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ديباجة

ــا بشــأن حقــوق اإلنســان عــى الحــدود  ــات املــوىص به ــادئ والتوجيه ــّد املب تع
الدوليــة الصــادرة عــن املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان مثــرة لعمليــة واســعة 
مــن التشــاور مــع الخــراء مــن أجــل الوصــول إىل مجموعة مــن املبــادئ التوجيهية 
ــل  ــو تيســر عم ــا فه ــدف منه ــا اله ــة. أم ــة بشــأن إدارة الحــدود الدولي املعياري
الــدول والــوكاالت الدوليــة والجهــات الفاعلــة األخــرى املشــاركة يف إدارة الحــدود 
ــادئ والتوجيهــات مرفقــة  عــى أســاس حقــوق اإلنســان. وقــد كانــت هــذه املب
 )A/69/277( ــن ــة املهاجري ــأن حامي ــدة بش ــم املتح ــام لألم ــن الع ــر األم بتقري

املقــدم إىل الــدورة التاســعة والســتن للجمعيــة العامــة، املنعقــدة عــام 2014.

ــة  ــرارات الجمعي ــات يف ق ــادئ والتوجيه ــامً باملب ــاء عل ــدول األعض ــت ال وأحيط
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 
ــون  ــن يركونهــم ميوت ــأة، ألّن املهّرب ــوارب غــر مهيّ ــا يســتقلّون ق حياتهــم عندم
يف عــرض البحــر أو عندمــا يتلّقــى خفــر الســواحل األمــر »بإطــاق النــار فــوراً« 
ــة،  ــة أو جويّ ــة، بحريّ ــدود بريّ ــت الح ــواء كان ــة. وس ــر املنظّم ــرة غ ــردع الهج ل
فــإّن املهاجريــن يواجهــون يف جميــع أنحــاء العــامل التمييــز، والقــرارات التعســفية؛ 
ــة؛  ــوين، والتدخــل غــر املتناســب مــع حقهــم يف الخصوصي ــط غــر القان والتنمي
والتعذيــب، واالعتــداء الجنــي، والعنــف عــى أســاس النــوع االجتامعــي؛ 
ومامرســات االعــراض الخطــرة؛ واالحتجــاز لفــرات طويلــة أو بشــكل تعّســفّي. 
وباإلضافــة إىل ذلــك فــإّن الترشيعــات الوطنيّــة واللوائــح اإلداريـّـة ميكــن أن تحــّول 
الحــدود إىل مناطــق يقــع فيهــا اســتبعاد أو اســتثناء االلتزامــات املتعلقــة بحقــوق 
ــة،  ــكال الحامي ــف أش ــق مختل ــد تطبي ــا عن ــايض عنه ــة التغ ــان، ومحاول اإلنس
ــة  ــان واملدرج ــوق اإلنس ــرام حق ــة الح ــط الضامن ــر والضواب ــة والزواج واملراقب

ــن. ــاً يف القوان عموم
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وقــد تــم تنــاول جميــع هــذه القضايــا وغرهــا يف املبــادئ والتوجيهــات املــوىص 
ــة  ــن املفوضي ــادرة ع ــة الص ــدود الدولي ــى الح ــان ع ــوق اإلنس ــأن حق ــا بش به
الســامية لحقــوق اإلنســان. واملســلّمة األساســيّة للمبــادئ والتوجيهــات هــي أّن 
ــن،  ــع املهاجري ــى أن جمي ــص ع ــوق اإلنســان ين ــال حق ــدويل يف مج ــون ال القان
بــرف النظــر عــن وضعهــم القانــوين، أو طريقــة تقديــم أنفســهم عــى الحــدود 
أو موطنهــم األصــي أو مظهرهــم، يجــب أن يتمتعــوا بحقوقهــم اإلنســانية 
بشــكل كامــل. ومثلــام ســتقع اإلشــارة إىل ذلــك يف املقدمــة، فــإّن »هــذه املبــادئ 
ــع  ــدى جمي ــان ل ــوق اإلنس ــرام حق ــأن اح ــراف ب ــتند إىل االع ــات تس والتوجيه
املهاجريــن بــرف النظــر عــن جنســيتهم أو وضعهــم كمهاجريــن أو أي ظــروف 

ــة للحــدود«.  ــة اإلدارة الفعال ــّر عملي أخــرى يي

ــة ومنظــامت املجتمــع املــدين أن تراعــي  ــدول واملنظــامت الدولي ــا أناشــد ال وأن
ــدود. ــة إىل إدارة الح ــا الرامي ــات يف جهوده ــادئ والتوجيه ــق املب تطبي
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 مفوض األمم املتحدة السامي 
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تصدير

ــات املــوىص  ــادئ والتوجيه تتضمــن هــذه املب
بهــا بشــأن حقــوق اإلنســان عــى الحــدود 
الدوليــة الصــادرة عــن املفوضيــة الســامية 
لحقــوق اإلنســان ثاثــة مبــادئ مســتمدة مــن 
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وتحــدد 
اإلنســان  حقــوق  بحاميــة  الــدول  التــزام 
واحرامهــا وتنفيذهــا لفائــدة جميــع املهاجرين 

ــة: ــدود الدولي ــى الح ع

ألــف-  علويّــة حقــوق اإلنســان: يجــب أن 
تكــون حقــوق اإلنســان يف صميــم جميــع 

الحــدود. إدارة  تدابــر 

بــاء-  عــدم التمييــز: يجــب حاميــة املهاجريــن 
مــن جميــع أشــكال التمييــز عــى الحــدود.

جيــم-  الحاميــة واملســاعدة: يجــب عــى 
ــع  ــة لجمي ــروف الفردي ــي الظ ــدول أن تراع ال
ــة وأن تكفــل  املهاجريــن عــى الحــدود الدولي
إىل  اللجــوء  وإمكانيــة  الفعالــة  حاميتهــم 

العدالــة.

ــى  ــوص ع ــه الخص ــى وج ــادئ ع ــص املب وتن
ــا للطفــل ينبغــي أن تكــون  أن املصلحــة العلي
هــي االعتبــار الرئيــي الــذي يجــب اعتــامده 
يف التعامــل مــع جميــع األطفــال عــى الحــدود 

وضعهــم  عــن  النظــر  بــرف  الدوليّــة، 
كمهاجريــن أو وضــع والديهــم.

ــادئ  ــرشة مب ــاً ع ــة أيض ــذه الوثيق ــّدم ه وتق
توجيهيــة ملســاعدة الــدول عــى أن تواجــه 
بشــكل عمــّي رهانات مثــل تنمية القــدرات يف 
مجــال حقــوق اإلنســان عــى الحــدود، واحرام 
اإلنقــاذ  عمليــات  أثنــاء  اإلنســان  حقــوق 
واالعــراض، واملراقبــة، والوقايــة مــن االحتجــاز، 
وتعزيــز العــودة أو اإلبعــاد املبنــي عى أســاس 
حقــوق اإلنســان. ويتنــاول كّل مبــدأٍ توجيهــّي 
مســألة أساســية وهــي املســؤولية ويــويص 
بركيــز آليــات املراقبــة املســتقلة عــى الحــدود 
وأن تُتــاح لجميــع املهاجريــن ُســبل االنتصــاف 

ــة. الفعال

ــل  ــة بالتفصي ــادئ التوجيهي ــدرس هــذه املب وت
ــا تكــون  ــاً م ــي غالب ــا، الت ــد مــن القضاي العدي
اإلنســان  بحقــوق  واملتعلقــة  معقــدة، 
عــى الحــدود الدوليــة. فــإذا أخذنــا مثــال 
فــإّن  اإلنســان،  حقــوق  وحاميــة  تعزيــز 
ــات  ــدول والجه ــو ال ــّي 1 يدع ــدأ التوجيه املب
الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة إىل اســتخدام 
ــة  الحمــات اإلعاميــة ووســائل اإلعــام لحامي
ــى  ــب ع ــاب األجان ــة ره ــن ومكافح املهاجري
أّن مصطلــح  املبــدأ  هــذا  ويــرز  الحــدود. 
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ــي اســتخدامه لوصــف  ــوين« ال ينبغ ــر قان »غ
ــب  ــي. ويطل ــر نظام ــع غ ــن يف وض املهاجري
املبــدأ التوجيهــي 2 بشــأن اإلطــار القانــوين 
ــار  ــدم اعتب ــامن ع ــدول ض ــن ال ــيايس م والس
ــة  ــن جرمي ــي للمهاجري ــر النظام ــول غ الدخ
الذيــن  األفــراد  تتبّــع  يقــع  ال  وأن  جنائيــة 
الذيــن  املهاجريــن  إىل  املســاعدة  يقدمــون 
تقطّعــت بهــم الُســبل بســبب مثــل هــذه 
األعــامل. كــام يدعــو أيضــاً إىل فــرض عقوبــات 
ضــد االســتخدام املفــرط للقــوة، والجرميــة 
والفســاد عــى الحــدود. أمــا فيــام يتعلــق 
بتطويــر القــدرات يف مجــال حقــوق اإلنســان، 
مســألة  يطــرح   3 التوجيهــي  املبــدأ  فــإّن 
املاليــة  واملكافــآت  واملعــدات،  التدريــب، 
املناســبة لســلطات الحــدود. والــدول مدعــوة 
ــة  ــلوك ملزم ــات س ــامد مدون ــع واعت إىل وض

الحدوديــة. للســلطات 

ــر  ــي 4 إىل إدراج معاي ــدأ التوجيه ــو املب ويدع
حقــوق اإلنســان يف عمليات اإلنقــاذ واالعرتاض 
ــز  ــل تركي ــة مث ــر عمليّ ــاذ تداب ــويص باتخ وي
ــول  ــى ط ــاذ، ع ــة باإلنق ــاد خاص ــزة إرش أجه
طــرق الهجــرة الخطــرة، أو التعويــض لربابنــة 
الســفن الخاصــة الذيــن يتكبــدون خســائر 
ماليــة ألنهــم مــّدوا يــد املســاعدة للمهاجريــن. 
ــدأ مســؤولية رشكات النقــل  ويحــّدد هــذا املب
الخاصــة التــي تشــارك يف تنفيــذ تدابــر تقييــد 

ــل الفحــص قبــل املغــادرة. الهجــرة، مث

ويتنــاول املبــدأ التوجيهــي 5 املتطلبات يف مجال 
حقــوق اإلنســان يف ســياق املســاعدة والرعايــة 
الفوريــة، مثــل توفــر الفحوصــات الطبيــة، 
والغــذاء واملــاء املامئــن، واألغطيــة، واملابــس، 
ومــواد النظافــة وإمكانيــة الراحــة. وهــو يدعــو 
الــدول إىل ضــامن تلقــي جميــع املهاجريــن 
الرعايــة الطبيــة الرضوريــة وتوجيههــم عنــد 

ــة. ــة العقلي ــح الصح ــرضورة إىل مصال ال

ــدأ  ــإّن املب ــة والفحــص، ف وفيــام يتعلــق بالرقاب
التوجيهــي 6 يؤكّــد عــى رضورة احــرام 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 البيومريــة. ويجــب أن تكــون جميــع 
القيــود املفروضــة عنــد الدخــول متوافقــة مــع 
ــام  ــان، ك ــوق اإلنس ــة بحق ــات املتعلق الترشيع
أّن سياســة الهجــرة ال ينبغــي أن تنــّص عــى 
اختبــارات إلزاميــة للكشــف عن بعــض الحاالت 
مثــل فــروس نقــص املناعــة البرشيــة والســل أو 
ــدول إىل  ــي ال ــدأ التوجيه ــو املب ــل. ويدع الحم
ــع ضــامن  ــاً خاصــاً للنســاء )م ــويل اهتامم أن ت
ــدأِ  ــى املب ــدود ع ــلطات الح ــامد س ــدم اعت ع
ــا عــى  ــرأة أو نقــص قدرته ــل بضعــف امل القائ
التــرّف(، واملهاجريــن املعوقــن، واملثليّــات 
واملثليّــن ومزدوجــي امليــل الجنــي واملتحولــن 
ــال  ــن واألطف ــات الجنس ــي صف ــياً وحام جنس

ــة. ــة واملقابل خــال إجــراءات الرقاب
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ــة  ويتعلــق املبــدأ التوجيهــي 7 بتحديــد الهويّ
والتوجيــه ويشــّجع الــدول عــى وضــع مبــادئ 
موحــدة  وإجــراءات  ومامرســات  توجيهيــة 
يف هــذا الصــدد، وضــامن وجــود مقدمــي 
الخدمــات ذات الصلــة عــى الحــدود. وينــص 
ــة  ــال برع ــة األطف ــد هويّ عــى رضورة تحدي
ــه طفــل عــى  ــة أّي شــخص يّدعــي أنّ ومعامل
أنـّـه كذلــك واالعتــامد عــى اإلجراءات املناســبة 
لتحديــد العمــر. وباملثــل، فإنّــه يتعــّن توجيــه 
ضحايــا أعــامل التعذيــب والعنــف والصدمــات 
النفســية  واملصالــح  الطبيــة  الخدمــات  إىل 
ــر  ــن التداب ــزم م ــا يل ــاذ م ــة، واتخ واالجتامعي
عــى الحــدود لتجنــب مزيــٍد مــن الصدمــات.

الــدول  مــن   8 التوجيهــي  املبــدأ  ويطلــب 
األعضــاء تعديــل ترشيعاتهــا مــن أجــل إتاحــة 
اإلمكانّيــة لســّن قانــون ضــد االحتجــاز ووضــع 
ــوق  ــاً لحق ــة وفق ــذه العملي ــة له ــول بديل حل
اإلنســان. وعندمــا يتــّم اعتبــار عمليــة االحتجاز 
ــاز  ــز االحتج ــروف يف مراك ــإّن الظ ــة، ف رضوري
يجــب أن تحــرم املعايــر الدوليــة، وينبغــي أن 
ــامت مســتقلة،  ــز إىل تقيي تخضــع هــذه املراك
مبــا يف ذلــك مــن ِقبــل آليــات الوقايــة الوطنيــة. 
ويجــب، عنــد االقتضــاء، متكــن املهاجرين رهن 
ــة  االحتجــاز مــن االتصــال بســلطاتهم القنصلي

ــوق اإلنســان. ــاع عــن حق ومبنظــامت الدف

وينـص املبـدأ التوجيهـي 9 عـى رضورة عـدم 
والرتحيـل  واإلبعـاد  العـودة  عمليـات  انتهـاك 
ملبـدأ عـدم اإلعـادة القرية أو حظـر عمليات 

وجـه  عـى  يشـر،  كـام  الجامعـي.  الرحيـل 
ينبغـي إعطـاء أي موافقـة  أنّـه  إىل  التحديـد، 
عـى العـودة الطوعيـة بحريـة ال تحـت تأثـر 
اإلكـراه، مثـل إمكانيّـة التعـرّض لاحتجاز ألجل 
املهاجريـن  ترحيـل  ينبغـي  وال  مسـمى.  غـر 
وهـم يف حـاالت عـوز أو يف ظروف غـر مواتية 
حيـث يكون أمنهم وحقوقهـم البرشيّة مهددة، 
كمثـل حـاالت الرحيـل إىل »املناطـق املحرّمة« 
القـري،  اإلبعـاد  أمـا يف حالـة  الحـدود.  بـن 
فـإّن املبـدأ التوجيهـي يدعـو الـدول إىل ضـامن 
عـدم إجـراء عملية العـودة بأي مثـن، ولكن أن 
تتوقّـف هـذه العمليـة عندمـا تكـون الحقـوق 
البرشيّـة للمهاجرين مهـّددة، كام ينّص عى أن 
يكـون للمهاجرين الحّق يف رفع شـكاوى إذا تّم 

انتهـاك حقوقهـم أثنـاء عمليـة العـودة.

ــق  ــي 10 املتعل ــدأ التوجيه ــو املب ــراً، يدع وأخ
تُــدرِج  أن  إىل  الــدول  والتنســيق  بالتعــاون 
ضامنــات رصيحــة بشــأن حقــوق اإلنســان 
يف االتفاقــات والرتيبــات القامئــة، والتعليــق 
مثــل  التعــاون،  اتفاقــات  لجميــع  الفــوري 
والدوريــات  الســفينة«،  »ربــان  اتفاقــات 
ــي  ــات، الت ــادل البيان ــات تب ــركة أو اتفاق املش
ــر  ــة واملعاي ــات الدولي ــع الترشيع ــق م ال تتف
ــذا  ــر ه ــام يش ــان. ك ــوق اإلنس ــة بحق املتصل
مطالبــة  الــدول  أّن  إىل  التوجيهــي  املبــدأ 
الحــدود مــن أجــل تعزيــز  بالتعــاون وراء 
ــة والهجــرة والحــدود  ــر خاصــة بالحوكم تداب
تكــون محرمــة لحقــوق اإلنســان، عادلــة، 

كرميــة، قانونيــة ومســتندة إىل األدلــة.
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املبادئ والتوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة

مقدمة أوالً- 

حقوق اإلنسان   ألف- 
عىل الحدود الدولّية

مناطــق  الدوليــة  الحــدود  ليســت    .1 
اســتبعاد أو اســتثناء لالتزامــات بشــأن حقــوق 
ــا  ــة واليته ــق يف مامرس ــدول الح ــان. ولل اإلنس
القضائيــة عــى حدودهــا ولكّنهــا يجــب أن 
تقــوم بذلــك ضمــن االحــرام التــام اللتزاماتهــا 
ــك  ــتتبع ذل ــان. ويس ــوق اإلنس ــال حق يف مج
رضورة احــرام حقــوق جميــع األشــخاص عــى 
الحــدود الدوليــة أثنــاء عمليــات املراقبــة عــى 
ــعي إىل  ــات والس ــق الترشيع ــدود، وتطبي الح
تحقيــق األهــداف األخــرى التــي وضعتهــا 
الدولــة، بغــض النظــر عــن طبيعــة الســلطات 
املســؤولة عــن إنفــاذ تدابــر إدارة الحــدود 
واملــكان الــذي يتــّم فيــه تنفيــذ هــذه التدابــر.

