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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الدورة الخمسون 

 2022تموز/يوليه   8 -حزيران/يونيه   13

 من جدول األعمال 3البند  

المدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان
 بما في ذلك الحق في التنمية ،واالجتماعية والثقافية

 انتهاكات حقوق اإلنسان على الحدود الدولية: االتجاهات والوقاية والمساءلة  

 فيليبي غونزاليس موراليس  ،تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين  

 موجز  
م وف  ،التقريريتضمن هذا   سردًا لألنشطة التي اضطلع   ،43/6لقرار مجلس حقوق اإلنسان  قًا  المقدَّ

للمهاجرين المعني بحقوق اإلنسان  المقرر الخاص  تقريره إلى    ،فيليبي غونزاليس موراليس  ، بها  تقديم  منذ 
. كما يقدم دراسة مواضيعية عن انتهاكات حقوق اإلنسان  ( 1)الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين

 تركز على االتجاهات والوقاية والمساءلة.  ،على الحدود الدولية

 ،التقرير في هذا    ،يدرس المقرر الخاص   ،ومتابعة لتقريره السابق المقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان 
. ويحلل ( 2) الحدود التي تؤثر على حقوق اإلنسان الواجبة للمهاجرين  وحوكمة التطورات األخيرة في مجال الهجرة  

 ،االتجاه المؤسف نحو إضفاء الشرعية على ممارسات الصد من خالل سن تشريعات وأوامر تنفيذية حكومية 
على الحدود البرية وفي البحر.   البلد الثالث اآلمن واتفاقات السماح بالدخول مجدداً   مفهومي ويناقش تطبيق  
 بالتطورات اإليجابية األخيرة فيما يتعلق بضمان المساءلة عن عمليات الصد.  أيضاً   علماً ويحيط التقرير 

الواقع في  ويخلص المقرر الخاص إلى أن عمليات الصدددددددد ال تزال السدددددددياسدددددددة العامة القا مة بحكم  
 العديد من الدول وال تزال تعيق بشكل خطير تمتع المهاجرين الذين يعبرون الحدود الدولية بحقوق اإلنسان. 
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 مقدمة -أوالا  

م هذا التقرير عماًل بقرار مجلس حقوق اإلنسان  -1 . ويتضمن معلومات عن األنشطة التي 43/6ُيقدَّ
اإلنسدددددددددان للمهاجرين منذ تقديم تقريره إلى الجمعية العامة في  اضدددددددددطلع بها المقرر الخاص المعني بحقوق 

. ويتضمن الفرع المواضيعي من التقرير دراسة عن التطورات األخيرة في مجال  ( 3) دورتها السادسة والسبعين
كما يورد أمثلة توضددددددل السددددددبل    ،الهجرة وحوكمة الحدود التي تؤثر على حقوق اإلنسددددددان الواجبة للمهاجرين

  ،من خالل هذه الدراسة   ،منع انتهاكات حقوق اإلنسان على الحدود الدولية. ويهدف المقرر الخاصالفعالة ل
إلى تقديم مزيد من المعلومات إلى المجلس عن عمله الرامي إلى معالجة أثر عمليات صددددددد المهاجرين في  

 والمساءلة.مع التركيز بوجه خاص على االتجاهات والوقاية   ،( 4) البر والبحر على حقوق اإلنسان

 أنشطة المقرر الخاص -ثانياا  

 الزيارات الُقطرية  

طلب المقرر الخاص دعوة للقيام بزيارة رسدددددددددددمية إلى المنطقة الحدودية بين بيالروس و ولندا في   -2
يأسدف المقرر الخاص لعدم تلقيه أ  رد من  ،و ينما قبلت بولندا طلب الزيارة . 2021كانون األول/ديسدمبر 

 ة في كانون األول/لعدم اسدددددددددددددتجابة بيالروس والحالة الصدددددددددددددحية العالمية التي كانت قا منظرًا  بيالروس. و 
 قرر المقرر الخاص تأجيل الزيارة. ،2021ديسمبر 

 األنشطة األخرى   

في حلقددة دراسدددددددددددددديددة نظمتهددا منظمددة    قدددم المقرر الخدداص عرضددددددددددددددداً   ،2021تموز/يوليدده    12في   -3
وشددداري في مؤتمر   ،كونيكتاس لحقوق اإلنسدددان بشدددأن أثر سدددياسدددات الهجرة البرازيلية على تنقل الفنزويليين

 دييغو بورتاليس بشأن عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين في شيلي. جامعة

شدداري المقرر الخاص في مشدداورة أصددحاب المصددلحة المتعددين  ،2021آب/أغسددطس    27وفي  -4
 بشأن االستعراض اإلقليمي األفريقي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.

شددداري المقرر الخاص في االسدددتعراض اإلقليمي األفريقي لالتفاق  ،2021أيلول/سدددبتمبر  1وفي  -5
ألقى خطدابدا ر يسدددددددددددددديدا في مؤتمر نظمتده رابطدة البلددان   ،أيلول/سددددددددددددددبتمبر  7العدالمي من أجدل الهجرة. وفي  

لمة في  ألقى ك  ،أيلول/سددددددبتمبر 15األمريكية للمحامين العامين بشددددددأن حالة المهاجرين أثناء الجا حة. وفي  
شدددددددداري في   ،أيلول/سددددددددبتمبر 20مؤتمر نظمته رابطة حقوق المرأة في التنمية وفريق الحقوق العالمية. وفي 

 عقدتها المنظمة الدولية لمكافحة الرق بشأن تغير المناخ والهجرة وأشكال الرق المعاصرة.  حلقة دراسية شبكية 

عمل عقدتها المقررة الخاصددددددة  شدددددداري المقرر الخاص في حلقة   ،2021أيلول/سددددددبتمبر    23وفي  -6
تبادل اآلراء مع أعضدداء اللجنة    ،أيلول/سددبتمبر 28المعنية بمسددألة العنف ضددد المرأة وأسددبابه وعوافبه. وفي 

 أيلول/  29المعنيدة بحمدايدة حقوق جميع العمدال المهداجرين وأفراد أسددددددددددددددرهم خالل دورة عداديدة للجندة. وفي  
التي نظمتها جامعة    ،ية بعنوان "صدددددد الحق في الحماية "كان المتحدث الر يسدددددي في حلقة دراسددددد   ،سدددددبتمبر

 .منتدى القانون األورو ي المفتوحومجلة   ،وجامعة كومبلوتنسي في مدريد ،كارلوس الثالث في مدريد
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ألقى المقرر الخاص محاضددددددددددرة عن عمليات الترحيل في   ،2021تشددددددددددرين األول/أكتو ر   1وفي  -7
في مناسددددبة ضددددًا قدم عر   ،تشددددرين األول/أكتو ر 7دورة دراسددددية نظمتها منظمة الفرنسدددديسددددكان الدولية. وفي 

اإلعالن عن التعليق العددام للجنددة المعنيددة بددالعمددال المهدداجرين بشدددددددددددددددأن حقوق المهدداجرين في الحريددة وعدددم 
 تشددرين األول/ 14إلى  12ا بحقوق اإلنسددان األخرى. وفي الفترة من مصددلتهالتعرض لالحتجاز التعسددفي و 

 18شدداري في مشدداورة الجماعة االقتصددادية لدول غرب أفريقيا بشددأن االتفاق العالمي للهجرة. وفي    ،أكتو ر
ي ألقى محاضدددددرة افتتاحية عن االتجاهات الحالية في الهجرة الدولية في المعهد الدول ،تشدددددرين األول/أكتو ر

 إيطاليا.  ،للقانون اإلنساني في سان ريمو

قددم المقرر الخداص تقريره إلى الجمعيدة العدامدة عن أثر  ،2021تشددددددددددددددرين األول/أكتو ر   18وفي  -8
 تشدددددددددددرين األول/  27. وفي ( 5) ( على حقوق اإلنسدددددددددددان الواجبة للمهاجرين19-مرض فيروس كورونا )كوفيد

للمحكمة الصدددددددورية لحقوق اإلنسدددددددان التي رًا  ألقى كلمة في افتتاح مسدددددددابقة السدددددددير داودا كيرابا جوا  ،أكتو ر
في مؤتمر بشدددددددددددأن فرص وصدددددددددددول  ضدددددددددددًا  قدم عر   ،تشدددددددددددرين األول/أكتو ر 28نظمتها جامعة غامبيا. وفي 

ج اإلقليمي المهاجرين إلى العدالة عقدته رابطة البلدان األمريكية لمحاميي المسدددددددددددددداعدة القضددددددددددددددا ية والبرنام
 للتماسك االجتماعي في أمريكا الالتينية.

حضددددر المقرر الخاص مشدددداورة افتراضددددية بشددددأن قضددددايا   ،2021تشددددرين الثاني/نوفمبر    10وفي  -9
حقوق اإلنسدددان التي تواجه المهاجرات عقدها منتدى آسددديا والمحيط الهادن المعني بالمرأة والقانون والتنمية.  

نظمها معهد الدفاع القانوني   كان المتحدث الر يسدي في حلقة دراسدية شدبكية  ،تشدرين الثاني/نوفمبر  11وفي 
شدددددددداري في    ،تشددددددددرين الثاني/نوفمبر 15)بيرو( بشددددددددأن الجا حة وحقوق اإلنسددددددددان الواجبة للمهاجرين. وفي  

شددددأن  مشدددداورة نظمتها هيألة األمم المتحدة للمسدددداواة بين الجنسددددين وتمكين المرأة )هيألة األمم المتحدة للمرأة( ب 
وحضددددددر حلقة نقاة رفيعة المسددددددتوى   ،حماية وتعزيز حقوق المهاجرات من المدافعات عن حقوق اإلنسددددددان

عقدتها منظمة األمم  ،بشددددددددأن "سددددددددد الثغرات في البيانات المتعلقة باألطفال المتنقلين" مسددددددددؤولية مشددددددددتركة"
 المتحدة للطفولة )اليونيسيف(.

لمقرر الخاص المنتدى الدولي الثاني المعني حضددددددددددر ا ،2021تشددددددددددرين الثاني/نوفمبر    17وفي  -10
بشددددأن فرص وصددددول    ،الذ  عقدته مؤسددددسددددة فريدريش ناومان ومركز مكسدددديكو إيفالوا ،باالبتكار القضددددا ي

شددداري في مناسدددبة مباشدددرة على التيسدددبوي مرتبطة   ،تشدددرين الثاني/نوفمبر 19المهاجرين إلى العدالة. وفي  
نظمه مكتب المنظمة الدولية للهجرة في المكسددددديك   ،ة في األمريكتينبجا زة القرارات القضدددددا ية بشدددددأن الهجر 

 ومنظمة مؤسسة إسعاف المهاجرين والالجألين بال حدود.

و ناء على دعوة من لجنة الهجرة والالجألين والمشددددددردين  ،2021تشددددددرين الثاني/نوفمبر    24وفي  -11
تبادل المقرر الخاص اآلراء مع أعضددددددددداء اللجنة بشدددددددددأن التدابير    ،التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أورو ا

 ر يسياً  ألقى خطاباً  ،غير القانونية إلدارة الهجرة فيما يتعلق بعمليات الصد في البر والبحر. وفي اليوم نفسه
دا رة  ه ت وضدوع "الهجرة والنظام الجنا ي" الدفاع القانوني المتخصدص في شدمال شديلي" في مؤتمر نظمعن م
 في شيلي.الجنا ية المساعدة القضا ية  يمحامي 

كان المقرر الخاص المتحدث الر يسدددددي في مؤتمر بشدددددأن   ،2021كانون األول/ديسدددددمبر  2وفي  -12
 كددانون األول/  8نددد  والنرويجي للشددددددددددددددؤون الدددوليددة. وفي  والهجرة عقددده المعهدددان البول  19-جددا حددة كوفيددد

وحقوق األطفال    ،وال سددددديما النسددددداء واألطفال  ،عن حماية حقوق المهاجرين المهر ينضدددددًا  قدم عر   ،ديسدددددمبر
في حلقدة نقداة للجندة منع الجريمدة والعددالدة الجندا يدة نظمهدا مكتدب   ،المهداجرين غير المصددددددددددددددحو ين بدذويهم

حضدددر االجتماع السدددنو  لشدددبكة   ،كانون األول/ديسدددمبر 9لمخدرات والجريمة. وفي  األمم المتحدة المعني با
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ضدددددًا قدم عر   ،بمناسدددددبة يوم حقوق اإلنسدددددان  ،كانون األول/ديسدددددمبر  10األمم المتحدة المعنية بالهجرة. وفي 
آخر عن الهجرة وحقوق  ضددددددددددددددًا  عن الجدا حدة وحقوق اإلنسددددددددددددددان للمهداجرين في جدامعدة بوزندان )بولنددا( وعر 

حضدددر   ،كانون األول/ديسدددمبر  14ان في كلية أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية في غواتيماال. وفي اإلنسددد 
للجنة التوجيهية لصددددندوق األمم المتحدة االسددددتألماني المتعدد الشددددركاء لدعم االتفاق العالمي من أجل    اجتماعاً 

شددداري في مشددداورة افتراضدددية بشدددأن العودة   ، كانون األول/ديسدددمبر  21الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. وفي  
 لف العالمي لمكافحة االتجار بالنساء. وإعادة اإلدماج واإلدماج االجتماعي واالقتصاد  عقدها في تايلند التحا 

تبدددادل المقرر الخددداص اآلراء مع مددددير ومو في مكتدددب   ،2022كدددانون الثددداني/ينددداير    11وفي   -13
شاري  ،كانون الثاني/يناير 26الحقوق األساسية التابع لوكالة حرس الحدود وخفر السواحل األورو ية. وفي 

وإعادة  ،والعودة الكريمة ،و دا ل االحتجاز ،وإدارة الحدود  ،في حلقة دراسدددددددددية شدددددددددبكية بشدددددددددأن إنقا  األرواح
 لمنتدى استعراض الهجرة الدولية.رًا وغير  لك من أهداف االتفاق العالمي للهجرة تحضي  ،اإلدماج

شدددددداري المقرر الخاص في حلقة دراسددددددية شددددددبكية بشددددددأن الميثاق  ،2022شددددددباي/فبراير   17وفي  -14
 21في مجلس النواب اإلسدددددباني. وفي    ، Red Acoge ، لتحالف غير الر حي نظمها ا   ، الجديد للهجرة واللجوء 

في حلقة نقاة عقدتها فيما بين الدورات مفوضدددية األمم المتحدة السدددامية لحقوق   قدم عرضددداً   ،شدددباي/فبراير
 اإلنسان بشأن حقوق اإلنسان الواجبة للمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.

