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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية،حقوق اإلنسانمجيع تعزيز ومحاية 

  التنميةق يف واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احل

  تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو    

  موجز    
أول تقريـر   هـو    و ١٧/١٢ بقرار جملس حقوق اإلنسان      يقدم هذا التقرير عمالً     

قوق اإلنسان للمهـاجرين،    حبيقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان املقرر اخلاص اجلديد املعين          
ويعـرض التقريـر    . ٢٠١١أغسطس  / آب ١تسلم مهام منصبه يف      الذي   ،فرانسوا كريبو 

ويركـز اجلـزء    .  صاحب الوالية منذ أن تسلم مهامـه       اضطلع هبا  لألنشطة اليت    موجزاً
وحيدد اجلزء األول من التقرير .  القانونيني لتقرير على احتجاز املهاجرين غري    من ا املواضيعي  

بفئـات  قوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يتعلق       املواضيعي اإلطار القانوين الدويل واإلقليمي حل     
 ويـستند .  ويركز اجلزء الثاين على بدائل لالحتجاز      ،محاية خاصة إىل  املهاجرين احملتاجني   

ىل عمل أصحاب الوالية السابقني يف تقاريرهم بشأن حقوق اإلنسان للمهاجرين           إالتقرير  
 A/HRC/7/12 (القانونيةغري  وبشأن جترمي اهلجرة    ) E/CN.4/2003/85(احملرومني من حريتهم    
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  أنشطة املقرر اخلاص  -أوالً  

  الزيارات القطرية  -ألف  
   ،إىل ألبانيـا  واحدة  قطرية  يارة  بز املشمولة بالتقرير، قام املقرر اخلاص       الفترةخالل    -١

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٣ إىل ٥من 
 ،، سريكز املقرر اخلاص على املنطقة األوروبية املتوسطية       ٢٠١٣ و ٢٠١٢  عامي ويف  -٢

وخالل العام، يعتزم القيام بزيـارات      . إدارة احلدود اخلارجية لالحتاد األورويب    على   ،وحتديداً
  .ونس وتركياإىل اليونان وإيطاليا وت

  املراسالت مع الدول  -باء  
.  رسـالة  ١٢،  ٢٠١١ أغسطس/ آب ١واليته يف   منذ أن بدأ    املقرر اخلاص   أرسل    -٣

ر احلكومات اليت مل تـرد      تعاوهنا ويذكّ ل رسائلهوهو يشكر مجيع احلكومات اليت ردت على        
  .رسالةوأن هتتم جبميع دواعي القلق اليت أثريت يف كل ذلك بعد بأن تفعل 

  األنشطة األخرى  -يمج  
.  دوليـة خمتلفـة    مناسـبات خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حضر املقرر اخلـاص           -٤
. ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢١اجلمعية العامة يف نيويورك يف      أمام    شفهياً بياناً ألقىف

 يف اجتماع للخرباء بـشأن الالجـئني        ،٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٠ ىل إ ٨وشارك من   
ي اللجوء املعّرضني للخطر يف البحر يف جيبويت عقدته مفوضية األمم املتحدة لشؤون             وملتمس
، احملفل  ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩من  حضر،  و. الالجئني

وحـضر  .  علـى هامـشه    األحداث اليت نظمـت   العاملي بشأن اهلجرة والتنمية يف جنيف و      
 ١٠ و ٩أن اهلجرة الدوليـة والتنميـة يف نيويـورك يـومي            بشالعاشر  االجتماع التنسيقي   

، شارك يف مشاورة اخلرباء بـشأن       ٢٠١٢ مارس/ آذار ٢٣ و ٢٢ويف  . ٢٠١٢فرباير  /شباط
الـسامية حلقـوق     مفوضية األمم املتحدة     نظمتها اليت   ، احلدود الدولية  علىحقوق اإلنسان   

  .يف جنيفاإلنسان 
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  ينيالقانوناحتجاز املهاجرين غري   -ثانياً  

  اإلطار القانوين الدويل واإلقليمي حلقوق اإلنسان  -ألف  

  حق الفرد يف احلرية ويف األمان على شخصه  -١  
، القانونيني، مبن فيهم املهاجرون غري      "لكل فرد "يكفل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        -٥

أي " علـى    وينص على أنه ال جيوز القـبض      ) ٣املادة  (احلق يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه       
 من العهد الدويل اخلـاص      ٩ من املادة    ١والفقرة  ). ٩املادة  (أو حجزه أو نفيه تعسفاً      " إنسان

. باحلقوق املدنية والسياسية تنص على أن لكل فرد احلق يف احلرية ويف األمان علـى شخـصه                
ألسـباب يـنص     إال وال جيوز حرمان أحد من حريته      جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً      وال

قوق اإلنسان اليت ترصد تنفيذ     املعنية حب لجنة  الوأفادت  .  لإلجراء املقرر فيه   عليها القانون وطبقاً  
 بـأن هـذا     ،بشأن حق األشخاص يف احلرية واألمن     ) ١٩٨٢(٨ يف تعليقها العام رقم      ،العهد

 وإن االتفاقيـة  . مجيع حاالت احلرمان من احلرية، مبا يف ذلك مراقبة اهلجرة         ينطبق على   احلكم  
يف احلريـة   الفرد   حق   الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم حتمي أيضاً         

والسالمة الشخصية وتنص على أنه حيق جلميع العمال املهاجرين، مهما كـان وضـعهم، أال               
واحلق يف أال حيرموا من حريتهم      تعسفاً  ، للقبض عليهم أو احتجازهم       أو مجاعياً  يتعرضوا، فردياً 

  ).٤و ١الفقرتان ، ١٦ املادة( إلجراءات حيددها القانون  ألسباب ووفقاًإال
إقليم دولة ما ال يعين أن هذا الشخص غري         يف   قانوينووجود شخص يف وضع غري        -٦

 نسان، يف تعليقها  اإلفقد ذكرت اللجنة املعنية حبقوق      . نسانحممي باملعايري الدولية حلقوق اإل    
ة االلتزام القانوين العام املفروض على الدول األطراف يف         بشأن طبيع ) ٢٠٠٤(٣١العام رقم   

على مواطين الدول األطراف، بل     ليس مقتصراً   التمتع باحلقوق اليت يكفلها العهد      "أن  العهد،  
 جلميع األفراد، بغض النظر عن جنـسيتهم أو كـوهنم عـدميي             اًكون متاح ي أن   جيب أيضاً 

 الـذين    وغريهم من األشخاص،   عمال املهاجرين اجلنسية، مثل ملتمسي اللجوء والالجئني وال     
  ".قد جيدون أنفسهم يف إقليم الدولة الطرف أو خاضعني لواليتها

 من  ٦وعلى املستوى اإلقليمي، إن احلق يف احلرية والسالمة الشخصية حممي باملادة              -٧
قـوق   من االتفاقية األمريكيـة حل ٧امليثاق األفريقي بشأن حقوق اإلنسان والشعوب واملادة    

 من االتفاقية األوروبية حلماية     ٥ من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان واملادة        ١٤اإلنسان واملادة   
  .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

  ائية لالحتجاز اإلداري للمهاجريناألسباب االستثن  -٢  
يالحظ املقرر اخلاص أن الدول تستخدم جمموعة كبرية من األسباب لتربير احتجاز              -٨
مشكلة أمن وطين أو مسألة جنائيـة  القانونية بعض الدول ترى يف اهلجرة غري أن  هاجرين و امل
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وقد تتعرض خمتلف فئات املهاجرين     . ها هذه اهلجرة  حاليت تطر وهتمل مسائل حقوق اإلنسان     
يف وضـع غـري شـرعي       هم   وثائق أو    الذين يفتقرون إىل  لالحتجاز، مبن فيهم املهاجرون     

 ينتظرون نتيجة طلباهتم وملتمسو اللجوء الذين رفضت طلباهتم وهم          وملتمسو اللجوء الذين  
علـى  أدلة تستند إىل التجربة     على عدم وجود    التشديد  ويود املقرر اخلاص    . بانتظار إجالئهم 

تزايـد  ورغم . اللجوءعن التماس األشخاص القانونية أو يثين أن االحتجاز يردع اهلجرة غري      
على مدى العشرين سنة املاضية يف بلدان العامل، مل ينخفض          املتبعة  سياسات االحتجاز   قسوة  
أمور منها أن املهاجرين قـد يـرون    ىل  يرجع ذلك إ  وميكن أن   .  القانونيني  غري الوافدينعدد  

  . ال مفر منه من رحلتهماالحتجاز جزءاً
يف احلرية والسالمة الشخصية واحلماية من التعسف، جيب  الفرد   النتهاك حق    وتفادياً  -٩

 مع األهـداف     ومتناسباً  ومعقوالً  وضرورياً  عليه قانوناً  يكون احتجاز املهاجرين منصوصاً   أن  
: واألهداف املشروعة لالحتجاز هي نفسها للمهاجرين كما ألي شـخص آخـر           . املنشودة
شخص من اإلجراءات القضائية أو العمليات اإلدارية يف املستقبل         ُيخشى أن يتهرب ال   عندما  

  . أو على األمن العام عليه شخصياًاًخطر عندما يشكل الشخصأو 
قد ينتهي هبم املطاف    و ،خماطر بوجه خاص للمهاجرين   لدواع أمنية   حتجاز  الويطرح ا   -١٠

ويـود  . عايري غامضة مب يربَّر الحتجاز لفترات طويلة أو حىت إىل أجل غري مسمى        إىل التعرض ل  
بعد إجراء تقيـيم    إال   يفرضز أن   ال جيو املقرر اخلاص التشديد على أن االحتجاز لدواع أمنية         

  . مدة ممكنة وباالمتثال جلميع الضمانات اإلجرائيةرلكل حالة على حدة يف أقص
وال يتضمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية قائمة حصرية باألسباب             -١١

اللجنة وتقول  . املقبولة لالحتجاز، أي أنه جيب إجراء تقييم على أساس كل حالة على حدة            
 ‘التعـسف ‘مفهوم  " إن   ٥٦٠/١٩٩٣من البالغ رقم     ٢-٩اإلنسان يف الفقرة    املعنية حبقوق   

  أوسع نطاقـاً   أن يفسر تفسرياً  وإمنا جيب    ،‘اإلخالل بالقانون ‘مفهوم  جيب أال يتساوى مع     
وعالوة على ذلك، ميكن اعتبار االحتجـاز       . ليشمل بعض العناصر مثل عدم املالءمة والظلم      

تفادي اهلروب  ل مثالًوذلك   يف مجيع ظروف القضية،       إذا مل يكن ضرورياً    تعسفياً االحتياطي
  ". يف هذا السياقعنصر التناسب يصبح مالئماًف:  باألدلةأو التالعب

 اليت باحلاالتوخبالف العهد، تقدم االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان قائمة حصرية       -١٢
 تنص على أن احتجاز املهـاجرين  ٥من املادة   ) و(١ة  الفقرف .جائزاًقد يكون فيها االحتجاز     

 ملنـع   اعتقال أو احتجاز شخص ما بصورة قانونيـة       : " حالتني حمددتني  فقط يف به  مسموح  
". تخذ حبقه إجراء بغرض ترحيله أو تـسليمه       دخوله غري املصرح به إىل البلد أو شخص ما يُ         

أن قائمـة   ىل  إية حلقوق اإلنـسان     احملكمة األوروب أشارت  ،  فاسيليفا ضد الدامنرك  ويف قضية   
حصرية، وأن التفسري الضيق    "،  ١، الفقرة   ٥االستثناءات على احلق يف احلرية املكفول باملادة        

يتفق مع هدف هذا احلكم، أال وهو ضمان أال حيـرم أي            هو وحده الذي    هلذه االستثناءات   
  ". تعسفاًشخص من حريته
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  جترمي اهلجرة  -٣  
قانونية يعتـربان فعـالً     بقلق أن الدخول واإلقامة بطريقة غري       يالحظ املقرر اخلاص      -١٣