مــيٌء  الهجــرة  حــول  الخطــاب  إّن    .2 
بالعبــارات املســتخدمة لتصنيــف األفــراد الذين 
يهاجــرون مثــل »األطفــال غــر املصحوبــن 
ــن  ــم«، و«املهاجري ــن عنه ــم أو املنفصل بذويه
ــن«، و«املهاجريــن الناشــئن مــن  غــر القانونيّ
االتجــار« أو »ضحايــا االتجــار بالبــرش«. ويف 
ــه  ــارص، فإن ــل املع ــد للتنّق ــع املعق ــّل الواق ظ
ميكــن أن يكــون مــن الصعــب تصنيــف األفــراد 
بوضــوح إىل فئــات منفصلــة ذلــك أنّهــم ميكــن 
ــت،  ــس الوق ــات يف نف ــدة فئ ــوا إىل ع أن ينتم
أثنــاء  أخــرى  إىل  فئــة  مــن  ينتقلــوا  أن  أو 
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الســفر. ويتحــرّك كل شــخص يرغــب يف اجتيــاز 
الحــدود الدوليــة وفــق دوافــع مختلفــة، وإنـّـه 
ــون  ــب القان ــه مبوج ــر أن ــم أن نتذك ــن امله م
الــدويل لحقــوق اإلنســان، فــإّن الــدول مرتبطــة 
بالتزامــات تجــاه جميــع النــاس عــى الحــدود 
ــي  ــع الت ــن الدواف ــر ع ــع النظ ــة، بقط الدولي

تســكنهم.

للــدول مصلحــة مرشوعــة يف القيــام    .3 
بعمليــات مراقبــة عــى الحــدود، وال ســيام 
حقــوق  وحاميــة  أمنهــا،  تعزيــز  بهــدف 
ــرة  اإلنســان ومقاومــة الجرميــة املنظمــة العاب
للحــدود. وأصــدرت املفوضيــة العليــا لحقــوق 
ــات املــوىص  ــادئ والتوجيه اإلنســان هــذه املب
ــة( مــن أجــل ترجمــة  ــادئ التوجيهيّ ــا )املب به
اإلطــار الــدويل يف مجــال حقــوق اإلنســان 
إىل تدابــر عمليــة إلدارة الحــدود. وتعتمــد 
هــذه املبــادئ التوجيهيّــة عــى نَهــٍج قائــٍم 
ــوك  ــن الصك ــٍئ ع ــان ناش ــوق اإلنس ــى حق ع
ــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ومتجــّذٍر  الدولي
يف مبــدأ ترابــط هــذه الحقــوق وعــدم قابليتهــا 
ــة  ــادئ التوجيهيّ للتــرّف. وتســعى هــذه املب
املســؤولة  الجهــات  مســؤولية  تحديــد  إىل 
وأصحــاب الحقــوق؛ مــع التأكيــد عــى أهميــة 
ــز عــى الضعــف،  املشــاركة والتمكــن؛ والركي

والتهميــش واالســتبعاد.

وعــاوة عــى ذلــك، فــإّن هــذه املبــادئ    .4 
التوجيهيــة قــد بنيــت عــى أســاس االعــراف 
ــدى  ــان ل ــوق اإلنس ــرام حق ــة اح ــأّن عملي ب
عــن  النظــر  بــرف  املهاجريــن،  جميــع 
أّي  أو  كمهاجريــن  ووضعهــم  جنســياتهم، 
الفعالــة  اإلدارة  تيــّر  أخــرى،  ظــروف 
ــدف إىل  ــي ال ته ــات الت ــدود. إّن السياس للح
تنظيــم الهجــرة، ولكّنهــا تعمــل بــدالً مــن 
ذلــك عــى تقييدهــا بــأي مثــن، ال تــؤّدي 
يواجههــا  التــي  املخاطــر  تفاقــم  إىل  إال 
املهاجــرون، وخلــق مناطــق النعــدام القانــون 
الحــدود،  عــى  العقــاب  مــن  واإلفــات 
ــا.  ــدم فاعليته ــاف، ع ــة املط ــت، يف نهاي وتثب
ــج إدارة  ــإّن نه ــك، ف ــن ذل ــس م ــى العك وع
الهجــرة التــي تلتــزم مبعايــر حقــوق اإلنســان 
املعــرف بهــا دوليــاً متّكــن مــن تعزيــز قــدرات 
ــال يف  ــا واالمتث ــة حدوده ــى حامي ــدول ع ال
ــوق  ــة حق ــا بحامي ــه اللتزاماته ــت نفس الوق
ــإّن  ــراً، ف ــا. وأخ ــن وتعزيزه ــع املهاجري جمي
هــذه املبــادئ التوجيهيــة مــوىص بهــا للــدول 
وغرهــا مــن املنظــامت غــر الحكوميــة ليــس 
ــا ملزمــة بوضــع حقــوق اإلنســان  فقــط ألنّه
يف طليعــة تدابــر إدارة الحــدود، ولكــن أيضــاً 

ألّن لديهــا مصلحــة يف القيــام بذلــك.
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نطاق وغرض املبادئ   باء- 
والتوجيهات

بحاميــة  ملزمــة  الــدول  كانــت  إذا    .5 
ــخاص  ــع األش ــان لجمي ــوق اإلنس ــز حق وتعزي
ــادئ  ــذه املب ــإن ه ــة، ف ــدود الدولي ــى الح ع
ــن،  ــن الدولي ــى املهاجري ــز ع ــة ترك التوجيهي
مبــن فيهــم أولئــك الذيــن هــم يف وضــع غــر 

نظامــي.

تُعــرض املبــادئ التوجيهيــة أساســاً عــى    .6 
الــدول ملســاعدتها عــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
للقانــون  وفقــاً  الحــدود  بــإدارة  املتعلقــة 
ــرى  ــر األخ ــان واملعاي ــوق اإلنس ــدويل لحق ال
ذات الصلــة. وســتكون مفيــدة أيضــاً للجهــات 
الفاعلــة األخــرى، مبــا يف ذلــك املنظــامت 
الدوليــة واملجتمــع املــدين والكيانــات الخاصــة 

املشــاركة يف إدارة الحــدود.

بدايــة  يف  الــواردة  املبــادئ  تنبثــق    .7 
هــذه الوثيقــة مــن القانــون الــدويل لحقــوق 
جميــع  تنفيــذ  عــى  وتنطبــق  اإلنســان 
التدابــر  أســاس  عــى  إمــا  التوجيهــات 
الفرديــة التــي تتخذهــا الــدول أو مــن جانب 
الجهــات الفاعلــة الخاصــة التــي تــؤدي مهــام 
إدارة الحــدود لفائــدة الــدول، أو عى أســاس 

جامعــي مــع دول أو كيانــات أخــرى.

توصيــات  التوجيهيــة  املبــادئ  تقــدم    .8 
ــى  ــدول حتّ ــدة ال ــة لفائ ــر عملي ــأن تداب بش
ــا  ــي أقرته ــان الت ــوق اإلنس ــر حق ــي مبعاي تف
يقدمــون  الذيــن  الحقــوق  أصحــاب  مــع 
ويجــب  الدوليــة.  الحــدود  عــى  أنفســهم 
توجيهــي  مبــدأ  كّل  تطبيــق  يتــّم   أن 

مبا يتوافق مع املبادئ املبينة.

التوجيهيــة  املبــادئ  اعتبــار  ال يجــب    .9 
مقيّــدة أو معّدلــة أو مضعفــة ألحــكام القانــون 
الــدويل لحقــوق اإلنســان أو القانــون اإلنســاين 
الــدويل أو قانــون الاجئــن الــدويل أو أي صــك 
قانــوين آخــر ذي صلــة، أو الحــق املمنــوح 

ــي1. ــون الوطن ــب القان ــخاص مبوج لألش

قراءة  ينبغي  التوجيهية،  املبادئ  ازدواجية  لتجنب   1

املقدمة  التوجيهات  مع  باالقران  هنا  منها  تقّدم  ما 
من جانب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الاجئن، وال سيام يف سياق خطة عملها املكّونة من 
الهجرة  وحركات  الاجئن  حامية  بشأن  نقاط  عرش 
املختلطة، والتي تؤكّد عى إنشاء »أنظمة دخول متّكن 
أجل  من  الدولية  الحدود  عى  الحامية«  توفر  من 
الحامية  الذين يحتاجون إىل  التعرّف عى األشخاص 
القريّة،  اإلعادة  من  لهم  الحامية  وتوفر  الدولية 
إىل  بالنسبة  أما  لفائدتهم.  اللجوء  إجراءات  وضامن 
املبادئ  هذه  فإّن  بالبرش،  االتجار  ضحايا  األشخاص 
من  جملة  مع  باالقران  تُقرأ  أن  يجب  والتوجيهات 
أمور أخرى، مبا يف ذلك، املبادئ والتوجيهات املوىص 
بها من قبل املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بشأن 

حقوق اإلنسان واالتجار بالبرش.
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ألغراض هذه املبادئ والتوجيهات:   .10 

يشــمل مصطلــح »املهاجريــن عــى الحدود  )أ( 
الدوليــن2  املهاجريــن  الدوليــة« جميــع 

ــة؛ ــدود الدولي ــى الح ــن ع املوجودي

)ب( يشــر مصطلــح »الحــدود الدوليــة« إىل 
الحــدود املضبوطــة سياســيّاً والفاصلــة 
ألرض أو منطقــة بحريــة بــن كيانــات 
ــق  ــن املناط ــاً ع ــة، فض ــية مختلف سياس
الكيانــات  هــذه  فيهــا  متــارس  التــي 
ــى  ــدود ع ــف إدارة الح ــيّة وظائ السياس
أراضيهــا أو عــى مســتوى خــارج الحــدود 
ــة،  اإلقليميــة )مثــل مراكــز املراقبــة الرابيّ
واملعابــر الحدوديــة يف املحطــات، واملوانئ 
واملطــارات، ومناطــق الهجــرة والعبــور، 
وأعــايل البحــار، و«املناطــق املحرّمــة« بــن 
املراكــز الحدوديــة؛ فضــاً عــن الســفارات 

والقنصليــات(؛

ــاب  ــات، ويف غي ــادئ والتوجيه ــذه املب ــراض ه ألغ  2

ــر  ــح »املهاج ــإّن مصطل ــاً، ف ــول عاملي ــف مقب تعري
الــدويل« يشــر إىل أي شــخص خــارج الدولــة التــي 
يحمــل جنســيتها أو يكــون مواطنــاً فيهــا أو، يف 
حالــة األشــخاص عدميــي الجنســية، بلــد امليــاد أو 
ــح  ــذا املصطل ــمل ه ــاد. ويش ــة املعت ــل اإلقام مح
ــم  ــكل دائ ــرك بش ــوون التح ــن ين ــن الذي املهاجري
أو مؤقــت، والذيــن يســافرون بصفــة منتظمــة 
والذيــن ميتلكــون الوثائــق املطلوبــة وأولئــك الذيــن 

ــي. ــر نظام هــم يف وضــع غ

ــل  ــن املحتم ــح »املهاجري ــمل مصطل يش )ج( 
أن يكونــوا عرضــة لخطــر معــّن عــى 
ــال ال  الحــدود الدوليــة«، عــى ســبيل املث
الحــر، املهاجريــن يف وضــع غــر نظامي، 
واملهاجريــن مــن ضحايــا االتجــار بالبــرش، 
فضــاً عــن املهاجريــن الذيــن ينتمــون إىل 
الفئــات التاليــة: األطفــال )املُرَافَقــون مــن 
بعــض أفــراد أرسهــم، غــر املصحوبــن أو 
املنفصلــن(؛ والنســاء )مبــا يف ذلــك النســاء 
املرضعــات(؛  و/أو  والنُّفســاء  الحوامــل 
ــداء  ــك االعت ــا يف ذل ــداء، مب ــا االعت وضحاي
الجنــي والعنــف الجنســاين؛ وضحايــا 
التعذيــب واملعاملة القاســية والاإنســانية 
واملهينــة؛ وضحايــا العنــف واملصابــون 
اإلعاقــة؛  ذوي  واألشــخاص  بصدمــات؛ 
واالشــخاص املســنون؛ وعدميــو الجنســية؛ 
والشــعوب األصليــة؛ وأفــراد مــن األقليات؛ 
املناعــة  نقــص  بفــروس  املصابــون  أو 
البرشيــة أو الذيــن يعانــون مــن مشــاكل 
ومثليّــو  واملثليــات  محــددة؛  صحيــة 
املتحولــون  الجنــس  وثنائيّــو  الجنــس؛ 
الجنســن؛  صفــات  وحاملــو  جنســياً 
اإلنســان؛  حقــوق  عــن  واملدافعــون 

واملعارضــون السياســيون؛

ــة«  ــح »الســلطات الحدودي ــل مصطل يحي )د( 
واملســؤولن  الحــدود،  حــرس  عــى 
القنصليــن ومســؤويل الهجــرة، ورشطــة 
الحــدود، وموظفــي مراكــز االحتجــاز عــى 
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الحــدود، وضبــاط الهجــرة واالتصــال يف 
ــي  ــواحل، وموظف ــر الس ــارات، وخف املط
الذيــن  واملوظفــن  األماميــة  الخطــوط 

يضطلعــون بــأدوار إدارة الحــدود؛

الحــدود«  »إدارة  مصطلحــا  يشــمل  )ھ( 
الحــدود« عــى ســبيل  و«تدابــر إدارة 
املثــال ال الحــر الترشيعــات والسياســات 
والخطــط واالســراتيجيات وخطــط العمل 
وخــروج  بدخــول  املتصلــة  واألنشــطة 
األشــخاص مــن أرايض الدولــة، مبــا يف ذلــك 
ــر ال الحــر، الكشــف،  ــبيل الذك ــى س ع
واالنقــاذ، واالعــراض، واالنتقــاء، والفحص، 
وتحديــد الهويــة، واالســتقبال، واالحتجــاز، 

واإلبعــاد أو العــودة، فضــاً عــن األنشــطة 
ــاعدة  ــب، واملس ــل التدري ــة مث ذات الصل
ــك  ــا يف ذل ــا، مب ــة، وغره ــة، واملالي التقني

ــرى؛ ــة إىل دول أخ ــك املقّدم تل

يشمل مصطلح »الجهة الفاعلة الخاصة«  )و( 
الجهات الفاعلة غر الحكومية التي تقوم 
الدول،  نيابة عن  الحدود  إدارة  بعمليات 
يتّم  التي  الخاصة  املؤسسات  ذلك  مبا يف 
عى  املراقبة  بعمليات  للقيام  انتدابها 
الحدود، ورصد الحدود وغرها من املهام 
األمنيّة، مثل االحتجاز عى الحدود، فضاً 
رشكات  تستخدمهم  الذين  املوظفن  عن 

النقل الخاصة.
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املبادئ والتوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة

املبادئ املوىص بها  ثانياً- 
بشأن حقوق اإلنسان 

عىل الحدود الدولية

علويّة حقوق إلنسان ألف- 

ــدول أن تفــي بالتزاماتهــا  يجــب عــى ال   .1 
القانونيــة الدوليــة بحســن نيــة وأن تحــرم 
حقــوق اإلنســان وتحميهــا وتنفذهــا خــال 

عمليــة إدارتهــا لحدودهــا.

ــى أن  ــهر ع ــدول أن تس ــى ال ــب ع يج   .2 
تكــون لحقــوق اإلنســان مكانــة مركزيّــة يف 

إدارة الهجــرة عــى الحــدود الدوليــة.

يجــب عــى الــدول أن تحــرم وتعــزز    .3 
ــة  وتنفــذ حقــوق اإلنســان أينــام مارســت والي
قضائيّــة أو مراقبــة فعليــة، مبــا يف ذلــك املناطق 
التــي متــارس فيهــا ســلطتها أو مراقبتهــا خــارج 
الحــدود اإلقليميــة. كــام أّن خصخصــة وظائــف 
إدارة الحــدود ال يجــب أن تــؤّدي إىل اختــاف، 
أو خفــض أو إبطــال التزامــات الــدول يف مجــال 

حقــوق اإلنســان.

