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األمم المتحدة
i

ديباجة
تع ـ ّد املبــادئ والتوجيهــات املــوىص بهــا بشــأن حقــوق اإلنســان عــى الحــدود
الدوليــة الصــادرة عــن املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان مثــرة لعمليــة واســعة
مــن التشــاور مــع الخـراء مــن أجــل الوصــول إىل مجموعة مــن املبــادئ التوجيهية
املعياريــة بشــأن إدارة الحــدود الدوليــة .أمــا الهــدف منهــا فهــو تيســر عمــل
الــدول والــوكاالت الدوليــة والجهــات الفاعلــة األخــرى املشــاركة يف إدارة الحــدود
عــى أســاس حقــوق اإلنســان .وقــد كانــت هــذه املبــادئ والتوجيهــات مرفقــة
بتقريــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة بشــأن حاميــة املهاجريــن ()A/69/277
املقــدم إىل الــدورة التاســعة والســتني للجمعيــة العامــة ،املنعقــدة عــام .2014
وأحيطــت الــدول األعضــاء علــاً باملبــادئ والتوجيهــات يف قــرارات الجمعيــة
العامــة بشــأن حاميــة املهاجريــن واألطفــال واملراهقــن منهــم .وميكــن للحــدود
الدوليــة أن تكــون أماكــن خطــرة بالنســبة إىل املهاجريــن ،وال ســيام أولئــك
الذيــن (أو يُفــرض أنهــم) يف وضــع غــر قانــوين .ويفقــد العديــد مــن املهاجريــن
حياتهــم عندمــا يســتقلّون قــوارب غــر مه ّيــأة ،أل ّن امله ّربــن يرتكونهــم ميوتــون
يف عــرض البحــر أو عندمــا يتل ّقــى خفــر الســواحل األمــر «بإطــاق النــار فــورا ً»
لــردع الهجــرة غــر املنظّمــة .وســواء كانــت الحــدود بريّــة ،بحريّــة أو جويّــة،
فــإ ّن املهاجريــن يواجهــون يف جميــع أنحــاء العــامل التمييــز ،والقـرارات التعســفية؛
والتنميــط غــر القانــوين ،والتدخــل غــر املتناســب مــع حقهــم يف الخصوصيــة؛
والتعذيــب ،واالعتــداء الجنــي ،والعنــف عــى أســاس النــوع االجتامعــي؛
ـفي.
ومامرســات االع ـراض الخطــرة؛ واالحتجــاز لف ـرات طويلــة أو بشــكل ّ
تعسـ ّ
وباإلضافــة إىل ذلــك فــإ ّن الترشيعــات الوطن ّيــة واللوائــح اإلداريّــة ميكــن أن تحـ ّول
الحــدود إىل مناطــق يقــع فيهــا اســتبعاد أو اســتثناء االلتزامــات املتعلقــة بحقــوق
اإلنســان ،ومحاولــة التغــايض عنهــا عنــد تطبيــق مختلــف أشــكال الحاميــة،
واملراقبــة والزواجــر والضوابــط الضامنــة الحــرام حقــوق اإلنســان واملدرجــة
عموم ـاً يف القوانــن.
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وقــد تــم تنــاول جميــع هــذه القضايــا وغريهــا يف املبــادئ والتوجيهــات املــوىص
بهــا بشــأن حقــوق اإلنســان عــى الحــدود الدوليــة الصــادرة عــن املفوضيــة
الســامية لحقــوق اإلنســان .واملس ـلّمة األساس ـ ّية للمبــادئ والتوجيهــات هــي أ ّن
القانــون الــدويل يف مجــال حقــوق اإلنســان ينــص عــى أن جميــع املهاجريــن،
بــرف النظــر عــن وضعهــم القانــوين ،أو طريقــة تقديــم أنفســهم عــى الحــدود
أو موطنهــم األصــي أو مظهرهــم ،يجــب أن يتمتعــوا بحقوقهــم اإلنســانية
بشــكل كامــل .ومثلــا ســتقع اإلشــارة إىل ذلــك يف املقدمــة ،فــإ ّن «هــذه املبــادئ
والتوجيهــات تســتند إىل االعــراف بــأن احــرام حقــوق اإلنســان لــدى جميــع
املهاجريــن بــرف النظــر عــن جنســيتهم أو وضعهــم كمهاجريــن أو أي ظــروف
ـر عمليــة اإلدارة الفعالــة للحــدود».
أخــرى ييـ ّ
وأنــا أناشــد الــدول واملنظــات الدوليــة ومنظــات املجتمــع املــدين أن تراعــي
تطبيــق املبــادئ والتوجيهــات يف جهودهــا الراميــة إىل إدارة الحــدود.
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تصدير
تتضمــن هــذه املبــادئ والتوجيهــات املــوىص الدول ّيــة ،بــرف النظــر عــن وضعهــم
بهــا بشــأن حقــوق اإلنســان عــى الحــدود كمهاجريــن أو وضــع والديهــم.
الدوليــة الصــادرة عــن املفوضيــة الســامية
لحقــوق اإلنســان ثالثــة مبــادئ مســتمدة مــن وتقــ ّدم هــذه الوثيقــة أيضــاً عــرة مبــادئ
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وتحــدد توجيهيــة ملســاعدة الــدول عــى أن تواجــه
ي رهانات مثــل تنمية القــدرات يف
التــزام الــدول بحاميــة حقــوق اإلنســان بشــكل عمـ ّ
واحرتامهــا وتنفيذهــا لفائــدة جميــع املهاجرين مجــال حقــوق اإلنســان عــى الحــدود ،واحرتام
حقــوق اإلنســان أثنــاء عمليــات اإلنقــاذ
عــى الحــدود الدوليــة:
واالعـراض ،واملراقبــة ،والوقايــة مــن االحتجــاز،
ألــف -علو ّيــة حقــوق اإلنســان :يجــب أن وتعزيــز العــودة أو اإلبعــاد املبنــي عىل أســاس
ـي
تكــون حقــوق اإلنســان يف صميــم جميــع حقــوق اإلنســان .ويتنــاول ّ
كل مبــدأٍ توجيهـ ّ
مســألة أساســية وهــي املســؤولية ويــويص
تدابــر إدارة الحــدود.
برتكيــز آليــات املراقبــة املســتقلة عــى الحــدود
بــاء -عــدم التمييــز :يجــب حاميــة املهاجريــن وأن تُتــاح لجميــع املهاجريــن ُســبل االنتصــاف
الفعالــة.
مــن جميــع أشــكال التمييــز عــى الحــدود.
جيــم -الحاميــة واملســاعدة :يجــب عــى
الــدول أن تراعــي الظــروف الفرديــة لجميــع
املهاجريــن عــى الحــدود الدوليــة وأن تكفــل
حاميتهــم الفعالــة وإمكانيــة اللجــوء إىل
العدالــة.
وتنــص املبــادئ عــى وجــه الخصــوص عــى
أن املصلحــة العليــا للطفــل ينبغــي أن تكــون
هــي االعتبــار الرئيــي الــذي يجــب اعتــاده
يف التعامــل مــع جميــع األطفــال عــى الحــدود
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وتــدرس هــذه املبــادئ التوجيهيــة بالتفصيــل
العديــد مــن القضايــا ،التــي غالب ـاً مــا تكــون
معقــدة ،واملتعلقــة بحقــوق اإلنســان
عــى الحــدود الدوليــة .فــإذا أخذنــا مثــال
تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان ،فــإ ّن
التوجيهــي  1يدعــو الــدول والجهــات
املبــدأ
ّ
الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة إىل اســتخدام
الحمــات اإلعالميــة ووســائل اإلعــام لحاميــة
املهاجريــن ومكافحــة رهــاب األجانــب عــى
الحــدود .ويــرز هــذا املبــدأ أ ّن مصطلــح
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«غــر قانــوين» ال ينبغــي اســتخدامه لوصــف
املهاجريــن يف وضــع غــر نظامــي .ويطلــب
املبــدأ التوجيهــي  2بشــأن اإلطــار القانــوين
والســيايس مــن الــدول ضــان عــدم اعتبــار
الدخــول غــر النظامــي للمهاجريــن جرميــة
جنائيــة وأن ال يقــع تت ّبــع األفــراد الذيــن
يقدمــون املســاعدة إىل املهاجريــن الذيــن
الســبل بســبب مثــل هــذه
تقطّعــت بهــم ُ
األعــال .كــا يدعــو أيضـاً إىل فــرض عقوبــات
ضــد االســتخدام املفــرط للقــوة ،والجرميــة
والفســاد عــى الحــدود .أمــا فيــا يتعلــق
بتطويــر القــدرات يف مجــال حقــوق اإلنســان،
فــإ ّن املبــدأ التوجيهــي  3يطــرح مســألة
التدريــب ،واملعــدات ،واملكافــآت املاليــة
املناســبة لســلطات الحــدود .والــدول مدعــوة
إىل وضــع واعتــاد مدونــات ســلوك ملزمــة
للســلطات الحدوديــة.
ويدعــو املبــدأ التوجيهــي  4إىل إدراج معايــر
حقــوق اإلنســان يف عمليات اإلنقــاذ واالعرتاض
ويــويص باتخــاذ تدابــر عمل ّيــة مثــل تركيــز
أجهــزة إرشــاد خاصــة باإلنقــاذ ،عــى طــول
طــرق الهجــرة الخطــرة ،أو التعويــض لربابنــة
الســفن الخاصــة الذيــن يتكبــدون خســائر
ماليــة ألنهــم مـ ّدوا يــد املســاعدة للمهاجريــن.
ويح ـ ّدد هــذا املبــدأ مســؤولية رشكات النقــل
الخاصــة التــي تشــارك يف تنفيــذ تدابــر تقييــد
الهجــرة ،مثــل الفحــص قبــل املغــادرة.

ويتنــاول املبــدأ التوجيهــي  5املتطلبات يف مجال
حقــوق اإلنســان يف ســياق املســاعدة والرعايــة
الفوريــة ،مثــل توفــر الفحوصــات الطبيــة،
والغــذاء واملــاء املالمئــن ،واألغطيــة ،واملالبــس،
ومــواد النظافــة وإمكانيــة الراحــة .وهــو يدعــو
الــدول إىل ضــان تلقــي جميــع املهاجريــن
الرعايــة الطبيــة الرضوريــة وتوجيههــم عنــد
الــرورة إىل مصالــح الصحــة العقليــة.
وفيــا يتعلــق بالرقابــة والفحــص ،فــإ ّن املبــدأ
التوجيهــي  6يؤكّــد عــى رضورة احـرام عمليات
الرقابــة للحــق يف الخصوصيــة ،مبــا يف ذلــك مــا
يتعلــق منهــا بالتفتيــش والتعامــل املناســب مــع
األمتعــة الشــخصية ،ويدعــو إىل وضــع ضامنــات
صارمــة لجمــع البيانــات عــى الحدود ،وال ســيام
البيانــات البيومرتيــة .ويجــب أن تكــون جميــع
القيــود املفروضــة عنــد الدخــول متوافقــة مــع
الترشيعــات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،كــا
تنــص عــى
أ ّن سياســة الهجــرة ال ينبغــي أن ّ
اختبــارات إلزاميــة للكشــف عن بعــض الحاالت
مثــل فــروس نقــص املناعــة البرشيــة والســل أو
الحمــل .ويدعــو املبــدأ التوجيهــي الــدول إىل
أن تــويل اهتامم ـاً خاص ـاً للنســاء (مــع ضــان
عــدم اعتــاد ســلطات الحــدود عــى املبــدأِ
القائــل بضعــف املــرأة أو نقــص قدرتهــا عــى
رف) ،واملهاجريــن املعوقــن ،واملثل ّيــات
التــ ّ
واملثليّــن ومزدوجــي امليــل الجنــي واملتحولــن
جنســياً وحامــي صفــات الجنســن واألطفــال
خــال إج ـراءات الرقابــة واملقابلــة.
v

ويتعلــق املبــدأ التوجيهــي  7بتحديــد الهو ّيــة
والتوجيــه ويشـ ّجع الــدول عــى وضــع مبــادئ
توجيهيــة ومامرســات وإجــراءات موحــدة
يف هــذا الصــدد ،وضــان وجــود مقدمــي
الخدمــات ذات الصلــة عــى الحــدود .وينــص
عــى رضورة تحديــد هويّــة األطفــال برسعــة
أي شــخص ي ّدعــي أنّــه طفــل عــى
ومعاملــة ّ
أنّــه كذلــك واالعتــاد عــى اإلجراءات املناســبة
لتحديــد العمــر .وباملثــل ،فإنّــه يتعـ ّـن توجيــه
ضحايــا أعــال التعذيــب والعنــف والصدمــات
إىل الخدمــات الطبيــة واملصالــح النفســية
واالجتامعيــة ،واتخــاذ مــا يلــزم مــن التدابــر
عــى الحــدود لتجنــب مزيـ ٍـد مــن الصدمــات.
ويطلــب املبــدأ التوجيهــي  8مــن الــدول
األعضــاء تعديــل ترشيعاتهــا مــن أجــل إتاحــة
اإلمكان ّيــة لسـ ّن قانــون ضــد االحتجــاز ووضــع
حلــول بديلــة لهــذه العمليــة وفقــاً لحقــوق
اإلنســان .وعندمــا يتـ ّم اعتبــار عمليــة االحتجاز
رضوريــة ،فــإ ّن الظــروف يف مراكــز االحتجــاز
يجــب أن تحــرم املعايــر الدوليــة ،وينبغــي أن
تخضــع هــذه املراكــز إىل تقييــات مســتقلة،
مبــا يف ذلــك مــن ِقبــل آليــات الوقايــة الوطنيــة.
ويجــب ،عنــد االقتضــاء ،متكــن املهاجرين رهن
االحتجــاز مــن االتصــال بســلطاتهم القنصليــة
ومبنظــات الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان.

vi

الرتحيـل الجامعـي .كما يشير ،على وجـه
التحديـد ،إىل أنّـه ينبغـي إعطـاء أي موافقـة
على العـودة الطوعيـة بحريـة ال تحـت تأثير
اإلكـراه ،مثـل إمكان ّيـة التعـ ّرض لالحتجاز ألجل
غير مسـمى .وال ينبغـي ترحيـل املهاجريـن
وهـم يف حـاالت عـوز أو يف ظروف غير مواتية
حيـث يكون أمنهم وحقوقهـم البرشيّة مهددة،
كمثـل حـاالت الرتحيـل إىل «املناطـق املح ّرمة»
بين الحـدود .أمـا يف حالـة اإلبعـاد القسري،
فـإ ّن املبـدأ التوجيهـي يدعـو الـدول إىل ضمان
عـدم إجـراء عملية العـودة بأي مثـن ،ولكن أن
تتوقّـف هـذه العمليـة عندمـا تكـون الحقـوق
ينص عىل أن
البرشيّـة للمهاجرين مهـ ّددة ،كام ّ
الحق يف رفع شـكاوى إذا ت ّم
يكـون للمهاجرين ّ
انتهـاك حقوقهـم أثنـاء عمليـة العـودة.