 ينبغي  قانونيةويود التشديد على أن الدخول أو اإلقامة بطريقة غري          .  يف بعض البلدان   إجرامياً
 شـخاص ذاهتما مـن اجلـرائم ضـد األ       يف حد   فهما ليسا   : فعلني إجراميني  أبداًيعتربا  أال  
ليـسوا  القانونيني   املهم التشديد على أن املهاجرين غري        ومن. متلكات أو األمن الوطين   امل أو

وقد أفاد الفريـق العامـل املعـين    . جمرمني يف حد ذاهتم وينبغي أال يعاملوا على أهنم كذلك   
 يتجـاوز املـصلحة     القانونيةجترمي الدخول إىل بلد ما بصورة غري        "باالحتجاز التعسفي بأن    

" ، ويؤدي إىل احتجاز ال ضرورة لـه       القانونيةغري  املشروعة للبلدان يف ضبط وتنظيم اهلجرة       
)A/HRC/7/4 ٥٣، الفقرة.(  

 املكمل  ،ويقتضي بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو           -١٤
 من الدول األطـراف أن      ،التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية        

لكن شرط التجرمي ال ينطبق على املهـاجرين        . فعل إجرامي رين  تنص على أن هتريب املهاج    
يصبحوا عرضة للمالحقة اجلنائيـة     جيب أال   ينص الربوتوكول على أن املهاجرين      ف. بنياملهرَّ

  . لكوهنم قد ُهرِّبوامبوجب الربوتوكول

  الضمانات اإلجرائية يف سياق االحتجاز اإلداري للمهاجرين  -٤  
ألهنـم رمبـا   بوجـه خـاص   جزون أنفسهم يف حالة ضـعف    جيد املهاجرون احملت    -١٥
ـ      ال يفهمون سبب احتجازهم أو       ،يتحدثون لغة البلد ومن مث     ال سبل ال يكونون على علم ب

 ما حيرمـون  كثرياًاملقرر اخلاص أن املهاجرين احملتجزين  بلغ  وقد  . الطعن يف شرعية االحتجاز   
علـى  احلـصول   حام و مببسرعة  تعانة  إمكانية االس  مثل   ،من الضمانات اإلجرائية األساسية   

التحريرية والرعاية الصحية الالزمة ووسائل االتصال بأسـرهم أو         /خدمات الترمجة الشفوية  
حىت ولو مت    أنه   ويدرك املقرر اخلاص أيضاً   . مبمثلي قنصلية بلدهم وسبل الطعن يف االحتجاز      

 عند وجود   از تعسفياً اعتبار االحتج مع ذلك   يمكن  فاتباع مجيع اإلجراءات بطريقة صحيحة،      
  . )١(السلطاتلدى عنصر سوء نية 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على ٩ من املادة    ٢وتنص الفقرة     -١٦
 من  ٥الفقرة  تنص  و. بلغ أي شخص يلقى عليه القبض بأسباب هذا القبض عند وقوعه          أنه يُ 

ع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم على احلق        من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي      ١٦املادة  
وأفاد الفريق العامل املعين باالحتجـاز      . نفسه بوجه خاص للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

 بشأن وضع املهاجرين وملتمسي اللجوء بأن اإلشعار باالحتجاز         ٥التعسفي يف مداولته رقم     

__________ 

 .٢٠٠٢فرباير / شباط٥، كونكا ضد بلجيكااحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،  )١(
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 أو املهاجر وأن يوضـح أسـباب         وباللغة اليت يفهمها ملتمس اللجوء     جيب أن يكون كتابياً   
  .االحتجاز وحيدد الشروط املطبقة لالنتصاف أمام سلطة قضائية

 جملموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من       ووفقاً  -١٧
 غ مجيع األشخاص رهن أي شكل من أشكال االحتجـاز         أشكال االحتجاز أو السجن، يبلَ    

. هذه احلقوق استخدام   حبقوقهم وبطريقة    ، بلغة يفهموهنا  ، القبض عليهم  السجن عند إلقاء   أو
على أن مجيع األشخاص احملتجزين هلم احلق يف املـساعدة          يضاً  أجمموعة املبادئ هذه    تنص  و

 وهلم احلق أيضاً. اجملانية عند االقتضاء ويف مترجم شفوي ومستشار قانوين وفحص طيب سريع
  . مع أسرهم ومستشارهم القانويني، وخصوصاًيف التواصل مع العامل اخلارج

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على ٩ من املادة    ٤وتنص الفقرة     -١٨
رم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل حمكمة لكي تفـصل           أنه لكل شخص حُ   

. نه إذا كان االعتقال غري قانوين     هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج ع         
 على مجيع ينطبقأن هذا احلكم ب ٨قوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم  املعنية حب لجنة  الوأفادت  

 مـن  ١٦ من املـادة  ٨وتنص الفقرة . حاالت احلرمان من احلرية، مبا يف ذلك مراقبة اهلجرة    
راد أسرهم على الضمانات نفسها     االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأف       

 على احلق يف احلـصول      للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احملرومني من حريتهم وتنص أيضاً        
على املساعدة عند االقتضاء دون أي تكاليف وعلى مترجم شفوي إذا كانوا ال يفهمون اللغة      

  .مرحلة االستئناف يف وهذه الضمانات مهمة يف املرحلة االبتدائية لكن أيضاً. املستخدمة
 من امليثاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان         ٧ تنص املادة وعلى املستوى اإلقليمي،      -١٩

 من امليثـاق العـريب      ١٤واملادة   من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان       ٧واملادة  والشعوب  
 يف  احلـق  علىقوق اإلنسانحل من االتفاقية األوروبية     ٥ من املادة    ٤حلقوق اإلنسان والفقرة    

وقد انتهى إىل علم املقرر اخلاص      . اختاذ إجراءات أمام حمكمة لكي تبت يف قانونية االحتجاز        
 بأمور منها حاالت التأخري الطويلة بني بدايـة         وجود عدة حاالت كان فيها هذا احلق مقيداً       
  .االحتجاز وتاريخ إجراء االستعراض األول

الـسلطات  عن طريق   ات بلدهم األم    وللمهاجرين احملتجزين احلق يف االتصال بسلط       -٢٠
 من االتفاقية الدولية حلماية حقـوق       ١٦ من املادة    ٧الفقرة  تنص  و. أو الدبلوماسية القنصلية  

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم على أنه يف حال احتجاز عامل مهاجر أو فـرد مـن                 
دولة اليت متثل مصاحل تلك     السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئه أو ال        ُتخطَر ،أسرته

الدولة دون إبطاء، إذا طلب ذلك، بإلقاء القبض عليه أو احتجازه وبأسباب ذلك؛ ويكـون               
 من ٣٦من املادة ) ب(١وتنص الفقرة . االتصال بالسلطات املذكورةيف  للشخص املعين احلق    

ة املستقبلة، عنـد    اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية على أنه يتعني على السلطات املختصة للدول          
دة إذا كان أحد مواطين تلك الدولة       االقتضاء، أن تبلغ، دون تأخري، مركز قنصلية الدولة املوفِ        

لكن املهاجرين احملتجزين حيتـاجون إىل توعيتـهم        .  ضمن منطقة اختصاص قنصليتها    حمتجزاً
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وعـة  وتـنص جمم  .  يستخدموه حبقهم يف االتصال بالسلطات القنصلية أو الدبلوماسية لكي       
ماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشـكال االحتجـاز            املتعلقة حب املبادئ  

 حبقه يف االتصال بالوسائل على أنه عندما حيتجز شخص أجنيب يتعني إبالغه سريعاً     السجن   أو
تلقي مثل  ركز القنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة اليت حيمل جنسيتها أو حقه يف             مباملالئمة  

بيد أن املقرر اخلاص يود التشديد على أنه ينبغي أال جيري االتصال بالسلطات             . ذا االتصال ه
 السلطات القنصلية   ُتبلَغوبوجه خاص، ينبغي أال     . القنصلية إال إذا طلب ذلك املهاجر احملتجز      

  . وموافقتهمعلم هؤالءمللتمسي اللجوء دون 

  مدة االحتجاز اإلداري للمهاجرين  -٥  
ملقرر اخلاص معلومات تشري إىل تكرار االحتجاز اإلداري الطويل للمهـاجرين،           ا تلقى  -٢١

ود التشديد على أن مدة االحتجاز اإلداري للمهاجرين ينبغـي أن           يو. سنةال ملدة تفوق    وأحياناً
ذكـرت  وقد  . االحتفاظ بالشخص دورية لقرار   مراجعة  إجراء  جيب  أنه  تكون أقصر ما ميكن و    

أي قرارٍ بإبقاء الشخص رهـن      " أن   ٥٦٠/١٩٩٣رقم  البالغ  إلنسان يف   قوق ا اللجنة املعنية حب  
. االحتجـاز األسس اليت تـربر     االحتجاز ينبغي أن يكون حمل مراجعة دورية بغية إعادة تقييم           

 ينبغي أال يتجاوز االحتجاز فترة ميكن للدولة الطرف أن تربرها على            ،وبأي حال من األحوال   
إجراء حتقيق وقد توجد عوامـل      لدخول غري القانوين إىل ضرورة      قد يشري ا   ،مثالًف. حنوٍ مقبول 

.  مثل احتمال الفرار وعدم التعاون، مما قد يربر االحتجاز لفتـرة مـا             ،خاصة باألفراد أخرى  
  ."غري قانوين  حىت لو كان الدخول هذه العوامل، قد يعترب االحتجاز تعسفياًخال وما
 ،نبغي أال يكون االحتجاز اإلداري للمهـاجرين      ويود املقرر اخلاص التشديد على أنه ي        -٢٢

وأفاد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي   .  إىل أجل غري مسمى    ،بأي ظرف من الظروف   
بأي حال  فترة قصوى لالحتجاز وأنه ال جيوز        ينبغي أن حتدد يف القانون       هأنب ٥يف مداولته رقم    

الفريـق  ويرى  .  مفرطاً ددة أو طويلة طوالً   من األحوال أن يكون احلبس االحتياطي ملدة غري حم        
عندما يتعـرض ملتمـسو اللجـوء أو الالجئـون     "من احلرية    هناك حرماناً تعسفياً     أنالعامل  

، A/HRC/16/47" (الحتجاز اإلداري ملدة طويلة دون إمكانية مراجعة إدارية أو سبل انتصاف          ل
ه جيب أن ُيفرج تلقائياً عن احملتجز بانتهاء         بأن وأفاد الفريق العامل أيضاً   ). من املرفق ) د(٨الفقرة  

  ).٦١، الفقرة A/HRC/13/30(املدة القصوى لالحتجاز اليت ينص عليها القانون 
قهـم يف طلـب مراجعـة       على دراية حب    املهاجرون احملتجزون دائماً   يكونوقد ال     -٢٣

يرى ولذلك،  .  إمكانية االستعانة مبحام    بسبب حاجز اللغة أو عدم     أحياناًوذلك  احتجازهم،  
وقد أفاد الفريق العامل    . املقرر اخلاص أن املراجعة الدورية لالحتجاز ينبغي أن تكون تلقائية         

أنه ينبغي يف كل حالة على حدة أن خيضع االحتجـاز ملراجعـة             باملعين باالحتجاز التعسفي    
ـ        ،تلقائية ومنتظمة وقضائية وليس إدارية فقط      از  وأن تشمل املراجعة مدى شـرعية االحتج

  ).املرجع السابق(وليس جمرد أسسه املوضوعية أو معايري مراجعة أخرى أقل أمهية 



A/HRC/20/24 

9 GE.12-12594 

 ال ميلك وثائق متكنه من      هألسباب منها أن  القانوين  هاجر غري   امل ال ميكن إبعاد     وأحياناً  -٢٤
عدم وجود أي    مثل (إلبعادهالعودة إىل بلده األصلي أو وجود عراقيل مالية أو عملية أخرى            