يجــب عــى الــدول أن تكفــل حاميــة    .4 
جميــع تدابــر إدارة الحــدود وحــق جميــع 
األشــخاص يف مغــادرة أي بلــد مبــا يف ذلــك 

بلدهــم، والحــق يف دخولهــم إليــه.
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يجــب عــى الــدول أن تكفــل عــدم    .5 
إرضار تدابــر التصــدي للهجــرة غــر النظاميــة 
ومكافحــة الجرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود 
ــر،  ــال ال الح ــبيل املث ــى س ــك ع ــا يف ذل )مب
ــى  ــرش( ع ــار بالب ــن واالتج ــب املهاجري تهري
ــن بحقــوق اإلنســان  ــع املهاجري الحــدود بتمتّ

وبكرامتهــم البرشيّــة.

يجــب أن تكــون املصالــح العليــا للطفــل    .6 
ــع  ــى جمي ــق ع ذات أولويّــة مطلقــة وتنطب
األطفــال الذيــن يدخلــون يف نطــاق اختصــاص 
الدولــة عــى الحــدود الدوليــة، بــرف النظــر 
عــن وضعهــم كمهاجريــن أو وضــع والِديهــم. 
ويجــب عــى الــدول أن تكفــل، يف ســياق 
الهجــرة، معاملــة األطفــال أوال وقبــل كل يشء 
ــل  ــة الطف ــدأ مصلح ــون ملب ــال، وأن يك كأطف
العليــا األســبقية عــى أهــداف إدارة الهجــرة أو 

ــة. ــارات اإلداري ــن االعتب غرهــا م

يف  املهاجريــن  حــق  حاميــة  ينبغــي    .7 
إجــراءات عادلــة، بغــض النظــر عــن وضعهــم 
القانــوين، وذلــك يف جميــع املجــاالت التــي 
متــارس فيهــا الدولــة واليتهــا القضائيــة أو 
الحــق  ذلــك  ويشــمل  الفعليــة.  مراقبتهــا 
يف إجــراء فحــص فــردي، والحــق يف ُســبل 
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــة والفعال ــاف القانونيّ االنتص

الحــق يف التقــّدم بطلــب اســتئناف.

عدم التمييز باء- 

يجــب أن يكــون مبــدأ عــدم التمييــز يف    .8 
ــر إدارة الحــدود. وتشــمل  ــع تداب صلــب جمي
أســباب التمييــز املحظــورة العــرق، اللــون، 
الجنــس، اللغــة، الديــن، الــرأي الســيايس أو 
ــروة،  غــره، األصــل القومــي أو االجتامعــي، ال
املولــد أو أّي وضــع آخــر، الجنســية، وضــع 
الهجــرة، الســن، اإلعاقــة، انعــدام الجنســية، 
الحالــة الزوجيــة أو العائليــة، التوجــه الجنــي 
أو  الصحيــة،  الحالــة  الجنســية،  الهويــة  أو 
الحالــة االقتصاديــة واالجتامعيــة. ويجــب ترير 
أّي فــرق يف املعاملــة بــن املهاجريــن عــى 
ــق  ــوين لتحقي ــعي القان ــة بالس ــدود الدولي الح
هــدف مــرشوع ومتناســب. ومنهــا عــى وجــه 
الخصــوص، التدابــر املتخــذة للتصــدي للهجــرة 
غــر النظاميــة أو مكافحــة اإلرهــاب أو االتجــار 
ــن، التــي ال ميكــن  بالبــرش أو تهريــب املهاجري
أن تكــون متييزيــة بطبيعتهــا أو أثرها، وال ســيام 
ــاس  ــى أس ــف ع ــن للتصني ــاع املهاجري بإخض
دوافــع غــر مرشوعــة، ســواء كانــوا ضحايــا 

ــار. ــب أو اتج تهري

الــدول أن تكفــل أخــذ  يجــب عــى    .9 
ــع  ــار جمي ــن االعتب ــدود بع ــر إدارة الح تداب
أشــكال التمييــز وأن تكافحهــا مــن جانــب 
ــدود  ــى الح ــة ع ــة والخاص ــات الحكومي الجه

الدوليــة.
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الحامية واملساعدة جيم- 

حاميــة  الــدول  عــى  يجــب    .10 
املهاجريــن ومســاعدتهم عــى الحــدود الدولية 
التزامــات  تســود  أن  وينبغــي  متييــز.  دون 
الحقــوق  ذلــك  يف  مبــا  اإلنســان،  حقــوق 
املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة 
والثقافيــة، عــى أهــداف إنفــاذ القانــون وإدارة 

الهجــرة.

تنفيــذ  تكفــل  أن  للــدول  ينبغــي    .11 
تدابــر إدارة الحــدود التــي تــّم إنشــاؤها عــى 
ــة  ــر الرامي ــا التداب ــا فيه ــة، مب ــدود الدولي الح
إىل التصــدي للهجــرة غــر النظاميــة ومكافحــة 
ــة  ــرة للحــدود، بطريق ــة العاب الجرميــة املنظم
تتســق مــع مبــدأ عــدم اإلعــادة القريــة، 
وحظــر عمليــات الطــرد التعســفي والجامعــي.

ــدول أن تأخــذ بعــن  يجــب عــى ال   .12 
االعتبــار الظــروف الفرديــة لجميــع املهاجريــن 

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

واحتياجاتهــم.

يجــب عــى الــدول أن تكفــل حصول    .13 
ضحايــا  كانــوا  الذيــن  املهاجريــن  جميــع 
اإلنســان  لحقــوق  انتهــاكات  أو  لتجــاوزات 
ُســبل  عــى  الحــدود  إدارة  لتدابــر  نتيجــة 
متســاوية وفعليّــة للوصــول إىل العدالة، وُســبل 
انتصــاف فعالــة، وتعويضــات مناســبة، فعالــة 
وفوريــة عــن األرضار التــي لحقــت بهــم، فضــاً 
عــن املعلومــات ذات الصلــة املتعلقــة بآليــات 
االنتصــاف والجــر. وينبغــي للــدول أن تحقــق 
يف التجــاوزات وانتهــاكات حقــوق اإلنســان وأن 
تاحقهــا عنــد االقتضــاء، وأن تفــرض عقوبــات 
تتناســب مــع جســامة الجرميــة وأن تتخــذ مــا 

ــر لضــامن عــدم تكرارهــا. ــزم مــن التداب يل

9
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املبادئ والتوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة

التوجيهات املوىص  ثالثاً- 
بها بشأن حقوق 

اإلنسان عىل الحدود 
الدولية

املبدأ التوجيهي 1: تعزيز وحامية 
حقوق اإلنسان

ينبغــي عــىل الــدول و، عنــد االقتضــاء، 
املنظــامت الدوليــة ومنظــامت املجتمــع 
املــدين التفكــر يف اتخــاذ التدابــر التاليــة1:

تعزيز حقوق اإلنسان

واملاليــة  التقنيــة  املســاعدة  طلــب    .1 
الــدول  إىل  االقتضــاء،  عنــد  وتقدميهــا، 
واملنظــامت الدوليــة واملنظــامت الحكوميــة 
الدوليــة والجهــات الفاعلــة ذات الصلــة يف 
املجتمــع املــدين بغيــة وضــع تدابــر إلدارة 
الحــدود وتنفيذهــا وتعزيزهــا عــى أســاس 

اإلنســان. حقــوق 

ــع  ــى جم ــام ع ــائل اإلع ــاعدة وس مس   .2 
وتبــادل املعلومــات الدقيقــة وغــر التمييزيــة 

الترشيعــات  مبوجــب  بالتزاماتهــا  اإلخــال  دون   3

الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات 
الصلــة.
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بشــأن الهجــرة ونتائــج إدارة الحــدود عــى 
ــب رســائل  أســاس حقــوق اإلنســان، مــع تجن
والعنريــة،  األجانــب،  وكــره  اإلدانــة، 
والتهويــل، أو تلــك التــي تفتقــر إىل الدقّــة. 
وينبغــي مســاعدة وســائل اإلعــام والصحفين، 
ــى  ــب، ع ــال التدري ــن خ ــاء، م ــد االقتض عن
حاميــة الحــق يف الخصوصيــة ورسيــة مصــادر 

املعلومــات.

وضــع برامــج لتعزيــز املعرفــة ومكافحــة    .3 
التصــور الســلبي للمهاجريــن مــن أجــل حامية 
ــف  ــب والعن ــة األجان ــن كراهي ــن م املهاجري

ــة. ــز عــى الحــدود الدولي والتميي

التأكــد مــن أّن املصطلحــات املســتخدمة    .4 
واملامرســات  والسياســات  الترشيعــات  يف 
لإلحالــة عــى املهاجريــن متّســقة مــع القانــون 
ــاً  ــان. ووفق ــوق اإلنس ــة لحق ــر الدولي واملعاي
ــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم  لقــرار الجمعي
ــون األول/ديســمر 1975،  ــؤرخ 9 كان 3449 امل
اســتخدام مصطلــح »غــر  ينبغــي  فإنّــه ال 
قانــوين« لوصــف املهاجريــن يف وضــع غــر 

ــي. نظام

القيــام بحمــات إعاميــة بالتعــاون مــع    .5 
ــام  ــائل اإلع ــدين ووس ــع امل ــامت املجتم منظ
ــة مــن  ــة األخــرى ذات الصل والجهــات الفاعل
ــة  ــا رشح حال ــة مــن املســائل منه أجــل جمل

املهاجريــن عــى الحــدود الدوليــة وزيــادة 
الوعــي باملخاطــر واألخطــار الناشــئة عــن 
الجرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود والهجــرة 
املهاجريــن  يســاعد  مــام  املســتقرة،  غــر 
املحتملــن عــى اتخــاذ قــرارات مســتنرة 

ــدود. ــور الح ــج وعب ــأن النه بش

مــع  فعالــة  املشــاركة يف مشــاورات    .6 
أصحــاب املصلحــة املعنيــن، مبــا يف ذلــك 
ــة  ــة والحقوقيّ ــة والترشيعي ــات القضائي الهيئ
املــدين،  واملجتمــع  والجامعــات  الوطنيــة 
مبــا يف ذلــك منظــامت املهاجريــن، بشــأن 
ــا  ــدود واعتامده ــق بالح ــر تتعل ــع تداب وض
أخــذ  وينبغــي  واســتعراضها.  وتنفيذهــا 
مــن  االعتبــار  بعــن  املهاجريــن  تجــارب 
ــر إدارة الحــدود عــى حقــوق  أجــل فهــم أث

اإلنســان.

املراقبة واملساءلة

إدارة  تدابــر  توافــق  مــدى  تقييــم    .7 
ــن  ــان، م ــوق اإلنس ــع حق ــة م ــدود القامئ الح
أجــل ضــامن عــدم تأثرهــا الســلبي عــى متتــع 
املهاجريــن بحقوق اإلنســان والكرامــة البرشية 
عــى الحــدود الدوليــة. وينبغــي إيــاء اهتــامم 
إىل  الراميــة  والتدابــر  للسياســات  خــاص 
التصــدي للهجــرة غــر النظاميــة ومكافحــة 

الجرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود.
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لحقــوق  املســتقلة  املراقبــة  تشــجيع    .8 
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 
الدوليــة  واملنظــامت  والرملانيــن  اإلنســان 
ومنظــامت املجتمــع املــدين. وتشــجيع جميــع 
تقديــم  عــى  املعنيــة  الفاعلــة  الجهــات 
الشــكاوى يف حــاالت انتهــاك حقــوق اإلنســان 

عــى الحــدود.

عــن  مفصلــة  معلومــات  تقديــم    .9 
التدابــر املتخــذة لتعزيــز حقــوق اإلنســان 
عــى الحــدود الدوليــة لجميــع هيئــات األمــم 

املتحــدة املنشــأة مبوجــب معاهــدات حقــوق 
اإلنســان واإلجــراءات الخاصــة ملجلــس حقــوق 
اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة وكذلــك يف 
ــدوري الشــامل. ــة االســتعراض ال ســياق عملي

وضــع إجــراءات و/أو آليــات رســمية    .10 
لتوفــر ُســبل انتصــاف فعالــة ضــد انتهــاكات 
الدوليــة،  الحــدود  عــى  اإلنســان  حقــوق 
وتوفــر ُســبل االنتصــاف للضحايــا وضــامن 
مســاءلة الجهــات الفاعلــة من القطاعــن العام 
والخــاص عــن هــذه االنتهــاكات والتجــاوزات، 
واملاحقــات  التحقيقــات  ذلــك  يف  مبــا 
القضائيــة التــي تشــكل فيهــا هــذه االنتهــاكات 
والتجــاوزات جرائــم جنائيــة مبوجــب القانــون 

الوطنــي أو الــدويل.
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 املبدأ التوجيهي 2: 
اإلطار القانوين والسيايس

ينبغــي عــىل الــدول و، عنــد االقتضــاء، 
املنظــامت الدوليــة ومنظــامت املجتمــع 

املــدين التفكــر يف4:

عدم التمييز، الحامية واملساعدة

مواءمــة الترشيعــات الوطنيــة والقانــون    .1 
الــدويل لحقــوق اإلنســان لــي تكفــل رصاحــة 
ــا  ــة وحاميته ــان الدولي ــوق اإلنس ــرام حق اح
الحــدود  إدارة  تدابــر  وإنفاذهــا يف جميــع 
املطبقــة عــى الحــدود الدوليــة ويف جميــع 
الحــدود  عــى  املهاجريــن  مــع  اللقــاءات 

الدوليــة.

ضــامن تطبيــق ترشيعــات عــدم التمييــز    .2 
ــول  ــدود املعم ــر إدارة الح ــع تداب ــى جمي ع
بهــا عــى الحــدود الدوليــة. وباإلضافــة إىل 
ــات الفــرز  ــه ينبغــي مراجعــة عملي ــك، فإنّ ذل
التأشــرات  عــى  الحصــول  وطلبــات  األّويل 
ــاء،  ــض، واإللغ ــب، والتســليم، والرف ــل الطل مث

الترشيعــات  مبوجــب  بالتزاماتهــا  اإلخــال  دون   4

الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات 
الصلــة.

والتجديــد لضــامن االمتثــال للمعايــر الدوليــة 
لحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك مبــدأ عــدم 
الترشيعــات  تعديــل  أو  واعتــامد  التمييــز. 
ــة  ــات الفاعل ــة للجه ــاءلة الفعال ــامن املس لض
ــراء  ــة إج ــا الدول ــت إليه ــي أوكل ــة الت الخاص

عمليــات الفــرز األويل ومنــح التأشــرات.

ــل الترشيعــات لضــامن  اعتــامد أو تعدي   .3 
حقــوق  جميــع  عــى  الريــح  التنصيــص 
اإلنســان وحاميتهــا والتمتــع بهــا، مبــا يف ذلــك 
يف  اإللزاميــة،  واملســاعدة  الحاميــة  أحــكام 
القوانــن املتعلقــة بقضايــا الحــدود، مبــا يف 
ــن  ــال ال الحــر القوان ــبيل املث ــى س ــك ع ذل
ــع أو  ــة، ووض ــر النظامي ــرة غ ــة بالهج املتعلق
ــم إجــراءات اللجــوء، ومكافحــة االتجــار  تنظي

بالبــرش وتهريــب املهاجريــن.

عدم التجريم

ــل الترشيعــات لضــامن  اعتــامد أو تعدي   .4 
عــدم اعتبــار الدخــول غــر القانــوين أو محاولــة 
غــر  اإلقامــة  أو  القانونيــة  غــر  الدخــول 
القانونيــة جرميــة، واعتبــار عبــور الحــدود أمــراً 
إداريــاً. وينبغــي أن تكــون العقوبــات اإلداريــة 
املتعلقــة بالدخــول غــر النظامــي متناســبة 

ــة. ومعقول
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ــل الترشيعــات لضــامن  اعتــامد أو تعدي   .5 
واملدنيــة  اإلداريــة  العقوبــات  تكــون  أن 
املتاجريــن  عــى  املفروضــة  والجنائيــة 
باملهاجريــن أو غرهــم مــن األفــراد املشــاركن 
يف تيســر عبــور الحــدود بصــورة غــر قانونيــة 
متناســبة مــع التجــاوزات أو انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان التــي ارتكبوهــا.

ــل الترشيعــات لضــامن  اعتــامد أو تعدي   .6 
عــدم إدانــة األفــراد، مبــن فيهــم ربابنة الســفن، 
املعرضــن  املهاجريــن  يســاعدون  الذيــن 
ــم. ــال أو معاقبته ــذه األفع ــى ه ــر، ع للخط

املراقبة واملساءلة

ــى  ــص ع ــة تن ــكام ترشيعي ــامد أح اعت   .7 
العقوبــات اإلداريــة واملدنيــة و،  أن تكــون 
عنــد االقتضــاء، الجنائيــة فعالــة ومتناســبة 
عــى الجرائــم املرتكبــة ضــد املهاجريــن عــى 
الحــدود مبــا يف ذلــك تلــك التــي ترتكبهــا 
ــا. وينبغــي  ســلطات الحــدود أو بتواطــؤ معه
ســلطات  عــى  مناســبة  عقوبــات  تطبيــق 
هــذه  مثــل  عــن  تبلّــغ  ال  التــي  الحــدود 

الجرائــم.