و نددداء على دعوة من مجلس النواب في الحكومدددة االتحددداديدددة   ،2022شددددددددددددددبددداي/فبراير    22وفي   -15
عن مشدددروع قرار بشدددأن مكافحة عمليات الصدددد على الحدود الخارجية   قدم المقرر الخاص عرضددداً   ،لبلجيكا

عن الهجرة وحقوق اإلنسدددددددددان في جامعة كويمبرا.  قدم عرضددددددددداً   ،شدددددددددباي/فبراير 25لالتحاد األورو ي. وفي 
كان المتحدث الر يسدي في افتتاح الدورة الدراسدية السدابعة بشدأن قانون الهجرة الدولية  ،شدباي/فبراير  28 وفي

 مها معهد القانون الدولي اإلنساني.التي ينظ

تحدددث المقرر الخدداص في االجتمدداع السددددددددددددددنو  الددذ  عقددده مجلس    ،2022آ ار/مددارس    9وفي   -16
والذ  نظم بشددددددأن موضددددددوع حقوق الطفل ولم شددددددمل   ،حقوق اإلنسددددددان لمدة يوم كامل بشددددددأن حقوق الطفل

امش الدورة السددددادسددددة والسددددتين للجنة  في مناسددددبة جانبية على ه ألقى خطاباً  ،آ ار/مارس 14األسددددرة. وفي  
 آ ار/  17وضدددع المرأة بشدددأن موضدددوع مكافحة العنف والتحرة في سدددياق الهجرة والجنسدددانية والعمل. وفي 

الخامسدة  تحدث عن الرعايا األجانب المحكوم عليهم باإلعدام في مناسدبة جانبية على هامش الدورة  ،مارس
 الستين للجنة المخدرات نظمتها الرابطة الدولية للحّد من األضرار.و 

ألقى المقرر الخاص محاضددددددددرة في كلية أورو ا عن الهجرة وحقوق   ،2022آ ار/مارس   24وفي  -17
 ،آ ار/مارس  29شدددددددداري في دورة للجنة المعنية بالعمال المهاجرين. وفي  ،مارس/آ ار 28اإلنسددددددددان. وفي 

ألقى الكلمة االفتتاحية في مناسددبة نظمها في األرجنتين التحالف العالمي لمكافحة االتجار بالنسدداء ل عالن 
 عن انطالق سلسلة من التحقيقات في مجال الجنسانية والهجرة والعمل.

تهاكات حقوق اإلنسةةةةةةان على الحدود الدولية: االتجاهات دراسةةةةةةة بشةةةةةة ن ان -ثالثاا  
 والوقاية والمساءلة

 مقدمة -ألف 

ُكلِّف المقرر الخددداص المعني بحقوق اإلنسددددددددددددددددان   ،43/6عماًل بقرار مجلس حقوق اإلنسددددددددددددددددان   -18
  للمهاجرين بالقيام بما يلي" دراسدددددددددة السدددددددددبل والوسدددددددددا ل الكفيلة بالتغلب على العقبات التي تعترض الحماية

مع االعتراف بالضددددددددددعف الخاص للنسدددددددددداء واألطفال    ،الكاملة والفعالة لحقوق اإلنسددددددددددان الواجبة للمهاجرين
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  ،واألشدددددخاص غير الحاملين للوثا ق الالزمة أو الذين هم في وضدددددع غير قانوني. وقد قرر المقرر الخاص 
تطورات األخيرة في  أن يكرس تقريره إلى المجلس في دورته الخمسدددددددين لدراسدددددددة ال  ،لدى اضدددددددطالعه بواليته

مجددال الهجرة وحوكمددة الحدددود التي تؤثر على تمتع المهدداجرين بحقوق اإلنسدددددددددددددددان الواجبددة لهم. وفي هددذا 
إلى تزويد الدول األعضددددداء بأمثلة عن سدددددبل منع انتهاكات حقوق   أيضددددداً يسدددددعى المقرر الخاص    ،السدددددياق

بما في  لك التوصديات واإلرشدادات واالجتهاد القضدا ي واآلراء   ،اإلنسدان على الحدود الدولية والتصدد  لها
القانونية التي وضدعتها الهيألات والمحاكم الوطنية واإلقليمية لتمكين الضدحايا من فرص الوصدول الفعال إلى 
العدالة وضددمان المسدداءلة. والمقرر الخاص ممتن للمالحظات والمعلومات التي قدمتها مجموعة واسددعة من 

 .( 6) استجابة لندا ه من أجل تقديم إسهامات في التقرير ،مصلحةأصحاب ال

حدث المقرر    ،( 7) وفي تقريره المقددم إلى مجلس حقوق اإلنسددددددددددددددان في دورتده السددددددددددددددابعدة واألر عين -19
دّ   ،واحترام حظر الطرد الجماعي احترامًا كامالً   ،( 8) الخاص الدول األعضداء على وضدع حد لممارسدات الصدّ

قدم مجموعة من التوصدديات لوضددع نهج تجاه الهجرة    ،والتقيد بمبدأ عدم اإلعادة القسددرية. وعالوة على  لك
وحوكمة الحدود يقوم على حقوق اإلنسدددددان ويسدددددتجيب للمنظور الجنسددددداني ويراعي السدددددن والطفل. ويشدددددجع 

مواصدددلة تعاونها معه في واليته في هذا المجال لضدددمان إيالء االعتبار   المقرر الخاص الدول األعضددداء على 
 بمن فيهم أولألك الذين يعيشون في أوضاع غير قانونية.   ، لحقوق اإلنسان الواجبة للمهاجرين   األول دا ماً 

التطورات األخيرة في مجةةاا الهجرة وحوةمةةة الحةةدود التي تىثر على حقوق اإلنسةةةةةةةةةةان   -باء 
 للمهاجرينالواجبة  

 ممارسات واعدة لحماية األرواح وضمان المساعدة إلنقاذ الحياة على الحدود الدولية -1 

وال سدددددددددددددديما البلدان   ،يثني المقرر الخاص على المسدددددددددددددداعدة الفورية التي تقدمها البلدان األورو ية -20
ه مثيل. وحتى وقت تقديم  اسدددددتجابة لتوافد الالجألين الفارين من أوكرانيا بشدددددكل مفاجل لم يسدددددبق ل  ،المجاورة

 24ماليين الجل من أوكرانيدا مندذ غزو االتحداد الروسددددددددددددددي للبلدد في    ( 9) 3,4فر ما ال يقدل عن    ،هذا التقرير
وافقت الدول األعضدددددددددددداء في االتحاد األورو ي على تفعيل  ،. وفي أوا ل آ ار/مارس2022شددددددددددددباي/فبراير  
من أجل االسدددددتجابة الحتياجات   ،ألول مرة ،2001تموز/يوليه   20المؤرخ   EC/2001/55توجيه المجلس  

للبلدان المضيفة   أيضاً . ويرحب المقرر الخاص بهذه المبادرة ويعرب عن تقديره ( 10) المشردين بطريقة منسقة
غير األعضدددداء في االتحاد األورو ي إلعالنها عن تدابير تضددددامن تيسددددر االسددددتقبال الفور  واآلمن آلالف  

 .( 11) الالجألين الفارين من أوكرانيا

  

التدددددددالي (6) العدندوان  علدى  المدقددددددددمدددددددة  الورقدددددددات  علدى  االطالع  -https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls  :يمدكدن 

input/report-human-rights-violations-international-borders-trends-prevention.  

(7) A/HRC/47/30. 

 .38-34الفقرات  ،انظر المرجع نفسه ،لالطالع على تعريف لهذه الممارسات (8)

 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Ukraine Refugeeانظر"   (9)

Situation”, Operational Data Portal. 

  ./https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2022/03/03-04 :انظر (10)

المتاح على الموقع الشبكي"   ،2022آ ار/مارس   3إعالن كندا في  ،على سبيل المثال ،انظر (11)
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/03/canada-to-welcome-

those-fleeing-the-war-in-ukraine.html متاحة على الموقع الشبكي ، وتفاصيل استجابة جمهورية مولدوفا؛:  
https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/91445 متاح على الموقع   ،2022آ ار/مارس   4وإعالن النرويج في ؛

-https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/temporary-collective-protection-for  :الشبكي

ukrainians/id2903140/متاح على الموقع الشبكي  ،2022آ ار/مارس   7وإعالن سويسرا في  ؛:  
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-87494.html.   

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/report-human-rights-violations-international-borders-trends-prevention
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/report-human-rights-violations-international-borders-trends-prevention
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/30
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2022/03/03-04/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/03/canada-to-welcome-those-fleeing-the-war-in-ukraine.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/03/canada-to-welcome-those-fleeing-the-war-in-ukraine.html
https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/91445
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/temporary-collective-protection-for-ukrainians/id2903140/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/temporary-collective-protection-for-ukrainians/id2903140/
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-87494.html
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ويذكِّر المقرر الخاص بالتزامات الدول بحماية األرواح والتعاون على الصدددعيد الدولي لالسدددتجابة   -21
بمن فيهم الالجألون الذين يواجهون حاالت ضدددعف تنشدددأ عن الظروف التي  ،اجرينالحتياجات وحقوق المه

و لك عن طريق مسدداعدتهم   ،يسددافرون فيها أو الظروف التي يواجهونها في بلدان المنشددأ والعبور والمقصددد
. ويشددددددددددددد على أن الجهود الرامية إلى االسدددددددددددتجابة لحالة الطوارن ( 12) وحماية حقوق اإلنسدددددددددددان الواجبة لهم

إلنسدددانية ينبغي أن تبذل في  ل االحترام الكامل للحقوق والحريات األسددداسدددية لجميع األشدددخاص المتأثرين  ا
  ،بصددرف النظر عن العرق أو األصددل اإلثني أو الجنسددية أو الوضددع من حيث الهجرة   ،بالنزاعات المسددلحة

 .( 13) ودون تمييز من أ  نوع

الواعدة المتمثلة في توفير إعادة التوطين الطارن  بالممارسدددات  أيضددداً  علماً ويحيط المقرر الخاص  -22
. وقد وافقت  2021في أعقاب اسددددتيالء طالبان على إدارة أفغانسددددتان في منتصددددف عام   ،للمواطنين األفغان

الجل أفغاني بتوفير رحلة    40  000خمس عشرة دولة عضوا في االتحاد األورو ي على مساعدة ما يقارب 
 . ومنذ أيلول/( 14) كذلك إعادة التوطين والسدددددددددددماح بالدخول ألسدددددددددددباب إنسدددددددددددانيةآمنة إلى االتحاد األورو ي و 

جديدة لمنل التأشدديرات اإلنسددانية وتصدداريل اإلقامة لألشددخاص    فرصدداً  أيضدداً فتحت البرازيل  ،2021 سددبتمبر
. وكانت البرازيل قد أصددرت حتى ( 15) وال سديما من أفغانسدتان وهايتي  ،الفارين من النزاعات والكوارث البيألية

 .( 16) تأشيرة لألشخاص الفارين من أفغانستان 300ما يزيد على  2021كانون األول/ديسمبر 

يالحظ المقرر الخداص بتقددير المقترحدات الوطنيدة الراميدة إلى مكدافحدة    ،لدكو داإلضدددددددددددددددافدة إلى   -23
 .  ( 17) عمليات الصد على الحدود الخارجية لالتحاد األورو ي

الشةةةةةةةةةواغةب القةاامةة بشةةةةةةةةة ن تيةاقي حةاالت الهةةةةةةةةةعف التي يعةاني منهةا المهةاجرون على   -2 
 الدولية الحدود

اء حجم الخسدددددا ر في األرواح والمعاناة اإلنسدددددانية بيد أن المقرر الخاص ال يزال يشدددددعر بالقلق إز  -24
والتي تشدددددددددددهد على  ،والمبلغ عنها في جميع أنحاء العالم ،و حراً  براً  ،التي يمكن تفاديها على الحدود الدولية

بما في  لك اسددددددتخدام   ،آثار اسددددددتمرار انتشددددددار أسدددددداليب حوكمة الحدود التي تجرد الالجألين من إنسددددددانيتهم
التكنولوجيددات الجددديدددة والندداشددددددددددددددألددة على الحدددود دون إجراء تقييم كدداف للمخدداطر أو توفير الضددددددددددددددمددانددات 

ومرافبة الحدود خارج   ،بة عسدددددددكريةالحدود لمرافإخضددددددداع  على   أيضددددددداً . وتعتمد هذه األسددددددداليب  ( 18) الالزمة
. ويزيد ضددددددددعف األشددددددددخاص الذين يعبرون الحدود الدولية بسددددددددبب ( 19) وعلى تدابير الردع ،الحدود اإلقليمية
ومحدودية فرص الحصدول على اللجوء وغيره من أشدكال حماية    ،وإجراءات اإلعادة العاجلة ،عمليات الصدد
وتجريم المهاجرين الذين يصددددلون بطريقة   ،تتوالها الدولة  ونقص المسدددداعدة اإلنسددددانية التي  ،حقوق اإلنسددددان

  

 . 23الفقرة  ،االتفاق العالمي من أجل الهجرة (12)

 OHCHR, “Ukraine: UN experts concerned by reports of discrimination against people of  :انددظددر (13)

African descent at border”, 3 March 2022 . 