 .يف بلد العودة  خشية من أن يتعرض للتعذيب      كون هناك   تأو عندما   ) وسائل النقل وسيلة من   
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه  ٣يف املادة الوارد  مبدأ عدم اإلعادة القسرية     ولذلك فإن 

 مينع طرد الشخص أو إعادتـه       قاسية أو الالإنسانية أو املهينة    من ضروب املعاملة أو العقوبة ال     
 من االتفاقية   ٣٣يف املادة   الوارد  عالوة على ذلك، فإن مبدأ عدم اإلعادة القسرية         و. إىل بلده 

 تتعرض حياهتم أو حريتـهم للتهديـد        ناخلاصة بوضع الالجئني حيمي ملتمسي اللجوء الذي      
. بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم لفئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي معني              

وهذا . هاجر ألسباب خارجة عن سيطرته، ينبغي أال حيتجز هذا املهاجرملاوعندما يتعذر إبعاد    
 ما أفاد به الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي الذي الحظ أنه يف احلـاالت الـيت                 أيضاً

املهاجرون احملتجزون غري مسؤولني عن العقبات القانونية أو العملية اليت حتـول            "يكون فيها   
 وهو  ،إلفراج عن احملتجزين لتفادي احتمال احتجازهم ملدة غري حمددة        دون إبعادهم، ينبغي ا   

 وينتفي ذلـك  ،ويقتضي مبدأ التناسب أن يكون لالحتجاز هدف مشروع. ما يشكل تعسفاً 
  ).٩١املرجع السابق، الفقرة " (لإلبعادعندما ال يكون هناك أي احتمال حقيقي وملموس 

  ظروف احتجاز املهاجرين  -٦  
 يف لومات اليت مجعها املقرر اخلاص إىل أن املهـاجرين حيتجـزون أحيانـاً           تشري املع   -٢٥

صرف ال و ،يف مرافق مكتظة تفتقر إىل النظافة     و املعايري املطلوبة    ال تستويف ظروف غري مقبولة    
 أن الـصحة    وعلم املقرر اخلاص أيضاً   . الطعام قليلة حمدود أو معدوم ووجبات     فيها  صحي  ال

وال يوفر هلم األطباء واملمرضون     .  ما تكون مهملة   ين احملتجزين غالباً  العقلية والبدنية للمهاجر  
، ومـن ذلـك      صحيحاً  الصالحية لعالج مرضاهم عالجاً    ال ميلك هؤالء األطباء    وقد   دائماً

عالوة على ذلك، فإن رعاية الـصحة اإلجنابيـة         و. عندما يقتضي األمر إدخاهلم املستشفى    
  .رة يف مجيع أماكن االحتجاز احلوامل، غري متوفللنساء، وحتديداً

   اليت ال تستويف املعايري املطلوبة قد ترقى إىل معاملة ال إنـسانية            ظروف االحتجاز    إن  -٢٦
للحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     أخرى  وقد تزيد من خطر حدوث انتهاكات       أو مهينة   

  .والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف الصحة والغذاء ومياه الشرب والصرف الصحي
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،  ١٠ من املادة   ١ للفقرة   ووفقاً  -٢٧

. يعامل مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية حتترم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين           
بـشأن معاملـة    ) ١٩٩٢(٢١ العام رقم    عليقهاتوأفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف       

 احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية، بأن هذا احلق ينطبق على أي شخص حرم              األشخاص
 مستشفيات   خصوصاً -من حريته مبوجب القانون وسلطة الدولة يف السجون واملستشفيات          

وأفـادت  .  وخميمات االحتجاز أو املؤسسات اجلزائية أو أي مكان آخر         -األمراض النفسية   
 ، مع احترام كرامتهم   ،احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية    أن معاملة مجيع األشخاص     ب أيضاً
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، ومن مث، فإن تطبيق هذه القاعدة ال ميكن أن يعتمد           لتطبيق عاملياً اوواجبة  هي قاعدة أساسية    
  .على املوارد املادية املتوافرة يف الدولة

 على أن   وتنص االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           -٢٨
 مع احترام   ،يعامل العمال املهاجرون وأفراد أسرهم الذين حيرمون من حريتهم معاملة إنسانية          

عالوة علـى ذلـك،   و). ١، الفقرة  ١٧املادة  (الكرامة املتأصلة يف اإلنسان وهويتهم الثقافية       
يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم ممن يتعرضون لالحتجاز بنفس حقوق رعايـا تلـك              

  ).٧املرجع السابق، الفقرة (دول ال
فئـات  مجيـع    اليت تطبق علـى      ،وحتدد القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء       -٢٩

يف إطار أي عمل آخـر غـري        السجناء اجلنائيون أو األشخاص املسجونون      السجناء، سواء   
 والغذاء والنشاط   جنائي، املعايري الدنيا ألمور منها املأوى والنظافة الشخصية وامللبس والفراش         

بالعـامل اخلـارجي     واالتـصال    واملرشدين الدينيني البدين واحلصول على اجلرائد والكتب      
  .واحلصول على اخلدمات الطبية

  ونـساءً  وقد استلم املقرر اخلاص تقارير تشري إىل أن املهاجرين احملتجزين، رجـاالً             -٣٠
سـلوك  إىل أن   ، و اجلنسياالعتداء  ، يعانون من العنف، مبا يف ذلك العنف اجلنسي و         وأطفاالً

.  إذا كانوا موظفني لشركات أمـن خاصـة        ، خصوصاً  مراقبة كافية  احلراس ال يراقب دائماً   
للتعلـيم   لذلك فإن تعليم وتدريب املوظفني الذين هلم سلطة على املهـاجرين احملتجـزين            و

  .أمهية قصوىوالتدريب املناسب يتسم ب
بأي حال من   القانوين،   غري   مين على أساس وضعه   وينبغي أال يكون احتجاز املهاجر      -٣١

 مل يصدر حبقهـم أي اهتـام      احملتجزون إدارياً   وما دام املهاجرون    .  ذا طابع عقايب   ،األحوال
إدانة جبرمية ما، فينبغي أال يتعرضوا لظروف وبيئة تشبه السجن، كأن يلبـسوا مالبـس                أو

ترويح يف اهلواء الطلق وأن متنع عنهم       السجناء وأن تقيد حركتهم بقدر كبري وأن مينع عنهم ال         
لكن املقرر اخلاص تلقى معلومات تشري إىل أن ظـروف االحتجـاز يف مراكـز               . الزيارات

يف بعض  يف مراكز احتجاز املهاجرين     وأن الظروف    ما تشبه السجن     احتجاز املهاجرين غالباً  
ملهاجرين ال تسمح   وبعض مراكز احتجاز ا   . مما هي عليه يف السجون    البلدان قد تكون أسوأ     

مزودة حبواجز زجاجية يف قاعات الزيارات، مما مينـع         تكون   و ،مراقبةخاضعة لل إال بزيارات   
 علـى   وال حيصل املهاجرون احملتجزون دائماً    . االتصال اجلسدي مع األسر واألصدقاء الزوار     

ر متـرمجني    بعدم توف  وقد علم املقرر اخلاص أيضاً    . هواتف، مما جيعل اتصاهلم مبحاميهم صعباً     
 ويعرضهم شفويني يف بعض مراكز االحتجاز، مما جيعل التواصل مع املهاجرين احملتجزين صعباً      

  .ملعلومات مضللة
القيـام  للغايـة    من املهم     املهاجرين، يرى املقرر اخلاص أن     وملراقبة ظروف احتجاز    -٣٢

 اإلنـسان   وينبغي أن يسمح للمفوضية السامية لألمم املتحـدة حلقـوق         . بزيارات مستقلة 
ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واللجنة الدولية للصليب األمحر واملؤسسات           
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وعدا .  أماكن االحتجاز   مجيع الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية بالوصول إىل       
تفاقية السماح هبذه الزيارات، من املهم للغاية أن تصدق الدول على الربوتوكول االختياري ال     

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                
والسماح بزيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ووضع آلية وطنية وقائية لضمان مراقبة سـليمة              

  عدة حاالت من العنـف    وقد بلغت املقرر اخلاص أيضاً    . لألماكن اليت حيتجز فيها املهاجرون    
اخلطر يف مراكز احتجاز املهاجرين، مثل حماوالت االنتحار وتشويه الذات واإلضراب عـن             

هذه احلاالت ميكن على األرجح احلد منها بقـدر         و: الطعام وأعمال الشغب وإضرام النريان    
إذا كبري إذا نفذت مراقبة مرافق االحتجاز بطريقة فعالة ومتواترة ومـستقلة، مبـا يف ذلـك     

  .نة وميّسرة لتلقي شكاوى املهاجرين احملتجزينآليات آمتوفرت 

  أماكن احتجاز املهاجرين  -٧  
يود املقرر اخلاص التشديد على أن املهاجرين رهن االحتجـاز اإلداري ينبغـي أن                -٣٣

مراكز احتجاز خمصصة وينبغي أال حيتجزوا يف أي ظرف من الظروف يف سـجون              يف  يظلوا  
وتنص االتفاقية الدولية حلماية حقـوق      . من اجملرمني يف مرافق جنائية أخرى مع مساجني        أو

ن وأفـراد أسـرهم   وسجن العمال املهـاجر مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم على أن يُ      
ن بسبب خرق األحكام املتعلقة باهلجرة مبعزل عن األشخاص املدانني أو احملتجـزين             واحملتجز

وتنص القواعـد الـدنيا   ). ٣، الفقرة ١٧ة املاد ( عملياً كلما كان ذلك ممكناً   ،رهن احملاكمة 
 جيـب أن    ة غري جنائية  يالنموذجية ملعاملة السجناء على أن األشخاص احملتجزين يف إطار عمل         

عالوة على ذلك، أفاد الفريـق العامـل   و. يعزلوا عن السجناء الذين ارتكبوا أعماالً إجرامية     
االحتياطي جيب أن يكون يف مرفـق   بأن احلبس ٥املعين باالحتجاز التعسفي يف مداولته رقم     

 ألسباب عملية، جيـب أن يـودع         عندما ال يتوفر ذلك    ، هلذا الغرض أو   عام خمصص حتديداً  
عن مباين األشخاص املسجونني مبوجب القـانون       مبىن منفصل   ملتمس اللجوء أو املهاجر يف      

ـ          . اجلنائي ة حبمايـة   وعلى املستوى اإلقليمي، تنص املبادئ واملمارسـات الفُـضلى املتعلق
على أال حيرم ملتمسو اللجوء أو ملتمـسو     )٢(األشخاص احملرومني من حريتهم يف األمريكتني     

وضع اللجوء واألشخاص احملرومون من احلرية بسبب قـضايا اهلجـرة مـن حريتـهم يف                
  .املؤسسات املخصصة إليداع األشخاص احملرومني من حريتهم بتهم جنائية

 يف  حيتجزونت إىل املقرر اخلاص تشري إىل أن املهاجرين          املعلومات اليت وصل   إال أن   -٣٤
جمموعة واسعة من األماكن، مبا يف ذلك السجون وخمافر الشرطة ومراكز االحتجاز املخصصة 
للهجرة ومراكز احتجاز املهاجرين غري الرمسية والقواعد العسكرية وجممعات شركات األمن           

أنيطت املـسؤولية عـن     و. فن وما إىل ذلك   اخلاصة واملستودعات املهجورة واملطارات والس    
سلطات عامة خمتلفة على املستويات احمللية أو اإلقليمية أو الوطنية،          بعدة  مرافق االحتجاز هذه    

__________ 

 .٠٨/١، القرار جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان )٢(
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 بسرعة شديدة من وقد ينقل املهاجرون أيضاً. االحتجازاتساق إنفاذ معايري مما يصّعب ضمان 
ن يف  ما حيتجز املهاجروادة على ذلك، غالباًزي. مرفق احتجاز إىل آخر، مما جيعل املراقبة صعبة