اعتــامد أو تعديــل الترشيعــات لتضمــن    .8 
تحديــد الســلطات التــي متارســها ســلطات 
ــة  ــا إلذن ومراجع ــوح وخضوعه ــدود بوض الح
لحقــوق  الــدويل  للقانــون  وفقــاً  قضائيّــة 

اإلنســان.

اعتــامد أو تعديــل الترشيعــات لتضمــن    .9 
تنظيــم اللجــوء إىل القــوة واســتخدام وحيــازة 
مــن  األخــرى  واألســلحة  الناريــة  األســلحة 
ــل ســلطات الحــدود بصــورة صارمــة وفقــاً  قب
ــّم  ــان. وأن تت ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال للقان
معاقبــة أي إســاءة أو ســوء اســتخدام عــى 

ــم. ــو املائ النح

اعتــامد أو تعديــل الترشيعــات للتحقيق    .10 
يف االســتخدام املفــرط للقــوة )مبــا يف ذلــك 
القــوة املميتــة( وأي عمــل مــن أعــامل العنــف 
أو انتهــاك حقــوق اإلنســان أثنــاء التعامــل مــع 
ــاة  ــة ومقاض ــدود الدولي ــى الح ــن ع املهاجري

مرتكبيــه.

اعتــامد أو تعديــل الترشيعــات التــي    .11 
ــب  ــق يف الفســاد مــن جان تنــص عــى التحقي
مرتكبيــه  ومقاضــاة  الحــدود  ســلطات 
ومعاقبتهــم، باإلضافــة إىل تواطــؤ ومشــاركة 
املنظمــة  الجرميــة  مــع  الحــدود  ســلطات 

للحــدود. العابــرة 
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ــل الترشيعــات لضــامن  اعتــامد أو تعدي   .12 
ــدود  ــام إدارة الح ــض مله ــر أّي تفوي ــدم تأث ع
رشكات  ذلــك  يف  مبــا  الخــاص،  القطــاع  إىل 
ــا  ــان، مب ــوق اإلنس ــى حق ــة، ع ــل الخاص النق
يف ذلــك مبــادئ عــدم التمييــز وعــدم اإلعــادة 
القريــة وحــق جميــع األشــخاص يف مغــادرة 
البلــد أو دخولــه، مبــا يف ذلك بلدانهــم. وينبغي 
أن يتضمــن هــذا الترشيــع آليــات لضــامن 
مســاءلة الجهــات الفاعلــة الخاصــة واالنتصاف 

ــان. ــوق اإلنس ــاك حق ــاالت انته يف ح

وضــع إجــراءات أو آليــات ترشيعيــة    .13 
وغرهــا من األدوات الفعالة واملســتقلة لتمكن 
ــا  ــان، وضحاي ــوق اإلنس ــاكات حق ــا انته ضحاي
العنــف والجرائــم عــى الحــدود الدوليــة مــن 
الوصــول إىل العدالــة واإلبــاغ عــن االنتهــاكات 
ــبل االنتصــاف، بغــض النظــر  والوصــول إىل ُس
عــن وضعهــم كمهاجريــن. وينبغــي أن يكــون 
الضحايــا قادريــن عــى اإلدالء بشــهاداتهم ضــد 
ــل  ــوا داخ ــام إذا كان ــر ع ــرف النظ ــاة ب الجن
ــوف  ــة أم ال، ودون خ ــة للدول ــة القضائي الوالي
ــن االحتجــاز أو الطــرد نتيجــة لســعيهم إىل  م

ــة. ــق العدال تحقي
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املبــدأ التوجيهــي 3: تطويــر القــدرات 

يف مجــال حقــوق اإلنســان
ينبغــي عــىل الــدول و، عنــد االقتضــاء، 
املنظــامت الدوليــة ومنظــامت املجتمــع 

املــدين التفكــر يف5:

االستثامرات والُنظم

ــن  ــوارد م ــن امل ــي م ــا يكف ــص م تخصي   .1 
ميزانيــة الدولــة لتعزيــز إدارة الحــدود، مبــا يف 
ذلــك نُظــم تحديــد الهويــة والفــرز واإلحالــة، 
والتأكــد مــن تجهيــز املرافــق لتقديــم الــردود 
اســتناداً إىل حقــوق اإلنســان وبشــكل يتناســب 
ــدود  ــون إىل الح ــن يصل ــن الذي ــع املهاجري م

ــة. الدولي

املاليــة  املســاعدة  وتقديــم  طلــب    .2 
املســاعدة  أشــكال  مــن  وغرهــا  والتقنيــة 
لتطويــر  الدوليــة  واملنظــامت  الــدول  إىل 
اإلنســان  حقــوق  مجــال  يف  القــدرات 
وتعزيــز  األساســية  الهيــاكل  وتحســن 
الدوليــة  للمعايــر  وفقــاً  الحــدود   إدارة 

لحقوق اإلنسان.

الترشيعــات  مبوجــب  بالتزاماتهــا  اإلخــال  دون   5

الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات 
الصلــة.

تعيني املوظفني واالنتداب

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

هــذه املهــام.

لتوظيــف  صارمــة  إجــراءات  وضــع    .4 
وانتشــار ســلطات الحــدود وضــامن أن تشــمل 
معايــر التوظيــف املعرفــة أو الرغبــة يف تعلــم 
االلتزامــات الناشــئة عــن حقــوق اإلنســان 
ــن  ــال تعي ــر خ ــي التفك ــة. وينبغ ذات الصل
ــن  ــار موظف ــدود يف اختي ــلطات الح ــرش س ون
ــم التواصــل  ــة يف تعلّ ــدرة والرغب ــون الق ميتلك
 مــع املهاجريــن بلغتهــم الخاصــة وضــامن 

عدم التمييز.

ســلطات  موظفــي  حصــول  ضــامن    .5 
الحــدود عــى أجــر كاف، مــع مراعــاة العوامــل 
الخاصــة مثــل املخاطر واملســؤوليات وســاعات 
العمــل املطلوبــة، والحصــول املجــاين عــى 
الرعايــة والخدمــات الطبيــة والنفســية والدعم 
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واملشــورة. وضــامن إجــراء تقييــم منتظــم 
الحــدود للكشــف عــن عامــات  ملســؤويل 
التعــب املهنــي والصدمــات الثانويــة والظروف 
النفســية الناجمــة عــن العمــل عــى الحــدود 

ــة. الدولي

توفــر مــا يكفــي مــن املوظفــن املؤهلن    .6 
ــة، مــع الوضــع الخــاص.  عــى الحــدود الدولي
وســيكون مــن الــرضوري توظيــف ونــرش عــدد 
مــن ســلطات الحــدود مبــا يحقــق التــوازن بــن 
 الرجــال والنســاء )مبــا يف ذلــك عــى زوارق 

الدوريات الساحلية(.

تعيــن موظفــن مدربــن تدريبــاً خاصــاً،    .7 
مبــا يف ذلــك، عنــد االقتضــاء، املهنيّــون الطبيّــون 
والعاملــون يف مجــال الرعايــة الصحيــة، ومهنيو 
حاميــة األطفــال، واألوصيــاء عــى األطفــال 
ــم،  ــن ذويه ــن ع ــن أو املنفصل ــر املصحوب غ
وضبــاط  واملرجمــون  املســاعدة  ومقدمــو 
ــر يف  ــي التفك ــام ينبغ ــون. ك ــال الثقافي االتص
الركيــز 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 ضــامن الوصــول الريــع، 
مــّد يــد املســاعدة عــن بُعــد عــن طريــق 

ــو. ــق الفيدي ــف أو عــن طري الهات

التدريب وتطوير القدرات

تدريــب ســلطات الحــدود عــى جوانــب    .8 
ــان ذات  ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــن القان م
صلــة مبهمتهــم، مبــا يف ذلــك تنفيذهــا العمــي. 
وينبغــي وضــع مــواد تدريبيــة محــددة بشــأن 
ــدودي  ــور الح ــق بالعب ــان تتعل ــوق اإلنس حق
مــع  بالتعــاون  الجنســن  بــن  واملســاواة 
املنظــامت الدوليــة واملجتمــع املــدين مــن أجــل 
ــال  ــدود يف مج ــلطات الح ــدرات س ــر ق تطوي
حقــوق اإلنســان خــال املامرســة اليوميــة 
ألدوارهــا ومســؤولياتها عــى الحــدود الدوليــة.

حقــوق  مجــال  يف  التدريــب  إدراج    .9 
ــع  ــن يف جمي ــن الجنس ــاواة ب ــان واملس اإلنس
تدابــر بنــاء القــدرات التي تســتهدف ســلطات 
الحــدود والجهــات الفاعلــة الخاصــة النشــطة 
عــى الحــدود الدوليــة. وينبغــي أن يكــون 
هــذا التدريــب متواصــاً حتــى تكــون ســلطات 
ــدة  ــا الجدي ــم بالقضاي ــم دائ الحــدود عــى عل
ــوق اإلنســان. ــى حق ــة ع ــتجابات القامئ واالس

ــكال  ــع أش ــز يف جمي ــدم التميي إدراج ع   .10 
التدريــب املقدمة إىل ســلطات الحــدود لضامن 
عــدم خضــوع إجــراءات القبــول للتمييــز بنــاًء 
ــدف  ــي أن يه ــة. وينبغ ــباب ممنوع ــى أس ع
 التدريــب عــى وجــه التحديــد إىل منــع التمييز 
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ضــد املهاجريــن، مبــا يف ذلــك يف شــكل كراهيــة 
العنــري  والتمييــز  والعنريــة  األجانــب 

ــب. والتعص

توفــر التدريــب العمــي والتجريبــي    .11 
عــى  قدرتهــا  لضــامن  الحــدود  لســلطات 
الدفــاع عــن نفســها بفعاليــة وبقــوة ومعــدات 
وفقــاً  القصــوى  الــرضورة  حالــة  يف  كافيــة 
للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وأفضــل 
غــر  رضر  يف  التســبب  ودون  املامرســات، 
تدريــب  وينبغــي  للمهاجريــن.  متناســب 
ســلطات الحــدود عــى التدخــل ملنــع زمائهــم 
ــر  ــة وغ ــر الرضوري ــوة غ ــتخدام الق ــن اس م

املتناســبة.

الحــدود  ســلطات  وتدريــب  توعيــة    .12 
ــد  ــن ق ــن الذي ــم املهاجري ــد ودع ــى تحدي ع
الحــدود  عــى  خــاص  لخطــر  يتعرضــون 
الدوليــة. وينبغــي إطــاع الســلطات الحدوديــة 
عــى امكانيــة تعــرض بعــض املهاجريــن بصورة 
غــر متناســبة ملجموعــة كبــرة مــن املخاطــر، 
ــة والخطــرة،  ــك طــرق النقــل الصعب مبــا يف ذل
وإســاءة املعاملــة مــن قبــل املتاجريــن بالبــرش، 
ــم  ــراد، مبــن فيه ــن األف ــن، وغرهــم م واملهرب
هــؤالء  احتياجــات  أّن  وعــى  املوظفــون، 
املهاجريــن مــن الحاميــة واملســاعدة قــد تتغر 

ــرة. ــة الهج ــوال عملي ط

املراقبة واملساءلة

مجــال  يف  التدريــب  تأثــر  متابعــة    .13 
الحــدود  ســلطات  عــى  اإلنســان  حقــوق 
وتقييمــه دوريــاً مــن أجــل تقييــم فعاليــة هــذا 
التدريــب لتفــادي انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

وضــع واعتــامد مدونــات ســلوك ملزمــة    .14 
لســلطات الحــدود وفقــاً للمعايــر الدوليــة 
ــا يف  ــوق اإلنســان وأفضــل املامرســات، مب لحق
ــدة  ــم املتح ــلوك األم ــد س ــة قواع ــك مدون ذل
القانــون.  إنفــاذ  عــن  باملســؤولن  الخاصــة 
ــذه  ــلوك ه ــات الس ــدد مدون ــي أن تح وينبغ
معايــر الســلوك ونتائــج عــدم االمتثــال لهــذه 

ــر. املعاي

خالهــا  مــن  ميكــن  آليــات  إنشــاء    .15 
ملوظفــي الحــدود وغرهــم مــن املوظفــن 
تقديــم شــكاوى إىل الســلطات املختصــة بشــأن 
ــر  ــع معاي ــارض م ــذي يتع ــم ال ــلوك زمائه س
ــم  ــن فقدانه ــوف م ــان دون خ ــوق اإلنس حق
لعملهــم أو مــن االنتقــام مــن قبــل زمائهــم، 
ــة الشــكاوى  ــة يف حال وضــامن إجــراءات عادل

ــم. ــل زمائه ــن قب ــم م ــة ضده املقدم
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تكنولوجيــات  اســتخدام  مراقبــة    .16 
يف  اســتخدامها  لضــامن  الحــدود  مراقبــة 
ــر  ــد ومعاي ــاً لقواع ــة وفق ــام مرشوع أداء مه
دون  تداخلهــا  وعــدم  اإلنســان،  حقــوق 
الحــق  مــع  متناســب  غــر  وبشــكل  داع 
حلــول  تتوفــر  عندمــا  الخصوصيــة   يف 
ــخصية، وأن ال  ــاة الش ــى الحي ــاً ع ــل اطاع أق
تقــوم بجمــع البيانــات أو تخزينهــا أو تبادلهــا 
ــرض  ــد يع ــكل ق ــة أو بش ــر مامئ ــة غ بطريق

ــر. ــان للخط ــوق اإلنس حق

ملوظفــي  الضــارة  املامرســات  منــع    .17 
التحقيــق يف جميــع  الحــدود عــن طريــق 
قضايــا الفســاد واالبتــزاز واالســتغال ومقاضــاة 
ــدود  ــى الح ــن ع ــاع املهاجري ــا، وإط مرتكبيه
التــي  املجانيــة  الخدمــات  عــى  الدوليــة 

يقدمهــا موظفــو الحــدود.

جمــع بيانــات شــاملة ومصنفــة عــن    .18 
الشــكاوى والتحقيقــات واملاحقــات القضائيــة 
االســتخدام  حــاالت  جميــع  يف  واإلدانــات 
ــر املتعلقــة باالعتــداء  املفــرط للقــوة، والتقاري
ــك مــن أشــكال العنــف  واالغتصــاب وغــر ذل
ــوء  ــب، وس ــة بالتعذي ــك املتعلق ــي، وتل الجن
املعاملــة واالنتهــاكات األخرى لحقوق اإلنســان 
ــدود  ــلطات الح ــا س ــي ترتكبه ــاءات الت واإلس
فهــم  بغيــة  الخاصــة،  الفاعلــة  والجهــات 
أســباب هــذه املامرســات ومعاقبتهــا ومنعهــا.

ــأة  ــة، واملكاف ــات للتوصي ــتحداث آلي اس   .19 
ونــرش أفضــل املامرســات فيــام يتعلــق بالَنهــج 
ــدى ســلطات  ــم عــى حقــوق اإلنســان ل القائ

الحــدود.
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املبدأ التوجيهي 4: ضامن احرتام 
حقوق اإلنسان عند عمليات اإلنقاذ 

واالعرتاض

ينبغــي عــىل الــدول و، عنــد االقتضــاء، 
املنظــامت الدوليــة ومنظــامت املجتمــع 

املــدين التفكــر يف6:

حامية الحياة والصحة

دراســة وتعديــل عمليــات وإجــراءات    .1 
إنقــاذ املهاجريــن عــى الحــدود الدوليــة مــن 
ــة  ــة املتعلق ــات الدولي ــال لالتزام ــل االمتث أج
بحقــوق اإلنســان وحقــوق الاجئــن فضــاً عن 
ــار  ــدويل للبح ــون ال ــب القان ــات مبوج االلتزام

ــة. ــرى ذات الصل ــر األخ واملعاي

ــزة إرشــاد خاصــة  ــة أجه ــب وصيان تركي   .2 
ــرة  ــرة الخط ــرق الهج ــول ط ــى ط ــاذ ع باإلنق
ــم  ــرض حياته ــن تتع ــن الذي ــن املهاجري لتمك
وأمنهــم إىل الخطــر مــن طلــب املســاعدة ومن 

ــم. ــّم انقاذه ث

املكلفــة  الحــدود  ســلطات  تدريــب    .3 
باإلنقــاذ )مبــا يف ذلــك مســؤولو خفر الســواحل 

الترشيعــات  مبوجــب  بالتزاماتهــا  اإلخــال  دون   6

الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات 
الصلــة.

