به در پيش گرفتن سناریوی مهــاجرت صــفر نماینــد؛ تــا ســال
 ،2025تنها دو كشور نيوزیلند و ایرلند از نر رشد مثبت جمعيت در ســن كــار برخــوردار
خواهند بود و بالي كشورها یا با كاهش شدید رشــد جمعيـت روبــرو ميشــوند و یـا ماننــد
استراليا ،فرانسه و ایاالت متحده ميبایست در انتظار ركود نر رشد جمعيت خــود باشــند.
یك ـي از راههــای مقابلــه بــا ای ـن بحــران ،گشــودن مبــادی لــانوني مهــاجرت و جــایگزیني
جریانهای مهاجرتي نامنظ و نامتعارف با مجاری لانوني است كه البته تحقــق آن نيازمنــد
راهحلي جهاني است.
بر همين اساس در  19سپتامبر  ،2016در جریـان هفتــادویكمين جلســه مجمــع عمــومي
سازمان ملل ،اعالميه نيویور  1در خصــوص رسـيدگي بــه بحــث مهــاجرین و پناهجویـان
صادر گردید كه طي آن مجمع عمومي خواستار همكاریهای بيشــتر بينالمللـي دولتهــا
در زمينه مدیریت مسئله مهاجرت شد .بر مبنای این اعالميه ،كارگروهي تشكيل تا الدام به
تــدوین دو ســند در زمينــه مهــاجرت و پنــاهجویي نمای ـد و در ادامــه بــا تــالش كنشــگران
بينالمللي ،2پيمان جهاني مهاجرت 3در 10دسامبر  2018طي كنفرانسي در مراكش ،توسط
4

اكثر كشورهای عضو سازمان ملل به تصویب رسيد.
تردید كشورهای جهان در خصوص این پيمان چنــدین برابــر دیگــر اســناد بينالمللـي
است .برخي از دولتها معتقدنــد كــه پيمــان ميتوانــد بــا محــدود نمــودن حاكميـت ملـي
دولتها ،منجر به شـيوع مهاجرتهــای كنتــرل نشــده شــود .در ميـان دولتهــای مخــالف
ميتوان به كشــورهایي چــون لهســتان ،جمهــوری چــك ،مجارســتان ،اســلواكي ،اتــریش،
بلغارستان ،ایاالت متحده ،استراليا ،اسرائيل ،ایتاليا ،سوئيس ،بلژیك و برزیـل اشــاره نمــود.
این دولتها كــه در حــال حاضــر جــزء ســردمداران سياســتهای جلــوگيری از مهــاجرت
هستند ،معتقدند كه سياستهای مهاجرتي ميبایست تنها در صالحيت انحصاری كشــورها
1. New York Declaration for Refugees and Migrants.
 .2در تدوین پيمان جهاني مهاجرت ،دولتها و سازمانهای بينالمللي همچــون ســازمان جهــاني مهــاجرت ،نهادهــا و
سازمانهای مردمنهاد و اندیشمندان حوزه مهاجرت نقش داشتهاند.
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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باشد و در توجيه مخالفت خود اعالم ميدارند كه رفتار یكسان با همــه مهــاجران (لــانوني،
غيرلانوني) از منافع والعي مهاجران محافظت نميكند .درعينحال پيمان جهــاني مهــاجرت
موجب بروز انتقاداتي از سوی چپگرایان نيز شده ،چراكه آنان این پيمان را فرصتي برای
نئوليبرالهای سرمایهدار ميدانند تا با سوءاستفاده از مفاد آن ،خواستار بسته شــدن مرزهــا و
تولف مهاجرت شوند .در این ميان حاميان پيمان ،مزایای متعــدد رشــد التصــادی و توســعه
اجتماعي ناشي از مهاجرت سازمانیافته را مورد تأكيد لرار داده و بيـان ميدارنــد كــه ایـن
پيمان عليرغ غيرالزامآور بودن ،در پي به رسميت شــناختن حقــوق مهــاجران بينالمللـي
بهوسيله لوانين و استانداردهای حقوق بشری اســت و ميخواهــد همكاریهــای بينالمللـي
ميان بازیگران اصلي موضوع مهاجرت را با پذیرش این والعيت كه هـيچ دولتـي بــهتنهایي
نميتواند مسئله مهاجرت را حل كند و تأكيد بر حف حاكميت دولتها و تعهداتشــان در
1

چارچوب لوانين بينالمللي ،توسعه دهد.
متاسفانه ایران بهعنوان كشوری كه مبدأ ترانزیـت و مقصــد مهــاجرت اســت تنهــا طـي
اعالميهای كلي و بدون واكاوی دليق با وجود امضای پيمان ،حاضر بــه پــذیرش هيچگونــه
تعهدی خارج از مقررات ملي و داخلي خود نسبت به مهاجران نگردید .بدینجهت ،لــزوم
بررسي پيمان دركشور ما بــهعنوان نخســتين ســندی كــه بــهطور جــامع بــه مقولــه مهــاجرت
ميپردازد از اهميت شایان توجهي برخوردار است.
از همينرو در بند اول این مقاله به پيشينه تاریخي سير روند تصویب ســند و چگــونگي
ساختار كلي آن پرداخته و در بند دوم به پاسخ این پرســش پرداختــه ميشــود كــه ماهيـت
حقولي این پيمان چيست و چــه تــأثيری در لواعــد عرفـي حقــوق بينالملــل دارد؟ در بنــد
سوم ،جایگاه لواعد نسلهای اول و دوم حقوق بشری را در این پيمان مــورد بررسـي لــرار
داده و در بند آخر ضمن بيان جنبههای مثبت و بالقوه پيمان ،به محدودیتهــا و نقصهــای
آن پرداخته ميشود .با عنایت به آنكه از تصویب این پيمان مدتزمان زیـادی نميگــذرد،
بررسي دليق و علمي نســبت بــه آن در داخــل كشــور صــورت نپذیرفتــه و تنهــا تعــدادی از
پژوهشگران حوزه حقوق مهــاجرت در غــرب ،نظریـاتي را در خصــوص مفــاد آن مطــر

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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نمودهاند فلذا با استفاده از اسناد و منابع حقوق بشری در حوزه مهاجرت بــه روش تحليلـي
توصيفي به بررسي این پيمان خواهي پرداخت.

 .1تاریاچه و ساختار کلي پیمان جهاني مهاجرت
مجمع عمومي سازمان ملل در 19سپتامبر  ،2016بــرای اولـين بــار در جلســهای عمــومي بــا
حضور مقامات عاليرتبه كشورها ،مسئله سيل عظي پناهندگان و مهاجران را مــورد توجــه
لــرار داد .ایـن نشســت بــا تصــویب اعالميـه نيویـور بــا موضــوع رسـيدگي بــه وضــعيت
پناهندگان و مهاجران بهوالع نقطه آغازین فرایندی از مذاكرات بين دولتي باهدف تــدوین
پيماني جهاني برای مهاجرت بود كه در نهایـت بــا تصــویب لطعنامــه 19دســامبر  2018بــه
پای ـان رس ـيد .بنــا بــه خواســته مجمــع عمــومي ملــل متحــد در لطعنامــه A/RES/71/280
مذاكراتي آغاز شد كه دربرگيرنده دستورالعملها و برنامههایي با هدف تشریح فرآیندها،
ســازوكارها و ابتكــارات مــرتبط در زمينــه مهــاجرت و در راســتای بينالمللــي نمــودن
سياستهای مهاجرتي بود؛ پيمان جهاني مهاجرت بر اساس تعهدات مقرر شده در اعالميـه
نيویور

و توافقات پس از آن در سه مرحلــه مــورد تــدوین لــرار گرفــت .مرحلــه اول از

آوریل تا نوامبر  2017با هدف تمركز بر مشاوره و همفكری ميان دولتها؛ در ایـن مــدت
دولتها طي شش نشست موضوعي غيررسمي فرصت پيدا كردنـد تــا نظــرات خــود را در
مورد تدوین پيماني جهاني برای مهاجرت ایمن ،مــنظ و لاعدهمنــد ارائــه و جلســاتي را بــا
هدف تسهيل مهاجرت در نيویور  ،ژنــو و ویـن برگــزار نماینــد .در چــارچوب اجــالس
هفتاد و دومين مجمع عمومي ملل متحد با موضــوع تــالش بــرای صــلح و احيـای زنــدگي
برای همه در یك سياره پایدار ،1كميساریای عالي پناهنــدگان ســازمان ملــل متحــد و دفتــر
نماینده ویژه سازمان ملل در امور مهاجرت بينالمللي 2ميزبان رویدادی در سالگرد اعالميه
نيویور

در20سپتامبر  2017بودند كه در طي آن ضمن ارائه اسناد مربوط بــه سـير رونــد

مذاكرات ،نهادهایي چون مجمع جهاني مهاجرت و توسعه 3و سازمان جهاني مهاجرت نيـز
بــه بي ـان دی ـدگاههای خــود بپردازنــد و ســایر ســازوكارها و ابتكارهــای مــرتبط در زمينــه
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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مهاجرت را به اشترا