 Ylva Johansson, “The efforts by Member States to help Afghans in need shows #MigrationEU  :انظر (14)

in action”, 13 December 2021, blog post on European Commission website . 

 انظر ورقة كاريتاس برازيليرا. (15)

 المقدمة من جامعة أو رالنديا االتحادية. 2انظر الورقة رقم  (16)

 . https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2277/55K2277001.pdf :انظر (17)
(18) A/75/590،  و58الفقرة ،A/HRC/48/31،  59الفقرة. 

 انظر على سبيل المثال الورقة المقدمة من تركيا. (19)

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2277/55K2277001.pdf
http://undocs.org/ar/A/75/590
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/31
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توفي آالف األشدخاص أو ُفقدوا   ،2021في عام  و .  ( 20) وكذلك المدافعين عن حقوق اإلنسدان –غير قانونية  
في البحر األبيض المتوسددط والمحيط األطلسددي أثناء محاولتهم الوصددول إلى األراضددي األورو ية. كما ُأبلغ 

والمكسدددددددددددددديدك    ،وتركيدا واليوندان  ،ة المألدات أثنداء عبورهم الحددود البريدة بين بيالروس و ولندداعن فقددان أو وفدا
. ويعرب المقرر الخاص عن قلقه ألن بعض تدابير  ( 21) إلى جانب حدود أخرى  ،والواليات المتحدة األمريكية

ا تجلى في  وهو م ،حوكمة الحدود قد زرعت بذور العداء وفشدددددلت في ضدددددمان سدددددالمة المهاجرين وكرامتهم
من الحصددول بالقدر المناسددب على المسدداعدة اإلنسددانية والوسددا ل األسدداسددية للبقاء على قيد دًا حرمانهم عم

. وقد أدت عمليات الصدددددد إلى تشدددددتيت شدددددمل األسدددددر وإلى  روف صدددددحية ناجمة عن الصددددددمة ( 22) الحياة
راُب الَكْربِّ التَّالي للرَّْضل واالكتألاب والقلق ،والخوف  .( 23) بما في  لك اْضطِّ

إلى جداندب   ، وقدد أدى انعددام قددرة كدافيدة للبحدث واإلنقدا  تتوالهدا الددولدة على طول طرق الهجرة البحريدة  -25
وال سدددددددديما في المنطقة الوسددددددددطى من البحر  ، العراقيل التي يواجهها القا مون بالبحث واإلنقا  غير التابعين للدولة 

. ويتعرض أولألك الذين ( 24) إلى زيادة كبيرة في مخاطر موت المهاجرين في البحر واختفا هم   ، األبيض المتوسددددددددددط 
ية للتعذيب وسددوء المعاملة والقتل غير القانوني واالختفاء القسددر   يتم اعتراض سددبيلهم وإعادتهم إلى السددلطات الليب 

والعنف الجنسددي واالعتقال التعسددفي واالحتجاز ألجل غير مسددمى في  روف الإنسددانية وغير  لك من انتهاكات  
 .  ( 25) احتجاز األطفال وحشرهم مع البالغين   ، في بعض األحيان  ، بما في  لك   ، حقوق اإلنسان 

على  وشدددددددددددددروطداً  قيوداً  2021أيلول/سدددددددددددددبتمبر    4المؤرخ   2021/ 4825يفرض القدانون    ، وفي اليوندان  - 26
المنظمات الخاصددددددددددة وغير الحكومية الراشبة في المشدددددددددداركة في البحث واإلنقا  طواعية. وتحد شددددددددددروي التعاون  

.  ( 26) الجديدة من مشددددداركة جهات البحث واإلنقا  المدنية وتشدددددتري التسدددددجيل واإل ن لدى حرس السدددددواحل اليونانية 
ويواجه رجال اإلنقا     ، ال يجوز للمنظمات العمل إال بموجب أوامر وتعليمات سدددلطات الموانل   ، وفي الوقت الراهن 

. ومن دواعي القلق التي ( 27) مخاطر كبيرة تعرضدددددددهم للغرامات والسدددددددجن إ ا تصدددددددرفوا بمبادرة منهم إلنقا  األرواح 
رع في تسدددعة إجراءات قانونية جديدة في إيطاليا ضدددد الجهات الفاعلة الخاصدددة التي شددداركت  ال  تزال قا مة أنه شدددُ

نعت السددددددددفن في كثير من األحيان من العمل من خالل عمليات تفتيش  إ  مُ  ، 2021في البحث واإلنقا  في عام  
 . ( 28) و ل التأخير وصعو ة العثور على ميناء آمن للنزول أمرين قا مين  ، إدارية مطولة 

  

المتاح على الموقع   ،2022آ ار/مارس   7المؤرخ  ،مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،انظر بيان ميشيل باشيليت (20)
-https://www.ohchr.org/ar/speeches/2022/03/global-update-bachelet-urges-inclusion  :الشبكي

combat-sharply-escalating-misery-and-fear . 

 IOM, “Rising Migrant Deaths Top 4,400 This Year: IOM Records More Than 45,000 Since  :انظر (21)

2014”, 10 December 2021; UNHCR, Operational Data Portal, “Europe – Dead and missing at sea” ؛
 نات مشروع المهاجرين المفقودين. قاعدة بيا ،والمنظمة الدولية للهجرة

 الورقات المقدمة من منظمة أطباء بال حدود. ،على سبيل المثال ،انظر (22)

 Physicians for :أيضددددددددددددداً انظر الورقات المقدمة من منظمة أطباء بال حدود وشدددددددددددددبكة االبتكار النفسدددددددددددددي االجتماعي؛ وانظر   (23)

Human Rights, “Neither Safety nor Health – How Title 42 Expulsions Harm Health and Violate 

Rights”, 28 July 2021. 

 :”OHCHR, “Lethal Disregard  :أيضدداً م المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. انظر  انظر الورقة المقدمة من مكتب األم (24)

Search and Rescue and the Protection of Migrants in the Central Mediterranean Sea, May 2021 . 

 OHCHR, Unsafe and Undignified: The :أيضددددددداً انظر . و 2022آ ار/مارس    7انظر بيان ميشددددددديل باشددددددديليت المؤرخ   (25)

Forced Expulsion of Migrants from Libya, May 2021. 

 انظر الورقة المقدمة من اليونان. (26)

 .HumanRights360منظمة و  انظر الورقة المشتركة المقدمة من الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين (27)

 European :. انظر2016دعوى مندذ عدام   59واليوندان    ،وهولنددا ،ومدالطدة  ،وإيطداليدا  ،وألمدانيدا  ،أقدامدت إسددددددددددددددبدانيدا  ،وفي المجموع (28)

Union Agency for Fundamental Rights, “December 2021 Update – Search and Rescue (SAR) 

operations in the Mediterranean and fundamental rights” ورقة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.   أيضاً انظر  . و 

https://www.ohchr.org/ar/speeches/2022/03/global-update-bachelet-urges-inclusion-combat-sharply-escalating-misery-and-fear
https://www.ohchr.org/ar/speeches/2022/03/global-update-bachelet-urges-inclusion-combat-sharply-escalating-misery-and-fear
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 إضياء الشرعية على ممارسات الصد -جيي 

يالحظ المقرر الخاص بقلق اسدددددددددددتمرار االتجاه المؤسدددددددددددف المتمثل في إضدددددددددددفاء الشدددددددددددرعية على  -27
إلى رًا  ممارسدددات الصدددد من خالل سدددن تشدددريعات وإصددددار أوامر تنفيذية حكومية. وقد لجأت عدة دول مؤخ

مصدددحو ة في   ،أسددداليب من هذا القبيل كوسددديلة لتمويه الممارسدددات غير المشدددروعة واتباعها كسدددياسدددة عامة
 بعض الحاالت بحمالت عالقات عامة.

بغض  ،ن الذين يصدددددددددددددلون إلى الحدود الدوليةويؤكد المقرر الخاص ضدددددددددددددرورة أن تتاح للمهاجري  -28
إمكددانيددة التمتع    ،وعمددا إ ا كددانوا جزءًا من تنقالت كبرى و/أو تنقالت مختلطددة  ،النظر عن كيتيددة سددددددددددددددفرهم
واإلحالة إلى السدددددلطات   ،بما في  لك إجراء فحوص فردية وسدددددريعة لظروفهم  ،بحقوق اإلنسدددددان الواجبة لهم

بما في  لك إتاحة فرص الحصدددول على   ،المختصدددة إلجراء تقييم كامل الحتياجاتهم لحماية حقوق اإلنسدددان
 .( 29) بطريقة مراعية للسن ولالعتبارات الجنسانية ،اللجوء

يزيددددد على   -29 مددددا  الدددددومينيكيددددة  المجدددداورة في    44  000وأعددددادت الجمهوريددددة  مهدددداجر إلى هددددايتي 
. وتسدددددتند عمليات اإلعادة التي تسدددددتهدف ( 30) من بينهم مألات النسددددداء الحوامل واألمهات الجدد ،2021 عام

إلى قرار اتخددذه المجلس    ( 31) ،في جملددة تدددابير أخرى لمنع الهجرة غير النظدداميددة  ،هؤالء النسددددددددددددددداء تحددديددداً 
على  بمقتضدددددددددددددداه ال يجوز السددددددددددددددمداح بددخول أ  شددددددددددددددخص يمثدل "عبألدا مداليدا غير معقول" ،الوطني للهجرة

وجاهر بقلقه  ( 33) وأعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء هذه الممارسددددة برسددددالة ثنا ية إلى الحكومة  .( 32) الدولة
بدداالشددددددددددددددتراي مع لجنددة البلدددان األمريكيددة لحقوق اإلنسدددددددددددددددان وفريق األمم المتحدددة القطر  في الجمهوريددة 

اجرات النتهداكدات خطيرة لحقهن في  الددومينيكيدة إزاء هدذه التددابير التمييزيدة الصدددددددددددددددارخدة التي تعرض المهد 
 .( 34) وال سيما في الصحة اإلنجابية ،الصحة

وقعدت فرنسددددددددددددددا والمملكدة المتحددة لبريطدانيدا العظمى وأيرلنددا الشددددددددددددددمداليدة  ،2020وفي تموز/يوليده   -30
"إعالن نوايا" "لبذل المزيد من الجهد للتصددددددد  لعمليات عبور القنال التي يتم تيسدددددديرها بشددددددكل غير قانوني 

  . ومنذ تشددددددددددرين الثاني/ ( 35) وأكدتا زيادة اعتراض القوارب واإلعادة في البحر ،بواسددددددددددطة القوارب الصددددددددددغيرة"
تضدددمُن اتفافية إدارية غير منشدددورة نشدددر عناصدددر إضدددافية من شدددرطة الحدود بأعداد كبيرة  ،2020 وفمبرن 

والتزمدت حكومدة   ،عزز الطرفدان اتفداقهمدا ،2021. في تموز/يوليده  ( 36) وتجهيزهدا تكنولوجيدا لتنفيدذ تلدك المهدام
  

 .49-43الفقرات  ،A/HRC/47/30الوثيقة  (29)

 المقدمة من مركز التنمية المستدامة ومرصد الهجرة والتنمية االجتماعية في منطقة البحر الكاريبي.انظر الورقة  (30)

 انظر الورقة المقدمة من الجمهورية الدومنيكية. (31)

  :المتاح على الموقع الشبكي ،2021أيلول/سبتمبر  28انظر البيان المؤرخ  (32)
https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-anuncia-acciones-para-hacer-cumplir-las-normas-mig 

ratorias-las-empresas-que .)باإلسبانية( 

  :جميع هذه الرسدددددا ل المذكورة في هذا التقرير والردود عليها متاحة على الموقع الشدددددبكي التالي . و DOM 2021/2انظر الرسدددددالة   (33)
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments.  

