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حقوق الفرد في الحرية، واألمان 
لى طالبي أيضًا عتنطبق وحرية التنقل 

 اللجوء

  

  

أن يكون وجوب 
االحتجاز وفقا للقانون 

 وبتصريح منه

  
  االحتجاز

  ِلَأَجٍل غير

  مسمى ُيَعُد تعسفًا

يتوجب أن ينص و
القانون على الحدود 
القصوى لالحتجاز 

  

توضع في االعتبار الظروف 
االحتياجات الخاصة لكل فرد من و

 البي اللجوءط

  

  

  

وجوب خضوع 
قرارات االحتجاز أو 
قرارات تمديدها لحد 
أدنى من الضمانات 

 جرائية اإل
  

وجوب أن تكون 
ظروف االحتجاز 
 إنسانية وآريمة 

  

وجوب خضوع االحتجاز للرقابة 
 والفحص المستقلين 

  

وجوب أال يكون 
االحتجاز على أسس 

 تمييزية 

 

  المبادئ التوجيهية لالحتجاز
  

طالبي اللجوء الخاصة باحتجاز  والقواعد المطبقةللمعايير المبادئ التوجيهية 
 هوبدائل

  

  

  حق الفرديجب احترام 

 في التماس اللجوء

  

، وأن تعسفيًا يكون االحتجاُز وجوب أال
مستندًا على تقييم حتجاز االقرار يكون 

 الظروف الخاصة لكل فرد 



 

 

      

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

      

        

  

  

  

  

  

  

  لشئـــون الالجئيـــــنـــــة الساميــــــة لألمــــــم المتحــدة مفوضيال        

  

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين بإصدار المبادئ قامت 
هذا  باحتجاز طالبي اللجوء وبدائلالخاصة د المطبقة لمعايير والقواعالتوجيهية ل

في ليه هو منصوص ع آماو ،لها نوِحْمبالتفويض الَم عمًالاالحتجاز، وذلك 
، بجانب النظام األساسي لمكتب  مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين

لك آما تنص على ذ ،المتعلقة بوضع الالجئين 1951من اتفاقية عام ) 35( المادة

 ْلَحهذه المبادئ التوجيهية َم ُلِحَتو ،1967لثانية من بروتوآول عام المادة ا أيضًا
باحتجاز طالبي الخاصة مطبقة واألسس الالمبادئ التوجيهية بشأن المعايير 

  .1999اللجوء، فبراير

تهدف هذه المبادئ التوجيهية لتقديم االرشادات للحكومات وأعضاء المجالس 
بما في ذلك الهيئات القضائية  ،القرار اُعَنوُصالقانون، ممارسي النيابية و
الهيئات الوطنية والدولية األخرى التي تعمل في شئون االحتجاز  إلىباإلضافة 

 ،الوطنية اإلنسانومنظمات حقوق واللجوء، متضمنة المنظمات غير الحكومية، 
  .المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئينوآذلك للعاملين ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نترنت في الموقع التالي:تتوفر المبادئ التوجيهية على اإل
http://www.unhcr.org/refworld/docid/503489533b8.html  

  )2012لشئون الالجئين (لسامة لألمم المتحدة مفوضية اال

  "BakOS DESIGNالتصميم: شرآة "



 

 

      

        

  

  

    جدول المحتــــــــــــويات

  6......... .............................................................................................................مقدمة

  8 .................................................................................................................... نطاقال

  9  .............................................................................................................صطالحات اال

  11 ......................................................................................................  المبادئ التوجيهية

  12  ....................................................... احترام الحق في التماس اللجوء )1( المبدأ التوجيهي

  13 ..حقوق الفرد في الحرية، واألمان وحرية التنقل تنطبق أيضًا على طالبي اللجوء . )2( المبدأ التوجيهي

  14  ...........................................وبتصريح منه للقانون  ًاقوف يكون االحتجاز )3( دأ التوجيهيالمب

ال يكون االحتجاز تعسفيًا، ويكون قرار االحتجاز مستندًا إلى تقييم الظروف  )4(المبدأ التوجيهي 

 ........... ..........................................................................الخاصة لكل فرد، طبقًا لما يلي: 

  
  

15  

  16  .................هو إجراٌء استثنائي، وال يبرره إال غرض قانوني .........االحتجاز  1.  4المبدأ التوجيهي 
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  27 وجوب خضوع قرارات االحتجاز أو قرارات تمديده للحد األدنى من الضمانات اإلجرائية. )7(المبدأ التوجيهي 
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  مــقدمــــة
الدولي لالحتجاز  التحريمهي حقوق إنسانية أساسية، وتنعكس في الحرية واألمان حقوق الفرد في  .1

ا نقر بوجود التحديات المعاصرة لنظم طلب اللجوء وبينم الفرد في حرية التنقل،التعسفي، مدعومة بحق 

غير  إقامةحق الدول في السيطرة على دخول و التي تسببها الهجرة غير النظامية وآذلكوالقومية 

، وتعكس هذه )1( اإلنسانمعايير اللجوء وحقوق وهي الحقوق الخاضعة لمواطنيها على أراضيها 

 عام المتعلق باحتجاز طالبي اللجوء وتهدف إلرشاد آل من:وضع القانون الدولي الالمبادئ التوجيهية 

 

عنصر (أ) الحكومات لدى قيامها بوضع وتطبيق السياسات المتعلقة بالهجرة واللجوء والتي تتضمن 

 االحتجاز.

  تطبيق االحتجاز في الحاالت الفردية.ى قيامهم بتقييم الحاجة لاع القرار بما في ذلك القضاة لدَن(ب)  ُص

 

 ،اإلنسانوبالتوافق مع المعايير والقوانين الدولية لالجئين وحقوق  ،للمصاعب التي تنطوي عليها ونظرا .2

ى االحتجاز فقط في حالة إلواللجوء  طالبي اللجوء في األحوال العاديةنه يجب تجنب احتجاز فإ

رض القيود ن ففإ ،عن القانون في حد ذاته وبما أن التماس اللجوء ال يعد خروجًا الضرورة القصوى،

يكون  وأن ،على حرية األشخاص الذين يمارسون هذا الحق يجب أن يكون له ما يبرره بصورة قانونية

فقط في حالة وجود سبب قانوني تطبيق االحتجاز ويمكن  خاضعًا للمساءلة العاجلة،بحرص ومقيدًا 

وينطوي احترام حدة،  ، وأن يكون االحتجاز ضروريًا ومتناسبًا مع السبب في آل حالة فردية علىلذلك

لطالبي اللجوء بما في ذلك ومنفتحة حق األشخاص في طلب اللجوء اعداد ترتيبات استقبال انسانية 

 )2(. اإلنسانمعاملتهم بكرامة وأمان بما يتوافق مع حقوق 

 

والتي تضع في  –بخالف االحتجاز  –ويمكن للحكومات مواجهة الهجرة غير النظامية بعدة طرق  .3

وفي الواقع ال يوجد  )3(على حدة لكل فرد  هتمامات آل من الحكومات والظروف الخاصةاعتبارها ا

وبغض النظر عن مثل  )4(غير النظامية على الهجرة  رادع ى أن االحتجاز آان له تأثيردليل واضح عل

وذلك  غير قانونية بصورة عامة ُدَعاز التي تهدف لردع طالبي اللجوء ُتن سياسات االحتجذلك التأثير فإ

الحالة قوم على أساس تقييم حيث أن االحتجاز في هذه الحالة ال يالدولية  اإلنسانبمقتضى قوانين حقوق 

نه يجب فإ ،اإلنسانقوانين حقوق ومعايير اتباع وبغض النظر عن  رة االحتجاز،ومدى ضروالفردية 

ضوء األبحاث الحديثة في  الخاصة بها مراجعة سياسات وممارسات االحتجازأن تقوم بعلى الحكومات 

المفوضية السامية إن هي البدائل الُمَتَضَمَنة في هذه اإلرشادات التوجيهية). المتعلقة ببدائل االحتجاز (و

يجاد البدائل لبرامج االحتجاز هبة االستعداد لدعم الحكومات في إعلى أ لألمم المتحدة لشئون الالجئين

 لديها.



 

 

      

        

  

  النطاق
على  بناًء –حتجاز طالبي اللجوء اة وضع القانون الدولي فيما يختص بتعكس هذه المبادئ التوجيهي .4

وتنطبق هذه  ،يسعون للحصول على الحماية الدوليةممن أو احتجاز أي فرد آخر  –أساس الهجرة 

 إلى الحماية الدوليةالمبادئ على قدم المساواة على الالجئين واألشخاص الذين وجد أنهم في حاجة 

 م لالحتجاز بصفة استثنائية ألسباب تتعلق بالهجرة. آما تنطبق هذه المبادئفي حالة خضوعهوذلك 

حدد حالة األشخاص عديمي الجنسية الذين يلتمسون اللجوء بالرغم من أنها ال تغطي بشكل معلى  أيضًا

 )6(أو األشخاص الذي وجد أنهم ليسوا في حاجة للحماية الدولية  )5(غير طالبي اللجوءعديمي الجنسية 

المهاجرين اآلخرين بالرغم من أن الكثير من المعايير المفصلة أدناه قد تنطبق عليهم بعد إجراء  أو

التعديالت الالزمة، وهذا صحيح بصفة خاصة فيما يتعلق باألشخاص عديمي الجنسية غير الالجئين في 

المبادئ  لالحتجاز المتعسف، وال تغطي هذهكونون عرضة للمخاطر الكبيرة سياق الهجرة والذين ي

 التوجيهية الالجئين أو طالبي اللجوء المسجونين على ذمة قضايا جنائية. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

      

        

  االصطالحات

  االحتجاز             

الحرمان من الحرية أو الحبس  إلى ،التوجيهية سياق هذه المبادئ في ،"االحتجاز"تشير آلمة 

، بما في ذلك ،إلرادته الحرة المغادرة وفقًافي مكان مغلق مما ال يسمح معه لملتمس اللجوء في 

ومراآز  ،لالحتجاز خصيصًاتم بناءها السجون أو األماآن التي  ،ولكن ليس بصورة حصرية

 .مشابهة خرىُأالحبس المغلقة أو أي مرافق مراآز االستقبال أو 
 

وقد يكون  ،المتعاقدين من القطاع الخاص حتجاز بواسطة السلطات العامة أوقد يدار مكان اال

بمقتضى سلطة حتجزًا أو قد يكون الشخص م ،داري أو قضائيإ بمقتضى إجراٍء الحبس قانونيًا

الحد األقصى لألشكال المختلفة من ن االحتجاز أو الحبس المطلق هو إبدونها.  مشروعة أو

). وبالمثل تخضع القيود المفروضة على حرية التنقل 1الشكل رقم  أنظر( حرمان من الحريةال

ن التمييز بين الحرمان من الحرية (االحتجاز) والقيود إ) 7( في سياق الهجرة للمعايير الدولية

القيود أحد درجات أو ال درجة من"األقل شدة مثل تلك المفروضة على حرية  التنقل تعد 

وبينما ترآز هذه المبادئ التوجيهية  )8(" أو جوهريًا طبيعيًا الشديدة المفروضة وليست أمرًا

معايير  بصورة جزئية) فهي تعالج أيضا يالكلحبس على االحتجاز (أو ال ى نحو وثيقعل

 الحاالت التي تقل عن مستوى الحبس الكامل. 
 

يمكن أن يتم االحتجاز في مجموعة متنوعة من المواقع، بما في ذلك األراضي والحدود 

 )11(على القوارب ، و )10( جزرالوعلى   )9(في المطارات،  "  المناطق الدولية"البحرية، وفي 

رهن (المرء في منزله الخاص  الجئين المغلقة أو قد يتم احتجازفضال عن معسكرات ال

وبغض النظر عن االسم الذي  )12(أراضي الدولة قد يكون االحتجاز خارج و بمنزله)  حتجازاال

رم بالفعل من قد ُح ن السؤال الهام هو ما إذا آان ملتمس اللجوءإحتجاز، فااليطلق على مكان 

  أم ال.  للقانون الدولي وفقًا حريته وعما إذا آان هذا الحرمان مشروعًا

  

  

  

  )13() 1الشكل (  

  

5.

6.

7.

االحتجازالحرية تقييد الحريات



 

 

      

        

  

  بدائل االحتجاز  
ولكنه يستخدم في هذه المبادئ التوجيهية آمختصر  قانونيًا " مصطلحًابدائل االحتجازال يعد مصطلح "

يخضع تسمح لطالبي اللجوء بالبقاء في مجتمع  ات أو ممارساتريعات أو سياسأي تش إلىشارة لِإل

وبما أن  ،حريتهم في التنقلة ملتمسي اللجوء أو على حري من الشروط أو القيود على ًاددقوانين تضع عل

الحرية أو التنقل (والتي على  ُضَرْفمثل القيود التي ُت أخرى ض بدائل االحتجاز تنطوي على قيودبع

. اإلنسانا على أنها صورة من صور االحتجاز) فهي تخضع آذلك لمعايير حقوق يمكن تصنيف بعضه

 ).2الشكل  أنظر(

  

   طالب اللجوء 
األشخاص الذين يطالبون بالحصول على  إلى" في هذه المبادئ التوجيهية طالب اللجوءيشير مصطلح "

 )14( 1951 عام فاقية"الالجئ" والمنصوص عليه في اتـ بالتعريف الخاص ب وضع الالجئين عمًال

في  أخرىقليمية إ") أو أي نصوص 1951ين ("اتفاقية المتعلق بأوضاع الالجئو 1967وبروتوآول عام 

األشخاص اآلخرين الباحثين عن صور مختلفة من صور الحماية  وتنطبق آذلك على) 15( ،هذا الصدد

نظر مبادئ التوجيهية األشخاص الذين ُيوتغطي هذه ال )16(، الفرعيةأو  التكميليةمثل الحماية المؤقتة أو 

قبولهم أو الفحص المسبق أو  إمكانية إلىباإلضافة  وضع الالجئتحديد  إجراءاتمطالبهم في ضوء  إلى

مشابهة. آما تنطبق على األشخاص الذين يمارسون حقهم في الحصول على  أخرى إجراءاتأي 

  ية الدولية. المراجعة القضائية لطلباتهم من أجل الحصول على الحما

 

   الشخص عديم الجنسية 
ألي بالنسبة  مواطنًا تبر" ال يع الذيللقانون الدولي بأنه الشخص  يعرف " الشخص عديم الجنسية" طبقًا

 إلىجوء للار مصطلح شخص عديم الجنسية وطالب ويشي )17(دولة بمقتضى القوانين المطبقة بها". 

أو أي  )18(،1951الالجئ بمقتضى اتفاقية  صفةعلى  الشخص عديم الجنسية والذي يحاول الحصول

 من صور الحماية الدولية.  أخرىصورة 

 

  

  

8.

9.

10.



 

 

      

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  لالحتجاز المبادئ التوجيهية
الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئين
مفوضية األمم المتحدة 

 ئينلشئون الالج

  احترام الحق في التماس اللجوء وجوب  .)1المبدأ التوجيهي (

  حقوق الفرد في الحرية، واألمان وحرية التنقل هي حقوق مكفولة لطالبي اللجوء   .)2المبدأ التوجيهي (

  وبتصريح منه للقانون  يكون االحتجاز وفقًا  .)3هي (المبدأ التوجي

يكون أي قرار لالحتجاز مستندًا على تقييم الظروف الشخصية و ال يكون االحتجاز تعسفيًا  .)4المبدأ التوجيهي (
  لكل فرد وذلك وفقًا لما يلي: 

  )4.1( المبدأ التوجيهي

راًء يعد االحتجاز إج
استثنائيا وال يمكن تبريره 

  مشروعةأسباب ال بإ

 )4.2( المبدأ التوجيهي

فقط عندما  وء لالحتجازُجن الُلِكْمُي
يكون ضروريًا، ويكون معقوًال في 

جميع الظروف، ويكون مرتبطًا بمبرر 
  مشروع

 )4.3( المبدأ التوجيهي

دراسة بدائل ضرورة 
  االحتجاز

  تمييزيًا  يكون االحتجازال   .)5المبدأ التوجيهي (

  ينص القانون على المدة القصوى لالحتجاز ويجب أن ،تعسفًا ُدَعغير مسمى ُي ٍلَجَأاالحتجاز ِل  .)6(المبدأ التوجيهي 

  وجوب خضوع قرارات االحتجاز أو قرارات تمديده للحد األدنى من الضمانات اإلجرائية  .)7المبدأ التوجيهي (

  نسانية وآريمةإحتجاز كون ظروف االت  .)8المبدأ التوجيهي (

  توضع في االعتبار الظروف واالحتياجات الخاصة لكل فرد من طالبي اللجوء  .)9التوجيهي (المبدأ 

  للرقابة والتفتيش المستقلين يكون االحتجاز خاضعًا  .)10المبدأ التوجيهي (



 

 

      

        

  

  

  

 

 

من االضطهاد والتعرض النتهاآات حقوق  لدول أخرى حمايًة لكل شخص الحق في طلب اللجوء

غير  عد طلب اللجوء تصرفًاال ي. وبالتالي الخطيرة خرىالدولية أو األضرار األ اإلنسان

تتم تنص على أن طالبي اللجوء لن  1951ن اتفاقية عام إذلك ف إلىوباإلضافة  )19(،قانوني

 إلى شريطة أن يقوموا بتقديم  أنفسهم ،قامتهم بصورة غير مشروعةإمعاقبتهم لدخولهم البالد أو 

ما  وآثيرًا )20(. اقامتهم بالبالد أو غير المشروعدخولهم لوجيه  تقديم سبب دون تأخير و السلطات

 وذلك عنددون ترخيص مسبق ما  منطقة إلى أو الدخول إلىللوصول  طالبي اللجوء يضطر

وبالتالي فان وضع ملتمس اللجوء قد يختلف بصورة جوهرية عن  اللجوء، التماس حق ممارستهم

 جراءاتإلتوفيًا لأن يكون مسوضع المهاجر العادي من حيث أنه ال يكون في حالة تسمح له 

الحصول على الوثائق  ،على سبيل المثال ،اللجوء يوقد ال يستطيع طالب ،الرسمية لدخول بلد ما

على وجه السرعة. آل  الضرورية قبل سفرهم بسبب خوفهم من االضطهاد و/ أو بسبب مغادرتهم

يجب  ،مأساويةاث حقيقة أن طالبي اللجوء آثيرا ما يتعرضون ألحد إلىباإلضافة  ،هذه العوامل

قامتهم إالبالد أو  همدخول بسببلتنقل  أن توضع في االعتبار لدى فرض القيود على حرية ا

 بصورة غير شرعية.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )1المبدأ التوجيهي (

احترام الحق في التماس 
 اللجوء

11.



 

 

      

        

  

  

  

  

  
  

والدولية على حقوق الفرد األساسية في  اإلقليمية األساسية اإلنسانتنص جميع قوانين حقوق 
على  ي أحد المكونات األساسية لألنظمة القانونية بناًءوه )22( وحرية التنقل )21( الحرية واألمان
"احتجاز ) بتناول قضية (ExCom الساميةالمفوضية  لبرامجقامت اللجنة التنفيذية  سيادة القانون.