لضــامن  الدوليــة(  الحكوميــة  والكيانــات 
ــال لالتزامــات املحــّددة إلبعــاد الخطــر  االمتث
الوشــيك عــى الحيــاة واألمــن عــى ســبيل 
ــان  ــوق اإلنس ــامن حق ــة، وض ــة املطلق األولوي
واألمــن والكرامــة لجميــع األشــخاص الذيــن تم 
إنقاذهــم. ويجــب تحديــد األشــخاص املعرضن 
لخطــر الوفــاة الوشــيك واملهاجريــن املحتمــل 
تعرّضهــم بشــكل خــاص للخطــر عــى الحــدود 
الدوليــة عــى الفــور وتقديــم املســاعدة املامئة 
لهــم يف حــدود قــدرات الســفينة بالنســبة 

ــر. ــم يف البح ــم إنقاذه ــن يت ــخاص الذي لألش

الخاصــة  الســفن  ربابنــة  تشــجيع    .4 
ــاعدة،  ــم املس ــم بتقدي ــاء بالتزاماته ــى الوف ع
للخطــر،  املعرضــن  املهاجريــن  ومســاعدة 
وإنــزال األشــخاص الذيــن تــم إنقاذهــم يف 
أقــرب مــكان آمــن، وفقــاً للقانــون الــدويل 
ــان،  ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــار، والقان للبح
وغــر ذلــك مــن املعايــر ذات الصلــة. وينبغــي 
ــفن  ــة الس ــي ربابن ــي تثن ــات الت ــة العقب إزال
ــن يف  ــن املكروب ــاذ املهاجري ــن إنق الخاصــة ع
البحــر والتفكــر يف بديــل لتعويــض أولئــك 
ــبب  ــة بس ــائر مالي ــن خس ــون م ــن يعان الذي

للمهاجريــن. إنقاذهــم 

ــة  ــر الازم ــع التداب ــاذ جمي ــامن اتخ ض   .5 
يف عمليــات إدارة الحــدود الحــرام حقــوق 
اإلنســان وحاميتهــا وإعاملهــا، مبــا يف ذلــك 
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حيــاة وأمــن جميــع املهاجريــن عــى الحــدود 
ــدول أن تتجنــب بشــكل  ــة. وينبغــي لل الدولي
ــن  ــر االعــراض الخطــرة، فضــاً ع صــارم تداب

عمليــات اإلعــادة التعســفية أو الجامعيــة.

ضــامن مســاءلة رشكات النقــل الخاصة    .6 
والجهــات الفاعلــة الخاصــة األخرى املشــاركة 
ــرة،  ــى الهج ــة ع ــود املفروض ــذ القي يف تنفي
ــرارات  ــادرة والق ــل املغ ــا قب ــص م ــل فح مث
ــبل  ــع ُس ــل، ووض ــاذ إىل النق ــة بالنف املتعلق
ــن  ــخاص الذي ــدة األش ــة لفائ ــاف فعال انتص
ــة.  ــر مرشوع ــورة غ ــم بص ــض نقله ــّم رف ت
مدونــات  واعتــامد  وضــع  إىل  باإلضافــة 
ســلوك للجهــات الفاعلــة الخاصــة تحــدد 
معايــر الســلوك ونتائــج عــدم االمتثــال لهذه 

ــر. املعاي

تعزيز قدرات اإلنقاذ

بأولويــة  الحــدود  ســلطات  توعيــة    .7 
التزامهــا بحاميــة حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك 
الحيــاة واألمــن، وإبعــاد املهاجريــن الذيــن تــم 
إنقاذهــم أو اعراضهــم مــن األوضــاع التــي 
تتعــرض فيهــا حياتهــم وأمنهــم للخطــر، وتلبية 
ــن.  ــاعدة الخاصت ــة واملس ــم إىل الحامي حاجته
وينبغــي أن تتلقــى ســلطات الحــدود خرائــط 
تلخــص  بانتظــام  مرجعيّــة  منشــورات  أو 
املتعلقــة  التوجيهيــة  واملبــادئ  السياســات 

مبعاملــة املهاجريــن وفقــاً للقانــون الــدويل 
ــان. ــوق اإلنس لحق

التأكــد مــن إجــراء ســلطات الحــدود    .8 
بشــكل  وتخطيطهــا  للمخاطــر  لتقييــامت 
عــى  اعتــامداً  اإلنقــاذ  لعمليــات  مناســب 
أهــداف واضحــة قامئــة عــى حقــوق اإلنســان. 
العــدد  التخطيــط  يتضمــن  أن  وينبغــي 
ووســائل  وأصنافهــم،  للموظفــن  املناســب 
ــاالت  ــة للح ــدات الطبي ــة، واملع ــل الازم النق

واملــاء. بالغــذاء  واإلمــدادات  الطارئــة، 

خدمــات  وتثبيــت  وتشــغيل  وضــع    .9 
جميــع  عــى  والفعالــة  الكافيــة  اإلنقــاذ 
الــدول  ذلــك يف  )مبــا يف  الدوليــة  الحــدود 
إطــار  يف  واإلنقــاذ  والبحــث  الســاحلية، 
ــدويل  ــون ال ــاً للقان ــة(، وفق ــات البحري الخدم
ــار،  ــدويل للبح ــون ال ــان، والقان ــوق اإلنس لحق
وغــر ذلــك مــن املعايــر ذات الصلــة. وينبغــي 
ــزات  ــاذ باملعــدات والتجهي ــد ســفن اإلنق تزوي
الازمــة ملســاعدة املهاجريــن، مبــا يف ذلــك عند 

حــدوث تدفقــات مكثفــة.

الحامية أثناء عمليات اإلنقاذ واالعرتاض

الحــدود  ســلطات  وتدريــب  توعيــة    .10 
القريّــة  اإلعــادة  عــدم  مبــدأ  عــى 
أو  املتسلســلة  القريّــة   واإلعــادة 

22



املبادئ والتوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة
ية

ول
لد

د ا
دو

لح
ىل ا

 ع
ان

س
إلن

ق ا
قو

ح
ن 

شأ
ا ب

به
ىص 

ملو
ت ا

ها
جي

تو
ال

ثالثاً

غــر املبــارشة، مبــا يف ذلــك تطبيــق املبــدأ خارج 
الحــدود اإلقليميــة حيثــام متارس الدولــة الوالية 
القضائيــة أو الســيطرة الفعليــة. وينبغــي وضع 
ــح  ــا لتوضي ــة ونرشه ــة عملي ــادئ توجيهي مب
مبــدأ عــدم اإلعــادة القريــة يف جميــع تدابــر 
إدارة الحــدود. أمــا يف الســياق الخــاّص باإلنقــاذ 
واالعــراض يف امليــاه اإلقليميــة أو يف أعــايل 
البحــار ومــا يرتــب عــى ذلــك مــن عمليــات 
إنــزال، فيتعــّن ضــامن عــدم إنــزال املهاجريــن 
إال يف أماكــن ال يكــون فيهــا أمنهــم وحقوقهــم 
اإلنســانية مهــددة، وأن ال يــؤدي بهــم ذلــك إىل 

مزيــد مــن القمــع.

ــام ســلطات الحــدود بتزويــد  ضــامن قي   .11 
ــاعدتهم  ــت مس ــن متّ ــن الذي ــع املهاجري جمي
أو اعراضهــم مبعلومــات عــن حقوقهــم بلغــة 
يفهمونهــا وبصيــغ ميــرة، مبــا يف ذلــك حقهــم 
يف املســاعدة القنصليــة إذا رغبــوا يف ذلــك. 
وينبغــي أن تكــون الســلطات الحدوديــة عــى 
ــا  ــي تواجهه ــة الت ــر الخاص ــن املخاط ــة م بين
اللجــوء  ملتمــي  مثــل  الفئــات،  بعــض 
أو  الرشعيــن،  غــر  واملهاجريــن  والاجئــن 
املثليّــات واملثليــن ومزدوجــي امليول الجنســية 
ومغايــري الهويــة الجنســية واملتحولن جنســياً، 
ــة  ــلطات القنصلي ــى الس ــا ع ــورة عرضه يف ص

ــا. ــا وموافقته دون علمه

 12. التأكــد مــن اســتعامل جميــع الصــور 
الشــخصية  واألمتعــة  والبيانــات  واإلفــادات 
ــدويل  ــون ال ــاً للقان ــن وفق ــة باملهاجري الخاص
يف  الحــق  ذلــك  يف  مبــا  اإلنســان،  لحقــوق 
الخصوصيــة وحاميــة البيانــات، وعــى نحــو ال 

ــردي. ــرض باألمــن الف ي

التنسيق والتعاون

االتفــاق يف كل دولــة وفيــام بــن الــدول    .13 
عــى تعاريــف حــاالت االســتغاثة، وأقــرب 
ــز  ــة تعزي ــة بغي ــئ اآلمن ــن، واملراف ــكان آم م
حاميــة حقــوق اإلنســان لــدى املهاجريــن. أمــا 
ــة  ــات املتعلق يف البحــار، فينبغــي حــل املنازع
ــزال املهاجريــن  ــه إن ــذي ينبغــي في باملــكان ال
ــدويل  ــون ال ــاً للقان ــة ووفق ــه الرع ــى وج ع
ــن،  ــدويل لاجئ ــون ال ــوق اإلنســان والقان  لحق
عــدم  ومبــدأ  الحيــاة،  الحــق يف  ســيام  وال 

القريّــة. اإلعــادة 

ــزات  ــدات والتجهي ــم املع ــب وتقدي طل   .14 
ــال  ــن خ ــاعدة )م ــكال املس ــن أش ــا م وغره
إعــارة املوظفــن مثــاً( لتعزيــز قــدرات الــدول 
عــى البحــث واإلنقــاذ وفقــاً للقانــون الــدويل 
ــار،  ــدويل للبح ــون ال ــان، والقان ــوق اإلنس لحق
وغــر ذلــك مــن املعايــر ذات الصلــة. وينبغــي 
اقــراح التدريــب عــى اســتخدام املعــدات 
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والتجهيــزات وفقــاً لحقــوق اإلنســان، ومراقبــة 
هــذا االســتخدام.

تعليــق وتعديــل وتنقيــح اتفاقــات أو    .15 
ترتيبــات التعــاون يف مجــال اإلنقــاذ واالعراض، 
الســفينة«  »ربــان  اتفاقــات  ذلــك  يف  مبــا 
والدوريــات الســاحلية املشــركة التــي قــد 
تعــرض حقــوق اإلنســان للخطــر عــى الحــدود 

ــة. الدولي

املراقبة واملساءلة

تحميــل ســلطات الحــدود املســؤولية    .16 
عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتكبــة أثنــاء 
عمليــات اإلنقــاذ واالعــراض، مبــا يف ذلــك 
ــي تحــدث خــارج الحــدود. وينبغــي  ــك الت تل
ــة  ــات بطريق ــجيل البيان ــتخدام أدوات تس اس
العقوبــات  وفــرض  التحقيــق  مــن  متكــن 

ــاذ. ــد لإلنق ــال املتعم ــى اإلغف ــبة ع املناس
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املبدأ التوجيهي 5: حقوق اإلنسان يف 
سياق املساعده الفورية

ينبغــي عــىل الــدول و، عنــد االقتضــاء، 
املنظــامت الدوليــة ومنظــامت املجتمــع 
املــدين التفكــر يف اتخــاذ التدابــر التاليــة7:

املساعده الفورية

عنــد  الفوريــة  املســاعدة  تقديــم    .1 
ــاذ أو  ــع اإلنق ــك يف مواق ــا يف ذل ــرضورة، مب ال
االعــراض أو اإلنــزال أو بالقــرب منهــا بالنســبة 
ــر،  ــر البح ــافرون ع ــن يس ــن الذي إىل املهاجري
وينبغــي أن تشــمل هــذه املســاعدة، عــى 
ــذاء  ــة، والغ ــة الطبي ــوص، الرعاي ــه الخص وج
واملــاء الكافيــن، واألغطيــة واملابــس والنظافــة 

والراحــة.

الصحــي  للفحــص  األولويّــة  إعطــاء    .2 
والفحــوص الطبيــة الفرديــة. وينبغــي أن يكون 
حارضيــن  املناســبون  الطبيــون  العاملــون 
ــن  ــزال املهاجري ــاذ أو اعــراض أو إن ــت إنق وق
الذيــن يســافرون عــن طريــق البحــر، وإجــراء 
الفحوصــات، وعنــد االقتضــاء، توجيههــم إىل 

الترشيعــات  مبوجــب  بالتزاماتهــا  اإلخــال  دون   7

الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات 
الصلــة.

رعايــة طبيــة أخــرى، مبــا يف ذلــك الرعايــة 
النفســية.

ــتقبال أو  ــة باالس ــات خاص ــاء عملي إنش   .3 
ــة  ــم املســاعدة الفوري تحســينها لضــامن تقدي
ــزي  ــن عــى أســاس غــر متيي ــع املهاجري لجمي
كمهاجريــن  وضعهــم  عــن  النظــر  بــرف 
ــدود.  ــا إىل الح ــوا فيه ــي وصل ــروف الت أو الظ
ــدرة  ــول دون ق ــي تح ــات الت ــد العقب وتحدي
املهاجريــن ذوي اإلعاقــة عــى الحصــول عــى 
املســاعدة عــى الحــدود الدوليــة وإزالتهــا 
تهيئــة  لضــامن  املناســبة  التدابــر  واتخــاذ 

معقولــة.

ــة  ــة الوطني التعــاون مــع وكاالت الحامي   .4 
املجتمــع  ومنظــامت  الدوليــة  واملنظــامت 
املــدين يف تقديــم املســاعدة، وال ســيام مــن 
أجــل تحديــد وتوجيــه املهاجريــن الذيــن قــد 
يكونــون معرضــن بشــكل خــاص للخطــر عــى 

ــة. ــدود الدولي الح

ــا يف  ــة، مب ــراد القنصلي ــدرة أف ــامن ق ض   .5 
ــر،  ــزم األم ــب، إذا ل ــق التدري ــن طري ــك ع ذل
املســاعدة إىل رعاياهــا عــى  تقديــم  عــى 

الدوليــة. الحــدود 
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معايري البنية التحتية لإلقامة املؤقتة

اإلقامــة  اســتمرار  عــدم  مــن  التأكــد    .6 
املؤقتــة لفــرة أطــول مــام هــو رضوري لتمكن 
الســلطات مــن التحقــق مــن الهويــة أو غرهــا 
ــات  ــم عملي ــة لتنظي ــات الرضوري ــن املعلوم م

النقــل أو االتجاهــات.

ـــع مرافـــق اإلقامـــة  ـــال جمي ضـــامن امتث   .7 
املؤقتـــة للمعايـــر الدوليـــة لحقـــوق اإلنســـان، 
مبـــا يف ذلـــك كل مـــا يتعلـــق بالفضـــاء، 
ـــذايئ  ـــتوى الغ ـــى املس ـــب ع ـــام املناس والطع
ـــاه الـــرشب، والـــرف الصحـــي،  والثقـــايف، ومي
والرعايـــة الطبيـــة، والحصـــول عـــى املســـاعدة 

القانونيـــة.

ضامن اختيار موظفي املأوى املؤقت بعناية    .8 
وتدريبهم تدريباً مناسباً عى حقوق اإلنسان، مبا يف 
ذلك التوعية الجنسانية والدينية والثقافية، وامتاكهم 
 ملهارات أساسيّة يف اللغات التي يتحدث بها أغلب 

األشخاص املقيمن.

املراقبة واملساءلة

التعــاون مــع اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة    .9 
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  واملؤسســات 
واملنظــامت الدوليــة والرملانيــن ومنظــامت 
املجتمــع املــدين والجهــات الفاعلــة األخــرى يف 
عمليــة متابعــة ظــروف وترتيبــات االســتقبال، 
واملتابعــة  االقتضــاء،  حســب  والتحقيــق، 
القضائيّــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتكبة 

ــتقبال. ــاعدة واالس ــات املس ــاء عملي أثن
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املبدأ التوجيهي 6: الرقابة واملقابلة

ينبغــي عــىل الــدول و، عنــد االقتضــاء، 
املنظــامت الدوليــة ومنظــامت املجتمــع 
املــدين التفكــر يف اتخــاذ التدابــر التاليــة8:

عملية املراقبة

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

الدوليــة وتوجيههــم بشــكل مناســب.

تقييــم وتعديــل عمليــات املراقبة الحرام    .2 
الحــق يف الخصوصيــة، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات 
ــع  ــب م ــل املناس ــش والتعام ــة بالتفتي املتعلق
األمتعــة الشــخصية وفقــاً للقانــون الــدويل 
 لحقوق اإلنســان. وال يُعهد باألمتعة الشــخصية 
)مبــا يف ذلــك وثائــق الســفر والهويــة، والوثائــق 
ــاء  ــة، أو البق ــي تســمح بالدخــول أو اإلقام الت
أو املكــوث يف اإلقليــم، أو تصاريــح العمــل، أو 
ــة، أو املســتندات  ــف الجوال األمــوال، أو الهوات
الشــخصية( إال إىل ســلطات الحــدود املرخــص 

الترشيعــات  مبوجــب  بالتزاماتهــا  اإلخــال  دون   8

الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات 
الصلــة.