البلدددددان األمريكيددددة لحقوق اإلنسدددددددددددددددددان (34) لجنددددة    :المتدددداح على الموقع الشددددددددددددددبكي   ،2021كددددانون األول/ديسددددددددددددددمبر    1  ،انظر بيددددان 
https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2021/320.asp؛  

متاح   ،Mensaje del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana”, 16 November 2021“و
  .https://dominicanrepublic.un.org/es/158598-comunicado-de-prensaعلى الموقع الشبكي" 

 Government of the United Kingdom, “Priti Patel and new French Interior Minister agree action  :انظر  (35)

on Channel crossings”, 12 July 2020)؛ والورقة المقدمة من اللجنة الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان )باللغة الفرنسية . 
 L’Avis sur la situation des“انظر الورقة المقدمة من اللجنة االسدددددددددددددتشدددددددددددددارية الوطنية لحقوق اإلنسدددددددددددددان ورأيها المعنون   (36)

personnes exilées à Calais et Grande Synthe”،  2021شباي/فبراير  11والمؤرخ. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/30
https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-anuncia-acciones-para-hacer-cumplir-las-normas-migratorias-las-empresas-que
https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-anuncia-acciones-para-hacer-cumplir-las-normas-migratorias-las-empresas-que
https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-anuncia-acciones-para-hacer-cumplir-las-normas-migratorias-las-empresas-que
https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-anuncia-acciones-para-hacer-cumplir-las-normas-migratorias-las-empresas-que
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2021/320.asp؛
https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2021/320.asp؛
https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2021/320.asp؛
https://dominicanrepublic.un.org/es/158598-comunicado-de-prensa
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على توسدددددددديع قدراتها  "لمسدددددددداعدة فرنسددددددددا   2021/2022مليون يورو في  62,7المملكة المتحدة باسددددددددتثمار 
 .( 37) التنفيذية والتكنولوجية"

قدمت حكومة المملكة المتحدة مشددروع قانون الجنسددية  ،2021في تموز/يوليه   ،وفي الوقت نفسدده -31
ن دون أ  تعديالت ،والحدود سدددددديؤثر سددددددلبا على حقوق اإلنسددددددان الواجبة للمهاجرين وطالبي  ،الذ  إ ا سددددددُ

قد انُتقد مشروع القانون ألنه يتعارض أساسا مع االلتزامات الدولية للمملكة اللجوء الذين يصلون إلى البلد. و 
واالتفددافيددة الخدداصدددددددددددددددة بوضددددددددددددددع الالجألين )اتفددافيددة    ( 38) المتحدددة بموجددب القددانون الدددولي لحقوق اإلنسدددددددددددددددان

وحتى وقت تقديم هذا   ( 39) على النحو الذ  بينته مفوضددددددددية األمم المتحدة لشددددددددؤون الالجألين. ،(1951 عام
 كان مشروع القانون ال يزال قيد االستعراض.  ،التقرير

  أصدبحت عمليات الصدد على الحدود البرية والبحرية سدياسدة عامة بحكم األمر الواقع.  ، وفي اليونان  - 32
شددددددددملت ما ال يقل   ،( 40) 2021-2020حادثة منفصددددددددلة خالل الفترة   540وسددددددددجلت المفوضددددددددية ما يقارب 

إلى تركيا. ويسدددداور المقرر   ،بشددددكل غير رسددددمي  ،خص أفادت التقارير بأنهم أعيدوا بالقوةشدددد  17  000 عن
في إطار    ،الخاص القلق إزاء الزيادة الكبيرة في عدد األشدددددخاص الذين منعوا من دخول األراضدددددي اليونانية

 140 000صددت اليونان ما يزيد على    ، إلى ما أفادت به التقارير دًا  . واسدتنا ( 41) االسدتراتيجية المعلنة للسدلطات 
وأعلنت عن تمديد السددددددياج في   ،2021شددددددخص عن دخول البلد بين نيسددددددان/أبريل وتشددددددرين الثاني/نوفمبر  

حددادث إعددادة   147وثقددت المنظمددات غير الحكوميددة مددا ال يقددل عن    ،. وفي بحر إيجدده( 42) منطقددة إيفروس
دون   ،بمن فيهم أطفال ،مهاجر 7 000مجموعه    قسددددددددددددرية إلى تركيا قام بها حرس السددددددددددددواحل اليونانية لما

 .( 43) اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة

 فرض تدابير حالة الطوارئ  -1 

تم تطبيق تدددابير حددالددة الطوارن بشددددددددددددددكددل متزايددد على طول الحدددود الخددارجيددة    ،2021في عددام   -33
  2016على غرار األوامر الحكوميددة المتكررة في هنغدداريددا منددذ عددام    ،لالتحدداد األورو ي مع بيالروسدددددددددددددديددا

. ويالحظ المقرر الخاص بقلق أن حكومات بولندا ( 44) للتصدد  "لحالة األزمة الناجمة عن الهجرة الجماعية"
تيا وليتوانيا قد تصددددت لزيادة عدد المهاجرين الوافدين من بيالروس بددددددددددددددددد "تعليق" التزامات عدم اإلعادة والت 

لالجألين على الحماية بموجب القانون الدولي لالجألين والقانون الدولي اوالحد من إمكانية حصددول   ،القسددرية
مجتمع المددني والمحدامين وتقييدد وصددددددددددددددول الجهدات الفداعلدة في المجدال اإلنسدددددددددددددداني وال  ،لحقوق اإلنسددددددددددددددان

مع تجاهل التدابير التحفظية الصددددددادرة عن المحكمة األورو ية لحقوق   ،والصددددددحفيين إلى المناطق الحدودية
  

 Government of the United Kingdom, “UK-France joint statement: next phase of collaboration  :انظر (37)

on tackling illegal migration”, 20 July 2021 . 

   . https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-rights-chief-urges-revisions-uk-borders-bill  :انظر  (38)
-https://www.unhcr.org/uk/uk-immigration-and-asylum-plans-some-questions-answered-by  :انددددددظددددددر (39)

unhcr.htmlو ؛https://www.unhcr.org/61e7f9b44 والورقة المقدمة من منظمة ؛Channel Rescue . 

 . 2022شباي/فبراير  21 ،"المفوضية تحذر من تفاقم العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان على الحدود األورو ية" (40)

 سدددورياً  الجألاً  30في أعقاب طلب عاجل من المجتمع المدني نيابة عن   ،2022في آ ار/مارس  . و انظر الورقة المقدمة من اليونان (41)
أصدرت المحكمة األورو ية لحقوق اإلنسان قرارا بشأن التدابير    ،تم صدهم وانقطعت بهم السبل في جزيرة في نهر ميريتش/إيفروس

قد امتثلت الحكومة للقرار.  . و وأن تضدددددددددددمن توفر  روف مال مة  ،حفظية يشدددددددددددير بأال تبعد اليونان المجموعة من واليتها الوطنيةالت
-https://www.humanrights360.org/a-positive-outcome-of-the-case-of-the-30-syrian-refugeesانددددددظددددددر  

confined-on-the-islet-of-evros-river/.  

 .Equal Legal Aidانظر الورقة المقدمة من منظمة  (42)

 .24الفقرة  ،الورقة المقدمة من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (43)

 .80الفقرة  ،A/HRC/47/30انظر الوثيقة  (44)

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-rights-chief-urges-revisions-uk-borders-bill
https://www.unhcr.org/uk/uk-immigration-and-asylum-plans-some-questions-answered-by-unhcr.html؛
https://www.unhcr.org/uk/uk-immigration-and-asylum-plans-some-questions-answered-by-unhcr.html؛
https://www.unhcr.org/uk/uk-immigration-and-asylum-plans-some-questions-answered-by-unhcr.html؛
https://www.unhcr.org/uk/uk-immigration-and-asylum-plans-some-questions-answered-by-unhcr.html؛
https://www.unhcr.org/61e7f9b44
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2022/2/6214e8154.html
https://www.humanrights360.org/a-positive-outcome-of-the-case-of-the-30-syrian-refugees-confined-on-the-islet-of-evros-river/
https://www.humanrights360.org/a-positive-outcome-of-the-case-of-the-30-syrian-refugees-confined-on-the-islet-of-evros-river/
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/30
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اقتراحا يهدف  ،2021في كانون األول/ديسمبر  ،نشرت المفوضية األورو ية ،اإلنسان. و اإلضافة إلى  لك
مجموعة من تدابير الطوارن على الحدود الخارجية. وإ ا إلى دعم التتيا وليتوانيا و ولندا من خالل وضدددددددددع 

فإنه سددددددددددددديسدددددددددددددمل للدول بتطبيق إجراءات حدودية معجلة للبت في مقبولية الطلبات وتوفير   ،اعُتمد االقتراح
مع تأخير تسدددددجيل طلبات الحماية الدولية لمدة تصدددددل إلى شدددددهر.    ،إجراءات مبسدددددطة إلعادة طالبي اللجوء

 . ( 45) بتوفير شروي استقبال محدودة وقصرها على شروي االستقبال الماد  األساسية  أيضاً وسيسمل االقتراح 

حدالدة الطوارن في بعض  2021آب/أغسددددددددددددددطس   10المؤرخ    518فرض األمر رقم    ،وفي التتيدا -34
المناطق الواقعة على طول الحدود وعلق فرص الحصددددددددددددددول على اللجوء وغيره من أشددددددددددددددكال حماية حقوق  
" ال تقبلها   اإلنسدددددان بإصددددددار تعليمات تنص على أن طلبات الحصدددددول على وضدددددع الجل أو وضدددددع  "بديل 

 . ( 46) الذ  أُعلنت فيه حالة الطوارن" وحدات حرس الحدود الحكومية وغيرها من المؤسسات الموجودة في اإلقليم 

لحرس حدود الدولة بمنع  ،في ليتوانيا ،سددددددمل أمر صددددددادر عن وزارة الداخلية  ،وفي الوقت نفسدددددده -35
دخول جميع المهاجرين القادمين من بيالروس وصددددهم. وتتيل التغييرات الالحقة التي أدخلت على القانون  

ألولألدك   ،في  روف اسددددددددددددددتثندا يدة  ،تعليق الحق في طلدب اللجوءالوطني المتعلق بدالمركز القدانوني لألجداندب 
. وأعقبدددت  لدددك تددددابير ردع إضددددددددددددددددافيدددة في تشددددددددددددددرين  ( 47) الدددذين يعبرون الحددددود بصددددددددددددددورة غير نظددداميدددة

عندما أُعلنت حالة الطوارن التي تقيد وصددول العاملين في مجال المسدداعدة اإلنسددانية   ،2021الثاني/نوفمبر
بينما تم تمديد مدة احتجاز المهاجرين طالبي اللجوء إلى ما يصدددل   ،ووسدددا ل اإلعالم إلى المنطقة الحدودية

 8  000يقارب    تم تنفيذ ما   ، 2021. وفي النصدددف الثاني من عام ( 48) 2021  إلى سدددنة في كانون األول/ديسدددمبر 
 .( 49) حسبما أفادت به التقارير ،عملية صد

حرس الحدود من إصدددددار   2021تمكن ال حتان وزاريتان صدددددرتا في آب/أغسددددطس    ،وفي بولندا -36
وإعدادتهم   ،تعليمدات لجميع المهداجرين الدذين دخلوا األراضددددددددددددددي البولندديدة دون إ ن بمغدادرة اإلقليم على الفور

. وأدت التعددديالت التي أدخلددت على قددانون ( 50) دون اعتبددار الحتيدداجددات الحمددايددة الفرديددة  ،إلى حدددود الدددولددة
إلى تبسددددديط إجراءات إصددددددار قرار بطرد طالبي اللجوء من بولندا  2021األجانب في تشدددددرين األول/أكتو ر

 ضددددددددداً أي اتخذت الحكومة  ،2021ومنذ أيلول/سدددددددددبتمبر   ،. وفي الوقت نفسددددددددده( 51) إليهادًا وحظر الدخول مجد
خطوات شدددددددددتى لتقييد وصدددددددددول الجهات الفاعلة في مجال حقوق اإلنسدددددددددان والمجال اإلنسددددددددداني والمحامين 

وتعدديدل قدانون   ،والصددددددددددددددحفيين وغيرهم من المراقبين إلى المنداطق الحددوديدة من خالل إعالن حدالدة الطوارن 
 .( 52) حماية حدود الدولة الحقاً 

  

(45) 2021/0401(CNS), “Provisional emergency measures for the benefit of Latvia, Lithuania and Poland” .  

 انظر الورقة المقدمة من التتيا. (46)

 . LTU 2021/1انظر الرسالة  (47)

 .Sienos Grupėانظر الورقة المقدمة من  (48)

 المرجع نفسه. (49)

تشدددير إحصددداءات    ،2021خالل األشدددهر الخمسدددة األخيرة من عام  . و انظر الورقة المقدمة من مؤسدددسدددة هلسدددنكي لحقوق اإلنسدددان (50)
أفددادت التقددارير بددأن  ،2022في آ ار/مددارس  . و حددالددة  39  670حرس الحدددود البولنددد  إلى أنهم منعوا الدددخول فيمددا ال يقددل عن  

غير  ،بناء على هاتين الال حتين  ،2021المحكمة الجز ية في بيلسدك بودالسدكي قضدت بأن صدد ثالثة مهاجرين في آب/أغسدطس  
-https://interwencjaprawna.pl/en/pushbacks-are-inhumane-illegal-and-based  :قانوني وغير إنسددددداني. انظر

on-illegal-regulation/.  