بغض النظر  اإلنسانوتنطبق هذه الحقوق على جميع بني  )23( طالبي اللجوء" في عدة مناسبات
  .)24( آخر مرآز قانونيأي آانوا في لجوء أو أو طالبي ن ذا آانوا مهاجرين أو الجئيإعما 

 

اللجوء)  بشكل خاص على عدم معاقبة الالجئين و(طالبي 1951من اتفاقية عام ) 31( تنص المادة
قامتهم بها بصورة غير شرعية شريطة أن يقوموا بتقديم أنفسهم على إبسبب دخولهم البالد أو 

قامتهم بها بصورة غير إرر دخولهم البالد أو ما يب وجه السرعة للسلطات المختصة وتقديم
الء الالجئين وتنص آذلك على أن القيود المفروضة على التنقل لن يتم تطبيقها على هؤ  ،شرعية

وأن هذه القيود سوف يتم تطبيقها فقط حتى يتم تصحيح الضرورة فقط ال في إأو (طالبي اللجوء) 
 1951من اتفاقية عام  26آما تنص المادة ، )25( أخرى بدولة إقامةيحصلوا على أن أو  أوضاعهم

) 26( مكفولة لالجئين بصورة قانونيةهي حقوق  قامةعلى أن حرية التنقل وحرية اختيار مكان اإل

  )27(.هذه المادة االستفادة منبحكم هو أمر قانوني وجود طالبي اللجوء في منطقة ما  ُدَعوُي
 

وعدم التعرض للعقاب في حالة  ،الحق في التماس اللجوء –وبالنظر لهذه الحقوق مجتمعة وهي 
تعني أن  –وحق الفرد في الحرية واألمان وحرية التنقل  ،غير الشرعية به قامةدخول بلد ما أو اإل

احتجاز طالبي اللجوء يجب أن يكون المالذ األخير حين يكون منح الحرية للفرد هو القرار 
  الخاطئ.  

  

  

  

  

  

  

 )2المبدأ التوجيهي (

حقوق الفرد في الحرية، واألمان وحرية 
 نطبق أيضًا على طالبي اللجوءالتنقل ت

12.

13.

14. 



 

 

      

        

  

  

  

  

  

 وجب القانون الوطني وبتصريح منه.يكون االحتجاز أو الحرمان من الحرية بميجب أن 
أي عملية احتجاز لألفراد وحرمانهم من حرياتهم بما ال يتوافق مع القانون حيث أن  )28(

نه إمحلية والدولية. وفي نفس الوقت فغير قانونية بالنسبة للقوانين العملية الوطني تكون 

فإنها  ،بصورة رئيسية مدى شرعية االحتجازالوطنية تحدد  بالرغم من أن التشريعات

وعلى وجه  )29( ،تقييم مبررات الحرمان من الحرية""ليست دائما العامل الحاسم في 

وهو الهدف الكامن وراء منع أال وضعه في االعتبار أن يتم يجب  هناك عامل ،الخصوص

  )30(تعسفية. الصورة مثل هذه الاألشخاص من حريتهم ب
 

من بين أمور  ،وهذا يتطلب ،نيةيجب أن تتوافق قوانين االحتجاز مع مبدأ القناعة القانو

، آما يجب )31( ثاره القانونية متوقعة ويمكن التكهن بها.آو معروفًا أن يكون القانون ،أخرى

 ن، آما أ)32(ذات أثر رجعي. لقوانين التي تسمح باالحتجاز اكون تأال  ،على سبيل المثال

 اليقينيتوافق مع متطلبات ال بد أن الواضح ألسس االحتجاز في التشريعات الوطنية  التحديد

  )33(. القانوني
 

مثل عدم تحديد  نون للحماية من االحتجاز التعسفين عدم آفاية الضمانات الواردة بالقاإ

هي أمور يمكن  ،وسيلة انتصاف فعالة للطعن عليهعدم وجود أو  ،المدة القصوى  لالحتجاز

 )34(التشكيك في مدى الصالحية القانونية ألي قرار احتجاز. ن تؤدي إلى أ

  

  

  

  

  

 )3المبدأ التوجيهي (

للقانون  يكون االحتجاز وفقًا
  بتصريح منهو

15. 

16. 

17. 



 

 

      

        

  

  

  

  

  

 آما أن حق الشخص في الحرية ،في سياق الهجرة في حد ذاته حتجازالقانون الدولي اال ُمِرَجال ُي

 موضوعية ضد االحتجاز إجراءاتن القانون الدولي ينص على إف ،ومع ذلك )35( .مطلقًا ليس حقًا

وآذلك ضد االحتجاز المتعسف..  يمكن تفسير  )3 رقم التوجيهي المبدأ أنظر(غير القانوني 

 ،ولكن أيضا عدم مالءمتهال يتضمن "عدم المشروعية" فقط  "التعسف" بصورة عامة على أنه

يجب أن يكون  ،التعسفحدوث  من للوقايةو )36( الة وللقدرة على التنبؤ باألحداثوافتقاره للعد

مع أن يكون متناسبًا في جميع أحواله و وأن يكون معقوًال ،في الحاالت الفردية از ضروريًااالحتج

في  فشلال نإف ،ذلك إلىباإلضافة  )37() 4.2و  4.1 المبادئ التوجيهية أنظر(  المشروعةاألسباب 

ز االحتجا إلى في االعتبار تؤدي أيضااألساليب غير القسرية أو  وضع األساليب األقل تدخًال

 ).3.4التعسفي. (المبدأ التوجيهي 

ومن الحقوق األساسية أن تستند قرارات االحتجاز على تقييم فردي ومفصل لألسباب التي 

ن أدوات الفحص أو التقييم المناسبة يمكن أن تدعم إ. مشروعةعلى خلفية  تستدعي االحتجاز بناًء

ظروف الخاصة أو االحتياجات ال إلىويجب عليهم أن ينظروا  ،صانعي القرار في هذا الصدد

ترشد بها مثل ن العوامل التي تسإ) 9للجوء (أنظر المبدأ التوجيهي لمجموعات محددة من طالبي ا

 إليهوالمقصد الذي يعتزمون الوصول  ،مرحلة عملية اللجوءتشمل آل من  نأهذه القرارات يمكن 

الفرار  وخطراضي وشخصياتهم والروابط العائلية و/أو المجتمعية ومدى التزام سلوآهم في الم

 .االلتزام إلىللحاجة  وتفهمهمهم استعداد والتعبير عن

ن المستوى ومدى مالئمة إف ،و الملحق أ) 4.3 دئ التوجيهيةفيما يتعلق ببدائل االحتجاز (المبا

ن مدى توافق إروف الفرد مع أي مخاطر مجتمعية. توازن ظ إلىالمكانة في المجتمع تحتاج 

من أي عملية تقييم بما في  االمجتمع المناسب يجب أن يكون جزًء/ أسرتها مع  الشخص وأسرته

ويعد االحتجاز اإللزامي أو التلقائي  ،ها ومدى توافرهايلإلتي يحتاجون ذلك مستوى الخدمات ا

   )38( كل حالة على حدة.لضروريًا واالحتجاز آون تعسفيا ألنه غير مبني على دراسة إجراًء 

  

 )4المبدأ التوجيهي (

ال يكون االحتجاز تعسفيًا، ويكون قرار االحتجاز 
 مستندًا إلى تقييم الظروف الخاصة لكل فرد

18. 

19. 

20. 



 

 

      

        

  

  

  

  

  

وفي حالة عدم وجود  ع،مشرومبرر تم اللجوء استثنائيًا لحالة االحتجاز في حالة وجود ي. 21

الفرد ألراضي الدولة  السبب هو دخول آان، حتى لو تعسفيًااالحتجاز يعتبر مبرر لذلك 

 في واضحةبصورة  حدد مبررات االحتجازأن ُت يجبآما  )39( .غير قانونيةبطريقة 

، طالبي اللجوء احتجاز وفي سياق )40( )3المبدأ التوجيهي  أنظر( أو اللوائحو/  لتشريعاتا

 والتي عادة ما تكون، حاالت بعينها قد تكون ضرورية في مبررات لالحتجازتوجد ثالثة 

 .األمن القومي العامة أو الصحةو وهي النظام العام الدولي للقانون وفقًا

 لحماية النظام العام 1.1.4

  ت احتماالت عدم التعاونلمنع الفرار و/أو في حاال

أو أن  أن يهرب من المرجح طالبي اللجوءأحد  لالعتقاد بأن قوية إذا آانت هناك أسباب   .22

 الفرديةهذه الحالة  في يكون االحتجاز ضروريا، قد التعاون مع السلطات بصورة ما  رفضي
، هذا االحتجاز مدى ضرورةالتقييم الشامل ل في ويمكن أن تشمل عوامل تحقيق التوازن )41(

 الماضي أو، وااللتزام في عدم التعاون أو التعاون من تاريخ الفرد الماضي على سبيل المثال،

الدعم  أو شبكات ة أو المجتمعيةيالروابط األسرو الكفالة، أو اإلفراج لشروط عدم االلتزام

اسية لطلب األسباب األس حول تقديم معلومات في/ أو رفض، والرغبة بلد اللجوء في خرىاأل

آما أنه يجب  )42( .أن يكون طلب اللجوء غير مبرر أو فاسد بشكل واضح اللجوء أو في حالة 

النوايا الحسنة  يذو عدم خضوع األشخاص لضمان فحص المناسبينالوأساليب التقييم توافر 

  )43( بهذه الطريقة. لالحتجاز ظلمًا من طالبي اللجوء

  

  

 )1.4المبدأ التوجيهي (

راًء استثنائيا وال يمكن الحتجاز إجتبر ايع
 مشروعةال بأسباب إتبريره 



 

 

      

        

 بشكل واضح الفاسدة أو مزاعم غير المؤآدةال المعجلة ضد جراءاتفيما يختص باإل
  

 مزاعم غير المؤآدةال لحاالتالمعجلة  جراءاتباإل المرتبط القانون حاالت االحتجاز أن ينظم يجب  .23

 الموازنة بينعلى أن يتناسب االحتجاز مع االعتبارات المطلوبة، آما يجب بشكل واضح  الفاسدة أو

التي  الحاالت على المعجلة جراءاتباإلعلق احتجاز فيما يت أيبيق ويجب تط )44( المصالح المختلفة.

يحق للمحتجزين و )45(" بوضوح الفاسدة" أو  "مزاعم غير المؤآدةال "من  أنها تم تحديدها على

 .في هذه المبادئ التوجيهية ةَنَيَبالُم الحماية الحصول على
  

  األمني التدقيقللتدقيق األولي للهوية و/أو 
  

التي تكون تم السماح باالحتجاز لفترات قصيرة للقيام بالتدقيق األمني وتدقيق الهوية في الحاالت . قد ي24

   ) 46( .مخاطر أمنية وجود دالئل على نزاع بشأنها أووجود  أو غير محددة الهوية فيها

 أو ةالهويستخراج الجهود التي تبذل ال تفقط طالما آان االحتجاز يستمر نفسه، يجب أنسياق وفي ال

 أنظرمنصوص عليه في القانون (آما هو  زمنية صارمةضمن حدود و بالتدقيق األمني معقولة للقيام

  .أدناه)

  
لدخول بلد أسباب مبررة  في آثير من األحيان أن لدى طالبي اللجوء وإذ تضع السلطات في اعتبارها. 25

المهم ، فمن هويةال وثائق من دون السفر بما في ذلك )47( ما أو التنقل فيه بصورة غير مشروعة

 وثائق الهوية ونوعية عدد بشأن مطالب غير واقعية ال تفرض الخاصة بالهجرة األحكام التأآد من أن

الهوية يمكن  وثائق حالة عدم وجود فيو ،برازها بشكل معقولإوالتي يتوقع منهم  لطالبي اللجوء

 يفسر عدم القدرة على ال ينبغي أن آما أنه أي معلومات أخرى متوافرة،  الهوية من خاللتحديد 

بشكل  تقييم الحالة األمنية إلىأن تؤدي  أو في التعاون، عدم رغبة على أنهبصورة آلية  براز الوثائقإ

ذلك ألنهم ال بدون وأنهم قد وصلوا فقط بسبب  ال يجب احتجاز طالبي اللجوءي، وبناًء عليه سلب

ما إذا  تقييم إلىيحتاج األمر  من ذلك، بدًالو لي،يستطيعون الحصول على الوثائق في بلدهم األص

في  أووثائقه  إلتالف سبب واضح أو معه وثائقعدم وجود لمقبول  تفسير ملتمس اللجوءلدى  آان

 هو أو هي أو ما إذا آان، السلطاتتضليل لديه / لديها النية ل آان، وسواء ثائق مزورةحالة حيازته لو

  .من الهويةعملية التحقق  التعاون مع يرفض

  

  



 

 

      

        

  

حيث ، تحقيق الهوية بسببعندما يكون االحتجاز منية صارمة على االحتجاز يجب فرض حدود ز. 26

الحتجاز ألجل غير مسمى أو من الممكن أن يكون سببًا رئيسيًا وأن يؤدي إلى اأن عدم وجود الوثائق 

 لفترات طويلة.

فهي تمثل عملية تقييم معقدة وخاصة  ،مامن هوية شخص  .في حين أن الجنسية عادة ما تكون جزءًا27

  .)48(السليمة.  جراءاتفيما يتعلق بطالبي اللجوء عديمي الجنسية، وينبغي االطالع به  باإل
  

القيام بعملية التسجيل في سياق المقابالت األولية في حالة عدم احتجاز الشخص ألنه ال ال يمكن و

  ية الدولية.يمكن تحديد األسس التي يستند عليها طلب الحما

محدودة، وذلك في سياق المقابلة األولية لغرض تسجيل أولية ويجوز احتجاز طالب اللجوء لفترة . 28

نه يمكن تبرير مثل هذا االحتجاز فقط في حالة إومع ذلك، ف )49( بررات مطالبتهم بالحماية الدوليةم

لب اللجوء في حالة عدم عدم التمكن من الحصول على المعلومات التي تتعلق بعناصر ومبررات ط

على سبيل  ،وجود االحتجاز، وقد ينطوي ذلك على الحصول على الوقائع األساسية من طالب اللجوء

األسس  آاملالفصل في  إلىلكنها لن تمتد عادة  ،االستفسار عن أسباب طلب اللجوء ،المثال

 - بي اللجوء هو المالذ األخير أن احتجاز طال -ستثناء من المبدأ العام االوهذا  مطالبة.الموضوعية لل

وضع التقرير بشكل آامل، أو لفترة  إجراءاتال يمكن استخدامه لتبرير االحتجاز طيلة فترة القيام ب

  غير محدودة من الزمن.
  

  لحماية الصحة العامة 2.1.4

 فترة منمشروعا ل قد يكون أساسًا طالبي اللجوء من األفراد على الفحوصات الطبيةب ان القيام.29

 في حالة آإجراء وقائي من ذلك، بدًال، أو آل حالة على حدة في وجود ما يبرره، شريطة االحتجاز

 في سياق من هذا القبيل الفحوصات الطبية إجراءوقد يتم ، األوبئةفي حالة  أو معينة أمراض معدية

 قيودفرض  أولالحتجاز  آما أن أي تمديد .ممكن بعد ذلك أو في أقرب وقت البالد الهجرة عند دخول

والتي أذن بها  العالج على مبررات أغراض بناًء فقط يحدث على هذا األساس على حرية التنقل

تم االنتهاء ي حتىمثل هذه الظروف  في وبالتالي يمكن احتجاز الشخص األفراد من األطباء المؤهلين

والمستشفيات  لصحيةالعيادات امثل  المناسبة في المرافق ويجب أن يتم االحتجازط، فقالعالج  من

الطاقم  يستطيع أفرادو الحدود. المطارات أو علىلذلك في  تي تم انشاؤها خصيصًالاالمراآز الطبية و

 بعد ألسباب صحية الحبساصدار قرارات تمديد  الخاضع لإلشراف القضائيو الطبي المؤهل فقط

  .طبية األوليةالجراء الفحوصات إ



 

 

      

        

  لحماية األمن القومي 3.1.4

على الرغم من و )50( نها القومييمثل تهديدا ألمألنه احتجاز شخصا بعينه  إلىتحتاج الحكومات . قد 30

ن التدابير إف ،بشكل أساسيمن مهام الحكومة لألمن القومي يكون  يشكل تهديدًااألمر الذي  أن تحديد

 ،وبصفة خاصة يجب أن تلتزم مع المعايير في هذه المبادئ التوجيهية، المتخذة (من قبيل االحتجاز)

 يغير تمييزي ويخضع لإلشراف القضائالتهديد وحجم ومتناسبا مع  االحتجاز ضروريًايكون أن 
)51(.  

  االحتجاز تبرر المقاصد التي ال 4.1.4
 

 أدناه بعض األمثلة وترد )52( يعد  تعسفيًا لسبب مشروعيتخذ الذي لم  ن االحتجازإ.  31
 

  طالبي اللجوءل آرادع أو/و غير المشروعالدخول  آعقاب على االحتجاز       

غير يعد  ملتمس للجوء أن الشخص لمجردن االحتجاز إ، ف2و1 المبادئ التوجيهية وآما ورد في . 32

 مما ،اللجوء طالبي إقامة أو لدخول البالد بصورة غير مشروعة )53( بموجب القانون الدولي قانوني

 حتجازاالن إحريتهم في التنقل.  مجرد تقييد أوشخاص األ في احتجاز تلقائية سلطة الدولة ال يعطي

وا شرع األشخاص الذين لردع أو في المستقبلطلبهم للجوء  طالبي اللجوء من أجل ردع يفرض الذي

 .المعايير الدوليةال تتوافق مع  إجراءاتآلها وهي  ،اللجوء هم فية بالحصول على حقمطالبفي ال

 ًاجنائي إجراًء أو عقابا -على سبيل المثال-  بوصفهألشخاص ا احتجاز، ال يسمح بوعالوة على ذلك

آونها  وبصرف النظر عن )54( في البالد غير القانوني أو التواجد جراء الدخول تأديبية وعقوبة

مما  حد العقاب الجماعي إلى أيضا تصل، قد 1951اتفاقية عام  من 31عقوبة بمقتضى المادة  تشكل

  . )55( اإلنسانحقوق ي لللقانون الدول يشكل انتهاآًا

  طردهمالقيام بألغراض  اللجوء احتجاز طالبي        
  

 ألغراضاللجوء  إجراءاتطالبي اللجوء أثناء القيام ب احتجاز غير القانوني، فإنه من . وآقاعدة عامة33 

احتجاز ان  .مطالبتهم نهائي بشأن اتخاذ قرار حيث أنهم قد ال يكونوا موجودين حتى يتم القيام بطردهم

 ومع ذلك، )56( رفضهو دراسة طلب اللجوء فقط بعد أن يحدث يمكن بهدف القيام بطردهم اللجوء طالبي

طلب  قدم أو للحكم قدم استئنافًا بعينه قدأحد طالبي اللجوء  أن تدعو لالعتقاد إذا آانت هناك أسباب

بعاده/ إ إلىيؤدي  من شأنه أن الذي الترحيل أو قرار الطردعملية  إفشال تأخير أو من أجلفقط  اللجوء

قضية على آل  في ومتناسبًا ضروريًا أن يكون لما وفقًا  -احتجازهم النظر فيفيجوز للسلطات بعادها، إ

  .المطالباتتقييم هم أثناء هروب للحيلولة دون  - حدة
  



 

 

      

        

  

  

  

  

في بداية األمر  آل حالة على حدة في االحتجاز وتناسب معقوليةمدى و ضرورة. يجب أن يتم تقييم 34

ضوء  في الفرد احتجاز إلىحاجة ال يمكن تقييمو ،)6المبدأ التوجيهي  أنظر( مع مرور الوقتوآذلك 

االحتجاز على وجه  ذلك مدى معقوليةوآذلك ) 4.1 المبدأ التوجيهي أنظر( االحتجاز من الهدف

 حالة في اعتبارات أواحتياجات خاصة ي أل تقييمًا تتطلب، وهذه األخيرة جميع الظروف العموم في