گذارند .عالوه بر این ،دو جلسه جهت اســتماع نظــرات كنشــگران

مختلف در این مرحله برگزار شد .در مرحله دوم تدوین پيمان كه از نوامبر  2017تا ژانویه
 2018به طول انجاميد ،ضمن بررسـي رایزنيهــای صــورت گرفتــه مرحلــه اول ،بــه تحليـل
نتــایج جلســات نشســتهای مقــدماتي كنشــگران در 4تــا 6دســامبر  2017در مكزیــك
اختصاص یافت .همچنين گزارشي از دبير كل در خصوص چگــونگي سـير رونــد تــدوین
پيشنویس پيمان و مذاكرات بيندولتي در این دوره منتشر گردید .در مرحله نهایي ،ضمن
ارزیابي مقدماتي و برآورد الدامات صــورت گرفتــه و پيگيـری گزارشهــای متعالــب آن،
پيشنویس طر پيمان جهاني پيش از مذاكرات بين دولتي در طي ماههای فوریه تــا ژوئيـه
 2018انتشار یافت .عالوه بر آن ،در این مرحله دو جلسه نهایي اســتماع نظــرات كنشــگران
برگزار گردید 1.هرچنــد مــتن دو پيمــان جهــاني بــرای مهــاجران و پناهجویـان در ژوئــن و
جوالی  2018نهایي شد ،اما  5ماه به طول انجاميد تا كنفرانس مراكش سازماندهي شــود.
در نهایت در 10دسامبر  2018پيمان جهاني مهاجرت در مراكش تصویب و طي لطعنامــه
 A/RES/2270/73/195مجمع عمومي مور  19دسامبر  2018نهایي گردید.
ساختار كلي پيمان را ميتوان به  4بخش تقسـي نمــود .پــس از مقدمــه ،بخــش اول بــه
محورها و اصول راهبردی ميپردازد كه پيمان بر اساس آن تدوین گردیده ،بخــش دوم بــا
عنوان اهداف و تعهدات پيمــان 23 ،هــدف در را راســتای تحقــق مهــاجرت امــن ،مــنظ و
لاعدهمند تعيين نموده و بخش سوم نيز راهكارهایي را بــرای اجــرای ایـن اهــداف تشــریح
كرده است و نهایتاً در بخش آخر چگونگي پيگيری و بازبيني پيمــان مطــر شــده اســت.
هدف اصلي پيمان را با توجــه بــه پــاراگراف  13ميتــوان تضــمين امكــان مهــاجرت بــرای
تمامي افراد بهعنوان امری امن و ضابطهمند و متعارف دانســت .پــاراگراف  15بــه مــواردی
چون حقوق بشر ،محوریـت مــردم ،همكاریهــای بينالمللـي ،حاكميـت ملـي ،حاكميـت
لانون و دادرسي عادالنه در پروسه مهاجرت و اجرای اهداف سند توســعه پایـدار بــهعنوان
اصول راهبردی پيمان اشاره نموده اســت 2.كــاهش محر هــا و عوامــل تــر كشــورها،
افزایش دسترسي به مسيرهای مهاجرت متعارف ،نجات جــان افــراد و كــاهش خطــرات در
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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طول مسير مهاجرت ،امكان دسترسي مهاجران به خــدمات اوليـه ،تســهيل امكــان اســتخدام
عادالنه و داشتن شغل شرافتمندانه ،مقابله با پدیده لاچاق انسان ،مدیریت یكپارچه و ایمــن
مرزها ،ایجاد شرایط مساعد برای مشاركت مهاجران در توسعه پایدار كشورها ،تســهيل در
بازگشت امن و شرافتمندانه مهاجران به كشورهایشان ازجمله اهــدافي اســت كــه مطــابق بــا
پاراگراف  16پيمان ،ميبایست مورد توجه تمامي كشورها لرار گيرد.

 .2ماهیت حقوقي پیمان جهاني مهاجرت
پيمان جهاني مهاجرت نخستين توافقنامه جهاني سازمان ملل متحد با رویكــردی هماهنــگ
نســبت بــه مســئله مهــاجرت بينالملل ـي در تمــامي ابعــاد آن اســت .ای ـن پيمــان بــر مبنــای
ارزشهایي چون احترام به حاكميت دولتها ،تقسي مسئوليت ،عدم تبعيض و حقوق بشــر
پایهریزی شده و بر این نكته تأكيد مينماید كه جهت بهينهسازی و دستيابي به منــافع كلـي
و عمومي پدیده مهاجرت ،نيازمند رویكردی مبتني بر مشــاركت و همكــاری ميـان تمــامي
كشورها هستي و در عين حال خطرات و چالشهای مهاجرت را نسبت به افــراد و جوامــع
در كشـــورهای مبـــدأ ،ترانزیـ ـت و مقصـــد مـــورد بررسـ ـي لـــرار ميدهـــد 1.یكـ ـي از
بحثبرانگيزترین مباحث مربــوط بــه پيمــان جهــاني مهــاجرت ،ماهيـت حقــولي آن اســت
چراكه این پيمان در لالب یك معاهده الزم االجرا جهت تصویب به دول عضو ارائه نشده
است ،هرچند تلقي آن بهعنوان سندی در لالب حقوق نرم چندان دشــوار نيســت؛ امــا مفــاد
مطروحه آن در بسياری از موارد ،مقررات عرفي الزماالجرایي است كه دولتهــا پـيش از
این در اسناد حقوق بشری پذیرفتهاند؛ بنابراین در این بخــش در ابتــدا ماهيـت آن بــهعنوان
سندی از حقوق نرم بررسـي و ســپس تــأثير آن در توســعه حقــوق بينالملــل عرفـي مــورد
مطالعه لرار ميگيرد.
حقوق نرم در موجزترین تعریف عبارت است از :هنجارهایي كه یا بــه لحــاد حقــولي
غيرالزامآورند و البته در شرف تبدیلشدن به هنجارهایي حقولياند و یا متضمن ميزانـي از
الزام حقولي بوده یا اساساً متضمن الزامي غيرحقولي (اخاللي) هستند .اینكــه نرمـي یـك
هنجار ناشي از شرایط شكلي یا متأثر از ویژگيهای محتوایي آن است ،تفــاوتي نميكنــد؛
در نتيجه در مفهوم حقوق نرم ،سه عنصر اساسي نهفته است -1 :غير الزامآور ،توصـيهای و
1. Joanna Apap, op.cit. at. 2.
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ترویجي بودن؛  -2ماهيت الزامآور هنجاری ناشي از یك تعهــد در معنــای كالسـيك آن،
اما بهگونهای مالی تر و  -3ارزش برخي هنجارها در مرحله پيش از تبدیلشدن به حقــوق.
عنصر اول به حقوق نرم ،ماهيتي غيرحقولي ميدهد و منطبــق بــر نظراتـي اســت كــه بــرای
حقوق نرم ارزش حقولي لائل نيستند .عنصر دوم به برخورداری حقوق نرم از ارزش نسبي
حقولي اشاره دارد و عنصر ســوم بــر ارزش حقــوق نــرم لبــل از مرحلــه تبدیلشــدن آن بــه
حقوق سخت تمركز دارد و لذا حقوق نرم ،مفهومي نســبتاً حقــولي و مالبــل حقــولي را در
بردارد 1.مباحث فراگير در خصوص موضوع مهاجرت همراه با حمایت مجمــع عمــومي از
پيمان جهاني مهاجرت بهخودیخود داللت بر این والعيت دارد كــه دولتهــا ایـن ســند را
ال جدی ميگيرند .این امر از این حقيقت نشــأت گرفتــه كــه پيمــان
بهعنوان حقوق نرم كام ً
جهاني مهاجرت در نتيجه مباحث و جلسات گسترده و چندمرحلهای با حضــور بسـياری از
كنشگران بينالمللي شكلگرفته است .پاراگراف ده پيمان كــه آن را «محصــول بررسـي
بيسابقه از شــواهد و اطالعــات جمعآوریشــده در طــول فرآینــد آزاد ،شــفاف و فراگيـر
ميداند» مؤید این مسئله است.

2

از سوی دیگــر ،عــدم وجــود وفــاق عــام (كنسانســوس) در تصــویب پيمــان در مجمــع
عمومي و اعــالم مخالفتهــای آشــكار بــا آن از ســوی بعضـي از دولتهــا ميتوانــد نقطــه
ضعفي برای این سند تلقي شود؛ اما با نگاهي خوشبينانــه ميتــوان نقــش تعيينكننــدهای را
برای این سند بــا اســتفاده از مكانيسـ های بــازنگری و تــأثيراتي كــه بــر عملكــرد دولتهــا
ميگذارد پيشبيني نمود .در باب ميزان تأثيرگذاری و پایبندی دولتها به پيمــان بــهعنوان
سندی در لالب حقوق نرم ميتوان گفت كه اصوالً پایبندی به حقوق نــرم ،مزایـای مهمـي
برای دولتها دارد .اولين مزیت زماني كه لزوم به پرداختن به چالشهایي جهاني در لالب
موضوعاتي باشد كه اساساً در حوزه اختيارات داخلي دولتهاست خود را نشــان ميدهــد،
 .1توكل حبيب زاده و همكار« ،ارزیابي مفهوم حقــوق نــرم در نظــام منــابع حقــوق بينالملــل» ،فصــلنامه پژوهشهــای
حقوق تطبيقي ،دوره شانزده  ،شماره ،)1391( ،2ص .19
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-orderlyand-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.

داشاب و داورپور | 157

پيمان جهاني مهاجرت تصدیق مينماید كه «هـيچ كشــوری نميتوانــد بــهتنهایي بــه مســئله
مهاجرت رسيدگي كند»؛ اما در عين حال در پاراگراف « 15حق حاكميت كشــورها بــرای
تعيين سياست مهاجرت ملي آنها» را به رسميت ميشناسد .دومـين مزیـت حقــوق نــرم در
امكاني نهفته اســت كــه بــه دولتهــا اجــازه انعطافپــذیری در تــدوین لــوانين را ميدهــد.
همانگونه كه پيمان جهاني مهاجرت بهروشني نشان ميدهد ،اسناد غير الزامآور ميتواننــد
ضمن آنكه بيانگر تعدادی از اصول و اهداف راهبردی گسترده باشند ،اختيار و صالحدید
دولتها برای انتخاب روش اجرا و تعيين ميزان انطباق سند با لوانينشان را نيز بــه رســميت
بشناسند .مزیت ســوم اســناد حقــوق نــرم بــه دولتهــا ایـن امكــان را ميدهــد تــا مواضــع و
انتظــارات خــود را در مــورد موضــوعات مه ـ روز بهســرعت روشــن نماینــد و از فراینــد
ولتگير ه در انعقاد و ه تصویب داخلي جلوگيری كننــد .در خصــوص پيمــان جهــاني
مهاجرت نيز ميتوان چنين گفت كه در طي چنــدین ســال ،تصــویری كمــابيش شــفاف از
والعيت نگرش و تمایل حقيقي دولتها نسبت به تنظي جابجــایي و كــوچ مهــاجران دیـده
شده است .سرانجام ،تدوین و اجرای اسناد لانوني حقوق نرم گاهي اولات ميتواند نــوعي
مزیت برای بازیگران غيردولتي حقوق بينالملل تلقي شود؛ چراكه روند ایجاد حقوق نــرم
ميتواند به آنها امكان دسترسي گسترده و فراگيرتری بــرای مشــاركت در تــدوین لواعــد
1