ــوق  ــدويل لحق ــون ال ــاً للقان ــاً ووفق ــا قانون له
ــة ومحــدودة  اإلنســان ويف ظــل ظــروف معرّف
بشــكل واضــح. وينبغــي إعطــاء إيصــاالت 
ــم  ــي ت ــك الت ــادرة وتل ــة املص ــع األمتع لجمي

ــت ممكــن. ــرب وق ــا يف أق إرجاعه

تجميع البيانات

عمليــة  تناســب  مــدى  مــن  التأكــد    .3 
تجميــع البيانــات عــى الحــدود )مبــا يف ذلــك 
البيومريــة( وســعيها إىل تحقيــق  البيانــات 
ــة الحصــول  هــدف مــرشوع، وأن تكــون عملي
ــة،  ــة، ومحّدث ــة، ودقيق ــات قانوني ــى البيان ع
وأن يتــّم تخزينهــا لفــرة محــدودة مــن الزمــن 
ومحوهــا يف ظــروف آمنــة. كــام يجــب أن 
ــة  ــة الهوي ــخصية مجهول ــات الش ــون البيان تك

ــة. ــراض إحصائي ــا ألغ ــد تخزينه عن

عــدم إدخــال التكنولوجيــا إال بشــكل    .4 
ــى  ــدود ع ــلطات الح ــب س ــع تدري ــواز م مت
حقــوق  عــى  واآلثــار  والقيــود  املخاطــر، 
ــر عــى  ــامد الكب اإلنســان لضــامن عــدم االعت
ــات  ــك البيان ــا، مبــا يف ذل اســتخدام التكنولوجي
البيومريــة، لتحديــد هويــة املهاجريــن والحــّد 

ــة. ــة املراقب ــر يف عملي ــة التقدي ــن مامرس م
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القيود املفروضة عى عملية الدخول 
املتوافقة مع حقوق اإلنسان

ــى  ــة ع ــود املفروض ــع القي ــاء جمي إلغ   .5 
ذلــك  يف  مبــا  متييزيــة،  ألســباب  الدخــول 
ألســباب تتعلــق باألشــخاص املصابــن بفــروس 
ــة أو الحمــل أو اإلعاقــة  نقــص املناعــة البرشي
أو امليــل الجنــي أو الهويـّـة الجنســانية. ومنــع 
عمليــات املراقبــة أو الفحوصــات الجســديّة 
ــام  ــن أجــل القي ــى الحــدود املســتخدمة م ع
مبثــل هــذه التحديــدات مــن أجــل فــرض قيود 

ــول. ــى الدخ ع

ضــامن عــدم االحتجــاج بالصحــة العامــة    .6 
ــون  ــا تك ــول إال عندم ــق يف الدخ ــد الح لتقيي
هنــاك تهديــدات خطــرة عــى صحــة الســكان 
للوائــح  الواجبــة  املراعــاة  مــع  األفــراد،  أو 
الصحــة الدوليــة ملنظمــة الصحــة العامليــة.

التأكــد مــن متــايش عمليــات املراقبــة    .7 
الصحيــة املتعلقــة بالقيــود املفروضــة عــى 
اختبــار  ذلــك  يف  مبــا  البقــاء،  أو  الدخــول 
حقــوق  معايــر  مــع  املعديــة،  األمــراض 
ــي،  ــار الطوع ــى االختب ــد ع ــان. والتأكي اإلنس
ــم  ــة املســتنرة، وتقدي والحصــول عــى املوافق
وبعــده،  االختبــار  قبــل  الكافيــة  املشــورة 
ــي  ــار اإللزام ــر االختب ــة. وحظ ــامن الري وض
ــل فــروس نقــص املناعــة  لبعــض الحــاالت مث

ــة  ــياق سياس ــل يف س ــل والحم ــة والس البرشي
الهجــرة.

إلعــام  إجــراءات  وتنفيــذ  وضــع    .8 
األشــخاص الذيــن تــم رفــض دخولهــم شــفويّاً 
يف  وبحقهــم  اســتبعادهم  بأســباب  وكتابيّــاً 
أو  أمــام محكمــة  القــرار  الطعــن يف هــذا 

أخــرى. وفعالــة  مســتقلة  ســلطة 

املقابلة

وإجــراءات  توجيهيــة  مبــادئ  وضــع    .9 
خاصــة باملقابلــة يُراعــى فيهــا االحــرام الكامــل 
لحقــوق اإلنســان والكرامــة البرشيــة. وينبغــي 
أن تجــري الســلطات الحدوديــة املقابــات 
بطريقــة مهنيــة ومفتوحــة وغــر مهــددة، 
يف مــكان خــاص ومناســب، مجهــز مبرافــق 
كافيــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية وهــدف 
ــن  ــن الذي ــه املهاجري ــل يف توجي ــح يتمث واض
يُحتمــل تعرضهــم لخطــر معــن عــى الحــدود 
ــجيل  ــي تس ــة. وال ينبغ ــلطات املختص إىل الس
املقابــات إال مبوافقــة مســتنرة مــن الشــخص 
ــلطات  ــى س ــب ع ــه ويج ــم مقابلت ــذي تت ال
الحــدود التعامــل مــع املعلومــات املقّدمــة 
هــذا  يف  املهاجريــن  وطأمنــة  بشــكل رسي 

ــأن. الش
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املناســبن  واإلرشــاد  التدريــب  توفــر    .10 
ــات.  ــن املقاب لســلطات الحــدود املســؤولة ع
عــى  الحــدود  ســلطات  تدريــب  وينبغــي 
غــر  املقابــات  إجــراء  أســاليب  اســتخدام 
القريــة وعــى صياغــة األســئلة املناســبة.

ميتلكــون  محاوريــن  عــى  االعتــامد    .11 
مهــارات عــى مســتوى اللغــات التــي يفهمهــا 
املســتجوبون، أو االســتعانة مبرجمــن مؤهلــن 
ونزهــاء ال تشــّكل مشــاركتهم خطــراً أو تُلِحــق 
رضراً بالشــخص املســتجوب، أو تعرقــل عمليــة 

ــة. املقابل

السّن، النوع االجتامعي واالعتبارات األخرى

ــورة  ــة بخط ــلطات الحدودي ــة الس توعي   .12 
ــا  ــة واألحــكام املســبقة لديه ــب النمطي القوال
ولــدى املســتجوبن، األمــر الــذي قــد يــرض 
ذلــك  يف  مبــا  ونتائجهــا،  املقابلــة  بعمليــة 
القوالــب النمطيــة والتصــورات الســلبية حــول 

املهاجريــن.

تدريــب ســلطات الحــدود عــى التواصل    .13 
ــة الجســد(  ــن خــال لغ ــة )شــفويّاً وم بفعالي
الســّن،  االعتبــار  بعــن  تأخــذ  وبطريقــة 
ومســاعدة  االجتامعــي،  والنــوع  والثقافــة، 
ــن مــن خــال اســتخدام لغــة ســهلة  املهاجري

الفهــم والتواصــل الكتــايب املناســب.

ضــامن عــدم اعتــامد ســلطات الحــدود    .14 
ــص  ــرأة أو نق ــل بضعــف امل ــدأ القائ ــى املب ع
ــامم  ــاء االهت ــع إي ــرّف، م ــى الت ــا ع قدرته
املرتبطــة  املحــددة  باحتياجاتهــّن  الواجــب 
ــلطات  ــي لس ــدود. وينبغ ــى الح ــّن ع بوضعه
الحــدود أن تتواصــل بشــكل منفصــل مــع 
النســاء التابعــات للمجموعــات األرسيـّـة وذلــك 
لتســهيل عمليــة تحديــد حاالتهــّن الخاصــة 

ــان. ــوق اإلنس ــق بحق ــام يتعل في

ضــامن وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة    .15 
ــع  ــدم املســاواة م ــة عــى ق ــة املقابل إىل عملي
ــة  ــن بلغ ــود مرجم ــال وج ــن خ ــن م اآلخري
اإلشــارة وتوفــر وثائــق بريــل وغرهــا مــن 
ــة، وضــامن توفــر املرافــق  ــر ذات الصل التداب

ــة. املعقول

ـــى  ـــن أّن ســـلطات الحـــدود ع ـــد م التأك   .16 
علـــم بالتحديـــات واالحتياجـــات الخاصـــة 
ــن  ــدود مـ ــى الحـ ــن عـ ــة باملهاجريـ املتعلقـ
ـــل الجنـــي  ـــن ومزدوجـــي املي ـــات واملثليّ املثليّ
صفـــات  وحامـــي  جنســـياً  واملتحولـــن 
الجنســـن، وأنّهـــا ال تعـــّر باللغـــة الشـــفوية 
ــه  ــول التوجـ ــكام حـ ــن أحـ ــدية عـ أو الجسـ
الجنـــي، الهويـــة الجنســـانية أو التعبـــر 

الجنســـاين للمهاجـــر.
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التــي تجريهــا  املقابــات  الحــد مــن    .17 
لجمــع  األطفــال  مــع  الحــدود  ســلطات 
املعلومــات األساســية عــن هويــة الطفــل. أمــا 
ــى  ــم ع ــرف عليه ــم التع ــن يت ــال الذي األطف
ــن  ــم أو منفصل ــن بذويه ــر مصحوب ــم غ أنه
وكاالت حاميــة  إىل  فــوراً  إحالتهــم  فيجــب 
ــم إجــراء املقابــات معهــم إال  ــة وال يت الطفول
بحضــور موظــف مؤهــل للعمــل مــع األطفــال. 
ــن  ــال الذي ــا إذا كان األطف ــة م ــي دراس وينبغ
يســافرون مــع البالغــن ال يرافقهــم ســوى 

ــوا مرتبطــن بهــم، مبــا يف  هــؤالء أو مــا إذا كان
ــا  ــة يجريه ــات منفصل ــن خــال مقاب ــك م ذل

موظفــون مدربــون ومؤهلــون.

املراقبة واملسؤولية

مســتقلن  وتقييــم  اســتعراض  إجــراء    .18 
لعمليــات املراقبــة والفحــص لضــامن معاملــة 
جميــع املهاجريــن وفقــاً للمعايــر الدوليــة 

لحقــوق اإلنســان.
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املبدأ التوجيهي 7: تحديد الهويّة 
والتوجيه

ينبغــي عــىل الــدول و، عنــد االقتضــاء، 
املنظــامت الدوليــة ومنظــامت املجتمــع 
املــدين التفكــر يف اتخــاذ التدابــر التاليــة9:

تحديد هوية املهاجرين الذين قد يكونون 
معرضني للخطر عى الحدود الدولية 

وتوجيههم

إنشــاء أو تعزيــز اآلليــات والقنــوات    .1 
بــن  االتصــال  وقنــوات  للتوجيــه  الوطنيــة 
ــات  ــة، واملؤسس ــة يف الدول ــلطات املختص الس
واملنظــامت  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة 
ــب  ــدين. ورضورة تدري ــع امل ــة، واملجتم الدولي
آليــات  اســتخدام  عــى  الحــدود  ســلطات 
التوجيــه وتوفــر املعلومــات والتســهيات التي 

ــك. ــام بذل ــن القي ــا م متكنه

وضـع مبادئ توجيهية عمليـة وإجراءات    .2 
موحـدة لسـلطات الحـدود مـن أجـل التمكـن 
مـن تحديد الهويـة والتوجيه الريـع والدقيق 
للمهاجريـن الذيـن قـد يتعرضـون لخطر معن 
الدوليـة. وينبغـي وضـع هـذه  الحـدود  عـى 
بالتعـاون  واإلجـراءات  التوجيهيـة  املبـادئ 

دون اإلخال بالتزاماتها مبوجب الترشيعات الدولية   9

القامئة و/أو الترشيعات الوطنية ذات الصلة.

مـع املنظـامت الوطنيـة والدوليـة ومنظـامت 
املجتمـع املـدين ذات الصلـة.

الخدمـات  مقدمـي  أن  مـن  التأكـد    .3 
املعنيـن موجـودون عى الحـدود الدولية، مثل 
املرجمـن الفوريـن، مبـا يف ذلـك مرجمـو لغـة 
اإلشـارة، ومقدمو خدمات املسـاعدة القانونية، 
ومقدمـو الخدمـات الصحية، ومعلمـو األطفال 

املنفصلـن عـن ذويهـم وغرهـم.

بخـراء  قوائـم  وضـع  أو  وحـدات  إنشـاء    .4 
عـى  نرشهـم  سـيتم  الذيـن  اإلنسـان  حقـوق 
هويـة  تحديـد  يف  للمسـاعدة  الدوليـة  الحـدود 
املهاجريـن الذيـن قد يتعرضـون لخطر معن عى 
الحدود الدولية وإحالتها إىل السـلطات املسـؤولة.

نظــام  قواعــد  توفــر  مــن  التأكــد    .5 
ــة الوصــول  ــي اللجــوء وإمكاني الدخــول لطالب
طلــب  بالحــق يف  املتعلقــة  املعلومــات  إىل 
اللجــوء وإجــراءات اللجــوء العادلــة والفعالــة.

املتخــذة  التدابــر  تشــمل  أن  ضــامن    .6 
فيــام يتعلــق بالنســاء الحوامــل وحديثــات 
العهــد بالــوالدة و/أو املرضعــات حصولهــّن 
عــى خدمــات صحــة األمومــة، والرعايــة قبــل 
ــة  ــد الطارئ ــوالدة وبعدهــا، وخدمــات التولي ال
ــة  ــات الصح ــات وخدم ــول إىل املعلوم والوص

الجنســية واإلنجابيــة.
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ــال  ــم التعــرف عــى األطف ضــامن أن يت   .7 
ــخص  ــل أي ش ــة، وأن يعام ــه الرع ــى وج ع
يدعــي أنــه طفــل عــى أنـّـه كذلــك وأن يكــون 
لــه حــق الوصــول إىل عمليــات تحديــد الســن 
املناســبة، وأن يعــّن لــه ويّل أمــر وأن يحــال إىل 
ســلطات حاميــة الطفولــة والخدمــات األخــرى 
ذات الصلــة. وينبغــي أن يكــون تحديــد الســن 
إجــراًء أخــراً ويجــب أال يتــم إال يف الوقــت 
املناســب، مــع مراعــاة رفــاه الطفل، وحساســيّة 
النــوع االجتامعــي والتخصصــات املتعــددة، 
ــة  ــات رعاي ــد مســؤويل خدم ــى ي ــّم ع وأن يت
الطفولــة أو املســؤولن مــن ذوي املهــارات 
والتدريــب الــكايف ذي الصلــة. وترئــة الشــخص 
الــذي يجــري تقييمــه يف الحــاالت التــي يحــوم 
فيهــا شــك حــول ســّنه، ومنحــه إمكانيــة 

ــة مســتقلة. الطعــن يف القــرار أمــام هيئ

ضـــامن إحالـــة ضحايـــا التعذيـــب    .8 
ـــة  ـــانية واملهين ـــية والاإنس ـــة القاس واملعامل
والعنـــف والصدمـــات النفســـية، مبـــن فيهـــم 
الجنـــي والجنســـاين،  العنـــف  ضحايـــا 
 - والنفســـية  الطبيـــة  الخدمـــات  إىل 
ـــة املناســـبة واملختصـــة، والحـــرص  االجتامعي
ـــى  ـــذة ع ـــر املتخ ـــم التداب ـــى أاّل تعرّضه ع
ـــات  ـــن الصدم ـــد م ـــة للمزي ـــدود الدولي الح

ــية. النفسـ

توفري املعلومات

وضــع إجــراءات لضــامن إباغ األشــخاص    .9 
الوصــول  يســهل  أشــكال  يف  الفــور،  عــى 
إليهــا وبلغــة يفهمونهــا، بإجــراءات تحديــد 
الهويــة وحقوقهــم والتزاماتهــم أثنــاء اإلجــراء، 
ــال  ــدم االمتث ــة ع ــة يف حال ــب املحتمل والعواق

ــم. ــة له ــاف املتاح ــبل االنتص وُس

ضــامن تزويــد املهاجريــن مبعلومــات    .10 
عــن املنظــامت الوطنيــة والدوليــة التــي تقــدم 
ــن،  ــا إىل املهاجري ــة وغره ــاعدة القانوني املس
مبــا يف ذلــك املعلومــات ووســائل االتصــال 
ــع  ــد جمي ــة إىل ضــامن تزوي ــة. باإلضاف املحدث
األشــخاص املحتاجــن إىل الحاميــة الدوليــة 
تقــدم  التــي  املنظــامت  عــن  مبعلومــات 

املســاعدة ذات الصلــة.