أهمية  بين هناك توازن أن يكون للتناسب يتطلب المبدأ العامو ،)9 المبدأ التوجيهي أنظر( الفرد

للحد وبين أهداف السياسة العامة  التنقلاألمان على شخصه، وحرية الحرية و حق الفرد في احترام

هو  ما تتجاوز إجراءاتأية اتخاذ  السلطات عدم يجب علىآما  )57(وق. الحق إنكار هذه أو من

تتطلب  الضرورة والتناسب اختباراتن إ، آل حالة على حدة فيهدف المطلوب لتحقيق ال ضروري

 التي آان يمكن بدائل لالحتجاز) (أي،  أقل تقييدًا أو قسرية تدابير ما إذا آانت هناك تقييم من مزيدًا

المبادئ  أنظر( حالة فردية في الةتكون فعالتي من شأنها أن و الشخص المعني تطبيقها على

 أ). والمرفق 4.3التوجيهية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )2.4المبدأ التوجيهي (

يكون ضروريًا، ويكون معقوًال في فقط عندما  وء لالحتجازُجن الُلِكْمُي
  جميع الظروف، ويكون مرتبطًا بمبرر قانوني



 

 

      

        

  

  

  

  

أو /الحتجاز من متطلبات تقديم التقارير لرقابة المجتمعات المحلية المنظمة وا. يعد النظر في بدائل 35

ضرورة من إجراء تقييم شامل لمدى معقولية و آما تشكل جزءًا )الملحق أ أنظربرامج إدارة الحاالت (

وتؤآد مثل هذه االعتبارات على أن احتجاز طالبي  ).4.2المبدأ التوجيهي  أنظروتناسب االحتجاز (

ثبات أنه قد تم اتخاذ القرار إآما يجب  ،جراءاتاللجوء يجب أن يكون هو المالذ األخير وليس أول اإل

ّ أو قهرية لتحقيق هذه  في ضوء الظروف الخاصة بملتمس اللجوء ولم تكن توجد أي أساليب ُعْدواِنية

نه ينبغي القيام بالنظر في اعتبارات مدى توافر وفعالية ومالءمة بدائل إوبالتالي ف )58(المقاصد

  )59( .آل حالة على حدة  االحتجاز في
  

 من أجل تجنب القوانين واألنظمة أن تحكمها إلىاالحتجاز  مثل أيضًا تحتاج بدائل االحتجاز  .36   

التنظيم  إلى اليقين القانونيمبدأ ويدعو  )60( حرية التنقل بصورة متعسفة. الحرية أو القيود على فرض

 البدائل وتفسير تحديد األنظمة القانونيةعلى  ينبغي آما ،)3المبدأ التوجيهي  أنظر(هذه البدائل السليم ل

 مسؤولة عن تطبيقهالاالسلطة (السلطات)  عن فضًال استخدامها،، والمعايير التي تحكم المتعددة المتاحة

  )61( .إنفاذها و
  

تخضع لمعايير ولكنها  اإلنسان حقوق على طالبي اللجوء حرية التي تقيد تؤثر بدائل االحتجاز .  وقد37

آما أن  ،)62( للحاالت الفردية  من جانب هيئة مستقلة االستعراض الدوري، بما في ذلك اإلنسانحقوق 

سبل االنتصاف وآذلك فعالة لتقديم الشكاوى  آليات إلىالوصول  ىإلفي حاجة  الخاضعين للبدائل األفراد

من الناحية العملية  متاحة بدائل االحتجاز ويجب أن تكون )63( الحسب مقتضى الح، في الوقت المناسب

  على الورق. وليست مجرد حبرًا
  

ينبغي أن تصبح  ن تستخدم آصور بديلة لالحتجاز، آما الأنبغي لبدائل االحتجاز بصفة خاصة ال ي .38

وعالوة على ذلك، ال ينبغي أن تصبح بدائل لترتيبات االستقبال ، بدائل االحتجاز بدائل إلطالق السراح

  )64(. العادية المفتوحة التي ال تنطوي على قيود على حرية تنقل طالبي اللجوء

  

  

 )4.3المبدأ التوجيهي (

 بدائل االحتجاز ر فيالنظمن الضروري 



 

 

      

        

  

االهتمام إيالء و لتدخل األدنىا مبدأ ،بدائل لالحتجاز في مجال تصميم الدول تالحظ .  ومن المهم أن39     

أو  وآبار السن  الحوامل األطفال والنساء المعينة مثل المستضعفةالخاصة للمجموعات  لحالةباالوثيق 

  . )65( )9 رقم المبدأ التوجيهي أنظر( فسية.ذوي اإلعاقة أو ممن يعانون من الصدمات الن األشخاص

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  66) 2الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

اإلقامة المحددة  الحرية
وضع العالمات 
 اإللكترونية

تسجيل و/أو 
 إيداع الوثائق

تعهد / آفالة

إطالق السراح / 
 اإلشراف المجتمعي

شروط تقديم 
التقارير

 االحتجاز

االحتجاز 
 المنزلي



 

 

      

        

  

و/  بما في ذلك التسجيل للفرد، على الظروف الخاصةاعتمادا  صورا مختلفة تتخذ بدائل االحتجاز د. وق40  

وإطالق السراح  ،التقارير شروط، وتقديم الضامن  /الكفالة وتعهدات االلتزام/ تسليم الوثائق / اإليداع أو

بعض لشرح ( بالمنزل قامةتحديد اإل أو المراقبة اإللكترونيةو المحددة قامةواإل واالشراف المجتمعي

 أو على حرية التنقل أآثر أو أقل قيود تنطوي بعض هذه البدائل علىوقد  ،الملحق أ) أنظر البدائل، هذه

يعتبر فيه وفي الوقت الذي  ،)2الشكل  أنظر( في هذا الصدد ليست على قدم المساواةوهي ، الحرية

بالنسبة ، وخاصة الممارسات الجيدةغيرها من و ثةالتقنيات الحدي واستخدام الهاتفعبر  تقديم التقارير

 تعتبر خرىاأل  المراقبة اإللكترونية ن بعض أنماطإف )67( التنقل الذين يعانون من صعوبات في لألفراد

 الجنائية التي وصمة العار - ألسباب ليس أقلها - الكاحل أو ساور التي توضع في الرسغاأل مثل  -قاسية

 .قدر المستطاع اينبغي تجنبه ولذلك )68( استخدامهاب ترتبط

  ومنها: طالبي اللجوء لدى االحتجاز تكون أآثر فعالية بدائل أن إلى يشير مصطلح "أفضل الممارسات"   41
  

  طلب اللجوء إجراءاتأن يعاملوا معاملة إنسانية وآريمة وباحترام خالل جميع ،  

 ببدائل االحتجاز تعلقة جباتهم المحقوقهم ووابوضوح ودقة في مرحلة مبكرة ب أن يتم إبالغهم

  ،نتائج المترتبة على عدم االلتزاموآذلك ال

  طلب اللجوء إجراءاتالحصول على المشورة القانونية خالل  إمكانيةتوفير،  

 أو الحصول على وسائل خرىتقديم الدعم المادي الكافي والسكن مع توفير ظروف االستقبال األ ،

  ،حق في العمل)بما في ذلك ال( االآتفاء الذاتي

 الخاصة  اللجوءات وما يتعلق بمطالب الفردية إدارة القضايا خدمات أن يتمكنوا من االستفادة من

  )69((آما هو موضح في الملحق أ) ،بهم

  
 الوثائق هي من أجل ضمان أن طالبي اللجوءهو مدى توفر  حتجازاللالبديلة ن أبرز ما يميز البرامج إ  42

آما أن الوثائق تمثل أيضا ، في المجتمع قامةيهم أدلة قانونية على حقهم في اإللد) أفراد أسرهم(وجميع 

والحصول على ، قامةاستئجار أماآن اإل إمكانيةتيسر لهم آما يمكن أن  االحتجاز ضمانة ضد (إعادة)

ويمكن االطالع على  )70(، حسب االقتضاء. خرىأو الخدمات األو/الرعاية الصحية، والتعليم العمل و

في  خرىاألالتكميلية  جراءاتاألنواع المختلفة من بدائل االحتجاز واإلالخاصة بمزيد من المعلومات ال

   .(أ) الملحق

  

  

  



 

 

      

        

  

  

  

أو  العرق أو اللون على أساس الشخص على حرآة فرض قيود االحتجاز أو الدولي يحظر القانون.  43

االجتماعي أو  أو األصل القومي أو  يالسياسي أو غير السياس أو الدين أو الرأي الجنس أو اللغة

 عندما ينطبق حتى وهذا )71(. أو الالجئين حالة طالبي اللجوء، مثل أو أي وضع آخر الميالد الثروة أو

التمييز تهامات عرضة ال الدولة أيضا وقد تكون )72(ئ. حاالت حدوث الطوار في التقييديتم فرض 

ويحق للفرد  )73( ".جنسية معينة" إلىينتمون  أشخاص على االحتجاز تفرض إذا آانت العنصري

إثبات  إلىالتمييزية وسوف تحتاج الدولة  آحد أدنى بناء على هذه األسباب هاحتجازالطعن في قانونية 

في  غير المواطنين أو بين، المواطنين وغير المواطنين للتمييز بين موضوعية وأسس معقولة أن هناك

 )74( .هذا الصدد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) 5المبدأ التوجيهي (

  ال يكون االحتجاز تمييزياأيجب 



 

 

      

        

  

  

  

بكل أمر من  فيما يتعلق التناسب نطبق اختباري ،)4.2( آما هو موضح في المبدأ التوجيهي. 44

مدة االحتجاز قد طول ن آما إ ،ن وجدإتمديد أمر االحتجاز  وآذلك ،أمور االحتجاز األولى

. تعسفيًا، وبالتالي يكون على خالف ذلك غير متناسب الحتجاز قانوني إصدار قرار إلىتؤدي 

حقوق القانون الدولي لفيما يتعلق ب ًاتعسفيعد  ،بسبب الهجرة ألجل غير مسمى االحتجازن إ

   )75(. اإلنسان

لم تعد مبررات ، وحيث من الالزمفترة أطول ل رهن االحتجاز يظل طالبي اللجوء ال ينبغي أن. 45

  )76( .)4.1 المبدأ التوجيهي( على الفور طالب اللجوء وينبغي اإلفراج عن ،ذلك قائمة

 للوقاية منوذلك التشريعات الوطنية  االحتجاز فيفترات لدود القصوى الحيجب تعيين   46

 يمتد االحتجاز يمكن أناالحتجاز  لفتراتالقصوى  ودالحدوضع وفي حالة عدم  ،التعسف

عديمي الجنسية من وخاصة بالنسبة ل، أجل غير مسمى إلى وفي بعض الحاالت لفترات طويلة،

اإلفراج  عن طريق طلب القصوى االحتجاز التحايل على فتراتال يجب و) 77( ء.طالبي اللجو

  .لنفس األسباب بعد ذلك بوقت قصير  هماحتجاز ليتم إعادة  فقط طالبي اللجوء عن

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) 6المبدأ التوجيهي (

 ويجب أن ،تعسفًا ُدَعغير مسمى ُي ٍلَجَأاالحتجاز ِل
 القصوى لالحتجاز ينص القانون على المدة



 

 

      

        

  

  

  

التالية في حالة مواجهة  الدنيا جراءاتاإل ضمانات الحد األدنى من لطالبي اللجوءيحق   .47

  :أثناء االحتجاز، وآذلك ازحتجاال احتمال

وحقوقهم ) 78(أن يتم إخطار طالبي اللجوء في وقت القبض عليهم أو احتجازهم بأسباب احتجازهم :أوًال

  .)79(، وباللغة التي يفهمونها إعادة النظر إجراءاتفيما يتعلق بالنظام، بما في ذلك 

آما ينبغي توفير     ، ر قانونيهم في االستعانة بمستشاطالع المحتجزين على حقوقايجب   ثانيا:

وينبغي أن  )80( ،اطني الدولة في الحاالت المشابهةالمساعدة القانونية المجانية التي تتوفر لمو

ساعدة المحتجزين على فهم أو االحتجاز لم حتجازتكون متاحة في أقرب وقت ممكن بعد اال

بي اللجوء لمبدأ السرية بين ويجب أن تخضع االتصاالت بين المستشار القانوني وطال ،حقوقهم

 إلىموآليهم، و إلىتمكينهم من الوصول  إلىآما يحتاج المحامون  ،الموآلالمحامي و

السجالت /الوثائق التي يحتفظ بها موآليهم، وأن يتمكنوا من مقابلة موآليهم في أماآن خاصة 

  آمنة تفي بهذا الغرض. 

مستقلة للنظر في قرار  أخرىقضائية أو أي سلطة  أمام سلطة المحتجز فورًا َلُثْميجب أن َي ثالثا:

ومثالية على أن  تلقائيةاالحتجاز. آما ينبغي أن يكون النظر في أحكام االحتجاز بصورة 

ساعة بعد القاء القبض على طالبي اللجوء. ويجب أن تكون الهيئة  48 – 24يصدر في خالل 

مت باالحتجاز وأن تمتلك القدرة على التي قا ىفي الحكم مستقلة عن السلطة األولالتي تنظر 

  )81( .شروط اإلفراجمن اصدار أمر االفراج أو تغيير أي 

األولي يجب مراجعته بصورة دورية منتظمة لتحديد مدى  حتجازعادة النظر في االإبعد  رابعا:

ضرورة استمرار االحتجاز أمام محكمة أو هيئة مستقلة تكون في المكان الذي يوجد به طالب 

الممارسات الجيدة  وتشير ، لحق في الحضورلها ممثل قانوني يكون له ا /وء وأن يتوفر لهاللج

أنه بعد تأآيد حكم قضائي أولي بالحق في االحتجاز سيتم مراجعته آل سبعة أيام حتى  إلى

المدة القصوى التي  إلىحتى يتم الوصول  هريًاتتم مراجعته شنهاية شهر واحد وبعد ذلك 

  .حددها القانون

 ) 7المبدأ التوجيهي (

وجوب خضوع قرارات اإلحتجاز أو قرارات تمديده للحد 
 األدنى من الضمانات اإلجرائية



 

 

      

        

في الطعن في  ْزَجَتْحالُمينبغي احترام حق ) ) و(رابعًابغض النظر عن التعليقات (ثالثًا خامسا:

  )82(أو عن طريق من يمثله.  إما شخصيًا ،مشروعية االحتجاز أمام محكمة قانونية في أي وقت

في  آما تم تسليط الضوء ،حتجاز على عاتق السلطات المعنيةمشروعية اال ثباتإوتقع مسئولية 

لالحتجاز في هذه  قانونيًا يتعين على السلطات أن تثبت أن هناك أساسًاو، )4( المبدأ التوجيهي

ومبدأ  الَعْدِل واِإلْنصاف لمبادئ الضرورة و وأن هناك أسبابا تبرر االحتجاز وفقًا ،الحالة

آل حالة  أقل تدخال وقد تم النظر فيها لتحقيق نفس األهداف في خرىالتناسب، وأن الوسائل األ

  على حدة.

 يجب أال، آما اللجوء إجراءاتاالستفادة من من  األشخاص المحتجزينتمكن أن ييجب : سادسا

 محاولة الحصول على حق اللجوء مواصلة طالب اللجوء إمكانية االحتجاز عائقا أمام يشكل
 ْرُطاُألك ، بما في ذلواقعية وفعالة يجب أن تكون اللجوء إجراءاتاالستفادة من آما أن  )83(

و ينبغي لمحتجزين لالتي يتم توفيرها المناسبة  قامةوأماآن اإلمواد توفير الخاصة بالزمنية 

يتم  أن ومن المهم أيضًا )84( ة،واللغويالحصول على المساعدة القانونية  إمكانيةآذلك توفير 

 .اللجوء مليةوع حقوقهم الدقيقة بشأن بالمعلومات القانونيةالمحتجزين  طالبي اللجوء ويدزت

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئيناالتصال ب إمكانيةيجب أن تتاح للمحتجزين   سابعا:
 هيئات  إلىمكانيات الوصول إتوفير  آما ينبغي ،المفوضية قبلوأن يتم االتصال بهم من  )85(

مكاتب تقديم في ذلك  ، بماخرىالوآاالت األ أو لالجئين الوطنية المتاحة الهيئات ، مثلأخرى

ل. حسب مقتضى الحا، أو المنظمات غير الحكومية اإلنسانولجان حقوق  الشكاوى

 لجعل توفير الوسائلآما ينبغي  على انفراد هؤالء الممثلين التواصل مع الحق في وللمحتجزين

 أمرًا ممكنًا. ت مثل هذ االتصاال

الخاصة  فيما يتعلق بالمعلومات العامة اناتالبيوحماية  يجب احترام مبادئ حماية السرية  ثامنا:

  .الصحية بما في ذلك المسائل ملتمس اللجوءب

تسمح األميين من طالبي اللجوء في أسرع وقت ممكن وذلك مع توفير آليات  وينبغي تحديد: تاسعا

أو  الزوارلقاء أو  أو طبيب محام لقاء مثل طلبات" طلباتهم" بتقديم من طالبي اللجوء لألميين

  ) 86( .يتقديم الشكاول

 

  



 

 

      

        

  

  

  

   وهي آالتالي: االحتجاز الدنيا  لهم توفر شروط في حالة احتجاز أي من طالبي اللجوء يحق. 48
 

االحتجاز أما  ،حتجازمخصصة لال آأماآن رسميا في األماآن المعترف بها فقط قانونيًا االحتجاز يكون أوال:

  )87( .بغير مناساحتجازًا فيعتبر  زنازين الشرطة في

  )88(. للمعايير الدولية فقًابكرامة و طالبو اللجوء ينبغي أن يعامل ثانيا:

 وينبغي تجنب )89( ذات طابع عقابيسباب تتعلق بالهجرة أل اللجوء احتجاز طالبي ال يكونأ ينبغي ثالثا:

وإذا تم  ،معتقالتأو  آسجونالتي تم تصميمها أو استخدامها المرافق و والمعتقالتالسجون  استخدام

آما أن المعايير  )90( عموم السجناء. فصلهم عنينبغي ف، مثل هذه المرافق طالبي اللجوء فياحتجاز 

  .ارتداء زي السجناء أو وضع القيود) ليست مناسبة مثل( الجنائية

عن  األشخاص المسؤولين أسماء عن فضًال، احتجازهم ومواقع المعتقلين يجب أن تبقى أسماء رابعا:

معلومات عن ال، بما في ذلك بسهولة اإليهمتاحة ويمكن للمعنيين الوصول  سجالت في احتجازهم

 ًامتوازن يكون الحصول على هذه المعلومات يجب أنومع ذلك،   ،المستشار القانونياألقارب و

  .السرية مع مبدأ ومتفقًا

 ،أسرة واحدةآانوا أفراد  ال اذاإ المشترآة بين الجنسين في المرافق عن النساء الرجالينبغي فصل  خامسا:

 جب أنوآلما آان ذلك ممكنًا، ي )91( إال إذا آانوا من األقارب عن البالغين فصل األطفال آما ينبغي

 من بعض األسر (خاصًةي قد يمنع السكن العائلآما أن  إلقامة العائالت، توفير سكنلتكون األولوية 

 في ظل غياب الحبس االنفرادي وضعهم فيقد يتم ) وبالتالي فأطفالهم المسافرين بمفردهم معاآلباء 

  .أي بديل آخر

آما ينبغي  ،م المشورة النفسيةيجب توفير العالج الطبي المالئم عند الضرورة، بما في ذلك تقدي سادسا:

في الموقع م المرافق المالئمة أو عالجه إلىاالهتمام بنقل المحتجزين الذين يحتاجون للرعاية الطبية 

للمحتجزين في أسرع الطبية ينبغي تقديم فحص الصحة النفسية وآما ، ثل هذه المرافقحيث تتوفر م

وينبغي أن يتلقى  المحتجزين  طبية المتخصصةالعلى أن تقوم بها الكوادر وقت ممكن بعد وصولهم 

 آثارا نفسيةحتجزين  يعاني العديد من المآما  ،والعقليةأثناء االحتجاز تقييم دوري لصحتهم البدنية 

حتى لو لم تكن تظهر هذه تقييمات دورية جراء إوبالتالي يجب حتجازهم، وجسدية نتيجة ال

حيث تظهر المشاآل الصحية الطبية أو النفسية أو قد تتطور في وصولهم، و األعراض عند

في  ، بما في ذلك النظرعاية المناسبة والعالج للمتضررينالضروري تقديم الرفمن   االحتجاز،

 ) 8المبدأ التوجيهي (

 نسانية وآريمةإحتجاز تكون ظروف اال



 

 

      

        

  .إلفراج عنهما

في ذلك االتصاالت الهاتفية القيام باتصاالت دورية (بما تمكن طالبي اللجوء المحتجزين من يجب أن ي سابعا:

مات عن المنظ نترنت آلما آان ذلك ممكنا) وأن يتمكن أقربائهم وأصدقائهم من زيارتهم فضًالأو اإل

ي ذلك. ويجب ضمان وصول أو المنظمات غير الحكومية، إذا رغبوا فالدينية والمنظمات الدولية و/

وينبغي أن  ،المتاحة لتمكين مثل هذه الزياراتينبغي توفير المرافق  آما ،المفوضية إلىالمحتجزين 

تتم مثل هذه الزيارات عادة في مكان خاص ما لم تكن هناك أسباب قهرية ذات صلة بالسالمة 

 .واألمن لتبرير خالف ذلك

عض أشكال التمارين الرياضية من خالل األنشطة اليومية الترفيهية اح الفرصة للقيام ببَتُتيجب أن  ثامنا:

الهواء الطلق ة في الخروج للساحات الخارجية المناسب إمكانيةتاحة إ، وآذلك الداخلية والخارجية

التي تأخذ للنساء واألطفال و وهناك حاجة أيضا لتوافر األنشطة المصممة خصيصًا ،ضوء الشمسو

   )92( لثقافية.ل االعوامفي االعتبار 

 هم الدينية. شعائر يتعين مراعاة حق المحتجزين في ممارسة تاسعا:

  والفراش المناسب للمناخ لطالبي اللجوء المحتجزين مثل األسرةالمستلزمات األساسية ينبغي توفير  عاشرا:

ي ارتداء ومستلزماتها األساسية والمالبس النظيفة وينبغي أن يكون لديهم الحق فمرافق االستحمام و

مع اإلدارة ، بما يتوافق المراحيضواستعمال  والتمتع بالخصوصية في االستحمام، مالبسهم الخاصة

 .اآلمنة للمرفق

الدينية، آما  الخلفية /وصحتهم وثقافتهم ألعمارهم قيمة غذائية مناسبةيجب تقديم أطعمة ذات  حادي عشر:

آما يجب أن تكون  )93( .ساء المرضعاتلناامل أو ور الوجبات الغذائية الخاصة للحييجب توف

  تم إعداد وتقديم الطعام بها تحترم القواعد األساسية في مجال الصحة والنظافة. ي المرافق التي

في الوقت  المعلوماتومصادر للقراءة ينبغي لطالبي اللجوء التمكن من الحصول على مواد  ثاني عشر:

 ).ال من خالل الصحف واإلنترنت والتلفزيون(على سبيل المث آلما آان ذلك ممكنًا المناسب

ل ا، حسب ما يناسبهم وطوالتعليم و/ أو التدريب المهنيوينبغي لطالبي اللجوء الحصول على  ثالث عشر:

قل، بغض النظر عن ول على التعليم االبتدائي على األولألطفال الحق في الحص ،مدة إقامتهم

  .األطفال التعليم في المدارس المحلية خارج الموقع ويفضل أن يتلقى )94( إقامتهموضعهم أو مدة 

، وذلك آخراحتجاز كان م إلىلطالبي اللجوء من مكان احتجازهم  التنقل المتكرريجب تجنب  رابع عشر:

  الممثلين القانونين واالتصال بهم. أن تعيق وصول  ألنها على األقل سوف تتسبب في

ث يمكن تقديم الشكاوى إما حي )95() التظلم إجراءاتمييزية أو (غير ت آلية لتقديم الشكاوىتبني  خامس عشر:

السلطات المستقلة أو  إلىالسلطات التي تقوم باحتجازهم وآذلك  إلىأو بشكل سري  مباشرة

 إجراءاتتقديم الشكاوى بما في ذلك الحدود الزمنية و إجراءاتالجهات الرقابية. آما يجب عرض 

  .غات المختلفةالطعن، وأن تتاح للمحتجزين بالل



 

 

      

        

  

بما في ذلك ما ، ينبغي لجميع الموظفين الذين يعملون مع المحتجزين تلقى التدريب المناسب سادس عشر:

التعرف على أعراض الصدمة وآذلك  )96( القائم على نوع الجنسللعنف الجنسي أو  اللجوءب يتعلق

الموظفين  يحتاج عدد منآما  ،زالمتعلقة باالحتجاوالالجئين  اإلنسانومعايير حقوق أو اإلجهاد، /و

  .عليهم اتباع قواعد السلوك واحترامهاوينبغي ) 97( ةاالحتجاز تلبية المعايير الدولي القائمين على

لكي يضعوا في  للواجب قانونييجب اخضاعهم  ،وفيما يتعلق بالمتعاقدين من القطاع الخاص سابع عشر:

ومع ذلك، فمن الواضح  ،على أنها ممارسات جيدة م تقييمهامصلحة المحتجزين والتي قد تاعتبارهم 

بموجب قانون الالجئين بصورة تخل بالتزاماتها  ال يمكنها التعاقد أيضا أن السلطات الوطنية المسؤولة

المسؤولية تقع على عاتقها آما تنص على ذلك القوانين الدولية. تظل و اإلنسانقانون حقوق  الدولي أو

المتعاقدين من  أنشطةعلى  على نحو فعال تشرف يمكن أن لتأآد من أنهال تحتاج الدول ،لذلك وفقًا

إنهاء  بما في ذلك ،المساءلة للرصد المستقل و آافية آليات من خالل توفير، بما في ذلك القطاع الخاص

).98( الرعاية بالمعايير المطلوبة. تتحقق ذا لمإ خرىاأل العمل أو اتفاقات العقود
  

الدولية  بما يتماشى مع المعايير بعد الوالدة مباشرة االحتجاز في األطفال الذين ولدوا يجب تسجيل ثامن عشر:

 )99(  .شهادات الميالدأن تصدر لهم و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

      

        

  

  

  

  

  

  

غالبا ما تترك تجارب التماس اللجوء واألحداث المؤلمة التي تتبع ذلك أثارا واضحة فقد يعاني طالبو . 49

 اآلثار الجسدية وغيرها منالصدمات النفسية، واالآتئاب، والقلق، والعدوان، و األمراض مناللجوء 

 أنظراالحتجاز ( ضرورة أن توضع هذه العوامل في االعتبار عند تقييمويجب  .العاطفيةوالنفسية و

 أو وآذلك العنف النفسي الخطير الجسدي والعنفويحتاج ضحايا التعذيب  ،)4المبدأ التوجيهي 

 .أال يتم احتجازهم على وجه العموم، وينبغي يالء اهتمام خاصإل أيضا الجنسي
  

هذه  بل والتسبب في حدوث  المذآورة آنفًا األمراض تفاقم إلىؤدي أن ي ولقد ثبت أن االحتجاز يمكن.  50

ويمكن ظهور هذه األعراض على األفراد بالرغم من أنها لم  )100( أعراضهاظهور األمراض و

يجب  ،لالحتجاز للعواقب الخطيرة ونظرًا  )101( تجزين في بداية احتجازهمعلى المحتظهر من قبل 

قوم بها الكوادر والتي يجب أن ت البدنية والعقلية لحالة المعتقلين ودوري بتقييم أوليالقيام أن يتم 

أن توضع التقارير الطبية و، لهؤالء األشخاص العالج المناسبآما يجب تقديم  ،الطبية المتخصصة

  هم. احتجازأثناء فترة  دوريًا

  

  

  

  

  

  

  

 ) 9المبدأ التوجيهي (

توضع في االعتبار الظروف واالحتياجات الخاصة لكل 
  فرد من طالبي اللجوء

 ) 1.9المبدأ التوجيهي (

 أو التعذيب الصدمات النفسية ضحايا



 

 

      

        

  

  

 )102( ،على األطفال باألحرى  في هذه المبادئ التوجيهية الواردة المتعلقة باالحتجاز المبادئ العامة تنطبق  .51

 (CRC)حقوق الطفلالمتحدة ل اتفاقية األمم تنص إذ ،على اإلطالق احتجازهم ال ينبغي من حيث المبدأ الذين

حماية  بشأن من المبادئ التوجيهية وتقدم عددًا فيما يتعلق باألطفال المحددة قانونية الدوليةااللتزامات العلى  

 :األطفال

 تؤثر على األطفالتتعلق والتي  جراءاتفي جميع اإل هي االعتبار األول الطفل أن تكون مصلحة ،

اتفاقية حقوق  ،22المادة  باإلضافة مع 3المادة ( طالبي اللجوءاألطفال الالجئين وبما في ذلك 

   الطفل).

  أو اآلراء  أو اللغة أو الدين أو اللون أو الجنس أساس العرق تمييز على يجب أال يكون هناك

أو ، الميالدأو  أو اإلعاقة االجتماعي، أو الملكية أو العرقيالقومي أو  غيرها أو األصل أو السياسية

أو  راء التي يعبر عنها والدي الطفلوالمعتقدات واآل أساس حالة األنشطة أو على، أي وضع آخر

  اتفاقية حقوق الطفل).من  2 (المادة  أو أفراد األسرة األوصياء القانونيين

  اتفاقية حقوق  ،6 (المادة أقصى حد ممكن إلىوالنمو  في الحياة والبقاء حق أساسي لكل طفل

 الطفل).

  األهمية " آرائهمينبغي إيالء و ريةآرائهم بح في التعبير عنبالحق  طفالتمتع األ التأآد من يجب

  ) 103( اتفاقية حقوق الطفل). ،12 (المادة ومستوى نضجهلعمر الطفل  وفقًا " الواجبة

 اتفاقية حقوق من  16و 8و 5المواد  ،أخرىفي وحدة األسرة (من بين عدة أمور  الحق لألطفال

) من اتفاقية 1(20المادة  وتنص )9(المادة  عنهم رغمًا فصله عن والديهالحق في عدم و الطفل)

ال يمكن له  أو الذي ،العائلية بيئته من المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة الطفل على أن حقوق الطفل

 .التي توفرها الدولة الحماية والمساعدة الخاصة يستحق ،في تلك البيئة لمصلحته لبقاءا

  لقوانينها  تقوم، وفقًا راف أنمن الدول األط من اتفاقية حقوق الطفل) 3) و(2(20وتطالب المواد

أمور ، في جملة تشمل هذه الرعاية يمكن أنو ،ضمان رعاية بديلة لمثل هذا الطفلب، الوطنية

 وعند النظر في . عند الضرورةرعاية األطفال مؤسسات مناسبة ل في قامةاإل ، أو، الحضانةأخرى

 ولخلفية تربية الطفلاالستمرارية في لمدى مالئمة االهتمام الواجب المتاحة، ينبغي إيالء  الخيارات

 .والثقافية واللغويةالدينية وعرقية الطفل ال

  ضمان باتخاذ التدابير المناسبة للدول األطراف اأن تقوم من اتفاقية حقوق الطفل  22وتطالب المادة

 مناسبةالحماية البالتمتع ب ،المعترف بهم الالجئيناألطفال  أو ،يطلبون اللجوء الذينتمتع األطفال 

 ) 2.9المبدأ التوجيهي (

 األطفال



 

 

      

        

 . بدونهمأو آانوا بصحبة ذويهم سواء  والمساعدة

  أال يتم احتجاز األطفالأيضًا أن تضمن  الدول األطراف ،من اتفاقية حقوق الطفل 37وتطالب المادة 

 .زمنية ممكنةقصر فترة وأل أخير إال آإجراء

  يحق فإنه ، حتجازاال في سياق أمر ال مفر منه عن والديهم األطفال الطفل أو الفصل بينعندما يكون

 إال إذا اآلخر مكان وجودن ع من الدولة األساسية على المعلومات والطفل الحصول لكال الوالدين

  .) من اتفاقية حقوق الطفل4( 9لمادة طبقًا لالطفل  ليست في صالح مثل هذه المعلوماتآانت 

وليس مجرد تطبيق  ،قيات العنايةأخال. يجب التعامل مع أطفال طالبي اللجوء باألسلوب الذي ينطوي على 52

آما ، في االعتبار الطفل الفضلىمع وضع مصلحة  ،األطفال المرافقين ألسرهم ،ك أيضالويشمل ذ ،النظم

وصفهم واعتبارهم من  بدًال ،يجب أن يوضع في االعتبار ،آونهم من الفئات الضعيفة ،أن وضع األطفال

 لتحديد المناسبة جراءاتاإلأنه يجب على الدول استخدام آما ) 104( "قانونيينمهاجرين غير "على أنهم 

مالئمة دون بصورة  مشارآة األطفال والتي تسهل ،حماية األطفال نظم في إطار، الفضلىالطفل  مصالح

وآذلك  ،الطفلودرجة نضج لسن  فقًاومناسب االعتبار الو االهتمام آراء الطفل وبالتالي يجب إيالء تمييز،

والذي يتوافر  فيه الخيار األفضل  مجاالت الخبرة ذات الصلة بهدف تقديم مع قرارصناع ال يشاركحين 

  )105(".  جميع العوامل المتصلة بالموضوع توازن

على األقل ، ذويهمل المرافقين األطفال في حالة المناسبة الرعاية البديلة ترتيبات جميع . وينبغي النظر في53 

نموهم  على، بما في ذلك األطفال يؤثر على مصلحتهم احتجازة على أن الثابتة باألدل الضارة بسبب اآلثار

، في جملة موازنة إلىيحتاج  األولية مقدمي الرعاية أو مع والديهم احتجاز األطفالآما أن  ،والعقل البدني

اصة خحق الطفل في الحياة األسرية وحياة األسرة الو )106( مثل مدى مالئمة أماآن االحتجاز لألطفال أمور،

  .للطفل الفضلىوالمصالح ، آكل

 يمكن تبرير وال . عنهم المنفصلينبذويهم أو  غير المصحوبيناحتجاز األطفال ، ال ينبغي وآقاعدة عامة. 54

 على أساسأو منفصلين عنهم بذويهم أو  غير مصحوبين حقيقة أنهم فقط على استنادًااألطفال  احتجاز

الذين لديهم بالفعل حق  رعاية أفراد األسرة يداعهم فيإو اإلفراج عنهم ينبغيو )107( .قامةحالة اإل أو الهجرة

 الرعاية البديلة، اتخاذ ترتيباتينبغي  ،ن لم يكن ذلك ممكناإو ،آان ذلك ممكنًا حيثما ،بلد اللجوء في قامةاإل

 لالطفيتلقى أن ، وضمان برعاية الطفلتي تختص ال من قبل السلطات قامةدور اإل أو الحضانة مثل

 سليمبشكل  نمو الطفل لتلبية احتياجات قامةأماآن اإل أو الحضانة دور آما تحتاج ،اإلشراف المناسب

 الطويل. على المدى حلولفي الوقت الذي تجري فيه دراسة ال على حد سواء)البدنية والعقلية االحتياجات (
  .مصالح الطفل هو تحقيق أفضل ويجب أن يكون الهدف الرئيسي )108(

  



 

 

      

        

  

األمر أن هذا  إذ، في حاالت عديدة ًاخاص تحديًا طالبي اللجوءمن األطفال عمر دقيق لالتقدير ال ضمانيعتبر . 55

في  آما أن الخطأ )109(. اإلنسانمعايير حقوق تحترم  في هذا الصدد تقدير مناسبة استخدام أساليبيتطلب 

مع  البالغين سكن إلى يؤدي أيضًا ن أنآما يمك )110( احتجازهم تعسفيًا إلى يتقدير عمر األطفال قد يؤد

  . ونوع الجنس العمرحسب   المناسبة قامةيجب توفير أماآن اإلو ،األطفال

ة أن تكون متالئم، ولكن ينبغي مثل البالغين نفسها اإلجرائية الدنيا الضمانات من يستفيد األطفال المحتجزين. 56

مستشار  وآذلك مستقل ومؤهل وصي جب أن يتم تعييني ).9 المبدأ التوجيهي أنظر( احتياجاتهم الخاصةمع 

 االحتجاز في الحق خالل ولألطفال )111( المنفصلين عنهم أوطفال غير المصحوبين بذويهم قانوني لأل

 تسهيل مواصلة من أجل ،ينبغي أن يكون خارج أماآن االحتجاز الذيو ،على النحو األمثل مواصلة تعليمهم

، مع غيرهم من األطفال بما في ذلكاللعب، و الفرصة لالستجمام وينبغي توفير ،بعد إطالق سراحهم تعليمهم

  ). 8 المبدأ التوجيهي أيضا أنظرالصدمات النفسية (التوتر وتخفيف العقلي ونمو الطفل وهو أمر أساسي ل

 األطفال باإلفراج الفوري عنللسماح  اللجوء إجراءات تحديد أولويات، بما في ذلك آل الجهود وينبغي بذل. 57

  )112(ة. المناسب قامةأماآن اإل من أخرىفي أشكال  إيداعهمو حتجازمن اال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

      

        

  

  

  
 

لديهم األمهات المرضعات، الذين الحوامل و وضع النساءأنه ال ينبغي  إلى تشير القاعدة العامة  .58

حتياجات الخاصة للنساء واال ترتيبات البديلةوضع ال  ينبغيآما  )113( قيد االحتجاز احتياجات خاصة

القائم على نوع والعنف الجنسي والعنف  االستغالل ضمانات ضدالبما في ذلك أيضًا في الحسبان، 

 منفصلة للنساء ال تتوافر مرافق وال سيما عندما الحتجازا تبني بدائل إلىويحتاج األمر  )114( .الجنس

  العائالت.  و/ أو

 والمواد المرافقيجب توفير  ،جاز النساء من ملتمسات اللجوءفي حالة عدم التمكن من تجنب احت .59

في  حارساتالنساء آ استخدام وينبغي تشجيع )115( .الخاصة الصحية احتياجات المرأة لتلبية خرىاأل

 النساء المحتجزات للعمل مع الموظفين المنتدبين جميع على آما ينبغي )116( ءأماآن احتجاز النسا

  )117( للمرأة.بالنسبة  اإلنسان وحقوق احتياجاتو بالجنسين علقفيما يت تلقي التدريب

امرأة محتجزة من ملتمسات اللجوء في حالة تقديم  يأل المشورةوالدعم ويجب تقديم الحماية الفورية  .60

 المختصة من قبل السلطاتن مزاعمهيجب التحقيق في و، انتهاآاتي بالغ عن تعرضها أل

 إلى جنبًانساء ال التي تحتجز فيهامبدأ السرية، بما في ذلك األماآن امل لاالحترام الك مع والمستقلة،