حقولي بدهد.
در كنار چنين مزیتهایي ،این پرســش مطــر اســت كــه آیـا ایـن پيمــان ميتوانــد در
توسعه حقوق بينالملل عرفي نيز نقشي داشته باشد؟
حقوق نرم ميتواند نقشي اساسي در توسعه حقــوق عرفـي بينالمللـي داشــته باشــد .در
والع تصویب و تدوین یك سند غير الــزامآور در مركــز فرآینــد ایجــاد هنجــار بينالمللـي
ميتواند نقش كاتاليزور را ایفا نماید 2.چراكه اسناد غيرالزامآور برای پــر كــردن خألهــای
لواعد بينالمللي موجود ،حياتي هستند .در نتيجه به توسعه هنجارهای عرفي بينالمللـي نيـز
3
كمك ميكنند.
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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ال دليـق و حســاب شــده و در مــوارد متعــددی از
در نگاه اول جملهبندی متن پيمــان كــام ً
اصطالحاتي چون تعهد ،باید و ضرورتا اســتفاده كــرده اســت؛ امــا بــا بررسـي مفــاد پيمــان
ال مــبه هســتند .در حقيقــت ،اهــداف پيمــان بــاوجود
درميیابي كه تعهدات مطروحه كام ً
الفاد لاطع ،از فرمول كلي برخوردارند و هيچگونــه عملكــرد و الــدام دليقـي را توصـيف
نميكنند .بهعنوان مثال ،جالب توجه است كه پيمان جهاني مهاجرت تالش ميكند كه در
پاراگراف 12به عوامل مؤثر در مهاجرت ،یعني تحــوالت التصــادی ،اجتمــاعي و تخریـب
محيط زیست ،توجه كافي داشته باشد؛ اما هيچ نيازی به حمایت از گروه جدیـد مهــاجران
ناشي از تغييرات الليمي كه بدون شك تعداد آنها بهطور پيوسته در حــال افــزایش اســت،
ندیـده و تنهـا در پــاراگراف  21بنــد  hبــه عبــاراتي كلـي در بــاب تعهــد بــه «همكــاری در
شناسایي ،توسعه و تقویت راهحلها» بسنده نموده است .بهوالع ،هر تعهد پيمــان بهگونــهای
تدوین شده تا اختيارات گســتردهای را بــه كشــورها در تعيــين گامهــایي بــرای رسـيدن بــه
اهداف مشتر بدهد؛ اما نكته مه در این احتمال است كه آیا توافقي غيـر الــزامآور كــه
توسط لطعنامه مجمع عمومي با اكثریت بيش از یكصــد و پنجــاه دولــت مــورد تصــویب
لرارگرفته ،ميتواند منجر به تشكيل لواعد عرفـي بينالمللـي شــود و یـا بــه تحكـي آنهــا
كمك نماید؟ واكنشهای دولتها در لبال پيمان مؤید این مطلب است كه هيچ دليلي بــر
این فرض كــه پيمــان ميتوانــد منجــر بــه ایجــاد عرفـي فــوری در زمينــه حقــوق مهــاجرت
بينالمللي شود ،وجود ندارد .بهطور كلي ،ایده شــكلگيری فـوری هنجارهــای بينالمللـي
عرفي با ویژگي غالباً ابتكاری و آزمایشي اســناد حقــولي نــرم در تضــاد اســت .بــههرروی،
لطعنامه منجر به تصویب پيمان جهاني مهاجرت ،حدالل یـك عنصــر اساسـي بــرای ایجــاد
نهایي عرف فوری را ندارد و آنه وجود تصویب همراه با اجماع اســت .هرچنــد كــه ایـن
امر عمـدتاً بســتگي بــه محتــوای ســند ،مواضــع و اعالميـه دولتهــا در لبــال آن  -بــهعنوان
مدركي حقولي حاكي از نظریات آنها  -و توانایي این اسناد در تأثيرگذاری بــر عملكــرد
دولتها دارد .اعالميههای صادره توسط دولتها در ارتباط بــا پيمــان مهــاجرت حــاكي از
احتياط خاص آنها در خصوص توانایي ایـن پيمــان در جهــت كمــك بــه توســعه حقــوق
بينالملل مهاجرت است .برخي كشورها خاطرنشان كردند كــه ایـن پيمــان «در پـي ایجــاد
لواعد حقوق بشری جدیدی نيست» .چنـين بــه نظــر ميرســد كــه تعــدادی از اعالميـههای
كشورها در راستای جلوگيری از هرگونه توسعه حقوق بينالمللي عرفـي بــهعنوان یكـي از
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پيامدهای پيمان جهاني مهاجرت صادر شده است .بهعنوان مثال ،نماینده دانمــار

تأكيـد

نموده كه «این پيمان منجر به هيچگونه الزام لانوني جدیـدی بــرای دولتهــا چــه در لالــب
لواعد حقوق بينالملل عرفي و چه تعهدات لراردادی بينالمللـي نميشــود» .انگلســتان نيـز
در بيانيه خود تأكيد داشته كه پيمان جهاني مهاجرت به دنبال ایجاد حقوق بينالملل عرفـي
نيست .بهطور خاص ،بسياری از كشورها نگران به رسميت شناختن بالقوه «حــق مهــاجرت»
بودند .اتریش ،استوني ،نيوزلند ،ناميبيا ،كرواسي ،ليختناشتاین و فرانسه تأكيد كردنــد كــه
«هيچ حقي برای مهاجرت وجود ندارد» و این پيمان چنين حقي را ایجاد نميكند« .مسلماً،
حق هر فرد در تر
بشری است».

یك كشور ازجمله كشور متبوعش ،ازجمله حقوق اساسي و بنيـادین

1

اعالميه این كشورها احتماالً در باب انكار وجود یا تأیيد احتمالي حق ورود بــه كشــور
دیگر است؛ بنابراین با دلت و اســتنباط از مفــاد مــتن پيمــان و عملكــرد دولتهــا در مــورد
تصویب آن ،ميتوان دریافت كه تالش برای تولد چنين حقي دشوار خواهــد بــود و صــرفاً
اعالميههای صادره فوق از سوی دولتها به هدف جلوگيری از ایجــاد احتمــالي ایـن نــوع
حق از طریق فرآیند تشكيل یك عرف بينالمللي در آینـده صــادر شــده اســت .تاریخچــه
مذاكرات پيشنویس پيمان حاكي از گرایش دولتهــا بــه خنثـي كــردن توســعه احتمــالي
برخي از هنجارهای بينالمللي عرفي است .بسياری از اعالميههای دولتها بهویژه در بــاب
ماده  16كه در راستای بيان اهداف است ،از این امر حكایت دارد .نكته مه آن اســت كــه
این بيانيهها بهكل سند و نهفقط به تعهدات حقوق بشری آن اشــاره دارنــد .تأكيـد چنــدباره
كشورها در این خصوص احتماالً بدین دليل است كه ميخواهند اطمينــان حاصــل نماینــد
كه رأی موافقشان به پيمان نميتواند بهعنوان مــدركي از ( Opinio Jurisعنصــر معنــوی)
تدوین لوانين عرفي در نظر گرفته شود .بهعبارت دیگــر حمایـت آنهــا از تصــویب پيمــان
مهاجرت را نميتوان بههيچعنوان به معنــای تــالش و كمــك در ایجــاد هنجارهــای عرفـي
جدید تلقي نمود؛ بنابراین دولتها نگرانيهای خود را در مورد ایجاد لواعــد جدیـد ابــراز
كردند؛ اما موضع مخالفي در لبال لواعد عرفي موجود اتخاذ ننمودند 2.در نهایت ميتــوان
چنين نتيجه گرفت كه چون بسياری از هنجارها و لواعد موجود در پيمان ،پيش از ایـن در
 .1ماده  13اعالميه جهاني حقوق بشر و ماده 12ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي.
2. Alessandro Bufalini, op. cit. at 18-22.
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بيشتر اسناد و اعالميههای الزماالجرای حقــوق بشــری مطــر و ارزش عرفـي پيـدا نمــوده
است؛ تكرار مجدد آنها در لالب پيمان جهاني مهاجرت بدین معناست كــه هرچنــد خــود
سند الزامآور نيست اما مفاد عرفي آن برای كشورها الزماالجراست؛ گرچه این امــر بــدان
معنا نخواهد بود كه دیگر لواعد پيمان مهاجرت در روند ایجــاد هنجارهــا و لواعــد عرفـي
ال بيتأثير هستند .با عنایت به سوابق تشكيل لواعد عرفي ميتوان اميد داشــت كـه ایـن
كام ً
پيمان با تأثير بر عملكردهای بعدی دولتها در تشكيل لواعــد عرفـي ،نقــش خــود را ایفــا
خواهد نمود .هرچند كه این امر تا حدودی به ظرفيتهایي كه در مكانيس بازنگری پيمان
برای تشویق دولتها در جهت رفتار به شيوه خاص پيشبينيشده ،دارد.

 .3جایگاه نسلهای اول و دوم حقوق بشر در پیمان جهاني مهاجرت
اعالميه نيویور  ،حقوق بشر را پایه و اساس دو پيمان مهاجرت و پناهنــدگان اعــالم و بــا
استناد به  30مورد از اسناد حقوق بشری تأكيد نمــود كــه مقــررات منــدرج در هيچيـك از
پيمانهای مهاجرت یا پناهندگان از تعهدات موجود دولتهــا در خصــوص حقــوق بشــر و
حقوق پناهندگان كه پيش از آن داوطلبانه پذیرفتهاند ،فراتر نخواهد رفت.

1

تصویب پيمان جهاني مهاجرت گواهي بر تعهد سياسي دولتها در تضمين حقوق بشر
گروه خاصي از مردم یعني مهاجران است .بر همين مبنا ،پيمان به  45مورد از اسناد حقوق
2

بشری استناد نموده است.
چارچوب اصلي پيمان جهاني مهاجرت برگرفته از بند هفت از هدف ده سند توسعه
پایـدار  2030اســت كــه بــهمنظور تســهيل مهــاجرت مــنظ  ،ایمــن ،لاعدهمنــد و مســئوالنه،
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.
 .2در مقدمه به وامداری پيمان از اهداف و اصول منشور ملــل متحــد ،اعالميـه جهــاني حقــوق بشــر ،ميثــاق بينالمللـي
حقوق مدني و سياسي ،ميثاق بينالمللي حقوق التصادی ،اجتماعي و فرهنگي و سایر معاهدات بينالمللي حقــوق بشــر
تأكيد شده است .بهعالوه مطابق با پاراگراف دوم پيمان ،لواعد جزایي بينالمللي ،پروتكلهای الحالي بــه كنوانســيون
پالرمو ،كنوانسيونهای منع بردهداری ،لواعد بينالمللي تغييرات الليمي ،حقوق بينالملل كار و تعهدات توسعه پایــدار
سازمان ملل متحد نيز در تدوین آن مورد توجه لرار گرفته كه این ســند را تبـدیل بــه فهرســتي از تعهــدات بينالمللـي
نموده است.
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الداماتي را از طریق اجرا و تدوین سياستهای مهاجرتي برنامهریزیشده ،پيشبيني نمــوده
است .توجيه دولتها در برخورد متمایز فيمابين شهروندان و بيگانگان (مهاجران) همواره
این است كه منع تبعيض مندرج در كليـه معاهــدات حقــوق بشــری ،ماننــد مــاده  26ميثــاق
حقوق مدني و سياسي ،صریحاً چنين برخوردی را منع نميكند ،اگرچه این تفسـير در نــزد
نهادهای حقوق بشر سازمان ملل به چالش كشيده شده است؛ چراكه حقوق بشر ضمن منع
هرگونه تبعيض بــرای ابنــای بشــر ،1برابــری افــراد را تضــمين و از آنــان در مقابــل هرگونــه
تبعيض بر مبنای رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،اعتقاد و نظر سياسي ،مليـت ،محــل تولــد و...
حمایت ميكند 2.پيمان جهاني مهــاجرت نيـز منعكسكننــده تعهــدات كشــورها در جهــت
احترام به حقوق مهاجران اســت و آنــان را در هــر نقطــهای ،افــرادی برابــر در نــزد لــانون و
برخوردار از كرامت انساني ميداند.