على األسر واملترمجني الشفويني واحملامني واملنظمات غري يصعب  مرافق بعيدة عن مراكز املدن    
  .وهذا ما حيد بدوره من حق املهاجرين يف التواصل الفعليالوصول إليها، احلكومية 

يتعلق  فيمامعينة  صعوبات  صة  اليت تديرها جهات خا   وتطرح مراكز احتجاز املهاجرين       -٣٥
نحت عقود إدارة مراكـز      مصدر قلق بصفة خاصة إذا مُ      املراكز أيضاً وقد تكون هذه    . باملراقبة

 دون إعطاء ما يكفـي مـن االهتمـام لاللتـزام            ،أقل تكلفة اليت تعرض   لشركة  لاالحتجاز  
جيهية بشأن األعمـال    وتنص املبادئ التو  . احملتجزين معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم      مبعاملة

على أال تتخلى الدولة عن التزاماهتا بالقانون       ) ، املرفق A/HRC/17/31(التجارية وحقوق اإلنسان    
الدويل حلقوق اإلنسان عندما ختصخص تقدمي اخلدمات اليت ميكن أن تؤثر يف التمتع حبقـوق               

تعاقـد  " بأن   ١٠٢٠/٢٠٠١رقم   البالغقوق اإلنسان يف    املعنية حب لجنة  ال وقد أفادت    .اإلنسان
م القـوة   الدولة مع القطاع التجاري اخلاص بشأن أنشطتها األساسية اليت تنطوي على استخدا           

  ).٢-٧الفقرة " (ها من التزاماهتا مبوجب العهدواحتجاز األشخاص ال يعفي

  فئات املهاجرين ذوي احتياجات احلماية اخلاصة  -٨  

  النساء  )أ(  
رضة للعنف اجلنسي الذي ميكن أن يرتكبه احملتجزون        النساء املهاجرات احملتجزات ع     -٣٦

.  حارسـات  نفصلن عن الرجال وأن تكلف حبراسته     لذلك ينبغي أن ي   و. الذكور أو احلراس  
 من اتفاقية   ١٢ من املادة    ٢ويفرض كل من الفقرة     . تجزات احتياجات خاصة  احمل وللحوامل

للجنـة بـشأن    ) ٢٠٠٨(٢٦رقم  ضد املرأة والتعليق العام     القضاء على مجيع أشكال التمييز      
العامالت املهاجرات على الدول األطراف أن تضمن خدمات مالئمة للنساء فيمـا يتعلـق              

وتؤكد املبادئ التوجيهية املنقحة ملفوضية األمم املتحـدة        . باحلمل والوالدة وما بعد الوالدة    
 )٣(مـسي اللجـوء   بشأن املعايري والقواعد املنطبقة فيما يتعلق باحتجاز ملت       لشؤون الالجئني   

 تفادي احتجاز   ، كقاعدة عامة،  ، ينبغي أنه) مفوضية شؤون الالجئني  املشار إليها هنا مببادئ     (
  .واألمهات املرضعاتمن احلمل  األخرية األشهراحلوامل يف 

وتنص قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للجانيـات             -٣٧
للقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء على مراعاة االحتياجـات         املكملة  ) قواعد بانكوك (

 املرافـق  وجيب أن تتوفر للمكان الذي حتتجز فيه السجينات أمور منـها         . للسجيناتاملميزة  
واملواد الالزمة لتلبية احتياجات النساء يف جمال النظافة الشخصية؛ وحيدد الفحص الـصحي             

__________ 

مبلتمسي اللجوء حتديداً، لكنها من باب القياس قد توفر توجيهات بشأن احتجـاز             املبادئ التوجيهية تتعلق     )٣(
 .املهاجرين
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 الرعاية الصحية النفسية، مبا يف ذلك اكتئاب مـا بعـد             منها احتياجات  للمحتجزات أموراً 
الصدمات وخماطر االنتحار وإيذاء الذات؛ وسجل الصحة اإلجنابية للمـرأة، مبـا يف ذلـك               
حاالت احلمل احلايل واحلديث والوالدة وأي مسائل متعلقة بالصحة اإلجنابيـة؛ واالعتـداء             

.  منها قبـل الـدخول      قد عانت  تكوناجلنسي وغري ذلك من ضروب العنف اليت ميكن أن          
 على أن توفر للسجينات اللوايت حيتجن إىل الرعاية الصحية العقلية           قواعد بانكوك أيضاً   وتنص

برامج شاملة للرعاية الصحية العقلية والتأهيل تراعى فيها الفوارق بني اجلنسني وتكون مالئمة      
  .الكل حالة على حدة ومراعية للجنسني وللصدمات اليت يتعرضن هل

  )٤(األطفال  )ب(  
 ما يشعر األطفال احملتجزون يف اهلجرة بالصدمة ويصعب عليهم فهم سـبب              غالباً  -٣٨

من اتفاقية حقوق الطفـل     ) ب(٣٧وتنص املادة   .  يرتكبوا أي ذنب   رغم أهنم مل  " معاقبتهم"
وجيب أن جيـرى اعتقـال      . على أال حيرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية           

ـ           أو احتجازه أو سجنه وفقاً     الطفل رة  للقانون وال جيوز ممارسته إال كملجأ أخري وألقصر فت
على أن يعامل كل طفل حمروم مـن حريتـه بإنـسانية          ) ج(٣٧وتنص املادة   . زمنية مناسبة 

.  احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه     يتأصلة يف اإلنسان، وبطريقة تراع    واحترام للكرامة امل  
ل طفل حمروم من حريته عن البالغني، ما مل يعترب أن مصلحة الطفل             وبوجه خاص، يفصل ك   

تقتضي خالف ذلك، ويكون له احلق يف البقاء على اتصال مع أسرته عـن طريـق                الفضلى  
على أن يكون لكـل    ) د(٣٧وتنص املادة   . روف االستثنائية املراسالت والزيارات، إال يف الظ    

 على مساعدة قانونية وغريها من املـساعدة        طفل حمروم من حريته احلق يف احلصول بسرعة       
 عن احلق يف الطعن يف شرعية حرمانه من احلرية أمام حمكمة أو سلطة خمتـصة     املناسبة، فضالً 

ويكـون   . البت بسرعة يف أي إجراء من هذا القبيـل         يمستقلة وحمايدة أخرى، وىف أن جير     
والتعلـيم  ) ٢٤املـادة   (ناسب  لألطفال احملرومني من حريتهم احلق يف تلقي العالج الطيب امل         

  ).٣١املادة (الراحة واللعب يف و) ٢٨املادة (
عالوة على ذلك، تنص االتفاقية على أن أي إجراء تتخذه الدول األطراف بـشأن        و  -٣٩

 على حق   وتنص االتفاقية أيضاً  ) ٣املادة  (األطفال يويل االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى        
؛ وعلى تعهد الدول باختـاذ      )٩املادة  (الوالدين على كره منهم     األطفال يف عدم فصلهم عن      

التدابري املالئمة لتكفل للقاصرين الذين يسعون للحصول على مركز الجئ أو الذين يعتربون             
  ).٢٢املادة (الجئني، سواء صحبهم أو مل يصحبهم أحد، تلقي احلماية واملساعدة 

غري يف وضع   ئهم عندما يثبت أن هؤالء اآلباء        حيتجز األطفال املهاجرون مع آبا     وأحياناً  -٤٠
وهذا ليس من شأنه أن ينتهك مبدأ املصاحل        . ، وذلك حبجة احلفاظ على اللحمة األسرية      قانوين

__________ 

 سنة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه      ١٨يعين الطفل كل إنسان يقل عمره عن         )٤(
 ). من اتفاقية حقوق الطفل١املادة (
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ب، بل مـن    فحسُيتخذ كمالذ أخري    الفضلى للطفل وحق الطفل يف أن يكون احتجازه إجراء          
). ٢مـن املـادة      ٢الفقرة  ( ا أبواه أال يعاقب على أفعال ارتكبه     يف    أن ينتهك حقه   شأنه أيضاً 

 وإحالـة   األهلاحتجاز  من تفريق األسرة عرب     تتحقق  يعين أن املصاحل الفضلى للطفل       ال وهذا
على األطفال ومن شأنه أن     اً  سلبياً  احتجاز اآلباء يؤثر تأثري   ف. اهلم إىل نظام للرعاية البديلة    أطف

ـ    ينتهك حق األطفال يف عدم فصلهم عن آبائهم على إكرا          ق يف محايـة    ه منهم وكذلك احل
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية          ٢٣ يف املادة    األسرة املنصوص عليه  

ولذلك ينبغي  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ١٠ واملادة
وجيب علـى   .  استثنائية أال يتخذ قرار احتجاز املهاجرين املصحوبني بأطفاهلم إال يف ظروف         

م بعناية ضرورة االحتجاز يف هذه احلاالت، وأن حتافظ على اللحمة األسرية عرب الدول أن تقّي
 .اللجوء إىل بدائل عن احتجاز األسرة بكاملها

عن آبـائهم أو عـن      ألهنم فصلوا أحياناً    وقد يقوم األطفال برحلة هجرة مبفردهم         -٤١
الء األطفال غري املصحوبني باألهـل أو املنفـصلني عنـهم           وهؤ. أقربائهم البالغني اآلخرين  

اً معرضون لكي يصبحوا ضحية انتهاكات حلقوق اإلنـسان، مثـل االسـتغالل اقتـصادي             
 وتفيد جلنة حقوق الطفل يف تعليقها العام        .اًخاصاً  واالجتار، ووضعهم يقتضي اهتمام    اًوجنسي

ألهل أو املنفصلني عنـهم خـارج       بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني با     ) ٢٠٠٥(٦رقم  
أال حيتجز األطفال غري املـصحوبني باألهـل أو         ، كقاعدة عامة،    ينبغي أنهببلدهم األصلي،   
عهم كمهـاجرين أو    ال ميكن أن يقتصر تربير االحتجاز على أساس وض         وأنه   املنفصلني عنهم 

وقد . يف البلد انوين  القغري  أو وجودهم   دخوهلم  جملرد  موا  جيّر أالوأنه ينبغي   مقيمني أو عدمه    
بدائل االحتجاز املتاحة، يصعب تصور وضع إىل اً أنه نظربأفاد الفريق العامل املعين باالحتجاز 

) ب(٣٧صحوب بأهله للمقتضيات املنصوص عليها يف املادة        املقاصر غري   الميتثل فيه احتجاز    
ن بدل ذلـك    عّيوينبغي للدول أن ت   ). ٦٠، الفقرة   A/HRC/13/30(حقوق الطفل    من اتفاقية 

أن تبقـي   نفصل عنهم و  املصحوب بأهله أو    املطفل غري   حتدد هوية ال  حاملا  اً  مستشار أواً  ولي
أو واليتـها   /حىت يغادر إقليم الدولـة و     أو  ترتيبات الوالية إما حىت يبلغ الطفل سن الرشد         

 .القضائية بصفة هنائية

 ضحايا االجتار  )ج(  

جرة ولوائحها فيما يتعلق بأمور منها الدخول غري        قد ينتهك ضحايا االجتار قوانني اهل       -٤٢
املقرر اخلاص يود أن يشدد على أن ضحايا االجتار         إال أن   . أو استخدام وثائق مزورة   القانوين  

. ينبغي االعتراف هبم على أهنم ضحايا وينبغي أال تقع عليهم مسؤولية أفعال من تاجروا هبم              
إلعـادهتم إىل بلـدهم     اً  متهيداً   الذي يعترب غالب   ،وبسبب خوف ضحايا االجتار من االحتجاز     

طلب ، فإهنم قد ميتنعون عن      مرة أخرى حتت رمحة املتاجرين هبم     األصلي لكي جيدوا أنفسهم     
روتوكول منع االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء         بوحيث  . احلماية واملساعدة والعدالة  