االعتبار التي تضع في  الحماية وينبغي اتخاذ تدابير ،أقارب آخرين /الشرآاء /أزواجهن جنب مع

  ) 118( االنتقام على وجه التحديد. مخاطر

الحصول  إلى في حاجة داء الجنسياالعت إلى الالئي تعرضنو قيد االحتجاز طالبات اللجوءتكون   .61

 الرعايةآما ينبغي تقديم  عند ظهور الحمل،، بما في ذلك واإلرشاد الطبية المناسبة على المشورة

  )119( .المساعدة القانونيةالدعم وو والعقلية للصحة البدنية المطلوبة

  

  

  

  

  

 ) 3.9المبدأ التوجيهي (

 النساء



 

 

      

        

  

  

  

 ذلك  تبرير ما لم يمكن ،االتجار بالبشر أو إعادة االحتجاز آمبرر لمنع االتجار إلىاللجوء  ال يمكن  .62

توفير بدائل  آما يلزم في بعض األحيان )4.1 المبدأ التوجيهي أنظرآل حالة على حدة ( في

 أوهؤالء الضحايا الالزمة ل، خرىاألترتيبات الرعاية و البيوت اآلمنة، بما في ذلك الحتجازا

 )120(ة خاصة. األطفال بصف، بما في ذلك لإلتجار الضحايا المحتملين

  

  
  

المبادئ التوجيهية دون  ذوي اإلعاقة بجميع الحقوق التي تتضمنها هذه يجب أن يتمتع طالبي اللجوء  .63

 سياسة االحتجاز تغييرات علىتجهيزات مناسبة" أو توفير " يتطلب من الدول وهذا قد ،أي تمييز

 سريعة ومنهجية  وهناك حاجة  )121( واحتياجاتهم الخاصة. متطلباتهممع  لتتناسب  ،وممارساتها

آما قد يحتاج األمر  ،)122( التعسفي حتجازاال لتجنب وتسجيلهم هؤالء األشخاص لتحديد هوية

 يًا هاتف مثل اتاحة تقديم البالغات  ،احتياجاتهم الخاصة معة تكون متالئم بديلة إجراءاتالستحداث 

احتجاز طالبي اللجوء ذوي العاهات نبغي ال ي ،االعاقة البدنية. وآقاعدة عامة لألشخاص ذوي

 ،الحسيةوالفكرية و البدنية والعقلية العاهات مثل )123( المستديمة. يجب أن ، ذلك إلىوباإلضافة  

تكون هناك  وبصفة خاصة عندما ذوي اإلعاقة، في متناول األشخاص الهجرة إجراءات تكون

 )124( .في حرية التنقل تمتعهم بحقوقهم لتسهيل اإليهحاجة 

  

  

  

  

  

  

 ) 4.9المبدأ التوجيهي (

لإلتجار الضحايا المحتملين يا أوالضحا

 ) 5.9المبدأ التوجيهي (

ذوي اإلعاقةمن  طالبي اللجوء



 

 

      

        

  

  

  

 سنهمآبر  بسبب  ،لهم تقديم المساعدةو رعاية خاصة إلىمن المسنين  .  قد يحتاج طالبي اللجوء64

وفي حالة  ،أخرىحاالت أي  أو الجسدية أو النفسية وصحتهم  ،وضعفهم وعدم قدرتهم على التنقل

تأخذ بديلة  إجراءات إلىألمر ويحتاج ا، االحتجاز غير قانونيُا عدم توفير مثل هذه الرعاية قد يصبح

      )125( .صحتهم البدنية والعقليةمسنين بما في ذلك بال الخاصة االعتبار الظروف في

  

  

  

  

طالبي اللجوء عندما يكون االحتجاز متعلقًا بالضرورية  جراءاتاإلبعض اتخاذ  إلى.  قد يحتاج األمر 65

وذلك لضمان  ،الخنثى أو والمتحولين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي مثليي الجنسو اتمثليال من

تتوفر وأن  ،العقلي االعتداء الجنسي أو البدني أو سوء المعاملة أوخطر العنف وتعرضهم ل  تجنب

 ما.إليهعند الحاجة واالرشاد   الطبية المناسبة الحصول على الرعاية إمكانية لهم

 في القطاع  العام لمسؤولين اآلخريناوجميع مرافق االحتجاز  العاملين في مجاليجب أن يكون و

بمعايير حقوق  فيما يتعلقمن المدربين والمؤهلين، مرافق االحتجاز  العاملين في مجالو ،والخاص

الهوية  أو بالميول الجنسية ما يتعلقمتضمنة عدم التمييز،  المساواة و الدولية ومبادئ اإلنسان

 ييجب النظر ف ،ر الحماية لهم في مراآز االحتجازوفي حالة عدم القدرة على توفي) 126( الجنسانية.

االنفرادي  االحتجاز يشكل ال وفي هذا الصدد ،اطالق سراحهم أو ايداعهم أماآن احتجاز بديلة

  .هؤالء األفراد تأمين حماية األسلوب األمثل إلدارة أو

  

  

  

  

  

 ) 6.9المبدأ التوجيهي (

آبار السن من  طالبي اللجوء

 ) 7.9المبدأ التوجيهي (

الميل  طالبو اللجوء من المثليات ومثليي الجنس ومزدوجي   

 والخنثىلين جنسيا الجنسي والمتحو



 

 

      

        

  

  

  

  

أن تخضع القانون الدولي، من المهم مبادئ وتوافقها مع  احتجاز المهاجرين .  ولضمان االلتزام بنظم66

والهيئات الوطنية  المؤسسات المستقلة من قبل  إلمكانيه المتابعة والرقابة احتجاز المهاجرين مراآز

 السرية احترام، ومبادئ للمحتجزين منتظمةالزيارات ال ويمكن أن يشمل ذلك )127( .والدولية

المعايير ذات الصلة و التزامات االتفاقيات مع شيًااتمو .المفاجئة التفتيش أو زيارات والخصوصية،

والمنظمات الدولية  )128( مفوضية شؤون الالجئين إلى وصولهم إمكانيةتاحة إيجب  دوليةبالحماية ال

تاحة إ وينبغي أيضا .)129( يةاإلنسانالمعاملة  أو باالحتجازاالختصاص ذات  خرىاأل اإلقليميةو

بهدف   ،والمنظمات غير الحكومية المدني لة في المجتمعاألطراف الفاع إلىالوصول  إمكانية

 الجوانب ورصد وشفاف ومن المهم آذلك القيام بتقييم مستقل ،حسب الضرورة تيسير المراقبة

  )130( بديل. أي برنامجفي  الهامة

  
أن تقوم  ،النساءات من ومعاملة المحتجز ظروف االحتجاز متابعةتعمل على ب على أي هيئة ج.  ي67

  )131( .عضويتها فيك نساء شراإب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) 10المبدأ التوجيهي (

 ينيكون االحتجاز خاضعا للرقابة والتفتيش المستقل 



 

 

      

        

  

  

  

  

وارد آما هو  مجتمعة، منها البعض يتم استخداموس ،أدناه موضحآما هو  الحتجازا بدائل مجموعة من هناك

 الئحةوهذه ال ،ثر من غيرهاأآ حرية التنقل الحرية أو على من القيود مزيدًابعضها  ويفرض، بالنص الرئيسي

 .ليست حصرية

    :أو تسليم الوثائق):  إيداع (أوال

وفي مثل هذه مثل جوازات السفر).  (السفر أو وثائق/ و الهوية تسليم أو بإيداع يطالب طالبي اللجوءقد 

اطالق سراحهم  في الدولة و/ أو إقامتهم تخول بديلة وثائق أن تصدر لهم إلى، يحتاج األفراد الحاالت

 )132(  المجتمع في

  التقارير: تقديم  شروط (ثانيا)

مثل  أو غيرها من السلطات الهجرةسلطات  إلى تقديم التقارير الدورية طالبي اللجوءعلى  يشترط قد

أو  دورية هذه التقارير تكون ويمكن أن ،تحديد وضعهم إجراءات خالل (الشرطة علي سبيل المثال) 

 أن أيضًا يمكن ، آماخرىاألالرسمية  أو المواعيد/ و اللجوء خالل جلسات االستماع المقرر عقدها حول

 اإلشراف في إطار ترتيبات متعاقد من القطاع الخاص أو منظمة غير حكومية إلىالبالغات يتم تقديم 

  ). سابعًا أنظرالمجتمعي (

هؤالء الذين على  عدم تعاون إلى الشروط المفرطة والمرهقة لتقديم التقاريريمكن أن تؤدي  ومع ذلك،

تقديم للشروط المفروضة على  يمكنى الكف عن تقديم التقارير بدال من ذلك، وإستعداد لإلمتثال بل وعل

على نفقتهم  أو/ و مسافات طويلة أن يسافر عائلته أو/و الفردمن  تتطلبأن  على سبيل المثال، التقارير،

يمكن أن يحدث وبالتالي ، استيفاء الشروط بسبب عدم القدرة على عدم التعاون إلىمما يؤدي  الخاصة

  .)133( الوضع االقتصادي. على أساس بشكل غير عادلالتمييز 

 -أو بناء على الطلب  تلقائيا إما  - مع مرور الوقت  االلتزامات المتعلقة بتقديم التقارير وتيرة تخفيض

 والعدل واالنصاف .الضرورة والتناسب اختباراتتتوافق مع  تزالال أن الشروط المفروضة وذلك لضمان

الهدف  متناسبة مع كونتيجب أن  أخرىإضافية  تقارير أو فرض قيودالفي شروط تقديم  زيادة فإن أي

  مثال.   الفرارباحتمال خطر وفردي  تقييم موضوعي إلىوأن تستند ، المنشود

  

الملحق (أ)

 بدائل االحتجاز  



 

 

      

        

  

   :قامةتحديد اإلثالثا: 

ية يجوز اإلفراج عن طالبي اللجوء على شرط أن يكونوا مقيمين في عنوان محدد أو داخل منطقة إدار

انوا لحصول على موافقة مسبقة إذا آاهم. ويمكن أيضا لطالبي اللجوء خاصة حتى يتم البت في وضع

تغيير العنوان داخل المنطقة دارية معينة أو إبالغ السلطات في حالة إيرغبون في الخروج من منطقة 

سرة أو القرب من التي تسهل جمع شمل األ قامةوينبغي بذل الجهد للموافقة على اإل ،دارية نفسهااإل

آذلك في مكتب استقبال مفتوح  قامةشروط اإلتضمن وقد ت ،خرىو/ أو شبكات الدعم األ )134( األقارب

  ).رابعًا أنظرلقواعد تلك المراآز ( محدد أو مرافق اللجوء، وفقًا

  

  :المفتوحة شبه استقبال الالجئين المفتوحة أو مراآز في قامةاإلرابعا: 

بشرط   المفتوحة أو شبه مفتوحةالالجئين ال في مراآز استقبال قامةاللجوء لإلن اطالق سراح طالبي إ

تفرض المراآز  قدف  ،ا أعاله)ثالث أنظر( قامةاإلتحديد  آخر من أشكال يعد شكًال قامتهم في هذا العنوانإ

تسجيل  أو حظر التجول / مثل للمرآز، جيدةاألنظمة الالزمة لضمان إدارة القواعد و بعض شبه المفتوحة

حتى  مرآزداخل وخارج الالعامة  الحرآة مراعاة حرية ينبغي ،ومع ذلك ،المرآز الخروج من أو الدخول

   .االحتجاز شكال من أشكال ال تصبح

   :الضامن / خامسا: توفير الكفيل

عن  مسؤوًالالضامن يكون الكفيل/ و ،طالبي اللجوءالبديلة ل جراءاتاإلأحد  الضامنالكفيل/ يعد توفير 

آما هو  خالف ذلك أو لإلبالغ عنجلسات االستماع، الرسمية و المواعيد فيطالبي اللجوء  حضور ضمان

توقيع العقوبات والتي قد  إلىويؤدي الفشل في الحضور في المواعيد المحددة  ،شروط اإلفراج محدد في

يمكن أن  الذي، وفيلالك /الضامن تم فرضه علىيالذي و  - من المال مبلغ مصادرة في على األرجح تتمثل

  .على سبيل المثال المجموعات المجتمعيةأو  أو المنظمات غير الحكومية أحد أفراد األسرة،يكون 

  تعهد بااللتزام: / اإلفراج بكفالة  سادسا:

 فراجاإلعلى  بالفعل أن يتقدموا بطلب للحصول قيد االحتجاز لطالبي اللجوء هذا االجراء البديل يسمح

اللجوء من  وليتمكن طالب )،خامسًا إلى رض أي من الشروط المذآورة آنفا من (ثانيًاف ويجوز ،بكفالة

ويمكن بدال من  ،بصورة دورية الكفالة جلسات استماعيتم عقد يفضل أن و ،كفالةالحصول على الحق في ال

 ل علىصوحال إمكانية. آما ان وسهل المنال جراء وأنه فعالهذا اإل توافرب اللجوء بيطال، إبالغ ذلك

الكفالة المقرر  مبلغ آما يجب أن يكون ،في تيسير الوصول للكفالة يعد عنصرا هاما المشورة القانونية

 وذلك حتى ال تصبح أنظمة تكون الكفالة مرتفعةيجب أن ال و اللجوء، لطالبي نظرا للوضع الخاص معقوال

  .اتمجرد نظري الكفالة



 

 

      

        

ضد األشخاص ذوي القدرة المادية  الكفيل/الضامن يمثل تمييزًا أو بوجود تعهد بااللتزام/ ن اإلفراج بكفالةإ

 اإلفراج بكفالةحيثما توجد أنظمة  ،ونتيجة لذلك ،أو ممن ليست لهم صالت مسبقة مع المجتمع ،المحدودة

أو بوجود الكفيل/الضامن يجب تشجيع الحكومات على البحث عن البدائل التي ال تتطلب  تعهد بااللتزام/

حدى ا بواسطة  "فراج عنهم بكفالةاإل"  سبيل المثال، ويمكن على ،جوء دفع أي مبالغ نقديةلمن طالبي ال

 أو -خامسا أعاله)  أنظرتمثل الكفيل ( بناء على أن المنظمات غير الحكومية –المنظمات غير الحكومية 

 الوقائية ضد الرقابةوالتفتيش  إجراءاتتطبيق  إلى حتاج األمر أيضًايآما  )135(. مع الحكومة بموجب اتفاق

وفي  ،وغيرها إشراك المنظمات غير الحكوميةمع  في هذه النظملتقوم بدورها االستغالل  و/ أو اإلساءة

 لضمان ضروريًا يعدالضامن  /الكفيل الكفالة أو تسمية دفع ما إذا آان يجب تقييم جميع هذه الحاالت،

 لتعيين أو الكفالة و/ دفع تتطلب من طالبي اللجوء تطبيق منهجية ، آما أنآل حالة على حدة االلتزام في

ارة إشوهذه  ،في القيام بذلك خفاقفي حالة اإلفترة االحتجاز  االحتجاز أو تمديد إلىقد تؤدي  آفالة/ الكفيل

  . الفردية يتوافق مع الظروف وال ًاتعسفي إجراًءيعد هذا  على أن

   :المجتمعي اإلشراف إجراءاتسابعا: 

 العائالت تتحرر" لمجموعة آبيرة من الممارسات والتي المجتمعي اإلشراف جراءاتإتشير عبارة "

وتشمل  رشاد لهم (أال وهو "اإلشراف").مع تقديم قدر من الدعم واإل ،جتمعواألفراد بمقتضاها في الم

في أو  أو العملأو مدارس  العثور على سكن محلي مالئمالدعم المجتمعي تقديم العون في  إجراءات

قد  وغيرها من الخدمات.  أو، الضمان االجتماعي، ومدفوعات المباشر للسلعوالتوفير  أخرىت حاال

القائمين  في مكاتب أو اللجوء مرافق أو المفتوحة أو شبه مفتوحةال في أماآن االستقبال اإلشراف""يجري 

 من شروطشرطا  "اإلشراف" يكون في الوقت الذي يحيا فيه األفراد في المجتمع بحرية.  وقد على األمر  

بدال  أو ،القائمين على األمر إلىمباشرة  التقاريررفع  قد تنطوي علىبالتالي و طالبي اللجوء اإلفراج عن

  . ثانيا) أنظر( بشكل منفصل ذات الصلة خرىاأل أو السلطات الهجرة إلى من ذلك،

 أي التزام دون المتاحة لهم دماتعن الخ األفراد يتم إبالغ بحيث ،أيضا اختياريًا اإلشراف يكون وقد

  التالي).  أنظرإدارة الحاالت ( يشمل اإلشراف المجتمعي أيضا قدو ،فيها بالمشارآة

  

  

  

  

  

  



 

 

      

        

  أخرىاعتبارات و تكميلية إجراءات

   دارة الحاالتإ

حتجاز سياسات وبرامج اال بدائل العديد من نجاح في هامًا إدارة الحاالت باعتبارها عنصرًا تم تعريف

في طلباتهم األفراد دعم وإدارة استراتيجية لي الحالة ه إدارة ،جيدةال نظم اللجوء آجانب من جوانبضا أيو

 واتخاذ القرارات المستنيرة القرار وضع مع الترآيز على، يجري النظر في وضع مطالبهم بينما للجوء

تلك السياسات  . وقد أدت )136( بما فيه مصلحة األفراد آليات التكيفوتحسين في الوقت المناسب  العادلةو

  التعاون.ومعدالت  معدالت االلتزام وتحسين اللجوء، في عملية المشارآة البناءة إلى

 حتى يتمتستمر اللجوء و من عملية تبدأ في مرحلة مبكرة، متكاملة إجراءات جزء منهي الحالة  إدارة

ويشير  .خارج البالد ترحيله يتم أو، خرىالقانونية األ قامةاإلعلى  أو وضع الالجئيحصل الالجئ على 

بما في ذلك تقديم  ،عن وضعهم بالكامل أنه يتم تخصيص "مدير حالة" يكون مسئوًال إلىهذا المفهوم 

الهجرة  إجراءات إلىفيما يتعلق بعملية اللجوء (باإلضافة المشورة  وتقديممستقلة المعلومات الواضحة وال

 ظروف تتعلق بإطالق سراحهم والعواقب المترتبة على يأ إلىحسب الضرورة) باإلضافة  ،و/ أو العودة

البدائل الناجحة  تم تعريفها بوصفها عنصرا من عناصر، ولكن قائمة بذاتها عدم التعاون. وهي عملية

جميع الجهات الفاعلة التعاون الجيد بين لمعلومات ولالتبادل النشط و الشفافية تؤدياالحتجاز. وقد لبرامج 

  .)137(ء معدالت التزام طالبي اللجو وتحسين األفراد المعنيين الثقة بين تطوير إلى المعنية

   الموظفين وشخصيات مجموعة المهارات

 تعيين وتدريب عملية البدائل. آما تحتاج أو فشل في نجاح الموظفين وشخصيات مهاراتتسهم أن  يمكن

التي يتم  الشهادات و/ أو والدورات من خالل التدريب بما في ذلك بشكل جيد، أن تدار إلى الموظفين

جانبا هاما  سلوك الموظفينب المتعلقة خرىاأل أو اللوائح وتمثل قواعد السلوك )138( صميمها خصيصا لهم.ت

  .بدائل لالحتجازاالحتجاز و إجراءات من جوانب

  المتعاقدين من القطاع الخاص المنظمات غير الحكومية أو التي تقدمها البدائل

يستلزم األمر  ،بإدارة البدائل المتعاقدين من القطاع الخاص لمنظمات غير الحكومية أواوحيث تقوم 