املراقبة واملسؤولية

مراعــاة  بــرضورة  والتذكــر  الكشــف    .11 
النظــام عنــد كل عمليــة عرقلــة مــن قبــل 
خدمــات  إىل  للوصــول  الحــدود  ســلطات 
الحاميــة واملســاعدة مــن خــال عــدم توجيــه 
ــا  ــاذ م ــات، واتخ ــذه الخدم ــن إىل ه املهاجري
يلــزم مــن التدابــر لضــامن عــدم تكرارهــا.
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املبدأ التوجيهي 8: الوقاية من 
االحتجاز

ينبغــي عــىل الــدول و، عنــد االقتضــاء، 
املنظــامت الدوليــة ومنظــامت املجتمــع 
املــدين التفكــر يف اتخــاذ التدابــر التاليــة10:

حظر االحتجاز التعسفي

اإلمكانيّــة  إلتاحــة  الترشيــع  تعديــل    .1 
ــبل  ــد ُس ــون ضــد االحتجــاز، وتحدي لســّن قان
ــق  ــا يتف ــن االحتجــاز مب ــة ع االنتصــاف البديل
يكــون  ال  بحيــث  اإلنســان،  حقــوق  مــع 
االحتجــاز إال املــاذ األخــر الــذي يفــرض نفســه 
عندمــا يتــم النظــر يف حلــول أخــرى أقــل 
تقييــداً وتبــن عــدم كفايتهــا للوفــاء باألغــراض 

املرشوعــة.

ــال  ــن خ ــفي م ــاز التعس ــع االحتج من   .2 
ضــامن أن يكــون أّي حرمــان مــن الحريــة 
ــل  ــك النق ــا يف ذل ــة )مب ــدود الدولي ــى الح ع
إىل املناطــق الحدوديــة أو حولهــا( هــو املــاذ 
األخــر، وأن يتــّم التنصيــص الواضــح يف القانون 
عــى أســباب أي احتجــاز، وأن يكــون محــدوداً 

الترشيعــات  مبوجــب  بالتزاماتهــا  اإلخــال  دون   10

الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات 
ــة. الصل

يف النطــاق واملــدة، رضوريــاً ومتناســباً، وأن 
ــن. ــه للمهاجري ــّم رشح يت

بشــكل  والتقييــم  املراقبــة  إجــراء    .3 
فــردّي للمهاجريــن عــى الحــدود الدوليــة 
االحتجــاز  فــرض  عــدم  أجــل ضــامن  مــن 
ومحــدودة  مرشوعــة  أغــراض  عــى  إال 
اإلنســان  لحقــوق  الــدويل  للقانــون  وفقــاً 
التــي  الحــاالت  عــى  ذلــك  يقتــر   وأن 

ال يوجد فيها أّي حّل بديل متاح.

اإلجرائيــة  الضامنــات  وتعزيــز  وضــع    .4 
واإلرشاف  اإلذن  ذلــك  يف  مبــا  لاحتجــاز، 
القضــايئ، وإمكانيــة االســتئناف والحصــول عى 
ــة  ــامن رشعي ــك لض ــة، وذل ــاعدة القانوني املس
وتناســب ورضورة أي حرمــان مــن الحريــة، 
ــدوري ملــدى رضورة وتناســب  واالســتعراض ال

االحتجــاز املطــول.

ــي  ــة الت ــع األحــكام القانوني ــاء جمي إلغ   .5 
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 
ــت  ــم املؤق ــع املقي ــح وض ــة. ومن ــن الحري م
لجميــع املهاجريــن الذيــن ال ميكــن إبعادهــم، 
ــية، أو  ــون جنس ــن ال يحمل ــخاص الذي أو األش
الذيــن تــم رفــض دخولهــم إىل بلدهــم األصــي 
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ــن  ــك الذي أو مــكان إقامتهــم الســابق، أو أولئ
ــم إىل  ــام عودته ــة أم ــات عملي ــون عقب يواجه

ــة. ــأ أو اإلقام ــد املنش بل

ضــامن عــدم احتجــاز األطفــال عــى    .6 
مســتوى الترشيع والسياســة واملامرســة بســبب 
وضعهــم كمهاجريــن أو وضــع والِِديهــم، أو 
ــا يف  ــة، مب ــر القانوني ــم غ ــم أو إقامته دخوله
ذلــك عــن طريــق اإلفــراج عنهــم أو، عــن 
طريــق اعتــامد بدائــل لاحتجــاز عــى أســاس 
حقــوق اإلنســان، تكــون غــر قامئــة عــى 
ــدم  ــا يخ ــّي مب ــع مجتمع ــاز وذات طاب االحتج

ــا. ــل العلي ــح الطف مصال

ظروف االحتجاز

مراكــز  يف  األوضــاع  امتثــال  ضــامن    .7 
االحتجــاز لقواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة 
ــر  ــع املعاي ــن وجمي ــة املحتجزي ــا ملعامل الدني
بــرشوط  الصلــة  ذات  األخــرى  الدوليــة 

االحتجــاز.

ضــامن اختيــار موظفــي مراكــز االحتجاز    .8 
اإلنســان  حقــوق  عــى  وتدريبهــم  بعنايــة 
الثقافيــة  واملامرســات  االجتامعــي  والنــوع 
ــارات  ــة وعــى أســاس مه ــة ذات الصل والديني
لغويــة أساســية يف اللغــات التــي يتحــدث بهــا 

املهاجــرون املحتجــزون.

باملهاجريــن  االحتفــاظ  ضــامن    .9 
املحتجزيــن إداريــاً يف مرافــق مناســبة ومامئــة، 
وعــدم احتجازهــم مــع الجنــاة املشــتبه فيهــم 

املدانــن. أو 

ــى  ــال والنســاء ع ــاز الرج ضــامن احتج   .10 
حــدة، مــا مل يوكنــوا منتمــن إىل نفــس األرسة، 
وأن يتــم توظيــف ونــرش عــدد كاف مــن 
املوظفــن الذكــور واإلنــاث يف مراكــز االحتجــاز 
لضــامن أن تكــون اإلنــاث دامئــاً موجــودات 

ــاء. ــاز النس ــم احتج ــث يت حي

الحــاالت  يف  األطفــال،  بقــاء  ضــامن    .11 
االســتثنائية التــي يحتجــزون فيهــا، مــع أفــراد 
أرسهــم، مــا مل توجــد أســباب قاهــرة لانفصال؛ 
ــن  ــر املصحوب ــال غ ــاء األطف ــّم إبق وأن ال يت
ــة لهــم بهــم؛ وأن يحصــل  مــع بالغــن ال عاق
جميــع األطفــال عــى التعليــم الــكايف والرعايــة 
ــة  ــل وكاالت رعاي ــي أن تتحم ــة. وينبغ الصحي
الطفولــة، وليــس ســلطات الهجــرة، املســؤولية 

ــال. ــن األطف األوىل ع

يعــرض  ال  االحتجــاز  أن  مــن  التأكــد    .12 
أو  االعتــداء  أو  العنــف  لخطــر  املهاجريــن 
اإليــذاء البــدين أو النفــي أو الجنــي. ويف 
ــن  ــامن األم ــا ض ــن فيه ــي ال ميك ــاالت الت الح
البــدين والعقــي أثنــاء االحتجــاز، فإنّــه ينبغــي 

للســلطات أن تقــرح بدائــل عنــه.
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الحصول عى املساعدة عى أساس حقوق اإلنسان

توفــر إمكانيــة الوصــول غــر املــرشوط    .13 
للرعايــة الطبيــة والصحيــة الكافيــة للمهاجرين 
ــة  ــف هــذه الرعاي ــي تكيي ــن. وينبغ املحتجزي
مــع ســن املهاجريــن ونوعهــم االجتامعــي 
وثقافتهــم ولغتهــم وتوفرهــا مــن قبــل أفــراد 
ــايس  ــم األس ــون دوره ــي أن يك ــن ينبغ مدرب
هــو ضــامن صحــة املحتجزيــن. كــام ينبغــي أن 
ــة  يحصــل األشــخاص ذوو االحتياجــات الصحي
املحــددة، مبــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة بالرعايــة 
قبــل الــوالدة وبعدهــا، وفــروس نقــص املناعــة 
البرشيــة والصحــة النفســية، عــى الرعايــة 

املناســبة.

تزويــد املهاجريــن املحتجزيــن بإمكانيــة    .14 
املســاعدة  إىل  املــرشوط  غــر  الوصــول 
القانونيــة املختصــة والحــرة واملســتقلة، فضــاً 
الازمــة  الشــفوية  الرجمــة  عــن خدمــات 
ــة أو  ــام املحكم ــول أم ــم يف املث ملامرســة حقه
ــم  ــة احتجازه ــة أو رشعي ــة القضائي يف املراجع
أو ألغــراض أخــرى مثــل الحصــول عــى ُســبل 
انتصــاف فعالــة ضــد تجــاوزات وانتهــاكات 
حقــوق اإلنســان، فضــاً عــن إجــراءات اللجوء.

غــر  لألطفــال  يكــون  أن  ضــامن    .15 
يف  ملســاعدتهم  مختــص  ويص  املصحوبــن 

القــرار. اتخــاذ  أشــكال  جميــع 

ضــامن الحــق يف املســاعدة القنصليــة    .16 
ــهيل  ــة لتس ــر عملي ــاذ تداب ــق اتخ ــن طري ع
املحتجزيــن  املهاجريــن  بــن  االتصــال 
ــة أو الدبلوماســية، مبــا يف  وســلطاتهم القنصلي
ذلــك الحصــول عــى معلومــات عــن املســاعدة 
توفــر  أو  اتصــال  معلومــات  أو  القنصليــة، 
ــل  ــام مبث ــائل للقي ــن الوس ــره م ــف وغ الهات
هــذا االتصــال. وال ينبغــي االتصــال بالســلطات 
الشــخص  طلــب  عــى  بنــاًء  إال  القنصليــة 
مــع  ومســتنرة،  حــرة  مبوافقــة  أو  املعنــي 
مراعــاة املخاطــر الخاصــة التــي تواجههــا فئات 
اللجــوء أو الاجئــن  معينــة، مثــل طالبــي 
املثليّــات  أو  النظاميــن  غــر  املهاجريــن  أو 
واملثليّــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري 

الهويــة الجنســانية.

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

املهاجريــن  بــن  االتصــال  تيســر    .18 
املحتجزيــن واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
الصلــة  ذات  الدوليــة  واملنظــامت  اإلنســان 
ومنظــامت املجتمــع املــدين وغرهــا للحصــول 
عــى املســاعدة القانونيــة وغرهــا مــن أشــكال 
يف  بحقهــم  املهاجريــن  وإبــاغ  املســاعدة، 

االتصــال بهــذه املنظــامت.
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املراقبة واملسؤولية

املســتقلن  والتقييــم  املتابعــة  تيســر    .19 
احتجــاز  أماكــن  يف  االحتجــاز  لظــروف 
املهاجريــن، مبــا يف ذلــك اآلليــات الوقائيــة 
لحقــوق  الوطنيــة  واملؤسســات  الوطنيــة، 
اإلنســان، واملنظــامت الدوليــة، والرملانيــون، 
واملجتمــع املــدين وغرهــم، والســامح لهــم 
ــن  ــن وأماك ــخاص املحتجزي ــول إىل األش بالوص

االحتجــاز.

التحقيــق يف االدعــاءات املتعلقة بالعنف    .20 
أو االعتــداء الجنــي أو غــر ذلــك مــن أشــكال 
املعاملــة الســيئة يف أماكــن االحتجــاز ومقاضاة 
مرتكبيهــا، واتخــاذ تدابــر لضــامن عــدم تكــرار 
هــذه األعــامل، وبوجــه خــاص لضامن تشــجيع 
ــخاص ذوي  ــنن واألش ــال واملس ــاء واألطف النس
اإلعاقــة واملثليــات واملثليــن ومزدوجــي امليــل 
ــى  ــانية ع ــة الجنس ــري الهوي ــي ومغاي الجن

اإلبــاغ عــن هــذه االنتهــاكات.
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املبدأ التوجيهي 9: العودة واإلبعاد 
عىل أساس مبادئ حقوق اإلنسان

ينبغــي عــىل الــدول و، عنــد االقتضــاء، 
املنظــامت الدوليــة ومنظــامت املجتمــع 
املــدين التفكــر يف اتخــاذ التدابــر التاليــة11:

العودة واإلبعاد عى أساس حقوق اإلنسان

ضــامن إجــراء عمليــات العــودة مــن    .1 
ــة  ــا الدول ــارس فيه ــي مت ــق الت ــع املناط جمي
ــا  ــة، مب ــيطرة الفعلي ــة أو الس ــة القضائي الوالي
وفقــاً  اإلقليميــة،  الحــدود  خــارج  ذلــك  يف 
ــة  ــات اإلجرائي ــدويل ووفقــاً للضامن ــون ال للقان
األساســية. وينبغــي حظــر عمليــات الطــرد 
التعســفي أو الجامعــي التــي تنتهــك مبــدأ 
ــات  ــة و/أو حظــر عملي ــادة القري ــدم اإلع ع

الطــرد الجامعــي.

العودة الطوعية

تشــجيع العــودة الطوعيــة وتفضيلهــا    .2 
عــى العــودة القريــة، مبــا يف ذلــك عــن 
عمليــات  عــن  معلومــات  تقديــم  طريــق 
العــودة الطوعيــة بأشــكال ولغــات يســهل 

الترشيعــات  مبوجــب  بالتزاماتهــا  اإلخــال  دون   11

الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات 
ــة. الصل

إرشاك  وينبغــي  املهاجريــن.  عــى  فهمهــا 
منظــامت املجتمــع املــدين، عنــد االقتضــاء، يف 

توفــر هــذه املعلومــات.

ــودة  ــى الع ــة ع ــن أن املوافق ــد م التأك   .3 
الطوعيــة كانــت بصفــة مســتنرة وصــادرة 
إمكانيــة  مثــل  اإلكــراه،  تحــت  ال  بحريــة 
االحتجــاز غــر املحــدود أو االحتجــاز غــر 

املائــم.

أوامر الرتحيل

ضــامن عــدم تنفيــذ عمليــات الرحيل إال    .4 
مــن جانــب الســلطات املختصــة ووفقــاً ألوامــر 
التــي ينبغــي أن تصــدر بأشــكال  الرحيــل 
ميــرة وخطيــة بلغــة يفهمهــا املهاجــرون 
املعنيــون. وينبغــي أال تصــدر هــذه األوامــر إال 
ــون  ــة وأن تك ــاالت الفردي ــر يف الح ــد النظ بع
للقانــون  وفقــاً  كافيــة  مبــررات  مصحوبــة 
واملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، مبــا يف 
ذلــك حظــر الطــرد التعســفي أو الجامعــي 

ومبــدأ عــدم اإلعــادة القريــة.

ــوح  ــن بوض ــم املهاجري ــن فه ــد م التأك   .5 
ــل،  ــا أوامــر الرحي ــي تســتند إليه لألســباب الت
وتنفيــذ أوامــر الرحيــل، وُســبل االنتصــاف 
األوامــر،  للطعــن يف صحــة هــذه  املتاحــة 
ــن  ــاً ع ــا، فض ــن فيه ــول للطع ــت املعق والوق
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ــة، مبــا يف ذلــك  املعلومــات األخــرى ذات الصل
عواقــب عــدم االمتثــال.

أوامــر  االنتصــاف ضــد  ُســبل  توفــر    .6 
الرحيــل عندمــا تكــون هنــاك أســباب حقيقيــة 
تدعــو إىل االعتقــاد بــأن املهاجــر قــد يتعــرض 
لخطــر االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان 
أو  القاســية  واملعاملــة  التعذيــب  مثــل 
الاإنســانية أو املهينــة، أو التتبّعــات إذا تــّم 
ترحيلــه، أو إعــادة قبولــه أو إخضاعــه للعــودة 
غــر املبــارشة إىل مــكان ميكــن أن يواجــه فيــه 

ــر. ــذا الخط ه

التأكــد مــن وجــود أوصيــاء يرافقــون    .7 
األطفــال طــوال عمليــة العــودة، ومــن تحديــد 
رشوط  ومــن  األوصيــاء،  أو  األرس  هويــة 
ــي  ــدان الت ــال يف البل ــة األطف االســتقبال ورعاي
تــّم إرســالهم إليهــا. وال ينبغــي إبعــاد األطفــال 
إال إذا أثبتــت العمليــات املناســبة والتشــاركية 

ــك. ــرر ذل ــل ت ــا للطف ــة العلي أن املصلح

احتجاز ما قبل اإلبعاد

ضــامن أن يكــون أي احتجــاز رشعــي    .8 
ــون  ــع القان ــاً م ــل متفق ــل الرحي ورضوري قب
ــرر يف  ــد أن يق ــوق اإلنســان، وبع ــدويل لحق ال
ــر  ــة التداب ــدم ماءم ــدة ع ــى ح ــة ع كل حال

ــن  ــاغ املحتجزي ــة. وينبغــي إب غــر االحتجازي
وبلغــة  إليهــا  الوصــول  يســهل  بأشــكال 
يفهمــون فيهــا األســباب التي يســتند إليهــا أمر 
ــبل االنتصــاف  االحتجــاز الســابق لإلبعــاد، وُس
املمكنــة ضــد األمــر، وكيفيــة الوصــول إىل 

املســاعدة القانونيــة.