 انظر الورقة المقدمة من مفوض حقوق اإلنسان في بولندا.  (51)

قضددت المحكمة العليا في بولندا  ،فيما يتعلق باحتجاز وعرقلة عمل ثالثة صددحفيين. و انظر ورقة مؤسددسددة هلسددنكي لحقوق اإلنسددان (52)
لحدودية غير دسدددددتورية وال يمكن بأن هذه القيود الشددددداملة المفروضدددددة على البقاء في كامل المنطقة ا  2022  في كانون الثاني/يناير

 OHCHR, “Press briefing notes on Poland/Belarus  :أيضددددددددداً مشدددددددددروعة للمالحقة الجنا ية. انظر   أن توفر أسدددددددددباباً 

border”, 21 December 2021. 

https://interwencjaprawna.pl/en/pushbacks-are-inhumane-illegal-and-based-on-illegal-regulation/
https://interwencjaprawna.pl/en/pushbacks-are-inhumane-illegal-and-based-on-illegal-regulation/
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المتراكم لهذه التدابير على حقوق اإلنسدددددان الواجبة   ويسددددداور المقرر الخاص بالغ القلق إزاء األثر -37
بمن فيهم الالجألون الذين يصددددددددلون إلى حدود هذه الدول. وما فتل يتواصددددددددل مع الدول المعنية   ،للمهاجرين

وتفيد التقارير بأن التنفيذ العملي للقيود قد أدى إلى وفاة ما    ( 54) وقد أصددددر بيانا عاما.  ( 53) من خالل رسدددا ل
مع تعرض كثيرين غيرهم لخطر    ،( 55) داخل المنطقة الحدودية البولندية البيالروسددددديةرًا مهاج 91ال يقل عن 

دون مسدداعدة  ،اإلصددابة بأمراض وإصددابات خطيرة بسددبب إقامتهم لفترات طويلة في بيألة قاسددية في الغابات
حاالت   أيضاً وقد سجلت المنظمات غير الحكومية   .( 56) وتعرضهم لدرجات حرارة بلغت درجة التجمد ،كافية

وكددذلددك من حرس الحدددود   ،عنف صدددددددددددددددادر من حرس الحدددود الليتواني والبولنددد  أثندداء عمليددات الصدددددددددددددددد
األشددددخاص الذين  . وأفادت التقارير بأن  ( 57) الذين أجبروا المهاجرين على التوجه نحو الحدود  ،البيالروسدددديين

كما تعرضددوا للترحيل إلى بلدانهم    ،أعيدوا بإجراءات موجزة إلى بيالروس تعرضددوا لسددوء المعاملة واالحتجاز
األصدددددددددددددلية دون تقييم فرد  لحالتهم وفي انتهاي لمبدأ عدم اإلعادة القسدددددددددددددرية. كما أدى نقل حرس الحدود  

 .( 58) في عدة حاالتالبيالروسيين للمهاجرين عبر الحدود إلى تشتيت العا الت 

تسدددددددددمل التعديالت التي أدخلت على قانون األجانب والتي دخلت حيز النفا  في    ،وفي سدددددددددلوفينيا -38
 ،بتعليق الحق في اللجوء "في حدالدة طوارن متعلقدة بدالمهداجرين". و داإلضدددددددددددددددافدة إلى  لدك  2021أيدار/مدايو  

متمثلة في إبعاد المهاجرين من البلد يالحظ المقرر الخاص بقلق أن البرلمان لم يعالج سددددددددددوء الممارسددددددددددة ال
 .( 59) دون اتخا  قرار باإلعادة

وقد حاججت بعض بلدان المقصددددد بأن سددددياسدددداتها هي نتيجة لقيام بلدان أخرى بتشددددجيع وتيسددددير  -39
يدين المقرر الخاص اسدددددتخدام المهاجرين   ،. وفي هذا الصددددددد( 60) متعمدين للتنقل البشدددددر  لدوافع سدددددياسدددددية

أنه على الرغم من تلك  ،في الوقت نفسده ،ويؤكد من جديد ،هك حقوق اإلنسدان الواجبة لهمكأداة سدياسدية تنت 
 يجب أن يظل الحق في طلب اللجوء ساريا في جميع الظروف. ،االدعاءات

 أثر التدابير المتصلة بالجااحة على حوةمة الحدود والهجرة -2 

قد أثرت  19-فإن حالة الطوارن العامة الناشددددألة عن جا حة كوفيد ،وحسددددبما وثقه المقرر الخاص -40
. و ل  ( 61) بشدددددددددددددكل غير متناسدددددددددددددب على حقوق المهاجرين بسدددددددددددددبب إغالق الحدود وفرض تدابير الطوارن 

عندما انقطعت بهم السددددددبل أو َعلِّقوا   ،بما في  لك حرية التنقل  ،تحد من حقوقهم المهاجرون يواجهون قيوداً 
 ة أو ُأجبروا على مغادرة الدول.على الحدود الدولي 

  

 . BLR 2021/7و POL 2021/5انظر الرسالتين  (53)

-https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/10/belarus-and-poland-stop-sacrificing  :انددددددددددددددددظددددددددددددددددر (54)

migrant-lives-political-dispute-un.  

 انظر ورقة مؤسسة هلسنكي لحقوق اإلنسان. (55)

  :متاح على الموقع الشبكي   ، 2021تشرين الثاني/نوفمبر    19  ، انظر بيان مفوض مجلس أورو ا لحقوق اإلنسان  ( 56) 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-immediate-access-of-international-

and-national-human-rights-actors-and-media-to-poland-s-border-with-belarus-in-order-to-end-hu .   
 لمنظمة أطباء بال حدود. 1انظر الورقة رقم  (57)

 المرجع نفسه. (58)

 .66الفقرة  ،A/HRC/47/30و اإلنسان في سلوفينياانظر ورقة أمين المظالم المعني بحقوق  (59)

 .POL 5/2021انظر ورقة اليونان ورد بولندا على الرسالة  (60)

 .A/76/257انظر  (61)

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/10/belarus-and-poland-stop-sacrificing-migrant-lives-political-dispute-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/10/belarus-and-poland-stop-sacrificing-migrant-lives-political-dispute-un
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-immediate-access-of-international-and-national-human-rights-actors-and-media-to-poland-s-border-with-belarus-in-order-to-end-hu
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-immediate-access-of-international-and-national-human-rights-actors-and-media-to-poland-s-border-with-belarus-in-order-to-end-hu
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/30
http://undocs.org/ar/A/76/257


A/HRC/50/31 

GE.22-06194 12 

مليون مهاجر من الواليات   1,6وتشدددددددير تقارير عديدة إلى الطرد التعسدددددددفي والجماعي ألكثر من   -41
بدعوى حالة الطوارن الصحية الناجمة عن الجا حة. وتصدر أوامر الطرد    ،2020المتحدة منذ آ ار/مارس  

مما يمكن سددددلطات الهجرة من منع الدخول إلى  ،تحدةالواليات الممدونة قوانين  من  42على أسدددداس الباب 
مدا يحرمون من حقهم في طلدب    وغدالبداً   ،الواليدات المتحددة وطرد غير المواطنين دون حمدايدة إجرا يدة كدافيدة

. وتم تجديد هذه السددياسددات باسددتمرار منذ أن سددنتها ألول مرة إدارة  ( 62) اللجوء والحماية من اإلعادة القسددرية
على الرغم من االعتراضات المتكررة  ،في  ل إدارة بايدن  2021واستؤنفت في عام    2020ترامب في عام  

وهي الوكددالددة الوطنيددة للصددددددددددددددحددة العددامددة في    ،للخبراء الطبيين في مراكز مكددافحددة األمراض والوقددايددة منهددا
تنفددذ عمليددات الطرد عبر الحدددود البريددة إلى   ،42. وتفيددد التقددارير بددأندده بموجددب البدداب  ( 63) تحدددةالواليددات الم
  ، وهايتي  ،وكولومبيا  ،وغواتيماال  ،والسددددددددلفادور ،وعن طريق رحالت الترحيل الجوية إلى البرازيل ،المكسدددددددديك
دود" بروتوكوالت حماية باالقتران مع تدابير أخرى لحوكمة الح أيضددددددددددددداً . وتنفذ عمليات الطرد ( 64) وهندوراس

وممارسددة "القياس    ،( 65) باسددم سددياسددة "البقاء في المكسدديك"  أيضدداً والمعروفة    ،المهاجرين التي أعيد العمل بها
الكمي" أو الحدد من عددد طدالبي اللجوء الدذين يتم تجهيز طلبداتهم في موانل الددخول الحددوديدة الرسددددددددددددددميدة 

فيد التقارير بأن هذه التدابير تؤثر بشدددددددددكل غير متناسدددددددددب وت   .( 66) بغض النظر عن احتياجاتهم إلى الحماية
حيث   ،وتؤد  إلى تشدددددددددددتيت شدددددددددددمل األسدددددددددددر  ،( 67) على طالبي اللجوء غير البيض الذين يتم القبض عليهم

يضدددددطر اآلباء واألمهات وأولياء األمور إلى االختيار بين تعريض أطفالهم للخطر في  روف خطرة وغير 
 .( 68) غير مصحو ين بذويهم إلى الواليات المتحدة لطلب الحمايةمناسبة في المكسيك أو إرسالهم 

تددأييدددهددا لالتفدداق العددالمي رًا  من قبيددل إعالن الواليددات المتحدددة مؤخ  ،وقددد ُأبلغ عن تطورات واعدددة -42
الذ  من شدأنه أن يسدتتبع مراجعة السدياسدات الحالية لحوكمة الحدود التي لها أثر سدلبي شدديد على   ،للهجرة

واالسدددتعاضدددة عنها بسدددياسدددات تتماشدددى مع التزامات البلد بموجب القانون   ،تمتع المهاجرين بحقوق اإلنسدددان
ة األمراض والوقاية يحث المقرر الخاص على تنفيذ إعالن مديرة مراكز مكافح  ،. و صددفة خاصددة( 69) الدولي

 .( 70) 2022أيار/مايو  23ستتوقف بحلول  42منها بأن عمليات الطرد بموجب الباب 

أنهت كندا حظر الدخول عبر نقاي العبور الحدودية العادية   ،2021وفي تشدددددددددرين الثاني/نوفمبر   -43
الذين كان سدددددمل لألشدددددخاص الذين يدخلون بشدددددكل غير نظامي و  ،ألغراض طلب اللجوء. ومنذ  لك الحين

 .( 71) يتم إرجاعهم في السابق إلى الواليات المتحدة بالعودة إلى كندا وتقديم الطلبات

  

 الحقوق بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس.انظر الورقة المقدمة من كلية  (62)

 انظر الورقة المقدمة من منظمة حقوق اإلنسان أواًل. (63)

 انظر الورقة المقدمة من كلية الحقوق كار  بجامعة بنسلفانيا. (64)

ال من االكتفاء  بد ،تشدددددمل الصددددديغة الحالية لبروتوكوالت حماية المهاجرين جميع طالبي اللجوء من النصدددددف الغر ي للكرة األرضدددددية (65)
مما يجعل المجموعة الخاضعة لهذه السياسة أكبر بكثير. انظر الورقة المقدمة    ،بإدراج طالبي اللجوء من البلدان الناطقة باإلسبانية
 من منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(.

(66) A/HRC/47/30،  70و 69الفقرتان. 

 انظر الورقة المقدمة من كلية الحقوق كار  بجامعة بنسلفانيا. (67)

الورقة المقدمة   أيضدددداً انظر الورقات المقدمة من كلية الحقوق بجامعة لويوال شدددديكاغو وكلية الحقوق كار  بجامعة بنسددددلفانيا. انظر   (68)
تقارير   8  705وقد تتبعت المنظمة وسدددددددددجلت المعلومات المتاحة للجمهور فيما يتعلق بأكثر من  من منظمة حقوق اإلنسدددددددددان أواًل.
من الهجمددات العنيفددة ضدددددددددددددددد المهدداجرين وطدالبي اللجوء الدذين منعتهم الواليدات المتحدددة من دخول عن عمليددات اختطدداف وغيرهدا  

 المكسيك أو طردتهم إليها.

 .2022آ ار/مارس  7انظر بيان ميشيل باشيليت المؤرخ  (69)

  .https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0401-title-42.html :انظر (70)

 انظر الورقة المقدمة من كندا. (71)

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/30
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0401-title-42.html


A/HRC/50/31 

13 GE.22-06194 

 ل المهاجرون الذين أُعيدوا محرومين في أغلبيتهم السدددددددددداحقة من فرص كافية    ،وفي المكسدددددددددديك -44
.  (72)والتعليم ،والعمل  ،والرعاية الصدددددحية ،وعلى السدددددكن اآلمن والال ق  ،للحصدددددول على المسددددداعدة القانونية

إلى   ( 73) كما تعرضددددددددوا "ل عادة القسددددددددرية المتسددددددددلسددددددددلة" ،وتعرض المهاجرون لالحتجاز على نطاق واسددددددددع
على أيد  سددلطات إنفا  القانون )الحرس الوطني( ومقدمي خدمات   ،بغض النظر عن جنسدديتهم  ،غواتيماال
أفادت التقارير بأن المعهد الوطني للهجرة منع دخول عشدددددرات اآلالف من  ،و اإلضدددددافة إلى  لك  ( 74) النقل.