 اعتماد تدابري تشريعية أو تدابري أخرى    الدول على أن تنظر يف    وقمعه واملعاقبة عليه    واألطفال،  
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أو اً مناسبة تسمح لضحايا االجتار باألشخاص، يف احلاالت املناسبة، بالبقاء داخل إقليمها مؤقت
أما املبادئ واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار         ).٧ من املادة    ١ الفقرة(اً  دائم

يف أي   ،األشخاص املتـاجر هبـم    عدم وضع    تكفل   بالبشر املوصى هبا فتطلب من الدول أن      
أي شكل مـن أشـكال احلـبس      يف  اهلجرة أو   بسبب  حتجاز  ال رهن ا  ،ظرف من الظروف  

بسبب عدم شرعية دخوهلم أو إقامتهم      عدم احتجازهم أو اهتامهم أو مقاضاهتم        و ،االحتياطي
اً متـاجر اً  اصأو تورطهم يف أنشطة غري قانونية تكون نتيجة مباشرة لوضعهم بصفتهم أشخ           

وقد أفاد املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفال، بأنه ينبغي عدم             . هبم
احتجاز األشخاص املتاجر هبم أو اهتامهم أو حماكمتهم بسبب عدم شرعية دخوهلم إىل بلدان              

 ).A/64/290انظر (العبور والوجهة أو إقامتهم فيها 

 عيفة املهاجرين الضاتفئ  )د(  

، مبـن   الـضعيفة بوجه خاص لفئات املهاجريناً  من شأن االحتجاز أن يسبب ضرر       -٤٣
غري املصحوبني بأحد واألشخاص ذوو اإلعاقة      اً  فيهم ضحايا التعذيب واألشخاص األكرب سن     

وتنص املبـادئ   . اإليدز/البشريالعقلية أو البدنية واألشخاص املصابون فريوس نقص املناعة         
لالحتجاز على الراحـة    اً  لآلثار السلبية جد  اً  ة شؤون الالجئني على أنه نظر     التوجيهية ملفوضي 

أي أمـر  إصدار النفسية هلؤالء احملتجزين، ينبغي املبادرة إىل النظر هبّمة يف البدائل املمكنة قبل      
ويرى املقرر اخلاص أن هذا املبدأ نفـسه   . باحتجاز ملتمسي اللجوء املنتمني إىل فئات ضعيفة      

ويف حال احتجاز أفراد ضـمن هـذه الفئـات،          . يطبق على املهاجرين الضعاف   ينبغي أن   
على اً ضاراً تأثريلن يؤثر يستحسن أال يكون ذلك إال بشهادة من طبيب مؤهل بأن االحتجاز 

مـن  منتظمة  وتقدمي دعم بصورة    متابعة  إجراء  عالوة على ذلك، جيب     و. صحتهم وراحتهم 
على ما يناسب مـن خـدمات       هؤالء األفراد    صلاً أن حي  وجيب أيض . موظفني مهرة جانب  

 .صحية ومداواة واستشارة

لذلك فإن   و اً بسبب الصدمات اليت تعرضوا هلا     ونفسية ضحايا التعذيب ضعيفة أساس      -٤٤
 .مهينةإنسانية و القد يعترب مبثابة معاملة احتجاز ضحايا التعذيب يف حد ذاته 

أن احتجاز األشخاص الذين يعانون مـن       وقد تلقى املقرر اخلاص معلومات تشري إىل          -٤٥
جداً يف مراكز احتجاز املهاجرين اليت تفتقر إىل املوارد لكي توفر هلم الرعاية          شائع  أمراض عقلية   
وتنص القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء على أنه يتعني متابعـة حالـة             . الطبية املطلوبة 

 . مؤسسات متخصصة حتت إشراف طيباألشخاص املصابني بأمراض عقلية ومعاجلتهم يف

له آثار واسعة وبالغة اخلطورة علـى       ظهر البحوث أن االحتجاز يف إطار اهلجرة        تو  -٤٦
وفيما يتعلق باألشخاص املـصابني يف      . للمحتجزين) الصحة البدنية اً  وأحيان(الصحة العقلية   

 ترتيبات أخرى تليب    يف إجياد بدائل عن االحتجاز أو     اً  النظر جدي جيب   ،بأمراض عقلية األصل  
احتياجاهتم من حيث العالج وتوفر هلم احلماية من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية               
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عالوة على ذلك، قـد تكـون       و. املهينة واحلق يف استفادهتم من ظروف احتجاز إنسانية        أو
اللجنة املعنيـة   دت  وأفا. ، عن االحتجاز  اً، على األقل جزئي   نامجةالصحة العقلية   قضايا  اً  أحيان

 بأن االحتجاز املستمر ملهاجر ما تعلم الدولـة         ٩٠٠/١٩٩٩رقم  البالغ  اإلنسان يف   حبقوق  
حلقوقه اً  حبالته العقلية وال تتخذ التدابري الالزمة للحد من تدهور صحته العقلية يشكل انتهاك            

و الالإنـسانية   حظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبـة القاسـية أ         ( من العهد    ٧مبوجب املادة   
حيتمـل أنـه      ال إىل بلد  إبعاد صاحب البالغ  "كذلك أن   رأت  و). ٤-٨ الفقرة) (املهينة أو

زئي من جـراء انتـهاك      سيتلقى فيه العالج الالزم ملرضه الذي أصيب به بشكل كلي أو ج           
 ).٥-٨الفقرة " ( من العهد٧ حلقوقه يشكل انتهاكاً للمادة الدولة الطرف

 عدميو اجلنسية  )ه(  

ـ ،  لدولـة لال يستفيد عدميو اجلنسية من احلماية القنصلية أو الدبلوماسـية             -٤٧ اً وغالب
وعدميو اجلنسية معرضون بوجه خـاص      . ميلكون وثائق هوية وليس هلم بلد ُيرجعون إليه        ال

يقـدم   عدم وجود بلد ميكن أن       ،وينبغي أال يكون انعدام اجلنسية ومن مث      . لالحتجاز الطويل 
انعدام أن يكون جيوز  وال  ،يف االحتجاز ألجل غري مسمى    اً   وثائق السفر سبب   طلباً  إليه تلقائي 
وتؤكد املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحـدة       . إطالق سراح احملتجز  أمام  اً  عائقاجلنسية  

املطبقة على ملعاملة نفس معايري الشؤون الالجئني أن عدميي اجلنسية هلم احلق يف االستفادة من 
 .اًموماحملتجزين ع

 البدائل لالحتجاز اإلداري للمهاجرين  -باء  

يود املقرر اخلاص أن يذكر احلكومات بأن اجلمعية العامة قد أهابت جبميع الـدول                -٤٨
أن حتترم حقوق اإلنسان والكرامة األصيلة للمهـاجرين،         "٦٣/١٨٤ يف قرارها    ٢٠٠٩عام  

لنظر، حسب االقتضاء، يف فترات     لالعتقال واالحتجاز التعسفيني، وأن تعيد ا     اً  وأن تضع حد  
الحتجاز املهاجرين غري القانونيني لفترات طويلة للغاية، وأن تتخـذ، عنـد   اً االحتجاز تفادي 

وهناك عدة أسباب تدعو لتجنب احتجـاز املهـاجرين         ". االقتضاء، تدابري بديلة لالحتجاز   
إذ من االحتجاز اجلنـائي   يظل أقل تنظيماً ومراقبةاالحتجاز يف إطار اهلجرة   ف. وإجياد البدائل 

. املهاجرين عرضة ألمور منها االحتجاز الطويل والظروف غري املناسبة وسوء املعاملـة           جيعل  
يستفيد املهاجرون رهن االحتجاز من حقهم يف املراجعة القانونيـة واإلجـراءات             اً ال وغالب

احلصول على قانوين أو ستشار إمكانية االستعانة مببسبب عدم اً  أحيان، وذلكالقانونية الواجبة
  . خدمات الترمجة الشفوية

ـ شخص  ويؤدي االحتجاز إىل التدهور املنهجي للحالة البدنية والعقلية لكل            -٤٩ اً تقريب
وإن األعراض املرتبطة باالكتئاب والقلق واالضطراب اإلجهـادي التـايل          . يعاين من ذلك  

ه األعراض اليت تالحـظ يف      ويسهم االحتجاز الطويل يف زيادة حدة هذ      . للصدمة أمر شائع  
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املائة  يف   ٩٠ أنه ميكن الوصول إىل أكثر من        البحوثوقد أظهرت   . األسابيع األوىل لالحتجاز  
. من نسب االمتثال أو التعاون عندما يفرج عن األشخاص مبا يناسب من مراقبة ومـساعدة              

 باشـرة التكـاليف امل من حيـث   ائل أرخص بكثري من االحتجاز، ال   أن البد اً  وقد ثبت أيض  
التأثري  مثل   ،رتبطة باالحتجاز امل  طول أجالً األتكاليف  العندما يتعلق األمر ب   اً  ، بل أيض  فحسب

 .تحديات االجتماعيةاليف اخلدمات الصحية ومشاكل االندماج وغريها من 

علـى  يفرض  يف احلرية والسالمة الشخصية، كما هو حمدد أعاله،         ن حق الفرد    إ  - ٥٠
وأفادت جلنـة   . الحتجاز املهاجرين تطفالً  البدائل األقل   يف  األول  الدول أن تنظر يف املقام      

ما من وسائل   "الدول أن تثبت أنه     على   بأن   ٩٠٠/١٩٩٩رقم  البالغ  حقوق اإلنسان يف    
االمتثـال  أي أقل شدة لتحقيق الغاية ذاهتا يف ضوء الظروف اخلاصة لـصاحب الـبالغ،           

غ أو كفاالت أو غريها من الشروط اليت        لسياسات اهلجرة، مثالً عرب فرض التزامات اإلبال      
ويرى الفريق  ). ٢- ٨الفقرة  " (تأخذ يف االعتبار تدهور حالة صاحب البالغ       من شأهنا أن  
ما إذا كان احلبس االحتياطي تعسفياً أم ال،        قصد حتديد   باالحتجاز التعسفي،    العامل املعين 

 الـتحفظ اإلداري    ألجـنيب مـن تـدابري بديلـة غـري         إمكانية أن يستفيد ا   منها   أموراً
)E/CN.4/1999/63    ينبغي النظـر   "وقد أوصى الفريق العامل بأنه      ). ١٣، الفقرة، الضمانة

كالتزامـات  " دائماً، قبل اللجوء إىل االحتجاز، يف اختاذ إجراءات بديلة وغري احتجازيـة           
 ).٣٣، الفقرة E/CN.4/1999/63/Add.3(اإلبالغ مثالً 

ضـد  لور  فيليز  دت حمكمة البلدان األمريكية يف قضية       وعلى املستوى اإلقليمي، أفا     -٥١
االحتجـاز اإللزامـي للمهـاجرين غـري     تتركز على سياسات اهلجرة تلك اليت   "أن  ب،  بنما

وبواسطة تقييم خـاص    بعينها  ، دون أمر السلطات املختصة بالتحقق يف كل حالة          القانونيني
ق الغاية ذاهتا، هـي سياسـات       لتحقياً  ، من إمكانية استخدام تدابري أقل تقييد      شخصبكل  
ن جمللس أوروبا بشأن اإلعادة     ولك، تنص املبادئ التوجيهية العشر    عالوة على ذ  و .)٥("تعسفية
استنتجت سـلطات الدولـة     "للدول أن تلجأ لالحتجاز إال إذا       جيوز    ال على أنه  )٦(القسرية

 حدة، أن االمتثال املضيفة، بعد الفحص املتمعن لضرورة احلرمان من احلرية يف كل حالة على          
باللجوء إىل تدابري غري احتجازية مثل أنظمـة املراقبـة          اً  كفل فعلي ميكن أن يُ    ال ألمر اإلبعاد 

ونص األمر التوجيهي   . "وشرط إبالغ السلطات بانتظام أو الكفالة أو أنظمة ضمانات أخرى         
خيضع إلجراءات   جيوز احتجاز مواطن بلد آخر      ال على أنه  )٧(لالحتاد األورويب بشأن اإلعادة   