إعادة القبول

تنفيــذ عمليــات العــودة وفقــاً للحــق يف    .9 
حريــة التنقــل، مبــا يف ذلــك الحــق يف مغــادرة 
أي بلــد، ومــن ذلــك البلــد األصــي، والســامح 
بلــدان  مــن  ينحــدرون  الذيــن  لألشــخاص 
بعيــدة باختيــار الدولــة التــي ســيتّم إرســالهم 

ــة. ــك الدول ــة تل ــاً مبوافق ــك رهن ــا، وذل إليه

الحــدود  ســلطات  تكــون  أن  ضــامن    .10 
ــق  ــات التوثي ــي مبتطلب ــى وع ــرون ع واملهاج
لــدى الــدول التــي تــّم إرســال املهاجريــن منهــا 
ــر  ــاء، تداب ــد االقتض ــذ، عن ــا، وأن تتخ أو إليه

ــودة. ــّر الع ــق تي ــدار وثائ إلص

املعلومــات  جميــع  رسيــة  ضــامن    .11 
أثنــاء  الــدول  بــن  التعــاون  ســياق  يف 
ــات  ــد ترتيب ــي تحدي ــودة. وينبغ ــات الع عملي
الازمــة  والوثائــق  الهويــة  عــى  التعــرّف 
لتنفيــذ عمليــات العــودة وفقــاً لالتزامــات 
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الريــة،  لضــامن  الدوليــة   القانونيــة 
ــة بالوضــع غــر  ــات املتعلق ــك البيان مبــا يف ذل
ــة  ــات اللجــوء، والحال ــوين للهجــرة، وطلب القان
الصحيــة، واإلعاقــة، وحالــة فــروس نقــص 
ــي  ــل الجن ــن املي ــاً ع ــة، فض ــة البرشي املناع

ــانية. ــة الجنس والهوي

إعــداد ترتيبات االســتقبال لضــامن عدم    .12 
ــد العــودة.  ــة يف بل العــودة إال إىل أماكــن آمن
وهــذا يعنــي، عى 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 املحرّمــة« 
ــودة إىل  ــب الع ــي تجن ــدود. وينبغ ــن الح ب
أوضــاع تتعــرض فيهــا حقــوق اإلنســان لــدى 
ــة  ــص الرعاي ــبب نق ــد بس ــن للتهدي املهاجري
ــي.  ــرف الصح ــاه وال ــذاء واملي ــة والغ الطبي
وال ينبغــي أن يتــم اإلرجــاع يف الليــل. ويجــب 
عــى الــدول املتعاونــة حاميــة املهاجريــن 
ــة  ــن األعــامل االنتقامي ــن وأرسهــم م العائدي
التــي تقــوم بهــا الجامعــات اإلجراميــة يف 
ــذي  ــد ال ــه ويف البل ــادون إلي ــذي يع ــد ال البل

ــه. ــوا من انطلق

إىل  األطفــال  تســليم  عــدم  ضــامن    .13 
ــة إذا مل  ــدان املضيف ــدود يف البل ــلطات الح س

يعــرف كيــف ســيتم االعتنــاء بهــم. وال ينبغــي 
ــاد. ويجــب  ــاء إجــراءات اإلبع فصــل األرس أثن
عــدم فصــل األطفــال غــر املصحوبــن بذويهــم 
ــود  ــامن وج ــم دون ض ــن ذويه ــن ع واملنفصل
ترتيبــات مناســبة للرعايــة والحضانــة والتأكــد 
مــن العثــور عــى أفــراد األرسة يف بلــد العــودة.

اإلبعاد القرسي

طــرد  عمليــات  تفــي  أن  ضــامن    .14 
ــة  ــذل العناي ــرشط ب ــن ب ــات املهاجري مجموع
جميــع  يف  النظــر  نيــة  وحســن  الواجبــة 
الظــروف التــي ميكــن أن متنــع طــرد كل فــرد 
عــى ضــوء الترشيعــات الدوليــة حــول حظــر 

الجامعــي. الطــرد 

ــودة  ــات الع ــذ عملي ــدم تنفي ــامن ع ض   .15 
بــأي مثــن وبــأن تتوقّــف عندمــا تتعــرض 
ــن للخطــر أو  ــدى املهاجري ــوق اإلنســان ل حق
عندمــا يــؤدي اســتمرار عمليــة العــودة إىل 
تعريــض أمــن وكرامــة املهاجريــن أو املوظفــن 

ــر. ــودة للخط ــة الع ــون بعملي ــن يقوم الذي

قبــل  مــن  العــودة  عمليــات  تنفيــذ    .16 
موظفــن مــن ســلطات الحــدود يكــون ضمنهم 
شــخص واحــد عــى األقــل مــن نفــس جنــس 
املهاجــر. وبــذل الجهــود، إذا كان ذلــك ممكنــاً، 
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ــل  ــم التواص ــن ميكنه ــن الذي ــد املوظف لتحدي
مــع املهاجريــن يف أشــكال يســهل الوصــول 
الرجمــة  وتوفــر  يفهمونهــا،  وبلغــة  إليهــا 

ــك. ــذر ذل ــام تع ــة حيث الفوري

الحــدود  موظفــي  وتدريــب  اختيــار    .17 
بعنايــة مــن أجل ضــامن تنفيذ جميــع عمليات 
وينبغــي  وكرميــة.  آمنــة  بطريقــة  العــودة 
املامرســات،  أفضــل  التدريــب  يشــمل  أن 
ــوة  ــتعامل الق ــى اس ــب ع ــن التدري ــاً ع فض
القانونيــة، الرضوريّــة  القريــة  التدابــر  أو 
واملتناســبة، والتــي ال تنتهــك حقــوق اإلنســان 

لــدى املهاجريــن.

أشــكال  جميــع  تكــون  أن  ضــامن    .18 
التقييــد البــدين رضوريــة للغايــة ومتناســبة 
ــكل  ــة بش ــة أو املتوقع ــة الحقيقي ــع املقاوم م
كرامتهــم.  واحــرام  للمهاجريــن  معقــول 
ــر  ــوة أو التداب ــتخدام الق ــدة اس ــر بش ويحظ
القريــة أو التقييديـّـة التــي يحتمــل أن تعرقل 
ــى  ــاره ع ــر أو إجب ــم املهاج ــف أو ف ــل أن عم
اتخــاذ هيئــة يخــى فيهــا عليــه مــن االختناق.

ــاد أي مهاجــر إذا كان  ضــامن عــدم إبع   .19 
غــر مؤهــل طبيــاً للســفر. ويف حالــة حــدوث 

إىل  والحاجــة  املعروفــة،  الطبيــة  الحــاالت 
العــاج الطبــي، واالســتخدام املتوقّع لألســاليب 
فإنّــه يجــب إجــراء فحوصــات  التقييديّــة، 
طبيــة مســتقلة لتحديــد قــدرة املهاجريــن عى 

الســفر.

ــات  ــر أو العاج ــتخدام التداب ــر اس حظ   .20 
غــر الرضوريــة طبيــاً، مثــل تقديــم املهدئــات، 
لتســهيل  األخــرى  العقاقــر  أو  واملســكنات 
يتلقــى  ال  أن  وينبغــي  اإلبعــاد.  عمليــة 
األشــخاص الذيــن ســيتّم إبعادهــم أّي دواء إال 
مبوافقتهــم املســتنرة وعــى أســاس قــرار طبــي 
يتخــذ يف إطــار مــن االحــرام لــكل فــرد، وفقط 
 عندمــا تكــون لــدى املهاجــر حاجــة طبيــة 

ال عاقة لها مبصلحة الدولة.

املراقبة واملسؤولية

املســتقلة  املراقبــة  وتيســر  ضــامن    .21 
للعمليــات الســابقة لإلبعــاد وعمليــات العودة 
واســتقبال املهاجريــن يف دول املقصــد لضــامن 
للترشيعــات  وفقــاً  العمليــات  كل  تنفيــذ 
مبــا  اإلنســان،  بحقــوق  املتعلقــة  واملعايــر 
يف ذلــك منــع التعذيــب وإســاءة املعاملــة 

القريــة. واإلعــادة 
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بحقهــم  املهاجريــن  إعــام  ضــامن    .22 
يتمكــن  وأن  االنتهــاكات،  عــن  اإلبــاغ  يف 
األشــخاص الذيــن انتهكــت حقوقهــم أثنــاء 
عمليــة العــودة مــن تقديــم شــكوى أثنــاء 
عمليــة العــودة أو بعدهــا، وأن يظلــوا متاحــن 
وميكنهــم اإلدالء بشــهاداتهم ضــد مرتكبــي 
ــى  ــان )ع ــوق اإلنس ــاكات حق ــم وانته الجرائ
ــد  ــق العــودة إىل البل ــال، عــن طري ســبيل املث
ــول  ــو( والوص ــط بالفيدي ــق الرب ــن طري أو ع

ــد أو  ــد املقص ــة يف بل ــاف فعال ــبل انتص إىل ُس
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 10: التعاون والتنسيق

ينبغــي عــىل الــدول و، عنــد االقتضــاء، 
املنظــامت الدوليــة يف إطــار التعــاون12:

أطر التعاون

التوقيــع عــى جميــع الصكــوك الدوليــة    .1 
ــام  ــة ع ــان13 واتفاقي ــوق اإلنس ــية لحق الرئيس
1951 وبروتوكــول عــام 1967 املتعلــق بوضــع 
الاجئــن، واتفاقيــة عــام 1954 املتعلقــة بوضع 
ــة 1961  األشــخاص عدميــي الجنســية، واتفاقي
بشــأن تخفيــض حــاالت انعــدام الجنســية، 

الترشيعــات  مبوجــب  بالتزاماتهــا  اإلخــال  دون   12

الدوليــة القامئــة و/أو الترشيعــات الوطنيــة ذات 
ــة. الصل

املتعلقــة  الرئيســية  العــرشة  الدوليــة  الصكــوك   13

بحقــوق اإلنســان هــي: العهــد الــدويل الخــاص 
بالحقــوق املدنيــة والسياســية؛ والعهــد الــدويل 
واالجتامعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص 
والثقافيــة؛ واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميع 
أشــكال التمييــز العنــري؛ واالتفاقيــة الدوليــة 
للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ 
مناهضــة  واتفاقيــة  الطفــل؛  حقــوق  واتفاقيــة 
التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة وبروتوكولهــا 
االختيــاري؛ واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة حقــوق 
أرسهــم؛  وأفــراد  املهاجريــن  العــامل  جميــع 
واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن 
االختفــاء القــري؛ واتفاقيــة حقــوق األشــخاص 

اإلعاقــة. ذوي 

التوجيهيــة  واملبــادئ  الدوليــة  والصكــوك 
تــم  الذيــن  األشــخاص  معاملــة  بشــأن 
ــدة  ــم املتح ــة األم ــر واتفاقي ــم يف البح إنقاذه
ــدود  ــرة للح ــة العاب ــة املنظم ــة الجرمي ملكافح
االتجــار  بشــأن  اإلضافيــن  وبروتوكوليهــا 
باألشــخاص وبشــأن تهريــب املهاجريــن، فضــاً 
ــأن  ــة بش ــل الدولي ــة العم ــر منظم ــن معاي ع
حاميــة العــامل املهاجريــن، بغيــة توســيع 
ــان. ــوق اإلنس ــدان حق ــاون يف مي ــس التع أس

إدارة  بشــأن  للتعــاون  منابــر  إنشــاء    .2 
الحــدود، مبــا يف ذلــك مــن خــال تعيــن ســلطة 
مركزيــة لتيســر التنســيق القائــم عــى حقــوق 
الفاعلــة  الجهــات  مختلــف  بــن  اإلنســان 
عــى األصعــدة الوطنيــة والثنائيــة واإلقليميــة 

والدوليــة.

التعــاون عــر الحــدود مــن أجــل تعزيــز    .3 
ــون  ــث تك ــر إدارة الهجــرة والحــدود حي تداب
ــة،  ــة، وكرمي ــان، وعادل ــوق اإلنس ــة لحق مراعي
وقانونيــة، وقامئــة عــى األدلــة. وبشــكل أكــر 
تحديــداً، ينبغــي النظــر يف تنســيق السياســات 
واملــوارد لضــامن حصــول املهاجريــن املحتملن 
ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــرة العادي ــوات الهج ــى قن ع
تلبيــة احتياجــات العاملــة املهاجــرة الحقيقيــة 
عــى جميــع مســتويات املهــارة، ألغــراض جمع 

ــمل األرس. ش
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املبادئ والتوجيهات املوىص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود الدوليّة
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ضامنات يف مجال حقوق اإلنسان

ضــامن أال يكــون لاتفاقــات والرتيبــات    .4 
الثنائيــة واإلقليميــة  والقوانــن والسياســات 
والدوليــة أثــر ضــار عــى حقــوق اإلنســان 
للمهاجريــن عــى الحــدود، وفقــاً للقانــون 

الــدويل لحقــوق اإلنســان.

ــات  ــات أو الرتيب ــع االتفاق ــق جمي تعلي   .5 
ــي  ــي الت ــايئ أو اإلقليم ــاون الثن ــات التع أو آلي
ــة، وال  ــان رصاح ــوق اإلنس ــا حق ــل فيه ال تكف
ســيام عندمــا تنتهــك هــذه االتفاقــات معايــر 
حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك مبــدأ عــدم 
الرحيــل. وينبغــي أن تكــون اتفاقــات إدارة 
الحــدود علنيــة وشــفافة وال تــرم مــع البلــدان 
التــي ال تســتطيع أن تثبــت احرامهــا لحقــوق 
ــدود  ــى الح ــا ع ــا وإنفاذه ــان وحاميته اإلنس

ــة. الدولي

جميــع  وتنقيــح  وتعديــل  تعليــق    .6 
اتفاقــات التعــاون واتفاقــات »ربــان الســفينة« 
تقاســم  واتفاقــات  املشــركة  والدوريــات 
البيانــات والرتيبــات املتعلقــة بإعــارة موظفــي 
خدمــات الحــدود وضبــاط االتصــال باملطــار يف 
ــة ال  ــة خــارج الحــدود اإلقليمي ــات قضائي والي
ــر حقــوق اإلنســان. ــل لترشيعــات ومعاي متتث

لحقــوق  رصيحــة  ضامنــات  إدراج    .7 
اإلنســان يف االتفاقــات والرتيبــات القامئــة، مبــا 
ــي  ــرش موظف ــة بن ــات املتعلق ــك الرتيب يف ذل
ــار  ــال باملط ــاط االتص ــدود وضب ــات الح خدم
والفــرق املشــركة لعمليــات الحــدود. وينبغي، 
العمليــات  وقــف  التحديــد،  وجــه  عــى 
ــاك  ــك أو تســاهم يف انته ــي تنته املشــركة الت
قانــون ومعايــر حقــوق اإلنســان عــى الفــور.

التعاون متعدد األطراف

إرشاك رشيحــة واســعة مــن أصحــاب    .8 
ــة  ــات الوطني ــك املؤسس ــا يف ذل ــة، مب املصلح
الدوليــة  واملنظــامت  اإلنســان  لحقــوق 
والرملانيــون ومنظــامت املجتمــع املــدين، مبــا يف 
ذلــك رابطــات املهاجريــن، يف صياغــة وتعديــل 
ــدود،  ــات إدارة الح ــات أو ترتيب ــذ اتفاق وتنفي
ــان. ــوق اإلنس ــرام حق ــامن اح ــل ض ــن أج م

تجميع البيانات وحاميتها

ــرى،  ــدول األخ ــع ال ــاون م ــز التع تعزي   .9 
ــرى ذات  ــة األخ ــات الفاعل ــع الجه ــك م وكذل
الدوليــة  املنظــامت  ذلــك  يف  مبــا  الصلــة، 
ــادل  ــع وتب ــدين، لجم ــع امل ــامت املجتم ومنظ
البيانــات واملعلومــات ذات الصلــة بشــأن إدارة 
ــى  ــة ع ــة القامئ ــدود الدولي ــى الح ــرة ع الهج

حقــوق اإلنســان.
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مواءمــة جمع وتحليل البيانــات املتعلقة    .10 
ــدود  ــور الح ــك عب ــا يف ذل ــدود، مب ــإدارة الح ب
وتهريــب  نظامــي،  وغــر  نظامــي  بشــكل 
ووفيــات  باألشــخاص،  واالتجــار  املهاجريــن 
املهاجريــن الذيــن يحاولــون االقــراب، و/أو 
ــز  ــكاوى التميي ــن ش ــاً ع ــدود، فض ــور الح عب
والعنــف واالعتــداء عــى الحــدود الدوليــة.

لحاميــة  رصيحــة  ضامنــات  إدراج    .11 
املعلومــات  تبــادل  اتفاقــات  يف  البيانــات 
ــدول،  ــل ال ــدول وداخ ــن ال ــا ب ــارك فيه والتش

مبــا يف ذلــك إنشــاء »جــدران حاميــة« بــن 
الســلطات املســؤولة عــن الهجــرة والخدمــات 

العامــة.

املراقبة واملسؤولية

ــة مســتقلة  ــات مراقب ــذ آلي وضــع وتنفي   .12 
تطبّــق عــى جميــع الســلطات الحدوديــة 
املعنيّــة بعمليــات مراقبــة الحــدود التــي تجري 
باالشــراك مــع دول أخــرى ومــع الكيانــات 

األخــرى ذات الصلــة.
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