 .( 75) المهاجرين في مطارات البلد

وكدان اإلغالق ال يزال سدددددددددددددداريدا في  رًا تم تمدديدد إغالق المعدابر الحددوديدة البريدة مرا  ،وفي شدددددددددددددديلي -45
. وال تنص األوامر الر اسية التي تشكل أساس اإلغالق على استثناءات ألسباب إنسانية 2022آ ار/مارس 

ي آلالف  أو لطلددب الحمددايددة في البلددد. كمددا أدى إغالق المعددابر الحدددوديددة البريددة إلى الدددخول غير القددانون 
 20المهداجرين الفنزويليين وغيرهم من المهداجرين عبر ممرات أشددددددددددددددد خطورة. وتفيدد التقدارير بدأن أكثر من  

 ،. و اإلضدددددددافة إلى  لك( 76) 2021َهَلكوا أثناء عبورهم الحدود و لك فقط منذ كانون الثاني/يناير  صدددددددًا  شدددددددخ
 ، 2022والذ  دخل حيز النفا  في شدددددباي/فبراير   ، المتعلق بالهجرة واألجانب  325- 21اسدددددتحدث القانون رقم  

 reconducción o devolución inmediata"مفهوم االقتيداد الفور  أو اإلعدادة الفوريدة عندد الحددود )

en frontera"على وجه التحديد المهاجرين الذين يدخلون األراضدددددددي  فًا مسددددددددتهد  ،( 77) ( في القانون الوطني
سدتقترن عمليات الترحيل بحظر العودة لمدة سدتة أشدهر   ،ومن اآلن فصداعداً   ،( 78) الشديلية دخوال غير قانوني

  و ما أن شدددددديلي لم تتلق موافقة رسددددددمية من جيرانها على السددددددماح مجدداً  ،على األقل. ومن الناحية العملية
من الغموض   فددإن المهدداجرين الددذين يطردون بهددذه الطريقددة سدددددددددددددديواجهون مزيددداً   ،بدددخول هؤالء المهدداجرين

 ني وخطر وقوع مزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان في األقاليم التي طردوا إليها.القانو 

اآلن   اكتسدددبت تسدددوية الوضدددع القانوني للمهاجرين الفنزويليين زخماً   ،وفي بعض البلدان األمريكية -46
  ،2021بعد انتهاء صدالحية التدابير المؤقتة التي تم اتخا ها خالل حالة الطوارن الصدحية. وفي أيار/مايو  

مليون الجل   1,7سددددددددددددنوات لما مجموعه  10بدأت حكومة كولومبيا في منل وضددددددددددددع الحماية المؤقتة لمدة 
  50  000سدددددوت الجمهورية الدومينيكية إقامة أكثر من   ، 2021. في عام  ( 79) ومهاجر فنزويلي يعيشدددددون في البلد 

به األزمة في السددددددددددنوات  يمثلون ما يقارب نصددددددددددف الوافدين من هذا البلد الذ  عصددددددددددفت    ،مواطن فنزويلي
مما قد يوفر   ،أعلن ر يس إكوادور عن خطط لبدء عملية تسددددددوية أوضدددددداع الفنزويليين ،. و المثل( 80) األخيرة

 .( 81) مهاجر مقيم في البلد 450 000لما يزيد على رًا وضعا قانونيا مستق

  

 لمنظمة الفرنسيسكان الدولية. 3انظر الورقة رقم  (72)

 "اإلعادة القسرية المتسلسلة" هي ترحيل األشخاص إلى بلدان ثالثة يكونون فيها عرضة لخطر اإلعادة القسرية. (73)

 ورقة اللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان والنهوض بها.انظر  (74)

 (.Sin Fronterasانظر الورقة المقدمة من منظمة "بال حدود" ) (75)

 .Movimiento Acción Migrante and Observatorio Ciudadanoانظر الورقة المقدمة من منظمة  (76)

  :المتدداح على الموقع الشددددددددددددددبكي التددالي  ،131المددادة   ،325-21نون رقم  القددا  أيضددددددددددددددداً انظر  . و انظر الورقددة المقدددمددة من شدددددددددددددديلي (77)
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158549.  

 (.1انظر الورقتين المقدمتين من شيلي ومنظمة الفرنسيسكان الدولية )الورقة رقم  (78)

(79) A/76/257،  63الفقرة. 

 البحر الكاريبي.انظر الورقة المشتركة المقدمة من مركز التنمية المستدامة ومرصد الهجرة والتنمية االجتماعية في منطقة  (80)

-https://presidenciave.com/internacional/presidente-de-ecuador-guillermo-lasso-anuncio-plan  :اندظدر (81)

para-regularizar-a-450-000-venezolanos/.  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158549
http://undocs.org/ar/A/76/257
https://presidenciave.com/internacional/presidente-de-ecuador-guillermo-lasso-anuncio-plan-para-regularizar-a-450-000-venezolanos/
https://presidenciave.com/internacional/presidente-de-ecuador-guillermo-lasso-anuncio-plan-para-regularizar-a-450-000-venezolanos/
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 على الحدود البرية والبحرية واتياقات السماح بالدخوا مجدداا  ،مياهيي وممارسات البلد الثالث اآلمن -3 

يرحب المقرر الخاص بإبرام الدول التفاقات ثنا ية ومتعددة األطراف للتصدددددد  بصدددددورة مشدددددتركة  -47
تعيين بلدان ثالثة   أيضدددددداً للتحديات المتصددددددلة بالنزوح والهجرة. بيد أنه يشددددددعر بالقلق ألن بعض الدول تتيل  

 بدالً  ،للتعجيل بإجراءات السددددددددماح بالدخول واللجوء واإلعادة على اختالفها  ،لق بطالبي اللجوءآمنة فيما يتع
من توفير اسددددددتجابة شددددددفافة وقا مة على حقوق اإلنسددددددان. وتسددددددتخدم هذه الممارسددددددات أحيانا كاسددددددتراتيجية  

.  ( 82) رديةلاللتفاف على التزامات حقوق اإلنسددددددددددددددان أو لتزكية عمليات ترحيل المهاجرين دون ضددددددددددددددمانات ف
ويالحظ المقرر الخاص بقلق أن المبادرات األخيرة الرامية إلى توسدددددددديع نطاق اسددددددددتخدام مفهوم البلد الثالث 

وأدت إلى تقييد   ،اآلمن قد أسدفرت عن انتهاكات لحظر عمليات الطرد الجماعي ومبدأ عدم اإلعادة القسدرية
اإلجراءات والفعدددددال وغيره من  العدددددادل  اللجوء  الحصددددددددددددددول على  الحمدددددايدددددة. وكمدددددا   فرص  الموجهدددددة نحو 

الصدددددادر عن البرلمان األورو ي والمجلس    EU/2013/32من التوجيه    38منصدددددوص عليه في المادة  هو
إال عند اسدددددددددددددتيفاء الشدددددددددددددروي   آمناً   ثالثاً  ال يمكن تعيين بلد بصدددددددددددددفته بلداً   ،2013حزيران/يونيه   26بتاريخ  

واسددددتيفاء الشددددروي المتعلقة بمقدم الطلب. ويشدددددد  ،األسدددداسددددية المتعلقة بسددددالمة وحماية المهاجرين في البلد
مما يسدددددمل   ،المقرر الخاص على أن تحديد بلد ثالث آمن ينبغي أن يكون على أسددددداس كل حالة على حدة

وينبغي أن تتاح لمقدمي   ،لمقدم طلب معين  المعني آمناً  بإجراء تقييم فرد  لمسدددددددألة ما إ ا كان البلد الثالث
 .  ( 83) إلعادتهم إليه في  روفهم المعينة أم ال الطلبات فرصة الطعن فيما إ ا كان البلد آمناً 

 23بين البوسدنة والهرسدك و اكسدتان حيز النفا  في    ودخل اتفاق و روتوكول السدماح بالدخول مجدداً  -48
الذين يشكلون ما يقارب ر ع جميع المهاجرين   ،يتيل ترحيل مواطني باكستان  فاقوهو ات   ،2021تموز/يوليه 

.  (84) إلى باكسددددتان دون تقييم فرد  ويسددددمل بدخولهم التلقا ي مجدداً   ،وطالبي اللجوء في البوسددددنة والهرسددددك
 ويشدد المقرر الخاص على أن أ  إعادة بموجب هذا االتفاق ينبغي أن تتم بالضمانات الالزمة. 

"  "آمناً  قضدت المحكمة الدسدتورية الكرواتية بأن تقييم بلد ما باعتباره بلداً  ،2021وفي آ ار/مارس   -49
بل ينبغي   ،فيما يتعلق بطالبي اللجوء ال ينبغي أن يعتمد فقط على األطر المعيارية والبيانات اإلحصددددددددددددا ية

المعنية بحماية الالجألين والمنظمات  أن يأخذ في االعتبار "التقارير  ات الصدلة الصدادرة عن الهيألات  أيضداً 
واصددلت كرواتيا ترحيل طالبي  ،. ومع  لك( 85) غير الحكومية من أجل تحديد المعاملة الحقيقية لألشددخاص"

سددددواء بصددددورة غير رسددددمية أو في إطار االتفاقات الثنا ية للسددددماح   ،اللجوء إلى البوسددددنة والهرسددددك وصددددر يا
. و ل المهاجرون في البلقان وأورو ا الشدددددرفية الوسدددددطى يتعرضدددددون  ( 86) المبرمة مع جيرانها  بالدخول مجدداً 

بما في  لك على الحدود بين    ،( 87) لممارسددات الصددد والصددد المتسددلسددل على نطاق واسددع في معظم الحدود
 .( 88) واليونان ،وصر يا ومقدونيا الشمالية  ،ورومانيا وصر يا  ،المجر وصر يا

  

(82) A/HRC/47/30،  66-63الفقرات . 

 UNHCR, “Legal Considerations regarding access to protection and a connection between the  :انظر (83)

refugee and the third country in the context of return or transfer to safe third countries”, April 2018  . 

 المقدمة من منظمة إنقا  الطفولة. 1انظر الورقة رقم  (84)

 المقدمة من شبكة رصد العنف في المناطق الحدودية. 1ر الورقة رقم انظ (85)

 Council of Europe, “Report to the Croatian Government on the visit to Croatia carried out by  :انظر (86)

the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (CPT)”, CPT/Inf (2021) 29; and Centre for Peace Studies, “Report on Illegal Expulsions 

from Croatia in the Context of the Covid-19 Pandemic”, 2022 . 

 .Protecting Rights at Borders, Doors Wide Shut, July 2021 :انظر (87)

 مة من شبكة رصد العنف الحدود  ومن جمعية المحامين الشباب المقدونيين.الورقات المقد أيضاً انظر  (88)

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/30
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مع لبنان إلضددددددددفاء الشددددددددرعية على "عمليات إعادة" قًا وقعت قبرص اتفا ،2020وفي آ ار/مارس   -50
أفادت التقارير    ،المهاجرين الذين يحاولون الوصددددددددددددول إلى الجزيرة عن طريق القوارب. وفي بعض الحاالت

ر مهاجرون إلى الشداطل في قبرص ألسدباب طبيةرًا  بأن أسد  تت شدملها بعد أن ُأحضدِّ بينما أعيدت أسدرهم   ،شدُ
 .( 89) إلى لبنان

ينظم قانون منل الحماية الدولية عمليات تحديد البلد الثالث اآلمن و لد المنشددددددددددددأ   ،وفي إسددددددددددددتونيا -51
بما في  لك إمكانية الطعن في تعيين بلد ما بوصدددددفه    ،ويفرض ضدددددمانات إجرا ية بمقتضدددددى القانون   ،اآلمن
س الحدود هو الذ  يضددددع قا مة غير أن مجلس الشددددرطة وحر   ؛( 90) " فيما يتعلق بمقدم طلب معين"آمناً  بلداً 

   .( 91) وهي قا مة غير متاحة للجمهور مما يعيق الرقابة ،البلدان الثالثة اآلمنة

أصددددددرت حكومة اليونان قرارين وزاريين مشدددددتركين يعينان سدددددلسدددددلة من البلدان  ،2021وفي عام  -52
صدددنف   2021الصدددادر في حزيران/يونيه    JMD 42799الثالثة اآلمنة. ويجدر باإلشدددارة أن القرار الوزار  

الذين  ،تركيا كبلد آمن لمواطني أفغانسددددددتان و نغالديش و اكسددددددتان والصددددددومال والجمهورية العر ية السددددددورية
من طدالبي اللجوء في اليوندان. وُطبق القرار بدأثر رجعي على طدالبي  دًا  يشددددددددددددددكلون المجموعدات األكبر عدد

ة مما أدى إلى زيادة في رفض طلبات اللجوء ألسدددددددددددددباب تتعلق اللجوء الموجودين على األراضدددددددددددددي اليوناني 
 6 400ُعدَّ ما يزيد على    ، . وفي جميع أنحاء اليونان ( 92) في الما ة على أسددداس سدددنو   126بالمقبولية بنسدددبة 

أ  مدا يقدارب نصددددددددددددددف    -طلدب لجوء في عدداد الطلبدات غير المقبولدة بنداء على مفهوم البلدد الثدالدث اآلمن  
. وكانت االسدددددددددددتثناءات الوحيدة من هذه القاعدة هي األطفال غير المصدددددددددددحو ين بذويهم  ( 93) جميع الطلبات

االغتصدداب أو غير  لك واألطفال ضددحايا االتجار بالبشددر أو التعذيب أو    عاماً  15الذين تقل أعمارهم عن 
. وتشددير عدة ورقات قدمت إلى المقرر الخاص  ( 94) من أشددكال العنف النفسددي أو البدني أو الجنسددي الشددديد

فددإن  و ددالتددالي    .2020أ  طددالددب لجوء من اليونددان منددذ عددام  دًا  إلى أن تركيددا لم توافق على أن يدددخددل مجددد
الذين سددددديبقى معظمهم في   ،لطالبي اللجوء  كبلد ثالث آمن قد أدى  لك إلى غموض قانونيتصدددددنيف تركيا  

اليونان دون أ  وضددددددددددع قانوني أو أ  إمكانية الوصددددددددددول إلى أ  حماية أو خدمات أو اسددددددددددتحقاقات  ات  
التي  ،حدثت زيادة في احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين؛ وفي جزيرة كوس ،. و اإلضافة إلى  لك( 95) صلة

أفادت التقارير بأن طالبي  ،تسدددددددتضددددددديف مركز االحتجاز الوحيد قبل الترحيل في جزر بحر إيجه الشدددددددرفية
 .( 96) اللجوء المرفوضين يحتجزون تلقا يا على الرغم من عدم فيام أ  احتمال للترحيل

  ، إلى ليبيا رًا  مهاجر قسدددددددد   32  000أعيد أكثر من   2021ص القلق ألنه في عام ويسدددددددداور المقرر الخا  - 53
الجهات الفاعلة الحكومية   على أيد  حيث يتعرضون لخطر التجاوزات الواسعة النطاق وانتهاكات حقوق اإلنسان 

واحل  . وادعي أن حرس السددددد ( 97) مما قد يرقى إلى درجة الجرا م ضدددددد اإلنسدددددانية  ، وغير الحكومية على حد سدددددواء 
  

الشددددددددددددددددددبددددددكددددددي   ، European Council on Refugees and Exiles, 8 October 2021  :انددددددظددددددر  ( 89)  الددددددمددددددوقددددددع  عددددددلددددددى    :مددددددتددددددداح 
https://ecre.org/cyprus-families-separated-by-pushbacks-to-lebanon-cyprus-calls-for-greater-solidarity/ .   