 مدى االلتزاممتابعة ويخضع ل الحكومية ذات الصلة،ات السلط أبرامه معيتم  اتفاق ملزم قانوناوجود 

 الهيئات أو المنظمات الدولية أو/الوطنية المستقلة و تفتيشوهيئات ال بصورة عادية من قبل الحكومة 

ترتيبات الشكاوى و وآذلك آل هيئة أدوار ومسؤوليات يحدد االتفاق(مفوضية شؤون الالجئين). ويجب أن 

ومن المهم أال تشجع هذه االتفاقيات استخدام أي يتم تنفيذ الشروط،  إذا لم االتفاق إنهاء إمكانيةو التفتيش،

غير  أن دور المنظمات على الرغم من وهو األمر الذي يعتبر ضرورة قصوى،أآثر تقييدا  إجراءات



 

 

      

        

 تفرض قد الممارسات الجيدةأن  البدائل، وعلى الرغم من تنفيذ اإلدارة و/ أو في أو الخاصة الحكومية

 باعتبار اللجوء مسألًة مسؤولةوتظل الدولة  ،المحتجزين رعاية مراعاةفي  تلك الهيئات على ًاقانوني ًااجبو

ال يمكن  االعتبار أنه أن نأخذ في من المهموالالجئين. و اإلنسانحقوق  انلضم القانون الدولي تفي بمعايير

   )139(. حرية التنقل الحرية أو قيود على شخص ال ينتمي للدولة أي قرار لفرض يتخذ أبدا أن

عدم االلتزام (من المتعلقة ب وامراأل تنفيذ في عملية أو الخاصة غير الحكومية ويختلف دور المنظمات

 ليس من الضروري أنفإنه  ومع ذلك، ،متابعتها)ل السلطات إلى الفرار أو حاالت الغياب بالغ عنخالل اإل

   التنفيذ.  في عملية هذه المنظمات تشارك
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 93 رقم ، بشأن استقبال طالبي اللجوء في سياق نظم اللجوء الفردي استنتاجات (ExCom) ،المفوض السامي
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الالجئين وطالبي اللجوء  "بدائل الحتجاز" واألمن الشخصي الحق في الحرية و :األساسيات إلى، العودة أ. إدواردز .4

المفوضية السامية لألمم  ،نونية وسياسات الحمايةالقابحوث ال سلسلة، . غيرهم من المهاجرينوعديمي الجنسية و
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("ليس  ،1صفحة   ،2011أبريل  ،PPLA/2011/01.Rev.1 ،سياسات الحمايةو سلسلة البحوث القانونية

األشخاص  إثناء عزيمةأو ، لردع الهجرة غير المشروعة ت االحتجاز تؤديهناك أدلة تجريبية على أن احتماال

بدائل " واألمن الشخصي في الحرية والحق  األساسيات: إلىإدواردز، والعودة  (لذين يلتمسون اللجوء.")ا
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، فرانسوا آريبو، لمهاجرينل ،اإلنسانالخاص المعني بحقوق  األمم المتحدة تقرير مقرر في  ،دامجد و
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واألشخاص عديمي  أخرىفي بلدان  اللجوء الذين يبحثون عن عديمي الجنسية بين لتمييز واضحهناك حاجة  .5

العهد الدولي الخاص من  )4( 12 تنص عليه المادةمعنى الذي الب "الخاص" بلدهم في يقيمون الذين الجنسية

   .ICCPR)(، الحقوق السياسيةالمدنية و بالحقوق 

تكون  والتي غالبا ما في الدولة، على مدى طويل ،المقيمين بصفة اعتيادية األفراد شمل الفئة األخيرةوت 1966

تأثر  هناك مع والبقاء الحق في الدخول فلديهموبما أنهم يقيمون في "بلدهم الخاص" البلدان التي ولدوا بها. هي 

 تختلف لالحتجاز المقبولة األسسلتي تحكم القواعد االوطني. آما أن  آبيرة بموجب القانون أوضاعهم بصورة

في هذه المبادئ  المبينةاألسباب فان ) وفيما يختص بالفئة األولى 1.4المبدأ التوجيهي هاتين المجموعتين ( بين

 بلدهم المقيمين في األشخاص عديمي الجنسية الحتجاز التبريرات مثل هذهعليهم، إال أن  تنطبق التوجيهية

ألجل  االحتجاز ما في ذلك(ب وغير القانوني التعسفي االحتجاز إلىتؤدي  سوف الحاالت في آثير من الخاص""

المفوضية السامية لألمم المتحدة  أنظراألشخاص عديمي الجنسية، االحتجاز و لمعرفة المزيد عن غير مسمى).

شخصا عديم يعد  ن الفردما إذا آا تحديد إجراءات: 2 رقم انعدام الجنسية مبادئ توجيهية بشأن، لشئون الالجئين

   يتوافر على الموقع التالي:، 62 - 59 .، الفقراتHCR/GS/12/02 ،2012أبريل  5، الجنسية

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f7dafb52.html .     

 

 األشخاص إلىيشير  "حماية دولية إلىحاجة  أنهم ليسوا فيشخاص الذين يتبين "األ أن مصطلح ومن المفهوم     .6

وجد أنهم غير مؤهلين ، عادلة إجراءات في مطالباتهم الحماية الدولية وبعد النظر فيللحصول على  الذين سعوا

 إلىاجة وليسوا في ح، 1951اتفاقية عام  المنصوص عليها في المعايير على أساس ،الجئوضع للحصول على 

اللجنة ، مفوضية شؤون الالجئين أنظر، " القانون الوطني أو خرىالدولية األ وفقا لاللتزامات حماية دولية

 2003 -96رقم  ،الدولية للحماية حاجة أنهم ليسوا في عودة األشخاص الذين يتبين بشأن إستنتاجات، التنفيذية

(LIV) - ، اليالت تتوافر على الموقع ،6التمهيدية الفقرة: 

http://www.unhcr.org/3f93b1ca4.html.  
  

  أدناه. 22 الهامش أنظر   .7
 

، 93، الفقرة 7367/76رقم   الطلب)، المحكمة األوروبية، 1980(جوزاردي)  ضد إيطاليا، ( القضية المرفوعة من قبل .8

 ww.unhcr.org/refworld/docid/502d42952.htmlhttp://wمتوفر في: 

 

، متوفر في: 19776/92رقم   الطلب)،  المحكمة األوروبية، 1996أموور ضد فرنسا، ( القضية المرفوعة من قبل .9

.htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b76710  
 

  المذآورة أعاله.  8 الهامش، على سبيل المثال جوزاردي ضد إيطاليا، أنظر .10

 



 

 

      

        

رقم   الطلب)، المحكمة األوروبية، 2010ميدفيديف ضد فرنسا، ( القضية المرفوعة من قبل ، على سبيل المثال،أنظر .11

  5dc2.htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/docid/502d4، يتوافر على الموقع التالي: 3394/03

(جي اتش أ) ضد إسبانيا، لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب  القضية المرفوعة من قبلوآذلك 

CAT/C/41/D/323/2007 ،21  الموقع: ، متاحة على2008نوفمبر   

a939d542.htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/docid/4.  

 اللجوء فياحتجاز طالبي ونقل و، أخرى، من بين أمور االحتجاز إلى "اإلقليميةمصطلح "خارج الحدود  يشير" .12

فيما يختص بتطبيق معايير الدولة المرسلة  مسؤولية وتعتمدتلك الدولة.  اتفاق مع بموجب، وذلك أخرىدولة  أراضي

، مفوضية شؤون الالجئين ، على سبيل المثال،أنظر، من العوامل مجموعة على االحتجاز مكان في اإلنسانحقوق 

 المتعلقة بوضع 1951بموجب اتفاقية عام  اللتزاماتها بعدم اإلعادة القسرية "خارج الحدود" حول تطبيق فتوى

   يتوافر على الموقع التالي: ،2007يناير   26، 1967لعام  وبروتوآولها ،الالجئين

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/45f17a1a4.pdf 

المذآور  4 الهامش، "بدائل االحتجاز"واألمان على شخصه و األساسيات: حق الفرد في الحرية إلى، والعودة إدواردز .13

 .1الشكل  ،أعاله

 المتعلق المعدلة بالبروتوآولو ) 1951(اتفاقية عام  1951الجئين لعام ال الخاصة بوضعواالتفاقية  ،)2(أ) ( 1 المادة .14

 .1967 بوضع الالجئين

 ،)أفريقيا لمشاآل الالجئين في التي تحكم الجوانب المختلفة، االتفاقية  )2( المادة األولى على وجه الخصوص،، أنظر .15

 المعنية بالحماية الدولية الندوة، رتاخينا بشأن الالجئينإعالن آا ،)3اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية (التوصية رقم  ،1969

  ).1984 ،و(إعالن قرطاجنة1984، وبنما المكسيك الوسطى، لالجئين في أمريكا

 تأهيل معايير على 2011ديسمبر  13في   EU/2011/95 توصيات المجلس، االتحاد األوروبي، خاصةبصفة  ،أنظر. 16

شؤون ، وذلك لتوحيد أوضاع الدوليةالمستفيدون من الحماية و اص عديمي الجنسيةاألشخ رعايا دول العالم الثالث أو

 ،2011ديسمبر  20 ،)المعاد صياغتها( منح الحمايةمضمون و للحماية، والمستحقين التابعيناألشخاص  أو الالجئين

   :p://www.unhcr.org/refworld/docid/4f197df02.htmlhtt: متاحة على

الحماية  إلعطاء بشأن المعايير الدنيا 2001 ،يوليو EC    20/2001/55 ،المجلسصيات تو، االتحاد األوروبي

في  الدول األعضاء الجهود بينفي التوازن وبشأن تدابير تعزيز تدفق جماعي للنازحين  حال حدوث في المؤقتة

  يتوافر على الموقع التالي:  ،2001أغسطس   7 ،العواقب وتحمل األشخاص هؤالء استقبال مثل

 .www.unhcr.org/refworld/docid/3ddcee2e4.html http://   

 أنظر . )1954 ،انعدام الجنسية اتفاقية(  1954،  األشخاص عديمي الجنسية الخاصة بوضع من االتفاقية 1 المادة. 17

في المادة  "عديم الجنسية" تعريف : 1 رقم انعدام الجنسية المبادئ التوجيهية بشأن،  مفوضية شؤون الالجئين، آذلك

متاحة ، HCR/GS/12/01 ،2012 فبراير 20 ،األشخاص عديمي الجنسية المتعلقة بوضع 1954اتفاقية عام من  1

  .http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f4371b82.htmlالتالي:  على الموقع



 

 

      

        

  .1951اتفاقية عام ، الفقرة الثانية،  )2أ) (( 1المادة  .18

 االتفاقية األمريكية لحقوقمن  22) 7، والمادة  ((UDHR) 1948،  اإلنسانحقوق من اإلعالن العالمي ل 14المادة . 19

األمريكي  من اإلعالن 27المادة  و  ؛اإلنسان االتفاقية األمريكية لحقوقمن  ،12) 3، والمادة ()ACHR(   اإلنسان

عام  األوروبي، األساسية لالتحاد ميثاق الحقوق ،18،  والمادة (ADRDM)   1948، اإلنسانوواجبات  لحقوق

2000، (CFREU).  

  .1951من اتفاقية عام  31لمادة ا. 20

العهد الدولي من  9والمادة   (ICCPR)،اإلنسانحقوق من اإلعالن العالمي ل 9و  3المواد  المثال، ، على سبيلأنظر. 21

 اإلنسانواجبات لحقوق و اإلعالن األمريكيمن   ،25 و 1المادتين و (ADRDM) ، المدنية والسياسية للحقوق

 االتفاقية األمريكية لحقوقمن  7والمادة ؛ ACHPR)(  الشعوبو اإلنسانلحقوق  ألفريقيالميثاق امن  6والمادة 

 ميثاق الحقوقمن ، 6) ، والمادة ECHR( اإلنسان االتفاقية األوروبية لحقوقمن  ،5، والمادة ( ACHR ) اإلنسان

    ).CFREUاألوروبي ( األساسية لالتحاد

 في حرية التنقل وتكفل الحق ، ICCPR المدنية والسياسية االتفاقية الدولية للحقوق، 12المادة  المثال، ، على سبيلأنظر.  22 

 بما في ذلك بلده مغادرة أي بلد، الحق في وآذلك في البالد، المقيمين بصورة نظامية لألشخاص قامةواختيار مكان اإل

من  22والمادة  ; (ACHPR) 1981 ، الشعوبو اإلنسانلحقوق  الميثاق األفريقيمن  12  أيضا المادة أنظر .األصلي

 اإلنسانحقوق  االتفاقية الدولية لحمايةمن  ،2والمادة   ،1969 ،(ACHR) ،اإلنسان االتفاقية األمريكية لحقوق

 من البروتوآول 2 والمادة  ،(ECHR) اإلنسانتفاقية األوروبية لحقوق اال ، 1950 ،(طبقا للتعديل)الحريات األساسية و

 بالفعل في االتفاقية من تلك المدرجة خرىالحريات األبعض الحقوق و تأمين، اإلنسانة األوروبية لحقوق لالتفاقي 4رقم 

  . (CFREU)األوروبي األساسية لالتحاد ميثاق الحقوق من ،45  ، والمادة 1963،  والبروتوآول األول الملحق بها

السابع ) 44رقم طالبي اللجوء، و احتجاز الالجئين بشأن إستنتاجات، اللجنة التنفيذية ،شؤون الالجئين مفوضية أنظر.  23

   متاحة على الموقع ب)(  .، الفقرة1986والثالثون 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c43c0.html   

األربعون ، العددان الخامس والخمسين ولمفوضية شؤون الالجئين اللجنة التنفيذية(بصفة خاصة)  أيضا أنظر

- (LI) 89 2000هـ هـ ) ، و(و ، (د د ) (ج ج)  ، الفقرات 1998 لتاسع  واالربعونا 85 ؛ )(ز الفقرة ،  - 1989(

   :http://www.unhcr.org/3d4ab3ff2.html.الموقع التالي في جميعها متوفرة، الفقرة الثالثة ،

متاحة  ،1  .الفقرة ،1989نوفمبر  10، عدم التمييز :18العام رقم ، التعليق (HRC) ألمم المتحدةبا اإلنسانلجنة حقوق . 24

      http://www.unhcr.org/refworld/docid/453883fa8.html على الموقع:

  .  أعاله 1 الهامشمذآورة في  بموجب االتفاقية، نب:وضع األجا15التعليق العام رقم  

هؤالء  تحرآات أال تفرض علىالدول المتعاقدة  يجب على على أنه " 1951اتفاقية عام ) من 2( 31. تنص المادة 25

في  وضعهميتم تصحيح  حتى فقط أن تطبق يجب القيودمثل هذه و التي تكون ضرورية غير تلك أي قيود الالجئين

التسهيالت  جميعو المذآورين مهلة معقولة، الالجئين المتعاقدة أن تمنحوعلى الدول بلد آخر.  القبول في البلد أو

 المشاورات العالمية ،مفوضية شؤون الالجئين أنظر ." إليهبلد آخر بدخولهم  حتى يحصلوا علي قبول الضرورية

،  خبراء المائدة المستديرة - المنقحة  1951م من اتفاقية عا 31المادة  إستنتاجاتملخص   :بشأن الحماية الدولية

 من 31المادة  المشاورات العالمية: إستنتاجات  ملخص -  (مفوضية شؤون الالجئين  2001نوفمبر  9و 8 جنيف،



 

 

      

        

  .cr.org/419c783f4.pdfhttp://www.unh : تتوافر على الموقع .،3  )، الفقرة1951اتفاقية عام 

 استقبال طالبي :الثالث المسار /بشأن الحماية الدولية المشاورات العالمية،  مفوضية شؤون الالجئين، أيضا ،أنظر

  ) EC/GC/01/17 ،2001سبتمبر  4، نظم اللجوء الفردي، في سياق المعاملة بما في ذلك معايير، اللجوء

 التالي:    متاحة على الموقع، طالبي اللجوء) (استقبال  :الميةالع المشاورات ،مفوضية شؤون الالجئين

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3bfa81864.html.  

 المقيمين بصورة نظامية في الالجئينمنح الدول المتعاقدة  يجب على على أنه " 1951اتفاقية عام من  26. تنص المادة  26

 علي األجانب عامة أية أنظمة تنطبق إلىيخضعون و  في أراضيهاحرية التنقل إقامتهم و اختيار محل ها حقراضيإ

نص  إلى األشخاص عديمي الجنسية بوضع المتعلقة 1954اتفاقية عام  من  26وتشير المادة في نفس الظروف. " 

  مطابق لذلك. 

 1988 مالحظات تفسيرية، – "المقيمين بصورة نظامية" ،ؤون الالجئينمفوضية ش. 27

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/42ad93304.pdf 

  في الموقع التالي:ة اح، مت3أعاله الفقرة.  25 هامشمشاورات المفوضية العالمية: استقبال طالبي اللجوء: 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3bfa81864.html 

تنص صراحة على أنه: "ال يجوز  المدنية والسياسية االتفاقية الدولية للحقوق) من 1( 9.  على سبيل المثال، المادة 28

 التي ينص عليها القانون". جراءاتشخص من حريته إال ألسباب ووفقا لإلحرمان أي 

، 10816/10. رقم الطلب)، المحكمة األوروبية، 2011وتوريه ضد المجر، (لوآبو  القضية المرفوعة من قبل. 29

  (قرار نهائي)، متاحة في الموقع التالي: 21الفقرة. 

 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e8ac6652.html  

ذلك يجب أن يكون راضيا أن االحتجاز  إلىأنه: " وباإلضافة  اإلنساناألوربية لحقوق  المحكمة ت. المرجع نفسه. وذآر30

مح بحرمان األشخاص من حريتهم خالل فترة قيد النظر آانت تتناسب مع الغرض من الحكم المعني، وهذا حتى ال يس

 بشكل تعسفي."

، متاحة 54، الفقرة. 9990/82رقم  الطلب)، المحكمة األوروبية، 1986ضد فرنسا، (بوزانو  القضية المرفوعة من قبل .31

  029fa4f4.htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/docid/4 في:

، 45508/99رقم  الطلب)، المحكمة األوروبية، 2004(هـ. ل.) ضد المملكة المتحدة، ( القضية المرفوعة من قبلفي 

  ، متاحة في:114الفقرة. 

 http://www.unhcr.org/refworld/docid/502d48822.html.  

رقم  الطلبلمحكمة األوروبية، ، ا2001دوجوز) ضد اليونان، (  القضية المرفوعة من قبل، أيضا، أنظر

وذلك لتجنب آل  ،: "يجب ان يكون القانون دقيقا بما فيه الكفاية حتى يمكن تطبيقه بشكل جيد55، الفقرة 40907/98

  .d/3deb8d884.htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/dociمخاطر التعسف"، متاح في: 

  

يعد مبدأ راسخا في معظم السلطات القضائية  ،.  المبدأ العام الذي ينص على أن القوانين ال يجب أن تكون بأثر رجعي32



 

 

      

        

 25، على سبيل المثال،  تنص المادة أنظرأو االحتجاز:  حتجازالقانونية، ال سيما فيما يتعلق بالمحاآمة الجنائية أو اال

، في جزء منها على أنه "ال يجوز حرمان أي  (ADRDM) اإلنسانواجبات لحقوق و ريكياإلعالن األممن 

القضية  ، أيضا،أنظر  التي تقرها القوانين الموضوعة مسبقا". جراءاتشخص من حريته إال في الحاالت وطبقا لإل

  .53أعاله، الفقرة 9  الهامشضد فرنسا،  المرفوعة من قبل (أموور)

الدورة السادسة والخمسون  إلىتقرير   ،(WGAD)ل فريق األمم المتحدة المعني باالحتجاز التعسفي. هذه توصية من قب33

، متاح في: 5، المرفق الثاني، المداولة رقم 1999ديسمبر  E/CN.4/2000/4 ،28، اإلنسانللجنة حقوق 

nhcr.org/refworld/pdfid/3b00f25a6.pdfhttp://www.u.  