وأخــرا ً ،يدعــو املبــدأ التوجيهــي  10املتعلــق
بالتعــاون والتنســيق الــدول إىل أن تُــدرِج
ضامنــات رصيحــة بشــأن حقــوق اإلنســان
يف االتفاقــات والرتتيبــات القامئــة ،والتعليــق
الفــوري لجميــع اتفاقــات التعــاون ،مثــل
اتفاقــات «ربــان الســفينة» ،والدوريــات
املشــركة أو اتفاقــات تبــادل البيانــات ،التــي
ال تتفــق مــع الترشيعــات الدوليــة واملعايــر
املتصلــة بحقــوق اإلنســان .كــا يشــر هــذا
املبــدأ التوجيهــي إىل أ ّن الــدول مطالبــة
بالتعــاون وراء الحــدود مــن أجــل تعزيــز
وينـص املبـدأ التوجيهـي  9على رضورة عـدم تدابــر خاصــة بالحوكمــة والهجــرة والحــدود
انتهـاك عمليـات العـودة واإلبعـاد والرتحيـل تكــون محرتمــة لحقــوق اإلنســان ،عادلــة،
ملبـدأ عـدم اإلعـادة القرسية أو حظـر عمليات كرميــة ،قانونيــة ومســتندة إىل األدلــة.
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أوالً -مقدمة
ألف -حقوق اإلنسان
عىل الحدود الدول ّية
 .1ليســت الحــدود الدوليــة مناطــق
اســتبعاد أو اســتثناء لاللتزامــات بشــأن حقــوق
اإلنســان .وللــدول الحــق يف مامرســة واليتهــا
القضائيــة عــى حدودهــا ولك ّنهــا يجــب أن
تقــوم بذلــك ضمــن االحـرام التــام اللتزاماتهــا
يف مجــال حقــوق اإلنســان .ويســتتبع ذلــك
رضورة احـرام حقــوق جميــع األشــخاص عــى
الحــدود الدوليــة أثنــاء عمليــات املراقبــة عــى
الحــدود ،وتطبيــق الترشيعــات والســعي إىل
تحقيــق األهــداف األخــرى التــي وضعتهــا
الدولــة ،بغــض النظــر عــن طبيعــة الســلطات
املســؤولة عــن إنفــاذ تدابــر إدارة الحــدود
واملــكان الــذي يتـ ّم فيــه تنفيــذ هــذه التدابــر.
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 .2إ ّن الخطــاب حــول الهجــرة مــي ٌء
بالعبــارات املســتخدمة لتصنيــف األفـراد الذين
يهاجــرون مثــل «األطفــال غــر املصحوبــن
بذويهــم أو املنفصلــن عنهــم» ،و»املهاجريــن
غــر القانونيّــن» ،و»املهاجريــن الناشــئني مــن
االتجــار» أو «ضحايــا االتجــار بالبــر» .ويف
ظــل الواقــع املعقــد للتنقّــل املعــارص ،فإنــه
ّ
ميكــن أن يكــون مــن الصعــب تصنيــف األفـراد
بوضــوح إىل فئــات منفصلــة ذلــك أنّهــم ميكــن
أن ينتمــوا إىل عــدة فئــات يف نفــس الوقــت،
أو أن ينتقلــوا مــن فئــة إىل أخــرى أثنــاء
1

الســفر .ويتحـ ّرك كل شــخص يرغــب يف اجتيــاز
الحــدود الدوليــة وفــق دوافــع مختلفــة ،وإنّــه
مــن املهــم أن نتذكــر أنــه مبوجــب القانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان ،فــإ ّن الــدول مرتبطــة
بالتزامــات تجــاه جميــع النــاس عــى الحــدود
الدوليــة ،بقطــع النظــر عــن الدوافــع التــي
تســكنهم.
 .3للــدول مصلحــة مرشوعــة يف القيــام
بعمليــات مراقبــة عــى الحــدود ،وال ســيام
بهــدف تعزيــز أمنهــا ،وحاميــة حقــوق
اإلنســان ومقاومــة الجرميــة املنظمــة العابــرة
للحــدود .وأصــدرت املفوضيــة العليــا لحقــوق
اإلنســان هــذه املبــادئ والتوجيهــات املــوىص
بهــا (املبــادئ التوجيه ّيــة) مــن أجــل ترجمــة
اإلطــار الــدويل يف مجــال حقــوق اإلنســان
إىل تدابــر عمليــة إلدارة الحــدود .وتعتمــد
قائــم
هــذه املبــادئ التوجيهيّــة عــى نَهــ ٍج ٍ
عــى حقــوق اإلنســان ناشــئٍ عــن الصكــوك
الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ومتج ـ ّذ ٍر
يف مبــدأ ترابــط هــذه الحقــوق وعــدم قابليتهــا
رف .وتســعى هــذه املبــادئ التوجيهيّــة
للت ـ ّ
إىل تحديــد مســؤولية الجهــات املســؤولة
وأصحــاب الحقــوق؛ مــع التأكيــد عــى أهميــة
املشــاركة والتمكــن؛ والرتكيــز عــى الضعــف،
والتهميــش واالســتبعاد.

2

 .4وعــاوة عــى ذلــك ،فــإ ّن هــذه املبــادئ
التوجيهيــة قــد بنيــت عــى أســاس االع ـراف
بــأ ّن عمليــة احــرام حقــوق اإلنســان لــدى
جميــع املهاجريــن ،بــرف النظــر عــن
أي
جنســياتهم ،ووضعهــم كمهاجريــن أو ّ
تيــر اإلدارة الفعالــة
ظــروف أخــرى،
ّ
للحــدود .إ ّن السياســات التــي ال تهــدف إىل
تنظيــم الهجــرة ،ولك ّنهــا تعمــل بــدالً مــن
ذلــك عــى تقييدهــا بــأي مثــن ،ال تــؤ ّدي
إال إىل تفاقــم املخاطــر التــي يواجههــا
املهاجــرون ،وخلــق مناطــق النعــدام القانــون
واإلفــات مــن العقــاب عــى الحــدود،
وتثبــت ،يف نهايــة املطــاف ،عــدم فاعليتهــا.
وعــى العكــس مــن ذلــك ،فــإ ّن نهــج إدارة
الهجــرة التــي تلتــزم مبعايــر حقــوق اإلنســان
املعــرف بهــا دوليـاً مت ّكــن مــن تعزيــز قــدرات
الــدول عــى حاميــة حدودهــا واالمتثــال يف
الوقــت نفســه اللتزاماتهــا بحاميــة حقــوق
جميــع املهاجريــن وتعزيزهــا .وأخــرا ً ،فــإ ّن
هــذه املبــادئ التوجيهيــة مــوىص بهــا للــدول
وغريهــا مــن املنظــات غــر الحكوميــة ليــس
فقــط ألنّهــا ملزمــة بوضــع حقــوق اإلنســان
يف طليعــة تدابــر إدارة الحــدود ،ولكــن أيضـاً
أل ّن لديهــا مصلحــة يف القيــام بذلــك.
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 .5إذا كانــت الــدول ملزمــة بحاميــة
وتعزيــز حقــوق اإلنســان لجميــع األشــخاص
عــى الحــدود الدوليــة ،فــإن هــذه املبــادئ
التوجيهيــة تركــز عــى املهاجريــن الدوليــن،
مبــن فيهــم أولئــك الذيــن هــم يف وضــع غــر
نظامــي.
 .6تُعــرض املبــادئ التوجيهيــة أساسـاً عــى
الــدول ملســاعدتها عــى الوفــاء بالتزاماتهــا
املتعلقــة بــإدارة الحــدود وفقــاً للقانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان واملعايــر األخــرى
ذات الصلــة .وســتكون مفيــدة أيضـاً للجهــات
الفاعلــة األخــرى ،مبــا يف ذلــك املنظــات
الدوليــة واملجتمــع املــدين والكيانــات الخاصــة
املشــاركة يف إدارة الحــدود.
 .7تنبثــق املبــادئ الــواردة يف بدايــة
هــذه الوثيقــة مــن القانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان وتنطبــق عــى تنفيــذ جميــع
التوجيهــات إمــا عــى أســاس التدابــر
الفرديــة التــي تتخذهــا الــدول أو مــن جانب
الجهــات الفاعلــة الخاصــة التــي تــؤدي مهــام
إدارة الحــدود لفائــدة الــدول ،أو عىل أســاس
جامعــي مــع دول أو كيانــات أخــرى.

مقدمة

باء -نطاق وغرض املبادئ
والتوجيهات

 .8تقــدم املبــادئ التوجيهيــة توصيــات
بشــأن تدابــر عمليــة لفائــدة الــدول حتّــى
تفــي مبعايــر حقــوق اإلنســان التــي أقرتهــا
مــع أصحــاب الحقــوق الذيــن يقدمــون
أنفســهم عــى الحــدود الدوليــة .ويجــب
كل مبــدأ توجيهــي
أن يتــ ّم تطبيــق ّ
مبا يتوافق مع املبادئ املبينة.

أوالً

 .9ال يجــب اعتبــار املبــادئ التوجيهيــة
مقيّــدة أو مع ّدلــة أو مضعفــة ألحــكام القانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان أو القانــون اإلنســاين
الــدويل أو قانــون الالجئــن الــدويل أو أي صــك
قانــوين آخــر ذي صلــة ،أو الحــق املمنــوح
لألشــخاص مبوجــب القانــون الوطنــي.1
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لتجنب ازدواجية املبادئ التوجيهية ،ينبغي قراءة
ما تق ّدم منها هنا باالقرتان مع التوجيهات املقدمة
من جانب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،وال سيام يف سياق خطة عملها املك ّونة من
عرش نقاط بشأن حامية الالجئني وحركات الهجرة
املختلطة ،والتي تؤكّد عىل إنشاء «أنظمة دخول متكّن
من توفري الحامية» عىل الحدود الدولية من أجل
التع ّرف عىل األشخاص الذين يحتاجون إىل الحامية
الدولية وتوفري الحامية لهم من اإلعادة القرسيّة،
وضامن إجراءات اللجوء لفائدتهم .أما بالنسبة إىل
األشخاص ضحايا االتجار بالبرش ،فإ ّن هذه املبادئ
والتوجيهات يجب أن تُقرأ باالقرتان مع جملة من
أمور أخرى ،مبا يف ذلك ،املبادئ والتوجيهات املوىص
بها من قبل املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بشأن
حقوق اإلنسان واالتجار بالبرش.
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 .10ألغراض هذه املبادئ والتوجيهات:
(أ) يشــمل مصطلــح «املهاجريــن عــى الحدود
2
الدوليــة» جميــع املهاجريــن الدوليــن
املوجوديــن عــى الحــدود الدوليــة؛
(ب) يشــر مصطلــح «الحــدود الدوليــة» إىل
الحــدود املضبوطــة سياســ ّياً والفاصلــة
ألرض أو منطقــة بحريــة بــن كيانــات
سياســية مختلفــة ،فضــاً عــن املناطــق
التــي متــارس فيهــا هــذه الكيانــات
السياســ ّية وظائــف إدارة الحــدود عــى
أراضيهــا أو عــى مســتوى خــارج الحــدود
اإلقليميــة (مثــل مراكــز املراقبــة الرتاب ّيــة،
واملعابــر الحدوديــة يف املحطــات ،واملوانئ
واملطــارات ،ومناطــق الهجــرة والعبــور،
وأعــايل البحــار ،و»املناطــق املح ّرمــة» بــن
املراكــز الحدوديــة؛ فضـاً عــن الســفارات
والقنصليــات)؛

2

4

ألغــراض هــذه املبــادئ والتوجيهــات ،ويف غيــاب
تعريــف مقبــول عاملي ـاً ،فــإ ّن مصطلــح «املهاجــر
الــدويل» يشــر إىل أي شــخص خــارج الدولــة التــي
يحمــل جنســيتها أو يكــون مواطنــاً فيهــا أو ،يف
حالــة األشــخاص عدميــي الجنســية ،بلــد امليــاد أو
محــل اإلقامــة املعتــاد .ويشــمل هــذا املصطلــح
املهاجريــن الذيــن ينــوون التحــرك بشــكل دائــم
أو مؤقــت ،والذيــن يســافرون بصفــة منتظمــة
والذيــن ميتلكــون الوثائــق املطلوبــة وأولئــك الذيــن
هــم يف وضــع غــر نظامــي.

(ج) يشــمل مصطلــح «املهاجريــن املحتمــل
معــن عــى
أن يكونــوا عرضــة لخطــر ّ
الحــدود الدوليــة» ،عــى ســبيل املثــال ال
الحــر ،املهاجريــن يف وضــع غــر نظامي،
واملهاجريــن مــن ضحايــا االتجــار بالبــر،
فضـاً عــن املهاجريــن الذيــن ينتمــون إىل
الفئــات التاليــة :األطفــال (امل ُ َرافَقــون مــن
بعــض أف ـراد أرسهــم ،غــر املصحوبــن أو
املنفصلــن)؛ والنســاء (مبــا يف ذلــك النســاء
الحوامــل وال ُّنفســاء و/أو املرضعــات)؛
وضحايــا االعتــداء ،مبــا يف ذلــك االعتــداء
الجنــي والعنــف الجنســاين؛ وضحايــا
التعذيــب واملعاملة القاســية والالإنســانية
واملهينــة؛ وضحايــا العنــف واملصابــون
بصدمــات؛ واألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛
واالشــخاص املســنون؛ وعدميــو الجنســية؛
والشــعوب األصليــة؛ وأفـراد مــن األقليات؛
أو املصابــون بفــروس نقــص املناعــة
البرشيــة أو الذيــن يعانــون مــن مشــاكل
صحيــة محــددة؛ واملثليــات ومثل ّيــو
الجنــس؛ وثنائ ّيــو الجنــس املتحولــون
جنســياً وحاملــو صفــات الجنســن؛
واملدافعــون عــن حقــوق اإلنســان؛
واملعارضــون السياســيون؛
(د) يحيــل مصطلــح «الســلطات الحدوديــة»
عــى حــرس الحــدود ،واملســؤولني
القنصليــن ومســؤويل الهجــرة ،ورشطــة
الحــدود ،وموظفــي مراكــز االحتجــاز عــى
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(ھ) يشــمل مصطلحــا «إدارة الحــدود»
و»تدابــر إدارة الحــدود» عــى ســبيل
املثــال ال الحــر الترشيعــات والسياســات
والخطــط واالسـراتيجيات وخطــط العمل
واألنشــطة املتصلــة بدخــول وخــروج
األشــخاص مــن أرايض الدولــة ،مبــا يف ذلــك
عــى ســبيل الذكــر ال الحــر ،الكشــف،
واالنقــاذ ،واالعـراض ،واالنتقــاء ،والفحص،
وتحديــد الهويــة ،واالســتقبال ،واالحتجــاز،

(و) يشمل مصطلح «الجهة الفاعلة الخاصة»
الجهات الفاعلة غري الحكومية التي تقوم
بعمليات إدارة الحدود نيابة عن الدول،
مبا يف ذلك املؤسسات الخاصة التي يت ّم
انتدابها للقيام بعمليات املراقبة عىل
الحدود ،ورصد الحدود وغريها من املهام
األمن ّية ،مثل االحتجاز عىل الحدود ،فضالً
عن املوظفني الذين تستخدمهم رشكات
النقل الخاصة.