 .38المادة  ،EU/2013/32التوجيه  (90)

 انظر ورقة من مستشار العدل في إستونيا. (91)

 انظر الورقة المقدمة من لجنة اإلنقا  الدولية. (92)

 المرجع نفسه. (93)

 انظر الورقة المقدمة من اليونان. (94)

والجمعيدة    HumanRights360ومنظمددة   ،والمجلس اليونداني لالجألين  ،الورقدات المقدددمدة من تركيددا ،على سددددددددددددددبيددل المثددال  ،انظر (95)
 ولجنة اإلنقا  الدولية. ،العبرية لمساعدة المهاجرين

 انظر الورقة المقدمة من منظمة المساواة في الحقوق خارج الحدود. (96)

" ليبيا" تقرير األمم    ،المفوضدددددددية السدددددددامية لحقوق اإلنسدددددددان أيضددددددداً المقدمة من منظمة أطباء بال حدود؛ وانظر    2انظر الورقة رقم   (97)
 أيضدددددددداً  انظر. و 2021تشددددددددرين األول/أكتو ر   4  ،"2016المتحدة يسددددددددتنتج ارتكاب جرا م ضددددددددد اإلنسددددددددانية وجرا م حرب منذ العام  

A/HRC/49/4،  54-45الفقرات . 

https://ecre.org/cyprus-families-separated-by-pushbacks-to-lebanon-cyprus-calls-for-greater-solidarity/
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2021/10/libya-evidence-crimes-against-humanity-and-war-crimes-committed-2016-un
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2021/10/libya-evidence-crimes-against-humanity-and-war-crimes-committed-2016-un
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2021/10/libya-evidence-crimes-against-humanity-and-war-crimes-committed-2016-un
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2021/10/libya-evidence-crimes-against-humanity-and-war-crimes-committed-2016-un
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2021/10/libya-evidence-crimes-against-humanity-and-war-crimes-committed-2016-un
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/4
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الليبية يعترضددددددددددون سددددددددددبيل المهاجرين في إطار االتفاق الذ  تم تجديده بين إيطاليا واالتحاد األورو ي والحكومة  
وتفيدد التقدارير بدأن وكدالدة حرس الحددود وخفر السدددددددددددددواحدل    . ( 98) الليبيدة للحدد من وصدددددددددددددول المهداجرين إلى أورو دا 

لطا رات المسدديرة وممارسددات االتصددال السددرية التي  األورو ية سددهلت عمليات االعتراض هذه من خالل المرافبة با 
تمنع السدددددفن الخاصدددددة وسدددددفن المنظمات غير الحكومية من الوصدددددول إلى المعلومات المتعلقة بالقوارب المنكو ة  

. وتم اإلبالغ عن حاالت قام فيها حرس  ( 99) وتقوض مشددددددددداركتها الفعالة في الوقت المناسدددددددددب في البحث واإلنقا  
الليبية بتهديد القوارب المنكو ة وركابها وإسددددددددداءة معاملتهم وإطالق الذخيرة الحية عليهم. وفي تشدددددددددرين  السدددددددددواحل  
قدمت البعثة المسدددتقلة لتقصدددي الحقا ق في ليبيا بتكليف من مجلس حقوق اإلنسدددان تقريرها    ، 2021األول/أكتو ر 
تورطت   ، ر األبيض المتوسددددددددددط حيث أشددددددددددارت إلى أنه منذ بدء عمليات سددددددددددحب القوارب في البح  ، إلى المجلس 

السددددددددددلطات الليبية في عمليات اعتراض واسددددددددددعة النطاق ومنهجية ومتهورة في البحر وفي انتهاكات داخل مراكز 
احتجاز المهاجرين. وخلصت البعثة إلى أن االنتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين تدل على "وجود سياسة حكومية  

.  ( 100) وتعريضددددهم للعنف والتمييز"   ، ابتزاز المهاجرين المحتجزين  وعلى   ، تشددددجع على ردع عمليات العبور البحر  
إلى أن هناي " أسددددددبابًا معقولة لالعتقاد بأن أعمال القتل العمد واالسددددددترقاق والتعذيب والسددددددجن  أيضدددددداً وخلصددددددت  

  مما قد يرقى إلى درجة جرا م ضد   ، واالغتصاب واالضطهاد واألفعال الالإنسانية األخرى" ترتكب ضد المهاجرين 
ضددددرورة إلغاء أ  اتفاق مع السددددلطات الليبية ينطو  على اسددددتعادة  دًا  . ويؤكد المقرر الخاص مجد ( 101) اإلنسددددانية 

وينبغي أن تقدم الدول األورو ية خدمات بحث وإنقا  كافية   ، المهاجرين الذين يتم إنقا هم أو اعتراضددددهم في البحر 
 ن وقوانين البحار. وفعالة بما يتماشى مع االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسا 

مع تونس لتسددددددريع إجراءات السددددددماح   سددددددياسددددددياً قًا أبرمت إيطاليا اتفا  ،2020  وفي آب/أغسددددددطس -54
اعترض   ،. وفي الوقت نفسدددددده( 102) شددددددخص 4 000بإعادة ما يقارب  ،بدخول المهاجرين التونسدددددديين مجددا

 .( 103) حرس السواحل التونسية عشرات اآلالف من المهاجرين

الثنا ي للسددماح    1992وواصددلت إسددبانيا الطرد الجماعي للمهاجرين إلى المغرب بناء على اتفاق  -55
" للمواطنين األجانب الذين في المناطق الحدوديةالذ  يسددمل "بالرفض    2015وتشددريع عام  دًا  بالدخول مجد

. وتم اإلبالغ عن حاالت طرد جماعي واسددددددع ( 104) سددددددبانيا بشددددددكل غير قانوني من المغربيحاولون دخول إ
شدددددمل آالف    ،2021بين أيار/مايو وآب/أغسدددددطس   ،خاصدددددة من سدددددبتة  ،مصدددددحوب أحيانا بالعنف  ،النطاق

عدن    ،الدمدهددددددداجدريدن يدقدددددددل  ال  مدددددددا  فديدهدم  بدددددددذويدهدمرًا  مدهددددددداجد   طدفدالً   45بدمدن  مصددددددددددددددحدو ديدن  وفدي ( 105) غديدر   .
ألن السددلطات لم تتخذ أ    ،قضددت محكمتان في سددبتة بأن إعادة األطفال غير قانونية  ،2022شددباي/فبراير

 .( 106) إجراء لحماية مصالل األطفال الفضلى أثناء إجراءات اإلعادة

ويسددددددمل تشددددددريع اللجوء السددددددويسددددددر  ألمانة الدولة لشددددددؤون الهجرة بإصدددددددار قرارات بعدم القبول  -56
كن نقلهم إلى بلد ثالث آمن على أسدددددددداس اتفاقات ثنا ية بالسددددددددماح  كممارسددددددددة عامة لطالبي اللجوء الذين يم

  

 .74الفقرة  ،A/HRC/47/30 أيضاً انظر  المتوسطية لحقوق اإلنسان. -الورقة المقدمة من الشبكة األورو ية  (98)

 المقدمة من منظمة سي ووتش.انظر الورقة  (99)

 .60الفقرة  ،A/HRC/48/83انظر الوثيقة  (100)

 .61الفقرة  ،المرجع نفسه (101)

 المتوسطية لحقوق اإلنسان. -انظر الورقة المقدمة من الشبكة األورو ية  (102)

 Mixed Migration Centre, “What’s new? Analysing the latest trends on the" أيضددددداً انظر . و المرجع نفسددددده (103)

Central Mediterranean mixed migration route to Italy”, 9 February 2022 . 

 .Live together – Cepaimالورقة المقدمة من مؤسسة  أيضاً انظر . و 71الفقرة  ،A/HRC/47/30انظر الوثيقة  (104)

 المقدمة من منظمة إنقا  الطفولة. 4انظر الورقة رقم  (105)

 المرجع نفسه. (106)

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/30
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/83
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/30
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. وتنقل أمداندة الددولدة قدا مدة البلددان اآلمندة كدل سددددددددددددددنتين؛ غير أن التقدارير تفيدد بدأن  ( 107) بدالددخول من جدديدد
  . (108) القا مة ال تزال تشمل الدول التي تبين أن نقل طالبي اللجوء إليها ينتهك التزامات عدم اإلعادة القسرية

أو اتفافية حماية حقوق اإلنسددددددددددددددان    1951ويالحظ المقرر الخاص أن مجرد التصددددددددددددددديق على اتفافية عام  
في الممارسددددددددة على توفير  كافياً   والحريات األسدددددددداسددددددددية )االتفافية األورو ية لحقوق اإلنسددددددددان( ال يقوم دليالً 

ي ينبغي تقييم مخاطرها على الحماية الكافية من اإلعادة القسددددددرية وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسددددددان الت 
أساس فرد  لكل طالب لجوء معني. وقد خلصت المحكمة األورو ية لحقوق اإلنسان وهيألات األمم المتحدة 
  المنشدددددددأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسدددددددان إلى أن عمليات النقل التي تقوم بها سدددددددويسدددددددرا تشدددددددكل انتهاكاً 

 .( 109) اللتزامات البلد

 الصد  المُةساَءلة عن عمليات -داا 

 التطورات الواعدة في المىسسات والمحاكي الوطنية واإلقليمية -1 

يالحظ المقرر الخداص بعض التطورات األخيرة والواعددة في المؤسددددددددددددددسدددددددددددددددات والمحداكم الوطنيدة  -57
 واإلقليمية فيما يتعلق بمساءلة سلطات الدولة وغيرها من الجهات الفاعلة عن ممارسات الصد.

إلى أن السددددلطات النمسدددداوية   2021خلصددددت محكمة إدارية إقليمية في تموز/يوليه   ،ففي النمسددددا -58
أن   أيضدداً في انتهاي لحظر اإلعادة القسددرية. وأثبتت المحكمة    ،تنفذ عمليات اإلعادة القسددرية بشددكل روتيني

هم إلى في اإلعادة القسددددرية المتسددددلسددددلة من خالل إعادة المهاجرين ونقل السددددلطات السددددلوفينية شدددداركت فعالً 
إلى أن سددلطات الشددرطة النمسدداوية   أيضدداً . وخلصددت المحكمة نفسددها ( 110) ثم إلى البوسددنة والهرسددك  ،كرواتيا

انتهكت التزاماتها فيما يتعلق باإلعادة غير القانونية لمواطن صدددددددومالي إلى سدددددددلوفينيا أعرب عن نيته طلب  
 . ( 111) اللجوء في مركز شرطة محلي في النمسا

عاقبت فيها   ،حققت العدالة في قضددددية بارزة تتعلق باإلعادة القسددددرية المتسددددلسددددلةت  ،وفي سددددلوفينيا -59
ثم أعيد في    ،أعيد بصدورة غير قانونية من سدلوفينيا إلى كرواتيا  ،المحكمة العليا على صدد مواطن كاميروني

اح لطالب  نهاية المطاف إلى البوسنة والهرسك. وأمرت المحكمة العليا حكومة سلوفينيا باتخا  خطوات للسم
 .( 112) اللجوء بالدخول إلى البلد من جديد وتقديم طلب اللجوء

قضدددددددت المحكمة األورو ية لحقوق اإلنسدددددددان بأن اإلعادة السدددددددريعة إلى   ،2021وفي تموز/يوليه   -60
وأعرب عن رغبته في طلب اللجوء وخوفه من سددددددوء   ،تركيا لصددددددحفي تركي ألقي القبض عليه على الحدود

انتهاٌي لحظر التعذيب. وخلصت المحكمة إلى أن شرطة    ،2016المعاملة في سياق محاولة االنقالب لعام 

  

 )أ(. 31المادة  ،قانون اللجوء (107)

 انظر الورقة المقدمة من منظمة أسيليكس. (108)

 انظر التقارير المقدمة من منظمة أسيليكس واليونيسيف. (109)

  ،Regional Administrative Court of Styria, Judgment LVwG 20.3-2725/2020-86 of 1 July 2021ظر"  ان (110)
 )باأللمانية(.  http://asyl.at/files/514/3_000686_jv_sig_xx.pdf :متاح على الموقع الشبكي

(111) Asylkoordination Österreich, “Schutzansuchen von verfolgtem minderjährigem Somali ignoriert”  
 https://www.asyl.at/de/info/presse  :متاح على الموقع الشدددبكي  ،)تجاهل طلبات حماية من قاصدددر صدددومالي مضدددطهد(

aussendungen/gerichtbestaetigtillegalenpush-back/.  