3

با عنایت بــه مــوارد فــوق ،بررسـي جایگــاه نســلهای حقــوق بشــری در پيمــان جهــاني
مهاجرت عالوه بر آنكه نقش مؤثر این پيمــان در همبســتگي بينالمللـي جهــت حمایـت از
حقوق مهاجران را روشن ميسازد به تبيين ماهيت پيمان نيز كمــك خواهــد نمــود .در ایـن
بخــش جایگــاه برخ ـي از مه تــرین حقــوق نســلهای اول و دوم بشــر در پيمــان جهــاني
مهاجرت مورد بررسي لرار ميگيرد.

 .3-1نسل اول حقوق بشر
نخستين نسل حقوق بشر ،حقــوق مــدني و سياسـي اســت كــه حقــوق بنيـادیني چــون حــق
حيات ،آزادی عقيده ،آزادی بيان ،اجتماع ،امنيت و ضمانتهای لضایي را دربر ميگيـرد.
 .1بند دوم ماده  1كنوانسيون بينالمللي حذف كليه اشكال تبعيض نژادی بهطور خاص هرگونه رفتار افترالي بر مبنــای
تفاوت در تابعيت و شهروندی را رد ميكند و اعالم ميدارد معاهده حاضر ناظر بــه تمــایزات و محــدودیتهایي كــه
هر یك از دول عالد لرارداد بين اتباع خود و اتباع سایر دول لائل ميشــوند نخواهــد بــود .نظریـه عمــومي شــماره 30
كميته منع تبعيض با عنوان تبعيض عليه غير شهروندان مصوب اكتبر  2002بر این امــر تأكيـد دارد كــه اصــوالً حقــوق
بنيادین بشری همه افراد باید مورد توجه لرار گيـرد .ایـن كميتــه از دولتهــا ميخواهــد تــا از تبعـيض بـين گروههــای
مختلف افراد انساني اع از شهروندان و مهاجران و از همه مه تر در برابر مليتي خاص اجتناب كنند.
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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تعداد اندكي از این اصول حقوق بشــری تنهــا مخــتص بــه شــهروندان اســت كــه اغلــب در
خصوص حق مشاركت سياسي آنهاست .در ميان اصول كليدی حقوق بشر كه ميبایست
در مورد مهاجران رعایت شود ميتوان به بخشي كــه مخــتص بــهتمامي الشــار بشــر اعـ از
مهاجر و غيرمهاجر است ،اشاره نمود؛ حقولي مثل حق حيات ،حق آزادی و حق دسترسي
به دادرسي عادالنه؛ اما نكته مه آن است كه اجرا و اعمال برخي از این حقوق غالباً بــرای
مهاجران متفاوت از شهروندان است.

1

 .3-1-1حق حیات
حيات بنيادیترین حق انساني است .دیگر حقوق پيشبيني شده در اسناد بينالمللي حقــوق
بشر ،متولف بر حق حيات است .اهميـت ایـن حــق تــا بــدانجا اســت كــه حتـي در شــرایط
اضطراری نيز نميتوان آن را نقض كرد .در حقيقت بهتصریح بند دوم ماده  4ميثاق حقوق
مدني سياسي حتي در موارد اضطراری ،كشورها نميتوانند بــه بهانــه اینكــه حيـات و بقــای
2
ملت در معرض تهدید است حق حيات افراد را نقض كنند.
ماده  6ميثاق حقوق مدني و سياسي با تأكيد بر حق حيات اعالم ميدارد حق حيـات از
حقوق ذاتي شخص انسان است .مــاده  9كنوانسـيون حمایـت از حقــوق تمــامي كــارگران
مهــاجر و اعضــای خــانواده آنــان نيـز مقــرر مـيدارد كــه حــق حيـات كــارگران مهــاجر و
خانوادهشان باید مورد حمایت لانون لرار گيرد .حف جان مهاجران و پيشگيری از آسـيب
و مرگ آنها یكي از اهداف مطروحه در پيمان جهاني مهاجرت است .هدف هشت پيمان
«نجات جان مهاجران و ساماندهي تالشهــای بينالمللـي هماهنــگ بــرای یـافتن مهــاجران
مفقود شده» اعالم شده است .پيمان ،دولتها را متعهد ميداند كه از طریـق همكاریهــای
بينالمللي منطبق با حقوق بينالملل ،الــدامات الزم را در راســتای نجــات جــان مهــاجران و
پيشــگيری از مــرگ و مجروحي ـت آنــان در لالــب عملي ـات نجــات ،گــردآوری و تبــادل
استاندارد اطالعات و لبول مسئوليت جمعي حف جان تمــامي مهــاجران بــه عمــل آورنــد؛
همچنين ضمن شناسایي مهاجران متوفي یا مفقود شده ،شرایط ارتباط با خانوادههای آنهــا
1. Ibid. at 661.
 .2سيد محمد لاری سيد فاطمي« ،حق حيات» ،مجله تحقيقات حقولي ،پایيز و زمســتان ،شــماره  ،)1379( ،32-31ص
.150
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را تسهيل و دستورالعملها و راهكارهایي را جهــت جســتجو و نجــات مهــاجران بــا هــدف
حمایت از حق زندگي مهاجران تهيه نمایند .بــاوجود تمــامي تمهيـدات پيشبينـي شــده در
اسناد حقوق بشــری ،حفـ حيـات مهــاجرین در مــواردی لربــاني منــافع سياسـي دولتهــا
ميگــردد .آمــار روزافــزون مــرگ و آس ـيبهای پناهجوی ـان و مهــاجرین در كشــورهای
ترانزیت و مقصد ،خود مؤید این مسئله است .هرچند بـه نظــر ميرســد كــه پيمــان جهــاني
مهاجرت تالش خود را در جهت توجه به این امر مه به عمل آورده است؛ اما سـير رونــد
برخورد با مهاجرین نامتعارف حتي در كشورهای امضاكننده پيمــان ،بيـانگر آن اســت كــه
راهي بسيار طوالني در جهت حف حق حيات مهاجرین در پيش است زیرا تــا زمــاني كــه
راههای مهاجرت ایمن و متعارف در دستور كار دولتها لرار نگيرد ،هــرروزه بایـد شــاهد
فجایع انساني در مبادی و مسيرهای مهاجرت و یا اردوگاههای پناهجویان باشي .

 .3-1-2حق آزادی
بر اساس مواد  9 ،5 ،3اعالميه جهاني حقوق بشر و مواد  10 ،9 ،7ميثاق حقــوق مــدني و
سياس ـي ،همــه افــراد از حــق آزادی برخوردارنــد و آزادی ه ـيچ فــردی را نميتــوان بــه
بهانههای واهي سلب نمود و یا مورد آزار و شكنجه  ،مجــازات یــا رفتارهــای ظالمانــه یــا
خالف انساني یا ترذیلــي لــرار داد ،همچنـين نســبت بــه كليــه افــراد كــه از آزادی خــود
محروم شدهاند باید با انسانيت و احترام رفتار و كرامــت و حيثيــت ذاتــي آنــان را حفـ
نمود .حف امنيت شخصي انسانها جلــوهای از ارزش حيـات انســاني اســت كــه ارتبــاط
مستقيمي با اهميت حيات دارد .با توجه به اهميت بنيادین امنيت شخصي افراد بــه لحــاد
ارتباط مستقيمي كه با حيات آنان دارد ،همواره یكي از مه تـرین وظــایف دولتهــا در
این ارتباط تعيــين شــده اســت 1.از جملــه الینحــلترین چالشهــایي كــه حقــوق بشــر در
سالهای اخير با عبور اشخاص از مرزهای بينالمللي روبــرو بــوده 2،بازداشــت گســترده،
طوالني و خودسرانه بسياری از مهاجران است.

3

 .1رو اهلل رهامي« ،بررسي وظيفه دولتها در حف امنيت فردی انســانها» ،فصــلنامه پــژوهش حقــوق عمــومي ،ســال
پانزده  ،شماره  ،)1393( ،42ص.188
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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با توجه بهحق آزادی ،معمــوالً شــهرونداني كــه وارد كشــور متبــوع خــود ميشــوند بــه
دالیل مهاجرتي ،تحت بازداشت لرار نميگيرند و تنها در صورت ارتكــاب جــرم و یـا در
موارد استثنایي در زمينه بهداشت عمــومي ممكــن اســت بازداشــت شــوند؛ از ســوی دیگــر
مهاجران در اغلب موارد بهصورت خودسرانه و به مــدت نامحــدودی بازداشــت ميشــوند،
دولتها این دست الدامات را غالباً با توجيه صالحيت حاكميتي خود مبني بر كنترل ورود
1