مقدمة

الحــدود ،وضبــاط الهجــرة واالتصــال يف
املطــارات ،وخفــر الســواحل ،وموظفــي
الخطــوط األماميــة واملوظفــن الذيــن
يضطلعــون بــأدوار إدارة الحــدود؛

واإلبعــاد أو العــودة ،فضـاً عــن األنشــطة
ذات الصلــة مثــل التدريــب ،واملســاعدة
التقنيــة ،واملاليــة ،وغريهــا ،مبــا يف ذلــك
تلــك املق ّدمــة إىل دول أخــرى؛
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ثانياً -املبادئ املوىص بها
بشأن حقوق اإلنسان
عىل الحدود الدولية
ألف -علو ّية حقوق إلنسان
 .1يجــب عــى الــدول أن تفــي بالتزاماتهــا
القانونيــة الدوليــة بحســن نيــة وأن تحــرم
حقــوق اإلنســان وتحميهــا وتنفذهــا خــال
عمليــة إدارتهــا لحدودهــا.
 .2يجــب عــى الــدول أن تســهر عــى أن
تكــون لحقــوق اإلنســان مكانــة مركزيّــة يف
إدارة الهجــرة عــى الحــدود الدوليــة.
 .3يجــب عــى الــدول أن تحــرم وتعــزز
وتنفــذ حقــوق اإلنســان أينــا مارســت واليــة
قضائيّــة أو مراقبــة فعليــة ،مبــا يف ذلــك املناطق
التــي متــارس فيهــا ســلطتها أو مراقبتهــا خــارج
الحــدود اإلقليميــة .كــا أ ّن خصخصــة وظائــف
إدارة الحــدود ال يجــب أن تــؤ ّدي إىل اختــاف،
أو خفــض أو إبطــال التزامــات الــدول يف مجــال
حقــوق اإلنســان.
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 .4يجــب عــى الــدول أن تكفــل حاميــة
جميــع تدابــر إدارة الحــدود وحــق جميــع
األشــخاص يف مغــادرة أي بلــد مبــا يف ذلــك
بلدهــم ،والحــق يف دخولهــم إليــه.
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 .5يجــب عــى الــدول أن تكفــل عــدم باء -عدم التمييز

إرضار تدابــر التصــدي للهجــرة غــر النظاميــة
ومكافحــة الجرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود
(مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال ال الحــر،
تهريــب املهاجريــن واالتجــار بالبــر) عــى
الحــدود بتمتّــع املهاجريــن بحقــوق اإلنســان
وبكرامتهــم البرشيّــة.
 .6يجــب أن تكــون املصالــح العليــا للطفــل
ذات أولويّــة مطلقــة وتنطبــق عــى جميــع
األطفــال الذيــن يدخلــون يف نطــاق اختصــاص
الدولــة عــى الحــدود الدوليــة ،بــرف النظــر
عــن وضعهــم كمهاجريــن أو وضــع ِ
والديهــم.
ويجــب عــى الــدول أن تكفــل ،يف ســياق
الهجــرة ،معاملــة األطفــال أوال وقبــل كل يشء
كأطفــال ،وأن يكــون ملبــدأ مصلحــة الطفــل
العليــا األســبقية عــى أهــداف إدارة الهجــرة أو
غريهــا مــن االعتبــارات اإلداريــة.

 .8يجــب أن يكــون مبــدأ عــدم التمييــز يف
صلــب جميــع تدابــر إدارة الحــدود .وتشــمل
أســباب التمييــز املحظــورة العــرق ،اللــون،
الجنــس ،اللغــة ،الديــن ،الــرأي الســيايس أو
غــره ،األصــل القومــي أو االجتامعــي ،الــروة،
املولــد أو أ ّي وضــع آخــر ،الجنســية ،وضــع
الهجــرة ،الســن ،اإلعاقــة ،انعــدام الجنســية،
الحالــة الزوجيــة أو العائليــة ،التوجــه الجنــي
أو الهويــة الجنســية ،الحالــة الصحيــة ،أو
الحالــة االقتصاديــة واالجتامعيــة .ويجــب تربير
أ ّي فــرق يف املعاملــة بــن املهاجريــن عــى
الحــدود الدوليــة بالســعي القانــوين لتحقيــق
هــدف مــروع ومتناســب .ومنهــا عــى وجــه
الخصــوص ،التدابــر املتخــذة للتصــدي للهجــرة
غــر النظاميــة أو مكافحــة اإلرهــاب أو االتجــار
بالبــر أو تهريــب املهاجريــن ،التــي ال ميكــن
أن تكــون متييزيــة بطبيعتهــا أو أثرها ،وال ســيام
بإخضــاع املهاجريــن للتصنيــف عــى أســاس
دوافــع غــر مرشوعــة ،ســواء كانــوا ضحايــا
تهريــب أو اتجــار.

 .7ينبغــي حاميــة حــق املهاجريــن يف
إجـراءات عادلــة ،بغــض النظــر عــن وضعهــم
القانــوين ،وذلــك يف جميــع املجــاالت التــي
متــارس فيهــا الدولــة واليتهــا القضائيــة أو
مراقبتهــا الفعليــة .ويشــمل ذلــك الحــق  .9يجــب عــى الــدول أن تكفــل أخــذ
يف إجــراء فحــص فــردي ،والحــق يف ُســبل تدابــر إدارة الحــدود بعــن االعتبــار جميــع
االنتصــاف القانونيّــة والفعالــة ،باإلضافــة إىل أشــكال التمييــز وأن تكافحهــا مــن جانــب
الحــق يف التقــ ّدم بطلــب اســتئناف.
الجهــات الحكوميــة والخاصــة عــى الحــدود
الدوليــة.
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 .10يجــب عــى الــدول حاميــة
املهاجريــن ومســاعدتهم عــى الحــدود الدولية
دون متييــز .وينبغــي أن تســود التزامــات
حقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك الحقــوق
املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة ،عــى أهــداف إنفــاذ القانــون وإدارة  .13يجــب عــى الــدول أن تكفــل حصول
الهجــرة.
جميــع املهاجريــن الذيــن كانــوا ضحايــا
لتجــاوزات أو انتهــاكات لحقــوق اإلنســان
 .11ينبغــي للــدول أن تكفــل تنفيــذ نتيجــة لتدابــر إدارة الحــدود عــى ُســبل
وســبل
تدابــر إدارة الحــدود التــي تـ ّم إنشــاؤها عــى متســاوية وفعل ّيــة للوصــول إىل العدالةُ ،
الحــدود الدوليــة ،مبــا فيهــا التدابــر الراميــة انتصــاف فعالــة ،وتعويضــات مناســبة ،فعالــة
إىل التصــدي للهجــرة غــر النظاميــة ومكافحــة وفوريــة عــن األرضار التــي لحقــت بهــم ،فضـاً
الجرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود ،بطريقــة عــن املعلومــات ذات الصلــة املتعلقــة بآليــات
تتســق مــع مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة ،االنتصــاف والجــر .وينبغــي للــدول أن تحقــق
وحظــر عمليــات الطــرد التعســفي والجامعــي .يف التجــاوزات وانتهــاكات حقــوق اإلنســان وأن
تالحقهــا عنــد االقتضــاء ،وأن تفــرض عقوبــات
 .12يجــب عــى الــدول أن تأخــذ بعــن تتناســب مــع جســامة الجرميــة وأن تتخــذ مــا
االعتبــار الظــروف الفرديــة لجميــع املهاجريــن يلــزم مــن التدابــر لضــان عــدم تكرارهــا.

املبادئ املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية

جيم -الحامية واملساعدة

عــى الحــدود الدوليــة وأن تــويل اهتاممــاً
مناســباً للمهاجريــن الذيــن قــد يكونــون
معرضــن للخطــر عــى الحــدود الدوليــة
والذيــن ســيكون لهــم الحــق يف حاميــة خاصــة
ومســاعدة شــخصية تجمــع بــن حقوقهــم
واحتياجاتهــم.

ثانياً
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ثالثاً -التوجيهات املوىص
بها بشأن حقوق
اإلنسان عىل الحدود
الدولية
املبدأ التوجيهي  :1تعزيز وحامية
حقوق اإلنسان
ينبغــي عــى الــدول و ،عنــد االقتضــاء،
املنظــات الدوليــة ومنظــات املجتمــع
املــدين التفكــر يف اتخــاذ التدابــر التاليــة:1
تعزيز حقوق اإلنسان
 .1طلــب املســاعدة التقنيــة واملاليــة
وتقدميهــا ،عنــد االقتضــاء ،إىل الــدول
واملنظــات الدوليــة واملنظــات الحكوميــة
الدوليــة والجهــات الفاعلــة ذات الصلــة يف
املجتمــع املــدين بغيــة وضــع تدابــر إلدارة
الحــدود وتنفيذهــا وتعزيزهــا عــى أســاس
حقــوق اإلنســان.
© UN Photo/OCHA/David Ohana

 .2مســاعدة وســائل اإلعــام عــى جمــع
وتبــادل املعلومــات الدقيقــة وغــر التمييزيــة
3

دون اإلخــال بالتزاماتهــا مبوجــب الترشيعــات
الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات
الصلــة.
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بشــأن الهجــرة ونتائــج إدارة الحــدود عــى
أســاس حقــوق اإلنســان ،مــع تجنــب رســائل
اإلدانــة ،وكــره األجانــب ،والعنرصيــة،
والتهويــل ،أو تلــك التــي تفتقــر إىل الدقّــة.
وينبغــي مســاعدة وســائل اإلعــام والصحفيني،
عنــد االقتضــاء ،مــن خــال التدريــب ،عــى
حاميــة الحــق يف الخصوصيــة ورسيــة مصــادر
املعلومــات.
 .3وضــع برامــج لتعزيــز املعرفــة ومكافحــة
التصــور الســلبي للمهاجريــن مــن أجــل حامية
املهاجريــن مــن كراهيــة األجانــب والعنــف
والتمييــز عــى الحــدود الدوليــة.

املهاجريــن عــى الحــدود الدوليــة وزيــادة
الوعــي باملخاطــر واألخطــار الناشــئة عــن
الجرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود والهجــرة
غــر املســتقرة ،مــا يســاعد املهاجريــن
املحتملــن عــى اتخــاذ قــرارات مســتنرية
بشــأن النهــج وعبــور الحــدود.
 .6املشــاركة يف مشــاورات فعالــة مــع
أصحــاب املصلحــة املعنيــن ،مبــا يف ذلــك
الهيئــات القضائيــة والترشيعيــة والحقوقيّــة
الوطنيــة والجامعــات واملجتمــع املــدين،
مبــا يف ذلــك منظــات املهاجريــن ،بشــأن
وضــع تدابــر تتعلــق بالحــدود واعتامدهــا
وتنفيذهــا واســتعراضها .وينبغــي أخــذ
تجــارب املهاجريــن بعــن االعتبــار مــن
أجــل فهــم أثــر إدارة الحــدود عــى حقــوق
اإلنســان.

 .4التأكــد مــن أ ّن املصطلحــات املســتخدمة
يف الترشيعــات والسياســات واملامرســات
لإلحالــة عــى املهاجريــن متّســقة مــع القانــون
واملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان .ووفقــاً
لق ـرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم املراقبة واملساءلة
 3449املــؤرخ  9كانــون األول/ديســمرب ،1975
فإنّــه ال ينبغــي اســتخدام مصطلــح «غــر  .7تقييــم مــدى توافــق تدابــر إدارة
قانــوين» لوصــف املهاجريــن يف وضــع غــر الحــدود القامئــة مــع حقــوق اإلنســان ،مــن
نظامــي.
أجــل ضــان عــدم تأثريهــا الســلبي عــى متتــع
املهاجريــن بحقوق اإلنســان والكرامــة البرشية
 .5القيــام بحمــات إعالميــة بالتعــاون مــع عــى الحــدود الدوليــة .وينبغــي إيــاء اهتــام
منظــات املجتمــع املــدين ووســائل اإلعــام خــاص للسياســات والتدابــر الراميــة إىل
والجهــات الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة مــن التصــدي للهجــرة غــر النظاميــة ومكافحــة
أجــل جملــة مــن املســائل منهــا رشح حالــة الجرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود.
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 .10وضــع إجــراءات و/أو آليــات رســمية
لتوفــر ُســبل انتصــاف فعالــة ضــد انتهــاكات
حقــوق اإلنســان عــى الحــدود الدوليــة،
وتوفــر ُســبل االنتصــاف للضحايــا وضــان
مســاءلة الجهــات الفاعلــة من القطاعــن العام
والخــاص عــن هــذه االنتهــاكات والتجــاوزات،
مبــا يف ذلــك التحقيقــات واملالحقــات
 .9تقديــم معلومــات مفصلــة عــن القضائيــة التــي تشــكل فيهــا هــذه االنتهــاكات
التدابــر املتخــذة لتعزيــز حقــوق اإلنســان والتجــاوزات جرائــم جنائيــة مبوجــب القانــون
عــى الحــدود الدوليــة لجميــع هيئــات األمــم الوطنــي أو الــدويل.

التوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية

 .8تشــجيع املراقبــة املســتقلة لحقــوق
اإلنســان عــى الحــدود الدوليــة وإنشــاء أو
تعزيــز آليــات لإلبــاغ املنتظــم ،وال ســيام
عــن طريــق تيســر التعــاون بــن ســلطات
الحــدود والجهــات الفاعلــة األخــرى ،مبــا يف
ذلــك الرشطــة واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان والربملانيــن واملنظــات الدوليــة
ومنظــات املجتمــع املــدين .وتشــجيع جميــع
الجهــات الفاعلــة املعنيــة عــى تقديــم
الشــكاوى يف حــاالت انتهــاك حقــوق اإلنســان
عــى الحــدود.

املتحــدة املنشــأة مبوجــب معاهــدات حقــوق
اإلنســان واإلجـراءات الخاصــة ملجلــس حقــوق
اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة وكذلــك يف
ســياق عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل.

ثالثاً

© UN Photo/Rick Bajornas
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املبدأ التوجيهي :2
والتجديــد لضــان االمتثــال للمعايــر الدوليــة
اإلطار القانوين والسيايس
لحقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك مبــدأ عــدم
التمييــز .واعتــاد أو تعديــل الترشيعــات
لضــان املســاءلة الفعالــة للجهــات الفاعلــة
ينبغــي عــى الــدول و ،عنــد االقتضــاء ،الخاصــة التــي أوكلــت إليهــا الدولــة إجــراء
املنظــات الدوليــة ومنظــات املجتمــع عمليــات الفــرز األويل ومنــح التأشــرات.
املــدين التفكــر يف:4

عدم التمييز ،الحامية واملساعدة
 .1مواءمــة الترشيعــات الوطنيــة والقانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان لــي تكفــل رصاحــة
احــرام حقــوق اإلنســان الدوليــة وحاميتهــا
وإنفاذهــا يف جميــع تدابــر إدارة الحــدود
املطبقــة عــى الحــدود الدوليــة ويف جميــع
اللقــاءات مــع املهاجريــن عــى الحــدود
الدوليــة.
 .2ضــان تطبيــق ترشيعــات عــدم التمييــز
عــى جميــع تدابــر إدارة الحــدود املعمــول
بهــا عــى الحــدود الدوليــة .وباإلضافــة إىل
ذلــك ،فإنّــه ينبغــي مراجعــة عمليــات الفــرز
األ ّويل وطلبــات الحصــول عــى التأشــرات
مثــل الطلــب ،والتســليم ،والرفــض ،واإللغــاء،
4

عدم التجريم

 .4اعتــاد أو تعديــل الترشيعــات لضــان
عــدم اعتبــار الدخــول غــر القانــوين أو محاولــة
الدخــول غــر القانونيــة أو اإلقامــة غــر
القانونيــة جرميــة ،واعتبــار عبــور الحــدود أمـرا ً
إداريـاً .وينبغــي أن تكــون العقوبــات اإلداريــة
املتعلقــة بالدخــول غــر النظامــي متناســبة
دون اإلخــال بالتزاماتهــا مبوجــب الترشيعــات ومعقولــة.

الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات
الصلــة.
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 .3اعتــاد أو تعديــل الترشيعــات لضــان
التنصيــص الرصيــح عــى جميــع حقــوق
اإلنســان وحاميتهــا والتمتــع بهــا ،مبــا يف ذلــك
أحــكام الحاميــة واملســاعدة اإللزاميــة ،يف
القوانــن املتعلقــة بقضايــا الحــدود ،مبــا يف
ذلــك عــى ســبيل املثــال ال الحــر القوانــن
املتعلقــة بالهجــرة غــر النظاميــة ،ووضــع أو
تنظيــم إج ـراءات اللجــوء ،ومكافحــة االتجــار
بالبــر وتهريــب املهاجريــن.

املبادئ والتوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدول ّية

 .9اعتــاد أو تعديــل الترشيعــات لتضمــن
تنظيــم اللجــوء إىل القــوة واســتخدام وحيــازة
 .6اعتــاد أو تعديــل الترشيعــات لضــان األســلحة الناريــة واألســلحة األخــرى مــن
عــدم إدانــة األفـراد ،مبــن فيهــم ربابنة الســفن ،قبــل ســلطات الحــدود بصــورة صارمــة وفق ـاً
الذيــن يســاعدون املهاجريــن املعرضــن للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان .وأن تتــ ّم
للخطــر ،عــى هــذه األفعــال أو معاقبتهــم .معاقبــة أي إســاءة أو ســوء اســتخدام عــى
النحــو املالئــم.