 .يف حالة حمددة اإلعادة إذا كان ميكن تطبيق تدابري أخرى كافية لكن أقل قسرية فعالً

__________ 

 .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣حكم مؤرخ يف  )٥(
)٦( CM(2005)40 ،٢٠٠٥مايو / أيار٩. 
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦ مؤرخ يف EC/2008/115أمر توجيهي  )٧(
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ـ              -٥٢ صبح بـدائل   ويود املقرر اخلاص أن يشدد على أن البدائل لالحتجاز ينبغي أال ت
بال شـروط إىل    عنهم  ينبغي أال حيول األشخاص املؤهلون لإلفراج       ف. لإلفراج غري املشروط  

 .خرىبدائل أ

تـدابري غـري   (يف بـدائل لالحتجـاز    اً  ويرى املقرر اخلاص أن االلتزام بالنظر دائم        -٥٣
وينبغـي وضـع مبـادئ     .قبل اللجوء لالحتجاز ينبغي أن حيدد مبوجب القانون   ) احتجازية

تدريب مالئم للقضاة وغريهم من مسؤويل الدولة، مثـل الـشرطة           توفري  توجيهية مفصلة و  
.  احتجازية بـدل االحتجـاز    ، لضمان التطبيق املنهجي لتدابري غري     وموظفي احلدود واهلجرة  

لتدابري غري االحتجازية للمراجعة القانونية وينبغي أن حيـصل املهـاجرون           اأن ختضع   وينبغي  
وعند النظر يف بدائل االحتجـاز،      . اخلاضعون للتدابري غري االحتجازية على مستشار قانوين      

الظروف اخلاصة بكل فرد وظروف من هـم يف         اً  ا متام جيب على الدول أن تأخذ يف اعتباره      
 التعذيب وكبار   حاالت ضعف خاصة، مبن فيهم احلوامل واألطفال وضحايا االجتار وضحايا         

يف كـل حالـة     اً  وتقييدتطفالً  وينبغي تطبيق أقل التدابري     .  اإلعاقات والسن واألشخاص ذو  
 مـع   اً،بري من األقل إىل األكثر تقييد     للتداسلماً تدرجياً   حيدد التشريع   أن  وينبغي  . حدة على

وقد تكون بعض التدابري غري     . السماح بتحليل كل من التدابري من حيث التناسب والضرورة        
تصبح معها  تدابري أخرى، لدرجة أن     بإما يف حد ذاهتا أو بارتباطها        اً،االحتجازية تقييدية جد  

ند النظر فيما إذا كانت التـدابري  وع. بدائل لالحتجازبدالً من االحتجاز، أشكاالً أخرى من  
 .ودرجة كل منها وشدتهاألثر التراكمي للقيود تقييم اً إىل االحتجاز، ينبغي أيضاملطبقة ترقى 

،  ذات الـصلة القانون الدويلموافقة ملبادئ التدابري غري االحتجازية تكون وجيب أن     -٥٤
نع األفراد مـن ممارسـة      متأال   وينبغي   ،مبا يف ذلك مبادئ عدم التمييز والضرورة والتناسب       

وينبغي أن تكون بـدائل     . حقوقهم اإلنسانية األخرى، مبا يف ذلك احلق يف الصحة والتعليم         
 من العهد الـدويل اخلـاص       ١٢ على حرية احلركة ممتثلة للمادة       قيوداًاالحتجاز اليت تفرض    

موجود على حنـو     باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على احلق يف حرية احلركة لكل فرد           
لتطبق علـى األشـخاص     " على حنو قانوين  "وقد وضعت عبارة    . دولةال داخل إقليم    قانوين

إبعـاد  أمـر طـرد أو   تنفيذ بلد ألن الدولة املضيفة غري قادرة على  الاملسموح هلم بالبقاء يف     
ن  م١٢  من املادة٣وتنص الفقرة ). ٤٥٦/١٩٩١بالغ رقم القوق اإلنسان، املعنية حبلجنة ال(

تكـون  أن  على احلق يف حرية التنقل جيب أن ينص عليها القانون و          قيود  العهد على أن أي     
ضرورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقـوق                

 .اآلخرين وحرياهتم

ـ  بـشأن ا األمم املتحدة النموذجية الـدنيا       أن قواعد     من رغمعلى ال و  -٥٥ ري لتـدابري غ
القضاء اجلنائي فإهنا ميكن أن توفر، على       االحتجازية تتعلق بالتدابري غري االحتجازية يف نظام        

. بعض التوجيهات املهمة بشأن التدابري غري االحتجازية املطبقة على املهاجرين         سبيل القياس،   
 أن جيـب    وتنص القواعد على أمور منها أن إدراج تدابري غري احتجازية وتعريفها وتطبيقها           
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جيب فرض تدابري غري احتجازية  املتعلقة ب القرارات  أن   و ،عليه مبوجب القانون  اً  يكون منصوص 
للـشخص  أن   و ،للمراجعة على يد سلطة قضائية أو سلطة أخرى خمتصة ومستقلة         أن ختضع   

إىل اخلاضع للتدابري غري االحتجازية احلق يف تقدمي طلب أو شكوى إىل السلطة القـضائية أو             
 الشخصية يف تنفيذ التدابري غـري      أخرى بشأن املسائل اليت متس حقوقه     مستقلة  سلطة خمتصة   

. احلق يف اخلصوصية  يف مجيع األوقات ومراعاة     كرامة الشخص   أنه جيب محاية     و ة،االحتجازي
 ،عالوة على ذلك، ينبغي أن حيدد أنسب نوع من اإلشراف واملعاملة لكل حالة على حدة              و

ويف بداية تطبيق   .  عند االقتضاء  اً، اإلشراف واملعاملة دوري   وينبغي أن يراجع ويكيف كل من     
 للشروط اليت حتكم تطبيـق      اً،وكتابياً   شفوي اً،، يتلقى الشخص شرح   جازيغري االحت التدبري  

 غري االحتجـازي  تدبري  اليؤدي عدم جناح     أال وينبغي   ،التدبري، مبا يف ذلك التزاماته وحقوقه     
 .إىل فرض تدبري احتجازياً تلقائي

أي تشريع أو سياسة أو ممارسة تتيح مللتمسي        "وميكن تعريف بدائل االحتجاز بأهنا         -٥٦
اللجوء والالجئني واملهاجرين اإلقامة يف اجملتمع مع حرية التنقل يف الوقت الذي يسوى فيـه               

 وهناك جمموعة كبرية من البدائل      .)٨("إبعادهم من البلد   وأوضع هجرهتم أو بانتظار ترحيلهم      
كفالـة  / وتقـدمي تعهـد    ، وإيداع الوثائق  ،ة لالحتجاز، مبا يف ذلك شروط التسجيل      املمكن

 ،حمل اإلقامة تعيني   و ،اإلفراج حتت املراقبة  / وإدارة القضايا  ، وشروط اإلبالغ  ،ضامن/كفيل أو
 . والعودة الطوعية،اإلقامة اجلربية/ وحظر التجول،واملراقبة اإللكترونية

السلطات املعنية وتزويدهم بوثائق التسجيل     لدى  رين  وميكن أن يكون تسجيل املهاج      -٥٧
القادمني األشخاص  الحتجاز  اً  عملي  ملنع الفرار، وهذا يوفر بديالً    الفعالة  الرمسية أحد التدابري    

 شـرط  ناً موميكن أن يشكل شرط تقدم املهاجرين بأنفسهم لتجديد الوثائق نوع       . بال وثائق 
للمهاجرين الذين لـيس هلـم      اً  ن يتاح هذا التدبري أيض    للتمييز، ينبغي أ  اً  وتفادي. إبالغ فعلي 

 .عنوان ثابت يقدمونه للسلطات املعنية ألغراض التسجيل

لـدى  ) جواز السفر أو وثائق هويـة أخـرى       (وميكن أن يستخدم إيداع الوثائق        -٥٨
لكن يف مثل هذه احلاالت جيب أن تقـدم إىل          . بديل لالحتجاز ملنع الفرار   كالسلطات املعنية   

سكن واحلـصول علـى التعلـيم       حيتاجون إليها الستئجار    هاجرين وثائق هوية بديلة قد      امل
 .وخدمات الرعاية الصحية وما إىل ذلك

. ضـامن /تعهد أو بكفيل  بتبع العديد من البلدان أنظمة تسمح باإلفراج بكفالة أو          يو  -٥٩
. هلجـرة إلجـراءات ا    هي إيداع مبلغ مايل لضمان امتثال الشخص مـستقبالً        " الكفالة"و
الوفـاء بواجباتـه،   بهو اتفاق مكتوب مربم مع السلطات يتعهد الشخص مبوجبه          " التعهد"و

فهـي  " الـضمانة " أما   .اًمالياً  يقتضي أن يودع الشخص املعين أو شخص آخر مبلغ        اً  وأحيان
__________ 

)٨( International Detention Coalition, There are alternatives: A handbook for preventing unnecessary 

immigration detention (Melbourne, 2011), glossary. 
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ضمانة يعطيها شخص آخر بأن الشخص املعين سيمتثل إلجراءات اهلجرة؛ وهلذا الغرض يتفق          
ـ .  على دفع مبلغ مايل حمدد إذا هرب الـشخص املعـين           ،"الكفيل "الشخص اآلخر،  اً وغالب

كثرية قانونية  نظماً  ورغم أن   . جزء من شروط الكفالة أو التعهد     كتدرج طلبات الضمانة     ما
مكن أن تكـون  فـي  .تنص على الكفالة، فإن مدى استفادة املهاجرين منها أمر مشكوك فيه    

. ين يفتقرون إىل اإلمكانيات املالية لكي يفرج عنهم بكفالة        الكفالة متييزية حبق املهاجرين الذ    
لعدم احلصول على املساعدة القانونية أو التمثيل القانوين وعدم         اً  زيادة على ذلك، ميكن أيض    و

معرفة حقهم يف طلـب اإلفـراج       وجود ترمجة شفوية مالئمة أن يؤدي باملهاجرين إىل عدم          
يف طلـب اإلفـراج     ن أن املهاجرين فهموا حقهـم       لذلك من املهم التيقن م    و. عنهم بكفالة 

ينشأ عنها    والضمانات معقولة وجيب أال    اتوالتعهدالكفاالت  كون كل   توجيب أن   . بكفالة
شرط اضطالع الغري بدور الكفيـل     أن يكون   وميكن  .  أو غري منطقي على الفرد     عبء مفرط 

القيـام  يريدون  د يستطيعون أوحبق املهاجرين الذين ليس هلم أقارب أو أصدقاء يف البل       اً  متييزي
املنظمات غري احلكومية على تقـدمي إمكانيـات        من  ع شبكة   يمكن أن تشجَّ  ف: الكفيلبدور  

 .الكفالة أو التعهد أو الضمانة إىل هؤالء املهاجرين

سؤويل الدولة، بصفة شخصية أو عرب اهلـاتف،        ملوميكن استخدام اإلبالغ الدوري       -٦٠
كن أن يتراوح تواتر مثل هذا اإلبالغ بني اليـومي واألسـبوعي     ومي. لالحتجازكتدبري بديل   

صارمة حبيث يصعب للغاية التقيد هبا       وينبغي أال تكون شروط اإلبالغ       .أن يقل عن ذلك    أو
الظروف اخلاصة للفرد، مثل وضع أسـرته  أن تراعي  وينبغي ،أو اخلصوصيةأو مقيدة للحرية    

شخصياً وبصورة متواترة ميكن    اإلبالغ  وإن شرط   . ووضعه السكين وعمله وإمكانياته املالية    
مسافات قطع  أو  اً  اإلبالغ يومي كما أن شرط    . الفرد يف حرية التنقل   أن يعترب مبثابة حد حلق      