، متاحة 24340/08رقم  الطلب)، المحكمة األوروبية، 2010القضية المرفوعة من قبل (لوليد مسعود) ضد مالطا، ( . 34

  ld/docid/4c6ba1232.htmlhttp://www.unhcr.org/refworفي الموقع التالي: 

 حاالت الطوارئ العامة من حالة من   (ICCPR )المدنية والسياسية من االتفاقية الدولية للحقوق 9المادة  تقييد ويمكن .35

 و الموقف" التي  يتطلبها  من الضرورات"  لتصبح   االلتزامات ال يتعارض مع جراءاتمثل هذه اإل توفير"

 االتفاقية الدولية للحقوق من 4 مادةال انطوائها على تمييز" ... الدولي وعدم القانون ىالمترتبة عليها بمقتض خرىاأل

  ،اإلنساناللجنة المعنية بحقوق ، ضد أستراليا أ.)  (، القضية المرفوعة من قبلأيضا أنظر. المدنية والسياسية

 :متاحة في ،1997أبريل  3 ، 560/1993:رقم

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b71a0.html  

 . )3.9لعرفي الدولي (الفقرة ا بناء على القانون اللجوء احتجاز طالبيمنع  إلىيشير وال يوجد أساس         

 23، 305/1988 رقم .،اإلنسانق اللجنة المعنية بحقو، هولنداالقضية المرفوعة من قبل (فان ألفن في) ضد  .36

  :متاحة في ،5.8  .،الفقرة 1990يوليو

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/SDecisionsVol3en.pdf  

 ) على   4.9 – 2.9(  الفقرات ،أعاله 35 الهامش، ضد أستراليا) .القضية المرفوعة من قبل (أ. المرجع نفسه. 37

  التوالي.     

  وآذلك       ،أعاله 35 الهامش ، ،القضية المرفوعة من قبل (أ.) ضد أستراليا المثال، على سبيلأنظر.المرجع نفسه.38

 ،2002أآتوبر  28 ،900/1999رقم  . ،اإلنساناللجنة المعنية بحقوق  ،القضية المرفوعة من قبل (سي) ضد أستراليا

  احة في الموقع التالي:مت

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f588ef00.html  

  

  .9ة الفقر ،أعاله 35 الهامش القضية المرفوعة من قبل (أ.) ضد استراليا المثال، ، على سبيلأنظر. 39



 

 

      

        

فبراير      16 ، اإلنسانحقوق  العاشرة لمجلس الدورة إلىتقرير ،  (WGAD) باالحتجاز التعسفي الفريق المعني. 40

2009، A/HRC/10/21متاحة في: ،67  .، الفقرة   

http://www.unhcr.org/refworld/docid/502e0de72. html   

من  (و)  5المادة على سبيل المثال،  :از المهاجريناحتج أسباب من بشكل واضح اإلقليميةالنصوص  وتحد بعض

إلجراء ينص  ووفقا في الحاالت التالية حريته إال حرمان أحد من ال يجوز  ": اإلنسانلحقوق  االتفاقية األوروبية

 أو أحد األشخاص الذي البالد إلىغير المشروع  دخوله لمنع احتجاز شخص أو قانوني احتجاز : (و) القانون عليه

   " .أو التسليم الترحيل من أجل إجراءاتري حاليا اتخاذ يج

  .9الفقرة  ،أعاله 35 الهامش ، القضية المرفوعة من قبل (أ.) ضد استرالياأنظر.  41

    ،أعاله 23 الهامش طالبي اللجوء،و احتجاز الالجئين بشأن إستنتاجات ،اللجنة التنفيذية ،مفوضية شؤون الالجئين.  42

  ب). الفقرة (       

  :متوفر في، وحالته المجتمعتقييم  نموذج تقديم ،2011 ،المتاحة البدائل، (IDC) لالحتجاز الدولي التحالف. 43

. http://idcoalition.org/cap/handbook  

 ،للشؤون الداخلية وزير الدولة) 2(الهجرة واللجوء ومحكمة ) 1المقدم من( سوآراج) ضد آل من ( (بناء على الطلب. 44

 :متاحة في ،2011وليو ي 29، )و ويلز(انجلترا  محكمة االستئناف  :المملكة المتحدة ،938المدنية رقم الدعوى 

.024f2.htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/docid/4e38  

تبدو غير مبررة أو فاسدة والخاصة التي  الطلباتمشكلة  بشأن إستنتاجات ،اللجنة التنفيذية ،شؤون الالجئين مفوضية. 45

   ي:متاحة ف(د)   .)، الفقرةالرابع والثالثين ( 1983 -  30رقم  ،1983 ،أآتوبر 20، اللجوء أوالالجئ بوضع 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c6118.html.  

أعاله،     23 الهامشطالبي اللجوء، و احتجاز الالجئين بشأن إستنتاجات، اللجنة التنفيذية ،. مفوضية شؤون الالجئين46

  (ب). الفقرة

 مشكلة ،1989 -(األربعون)   58رقم  اإلستنتاج ،اللجنة التنفيذية ، نمفوضية شؤون الالجئي المثال، ، على سبيلأنظر. 47

 متاح في الموقع، وجدوا فيه الحماية سبق أن بلد  من بصورة غير قانونيةينتقلون طالبي اللجوء الذين الالجئين و

  التالي: 

: http://www. unhcr.org/3ae68c4380.html.   

اتفاقية عام  من 31: المادة  موجز اإلستنتاجات ،المشاورات العالمية جزمو ،مفوضية شؤون الالجئين، أيضا ،أنظر

  .25 الهامش أعاله1951

  

 بشأن المائدة المستديرة العالمية ،(OHCHR) اإلنسان لحقوقالمفوض السامي  ومكتب مفوضية شؤون الالجئين. 48

 ،2011 مايو اإلستنتاجات موجز  :يةاألشخاص عديمي الجنسو والالجئين والمهاجرين طالبي اللجوء بدائل احتجاز



 

 

      

        

  متاحة في الموقع التالي: ،6الفقرة  ،المائدة المستديرة العالمية اإلستنتاجات (موجز

: http://www.unhcr.org/refworld/docid/ 4e315b882.html.  

آان  لتحديد ما إذا ءاتإجرا:  2رقم  ،انعدام الجنسية مبادئ توجيهية بشأن، مفوضية شؤون الالجئين، أيضا أنظر        

  اح في الموقع التالي: مت، HCR/GS/12/02 ،2012أبريل  5 ،شخص ما عديم الجنسية

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f7dafb52.html .  

، أعاله   23 الهامشطالبي اللجوء، و احتجاز الالجئين بشأن إستنتاجات، اللجنة التنفيذية ،مفوضية شؤون الالجئين. 49

  ) .الفقرة (ب

الواردة  التقييدو الحد أحكام على سيراآوزا، ومبادئ اإلنسانلحقوق  لجنة األمم المتحدة أنظر، األمن القومي في معنى. 50

 ،32 - 29 الفقرات، E/CN.4/1985/4 ،1984سبتمبر  28 ، المدنية والسياسية بالحقوق الدولي الخاص العهدفي 

   http://www.unhcr.org/refworld/docid/4672bc122.html.: متوفر في
 

المحكمة  ،)2009(، المملكة المتحدة آخرون ضد، القضية المرفوعة من قبل (أ.) والمثال ، على سبيلأنظر. 51  

 متوفر في، 3455/05 رقم .، الطلباألوروبية

.http://www.unhcr.org/refworld/docid/499d4a1b2.html : 
  

ضد  (شمسة)، القضية المرفوعة من قبل  أعاله 31 الهامش، ضد فرنسا، القضية المرفوعة من قبل (بوزانو) أنظر. 52

   :متاح في،  45357/99و 45355/99  رقم .، الطلبالمحكمة األوروبية ،)2003(، بولندا

http://www.unhcr.org/refworld/docid/402b584e4.html  

، 30643/04الطلب رقم:  ، ) المحكمة األوروبية2008(، ضد إسبانيا غونزاليس)(والقضية المرفوعة من قبل 

 : http://www.unhcr.org/refworld/docid/502e31e42.htmlمتوفر في 

 أعاله 9  الهامش، ضد فرنسا (أموور) القضية المرفوعة من قبل و
  

 1في    EC/2005/85ألوروبي االتحاد ا من توجيهات مجلس)، 1( 18، والمادة 1951من اتفاقية عام  31المادة .  53 

متاحة في سحب صفة الالجئ، و لمنحالدول األعضاء  المتبعة في جراءاتلإل المعايير الدنيا بشأن   2005ديسمبر 

  .http://www.unhcr .org/refworld/docid/4394203c4.htmlالموقع التالي: 
 

، / A/HRC/7/4 ،اإلنسانحقوق  السابعة لمجلس الدورة إلى) WGAD( باالحتجاز التعسفي الفريق المعني تقرير. 54

 في السيطرة  المشروعة للدول يتجاوز المصلحة بلد إلى الدخول غير المشروعتجريم " 53 الفقرة ،2008 ،يناير 10

 :متاح في الموقع:  ".التعسفي)االحتجاز غير الضروري (وبالتالي  إلىالهجرة غير الشرعية مما يؤدي  وتنظيم

cr.org/refworld/docid/ 502e0eb02.htmlhttp://www.unh 
  

 اإلنسانلحقوق   الميثاق األفريقي)  2( 7والمادة  ،ACHR)( اإلنساناالتفاقية األمريكية لحقوق  ،)3(0 5 المادة. 55    

  CFREU).( األوروبي األساسية لالتحاد ميثاق الحقوق) من 3( 5 والمادة (ACHPR)  الشعوبو
  

؛ وآذلك القضية المرفوعة من قبل أعاله 29 الهامش، المجر ضدوعة من قبل (لوآبو) و (توريه) القضية المرف أنظر.  56

  :متاحة في ،49  .، الفقرة2237/08 رقم .، الطلبالمحكمة األوروبية ،2011، اليونان(آر يو) ضد 



 

 

      

        

.org/refworld/docid/4f2aafc42.htmlhttp://www.unhcr 

 رقم .، الطلبالمحكمة األوروبية، ) 2009(، ضد اليونان، القضية المرفوعة من قبل (اس. دي.) أيضا أنظر

  : docid/4a37735f2.htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/.في احمت ،62 الفقرة، 07/53541

طلب اتخاذ القرار برفض  إال بعد يجب أال يحدث الطرد ألغراض أن االحتجاز وقد قررت المحكمة األوروبية 

لشؤون  المتحدة السامي مفوض األمم مكتب بيان من، شؤون الالجئينية مفوض، أيضا أنظر. مرفي نهاية األ اللجوء

متوفر ، 13058/11 رقمالطلب  ،2012مارس  30،  المجر ضد)  لحكيمعبد االطيار في قضية (عالء  الالجئين

  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f75d5212.htmlفي: 

في  لشؤون الالجئين حدة الساميةالمت األمم مفوضية بيان مقدم من لشؤون الالجئين، مفوضية االمم المتحدة السامية

   :متاح في، 13457/11 رقم الطلب ،2012 ،مارس 30،  ضد هنغارياالقضية المرفوعة من قبل (سعيد) 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f75d5e72.html  

    .، الفقرة52792/99 رقم ، الطلبالمحكمة األوروبية، )2003( ،ضد الدانمركمن قبل (فاسيليفا)  القضية المرفوعة . 57

 http://www.unhcr.org/refworld/docid/502d4ae62.html التالي:  الموقع متاح في 37

  أعاله. 29 الهامش، المجر ضد (لوآبو وتوريه) القضية المرفوعة من قبلوآذلك في   

 . 8.2الفقرة  ،أعاله 38 الهامش ،(سي) ضد استراليا ية المرفوعة من قبلالقض.  58   

 FC 1] 1995القضية المرفوعة من قبل (شاهين) ضد آندا، (وزير الجنسية والهجرة) [ ، على سبيل المثال،أنظر. 59

  .//:www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6e610.htmlhttpمتوفر في: 214

، وثيقة األمم المتحدة. 45/2006رقم فتوى ، ال(WGAD) باالحتجاز التعسفي  الفريق المعنيأيضا،  أنظر 

A/HRC/7/4/Add.1 ،16  متوفر في: 25،  الفقرة. 2008يناير ،  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/7session/reports.html  

، الرأي القانوني بشأن حالة المهاجرين وطالبي اللجوء، وثيقة األمم  (WGAD)باالحتجاز التعسفي  الفريق المعنيو

جنبي من بدائل االحتجاز اإلداري." متوفر في: استفادة األ إمكانية: "69، الفقرة. E/CN.4/1999/63المتحدة. 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=152  

، A/HRC/13/30، اإلنسانالدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق  إلى باالحتجاز التعسفي الفريق العامل المعني تقرير

  refworld/docid/502e0fa62.htmlhttp://www.unhcr.org/، متوفر في: 65، الفقرة. 2010يناير  15

  .2الفقرة  ،أعاله 48 الهامش، الجتماع المائدة المستديرة العالمية إستنتاجات موجز .60

  .20الفقرة ،أعاله 48 الهامش، الجتماع المائدة المستديرة العالمية إستنتاجات موجز .61

  

  

 اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  12المادة ) : في الخصوصيةالحق ما يلي:  خرىتشمل الحقوق األأن يمكن  . 62



 

 

      

        

)(UDHR اتفاقية حقوق ) من 1( 16 ، والمادةالمدنية والسياسية االتفاقية الدولية للحقوق)  من 01 17 ، والمادة

واجبات لحقوق و اإلعالن األمريكي من  5 المادةو ؛اإلنساناالتفاقية األمريكية لحقوق من  11، والمادة الطفل

 األساسية لالتحاد ميثاق الحقوقمن  7؛ والمادة اإلنسان االتفاقية األوروبية لحقوقمن  8والمادة  ؛اإلنسان

 23؛ المادة اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق )؛ 3( 16و  12المادتان  ،الحق في الحياة األسرية(األوروبي 

 بالحقوق االقتصادية الدولي الخاص العهد ) من1( 10المدنية والسياسية؛ والمادة  للحقوق الدولي العهدمن  ،)1(

 لمؤتمر األمم المتحدة توصيات (ب)و ،1951) من اتفاقية 2( 12والمادة (ICESCR) واالجتماعية والثقافية 

 للمفوضين المعنيين المتحدةمؤتمر األمم الوثيقة الختامية ل وعديمي الجنسية، الالجئين للمفوضين المعنيين بوضع

  ،1951يوليو  25 شخاص عديمي الجنسية، األبوضع الالجئين و

 A/CONF.2/108/Rev.1 ، :متاح في الموقع  

 : http://www.unhcr .org/refworld/docid/40a8a7394.html  

االتفاقية األمريكية لحقوق من  ،)1( 17الشعوب؛ والمادة و اإلنسانالميثاق األفريقي لحقوق  من ،18والمادة 

االتفاقية األوروبية من  ،8و  2؛ والمادتان اإلنسانواجبات لحقوق و عالن األمريكياإل من  ،6؛ والمادة اإلنسان

المعاملة الالإنسانية أو  تحريماألوروبي؛ بشأن  األساسية لالتحاد من ميثاق الحقوق ،9؛ والمادة اإلنسان لحقوق

لمناهضة  لجنة األمم المتحدة من 1المدنية والسياسية؛ والمادة  للحقوق الدولي العهدمن  ،7المهينة؛ والمادة 

 اإلعالن األمريكي من ،25المادة ؛ واإلنسان من االتفاقية األوروبية لحقوق، 3 والمادة ؛ (CAT) التعذيب

من االتفاقية  ،5المادة واألوروبي؛  األساسية لالتحاد من ميثاق الحقوق ،4والمادة  ؛اإلنسانواجبات لحقوق و

  الشعوب.و اإلنسانلحقوق  من الميثاق األفريقي ،5دة  ؛ والمااإلنسان األمريكية لحقوق

  . 31الفقرة  ،أعاله 48 الهامش ،اجتماع المائدة المستديرة العالمي إستنتاجاتموجز . 63

  .19الفقرة ،أعاله 48 الهامش ،اجتماع المائدة المستديرة العالمي إستنتاجاتموجز . 64

  .21الفقرة  ،أعاله 48 الهامش ،العالمياجتماع المائدة المستديرة  إستنتاجاتموجز . 65

  .1صفحة  ،4، الحاشية "بدائل الحتجاز" واألمان الشخصي و حق في الحرية:الاألساسيات إلى، العودة إدواردز. 66

  .21الفقرة ،أعاله 48 الهامش ،اجتماع المائدة المستديرة العالمي إستنتاجاتموجز . 67

  .21الفقرة  ،أعاله 48 الهامش ،ستديرة العالمياجتماع المائدة الم إستنتاجاتموجز . 68

أعاله؛  4 الهامشاألساسيات: الحق في الحرية واألمن الشخصي و "بدائل االحتجاز" ،  إلىإدواردز، والعودة . 69

، 2011االئتالف الدولي لالحتجاز، البدائل المتاحة، آتيب للوقاية من االحتجاز غير الضروري للمهاجرين، 

  http://idcoalition.org/cap/handbookمتوفر في: 

  

  

  . 24 الفقرة ،أعاله 48 الهامش ،اجتماع المائدة المستديرة العالمي إستنتاجاتموجز . 70

 الدولي العهد، من 2مادة ، والاإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  2،؛ المادة 1951، من اتفاقية الالجئين 3المادة  .71



 

 

      

        

؛ واالجتماعية والثقافية  بالحقوق االقتصادية الخاص الدولي العهدمن )، 2( 2، والمادة  المدنية والسياسية للحقوق

،  من 5و المادة  CMW اللجنة المعنية بالعمال المهاجرينمن  7، من ميثاق حقوق الطفل؛ والمادة 2والمادة 

لحقوق  اإلعالن األمريكي، من 2مثل المادة  اإلقليميةآذلك في القوانين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و

االتفاقية األوروبية من  ،14والمادة ؛ اإلنسان االتفاقية األمريكية لحقوق، من 24، والمادة اإلنسانواجبات و

ن الميثاق م 3و  2األوروبي؛ والمادتان  األساسية لالتحاد من ميثاق الحقوق ،21؛ والمادة اإلنسان لحقوق

  .الشعوبو اإلنسانلحقوق  األفريقي

وتوجد  ،المدنية والسياسية للحقوق الدولي العهد، 4وال يجب أن تستند أي استثناءات على أسس تمييزية: المادة  .72

االتفاقية من   ،27؛ وفي المادة اإلنسان االتفاقية األوروبية لحقوق، من 15أيضا مادة مشابهة في المادة 

  .1951، من اتفاقية 8أيضا، المادة  أنظرو اإلنسان لحقوقاألمريكية 

وثيقة األمم  ،غير المواطنين التمييز ضد :30رقم  التوصية العامة ،)CERD( القضاء على التمييز العنصري .73

الدول أن  القضاء على التمييز العنصري لجنة  دعت :19 الفقرة ،2004يناير   A/59/18،10 المتحدة رقم 

أن األوضاع  وضمان، التعسفي سياق االحتجاز وال سيما في، غير المواطنين أمن وجه الخصوص تحترم على

  :متوفر في، مطابقة للمعايير الدولية طالبي اللجوءمراآز الالجئين و في

s/doc.nsf/0/e3980a673769e229c1256f8d0057cd3dhttp://www.unhchr.ch/tb.  