و خروج از مرزها صورت ميدهند.
از آنجا كه زبان بكار گرفته شده در پيمان جهاني مهــاجرت در راســتای رعایـت حـق
آزادی و امنيت فردی و سازگار با لــوانين و اســتانداردهای بينالمللـي اســت ،ایـن ســند را
تبدیل به ابزاری لدرتمند جهت پایان دادن به ایـن دســت سوءاســتفادههای حقــولي نمــوده
است .پاراگراف  29این سند بهطور خاص نشاندهنده تعهد دولتها به حصول اطمينــان از
این امر است كه بازداشت مهاجران بهوالع «آخرین راهحل» است و باید بــر اســاس فراینــد
دادرسي لانوني و غيـر خودســرانه صــورت گيـرد .پيمــان مؤكــداً اعــالم مـيدارد كــه ایـن
بازداشتها باید «بر اساس لانون ،ضرورت ،تناســب و ارزیابيهــای فــردی انجــام و توســط
مقامات مجاز و در كوتاهترین زمــان ممكــن» بــدون در نظــر گــرفتن آنكــه در كجــا و چــه
دورهای از پروسه مهاجرت اتفــاق ميافتــد ،صــورت پــذیرد .اســتفاده از چنـين ادبيـاتي در
پيمان و بيان این لبيل از اصــول و مفــاهي بهصــورت واضــح ،بــرای كســاني كــه جهــت بــه
رسميت شناختن و حمایت از حق آزادی و امنيت شخصي مهاجران سالها تالش و مبارزه
كردهاند نوعي موهبت به شمار ميآید و به دولتها نيز این پيام را ميرساند كه اســتفاده از
حربه بازداشت مهاجران در اولين لدم و یـا بــهعنوان الــدامي بازدارنــده ،عملـي غيرلــانوني
است .این امر دستاورد بزرگي است ،اما در عين حال سه تعهد دیگر مطروحه در پيمان نيز
ميتواند به ترویج حمایت دولتها از آزادی و امنيت فردی مهاجران كمك نماید.
اول -دولتها متعهد به ترویج و گسترش جایگزینهایي برای بازداشت مهــاجران هســتند
(پاراگراف )a29؛
دوم -دولتها نيز بهطور خاص متعهد به پایان دادن به بازداشــت كودكــان مهــاجر هســتند
(پاراگراف)h29؛
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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سوم -پيمان با ادبياتي لاطع و محك از اهميت محافظت از مهاجران در برابر بــدرفتاریها
در دوران بازداشت و نظارت بر بازداشتگاهها صحبت مينماید .این آخرین تعهد در رابطه
با بازداشت مهاجران ،متأثر از سایر حقوق اساسي بشری ازجمله حق منع شكنجه و رفتــار و
مجازات ظالمانه ،غيرانساني یا تحقيرآميز است و به عبــارتي آن را در دل خــود جــای داده
است.
پاراگراف  f 29بيان مـيدارد الــدامات دولــت بایـد شــامل تضــمين حفاظــت از امنيـت
فيزیكي و رواني مهاجران باشد و بهعنوان حدالل حقوق ،امكان دسترسي به مــواد غــذایي،
مرالبتهای اساسي بهداشــتي ،كمكهــای انســاني ،اطالعــاتي و همچنـين اســكان مناســب
مطابق با لوانين بينالمللي حقوق بشر درنظــر گرفتــه شــود 1.مســل اســت كــه در خصــوص
رعایت حق آزادی و احترام به كرامت انساني با خأل لانوني روبرو نيســتي ؛ امــا نكتــه تأمــل
برانگيز ،اجرای این مقررات و لواعد است .در بسياری از كشورهایي كه مقصــد مهــاجرین
هستند ،شاهد بازداشت مهاجرین هستي  .اغلب این دولتها این امر را جزئـي از صــالحيت
ملي و اصول حاكميتي خود ميدانند و معتقدند كه نقض حــق آزادی آنــان امــری جــدا از
تعهدات حقوق بشری است كه این امر ميتواند اجرای پيمان را با مشكل روبرو نماید.

 .3-1-3حقوق مرتبط با دادرسي عادالنه
حقوق مربوط به آیين دادرسي ،بهویژه در خصوص اخراج مهاجران ،بـيشتر در چارچوب
حقوق مدني و سياسي لابل طر است چراكه هنجارهای حقوق بشری در ارتباط با شـــيوه
اخـراج مهاجران ،بيشتر به آیين دادرسي مــرتبط اســت .مخالفــت بــا حضــور مـــهاجران در
2

كشـور مـيزبان ممكن است منجر به اخراج جمعي مهاجران اع از مجاز یا غيرمجاز شود.
با توجه به آنكه شهروندان را نميتوان از كشور متبوع خود اخراج نمــود؛ بنــابراین دیگــر
نيازی به محافظت از آنها در روند اخراج نيست .فلذا ،این حفاظت فقــط لابــل اعمــال بــر
مهاجران است.

1. Justin Gest et al. op. cit. at 4-5.
 .2فرشيد سرفراز« ،حقوق بشر بنيادین مهاجران در جهان معاصر» ،مجله اطالعات سياسي _ التصادی ،زمستان ،شــماره
 ،)1394( ،302ص .119
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پاراگراف 23پيمان ،حق دسترسي افراد به لانون كه لزوماً دربرگيرنده تمامي وظایف و
حمایتهای ارائه شده توسط یك نظام حقولي است را به رســميت ميشناســد؛ حتـي اگــر
فرد بهعنوان شهروندی لانوني شناخته نشده باشد .شناسایي چنـين حقـي مســتلزم پيامــدهای
مهمي است كه در پيمان جهاني مهاجرت منعكس شده است ،ازجمله اینكه دولتهــا بایـد
اسناد الزم را برای بهرهمندی و استفاده از حقوق لــانوني صــادر كننــد و همچنـين اطمينــان
حاصل نمایند كه سامانههای ثبت احوال آنها لادر به ثبت والدت والــدین مهــاجر و ارائــه
گواهي تولد یا مدركي برای به رسميت شناختن هویت كود هستند .این حــق در اســناد
حقوق بشری دیگری نيز مورد تأكيد لرارگرفته است 1.شناسایي این حــق بــهطور ه زمــان
ميتواند با دیگر حقوق و تعهدات اصلي همچون حق دسترسـي بــه دادرسـي مــورد توجــه
لرار گيرد 2.پاراگراف g23پيمان ،دولتها را متعهد ميداند تا اطمينــان حاصــل كننــد كــه
مهاجران از مساعدت و دسترسي كافي به مشاوران حقولي مستقل با هزینههای لابــل لبــول
در خالل دادرسي لضایي یا اداری برخوردارند .درعين حال با پيشرفت تدریجي دسترسـي
بهحق دادرسي عادالنه ،گســترش مســاعدتهای حقــولي و اعــالم شــكایت در هرگونــه از
مراحل لانوني مربوط به وضعيت مهاجران ميبایست مــورد لحــاد لــرار گيـرد .دولتهــا و
نهادهای بينالمللي بر لــزوم امكــان مشــاوره و برخــورداری از وكيـل در خصــوص مســائل
مدني و جنایي تأكيد كردهاند .عالوه بر این ممنوعيت اخراج خودسرانه و جمعي بر مبنــای
لواعد بينالمللي در پاراگرافهای 23و 37پيمان منعكسشده است.
پيمان مؤكداً در پاراگراف  c27اعالم ميدارد كه این فرآیند نيازمند «ارزیابي فــردی و
پروسه مصاحبه» بــهعنوان بخشـي از بازرسـيهای مــرزی اســت؛ بنــابراین ،دولتهــا توافــق
كردند كه مهاجران تنها پس از ارزیابي فردی توســط مقامــات ذیصــال ميتواننــد از حــق
لانوني برای ماندن در للمرو كشور دیگری برخوردار باشند و بازگشت مهاجران فالد حـق
الامت لانوني در للمرو كشور دیگر ،پس از ارزیابي موردی توســط مراجــع ذیصــال و بــا
همكاری مؤثر و مقتضي بين كشورهای مبدأ و مقصد ،بهصــورت امــن و شــرافتمندانه و بــا
 .1ماده  24ميثاق حقوق مدني و سياسي ،ماده  7كنوانسيون حقوق كود  ،ماده 20كنوانسـيون حمایـت از كــارگران
مهاجر و خانوادههایشان.
 .2ماده 14و 16ميثاق حقوق مدني و سياسي ،ماده5كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادی ،مواد  17بند  1و  18بنــد
 1كنوانسيون حمایت از كارگران مهاجر و خانوادههایشان.
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رعایت كامــل ضــمانتهای مقتضـي و دیگــر تعهــدات حقــوق بشــری و بــا امكــان توســل
بهتمامي جبرانهای حقولي صــورت خواهــد گرفــت .در نهایـت ،پيمــان در پــاراگراف37
تأكيد ميكند كه هرگونه اعمال تحری نسبت به ورود یـا الامــت غيرلــانوني افــراد توســط
ال منطبق با فرآیند و تعهــدات دیگــر
دولتها باید «متناسب ،عادالنه ،غيرتبعيضآميز و كام ً
دولتها بر اساس حقوق بينالملل باشد» .لواعد حقوق بشر ،استفاده از مجازات جزایــي را
برای ورود یا الامت غيرلانوني تأیيد نميكند و این پيغام را به دولتها ارسال مـيدارد كــه
باید در چنين دادرسيهایي ،حقوق مهــاجران در اولویـت لــرار گرفتــه و از آنــان حمایـت
كنند .تركيب دیگر مقــررات حقــوق بشــری در ایـن زمينــه بــا پيمــان جهــاني مهــاجرت در
صورت اجرا ،ميتواند بهشــدت در ميـزان تعــداد افــرادی كــه از ســوی كشــورها بــهعنوان
مهاجر نامتعارف شناخته ميشوند ،تغيير ایجاد كند .بدین ترتيب پيمان جهاني مهاجرت را
مي توان سندی لدرتمند جهت اطمينان از برخوردی لاعدهمند و مطابق با ضوابط لانوني
با مهاجران در مرزها دانست كه امكان دسترسي به محاك و دریافــت مشــاوره حقــولي در
هریك از مراحل دادرسي كه ميتواند منجر به اخراج شود را پيش بيني مي نماید و بــا در
نظر گرفتن امكان حف هرگونه درخواست استيناف یا اعتراض به چنين تصميمي و پایـان
دادن به استفاده از لوانين كيفــری بــرای مجــازات ورود یـا الامــت غيرلــانوني راه را بــرای
حمایت از حق آزادی و دادرسي عادالنه مهاجران فراه ميآورد.