املراقبة واملساءلة

 .10اعتــاد أو تعديــل الترشيعــات للتحقيق
يف االســتخدام املفــرط للقــوة (مبــا يف ذلــك
القــوة املميتــة) وأي عمــل مــن أعــال العنــف
أو انتهــاك حقــوق اإلنســان أثنــاء التعامــل مــع
املهاجريــن عــى الحــدود الدوليــة ومقاضــاة
مرتكبيــه.

 .7اعتــاد أحــكام ترشيعيــة تنــص عــى
أن تكــون العقوبــات اإلداريــة واملدنيــة و،
عنــد االقتضــاء ،الجنائيــة فعالــة ومتناســبة
عــى الجرائــم املرتكبــة ضــد املهاجريــن عــى
الحــدود مبــا يف ذلــك تلــك التــي ترتكبهــا
ســلطات الحــدود أو بتواطــؤ معهــا .وينبغــي
تطبيــق عقوبــات مناســبة عــى ســلطات  .11اعتــاد أو تعديــل الترشيعــات التــي
الحــدود التــي ال تبلّــغ عــن مثــل هــذه تنــص عــى التحقيــق يف الفســاد مــن جانــب
الجرائــم.
ســلطات الحــدود ومقاضــاة مرتكبيــه
ومعاقبتهــم ،باإلضافــة إىل تواطــؤ ومشــاركة
ســلطات الحــدود مــع الجرميــة املنظمــة
العابــرة للحــدود.

التوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية

 .5اعتــاد أو تعديــل الترشيعــات لضــان
أن تكــون العقوبــات اإلداريــة واملدنيــة
والجنائيــة املفروضــة عــى املتاجريــن
باملهاجريــن أو غريهــم مــن األف ـراد املشــاركني
يف تيســر عبــور الحــدود بصــورة غــر قانونيــة
متناســبة مــع التجــاوزات أو انتهــاكات حقــوق
اإلنســان التــي ارتكبوهــا.

 .8اعتــاد أو تعديــل الترشيعــات لتضمــن
تحديــد الســلطات التــي متارســها ســلطات
الحــدود بوضــوح وخضوعهــا إلذن ومراجعــة
قضائ ّيــة وفقــاً للقانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان.

ثالثاً
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 .12اعتــاد أو تعديــل الترشيعــات لضــان
أي تفويــض ملهــام إدارة الحــدود
عــدم تأثــر ّ
إىل القطــاع الخــاص ،مبــا يف ذلــك رشكات
النقــل الخاصــة ،عــى حقــوق اإلنســان ،مبــا
يف ذلــك مبــادئ عــدم التمييــز وعــدم اإلعــادة
القرسيــة وحــق جميــع األشــخاص يف مغــادرة
البلــد أو دخولــه ،مبــا يف ذلك بلدانهــم .وينبغي
أن يتضمــن هــذا الترشيــع آليــات لضــان
مســاءلة الجهــات الفاعلــة الخاصــة واالنتصاف
يف حــاالت انتهــاك حقــوق اإلنســان.
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 .13وضــع إجــراءات أو آليــات ترشيعيــة
وغريهــا من األدوات الفعالة واملســتقلة لتمكني
ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وضحايــا
العنــف والجرائــم عــى الحــدود الدوليــة مــن
الوصــول إىل العدالــة واإلبــاغ عــن االنتهــاكات
والوصــول إىل ُســبل االنتصــاف ،بغــض النظــر
عــن وضعهــم كمهاجريــن .وينبغــي أن يكــون
الضحايــا قادريــن عــى اإلدالء بشــهاداتهم ضــد
الجنــاة بــرف النظــر عــا إذا كانــوا داخــل
الواليــة القضائيــة للدولــة أم ال ،ودون خــوف
مــن االحتجــاز أو الطــرد نتيجــة لســعيهم إىل
تحقيــق العدالــة.

املبادئ والتوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدول ّية

يف مجــال حقــوق اإلنســان

ينبغــي عــى الــدول و ،عنــد االقتضــاء،
املنظــات الدوليــة ومنظــات املجتمــع
املــدين التفكــر يف:5
االستثامرات وال ُنظم

 .3اســتعراض دور ســلطات الحــدود
ومراجعتــه لضــان عــدم تكليفهــا إال
باملهــام التــي متتلــك ملامرســتها التدريــب
والقــدرات واملــوارد الكافيــة مبــا يتــاىش
مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
وعندمــا تكــون ســلطات الحــدود
غــر قــادرة عــى أداء املهــام املنوطــة بهــا
وفقـاً للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،فإنّــه
ينبغــي أن يُطلــب مــن املوظفــن املؤهلــن أداء
هــذه املهــام.

 .1تخصيــص مــا يكفــي مــن املــوارد مــن
ميزانيــة الدولــة لتعزيــز إدارة الحــدود ،مبــا يف
ذلــك نُظــم تحديــد الهويــة والفــرز واإلحالــة،
والتأكــد مــن تجهيــز املرافــق لتقديــم الــردود
اســتنادا ً إىل حقــوق اإلنســان وبشــكل يتناســب  .4وضــع إجــراءات صارمــة لتوظيــف
مــع املهاجريــن الذيــن يصلــون إىل الحــدود وانتشــار ســلطات الحــدود وضــان أن تشــمل
الدوليــة.
معايــر التوظيــف املعرفــة أو الرغبــة يف تعلــم
االلتزامــات الناشــئة عــن حقــوق اإلنســان
 .2طلــب وتقديــم املســاعدة املاليــة ذات الصلــة .وينبغــي التفكــر خــال تعيــن
والتقنيــة وغريهــا مــن أشــكال املســاعدة ونــر ســلطات الحــدود يف اختيــار موظفــن
إىل الــدول واملنظــات الدوليــة لتطويــر ميتلكــون القــدرة والرغبــة يف تعلّــم التواصــل
القــدرات يف مجــال حقــوق اإلنســان مــع املهاجريــن بلغتهــم الخاصــة وضــان
وتحســن الهيــاكل األساســية وتعزيــز عدم التمييز.
إدارة الحــدود وفقــاً للمعايــر الدوليــة
لحقوق اإلنسان.
 .5ضــان حصــول موظفــي ســلطات
الحــدود عــى أجــر كاف ،مــع مراعــاة العوامــل
الخاصــة مثــل املخاطر واملســؤوليات وســاعات
 5دون اإلخــال بالتزاماتهــا مبوجــب الترشيعــات العمــل املطلوبــة ،والحصــول املجــاين عــى
الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات الرعايــة والخدمــات الطبيــة والنفســية والدعم
الصلــة.

التوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية

املبــدأ التوجيهــي  :3تطويــر القــدرات تعيني املوظفني واالنتداب

ثالثاً
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واملشــورة .وضــان إجــراء تقييــم منتظــم التدريب وتطوير القدرات

ملســؤويل الحــدود للكشــف عــن عالمــات
التعــب املهنــي والصدمــات الثانويــة والظروف  .8تدريــب ســلطات الحــدود عــى جوانــب
النفســية الناجمــة عــن العمــل عــى الحــدود مــن القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ذات
الدوليــة.
صلــة مبهمتهــم ،مبــا يف ذلــك تنفيذهــا العمــي.
وينبغــي وضــع مــواد تدريبيــة محــددة بشــأن
 .6توفــر مــا يكفــي مــن املوظفــن املؤهلني حقــوق اإلنســان تتعلــق بالعبــور الحــدودي
عــى الحــدود الدوليــة ،مــع الوضــع الخــاص .واملســاواة بــن الجنســن بالتعــاون مــع
وســيكون مــن الــروري توظيــف ونــر عــدد املنظــات الدوليــة واملجتمــع املــدين مــن أجــل
مــن ســلطات الحــدود مبــا يحقــق التــوازن بــن تطويــر قــدرات ســلطات الحــدود يف مجــال
الرجــال والنســاء (مبــا يف ذلــك عــى زوارق حقــوق اإلنســان خــال املامرســة اليوميــة
ألدوارهــا ومســؤولياتها عــى الحــدود الدوليــة.
الدوريات الساحلية).
 .7تعيــن موظفــن مدربــن تدريبـاً خاصـاً،
مبــا يف ذلــك ،عنــد االقتضــاء ،املهن ّيــون الطب ّيــون
والعاملــون يف مجــال الرعايــة الصحيــة ،ومهنيو
حاميــة األطفــال ،واألوصيــاء عــى األطفــال
غــر املصحوبــن أو املنفصلــن عــن ذويهــم،
ومقدمــو املســاعدة واملرتجمــون وضبــاط
االتصــال الثقافيــون .كــا ينبغــي التفكــر يف
الرتكيــز الدائــم ملوظفــن عــى الحــدود الدولية
كثيفــة الحركــة و/أو مســك قامئــة مــن املهنيــن
املؤهلــن الذيــن ميكنهــم ،إذا لــزم األمــر ،تقديم
املســاعدة بأنفســهم ،أو يف الحاالت االســتثنائية
التــي ال ميكــن فيهــا ضــان الوصــول الرسيــع،
مــ ّد يــد املســاعدة عــن بُعــد عــن طريــق
الهاتــف أو عــن طريــق الفيديــو.
18

 .9إدراج التدريــب يف مجــال حقــوق
اإلنســان واملســاواة بــن الجنســن يف جميــع
تدابــر بنــاء القــدرات التي تســتهدف ســلطات
الحــدود والجهــات الفاعلــة الخاصــة النشــطة
عــى الحــدود الدوليــة .وينبغــي أن يكــون
هــذا التدريــب متواصـاً حتــى تكــون ســلطات
الحــدود عــى علــم دائــم بالقضايــا الجديــدة
واالســتجابات القامئــة عــى حقــوق اإلنســان.
 .10إدراج عــدم التمييــز يف جميــع أشــكال
التدريــب املقدمة إىل ســلطات الحــدود لضامن
عــدم خضــوع إجـراءات القبــول للتمييــز بنــا ًء
عــى أســباب ممنوعــة .وينبغــي أن يهــدف
التدريــب عــى وجــه التحديــد إىل منــع التمييز

املبادئ والتوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدول ّية

األجانــب والعنرصيــة والتمييــز العنــري
والتعصــب.

 .13متابعــة تأثــر التدريــب يف مجــال
حقــوق اإلنســان عــى ســلطات الحــدود
 .11توفــر التدريــب العمــي والتجريبــي وتقييمــه دوريـاً مــن أجــل تقييــم فعاليــة هــذا
لســلطات الحــدود لضــان قدرتهــا عــى التدريــب لتفــادي انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
الدفــاع عــن نفســها بفعاليــة وبقــوة ومعــدات
كافيــة يف حالــة الــرورة القصــوى وفقــاً  .14وضــع واعتــاد مدونــات ســلوك ملزمــة
للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وأفضــل لســلطات الحــدود وفقــاً للمعايــر الدوليــة
املامرســات ،ودون التســبب يف رضر غــر لحقــوق اإلنســان وأفضــل املامرســات ،مبــا يف
متناســب للمهاجريــن .وينبغــي تدريــب ذلــك مدونــة قواعــد ســلوك األمــم املتحــدة
ســلطات الحــدود عــى التدخــل ملنــع زمالئهــم الخاصــة باملســؤولني عــن إنفــاذ القانــون.
مــن اســتخدام القــوة غــر الرضوريــة وغــر وينبغــي أن تحــدد مدونــات الســلوك هــذه
املتناســبة.
معايــر الســلوك ونتائــج عــدم االمتثــال لهــذه
املعايــر.
 .12توعيــة وتدريــب ســلطات الحــدود
عــى تحديــد ودعــم املهاجريــن الذيــن قــد  .15إنشــاء آليــات ميكــن مــن خاللهــا
يتعرضــون لخطــر خــاص عــى الحــدود ملوظفــي الحــدود وغريهــم مــن املوظفــن
الدوليــة .وينبغــي إطــاع الســلطات الحدوديــة تقديــم شــكاوى إىل الســلطات املختصــة بشــأن
عــى امكانيــة تعــرض بعــض املهاجريــن بصورة ســلوك زمالئهــم الــذي يتعــارض مــع معايــر
غــر متناســبة ملجموعــة كبــرة مــن املخاطــر ،حقــوق اإلنســان دون خــوف مــن فقدانهــم
مبــا يف ذلــك طــرق النقــل الصعبــة والخطــرة ،لعملهــم أو مــن االنتقــام مــن قبــل زمالئهــم،
وإســاءة املعاملــة مــن قبــل املتاجريــن بالبــر ،وضــان إج ـراءات عادلــة يف حالــة الشــكاوى
واملهربــن ،وغريهــم مــن األف ـراد ،مبــن فيهــم املقدمــة ضدهــم مــن قبــل زمالئهــم.
املوظفــون ،وعــى أ ّن احتياجــات هــؤالء
املهاجريــن مــن الحاميــة واملســاعدة قــد تتغري
طــوال عمليــة الهجــرة.
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 .16مراقبــة اســتخدام تكنولوجيــات
مراقبــة الحــدود لضــان اســتخدامها يف
أداء مهــام مرشوعــة وفقــاً لقواعــد ومعايــر
حقــوق اإلنســان ،وعــدم تداخلهــا دون
داع وبشــكل غــر متناســب مــع الحــق
يف الخصوصيــة عندمــا تتوفــر حلــول
أقــل اطالعــاً عــى الحيــاة الشــخصية ،وأن ال
تقــوم بجمــع البيانــات أو تخزينهــا أو تبادلهــا
بطريقــة غــر مالمئــة أو بشــكل قــد يعــرض
حقــوق اإلنســان للخطــر.

 .18جمــع بيانــات شــاملة ومصنفــة عــن
الشــكاوى والتحقيقــات واملالحقــات القضائيــة
واإلدانــات يف جميــع حــاالت االســتخدام
املفــرط للقــوة ،والتقاريــر املتعلقــة باالعتــداء
واالغتصــاب وغــر ذلــك مــن أشــكال العنــف
الجنــي ،وتلــك املتعلقــة بالتعذيــب ،وســوء
املعاملــة واالنتهــاكات األخرى لحقوق اإلنســان
واإلســاءات التــي ترتكبهــا ســلطات الحــدود
والجهــات الفاعلــة الخاصــة ،بغيــة فهــم
أســباب هــذه املامرســات ومعاقبتهــا ومنعهــا.

 .17منــع املامرســات الضــارة ملوظفــي
الحــدود عــن طريــق التحقيــق يف جميــع
قضايــا الفســاد واالبتـزاز واالســتغالل ومقاضــاة
مرتكبيهــا ،وإطــاع املهاجريــن عــى الحــدود
الدوليــة عــى الخدمــات املجانيــة التــي
يقدمهــا موظفــو الحــدود.