، بمعنى وغير المواطنين المواطنين الترحيل يفصل بين إجراءات في مبرر تمييز قد يكون هناك على سبيل المثال،. 74

القضية المرفوعة من قبل (مستقيم)  أنظرمنه.  طردهم وال يمكن في بلدهم قامةفي اإل لهم الحق المواطنين أن

  :متوفر في )،EHRR( األوروبية   اإلنسانتقارير حقوق ) 1991( 13 ،جيكاضد بل

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b7018.html.  

(لمفوضية األوروبية   164DR  (1976)  7المملكة المتحدة  ضد) القضية المرفوعة من قبل (أجي،أيضا أنظر     

  متاحة في الموقع التالي:) ، اإلنسانلقرارات حقوق 

.http://www.unhcr.org/refworld/docid/4721af792.html  

 والقضية المرفوعة من قبل؛ 2.9 أعاله، الفقرة 35  الهامش، أ.) ضد استرالياالقضية المرفوعة من قبل (، أنظر . 75

 ، 8.9الفقرة  ،1994 يوليو 458/1991،21رقم  . الطلباإلنساناللجنة المعنية بحقوق ، ضد الكاميرون)  (موآونغ

 التالي: تتوافر على الموقع 

cr.org/refworld/docid/4ae9acc1d.htmlhttp://www.unh.  

باالحتجاز  الفريق المعني ،4.9 أعاله، الفقرة 35 الهامش، أ.) ضد استرالياالقضية المرفوعة من قبل (، أنظر - 76

 ؛61الفقرة  ،59الحاشية  ، وفي مقدمتهااإلنسان لمجلس حقوق الدورة الثالثة عشرة إلىالتقرير المقدم  ،التعسفي

 ،اإلنسانحقوق  للجنة الدورة السادسة والخمسون إلىتقرير مقدم ،  باالحتجاز التعسفي معنيالفريق ال

E/CN.4/2000/4 ، 28  التالي: يتوافر على الموقع، 7المبدأ  ،5  المداولة رقم، الملحق الثاني ،1999ديسمبر 

/www.unhcr.org/refworld/docid/502e10612.htmlhttp:/  

 أعاله. 34 الهامش ،(مسعود) ضد مالطة القضية المرفوعة من قبل ،أيضا أنظر .

 

 ، وفي مقدمتهااإلنسان لمجلس حقوق الدورة الثالثة عشرة إلىالمقدم  باالحتجاز التعسفي تقرير الفريق العامل المعني. 77

: 3 رقم انعدام الجنسية المبادئ التوجيهية بشأن، مفوضية شؤون الالجئين، أيضا رأنظ . 62 الفقرة ،59 الهامش



 

 

      

        

يتوافر على ، HCR/GS/12/03 ،3012يوليو  17، على المستوى الوطني وضع األشخاص عديمي الجنسية

 .cr.org/refworld/docid/5005520f2.htmlhttp://www.unhالموقع التالي: 

؛ اإلنساناالتفاقية األمريكية لحقوق من  ،)4( 7 ؛ والمادة المدنية والسياسية الدولي للحقوق العهدمن  ،)2( 9 المادة. 78

  . والشعوب اإلنسانلحقوق  الميثاق األفريقيمن  6،؛ و المادة اإلنسان االتفاقية األوروبية لحقوق) 2( 5و المادة 

حقوق  للجنة السادسة والخمسون الدورة إلىالتقارير المقدمة  مزيد من ،الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي ،أنظر. 79

  متوفر في:   ،5 المداولة رقم، المرفق الثاني ،1999ديسمبر  E/CN.4/2000/4 ،  28 ،اإلنسان

.http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3b00f25a6.pdf:   

  .1951اتفاقية عام ، )2( 16المادة. 80

القضية المرفوعة من قبل (سي) ضد أعاله، وآذلك  35 الهامش، أ.) ضد استراليا، القضية المرفوعة من قبل (أنظر . 81

 أعاله.  35 الهامشاستراليا، 

 5 ؛ والمادةاإلنسانلحقوق  االتفاقية األمريكية ،)6( 7؛ والمادة المدنية والسياسية الدولي للحقوق عهدال ،)4( 9المادة  . 82

؛ اإلنسانواجبات لحقوق و اإلعالن األمريكيمن  ،3الفقرة  ،25؛ والمادة اإلنسان االتفاقية األوروبية لحقوق) من 4(

لحقوق  الميثاق األفريقي ،7المادة  معيجب أن تقرأ  ،6المادة  ؛اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق  ،)6( 7والمادة 

 ،)3( 2 المادة المثال، على سبيل ،أنظر. اإلنسان االتفاقية األوروبية لحقوقمن  ،؛ المادة الخامسةالشعوبو اإلنسان

من االتفاقية  ،13المادة ؛ واإلنساناالتفاقية األمريكية لحقوق  ،25المادة  ،المدنية والسياسية الدولي للحقوق العهدمن 

  . اإلنسان األوروبية لحقوق

والالجئين:  طالبي اللجوء احتجازوثيقة اجتماع مؤتمر اللجنة الدائمة:  ،اللجنة التنفيذية ،مفوضية شؤون الالجئين. 83

الموقع  متاح في ،2الشكل  ،EC/49/SC/CRP.13 ،1999 ، يونيووالتوصيات الممارسة واإلطار، والمشكلة 

  http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/47fdfaf33b5.pdfلي: التا

 ،أعاله 23 الهامش ،طالبي اللجوءو احتجاز الالجئين بشأن اإلستنتاجات ،اللجنة التنفيذية ،مفوضية شؤون الالجئين. 84

اتفاقية من  31على المادة  اإلستنتاجاتموجز  :العالمية مفوضية شؤون الالجئين مشاورات آذلك أنظر(ج).    الفقرة

رقم  المحكمة األوروبيةطلب  ،فرنسا؛ والقضية المرفوعة من قبل (آي. أم) ضد 25 الهامش ،1951عام 

  التالي: يتوافر على الموقع ،2012فبراير2 ،،9152/09

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f2932442.html  

  

 

   ،1998 –(التاسع واألربعون) ،85رقم، اللجنة التنفيذية  ،مفوضية شؤون الالجئين إستنتاجات. 85

  .http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c6e30.html يتوافر على الموقع    

 ،اإلنسانحقوق  للجنة السادسة والخمسون الدورة إلى، تقرير باالحتجاز التعسفي الفريق المعني ،أيضا أنظر



 

 

      

        

E/CN.4/2000/4   ،28  باالحتجاز التعسفي الفريق المعني ؛5 المداولة رقم، المرفق الثاني ،1999ديسمبر  ،

 .الفقرات ،1998ديسمبر  E/CN.4/1999/63 ،  18 ،اإلنسان للجنة حقوق الدورة الخامسة والخمسين إلىتقرير 

  .10و  9و  8و  7و  6و  3 المبادئ رقم  إلىفي اشارة  ،70و  69

، 2010مايو  31 ، والتنوع، العمر الجنس ،مفوضية شؤون الالجئين إلىالرجوع يمكن  ، لمزيد من المعلومات. 86

EC/61/SC/CRP.14 ،التالي:  يتوافر على الموقع  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc96e1d2.html.  

  . 2010 ،)2(رقم  ضد ترآيا. القضية المرفوعة من قبل (عبد الغني وآارمينيا) 87

  :  يتوافر على الموقع، No.50213/08 .  يةالمحكمة األوروبحكم 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c5149cf2.html  

 في الطابق لمدة ثالثة أشهر احتجاز الالجئين االتفاقية األوروبية بناء على من 3 انتهاآا للمادةوقد وجدت المحكمة  

  .مقر الشرطة من السفلي

(حظر التعذيب  7المادة ، مثل االحتجاز بظروف على وجه التحديد ذات صلة اإلنساناألحكام المتعلقة بحقوق  . عدد من88

(الحق  17 والمادة )حتجازاال في ظروف إنسانية(الحق في  10والمادة ،)أو الالإنسانية أو المهينة والمعاملة القاسية

مجموعة مبادئ األمم ، أيضا أنظر .  المدنية والسياسية الدولي للحقوق العهدمن  ،)والخصوصيةاة األسرية في الحي

قرار الجمعية العامة  أو السجن، من أشكال االحتجاز ألي شكل جميع األشخاص الذين يتعرضون لحماية المتحدة

  متاح على الموقع التالي: ،1988ديسمبر  9المؤرخ في  43/ 173

tp://www.unhcr.org/refworld/docid/ 3b00f219c.html. : ht  

  :  يتوافر على الموقع ،1955السجناء،  لمعاملةالنموذجية  قواعد األمم المتحدةالحد األدنى من             

ae6b36e8.htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/docid/3  

ديسمبر   A/RES/45/113 ،14 ، 1990، حريتهمحرومين من الم حماية األحداث قواعد األمم المتحدة بشأن         

   :htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f18.628.متاح على الموقع التالي ،1990

العودة لالتحاد  وتوجيهات المعايير الدولية، للمهاجرين اإلنسان حقوق ،اإلنسانلحقوق  لجنة البلدان األمريكية .89  

  التالي: يتوافر على الموقع ،2008 25، 08/03 لقرار، يوليو ااألوروبي

http://www.unhcr.org/refworld/docid/488ed6522 . HTML  

 أعاله. 87 الهامش ،ن قبل (عبد الغني وآارمينيا) ضد ترآياوالقضية المرفوعة م

  أعاله. 54 الهامش، اإلنسانالدورة السابعة لمجلس حقوق  إلىتقرير  ،. الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي90 

  

  

 رقم .لحكم، االمحكمة األوروبية ،)2010( ،بلجيكا وآخرون) ضد القصية المرفوعة من قبل (موزخاد زيهيفا و.  91

  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd55f202.html يتوافر على الموقع التالي: ، 07/41442



 

 

      

        

بة العقوبة مرت إلىتصل  للكبار المصممة العبور في مرافق األطفال أن احتجاز ،أخرى في جملة أمور ،والتي قررت

غير ، آما تقرر أن احتجازهم من االتفاقية األوروبية 3خرقا للمادة وتعد   أو الالإنسانية أو المعاملة  المهينة القاسية

 .قانوني

 A/C.3/65/L.5 ،6،  بانكوك) (قواعد  للمجرماتالتدابير غير االحتجازية السجينات و لمعاملة قواعد، األمم المتحدة.  92

  unhcr.org/refworld/docid/4dcbb0ae2.html.الموقع التالي :، وهي متاحة على42المادة  ،2010أآتوبر 

 .السابق، قواعد بانكوك ، المرجع 48. المادة 93
  

  ؛اإلنساناإلعالن العالمي حقوق  ،26المادة  ؛1951من اتفاقية عام  22. المادة 94

من اتفاقية حقوق  ،28المادة ؛ واالجتماعية والثقافية بالحقوق االقتصادية الدولي الخاص العهد ،14و 13المادة 

  .(CEDAW)ضد المرأة  التمييز على جميع أشكال اتفاقية القضاء ، من10؛ والمادة الطفل
  

، السلطة الجريمة وإساءة استعمال لضحايا األساسية لتوفير العدالة إعالن المبادئ،  الجمعية العامة لألمم المتحدة أنظر. 95

  متاح على الموقع التالي: A/RES/40/43   ،1985نوفمبر 29

 http://www.un.org/documents/ga/res / 40/a40r034.htm.  

 - لسادس والثالثون)(ا  39قم رالحماية الدولية، و الالجئات بشأن إستنتاجات، اللجنة التنفيذية ،مفوضية شؤون الالجئين. 96

 http://www.unhcr.org/3ae68c43a8.htmlالتالي:  يتوافر على الموقع ،1985

(السابع  105 رقمالفتيات المعرضات للخطر، المرأة و توصيات بشأن، اللجنة التنفيذية ،ومفوضية شؤون الالجئين

 يتوافر على الموقع التالي:  ،2005-سون) والخم

.www.unhcr.org/refworld/docid/45339d922.html / :/ HTTP  

  متاحة على: ،2010ديسمبر ،  التعذيب المعنية بمعايير منع اللجنة ،األوروبي المجلس .97

.standards.pdf-http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng:   

 ،2011مارس  A/HRC/17/31 ، 21 ،اإلنسانحقوق األعمال التجارية و المبادئ التوجيهية بشأن، ألمم المتحدة. ا98

   .14الفقرة  ،أعاله 48 الهامش ،مستديرة العالميموجز توصيات اجتماع المائدة ال  ،5 الفقرة

أيضا، مفوضية  أنظر. المدنية والسياسية الدولي للحقوق العهد)، 2( 24)، اتفاقية حقوق الطفل والمادة 1( 7المادة . 99

الفقرة. ، 1987 - (الثامن والثالثون) 47بشأن األطفال الالجئين، رقم  إستنتاجاتاللجنة التنفيذية،  ،شؤون الالجئين

  (و) و (ز)، يتوافر على الموقع التالي:

 http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c432c.html؛  

-29(ج) و  16، الفقرات. A/HRC/19  /L.31، 2012مارس  20، قرار بشأن حقوق الطفل، اإلنسانمجلس حقوق        

  ؛http://www.unhcr.org/refworld/docid/502e10f42.html ، يتوافر على الموقع التالي:31

القانونية في آل ، قرار بشأن العمل بتسجيل المواليد وحق آل إنسان باالعتراف به وبشخصيته اإلنسانمجلس حقوق          

  ، يتوافر على الموقع التالي:A/HRC/19/L.24، 2012مارس  15مكان، 

si=A/HRC/19/L.24 ؟.http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx   



 

 

      

        

  .10الفقرة  ،أعاله 48 امشاله ،اجتماع المائدة المستديرة العالمي إستنتاجاتموجز  .100

، يتوافر على 2010، ضعف الحماية في االحتجاز، يونيو (JRS-E) أوروبا -، اليسوعية لشؤون الالجئين أنظر  101

  .mlhttp://www.unhcr.org/refworld/docid/4ec269f62.ht  الموقع التالي:

 من اتفاقية األمم المتحدة 1المادة ، "عاما 18 دون سنإنسان " الطفل بأنه، يتم تعريف . بالنسبة لهذه المبادئ التوجيهية102

، من حريتهم المحرومين حماية األحداث قواعد األمم المتحدة بشأن أيضا أنظر. 1990، (CRC) الطفل  لحقوق

  . أعاله 88  الهامش

 ، يونيو ورقة عمل حول معلومات الحماية والرعاية –  الطفل الفضلى مصالح تحديد، جئينمفوضية شؤون الال. 103

  يتوافر على الموقع    ،2008

  .http://www.unhcr.org/refworld/docid/49103ece2.html: التالي        

يتوافر  ،20  .، الفقرة2008، مايو الطفل الفضلىمصالح  تحديد مبادئ توجيهية بشأن، لالجئينمفوضية شؤون ا

 .http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html على الموقع التالي:

 على الموقع التالي:متاحة  ،2011نوفمبر  ،المبادئ التوجيهيةيداني لتطبيق الدليل الم مفوضية شؤون الالجئين، 

 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e4a57d02.html.hgjhgd:  

المنصوص عليها  الطفل طلبات اللجوء :8رقم  ة الدوليةبشأن الحماي المبادئ التوجيهية مفوضية شؤون الالجئين، 

 22  ، بوضع الالجئين المتعلقين 1967عام  و / أو بروتوآول 1951من اتفاقية عام   ( و)1و  2(أ)  1 في المادتين

 طلبات اللجوء بشأن بشأن الحماية الدوليةالمبادئ   التوجيهية للمفوضية  ) HCR/GIP/09/08 ،2009ديسمبر 

  التالي: يتوافر على الموقع ،5 .الفقرة (الطفل

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html.   

ن ذويهم المنفصلين عغير المصحوبين و األطفال معاملة :6 التعليق العام رقم ،الطفل لحقوق اتفاقية األمم المتحدة

   التالي:يتوافر على الموقع   CRC/GC/2005/6 ،2005سبتمبر  1 ، بلدهم األصليخارج 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/42dd174b4.html  

  أعاله. 91 الهامش أنظر،بلجيكا ضدوآخرون)  القصية المرفوعة من قبل (موزخاد زيهيفا و. 104

بشأن األطفال  ،2007 – لثامن والخمسون)ا( 107رقم اللجنة التنفيذية،  إستنتاجات مفوضية شؤون الالجئين،. 105

  والمتاحة في الموقع التالي:  ،)1المعرضين للخطر. الفقرة ز (

http://www.unhcr.org/refworld/docid/471897232.html.  

  

 103 الهامش  الطفل، طلبات لجوء بشأن فيما يتعلق بالحماية الدولية المبادئ التوجيهية مفوضية شؤون الالجئين،

 وحرية لضمان حقوق استحداث نموذج جديد :المحتجزة الطفولة لالحتجاز، التحالف الدولي، أيضا أنظر أعاله. 

 ،2012، احتجاز المهاجرين عدم انتظام المتضررين من والمهاجرين من األطفال وطالبي اللجوء الالجئين



 

 

      

        

 -June-FINAL-Childhood-content/ uploads/2012/03/Captured-http://idcoalition.org/wp

2012.pdf ؛  

  : فر فيمتو ،المجتمعو الحساسة للطفلاألوضاع  تقييم،نموذج  مرآز البيانات الدولي

.model/-5step-http://idcoalition.org/ccap  

 39472/07 رقم، الحكم المحكمة األوروبية،  )2012( ، ضد فرنسا بوبوف). القضية المرفوعة من قبل (106

 : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f1990b22.html.متوفر في، /0739474و

 السابق. المرجع  107

بشأن مبادئ توجيهية  ، األطفال الالجئين:مفوضية شؤون الالجئين أنظر، األطفال ظروف استقبال على.   لالطالع 108

   :متوفر في ،92 .، الفقرة1994، الحماية والرعاية

ttp://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3470.html. h 

 أعاله،  59 الهامش، اإلنسان لمجلس حقوق الثالثة عشرة الدورة إلىالتقرير المقدم ،باالحتجاز  الفريق المعني

وضعا يجري فيه احتجاز القاصرين غير  أن نتصور، فإنه من الصعب بدائل لالحتجازونظرا لتوافر " :60.الفقرة

والتي  الطفل لحقوق اتفاقية األمم المتحدة ، من2 والفقرة  ،(ب) 37بشروط المادة االلتزام بذويهم وعدم  حوبينالمص

 االحتجاز اال في حاالت الضرورة القصوى." إلىتنص على أنه "ال يجب اللجوء 

الفقرة  13178/03. الحكم رقم:  ،المحكمة األوروبية ،2006 ،(ميتونجا) ضد بلجيكا  القصية المرفوعة من قبل

  : http://www.unhcr.org/refworld/docid/45d5cef72.html.الموقع الحالي متوفر في ،103

المبادئ  ،الالجئين مفوضية شؤون .7الفقرة  ،أعاله 48 الهامش ،اجتماع المائدة المستديرة العالمي إستنتاجات. موجز 109

، فبراير اللجوء األطفال غير المصحوبين بذويهم طالبي مع التعامل في جراءاتالسياسات واإل التوجيهية بشأن

  : htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b33.60.الموقع التاليمتاح في  ،1971

 أعاله. 103 الهامش الطفل، طلبات لجوء بشأن المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية ،مفوضية شؤون الالجئين        

األطفال  مع في التعامل جراءاتالسياسات واإل المبادئ التوجيهية بشأن ،السابقالمرجع  ،مفوضية شؤون الالجئين. 110
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