1

 .3-2نسل دوم حقوق بشر
نســل دوم حقــوق بشــر ،حقــوق التصــادی ،اجتمــاعي و فرهنگ ـي اســت .برخ ـي از حقــوق
التصادی و اجتماعي مانند تأمين اجتماعي ،كار ،سطح مناسب زنــدگي و آمــوزش در ایـن
گروه جای ميگيرد 2.لواعد طبقهبندی شده در این نسل از جمله حقولي هستند كه از نظــر
لانونگذاری ،ه زمان با لواعد نسل اول پدید آمدند؛ اما شناسایي آن بــه لحــاد فلســفي و

1. Justin Gest et al. op. cit. at 7.
 .2مـيثاق بـينالمللي حقوق التصادی ،اجتمــاعي و فرهنگــي دامنــه اجرایــي گســتردهای دارد كــه بــرای هــر فــرد حـــق
بـرخورداری از كار (ماده )6؛ حق شرایط كاری منصفانه و مطلــوب (مــاده )7؛ حـــق ایجـــاد اتـــحادیههای كــارگری
(ماده)8؛ حق برخورداری از زندگي شامل غـذا ،لبـاس ،مسكن در سطح مناسب و اســتاندارد و بهبــود مســتمر شــرایط
زندگي (ماده  )11را تضمين ميكند.
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نظری پس از حقوق مدني و سياسي است 1.مـيثاق بـينالمللي حـقوق الـتصادی ،اجتمــاعي
و فرهنگي در مـقایسه بـــا اعالميــه جهــاني حقــوق بشــر و ميثــاق حقــوق مــدني و سياســي،
پشتيباني كمتری از بيگانگان و مهــاجران بــه عمــل مـيآورد 2.علــت آن اســت كــه حقــوق
گنجانده شده در این ميثاق ميتواند بهتدریج و بـه مـيزاني تحقق ميیابد كه منابع موجــود
كشور موردنظر اجازه ميدهد (بـند  1مـاده  )2و شرط عدم تبعيض این مـيثاق (بـند  2ماده
 )2بهصراحت تبعيض بر مـبنای مـليت یا تابعيت را منع نميكند؛ اما با بررسي پيمان جهاني
مهاجرت ميتوان دریافت كه به این دست از حقوق با نگاه جامعتری پرداخته شده است.

 .3-2-1حق کار
حمایت از حق كار در نظام بينالمللي حقوق بشر مطــر شــده اســت و برابــری شـــرایط و
شـيوه استخدام نيروی كار ،حتي برای مهاجران غيرمجاز ،هنجاری است كه كمترین ميزان
مجادله در مورد آن وجود دارد .گرچــه در عمـل بســياری از كارفرمایــان بــه ایــن منظــور،
مهاجران غيرمجاز را استخدام ميكنند كه به آنها دستمزد و شرایط كاری زیر اســـتاندارد
ارائه دهـند .حقوق مربوط به حق عضویت در اتحادیههای كــارگری نســبت بــه بســياری از
حقوق استخدامي به شكل مطمئنتری پشــتيباني شــده اســت 3.بــا ایـن وجــود ،بــه رســميت
شناختن و حمایـت از مهــاجران در نظــام كــار و اشــتغال ،مدتهاســت كـه پشــت درهــای
دستيابي به اجماع لانوني گســترده در مــورد محتــوای كليـدی آن بــالي مانــده اســت .نــر
تصویب پایين كنوانسيون بينالمللـي حمایـت از حقــوق همــه كــارگران مهــاجر و اعضــای
خانواده آنها شاید نشانگر این امــر باشـد .پيمــان مهــاجرت تأكيـد ميكنــد كــه مهــاجران،
صرفنظر از وضعيتشان ،از چنين حقي برخوردارند و این امر به ارتقای عملكــرد دولتهــا
در این زمينه كه مطابق با لوانين بينالمللـي موجــود اســت كمــك ميكنــد .در ایـن ميـان،
مه ترین تعهدات دولتها موارد ذیل است:
 .1مهدی ذاكریان ،مفاهي كليدی حقوق بشــر بينالمللـي ،چــاپ سـي و نهـ (تهــران :انتشــارات گــنج دانــش)1383،
ص.219
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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* برخورداری كارگران مهاجر روزمزد و یا لراردادی از حقوق ،مزایا و حمایت هــای
یكسان با دیگر كاركنان از جمله حق شرایط كاری عادالنه و مطلوب ،دستمزد برابــر،
آزادی اجتماعات و انجمنهای صلح آميز ،دسترسـي بــه بــاالترین و عــالي ترین ســطح
استاندارد سالمت جسماني و روانـي كــه ایـن امــر از طریـق بكــارگيری مكانيسـ های
حمایتي و گفتگــوی اجتمــاعي و عضــویت در اتحادیـه های كــارگری تحقــق مي یابــد
(پاراگراف .)i22
* در حاليكه بسياری از این حقوق مانند دسترسي به باالترین و عاليترین ســطح ســالمت
جسمي و رواني در مورد همه مهاجران و نهفقط كارگران مهاجر اعمال ميشــود ،تصــدیق
دولتها مبني بر اینكه چنين طيف مهمي از حقوق كار برای همه مهـاجران لابليـت اعمــال
دارد ،پيشرفتي مه است .بدین ترتيب ،پيمــان مهــاجرت ،دولتهــا را متعهــد ميدانــد كــه
الدامات الزم برای اصال شـيوههای اســتخدام مهــاجران بــه عملآورنــد تــا ایـن اطمينــان
حاصل شود كه مهاجران ،پيشنهادات شغلي یا لراردادی لابل اجرا كه دربردارنــده شــرایط
و ضوابط اشتغال بوده و به مهاجران امكان تغيير كارفرمایان و شرایط و طول مدت كــار را
ميدهد دریافت ميكنند (پاراگراف .)g,h22
بنابراین ،پيمان جهاني مهــاجرت تعــدادی از حمایتهــای اساسـي را در زمينـه اشــتغال
مطر و چش اندازی را ترسي مينماید كه بــر اســاس آن دولتهــا بایـد بــهطور پيوســته و
یكنواخــت از حقــوق تمــام مهــاجران در دنيــای كــار محافظــت كننــد و بــرای تســهيل
سياستهای استخدام عادالنــه و اخاللـي و اطمينــان از دســتيابي مهــاجران بــه كــار و شــغل
شــرافتمندانه از طریــق توســعه موافقتنامــههای تجــاری دوجانبــه و چندجانبــه منطقــهای
1
جابهجایي نيروی كار تالش نمایند.

 .3-2-2حق آموزش
حق آموزش یكي ابتدایيترین و مه ترین حقوق بشری است .بنا به گزارش سازمان ملــل،
شمار باالیي از ميليونها مهاجر سراسر دنيا در امكان دسترسي به آموزش مناسب با مشــكل
روبرو هستند .در برخي كشورها ،مهاجران از آموزشهای دولتي كه مخــتص مــردم بـومي
است ،برخوردار نيستند و این در حالي است كه آموزش ،یكـي از بهتــرین راههــای ادغــام
1. Justin Gest et al., op. cit. at 5.
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مهاجرین در جامعه جدید است .این مسئله در هدف 16پيمان جهــاني مهــاجرت نيـز مــورد
تأكيد لرار گرفته است كه برای توانمندسازی جوامع و مهــاجران و امكــان پــذیرش كامــل
آنان و پيدایش انسجام اجتماعي ميبایست بر روی مهارتهای مهاجران و جوامع پذیرنده
در حــوزه زبــان و فرهنــگ در لالــب توســعه و ارتقــای تبــادالت آموزشــي ،دورههــا و
كارگاههای فني و حرفهای و ادغام مدني ،سرمایهگذاری صورت پـذیرد .اســتحقاق افــراد
انساني در دستيابي به آموزش ،تحت حمایت معاهدات متعدد حقوق بشری لــرار دارد 1.بــه
دليــل محوریــت آمــوزش ابتــدایي در توانــایي كــود در امكــان رشــد و شــكوفایي و
برخورداری از دیگر حقوق ،توجيه منطقي و لابل لبول برای انكار این حــق دشــوار اســت،
گرچه برخي از دولتهــا انكــار دسترسـي بــه آمــوزش را بــه الــدامهای مربــوط بــه كنتــرل
مهاجرت خود مرتبط دانستهاند .دسترسي به آموزش متوسطه ،عالي و حرفهای نيز در اسناد
حقوق بشری مــورد بررسـي لرارگرفتــه اســت امــا امكــان اینكــه در ایـن مقــاطع تحصـيلي
مهاجران با تبعيض مواجه شوند ،بيشتر است 2.پيمان جهاني مهاجرت ضــمن در اهميـت
این موضوع ،تمهيداتي را در این خصوص اندیشيده اســت .پيمــان ،دسترسـي مهــاجران بــه
خدمات اساسي ارائه آموزش بــا كيفيـت ،برابــر و جــامع بــه كودكــان و جوانــان مهــاجر و
تسهيل دسترسي آنها به فرصــت یـادگيری مــادامالعمر را از طریـق افــزایش ظرفيـت نظــام
آموزشي ،تسهيل دسترسي غير تبعيضي به امكانــات پيشــرفته در دوران كــودكي ،تحصـيل
رس ـمي در مدرســه ،برنامــههای آمــوزش غيررســمي بــرای كودكــاني كــه بــهنظام رســمي
دسترسي ندارند ،آموزش شغلي و در حين كار ،آموزش فني و حرفهای و آموزش زبــان و
همچنين تقویت همكاری با تمامي ذینفعاني كه ميتوانند به این تالش كمــك كننــد را در
پاراگراف  31پيشبيني نموده و در پاراگراف  32توجه به بحث ،آمــوزش مهــاجرین را در
 .1ماده 13ميثاق بينالمللي حقوق التصادی ،اجتماعي و فرهنگي ،ماده  28كنوانسيون حقوق كود  ،مــاده 2پروتكــل
شماره 1كنوانسـيون اروپــایي حمایـت از حقــوق بشــر و آزادیهــای بنيـادین ،مــاده  30كنوانسـيون بينالمللـي حقــوق
كارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها ( ،)1990ماده 47منشور سازمان دولتهای آمریكایي ،ماده 12اعالميه جهــاني
حقوق و تكاليف بشر ،ماده 13پروتكــل الحــالي بــه كنوانسـيون آمریكــایي حقــوق بشــر در للمــرو حقــوق التصــادی،
اجتماعي و فرهنگي (پروتكل سان سالوادور) مـور 14نــوامبر ( 1988ایـن مقــرره شــباهت زیـادی بــه مــاده 13ميثــاق
حقوق التصادی ،اجتماعي ،فرهنگي دارد ،بند1ماده 13تأكيد دارد كه هركس حق به آموزش دارد) و ماده  17منشــور
آفریقایي حقوق بشر و ملتها.
 .2فرشيد سرفراز ،حقوق بشر مهاجران در نظام حقوق بينالملل (تهران :انتشارات مجد )1394 ،ص.144
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لالب سرمایهگذاری بر روی مهارتهای مهــاجران در حــوزه زبــان و فرهنــگ و توســعه و
ارتقای تبادالت آموزشي همتا -همتا ،دورهها و كارگاههای فني و حرفهای و ادغام مــدني،
ارتقای سطح محيط مدارس بهطوریكه پذیرنده و امن باشند مدنظر لرار داده است.