 .19اســتحداث آليــات للتوصيــة ،واملكافــأة
ونــر أفضــل املامرســات فيــا يتعلــق بال َنهــج
القائــم عــى حقــوق اإلنســان لــدى ســلطات
الحــدود.
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الصلــة.
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املبدأ التوجيهي  :4ضامن احرتام

والكيانــات الحكوميــة الدوليــة) لضــان
حقوق اإلنسان عند عمليات اإلنقاذ
االمتثــال لاللتزامــات املح ـ ّددة إلبعــاد الخطــر
واالعرتاض
الوشــيك عــى الحيــاة واألمــن عــى ســبيل
األولويــة املطلقــة ،وضــان حقــوق اإلنســان
ينبغــي عــى الــدول و ،عنــد االقتضــاء ،واألمــن والكرامــة لجميــع األشــخاص الذيــن تم
املنظــات الدوليــة ومنظــات املجتمــع إنقاذهــم .ويجــب تحديــد األشــخاص املعرضني
لخطــر الوفــاة الوشــيك واملهاجريــن املحتمــل
املــدين التفكــر يف:6
تع ّرضهــم بشــكل خــاص للخطــر عــى الحــدود
الدوليــة عــى الفــور وتقديــم املســاعدة املالمئة
حامية الحياة والصحة
لهــم يف حــدود قــدرات الســفينة بالنســبة
 .1دراســة وتعديــل عمليــات وإجــراءات لألشــخاص الذيــن يتــم إنقاذهــم يف البحــر.
إنقــاذ املهاجريــن عــى الحــدود الدوليــة مــن
أجــل االمتثــال لاللتزامــات الدوليــة املتعلقــة  .4تشــجيع ربابنــة الســفن الخاصــة
بحقــوق اإلنســان وحقــوق الالجئــن فضـاً عن عــى الوفــاء بالتزاماتهــم بتقديــم املســاعدة،
االلتزامــات مبوجــب القانــون الــدويل للبحــار ومســاعدة املهاجريــن املعرضــن للخطــر،
واملعايــر األخــرى ذات الصلــة.
وإنــزال األشــخاص الذيــن تــم إنقاذهــم يف
أقــرب مــكان آمــن ،وفقــاً للقانــون الــدويل
 .2تركيــب وصيانــة أجهــزة إرشــاد خاصــة للبحــار ،والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان،
باإلنقــاذ عــى طــول طــرق الهجــرة الخطــرة وغــر ذلــك مــن املعايــر ذات الصلــة .وينبغــي
لتمكــن املهاجريــن الذيــن تتعــرض حياتهــم إزالــة العقبــات التــي تثنــي ربابنــة الســفن
وأمنهــم إىل الخطــر مــن طلــب املســاعدة ومن الخاصــة عــن إنقــاذ املهاجريــن املكروبــن يف
البحــر والتفكــر يف بديــل لتعويــض أولئــك
ثــ ّم انقاذهــم.
الذيــن يعانــون مــن خســائر ماليــة بســبب
 .3تدريــب ســلطات الحــدود املكلفــة إنقاذهــم للمهاجريــن.
باإلنقــاذ (مبــا يف ذلــك مســؤولو خفر الســواحل
 .5ضــان اتخــاذ جميــع التدابــر الالزمــة
 6دون اإلخــال بالتزاماتهــا مبوجــب الترشيعــات يف عمليــات إدارة الحــدود الحــرام حقــوق
الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات اإلنســان وحاميتهــا وإعاملهــا ،مبــا يف ذلــك
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حيــاة وأمــن جميــع املهاجريــن عــى الحــدود مبعاملــة املهاجريــن وفقــاً للقانــون الــدويل
الدوليــة .وينبغــي للــدول أن تتجنــب بشــكل لحقــوق اإلنســان.
صــارم تدابــر االع ـراض الخطــرة ،فض ـاً عــن
عمليــات اإلعــادة التعســفية أو الجامعيــة .8 .التأكــد مــن إجــراء ســلطات الحــدود
لتقييــات للمخاطــر وتخطيطهــا بشــكل
 .6ضــان مســاءلة رشكات النقــل الخاصة مناســب لعمليــات اإلنقــاذ اعتــادا ً عــى
والجهــات الفاعلــة الخاصــة األخرى املشــاركة أهــداف واضحــة قامئــة عــى حقــوق اإلنســان.
يف تنفيــذ القيــود املفروضــة عــى الهجــرة ،وينبغــي أن يتضمــن التخطيــط العــدد
مثــل فحــص مــا قبــل املغــادرة والقــرارات املناســب للموظفــن وأصنافهــم ،ووســائل
املتعلقــة بالنفــاذ إىل النقــل ،ووضــع ُســبل النقــل الالزمــة ،واملعــدات الطبيــة للحــاالت
انتصــاف فعالــة لفائــدة األشــخاص الذيــن الطارئــة ،واإلمــدادات بالغــذاء واملــاء.
تــ ّم رفــض نقلهــم بصــورة غــر مرشوعــة.
باإلضافــة إىل وضــع واعتــاد مدونــات  .9وضــع وتشــغيل وتثبيــت خدمــات
ســلوك للجهــات الفاعلــة الخاصــة تحــدد اإلنقــاذ الكافيــة والفعالــة عــى جميــع
معايــر الســلوك ونتائــج عــدم االمتثــال لهذه الحــدود الدوليــة (مبــا يف ذلــك يف الــدول
املعايــر.
الســاحلية ،والبحــث واإلنقــاذ يف إطــار
الخدمــات البحريــة) ،وفقــاً للقانــون الــدويل
لحقــوق اإلنســان ،والقانــون الــدويل للبحــار،
تعزيز قدرات اإلنقاذ
وغــر ذلــك مــن املعايــر ذات الصلــة .وينبغــي
 .7توعيــة ســلطات الحــدود بأولويــة تزويــد ســفن اإلنقــاذ باملعــدات والتجهي ـزات
التزامهــا بحاميــة حقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك الالزمــة ملســاعدة املهاجريــن ،مبــا يف ذلــك عند
الحيــاة واألمــن ،وإبعــاد املهاجريــن الذيــن تــم حــدوث تدفقــات مكثفــة.
إنقاذهــم أو اعرتاضهــم مــن األوضــاع التــي
تتعــرض فيهــا حياتهــم وأمنهــم للخطــر ،وتلبية الحامية أثناء عمليات اإلنقاذ واالعرتاض
حاجتهــم إىل الحاميــة واملســاعدة الخاصتــن.
وينبغــي أن تتلقــى ســلطات الحــدود خرائــط  .10توعيــة وتدريــب ســلطات الحــدود
أو منشــورات مرجع ّيــة بانتظــام تلخــص عــى مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيّــة
السياســات واملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة واإلعــادة القرسيّــة املتسلســلة أو
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غــر املبــارشة ،مبــا يف ذلــك تطبيــق املبــدأ خارج
الحــدود اإلقليميــة حيثــا متارس الدولــة الوالية
القضائيــة أو الســيطرة الفعليــة .وينبغــي وضع
مبــادئ توجيهيــة عمليــة ونرشهــا لتوضيــح
مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة يف جميــع تدابــر
ـاص باإلنقــاذ
إدارة الحــدود .أمــا يف الســياق الخـ ّ
واالعــراض يف امليــاه اإلقليميــة أو يف أعــايل
البحــار ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن عمليــات التنسيق والتعاون
إنـزال ،فيتعـ ّـن ضــان عــدم إنـزال املهاجريــن
إال يف أماكــن ال يكــون فيهــا أمنهــم وحقوقهــم  .13االتفــاق يف كل دولــة وفيــا بــن الــدول
اإلنســانية مهــددة ،وأن ال يــؤدي بهــم ذلــك إىل عــى تعاريــف حــاالت االســتغاثة ،وأقــرب
مزيــد مــن القمــع.
مــكان آمــن ،واملرافــئ اآلمنــة بغيــة تعزيــز
حاميــة حقــوق اإلنســان لــدى املهاجريــن .أمــا
 .11ضــان قيــام ســلطات الحــدود بتزويــد يف البحــار ،فينبغــي حــل املنازعــات املتعلقــة
جميــع املهاجريــن الذيــن متّــت مســاعدتهم باملــكان الــذي ينبغــي فيــه إن ـزال املهاجريــن
أو اعرتاضهــم مبعلومــات عــن حقوقهــم بلغــة عــى وجــه الرسعــة ووفقــاً للقانــون الــدويل
يفهمونهــا وبصيــغ ميــرة ،مبــا يف ذلــك حقهــم لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل لالجئــن،
يف املســاعدة القنصليــة إذا رغبــوا يف ذلــك .وال ســيام الحــق يف الحيــاة ،ومبــدأ عــدم
وينبغــي أن تكــون الســلطات الحدوديــة عــى اإلعــادة القرسيّــة.
بينــة مــن املخاطــر الخاصــة التــي تواجههــا
بعــض الفئــات ،مثــل ملتمــي اللجــوء  .14طلــب وتقديــم املعــدات والتجهيــزات
والالجئــن واملهاجريــن غــر الرشعيــن ،أو وغريهــا مــن أشــكال املســاعدة (مــن خــال
املثل ّيــات واملثليــن ومزدوجــي امليول الجنســية إعــارة املوظفــن مثـاً) لتعزيــز قــدرات الــدول
ومغايــري الهويــة الجنســية واملتحولني جنســياً ،عــى البحــث واإلنقــاذ وفق ـاً للقانــون الــدويل
يف صــورة عرضهــا عــى الســلطات القنصليــة لحقــوق اإلنســان ،والقانــون الــدويل للبحــار،
دون علمهــا وموافقتهــا.
وغــر ذلــك مــن املعايــر ذات الصلــة .وينبغــي
اقــراح التدريــب عــى اســتخدام املعــدات

التوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية

 .12التأكــد مــن اســتعامل جميــع الصــور
واإلفــادات والبيانــات واألمتعــة الشــخصية
الخاصــة باملهاجريــن وفقــاً للقانــون الــدويل
لحقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك الحــق يف
الخصوصيــة وحاميــة البيانــات ،وعــى نحــو ال
يــر باألمــن الفــردي.

ثالثاً
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والتجهيـزات وفقـاً لحقــوق اإلنســان ،ومراقبــة املراقبة واملساءلة
هــذا االســتخدام.

 .15تعليــق وتعديــل وتنقيــح اتفاقــات أو
ترتيبــات التعــاون يف مجــال اإلنقــاذ واالعرتاض،
مبــا يف ذلــك اتفاقــات «ربــان الســفينة»
والدوريــات الســاحلية املشــركة التــي قــد
تعــرض حقــوق اإلنســان للخطــر عــى الحــدود
الدوليــة.
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 .16تحميــل ســلطات الحــدود املســؤولية
عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتكبــة أثنــاء
عمليــات اإلنقــاذ واالعــراض ،مبــا يف ذلــك
تلــك التــي تحــدث خــارج الحــدود .وينبغــي
اســتخدام أدوات تســجيل البيانــات بطريقــة
متكــن مــن التحقيــق وفــرض العقوبــات
املناســبة عــى اإلغفــال املتعمــد لإلنقــاذ.

املبادئ والتوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدول ّية

ينبغــي عــى الــدول و ،عنــد االقتضــاء،
املنظــات الدوليــة ومنظــات املجتمــع
املــدين التفكــر يف اتخــاذ التدابــر التاليــة:7
املساعده الفورية

 .3إنشــاء عمليــات خاصــة باالســتقبال أو
تحســينها لضــان تقديــم املســاعدة الفوريــة
لجميــع املهاجريــن عــى أســاس غــر متييــزي
بــرف النظــر عــن وضعهــم كمهاجريــن
أو الظــروف التــي وصلــوا فيهــا إىل الحــدود.
وتحديــد العقبــات التــي تحــول دون قــدرة
املهاجريــن ذوي اإلعاقــة عــى الحصــول عــى
املســاعدة عــى الحــدود الدوليــة وإزالتهــا
واتخــاذ التدابــر املناســبة لضــان تهيئــة
معقولــة.

 .1تقديــم املســاعدة الفوريــة عنــد
الــرورة ،مبــا يف ذلــك يف مواقــع اإلنقــاذ أو
االعـراض أو اإلنـزال أو بالقــرب منهــا بالنســبة
إىل املهاجريــن الذيــن يســافرون عــر البحــر،
وينبغــي أن تشــمل هــذه املســاعدة ،عــى  .4التعــاون مــع وكاالت الحاميــة الوطنيــة
وجــه الخصــوص ،الرعايــة الطبيــة ،والغــذاء واملنظــات الدوليــة ومنظــات املجتمــع
واملــاء الكافيــن ،واألغطيــة واملالبــس والنظافــة املــدين يف تقديــم املســاعدة ،وال ســيام مــن
والراحــة.
أجــل تحديــد وتوجيــه املهاجريــن الذيــن قــد
يكونــون معرضــن بشــكل خــاص للخطــر عــى
 .2إعطــاء األولويّــة للفحــص الصحــي الحــدود الدوليــة.
والفحــوص الطبيــة الفرديــة .وينبغــي أن يكون
العاملــون الطبيــون املناســبون حارضيــن  .5ضــان قــدرة أفــراد القنصليــة ،مبــا يف
وقــت إنقــاذ أو اع ـراض أو إن ـزال املهاجريــن ذلــك عــن طريــق التدريــب ،إذا لــزم األمــر،
الذيــن يســافرون عــن طريــق البحــر ،وإج ـراء عــى تقديــم املســاعدة إىل رعاياهــا عــى
الفحوصــات ،وعنــد االقتضــاء ،توجيههــم إىل الحــدود الدوليــة.
7

دون اإلخــال بالتزاماتهــا مبوجــب الترشيعــات
الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات
الصلــة.

التوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية

املبدأ التوجيهي  :5حقوق اإلنسان يف
سياق املساعده الفورية

رعايــة طبيــة أخــرى ،مبــا يف ذلــك الرعايــة
النفســية.

ثالثاً
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 .8ضامن اختيار موظفي املأوى املؤقت بعناية
معايري البنية التحتية لإلقامة املؤقتة
وتدريبهم تدريباً مناسباً عىل حقوق اإلنسان ،مبا يف
 .6التأكــد مــن عــدم اســتمرار اإلقامــة ذلكالتوعيةالجنسانيةوالدينيةوالثقافية،وامتالكهم
املؤقتــة لفــرة أطــول مــا هــو رضوري لتمكني ملهارات أساس ّية يف اللغات التي يتحدث بها أغلب
الســلطات مــن التحقــق مــن الهويــة أو غريهــا األشخاص املقيمني.
مــن املعلومــات الرضوريــة لتنظيــم عمليــات
النقــل أو االتجاهــات.
املراقبة واملساءلة
 .7ض ــان امتث ــال جمي ــع مراف ــق اإلقام ــة
املؤقتــة للمعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان،
مبـــا يف ذلـــك كل مـــا يتعلـــق بالفضـــاء،
والطع ــام املناس ــب ع ــى املس ــتوى الغ ــذايئ
والثق ــايف ،ومي ــاه ال ــرب ،وال ــرف الصح ــي،
والرعايــة الطبيــة ،والحصــول عــى املســاعدة
القانوني ــة.

 .9التعــاون مــع اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة
واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان
واملنظــات الدوليــة والربملانيــن ومنظــات
املجتمــع املــدين والجهــات الفاعلــة األخــرى يف
عمليــة متابعــة ظــروف وترتيبــات االســتقبال،
والتحقيــق ،حســب االقتضــاء ،واملتابعــة
القضائيّــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتكبة
أثنــاء عمليــات املســاعدة واالســتقبال.
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املبادئ والتوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدول ّية

عملية املراقبة

تجميع البيانات

 .1تقييــم وتعديــل عمليــات املراقبــة
والتوجيــه عــى الحــدود الدوليــة لضــان
الوقــوف عــى حالــة وأســباب دخــول كل
فــرد ،وتحديــد املهاجريــن الذيــن قــد يكونــون
معرضــن للخطــر بوجــه خــاص عــى الحــدود
الدوليــة وتوجيههــم بشــكل مناســب.

 .3التأكــد مــن مــدى تناســب عمليــة
تجميــع البيانــات عــى الحــدود (مبــا يف ذلــك
البيانــات البيومرتيــة) وســعيها إىل تحقيــق
هــدف مــروع ،وأن تكــون عمليــة الحصــول
عــى البيانــات قانونيــة ،ودقيقــة ،ومح ّدثــة،
وأن يتـ ّم تخزينهــا لفــرة محــدودة مــن الزمــن
ومحوهــا يف ظــروف آمنــة .كــا يجــب أن
تكــون البيانــات الشــخصية مجهولــة الهويــة
عنــد تخزينهــا ألغــراض إحصائيــة.