 ،مع العمل أو التزامات أخـرى ومـن مث        ميكن أن يتعارض    مفرطة الطول ألغراض اإلبالغ     
 .مع األهدافاً يكون متناسب ال

اإلفراج حتت املراقبة استراتيجية لدعم األفراد واإلشراف عليهم        /وتعد إدارة القضايا    -٦١
ريثما تسوى أوضاعهم، مع التركيز على اختاذ القرارات املـستنرية يف املواعيـد وتـسوية               

املكلفـون  قيم  وي. األوضاع بطريقة منصفة وحتسني آليات التكيف والرفاه من جانب األفراد         
ين وقد جييبون عن األسئلة القانونية ويستكشفون       شخصية مع املهاجر  صالت  القضايا  بإدارة  

فرص اإلقامة القانونية وتوفري حمام عند االقتضاء وتوفري معلومات حمدثة عن وضـع قـضية               
إدارة القضايا  اً  وتشمل عموم . اهلجرة واملساعدة على تسوية املسائل اللوجستية وما إىل ذلك        

أو وضع برنامج   ية واملنظمات غري حكومية؛     نظمات اجملتمع املإشراف  : ثالثة أنواع من البدائل   
ومين أن تكـون    .  أو بدائل تديرها احلكومة    ،بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية    مشترك  

يكون بوسـع  وينبغي أن . إدارة القضايا مقرونة بتدابري أخرى مثل شروط اإلبالغ أو الكفالة   
ام أو أي سـلوك متييـزي       املختصة دون خوف من االنتق    املهاجرين إبالغ إحدى السلطات     

جانب أطراف فاعلة تابعة أو غـري       تعسفي أو غري ذلك من أشكال السلوك التعسفي من           أو
 .اإلفراج عنهمأثناء اإلشراف على للدولة تابعة 
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حمل اإلقامة إما إيواء أشخاص يف بيوت وشقق جمتمعية أو          يف العادة، يستتبع تعيني     و  -٦٢
وميكن أن تكون املوافقة املسبقة     . معينة داخل البلد   مقاطعة   أولعيش يف منطقة    اإليعاز إليهم با  

لتقاسـم  اً  تدبري يستخدم أحيان  الوهذا  . ضرورية لتغيري العنوان أو االنتقال من املنطقة اإلدارية       
ميكن أن يكون حمل اإلقامة      ،اًوأحيان. استقبال املهاجرين بني خمتلف مناطق بلد معني      " عبء"

 التيقن من أن موقع حمل اإلقامة يـسمح لألشـخاص املعنـيني           ومن املهم  ،يف مكان معزول  
احلصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم واملساعدة القانونية وفرص العمـل، عنـد             ب

حمل اإلقامة أن يقوض حرية تنقل املهاجرين املعنيني لتعيني عالوة على ذلك، ميكن و. االقتضاء
 .حبذراللجوء إليه  ينبغي ،ولذلك

يف الكاحل أو املعصم لتتبع حتركـات        سوارعادةً وضع   لكترونية  مل املراقبة اإل  تشو  -٦٣
حلق يف حرية التنقل    بوجه خاص وقد ينتهك ا    تطفلياً  تدبري ميكن أن يكون     الوهذا  . الشخص

زيادة على  و.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٢ يف املادة    املنصوص عليه 
وما تنطوي عليه من وصم     اآلثار النفسية السلبية للمراقبة اإللكترونية      كون  ت، يرجح أن    ذلك

ولذلك ينبغي أال تستخدم إال بعد تقييم متأنّ ملدى تقييـد    . املراقبةهذه  غري متناسبة مع مزايا     
  وضرورته لتحقيق  خلاصة بالشخص وكذلك تقييم تناسبه    هذا التدبري اخلاص حلقوق اإلنسان ا     

 من الصعب، إن مل يكن من  هي أن و أخرى للمراقبة اإللكترونية     ومثة مشكلة . هدف مشروع 
السـتفادة مـن هـذا البـديل        الذين ليست لديهم إقامة دائمة ا     ملهاجرين  املستحيل، على ا  

هبـم املطـاف إىل     وانتهى  وإذا مل يستطيعوا االمتثال لشروط املراقبة اإللكترونية        . لالحتجاز
بقيود  وإذا كانت املراقبة اإللكترونية مرتبطة       .اًييزييمكن أن يكون هذا التدبري مت     فاالحتجاز،  

تكون مبثابة إقامـة    ميكن أن    هذه القيود    فإنأخرى، مثل شرط البقاء يف البيت ملعظم اليوم،         
 .لالحتجاز ة مرادفاميكن اعتبارهوجربية، 

بـة  يعترب مبثا بوجه خاص وميكن أن     تطفلياً  اً  اإلقامة اجلربية تدبري  /ويعد حظر التجول    -٦٤
ولذلك ينبغي أال تطبـق     . لالحتجاز  االحتجاز عوض أن يكون بديالً    آخر من أشكال    شكل  

جتعل من الصعب، إن مل يكن مـن        اإلقامة اجلربية   و. اإلقامة اجلربية إال يف حاالت استثنائية     
ما مل يتلق   ،  مناسبمعيشة  مستوى  أن حيافظ على    ومن مث   املستحيل، على املهاجر أن يعمل      

 بأنه ميكن   ١وأفاد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف مداولته رقم          . ولةالددعماً من   
يـسمح    ال يف مبان مغلقة  تكون اإلقامة   مقارنة اإلقامة اجلربية باحلرمان من احلرية شريطة أن         

 .مبغادرهتاللشخص 

د وميكن استخدام برامج العودة الطوعية على أهنا آلية لدعم وتيسري رحيـل األفـرا               -٦٥
. إنسانيةشواغل تتعلق باحلماية وشواغل     الذين ليس هلم أسباب للبقاء يف البلد وليس عندهم          

يف العودة إىل البلد األم     الذين يرغبون   للمهاجرين    وميكن أن تكون برامج العودة الطوعية حالً      
رحيل تال و  لالحتجاز اً إنساني وميكن أن تكون بديالً   . الوسائل للقيام بذلك  لكنهم يفتقرون إىل    

وإعادة االندماج بطريقة مدروسـة وكرميـة       أن تتيح، يف ظروف معينة، العودة إىل الوطن         و
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ـ          و. ومستدامة ـ اً  لكن جيب توخي احلذر لضمان أن يكون قرار العودة طوعي ونتيجـة  اً متام
إذا كان املهاجر يف وضع االحتجاز املغلق عندما يعرض         اً  الختيار حقيقي ومستنري، وخصوص   

قد جرت االستعدادات لضمان    تكون   وأن   ،مج املساعدة على العودة الطوعية    عليه خيار برنا  
 .عودة الشخص عودة مستدامة لألجل الطويل

األشخاص اخلاضعني لتـدابري    أن يتلقى مجيع    ولضمان جناح بدائل االحتجاز، ينبغي        -٦٦
 بالتـدابري فيما يتعلـق    غري احتجازية معلومات واضحة وموجزة حول حقوقهم وواجباهتم         

وينبغي معاملتهم بكرامة وإنسانية واحتـرام حلقـوق        . عواقب عدم االمتثال  وحول  القائمة  
وينبغي أن حيصل املهاجرون اخلاضعون للتدابري      . إجراءات اهلجرة طوال  اإلنسان اخلاصة هبم    

غري االحتجازية على املشورة القانونية، مبا يف ذلك املشورة بشان إجراءات تسوية أوضاعهم             
منها مسة  اً  ميلكون أي   ال وإن إصدار وثائق هوية ملن    . القانونيةل اهلجرة   ُبتكشاف سُ وكيفية اس 

االحتجاز وتيـسري إمكانيـة إجيـاد    ) إعادة(لبدائل االحتجاز من أجل جتنب     اً  ضرورية أيض 
وللمهـاجرين  . السكن والعمل واحلصول على الرعاية الصحية والتعليم وخدمات أخـرى         

للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     اً  احلق، وفق اً  حتجازية أيض اخلاضعني للتدابري غري اال   
) ١١املادة  ) (الغذاء واملاء والكساء واملأوى   (واالجتماعية والثقافية، يف مستوى معيشة كاف       

ينبغـي أن   و). ١٢املادة  (والعقلية ميكن بلوغه    بدنية  ويف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ال      
من الدولة لكي يضمنوا مـستوى      الدعم الالزم   يسمح هلم بالعمل      ال يتلقى املهاجرون الذين  

 وينبغي للدولة أن تنظر يف السماح للمهـاجرين بالـدخول إىل            ، هلم وألسرهم  ياًمعيشة كاف 
كمـا أن   . ليس باحلل املناسـب   الفقر  عن األشخاص لكي يواجهوا     فاإلفراج  . سوق العمل 

الرفـاه األساسـي أو      وأعلى السكن   ونيني  القانحصول املهاجرين غري    ات اليت تقيد    السياس
 .معدالت الرحيل املستقل أو نتائج الردع، وينبغي جتنبهاتقترن بازدياد  ملالرعاية الصحية 

االحتجـاز، ممـا جيعلـها      يعارض  من البلدان طرحاً    لعدد  وتتضمن القوانني الوطنية      -٦٧
ت غري احلكومية الـيت أجـرت       تلتمس الدول أيضاً اإلرشاد من املنظما     وميكن أن   . جيدة أمثلة
 االئـتالف الـدويل لـشؤون       على سبيل املثال، أخـذ    ف. مستفيضاً عن بدائل االحتجاز    حبثاً

س خطوات ملنع احتمال االحتجاز غري      مخنموذج تقييم وتوظيف جمتمعي يتألف من       ب االحتجاز
ي؛ االحتجاز غري ضـرور   أن  افتراض  ) ١: (وهذه اخلطوات اخلمس هي   . الضروري واحلد منه  

تطبيـق الـشروط يف     ) ٤( ؛تقييم وضع اجملتمع  ) ٣ (؛حالة على حدة  كل  تقييم  وفحص  ) ٢(
 . ويف حاالت استثنائيةكمالذ أخري فقط، االحتجاز اللجوء إىل ) ٥( ؛إذا لزم األمر اجملتمع

 االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  

. ميـاً أو تلقائيـاً    إن االحتجاز ألغراض تتعلق باهلجرة ينبغي أال يكـون أبـداً إلزا             -٦٨
يتخـذ كمـالذ أخـري      كون تدبرياً   يملعايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ينبغي أن         ووفقاً
. يكون أي تدبري غري تقييدي متاحـاً       العندما  يسمح به إال لفترة قصرية من الزمن وإال          وال
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 أوالً يف تدابري    أن تنظر ب افتراض لصاحل احلرية يف قوانينها الوطنية، و       بوضعواحلكومات ملزمة   
 .أو تقييداًأقل التدابري تطفالً غري احتجازية بديلة وأن جتري تقييماً فردياً وأن ختتار 

د د بوضـوح وتعـدَّ    واألسباب اليت تقدمها الدول لتربير االحتجاز ينبغي أن حتدَّ          -٦٩
 ُيلجـأ   باعتباره تدبرياً،وإذا كان للدولة أن تلجأ إىل االحتجاز. يف التشريع بصورة كاملة   

تنظر يف اللجوء إليـه  فينبغي أال  يف حالة فردية، ألغراض مراقبة اهلجرةإليه كمالذ أخري،    
خطراً على تكون هناك خشية من أن ُيهرب الشخص أو عندما يشكل الشخص إال عندما 

 .سالمته شخصياً أو على السالمة العامة

ولـوائح  انتهاكات قوانني تدبري عقايب على كوينبغي أال يطبق االحتجاز اإلداري        -٧٠
 .أفعاالً إجراميةألنه ينبغي أال تعترب تلك االنتهاكات اهلجرة 

إزاء على حقـوق اإلنـسان      ويهيب املقرر اخلاص بالدول أن تعتمد هنجاً قائماً           -٧١
القوانني لتضمن اتساق   احتجاز املهاجرين،   املتعلقة ب تشريعها وسياساهتا   وأن تراجع   هلجرة  ا