 .3-2-3حق برخورداری از سالمت و حق داشتن مسکن
اسناد عادی و عمومي مربوط به حقوق التصادی ،اجتماعي و فرهنگي از حــق برخــورداری
از مسكن مناسب و سالمت برای اتباع حمایت به عمل ميآورند؛ امــا بــه نظــر ميرســد در
شرایط حاضر مستثني ساختن مهــاجران یـا الالــل دسـتهای از مهــاجران همچــون مهــاجران
غيرمجاز و غيردائمي از شمول این اسناد با در نظر داشتن مقررههای مربوط به عدم تبعيض
لابل توجيه نباشد .دروالع در مورد دسترسي بــه مســكن مناســب ،مهــاجران غيرمجــاز جــزء
محرومترین افراد هستند و ممكن است در معرض الدامهای اجرایي خشن (برای مثال خلع
ید لهرآميز) لرار گيرند بهطوریكه در مواردی حتي حقوق مطلــق و نامشــروطي همچــون
حق زندگي و امنيت جسميشــان نيـز نقــض شــود 1.یكــي از حـــقولي كــه بهآســاني از آن
تخلف ميشود حق برخورداری از خدمات بهداشتي و ســالمت اســت .ایــن حــق ،بـــخشي
اسـاسي از حـقوق بشر و زندگي همراه با منزلــت اســت؛ امــا مهــاجران و بــهویژه مهــاجران
غيرمجاز بيشتر اولات در بـرخورداری از مـرالبت پزشكي با مشــكالتي روبــهرو ميشــوند.
این امر حتي در مواردی كه لوانين داخلي این حق را به رسـميت شـــناخته اســـت ،فــراوان
2
دیده ميشود.
پيمان جهاني مهــاجرت هــدف پــانزده خــود را ایجــاد امكــان دسترسـي مهــاجران بــه
خدمات اساسي تعيين نموده است .در پاراگراف  e31نســبت بــه لحــاد نيازهــای بهداشــتي
مهاجران در سياستها و برنامههای درماني ملي و محلـي از طریـق افــزایش ظرفيـت ارائــه
خدمات ،تسهيل دسترسي به خدمات بهصرفه و غير تبعيضآميز ،كــاهش موانــع ارتبــاطي و
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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آمــوزش كاركنــان درمــاني در ارائــه خــدمات بــهمنظور ارتقــای ســطح ســالمت روان ـي و
جسماني مهاجران و جوامع تأكيد نموده كه تحقق آن با لحاد اولویتها و اصول راهنمای
سازمان جهاني بهداشت در زمينه ارتقای سالمت پناهندگان و مهاجران صورت ميپذیرد.
شایان ذكر است كه بحث حق مسكن مهاجران در این پيمان مطر نشده و توجه به لــزوم
دسترسي به بهداشت و رسيدگي به وضعيت سالمت مهاجرین نيز تنها در یـك پــاراگراف
خالصه شده است .با عنایـت بــه آنكــه توجــه بــه سياســتهای بهداشــت و درمــان و تــأمين
مسكن مهاجرین از اهميت خاصي برخوردار است؛ ایـن مهـ ميبایســت در بازنگریهــای
آتي پيمان مدنظر لرار گيرد.

 .4جنبههای مثبت و بالقوه پیمان جهاني مهاجرت
این سند بحث مهاجرت بين المللي را به عنوان پدیده ای جهاني كه یكـي از مه تــرین
موضوعات اجتماعي عصر حاضر است ،مورد توجه لرار مي دهــد و تصــدیق مي نمایـد
كه برخورد با آن باید همراه با رویكردی عــامالشــمول باشــد .ایـن پيمــان اولـين ســند
بين المللي است كــه اعتقــاد دارد بایـد از طریـق چندجانبــهگرایــي 1و همــراه بــا ایجــاد
واكنشهای جمعي و مشتر به مسئله مهاجرت پرداخت و در راســتای ایـن مهـ بــه
مهاجرت به عنوان مقوله ای پویا نگاه مي كند و مراحــل مختلــف رونــد مهــاجرت را در
نظر مي گيرد .بر همين اساس پيمان جهاني مهاجرت با اتخاذ دیدگاهي چندبعــدی بــه
بررسي جنبه های مختلف پدیده مهاجرت (به عنوان مثال كار ،بهداشــت ،دسترسـي بــه
خدمات ،خانواده ،حقوق ،وجوه ارسالي و زندگي اجتماعي مهاجران) مي پردازد .در
دوران جهاني شدن كه سياست ها و گفتمان های ضد مهاجرتي غالب است ،این پيمان
از حق برخورداری رفتار مناسب و معقول نسبت به مهــاجراني كــه خواســتار ورود بــه
كشوری دیگر هستند ،استقبال مي كند .به عبارتي شالوده این پيمان در مورد احترام به
مهاجران و رعایت حقوق آن هاست و بيان این والعيت كه آن ها سزاوارند كه عزت و
احترامشان در هر مولعيـت و شــرایطي بــه رســميت شــناخته شــود .ایـن نكتــه ای بسـيار
كليدی و مهمي است چراكه عمل و اجرای آن ،مستلزم تعهد سياسـي و نفــوذ لــانوني
است .جنگ و سياست های خصمانه عليه مهاجران ،عاملي در جهت افزایش استفاده از
1. Multilateralism.
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شكنجه و یا رفتارهای ظالمانه نسبت به مهاجران است 1.اما شناسایي مفهــوم مهــاجرت
كه به موجب آن مهــاجران دارای منزلــت كامــل و حــق شــهروندی اجتمــاعي هســتند،
ممكن است موجب تسهيل روند جلوگيری از آزار و اذیت غيرانســاني یـا تحقيرآميـز
مهــاجرین شــود .درع ـين حــال تعــدادی از اهــداف ذكــر شــده در پيمــان مبتن ـي بــر
سياست های كاهش ميزان مهاجرت است؛ به عنوان مثال كشورها را به ســرمایه گذاری
در برنامه هایي جهت به حدالل رساندن محر های نامطلوب و عوامل ســاختاری كــه
مردم را وادار به تــر كشــورهای خــود مي كنــد ،تشــویق مي نمایـد .برنامــه هایي كــه
باهدف از بين بردن فقر ،به حدالل رساندن تأثير تغييرات آب و هوایي  ،توانمندســازی
دختران و بهبود آموزش ،امنيت غذایي و حاكميت لانون مي بایست اجرا شوند .امكان
انتقال سریع تر ،ایمنتر و ارزان تر حواله ها نيز یكي از الــدامات اصــلي جهــت كــاهش
نر مهاجرت است .پولي كه مهاجران به خانه خــود مي فرســتند  ،رشــد بزرگـي بــرای
2
توسعه پایدار كشورها تلقي مي شود.

 .5محدودیتها و نقصهای پیمان جهاني مهاجرت
هرچند پيمان جهاني مهاجرت دستورالعملها و شاخصهای دليقي را برای اجرا و نظــارت
بر پيشرفت روند مهاجرت ارائه ميدهد ،اما در عين حال ابهاماتي نيـز در خصــوص برخـي
از مفاهي آن وجود دارد ازجمله ميتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
* اوالً این پيمان در عنوان خود بر تمایز ميان مهاجرت متعارف و نامتعارف تأكيد ميكنــد
كه این امر نمایانگر تفاوت در حقوق دو دســته از مهــاجران اســت بــه عبــارتي ایـن پيمــان
وجود مهاجران غيرلانوني ،نامتعارف و بيهویت را رد نميكند؛ اما تعریفـي از آنــان ارائــه
نميدهد.
* ثانياً ،در بيان مفاهيمي چون مهاجرت لاعدهمند 3و مهاجرت غير لاعدهمند 4در ایـن ســند
اشتباهاتي صورت پذیرفته است چراكه اصوالً مهاجرت لانوني و مستند به مدار

هویتي،

1. Fabio Perocco, op. cit. at 129.
2. Joanna Apap, op. cit. at 4.
3. Regular.
4. Irregular.
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بهخودیخود منجر به محافظت كامل از مهاجران ميشود و از همين رو دليل منطقي بــرای
آنكه چرا آنان نيازمند چارچوب حمایتي دیگری هستند ،مطر نشده است.
بنابراین شاید موضوع مه ميبایست توجه به خود پدیده مهاجرت غيرلانوني ،بهعنوان
عاملي كه به نابرابریهای عميق جهــاني و بحرانهــای التصــادی ســاختاری و سياســتهای
سركوبكننده در برابر مهاجران در چندین بخش از جهان منجر ميشود ،ميبود .بــاوجود
تعهد نسبتاً مبه دولتها در اینباره ،پيمان بــهعنوان یـك اولویـت ،پيشــگيری و مقابلــه بــا
مهاجرت نامنظ و نامتعارف را در دستور كــار خــود لــرار داده اســت .فلــذا از كشــورهای
عضو ميخواهد كه به تبلي راههای لــانوني مهــاجرت و تــدوین اهــداف سياسـي خــاص و
الدامات مناسب بپردازند .ميتوان شاهد بود كه در رویه عملي دولتهــا ،بــه هنگــام تقابــل
بين منافع التصادی و حقوق بشر ،اولي بر دومي برتری دارد و این امر در مخالفــت چنــدین
كشور غربي و اروپایي در حذف برخي از موضوعات از پيشنویس پيمــان مشــهود اســت.
بهطور مثال حذف بحث امكان مهاجرت به دليل باز پيوستن خانوادهها بــه یكــدیگر ،علــت
اصرار دولتها در حذف این موضوع ،توجه به ریشه مهاجران بود كــه ميتوانــد منجــر بــه
تغييراتي در شرایط اجتماعي كشور پذیرنده شود .همچنين امكان تغييـر انعطافپــذیر نــوع
ویـزا از پيشنــویس پيمــان بــه دليـل آنكــه موجــب ميشــد وضــعيت مهــاجرت بــهویژه در
كارگران مهاجر از محدودیت و ليود كمتری برخوردار باشد ،حــذف گردیـد .عــالوه بــر
این موارد ،پيمان جهاني مهاجرت دو موضوع مه دیگر را نيز از لل انداخته است.
اول ،توجــه بــه تــأثير سياســتهای مهــاجرتي بــا شــاخص رشــد التصــادی ملــي .توســعه
سياستهای مهاجرتپذیری ،اغلب تابعي از نياز بازار كار است و بر مبنــای ایـن كــاركرد،
بر شرایط مهاجرت و مهاجران تأثير ميگذارد.
دوم ،عدم توجه به عوامل ساختاری مهاجرتهــای كنــوني از جنــوب بــه شــمال ،ازجملــه:
نابرابری جهاني ،صنعتيسازی و مكانيزه شــدن كشــاورزی در آسـيا و آمریكــای جنــوبي و
آفریقــا ،بــدهيهای خــارجي ،برنامــههای خصوصيســازی و تجدی ـد ســاختار التصــادی،
جنگهای داخلي و درگيریهای محلي و تخریب محـيط زیســت .اگرچــه در هــدف دوم
این پيمان آمده اســت كــه ميبایســت نســبت بــه كاســتن آن دســته از محر هــا و عوامــل
ساختاری كه افراد را وادار به تر كشور مبدأ خود ميكنــد ،پرداختــه شــود؛ امــا درعـين
حال بهاندازه كافي ،دالیلي كه موجب حادتر شدن شرایط ميشــوند ،جــدی گرفتــه نشــده
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است .برای تبيين یك سياست مهاجرتي جهاني باید بــازار كــار جهــاني ،ســرمایه جهــاني و
علل عميق مهاجرت در نظر گرفته شود .ارائه سياستي جهاني تنهــا بــا عنایـت بــه معيارهــای
ذهني ميتواند تصویری گيجكننده ارائه دهد كه علياالصول منطبق با والعيات نباشــد .در
نهایت ،فقدان لدرت لانوني الزامآور این پيمان و دادن حــق تقــدم بــه دولتهــا در كنتــرل
سياستهای مهاجرتي داللت بــر ایـن دارد كــه پيمــان نــهتنها هـيچ تالشـي بــرای تضــعيف
حاكميت ملي نميكند بلكه با توجه به نقطه عطف منافع كشورها همچون كنتــرل و امنيـت
به دنبال تداوم برتری حاكميت ملي است .در اصل ،ميتوان مشــاهده نمــود كــه جنبــههای
مختلفي از حقوق مهاجرین در متن بيان نشده است و بهگونهای سطح حقوق بيان شــده در
ال پایينتر از ســطح حقــوق اعطــا شــده در بخشــنامههای فعلـي مهــاجرت اتحادیـه
متن كام ً
اروپایي به مهاجران خارج از اتحادیه اروپا است.