 .2تقييــم وتعديــل عمليــات املراقبة الحرتام
الحــق يف الخصوصيــة ،مبــا يف ذلــك اإلجـراءات
املتعلقــة بالتفتيــش والتعامــل املناســب مــع
األمتعــة الشــخصية وفقــاً للقانــون الــدويل
لحقوق اإلنســان .وال يُعهد باألمتعة الشــخصية
(مبــا يف ذلــك وثائــق الســفر والهويــة ،والوثائــق
التــي تســمح بالدخــول أو اإلقامــة ،أو البقــاء
أو املكــوث يف اإلقليــم ،أو تصاريــح العمــل ،أو
األمــوال ،أو الهواتــف الجوالــة ،أو املســتندات
الشــخصية) إال إىل ســلطات الحــدود املرخــص
8

دون اإلخــال بالتزاماتهــا مبوجــب الترشيعــات
الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات
الصلــة.

التوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية

املبدأ التوجيهي  :6الرقابة واملقابلة

لهــا قانونــاً ووفقــاً للقانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان ويف ظــل ظــروف مع ّرفــة ومحــدودة
ينبغــي عــى الــدول و ،عنــد االقتضــاء ،بشــكل واضــح .وينبغــي إعطــاء إيصــاالت
املنظــات الدوليــة ومنظــات املجتمــع لجميــع األمتعــة املصــادرة وتلــك التــي تــم
املــدين التفكــر يف اتخــاذ التدابــر التاليــة :8إرجاعهــا يف أقــرب وقــت ممكــن.

ثالثاً

 .4عــدم إدخــال التكنولوجيــا إال بشــكل
متــواز مــع تدريــب ســلطات الحــدود عــى
املخاطــر ،والقيــود واآلثــار عــى حقــوق
اإلنســان لضــان عــدم االعتــاد الكبــر عــى
اســتخدام التكنولوجيــا ،مبــا يف ذلــك البيانــات
البيومرتيــة ،لتحديــد هويــة املهاجريــن والحـ ّد
مــن مامرســة التقديــر يف عمليــة املراقبــة.
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البرشيــة والســل والحمــل يف ســياق سياســة
الهجــرة.
 .8وضــع وتنفيــذ إجــراءات إلعــام
األشــخاص الذيــن تــم رفــض دخولهــم شــفويّاً
وكتابيّــاً بأســباب اســتبعادهم وبحقهــم يف
الطعــن يف هــذا القــرار أمــام محكمــة أو
ســلطة مســتقلة وفعالــة أخــرى.

 .5إلغــاء جميــع القيــود املفروضــة عــى
الدخــول ألســباب متييزيــة ،مبــا يف ذلــك
ألســباب تتعلــق باألشــخاص املصابــن بفــروس
نقــص املناعــة البرشيــة أو الحمــل أو اإلعاقــة
أو امليــل الجنــي أو الهويّــة الجنســانية .ومنــع
عمليــات املراقبــة أو الفحوصــات الجســديّة
عــى الحــدود املســتخدمة مــن أجــل القيــام املقابلة
مبثــل هــذه التحديــدات مــن أجــل فــرض قيود
عــى الدخــول.
 .9وضــع مبــادئ توجيهيــة وإجــراءات
خاصــة باملقابلــة يُراعــى فيهــا االحـرام الكامــل
 .6ضــان عــدم االحتجــاج بالصحــة العامــة لحقــوق اإلنســان والكرامــة البرشيــة .وينبغــي
لتقييــد الحــق يف الدخــول إال عندمــا تكــون أن تجــري الســلطات الحدوديــة املقابــات
هنــاك تهديــدات خطــرة عــى صحــة الســكان بطريقــة مهنيــة ومفتوحــة وغــر مهــددة،
أو األفــراد ،مــع املراعــاة الواجبــة للوائــح يف مــكان خــاص ومناســب ،مجهــز مبرافــق
الصحــة الدوليــة ملنظمــة الصحــة العامليــة .كافيــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية وهــدف
واضــح يتمثــل يف توجيــه املهاجريــن الذيــن
 .7التأكــد مــن متــايش عمليــات املراقبــة يُحتمــل تعرضهــم لخطــر معــن عــى الحــدود
الصحيــة املتعلقــة بالقيــود املفروضــة عــى إىل الســلطات املختصــة .وال ينبغــي تســجيل
الدخــول أو البقــاء ،مبــا يف ذلــك اختبــار املقابــات إال مبوافقــة مســتنرية مــن الشــخص
األمــراض املعديــة ،مــع معايــر حقــوق الــذي تتــم مقابلتــه ويجــب عــى ســلطات
اإلنســان .والتأكيــد عــى االختبــار الطوعــي ،الحــدود التعامــل مــع املعلومــات املق ّدمــة
والحصــول عــى املوافقــة املســتنرية ،وتقديــم بشــكل رسي وطأمنــة املهاجريــن يف هــذا
املشــورة الكافيــة قبــل االختبــار وبعــده ،الشــأن.
وضــان الرسيــة .وحظــر االختبــار اإللزامــي
لبعــض الحــاالت مثــل فــروس نقــص املناعــة
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 .11االعتــاد عــى محاوريــن ميتلكــون
مهــارات عــى مســتوى اللغــات التــي يفهمهــا
املســتجوبون ،أو االســتعانة مبرتجمــن مؤهلــن
ونزهــاء ال تشـكّل مشــاركتهم خطـرا ً أو ت ِ
ُلحــق
رضرا ً بالشــخص املســتجوب ،أو تعرقــل عمليــة  .15ضــان وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة
املقابلــة.
إىل عمليــة املقابلــة عــى قــدم املســاواة مــع
اآلخريــن مــن خــال وجــود مرتجمــن بلغــة
السن ،النوع االجتامعي واالعتبارات األخرى اإلشــارة وتوفــر وثائــق بريــل وغريهــا مــن
ّ
التدابــر ذات الصلــة ،وضــان توفــر املرافــق
 .12توعيــة الســلطات الحدوديــة بخطــورة املعقولــة.
القوالــب النمطيــة واألحــكام املســبقة لديهــا
ولــدى املســتجوبني ،األمــر الــذي قــد يــر  .16التأك ــد م ــن أ ّن س ــلطات الح ــدود ع ــى
بعمليــة املقابلــة ونتائجهــا ،مبــا يف ذلــك علـــم بالتحديـــات واالحتياجـــات الخاصـــة
القوالــب النمطيــة والتصــورات الســلبية حــول املتعلقـــة باملهاجريـــن عـــى الحـــدود مـــن
املهاجريــن.
املثل ّي ــات واملثل ّي ــن ومزدوج ــي املي ــل الجن ــي
واملتحولـــن جنســـياً وحامـــي صفـــات
تعـــر باللغـــة الشـــفوية
 .13تدريــب ســلطات الحــدود عــى التواصل الجنســـن ،وأنّهـــا ال ّ
بفعاليــة (شــفويّاً ومــن خــال لغــة الجســد) أو الجســـدية عـــن أحـــكام حـــول التوجـــه
وبطريقــة تأخــذ بعــن االعتبــار الســ ّن ،الجنـــي ،الهويـــة الجنســـانية أو التعبـــر
والثقافــة ،والنــوع االجتامعــي ،ومســاعدة الجنســـاين للمهاجـــر.
املهاجريــن مــن خــال اســتخدام لغــة ســهلة
الفهــم والتواصــل الكتــايب املناســب.
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 .10توفــر التدريــب واإلرشــاد املناســبني
لســلطات الحــدود املســؤولة عــن املقابــات.
وينبغــي تدريــب ســلطات الحــدود عــى
اســتخدام أســاليب إجــراء املقابــات غــر
القرسيــة وعــى صياغــة األســئلة املناســبة.

 .14ضــان عــدم اعتــاد ســلطات الحــدود
عــى املبــدأ القائــل بضعــف املــرأة أو نقــص
رف ،مــع إيــاء االهتــام
قدرتهــا عــى التــ ّ
الواجــب باحتياجاتهــ ّن املحــددة املرتبطــة
بوضعهــ ّن عــى الحــدود .وينبغــي لســلطات
الحــدود أن تتواصــل بشــكل منفصــل مــع
النســاء التابعــات للمجموعــات األرسيّــة وذلــك
لتســهيل عمليــة تحديــد حاالتهــ ّن الخاصــة
فيــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان.
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 .17الحــد مــن املقابــات التــي تجريهــا هــؤالء أو مــا إذا كانــوا مرتبطــن بهــم ،مبــا يف
ســلطات الحــدود مــع األطفــال لجمــع ذلــك مــن خــال مقابــات منفصلــة يجريهــا
املعلومــات األساســية عــن هويــة الطفــل .أمــا موظفــون مدربــون ومؤهلــون.
األطفــال الذيــن يتــم التعــرف عليهــم عــى
أنهــم غــر مصحوبــن بذويهــم أو منفصلــن املراقبة واملسؤولية
فيجــب إحالتهــم فــورا ً إىل وكاالت حاميــة
الطفولــة وال يتــم إج ـراء املقابــات معهــم إال  .18إجــراء اســتعراض وتقييــم مســتقلني
بحضــور موظــف مؤهــل للعمــل مــع األطفــال .لعمليــات املراقبــة والفحــص لضــان معاملــة
وينبغــي دراســة مــا إذا كان األطفــال الذيــن جميــع املهاجريــن وفقــاً للمعايــر الدوليــة
يســافرون مــع البالغــن ال يرافقهــم ســوى لحقــوق اإلنســان.
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ينبغــي عــى الــدول و ،عنــد االقتضــاء .3 ،التأكـد مـن أن مقدمـي الخدمـات
املنظــات الدوليــة ومنظــات املجتمــع املعنيين موجـودون عىل الحـدود الدولية ،مثل
املــدين التفكــر يف اتخــاذ التدابــر التاليــة :9املرتجمين الفوريين ،مبـا يف ذلـك مرتجمـو لغـة
اإلشـارة ،ومقدمو خدمات املسـاعدة القانونية،
تحديد هوية املهاجرين الذين قد يكونون ومقدمـو الخدمـات الصحية ،ومعلمـو األطفال
املنفصلين عـن ذويهـم وغريهـم.
معرضني للخطر عىل الحدود الدولية

وتوجيههم

 .4إنشـاء وحـدات أو وضـع قوائـم بخبراء
حقـوق اإلنسـان الذيـن سـيتم نرشهـم على
الحـدود الدوليـة للمسـاعدة يف تحديـد هويـة
املهاجريـن الذيـن قد يتعرضـون لخطر معني عىل
الحدود الدولية وإحالتها إىل السـلطات املسـؤولة.

 .1إنشــاء أو تعزيــز اآلليــات والقنــوات
الوطنيــة للتوجيــه وقنــوات االتصــال بــن
الســلطات املختصــة يف الدولــة ،واملؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،واملنظــات
الدوليــة ،واملجتمــع املــدين .ورضورة تدريــب
ســلطات الحــدود عــى اســتخدام آليــات  .5التأكــد مــن توفــر قواعــد نظــام
التوجيــه وتوفــر املعلومــات والتســهيالت التي الدخــول لطالبــي اللجــوء وإمكانيــة الوصــول
متكنهــا مــن القيــام بذلــك.
إىل املعلومــات املتعلقــة بالحــق يف طلــب
اللجــوء وإجـراءات اللجــوء العادلــة والفعالــة.
 .2وضـع مبادئ توجيهية عمليـة وإجراءات
موحـدة لسـلطات الحـدود مـن أجـل التمكين  .6ضــان أن تشــمل التدابــر املتخــذة
مـن تحديد الهويـة والتوجيه الرسيـع والدقيق فيــا يتعلــق بالنســاء الحوامــل وحديثــات
للمهاجريـن الذيـن قـد يتعرضـون لخطر معني العهــد بالــوالدة و/أو املرضعــات حصولهــ ّن
على الحـدود الدوليـة .وينبغـي وضـع هـذه عــى خدمــات صحــة األمومــة ،والرعايــة قبــل
املبـادئ التوجيهيـة واإلجـراءات بالتعـاون الــوالدة وبعدهــا ،وخدمــات التوليــد الطارئــة
والوصــول إىل املعلومــات وخدمــات الصحــة
 9دون اإلخالل بالتزاماتها مبوجب الترشيعات الدولية الجنســية واإلنجابيــة.
القامئة و/أو الترشيعات الوطنية ذات الصلة.
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املبدأ التوجيهي  :7تحديد الهو ّية
والتوجيه

مـع املنظمات الوطنيـة والدوليـة ومنظمات
املجتمـع املـدين ذات الصلـة.
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 .7ضــان أن يتــم التعــرف عــى األطفــال توفري املعلومات

عــى وجــه الرسعــة ،وأن يعامــل أي شــخص
يدعــي أنــه طفــل عــى أنّــه كذلــك وأن يكــون
لــه حــق الوصــول إىل عمليــات تحديــد الســن
املناســبة ،وأن يعـ ّـن لــه و ّيل أمــر وأن يحــال إىل
ســلطات حاميــة الطفولــة والخدمــات األخــرى
ذات الصلــة .وينبغــي أن يكــون تحديــد الســن
إجــرا ًء أخــرا ً ويجــب أال يتــم إال يف الوقــت
املناســب ،مــع مراعــاة رفــاه الطفل ،وحساسـ ّية
النــوع االجتامعــي والتخصصــات املتعــددة،
وأن يت ـ ّم عــى يــد مســؤويل خدمــات رعايــة
الطفولــة أو املســؤولني مــن ذوي املهــارات
والتدريــب الــكايف ذي الصلــة .وتربئــة الشــخص
الــذي يجــري تقييمــه يف الحــاالت التــي يحــوم
فيهــا شــك حــول ســ ّنه ،ومنحــه إمكانيــة
الطعــن يف الق ـرار أمــام هيئــة مســتقلة.

 .8ضـــان إحالـــة ضحايـــا التعذيـــب
واملعامل ــة القاس ــية والالإنس ــانية واملهين ــة
والعنــف والصدمــات النفســية ،مبــن فيهــم
ضحايـــا العنـــف الجنـــي والجنســـاين،
إىل الخدمـــات الطبيـــة والنفســـية -
االجتامعي ــة املناس ــبة واملختص ــة ،والح ــرص
ع ــى ّأل تع ّرضه ــم التداب ــر املتخ ــذة ع ــى
الح ــدود الدولي ــة للمزي ــد م ــن الصدم ــات
النفســـية.

32

 .9وضــع إجـراءات لضــان إبالغ األشــخاص
عــى الفــور ،يف أشــكال يســهل الوصــول
إليهــا وبلغــة يفهمونهــا ،بإجــراءات تحديــد
الهويــة وحقوقهــم والتزاماتهــم أثنــاء اإلج ـراء،
والعواقــب املحتملــة يف حالــة عــدم االمتثــال
وســبل االنتصــاف املتاحــة لهــم.
ُ
 .10ضــان تزويــد املهاجريــن مبعلومــات
عــن املنظــات الوطنيــة والدوليــة التــي تقــدم
املســاعدة القانونيــة وغريهــا إىل املهاجريــن،
مبــا يف ذلــك املعلومــات ووســائل االتصــال
املحدثــة .باإلضافــة إىل ضــان تزويــد جميــع
األشــخاص املحتاجــن إىل الحاميــة الدوليــة
مبعلومــات عــن املنظــات التــي تقــدم
املســاعدة ذات الصلــة.

املراقبة واملسؤولية
 .11الكشــف والتذكــر بــرورة مراعــاة
النظــام عنــد كل عمليــة عرقلــة مــن قبــل
ســلطات الحــدود للوصــول إىل خدمــات
الحاميــة واملســاعدة مــن خــال عــدم توجيــه
املهاجريــن إىل هــذه الخدمــات ،واتخــاذ مــا
يلــزم مــن التدابــر لضــان عــدم تكرارهــا.