ري حقوق اإلنسان الدولية اليت حتظـر االحتجـاز التعـسفي واملعاملـة             الوطنية مع معاي  
 .الالإنسانية

ويهيب املقرر اخلاص بالدول أن تنظر يف احلظر التـدرجيي لالحتجـاز اإلداري               -٧٢
، ينبغي للحكومات أن تتخذ تدابري لضمان احترام حقـوق          انتظار ذلك ويف  . للمهاجرين

 :االحتجاز، مبا يف ذلك عرب ما يلياإلنسان اخلاصة باملهاجرين يف سياق 

الضمانات اإلجرائية والكفاالت احملددة مبوجب القـانون       تطبيق  ضمان    )أ(  
وبوجـه  . الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الوطين على أي شكل من أشـكال االحتجـاز    

تخـذ قـرار    وينبغـي أال يُ   . خاص، جيب حتديد أسباب احتجاز املهاجرين مبوجب القانون       
 واضحة وينبغي إخبار مجيع املهاجرين احملـرومني مـن          ةيف إطار سلطة قانوني     إال االحتجاز
احلق يف  هلم  يكون   باللغة اليت يفهموهنا، وإن أمكن كتابياً، بأسباب احتجازهم وأن           ،حريتهم

يـساعد  جيـب أن    و. إقامة دعوى أمام حمكمة لكي تبت هذه احملكمة يف شرعية االحتجاز          
 شار قانوين ومترجم شفوي خالل اإلجراءات اإلدارية بصفة جمانية؛املهاجرين احملتجزين مست

ضمان إخبار املهاجرين احملتجزين بدقة عن وضع قضيتهم وعن حقهم يف             )ب(  
وينبغي للمهاجرين وحمـاميهم أن     . االتصال باملمثل القنصلي أو بالسفارة وأفراد أسرهم      
 يطلعوا على ملفات املهاجرين اطالعاً كامالً وتاماً؛

القوانني حداً للمدة القصوى لالحتجاز بانتظار الترحيل       تعني  ضمان أن     )ج(  
وينبغي إجراء مراجعة   .  ألجل غري مسمى   ، بأي ظرف من الظروف    ،وأال يكون االحتجاز  

وينبغي إهناء االحتجاز اإلداري عندما     . منتظمة وقضائية لالحتجاز يف كل حالة على حدة       
 ميكن تنفيذ أمر الترحيل؛ ال
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يف مؤسسات عامة خمصصة حتديداً     احملتجزين إدارياً   ضمان إيداع املهاجرين      )د(  
 عندما يتعذر ذلك، يف مبان أخرى غري تلـك املخصـصة لألشـخاص              ،هلذا الغرض، أو  

اليت تـديرها جهـات     وينبغي جتنب مراكز االحتجاز     . املسجونني مبوجب القانون اجلنائي   
ألمم املتحدة  اقوق اإلنسان ومفوضية    ية حل الوطنؤسسات  املوينبغي السماح ملمثلي    . خاصة

السامية حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واللجنة الدولية للصليب           
 بالوصـول إىل مجيـع أمـاكن        ، بني مؤسسات أخـرى،    كوميةاحلنظمات غري   املاألمحر و 
 جملموعـة   -شكلها   أياً كان    -وينبغي أن ختضع مجيع مرافق احتجاز املهاجرين        . االحتجاز
تقتصر  من املعايري والسياسات واملمارسات وينبغي أن تراقبها سلطة مركزية مستقلة            موحدة

 ذه اجملموعة املوحدة من املعايري والسياسات واملمارسات؛هلاالمتثال وظيفتها على ضمان 

ضمان تطبيق جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيـع األشـخاص الـذين            )ه(  
ي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن علـى مجيـع املهـاجرين رهـن               يتعرضون أل 
 ما ميكن والعـالج الطـيب   عوتشمل املبادئ توفري الفحص الطيب املالئم بأسر  . االحتجاز

والرعاية الطبية كلما كان ضرورياً وجمانياً؛ واحلق يف مساعدة مترجم شفوي ومستـشار             
ل مع العامل اخلارجي، وخصوصاً مع األسرة       قانوين، جماناً عند االقتضاء؛ واحلق يف التواص      

واملستشار؛ واحلق يف احلصول، يف حدود املوارد العامة املتاحة، على املـواد التعليميـة              
 والثقافية واملعلوماتية؛

تطبيق القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء على املهاجرين رهـن            )و(  
تجزين إدارياً عـن الـسجناء اجملـرمني؛        فصل احمل اختاذ ما يلزم ل   االحتجاز، مبا يف ذلك     

الدنيا واإلضاءة والتدفئـة    مستوى الئق من املأوى، مبا يف ذلك املساحة األرضية           وضمان
ة؛ وتوفري الصرف الصحي املالئم وجتهيزات االستحمام؛ والسماح للمحتجـزين          يوالتهو
توفري سرير منفصل   أن يلبسوا مالبسهم اخلاصة وتوفري مرافق من أجل تنظيفها؛ و         بإدارياً  

يـاه الـصاحلة للـشرب؛    املمع لوازم نظيفة لكل حمتجز، وتوفري ما يكفي من الغـذاء و        
والسماح بساعة على األقل للتمرين يف اهلواء الطلق يومياً؛ واحلق يف االتصال باألقـارب      

؛ وضمان وجود طبيـب     واملرشدين الدينيني واألصدقاء واحلصول على اجلرائد والكتب      
على األقل ينبغي أن يكون على دراية بالطب النفسي، وطبيب أسنان مؤهل            مؤهل واحد   

أيضاً؛ وضمان احلق يف تقدمي طلب أو شكوى إىل إدارة السجن املركزية أو الـسلطات               
 القضائية أو السلطات املعنية األخرى؛

عـن  فصلهن   اهتمام خاص لوضع النساء رهن االحتجاز، وضمان         إيالء  )ز(  
 من أجل محايتهن من العنف هبن واإلشراف عليهن من جانب نساء فقطواالهتمام الرجال 
  وجتنب احتجاز احلوامل واملرضعات؛،اجلنسي

ال جييز  األطفال غري املصحوبني وأن     احتجاز  التشريع  ال جييز   ضمان أن     )ح(  
املـصلحة  خيدم  أن ذلك   يتقرر  وعندما  كتدبري ُيلجأ إليه كمالذ أخري      األطفال إال   احتجاز  
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ألقصر فترة ممكنة ويف ظروف تضمن تنفيذ احلقوق املنصوص عليهـا يف          وى للطفل   الفضل
وينبغي أن يفصل األطفال احملتجزون إدارياً عن الكبار إال إذا كان           . اتفاقية حقوق الطفل  

وينبغي أن يوفر لألطفال ما يكفي من الغذاء        . ميكن إيواؤهم مع أقارهبم يف أماكن منفصلة      
. ية واحلصول على التعليم واألنشطة الترفيهية يف اهلواء الطلـق         والفرش واملساعدة الطب  

وعندما حيتجز األطفال املهاجرون، ينبغي التقيد التام بقواعد األمم املتحدة بشأن محايـة             
األحداث اجملردين من حريتهم وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء 

 أساس احلفـاظ     األطفال الذين احتجز آباؤهم على     وينبغي عدم تربير احتجاز   . األحداث
  بدل ذلك، تطبيق بدائل االحتجاز على األسرة بكاملها؛، ينبغي بلعلى اللحمة األسرية

ضمان أن مينع التشريع مقاضاة أو احتجاز أو معاقبة األشخاص املتاجر             )ط(  
األنشطة اليت تورطوا  هبم على دخوهلم إىل البلد أو إقامتهم فيه بطريقة غري شرعية أو على              

ويف هذا الصدد، يدعو املقرر اخلاص      . فيها نتيجة وضعهم باعتبارهم أشخاصاً متاجراً هبم      
الدول إىل أن تنظر يف التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء            

 املنظمة عرب   املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية     وقمعه واملعاقبة عليه،    واألطفال،  
 ، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد؛ةالوطني

يف االعتبار أوجه الضعف اخلاصة عنـد فئـات معينـة مـن             أن تؤخذ     )ي(  
 ،غـري املـصحوبني بأحـد     ن األكرب سناً    ومبن فيهم ضحايا التعذيب واملهاجر     ،املهاجرين
 نقص املناعـة    ن بفريوس ون املصاب و واملهاجر ، اإلعاقة العقلية أو البدنية    ون ذو وواملهاجر
وينبغي عدم السماح باحتجاز املهاجرين املنـتمني إىل فئـات ضـعيفة            . اإليدز/البشري

وينبغـي أن تـوفر هلـم       إال كتدبري ُيلجأ إليه كمالذ أخري       خاصة  مساعدة  واحملتاجني إىل   
 املساعدة الطبية والنفسية املناسبة؛

ين عـدميي   تطبيق إجراءات حتديد وضع عدميي اجلنسية على املهـاجر          )ك(  
 . قانوينالهاجر املاجلنسية وإعطاء األشخاص املعترف هبم على أهنم عدميو اجلنسية وضع 

ويود املقرر اخلاص تذكري احلكومات بأن بدائل االحتجاز ينبغي أال تصبح بدائل              -٧٣
وينبغي للحكومات أن تضع ضـمانات      . لإلفراج غري املشروط، كلما كان اإلفراج ممكناً      

 وينبغي أن تتبع بـدائل      ،ن لإلفراج غري املشروط إىل تدابري بديلة      ول املؤهل لتكفل أال حيو  
د مبوجب القانون وأن تكون غري متييزية  االحتجاز هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان وأن حتدَّ       

وعند صياغة بدائل االحتجاز،    . وأن ختضع للمراجعة القضائية والرصد والتقييم املستقلني      
املهاجرين، كاألطفال  لفئات معينة من    يل اهتماماً للوضع اخلاص     ينبغي للحكومات أن تو   

 .قدر اإلمكانتطفالً أقل التدابري أن تلجأ إىل  و،واحلوامل واألشخاص ذوي اإلعاقة

ويشجع املقرر اخلاص الدول على مجع بيانات مبوبة عن عدد املهـاجرين رهـن      -٧٤
نواع التدابري غـري االحتجازيـة      أعدد املهاجرين اخلاضعني ملختلف     االحتجاز اإلداري و  

 .ومعدل االمتثال هلذه التدابري، بغية تقييم فعاليتها
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ويشجع املقرر اخلاص الدول على تقاسم املعلومات معه فيما يتعلق خبرباهتـا يف               -٧٥
 .تطبيق بدائل االحتجاز، بغية حتديد املمارسات املثلى

التصديق على االتفاقية الدولية    ويود املقرر اخلاص أن يشجع الدول على النظر يف            -٧٦
 . إن مل تكن قد فعلت ذلك بعدحلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

لربوتوكـول  اويود املقرر اخلاص أن يشجع الدول على النظر يف التصديق على              -٧٧
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية              

أمـاكن احلرمـان    مجيع  زيارة  بة ووضع آلية وقائية وطنية مفوضة       لالإنسانية أو املهين  ا أو
 ،ماكن اليت حيتجز فيهـا املهـاجرون   احلرية يف نطاق واليتها القضائية، مبا يف ذلك األ         من
 مل تكن قد فعلت ذلك بعد، إن

ـ              -٧٨  اويود املقرر اخلاص أن يشجع منظمات اجملتمع املدين على مواصـلة جهوده
 ،لتوثيق ودراسة االنتهاكات واالعتداءات اليت يعاين منها املهاجرون يف سياق االحتجـاز           

 وتطوير ومواصلة برامج مـساعدة      ،ومواصلة رصد املمارسات اجليدة لبدائل االحتجاز     
املهاجرين احملرومني من حريتهم، مبا يف ذلك املساعدة القانونية وخدمات الترمجة الشفوية            

عية والنفسية والزيارة املنتظمة ملراكز االحتفاظ باملهاجرين والـسجون         واملساعدة االجتما 
 .القانونينياملهاجرون غري فيها يودع اليت 

        