1

نتیجهگیری
وجود آشوب و درگيری در بسياری از نقاط جهان منجر به پيدایش یكـي از طــوالنيترین
دورههای كوچ ،در طي تاریخ بشر شده است .شرایطي كه زمينه آواره شدن تعداد فراواني
از زنان ،مردان و كودكان در نقــاطي چــون مكزیـك ،آمریكــای مركــزی و خاورميانــه را
فراه آورده و درعين حال آنان را با چالشهای فزایندهای در باب سالمت و رفاه عمومي
خود مواجه نموده كه الجرم مسير آنها را بهسوی مرزهای ایاالت متحده و اروپــا هــدایت
ميكند .پدیده مهاجرت والعيت امروز جامعه جهــاني اســت كــه بــه رشــد التصــادی تــوان
ميدهد ،نابرابریها را كاهش داده و جوامع گوناگون را به ه نزدیك ميكنــد و درعـين
حال منبع تنشهای سياسي و فجایع انساني نيز هست .اكثریت مهــاجران بهگونــهای لــانوني
زندگي و كار ميكنند؛ اما الليتي اند و نااميد زندگي خود را به خطــر مياندازنــد تــا بــه
كشورهایي پيشرفتهتر رفته كه در آنجا نيز با سوء رفتار و سوءظن روبهرو ميشوند 2.پيمــان
جهاني مهــاجرت فرصــت لابــل تــوجهي را جهــت بهبــود نظــارت بــر وضــعيت مهــاجرت،
پرداختن به چالشهای مرتبط با جنبشهای مهاجرتي و تقویـت ســه مهــاجران در توســعه

1. Fabio Perocco, op. cit. at 129-130.
2. António Guterres, op. cit. at 1.
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پای ـدار كشــورها ارائــه ميدهــد و تــالش ميكنــد ب ـين دو ني ـروی اجتمــاعي یعن ـي منــافع
دولتهای ملي و حقوق و منافع مهاجران تعادل برلرار كند.

1

از جملــه یافتــهها در بررسـي ایـن ســند بــهعنوان نخســتين توافــق فراگيـر بينالمللـي در
خصــوص مهــاجرت و بــا عنای ـت بــه تــأثير آن در كشــورهای مبــدأ و مقصــد و ترانزی ـت
مهاجرت ،فراه آوردن فرصتي استثنایي برای دولتهاست تا بــا پنــدارهای غلــط پيرامــون
مهاجران مبارزه كرده و دیدگاه مشتركي درباره چگونه مفيـد بــودن مهــاجرت بــرای همــه
2
ملتها ایجاد كند.
این پيمان در پي اصال رویههای موجود برخورد با مهاجران است و بر این امر تأكيـد
دارد كه برخورد دولتها با مهاجران نامتعارف و افــرادی كــه از طریـق مبــادی غيرلــانوني
الدام به مهــاجرت از كشــورها مينماینــد ،ميبایســت منطبــق بــا اســتانداردهای موجــود در
مقررات حقوق بشری باشد 3و بر مبنای لوانين بينالمللي موجود دولتها را متعهد ميدانــد
كه از حقوق همه مهاجران ،فار از علــت حركــت آنهــا در مرزهــای بينالمللـي حمایـت
كننـد .بــه عبــارتي هــدف از پيمــان جهــاني مهــاجرت بــهعنوان ی ـك چــارچوب مشــتر
همكاری ،فراه آوردن شــرایط مناســب جهــت مــدیریت بهينــه مهــاجرت اســت كــه هـ
استانداردهای حداللي برای مهاجران را تضمين ميكند و هـ همكاریهــای بينالمللـي را
در مورد چالشهای مهاجرت را تسهيل نماید 4.درعـين حــال دولتهــای عضــو را تشــویق
مينماید كه با اعمال تغييرات در سياستهای مهاجرتي خود حقــوق بنيـادین پناهجویـان و
مهاجرین بهویژه در خصوص نسل دوم حقوق بشر به رسميت شناسند و شرایط و امكانــات
الزم را جهت رشد و تعالي آنان و پذیرششان در جوامع مقصد فــراه آورنــد و از ســوی
دیگر با اجرای اهداف توسعه پایدار زمينه مهاجرت افراد را كاهش دهند .در باب محتوای
هنجاری سند ،باید اذعان نمود كه محتوای آن انقالبي نيست چــرا كــه عمــدتاً بــه تكــرار و
بــازگویي مجــدد برخ ـي اصــول و لواعــد بني ـادین حقــوق بينالملــل عرف ـي و لــراردادی
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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ميپردازد .متن سند به آن اندازه كه برای دولتها رفتار ویژهای را بطلبد دليق نيســت و بــه
عبارتي از الفاظي كلي استفاده نموده است .نكته مه دیگر برخورد دولتها با ایـن پيمــان
است؛ دولتهای بسيار تأثيرگذار در روند مهاجرت همچــون آمریكــا ،اســتراليا ،اتــریش و
ایتاليا با این پيمان مخالفــت نمودنــد و دولتهــا حمایتكننــده از پيمــان نيـز ســعي بــر ایـن
داشتهاند تا با بيانيههای خود دامنه توسعه و تأثير این سند را كاسته و از امكان عرفـي شــدن
آن جلوگيری نمایند 1.در حاليكه حمایت از حقــوق بشــر مفهــوم و هســته مركــزی پيمــان
جهاني مهاجرت را تشكيل ميدهد ،امــا در عـين حــال از دیـدگاه حقــوق بشــری ميتــوان
كاستيهایي نيز در این پيمان یافت .این پيمان در تالش برای كنترل و رفــع حساسـيتهای
سياسي دولتها نسبت به تعدادی از الدامات و شيوههایي كه دولتهــا در پـيش ميگيرنــد
سكوت پيشه نموده است .این امر با توجه به آسيبپذیری پناهندگان موجــب آن ميشــود
كه «نتوانند بهطور مؤثر از حقوق بشر خود بهرهمند شوند» و «در معــرض خطــر تخلفــات و
سو استفاده لرارگيرند» .پيمان جهاني مهاجرت نسبت بــه شــرایط آسـيبپذیر مهــاجران در
طول سفر و شرایط الامت آنان مدارا پيشه ميكند بــدون توجــه بــه اینكــه آیـا ایـن شــرایط
ناشي از الدام دولتهاست و یا انفعال در ارائه الزامات حقوق بشری به مهاجران اســت 2.از
سوی دیگر بــا عنایـت بــه وضــعيت مهــاجرت و پنــاهجویي در سراسـر دنيـا ،ســازوكارهای
تشویقكننده دولتها جهت پيوستن و تصویب پيمــان پيشبينـي نگردیـده اســت .بــاوجود
گستردگي نقش سازمانهای مردمنهاد در خصوص وضعيت مهاجرین ،لزوم دخالت آنــان
در چگونگي نظارت بر اجــرای پيمــان ميبایســت مــدنظر لــرار ميگرفــت .بــا تمــامي ایـن
اوصاف و باوجود برخي كاستيها در این پيمان و سایر اسناد حقوق بشری ،مشــكل اصــلي
مـهاجران و بهویژه مهاجران دارای مولعيت ضعيف التصادی و اجـتماعي ،نـــبود مـــقررات
نيست؛ بلكه والعيتهای مـــوجود شــامل سياســتگذاریهای دولتهــا و نـــاتواني عـــملي
آنها در مطالبه و احقاق حقوق ،بيشترین نقش را در این زمينــه ایفــا ميكنــد .حقــوق بشــر
هرچند بهعنوان حـقوق آرمـاني برآمده از اندیشههای حقوق طبيعــي امــروزه وارد لـــلمرو
حـقوق موضوعه شـده ،امـا در بـسياری از موارد به علت وجود والعيتها و منــافع سياســي
و التصادی دولتهــا و برخــي احــزاب و گروههــا در داخــل كشــورها در عمــل بــا مشــكل
1. Alessandro Bufalini, op. cit. at 23.
2. Elspeth Guild et al., op. cit. at 7.
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روبهرو بوده اسـت 1.به هرروی این اميد وجود دارد كه با گــذر زمــان و اجــرای داوطلبانــه
پيمان جهاني مهاجرت از سوی دولتها شــاهد تغييـرات مثبتـي در وضــعيت مهــاجرین در
سراسر جهان باشي .

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
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