املبادئ والتوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدول ّية

ينبغــي عــى الــدول و ،عنــد االقتضــاء،
املنظــات الدوليــة ومنظــات املجتمــع
املــدين التفكــر يف اتخــاذ التدابــر التاليــة:10
حظر االحتجاز التعسفي
 .1تعديــل الترشيــع إلتاحــة اإلمكانيّــة
لس ـ ّن قانــون ضــد االحتجــاز ،وتحديــد ُســبل
االنتصــاف البديلــة عــن االحتجــاز مبــا يتفــق
مــع حقــوق اإلنســان ،بحيــث ال يكــون
االحتجــاز إال املــاذ األخــر الــذي يفــرض نفســه
عندمــا يتــم النظــر يف حلــول أخــرى أقــل
تقييــدا ً وتبــن عــدم كفايتهــا للوفــاء باألغـراض
املرشوعــة.
 .2منــع االحتجــاز التعســفي مــن خــال
أي حرمــان مــن الحريــة
ضــان أن يكــون ّ
عــى الحــدود الدوليــة (مبــا يف ذلــك النقــل
إىل املناطــق الحدوديــة أو حولهــا) هــو املــاذ
األخــر ،وأن يتـ ّم التنصيــص الواضــح يف القانون
عــى أســباب أي احتجــاز ،وأن يكــون محــدودا ً

 .3إجــراء املراقبــة والتقييــم بشــكل
فــردي للمهاجريــن عــى الحــدود الدوليــة
ّ
مــن أجــل ضــان عــدم فــرض االحتجــاز
إال عــى أغــراض مرشوعــة ومحــدودة
وفقــاً للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان
وأن يقتــر ذلــك عــى الحــاالت التــي
حل بديل متاح.
أي ّ
ال يوجد فيها ّ
 .4وضــع وتعزيــز الضامنــات اإلجرائيــة
لالحتجــاز ،مبــا يف ذلــك اإلذن واإلرشاف
القضــايئ ،وإمكانيــة االســتئناف والحصــول عىل
املســاعدة القانونيــة ،وذلــك لضــان رشعيــة
وتناســب ورضورة أي حرمــان مــن الحريــة،
واالســتعراض الــدوري ملــدى رضورة وتناســب
االحتجــاز املطــول.

التوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية

املبدأ التوجيهي  :8الوقاية من
االحتجاز

يف النطــاق واملــدة ،رضوريــاً ومتناســباً ،وأن
يتــ ّم رشحــه للمهاجريــن.

ثالثاً

 .5إلغــاء جميــع األحــكام القانونيــة التــي
تســمح رصاحــة أو ضمنــاً باالحتجــاز ألجــل
غــر مســمى بحيــث ال يتعــرض األشــخاص يف
الحــاالت التــي قــد تــؤدي إىل االحتجــاز ألجــل
غــر مســمى أو لفــرات طويلــة للحرمــان
مــن الحريــة .ومنــح وضــع املقيــم املؤقــت
لجميــع املهاجريــن الذيــن ال ميكــن إبعادهــم،
 10دون اإلخــال بالتزاماتهــا مبوجــب الترشيعــات أو األشــخاص الذيــن ال يحملــون جنســية ،أو
الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات الذيــن تــم رفــض دخولهــم إىل بلدهــم األصــي
الصلــة.
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أو مــكان إقامتهــم الســابق ،أو أولئــك الذيــن  .9ضــان االحتفــاظ باملهاجريــن
يواجهــون عقبــات عمليــة أمــام عودتهــم إىل املحتجزيــن إداريـاً يف مرافــق مناســبة ومالمئــة،
بلــد املنشــأ أو اإلقامــة.
وعــدم احتجازهــم مــع الجنــاة املشــتبه فيهــم
أو املدانــن.
 .6ضــان عــدم احتجــاز األطفــال عــى
مســتوى الترشيع والسياســة واملامرســة بســبب  .10ضــان احتجــاز الرجــال والنســاء عــى
وضعهــم كمهاجريــن أو وضــع والِ ِديهــم ،أو حــدة ،مــا مل يوكنــوا منتمــن إىل نفــس األرسة،
دخولهــم أو إقامتهــم غــر القانونيــة ،مبــا يف وأن يتــم توظيــف ونــر عــدد كاف مــن
ذلــك عــن طريــق اإلفــراج عنهــم أو ،عــن املوظفــن الذكــور واإلنــاث يف مراكــز االحتجــاز
طريــق اعتــاد بدائــل لالحتجــاز عــى أســاس لضــان أن تكــون اإلنــاث دامئــاً موجــودات
حقــوق اإلنســان ،تكــون غــر قامئــة عــى حيــث يتــم احتجــاز النســاء.
مجتمعــي مبــا يخــدم
االحتجــاز وذات طابــع
ّ
مصالــح الطفــل العليــا.
 .11ضــان بقــاء األطفــال ،يف الحــاالت
االســتثنائية التــي يحتجــزون فيهــا ،مــع أف ـراد
أرسهــم ،مــا مل توجــد أســباب قاهــرة لالنفصال؛
ظروف االحتجاز
وأن ال يتــ ّم إبقــاء األطفــال غــر املصحوبــن
 .7ضــان امتثــال األوضــاع يف مراكــز مــع بالغــن ال عالقــة لهــم بهــم؛ وأن يحصــل
االحتجــاز لقواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة جميــع األطفــال عــى التعليــم الــكايف والرعايــة
الدنيــا ملعاملــة املحتجزيــن وجميــع املعايــر الصحيــة .وينبغــي أن تتحمــل وكاالت رعايــة
الدوليــة األخــرى ذات الصلــة بــروط الطفولــة ،وليــس ســلطات الهجــرة ،املســؤولية
األوىل عــن األطفــال.
االحتجــاز.
 .8ضــان اختيــار موظفــي مراكــز االحتجاز
بعنايــة وتدريبهــم عــى حقــوق اإلنســان
والنــوع االجتامعــي واملامرســات الثقافيــة
والدينيــة ذات الصلــة وعــى أســاس مهــارات
لغويــة أساســية يف اللغــات التــي يتحــدث بهــا
املهاجــرون املحتجــزون.
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 .12التأكــد مــن أن االحتجــاز ال يعــرض
املهاجريــن لخطــر العنــف أو االعتــداء أو
اإليــذاء البــدين أو النفــي أو الجنــي .ويف
الحــاالت التــي ال ميكــن فيهــا ضــان األمــن
البــدين والعقــي أثنــاء االحتجــاز ،فإنّــه ينبغــي
للســلطات أن تقــرح بدائــل عنــه.

املبادئ والتوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدول ّية

 .13توفــر إمكانيــة الوصــول غــر املــروط
للرعايــة الطبيــة والصحيــة الكافيــة للمهاجرين
املحتجزيــن .وينبغــي تكييــف هــذه الرعايــة
مــع ســن املهاجريــن ونوعهــم االجتامعــي
وثقافتهــم ولغتهــم وتوفريهــا مــن قبــل أف ـراد
مدربــن ينبغــي أن يكــون دورهــم األســايس
هــو ضــان صحــة املحتجزيــن .كــا ينبغــي أن
يحصــل األشــخاص ذوو االحتياجــات الصحيــة
املحــددة ،مبــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة بالرعايــة
قبــل الــوالدة وبعدهــا ،وفــروس نقــص املناعــة
البرشيــة والصحــة النفســية ،عــى الرعايــة
املناســبة.
 .14تزويــد املهاجريــن املحتجزيــن بإمكانيــة
الوصــول غــر املــروط إىل املســاعدة
القانونيــة املختصــة والحــرة واملســتقلة ،فضـاً
عــن خدمــات الرتجمــة الشــفوية الالزمــة
ملامرســة حقهــم يف املثــول أمــام املحكمــة أو
يف املراجعــة القضائيــة أو رشعيــة احتجازهــم
أو ألغ ـراض أخــرى مثــل الحصــول عــى ُســبل
انتصــاف فعالــة ضــد تجــاوزات وانتهــاكات
حقــوق اإلنســان ،فضـاً عــن إجـراءات اللجوء.

 .17توفــر ُســبل الوصــول إىل إجــراءات
اللجــوء املنصفــة والفعالــة يف الوقت املناســب.

التوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية

الحصول عىل املساعدة عىل أساس حقوق اإلنسان

 .16ضــان الحــق يف املســاعدة القنصليــة
عــن طريــق اتخــاذ تدابــر عمليــة لتســهيل
االتصــال بــن املهاجريــن املحتجزيــن
وســلطاتهم القنصليــة أو الدبلوماســية ،مبــا يف
ذلــك الحصــول عــى معلومــات عــن املســاعدة
القنصليــة ،أو معلومــات اتصــال أو توفــر
الهاتــف وغــره مــن الوســائل للقيــام مبثــل
هــذا االتصــال .وال ينبغــي االتصــال بالســلطات
القنصليــة إال بنــا ًء عــى طلــب الشــخص
املعنــي أو مبوافقــة حــرة ومســتنرية ،مــع
مراعــاة املخاطــر الخاصــة التــي تواجههــا فئات
معينــة ،مثــل طالبــي اللجــوء أو الالجئــن
أو املهاجريــن غــر النظاميــن أو املثل ّيــات
واملثليّــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري
الهويــة الجنســانية.

ثالثاً

 .18تيســر االتصــال بــن املهاجريــن
املحتجزيــن واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان واملنظــات الدوليــة ذات الصلــة
ومنظــات املجتمــع املــدين وغريهــا للحصــول
عــى املســاعدة القانونيــة وغريهــا مــن أشــكال
املســاعدة ،وإبــاغ املهاجريــن بحقهــم يف
 .15ضــان أن يكــون لألطفــال غــر االتصــال بهــذه املنظــات.
املصحوبــن ويص مختــص ملســاعدتهم يف
جميــع أشــكال اتخــاذ القــرار.
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املراقبة واملسؤولية
 .19تيســر املتابعــة والتقييــم املســتقلني
لظــروف االحتجــاز يف أماكــن احتجــاز
املهاجريــن ،مبــا يف ذلــك اآلليــات الوقائيــة
الوطنيــة ،واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ،واملنظــات الدوليــة ،والربملانيــون،
واملجتمــع املــدين وغريهــم ،والســاح لهــم
بالوصــول إىل األشــخاص املحتجزيــن وأماكــن
االحتجــاز.

 .20التحقيــق يف االدعــاءات املتعلقة بالعنف
أو االعتــداء الجنــي أو غــر ذلــك مــن أشــكال
املعاملــة الســيئة يف أماكــن االحتجــاز ومقاضاة
مرتكبيهــا ،واتخــاذ تدابــر لضــان عــدم تكـرار
هــذه األعــال ،وبوجــه خــاص لضامن تشــجيع
النســاء واألطفــال واملســنني واألشــخاص ذوي
اإلعاقــة واملثليــات واملثليــن ومزدوجــي امليــل
الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســانية عــى
اإلبــاغ عــن هــذه االنتهــاكات.
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ينبغــي عــى الــدول و ،عنــد االقتضــاء،
املنظــات الدوليــة ومنظــات املجتمــع  .3التأكــد مــن أن املوافقــة عــى العــودة
املــدين التفكــر يف اتخــاذ التدابــر التاليــة :11الطوعيــة كانــت بصفــة مســتنرية وصــادرة
العودة واإلبعاد عىل أساس حقوق اإلنسان
 .1ضــان إجــراء عمليــات العــودة مــن
جميــع املناطــق التــي متــارس فيهــا الدولــة
الواليــة القضائيــة أو الســيطرة الفعليــة ،مبــا
يف ذلــك خــارج الحــدود اإلقليميــة ،وفقــاً
للقانــون الــدويل ووفق ـاً للضامنــات اإلجرائيــة
األساســية .وينبغــي حظــر عمليــات الطــرد
التعســفي أو الجامعــي التــي تنتهــك مبــدأ
عــدم اإلعــادة القرسيــة و/أو حظــر عمليــات
الطــرد الجامعــي.

بحريــة ال تحــت اإلكــراه ،مثــل إمكانيــة
االحتجــاز غــر املحــدود أو االحتجــاز غــر
املالئــم.

أوامر الرتحيل

 .4ضــان عــدم تنفيــذ عمليــات الرتحيل إال
مــن جانــب الســلطات املختصــة ووفقـاً ألوامــر
الرتحيــل التــي ينبغــي أن تصــدر بأشــكال
ميــرة وخطيــة بلغــة يفهمهــا املهاجــرون
املعنيــون .وينبغــي أال تصــدر هــذه األوامــر إال
بعــد النظــر يف الحــاالت الفرديــة وأن تكــون
مصحوبــة مبــررات كافيــة وفقــاً للقانــون
واملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،مبــا يف
العودة الطوعية
ذلــك حظــر الطــرد التعســفي أو الجامعــي
 .2تشــجيع العــودة الطوعيــة وتفضيلهــا ومبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة.
عــى العــودة القرسيــة ،مبــا يف ذلــك عــن
طريــق تقديــم معلومــات عــن عمليــات  .5التأكــد مــن فهــم املهاجريــن بوضــوح
العــودة الطوعيــة بأشــكال ولغــات يســهل لألســباب التــي تســتند إليهــا أوامــر الرتحيــل،
وســبل االنتصــاف
وتنفيــذ أوامــر الرتحيــلُ ،
 11دون اإلخــال بالتزاماتهــا مبوجــب الترشيعــات املتاحــة للطعــن يف صحــة هــذه األوامــر،
الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات والوقــت املعقــول للطعــن فيهــا ،فضــاً عــن
الصلــة.
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املبدأ التوجيهي  :9العودة واإلبعاد
عىل أساس مبادئ حقوق اإلنسان

فهمهــا عــى املهاجريــن .وينبغــي إرشاك
منظــات املجتمــع املــدين ،عنــد االقتضــاء ،يف
توفــر هــذه املعلومــات.

ثالثاً
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املعلومــات األخــرى ذات الصلــة ،مبــا يف ذلــك
عواقــب عــدم االمتثــال.

غــر االحتجازيــة .وينبغــي إبــاغ املحتجزيــن
بأشــكال يســهل الوصــول إليهــا وبلغــة
يفهمــون فيهــا األســباب التي يســتند إليهــا أمر
وســبل االنتصــاف
االحتجــاز الســابق لإلبعــادُ ،
املمكنــة ضــد األمــر ،وكيفيــة الوصــول إىل
املســاعدة القانونيــة.

 .6توفــر ُســبل االنتصــاف ضــد أوامــر
الرتحيــل عندمــا تكــون هنــاك أســباب حقيقيــة
تدعــو إىل االعتقــاد بــأن املهاجــر قــد يتعــرض
لخطــر االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان
مثــل التعذيــب واملعاملــة القاســية أو إعادة القبول
الالإنســانية أو املهينــة ،أو التت ّبعــات إذا تــ ّم
ترحيلــه ،أو إعــادة قبولــه أو إخضاعــه للعــودة  .9تنفيــذ عمليــات العــودة وفقـاً للحــق يف
غــر املبــارشة إىل مــكان ميكــن أن يواجــه فيــه حريــة التنقــل ،مبــا يف ذلــك الحــق يف مغــادرة
هــذا الخطــر.
أي بلــد ،ومــن ذلــك البلــد األصــي ،والســاح
لألشــخاص الذيــن ينحــدرون مــن بلــدان
 .7التأكــد مــن وجــود أوصيــاء يرافقــون بعيــدة باختيــار الدولــة التــي ســيت ّم إرســالهم
األطفــال طــوال عمليــة العــودة ،ومــن تحديــد إليهــا ،وذلــك رهن ـاً مبوافقــة تلــك الدولــة.
هويــة األرس أو األوصيــاء ،ومــن رشوط
االســتقبال ورعايــة األطفــال يف البلــدان التــي  .10ضــان أن تكــون ســلطات الحــدود
تـ ّم إرســالهم إليهــا .وال ينبغــي إبعــاد األطفــال واملهاجــرون عــى وعــي مبتطلبــات التوثيــق
إال إذا أثبتــت العمليــات املناســبة والتشــاركية لــدى الــدول التــي تـ ّم إرســال املهاجريــن منهــا
أن املصلحــة العليــا للطفــل تــرر ذلــك.
أو إليهــا ،وأن تتخــذ ،عنــد االقتضــاء ،تدابــر
تيــر العــودة.
إلصــدار وثائــق ّ

احتجاز ما قبل اإلبعاد

 .8ضــان أن يكــون أي احتجــاز رشعــي
ورضوري قبــل الرتحيــل متفقــاً مــع القانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وبعــد أن يقــرر يف
كل حالــة عــى حــدة عــدم مالءمــة التدابــر
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 .11ضــان رسيــة جميــع املعلومــات
يف ســياق التعــاون بــن الــدول أثنــاء
عمليــات العــودة .وينبغــي تحديــد ترتيبــات
التعــ ّرف عــى الهويــة والوثائــق الالزمــة
لتنفيــذ عمليــات العــودة وفقــاً لاللتزامــات

املبادئ والتوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدول ّية

 .12إعــداد ترتيبات االســتقبال لضــان عدم اإلبعاد القرسي

العــودة إال إىل أماكــن آمنــة يف بلــد العــودة.
وهــذا يعنــي ،عىل ســبيل املثال ،أنــه ينبغي أال
يعــاد املهاجــرون إىل حالــة العــوز أو الظــروف
غــر املواتيــة التــي يكــون فيهــا أمنهــم أو
حقوقهــم اإلنســانية مهــددة ،يف حالــة الطــرد
عــى ســبيل املثــال إىل «األرايض املح ّرمــة»
بــن الحــدود .وينبغــي تجنــب العــودة إىل
أوضــاع تتعــرض فيهــا حقــوق اإلنســان لــدى
املهاجريــن للتهديــد بســبب نقــص الرعايــة
الطبيــة والغــذاء وامليــاه والــرف الصحــي.
وال ينبغــي أن يتــم اإلرجــاع يف الليــل .ويجــب
عــى الــدول املتعاونــة حاميــة املهاجريــن
العائديــن وأرسهــم مــن األعــال االنتقاميــة
التــي تقــوم بهــا الجامعــات اإلجراميــة يف
البلــد الــذي يعــادون إليــه ويف البلــد الــذي
انطلقــوا منــه.

 .14ضــان أن تفــي عمليــات طــرد
مجموعــات املهاجريــن بــرط بــذل العنايــة
الواجبــة وحســن نيــة النظــر يف جميــع
الظــروف التــي ميكــن أن متنــع طــرد كل فــرد
عــى ضــوء الترشيعــات الدوليــة حــول حظــر
الطــرد الجامعــي.
 .15ضــان عــدم تنفيــذ عمليــات العــودة
بــأي مثــن وبــأن تتوقّــف عندمــا تتعــرض
حقــوق اإلنســان لــدى املهاجريــن للخطــر أو
عندمــا يــؤدي اســتمرار عمليــة العــودة إىل
تعريــض أمــن وكرامــة املهاجريــن أو املوظفــن
الذيــن يقومــون بعمليــة العــودة للخطــر.
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القانونيــة الدوليــة لضــان الرسيــة،
مبــا يف ذلــك البيانــات املتعلقــة بالوضــع غــر
القانــوين للهجــرة ،وطلبــات اللجــوء ،والحالــة
الصحيــة ،واإلعاقــة ،وحالــة فــروس نقــص
املناعــة البرشيــة ،فضــاً عــن امليــل الجنــي
والهويــة الجنســانية.

يعــرف كيــف ســيتم االعتنــاء بهــم .وال ينبغــي
فصــل األرس أثنــاء إج ـراءات اإلبعــاد .ويجــب
عــدم فصــل األطفــال غــر املصحوبــن بذويهــم
واملنفصلــن عــن ذويهــم دون ضــان وجــود
ترتيبــات مناســبة للرعايــة والحضانــة والتأكــد
مــن العثــور عــى أفـراد األرسة يف بلــد العــودة.

ثالثاً

 .16تنفيــذ عمليــات العــودة مــن قبــل
موظفــن مــن ســلطات الحــدود يكــون ضمنهم
 .13ضــان عــدم تســليم األطفــال إىل شــخص واحــد عــى األقــل مــن نفــس جنــس
ســلطات الحــدود يف البلــدان املضيفــة إذا مل املهاجــر .وبــذل الجهــود ،إذا كان ذلــك ممكنـاً،
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لتحديــد املوظفــن الذيــن ميكنهــم التواصــل الحــاالت الطبيــة املعروفــة ،والحاجــة إىل
مــع املهاجريــن يف أشــكال يســهل الوصــول العــاج الطبــي ،واالســتخدام املتوقّع لألســاليب
إليهــا وبلغــة يفهمونهــا ،وتوفــر الرتجمــة التقييديّــة ،فإنّــه يجــب إجــراء فحوصــات
طبيــة مســتقلة لتحديــد قــدرة املهاجريــن عىل
الفوريــة حيثــا تعــذر ذلــك.
الســفر.
 .17اختيــار وتدريــب موظفــي الحــدود
بعنايــة مــن أجل ضــان تنفيذ جميــع عمليات  .20حظــر اســتخدام التدابــر أو العالجــات
العــودة بطريقــة آمنــة وكرميــة .وينبغــي غــر الرضوريــة طبيـاً ،مثــل تقديــم املهدئــات،
أن يشــمل التدريــب أفضــل املامرســات ،واملســكنات أو العقاقــر األخــرى لتســهيل
فضــاً عــن التدريــب عــى اســتعامل القــوة عمليــة اإلبعــاد .وينبغــي أن ال يتلقــى
أي دواء إال
أو التدابــر القرسيــة القانونيــة ،الرضوريّــة األشــخاص الذيــن ســيت ّم إبعادهــم ّ
واملتناســبة ،والتــي ال تنتهــك حقــوق اإلنســان مبوافقتهــم املســتنرية وعــى أســاس قـرار طبــي
لــدى املهاجريــن.
يتخــذ يف إطــار مــن االحـرام لــكل فــرد ،وفقط
عندمــا تكــون لــدى املهاجــر حاجــة طبيــة
 .18ضــان أن تكــون جميــع أشــكال ال عالقة لها مبصلحة الدولة.
التقييــد البــدين رضوريــة للغايــة ومتناســبة
مــع املقاومــة الحقيقيــة أو املتوقعــة بشــكل املراقبة واملسؤولية
معقــول للمهاجريــن واحــرام كرامتهــم.
ويحظــر بشــدة اســتخدام القــوة أو التدابــر  .21ضــان وتيســر املراقبــة املســتقلة
القرسيــة أو التقييديّــة التــي يحتمــل أن تعرقل للعمليــات الســابقة لإلبعــاد وعمليــات العودة
عمــل أنــف أو فــم املهاجــر أو إجبــاره عــى واســتقبال املهاجريــن يف دول املقصــد لضــان
اتخــاذ هيئــة يخــى فيهــا عليــه مــن االختناق .تنفيــذ كل العمليــات وفقــاً للترشيعــات
واملعايــر املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،مبــا
 .19ضــان عــدم إبعــاد أي مهاجــر إذا كان يف ذلــك منــع التعذيــب وإســاءة املعاملــة
غــر مؤهــل طبي ـاً للســفر .ويف حالــة حــدوث واإلعــادة القرسيــة.
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التوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية

 .22ضــان إعــام املهاجريــن بحقهــم
يف اإلبــاغ عــن االنتهــاكات ،وأن يتمكــن
األشــخاص الذيــن انتهكــت حقوقهــم أثنــاء
عمليــة العــودة مــن تقديــم شــكوى أثنــاء
عمليــة العــودة أو بعدهــا ،وأن يظلــوا متاحــن
وميكنهــم اإلدالء بشــهاداتهم ضــد مرتكبــي
الجرائــم وانتهــاكات حقــوق اإلنســان (عــى
ســبيل املثــال ،عــن طريــق العــودة إىل البلــد
أو عــن طريــق الربــط بالفيديــو) والوصــول

إىل ُســبل انتصــاف فعالــة يف بلــد املقصــد أو
منــه .وينبغــي أن يكــون األشــخاص الذيــن
ينفــذون أوامــر العــودة معروفــن بوضــوح
مــن قبــل املهاجريــن باســمهم أو رقمهــم
الشــخيص ،وينبغــي أال يرتــدوا أقنعــة أو يخفــوا
مظهرهــم بــأي طريقــة أخــرى من أجــل ضامن
القــدرة عــى اإلبــاغ عــن االنتهــاكات املحتملة
لحقــوق اإلنســان للســلطات املختصــة.
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املبدأ التوجيهي  :10التعاون والتنسيق
ينبغــي عــى الــدول و ،عنــد االقتضــاء،
املنظــات الدوليــة يف إطــار التعــاون:12
أطر التعاون

والصكــوك الدوليــة واملبــادئ التوجيهيــة
بشــأن معاملــة األشــخاص الذيــن تــم
إنقاذهــم يف البحــر واتفاقيــة األمــم املتحــدة
ملكافحــة الجرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود
وبروتوكوليهــا اإلضافيــن بشــأن االتجــار
باألشــخاص وبشــأن تهريــب املهاجريــن ،فضـاً
عــن معايــر منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن
حاميــة العــال املهاجريــن ،بغيــة توســيع
أســس التعــاون يف ميــدان حقــوق اإلنســان.

 .1التوقيــع عــى جميــع الصكــوك الدوليــة
الرئيســية لحقــوق اإلنســان 13واتفاقيــة عــام
 1951وبروتوكــول عــام  1967املتعلــق بوضــع
الالجئــن ،واتفاقيــة عــام  1954املتعلقــة بوضع  .2إنشــاء منابــر للتعــاون بشــأن إدارة
األشــخاص عدميــي الجنســية ،واتفاقيــة  1961الحــدود ،مبــا يف ذلــك مــن خــال تعيــن ســلطة
بشــأن تخفيــض حــاالت انعــدام الجنســية ،مركزيــة لتيســر التنســيق القائــم عــى حقــوق
اإلنســان بــن مختلــف الجهــات الفاعلــة
12
دون اإلخــال بالتزاماتهــا مبوجــب الترشيعــات عــى األصعــدة الوطنيــة والثنائيــة واإلقليميــة
الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات
والدوليــة.
الصلــة.
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 13الصكــوك الدوليــة العــرة الرئيســية املتعلقــة
بحقــوق اإلنســان هــي :العهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق املدنيــة والسياســية؛ والعهــد الــدويل
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة؛ واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميع
أشــكال التمييــز العنــري؛ واالتفاقيــة الدوليــة
للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛
واتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ واتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة وبروتوكولهــا
االختيــاري؛ واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة حقــوق
جميــع العــال املهاجريــن وأفــراد أرسهــم؛
واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن
االختفــاء القــري؛ واتفاقيــة حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة.

 .3التعــاون عــر الحــدود مــن أجــل تعزيــز
تدابــر إدارة الهجــرة والحــدود حيــث تكــون
مراعيــة لحقــوق اإلنســان ،وعادلــة ،وكرميــة،
وقانونيــة ،وقامئــة عــى األدلــة .وبشــكل أكــر
تحديــدا ً ،ينبغــي النظــر يف تنســيق السياســات
واملــوارد لضــان حصــول املهاجريــن املحتملني
عــى قنــوات الهجــرة العاديــة ،مبــا يف ذلــك
تلبيــة احتياجــات العاملــة املهاجــرة الحقيقيــة
عــى جميــع مســتويات املهــارة ،ألغـراض جمع
شــمل األرس.
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 .4ضــان أال يكــون لالتفاقــات والرتتيبــات
والقوانــن والسياســات الثنائيــة واإلقليميــة
والدوليــة أثــر ضــار عــى حقــوق اإلنســان
للمهاجريــن عــى الحــدود ،وفقــاً للقانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان.
 .5تعليــق جميــع االتفاقــات أو الرتتيبــات
أو آليــات التعــاون الثنــايئ أو اإلقليمــي التــي
ال تكفــل فيهــا حقــوق اإلنســان رصاحــة ،وال
ســيام عندمــا تنتهــك هــذه االتفاقــات معايــر
حقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك مبــدأ عــدم
الرتحيــل .وينبغــي أن تكــون اتفاقــات إدارة
الحــدود علنيــة وشــفافة وال تــرم مــع البلــدان
التــي ال تســتطيع أن تثبــت احرتامهــا لحقــوق
اإلنســان وحاميتهــا وإنفاذهــا عــى الحــدود
الدوليــة.

التعاون متعدد األطراف
 .8إرشاك رشيحــة واســعة مــن أصحــاب
املصلحــة ،مبــا يف ذلــك املؤسســات الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان واملنظــات الدوليــة
والربملانيــون ومنظــات املجتمــع املــدين ،مبــا يف
ذلــك رابطــات املهاجريــن ،يف صياغــة وتعديــل
وتنفيــذ اتفاقــات أو ترتيبــات إدارة الحــدود،
مــن أجــل ضــان احــرام حقــوق اإلنســان.
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ضامنات يف مجال حقوق اإلنسان

 .7إدراج ضامنــات رصيحــة لحقــوق
اإلنســان يف االتفاقــات والرتتيبــات القامئــة ،مبــا
يف ذلــك الرتتيبــات املتعلقــة بنــر موظفــي
خدمــات الحــدود وضبــاط االتصــال باملطــار
والفــرق املشــركة لعمليــات الحــدود .وينبغي،
عــى وجــه التحديــد ،وقــف العمليــات
املشــركة التــي تنتهــك أو تســاهم يف انتهــاك
قانــون ومعايــر حقــوق اإلنســان عــى الفــور.

ثالثاً

 .6تعليــق وتعديــل وتنقيــح جميــع تجميع البيانات وحاميتها

اتفاقــات التعــاون واتفاقــات «ربــان الســفينة»
والدوريــات املشــركة واتفاقــات تقاســم
البيانــات والرتتيبــات املتعلقــة بإعــارة موظفــي
خدمــات الحــدود وضبــاط االتصــال باملطــار يف
واليــات قضائيــة خــارج الحــدود اإلقليميــة ال
متتثــل لترشيعــات ومعايــر حقــوق اإلنســان.

 .9تعزيــز التعــاون مــع الــدول األخــرى،
وكذلــك مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى ذات
الصلــة ،مبــا يف ذلــك املنظــات الدوليــة
ومنظــات املجتمــع املــدين ،لجمــع وتبــادل
البيانــات واملعلومــات ذات الصلــة بشــأن إدارة
الهجــرة عــى الحــدود الدوليــة القامئــة عــى
حقــوق اإلنســان.
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 .10مواءمــة جمع وتحليل البيانــات املتعلقة مبــا يف ذلــك إنشــاء «جــدران حاميــة» بــن
بــإدارة الحــدود ،مبــا يف ذلــك عبــور الحــدود الســلطات املســؤولة عــن الهجــرة والخدمــات
بشــكل نظامــي وغــر نظامــي ،وتهريــب العامــة.
املهاجريــن واالتجــار باألشــخاص ،ووفيــات
املهاجريــن الذيــن يحاولــون االقــراب ،و/أو املراقبة واملسؤولية
عبــور الحــدود ،فض ـاً عــن شــكاوى التمييــز
والعنــف واالعتــداء عــى الحــدود الدوليــة .12 .وضــع وتنفيــذ آليــات مراقبــة مســتقلة
تط ّبــق عــى جميــع الســلطات الحدوديــة
 .11إدراج ضامنــات رصيحــة لحاميــة املعن ّيــة بعمليــات مراقبــة الحــدود التــي تجري
البيانــات يف اتفاقــات تبــادل املعلومــات باالشــراك مــع دول أخــرى ومــع الكيانــات
والتشــارك فيهــا بــن الــدول وداخــل الــدول ،األخــرى ذات الصلــة.
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