  I Up 23/2021حكم المحكمة العليا   أيضددددداً انظر . و انظر الورقة المقدمة من أمين المظالم المعني بحقوق اإلنسدددددان في سدددددلوفينيا (112)
 http://sodnapraksa.si/?q=VS00045236&database[S  :والمتاح على الموقع الشددددبكي  ،2021نيسددددان/أبريل   9المؤرخ  

OVS]=SOVS&_submit=i٪C5٪A1٪C4٪8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111448095  
 )باللغة السلوفينية(.

http://asyl.at/files/514/3_000686_jv_sig_xx.pdf
https://www.asyl.at/de/info/presseaussendungen/gerichtbestaetigtillegalenpush-back/
https://www.asyl.at/de/info/presseaussendungen/gerichtbestaetigtillegalenpush-back/
https://www.asyl.at/de/info/presseaussendungen/gerichtbestaetigtillegalenpush-back/
https://www.asyl.at/de/info/presseaussendungen/gerichtbestaetigtillegalenpush-back/
http://sodnapraksa.si/?q=VS00045236&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i٪C5٪A1٪C4٪8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111448095
http://sodnapraksa.si/?q=VS00045236&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i٪C5٪A1٪C4٪8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111448095
http://sodnapraksa.si/?q=VS00045236&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i٪C5٪A1٪C4٪8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111448095
http://sodnapraksa.si/?q=VS00045236&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i٪C5٪A1٪C4٪8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111448095
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من قبيل االسددددتعانة بمترجم شددددفو  أو  ،لم توفر لمقدم الطلب الضددددمانات اإلجرا ية الالزمة الحدود البلغارية
 .( 113) مترجم تحرير  ومعلومات عن حقوقه بصفته طالب لجوء

اسدددددتنتجت المحكمة األورو ية لحقوق اإلنسدددددان أن السدددددلطات   ،2021وفي تشدددددرين الثاني/نوفمبر   -61
في جملة انتهاكات أخرى للحقوق. وتتعلق القضية بأسرة   ،جانبالكرواتية انتهكت حظر الطرد الجماعي لأل

فردا. فأعادت السدددددددلطات الكرواتية األم وسدددددددتة من أطفالها إلى صدددددددر يا في تشدددددددرين    14أفغانية مكونة من  
ودون تقييم فرد  لظروفهم. وأدى هذا الصددددددد في نهاية  ،خارج مركز حدود  رسددددددمي  ،2017الثاني/نوفمبر

الذ  صدددددددمه قطار بينما كانت المجموعة تسددددددير على طول    ،لمأسدددددداوية ألحد األطفالالمطاف إلى الوفاة ا
بعد الصدددددددددد. وأشدددددددددارت المحكمة في حكمها إلى العدد الكبير من   ،مسدددددددددار سدددددددددكة حديدية على الحدود ليال

 .( 114) التقارير التي توثق عمليات صد قامت بها السلطات الكرواتية

خلصددددددت المحكمة مرة أخرى إلى حدوث انتهاي لحظر الطرد    ( 115) ، شددددددزاد ضددددددد هنغاريا وفي قضددددددية   -62
ودون    ، في شيداب تقييم فرد    ، الجمداعي أثنداء إعدادة فرد إلى الجداندب الخدارجي من السددددددددددددديداج الحددود  الهنغدار  

 أيضاً ودون إمكانية ممارسة الحق في وسيلة انتصاف فعالة ضد الترحيل. وقضت المحكمة   ، إصدار قرار رسمي 
مطالبة بإتاحة "إمكانية حقيقية وفعالة للوصدددددددول   ، ممن لها حدود خارجية لمنطقة شدددددددنغن   ، هنغاريا بأن بلدانا مثل 

 وال سيما اإلجراءات الحدودية ألولألك الذين يصلون إلى الحدود.   ، إلى وسا ل الدخول القانوني" 

ن  قضددت المحكمة بأن بولندا طردت بشددكل غير قانوني مواطني  ،( 116) د. أ ضددد بولنداوفي قضددية   -63
من إمكانية تقديم طلبات للحصول على الحماية  رًا  وحرمتهم مرا  ،سوريين على الحدود بين بولندا و يالروسيا

وأن السدددلطات البولندية أعادتهم    ،الدولية. كما قضدددت بأن حالة مقدمي الطلبات لم تسدددتعرض بصدددورة فردية
إلى بيالروس رغم أن التدبير التحفظي الذ  اتخذته المحكمة يشدددير بعدم إبعادهم. ولذلك قضدددت بأن بولندا  

وحظر الطرد الجمداعي؛ ولم توفر السددددددددددددددلطدات    ،انتهكدت حظر التعدذيدب والمعداملدة الالإنسددددددددددددددانيدة أو المهيندة
وأعاقت ممارسددددة الحق في تقديم  ،طعن في عمليات الرفضإمكانية الوصددددول إلى وسدددديلة انتصدددداف فعالة لل

الطلبات بعدم امتثالها للتدبير التحفظي الذ  اتخذته المحكمة. وقد أثبت االجتهاد القضا ي للمحكمة بالفعل 
تتمثل في عدم تلقي طلبات  قًا  أن السدددددددلطات كانت وقت عمليات اإلعادة قد انتهجت "سدددددددياسدددددددة أوسدددددددع نطا

البيالروسددددددددية وإعادة هؤالء  -األشددددددددخاص الذين يقدمون أنفسددددددددهم على الحدود البولندية  الحماية الدولية من  
 .( 117) في انتهاي للقانون المحلي والقانون الدولي" ،األشخاص إلى بيالروس

أعلندددت المحكمدددة اإلداريدددة في ميونيخ أن االتفدددافيدددة الثندددا يدددة بين ألمدددانيدددا    ،2021في أيدددار/مدددايو   -64
"غير   ،إلعادة الفورية لطالبي اللجوء من الحدود األلمانية مع النمسددددددددددا إلى اليونانالتي تسددددددددددمل با  ،واليونان

تأثر عشدددددددددددددرات طالبي اللجوء   ،2018. ومنذ عام  ( 118) قانونية بشدددددددددددددكل واضدددددددددددددل" وتنتهك القانون األورو ي
حيث سددددددددددعت سددددددددددلطات الشددددددددددرطة األلمانية إلى التعجيل بإعادة أولألك الذين تقدموا بالفعل بطلب   ،باالتفاق

ولم تقيم تقييما فرديا خطر اإلعادة القسدرية وغيرها من انتهاكات حقوق    ،لحصدول على الحماية في اليونانل
 . ( 119) اإلنسان أو تراع أوجه القصور الشامل في نظام اللجوء اليوناني

  

متاح )بالفرنسدددددددددددية فقط( على   ،D v. Bulgaria, application No. 29447/17, Judgment of 20 July 2021  :انظر (113)
  .https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211366 :الموقع الشبكي

 .  M. H. v. Croatia, applications Nos. 15670/18 and 43115/18, Judgment of 18 November 2021  :انظر (114)

 . 2021تموز/يوليه  8حكم  ،17/12625الطلب رقم  (115)

 .2021تموز/يوليه  8حكم  ،17/51246الطلب رقم  (116)

 .  M. K. v. Poland, applications Nos. 40503/17, 42902/17 and 43643/17, Judgment of 23 July 2020  " انظر  (117)

 )ال حة دبلن الثالثة(. 2013حزيران/يونيه  26للبرلمان األورو ي والمجلس المؤرخة  604/2013ال حة )االتحاد األورو ي( رقم   (118)

  :متاحة على الموقع الشبكي ، Pro Asyl, press release of 5 May 2021 "انظر النشرة الصحتية (119)
https://www.proasyl.de/en/pressrelease/deal-between-greece-and-germany-clearly-unlawful/.   

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211366
https://www.proasyl.de/en/pressrelease/deal-between-greece-and-germany-clearly-unlawful/
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ويؤيدددد المقرر الخددداص قطعدددا التقييم الدددذ  يفيدددد بدددأنددده ال يمكن اعتبدددار ليبيدددا مينددداء آمندددا إلنزال  -65
. ويرحددب بددالمسددددددددددددددداءلددة التي تحققددت في ( 120) جرين الددذين يتم إنقددا هم في البحر األبيض المتوسددددددددددددددطالمهددا

حيث أدانت محكمة في نابولي ر ان سددددفينة تجارية إيطالية   ،2021اإلجراءات الجنا ية في إيطاليا في عام 
ؤولية النها ية تقع  . غير أنه يالحِّظ أن المسددددددد ( 121) 2018إلنزاله ما يزيد على ما ة مهاجر في ليبيا في عام 

على عاتق الدول التي تنسدددددددددددق أنشدددددددددددطة البحث واإلنقا  في المنطقة والتي يتعين عليها اإلحجام عن طلب  
 وتعليق هذه العمليات دون تأخير.  ،اإلنزال في ليبيا أو اإل ن به

 إصالح وةالة حرس الحدود وخير السواحب األوروبية -2 

تخضدددددددع وكالة حرس الحدود وخفر السدددددددواحل األورو ية لمحاسدددددددبة بسدددددددبب عملياتها على الحدود  -66
الخدارجيدة لالتحداد األورو ي. ويشددددددددددددددير المقرر الخداص إلى أن البرلمدان األورو ي صددددددددددددددوت في تشددددددددددددددرين  

 وعدم إتاحتها إال إ ا حسدددددددنت الوكالة  2022على تجميد جزء من ميزانية الوكالة لعام   2021األول/أكتو ر  
. ويرحب المقرر الخاص ( 122) رصدددددها لحقوق اإلنسددددان وإجراءاتها المالية وإجراءات التو يف والشددددراء لديها

أمين المظالم األورو ي آللية الشدددددددكاوى في الوكالة فيما يتعلق باالنتهاكات رًا  باالسدددددددتعراض الذ  أجراه مؤخ
االقتراحات لتحسددددين إمكانية كما يرحب بإصدددددار قرار يتضددددمن سددددلسددددلة من   ،المزعومة للحقوق األسدددداسددددية

وتعزيز الشدددفافية والمسددداءلة في   ،وصدددول ضدددحايا انتهاكات الحقوق األسددداسدددية المحتملين إلى آلية الشدددكاوى 
أفيمت دعوى  ،2021يالحظ المقرر الخاص أنه في أيار/مايو   ،. و اإلضددددافة إلى  لك( 123) عمليات الوكالة

وادُّعي  ،بة عن طالبْي لجوء تعرضددددددددا للصددددددددد في بحر إيجهأمام محكمة العدل التابعة لالتحاد األورو ي نيا
فيها أن وكالة حرس الحدود وخفر السددددددواحل األورو ية تتحمل المسددددددؤولية القانونية عن عدم إنهاء عملياتها  

 .( 124) في اليونان على الرغم من انتهاكات حقوق اإلنسان "الجسيمة والواسعة النطاق والمنهجية"

الخاص إلى نشددددددددر النتا ج التي توصددددددددل إليها الفريق العامل المعني بالتدقيق في  ويشددددددددير المقرر   -67
والذ    ،( 125) 2021 يوليهوكالة حرس الحدود وخفر السددددددواحل األورو ية والتابع للبرلمان األورو ي في تموز/

األسدداسددية على ... أبلغت باسددتمرار بحدوث انتهاكات للحقوق   خلص إلى أن "عدة جهات فاعلة موثوق بها
بشددددكل  أيضدددداً لم ترد  و [هذه التقارير ]  ولكن الوكالة تجاهلت عموماً  ،الحدود في عدد من الدول األعضدددداء

كاف على المالحظات الداخلية التي أثيرت بشدأن بعض حاالت االنتهاكات المحتملة للحقوق األسداسدية في  
ولم تقلل من خطر حدوث    ،االنتهاكاتإلى أن الوكالة "لم تمنع هذه  أيضدددددددداً الدول األعضدددددددداء". وخلصددددددددت  

انتهاكات للحقوق األسددددداسدددددية في المسدددددتقبل". ويالحظ المقرر الخاص التقدم المحرز في إصدددددالح وتوسددددديع 
الذ  يرصددددددد امتثال الوكالة اللتزاماتها في مجال حقوق اإلنسددددددان  ،مكتب الحقوق األسدددددداسددددددية التابع للوكالة

غير أنه يالحظ أن المكتب لم يقم حتى اآلن باسددددددددتكمال ويسددددددددد  إليها المشددددددددورة بشددددددددأن حقوق اإلنسددددددددان. 
 . ( 126) 2020من مراقبي الحقوق األساسية الذين كان ينبغي تعيينهم منذ كانون األول/ديسمبر   مرافباً   40 تو يف 

  

(120) A/HRC/47/30،  و73الفقرة ،S/2021/62،  107الفقرة. 

 انظر الورقة المقدمة من منظمة سي ووتش.  (121)

 European Parliament, “EP asks for part of Frontex budget to be frozen until key improvements  "انظر (122)

are made”, 21 October 2021 . 

  :متاح على الموقع الشبكي ،European Ombudsman, OI/5/2020/MHZ, 15 June 2021 "انظر (123)
https://europa.eu/!kr67tjv.  

  :والمتاح على الموقع الشبكي ،2021أيار/مايو  25انظر بيان وكالة حرس الحدود وخفر السواحل األورو ية المؤرخ  (124)
https://frontlex.files.wordpress.com/2022/01/pr_25-may-2021.pdf .   

 https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238156/14072021%20Final%20Report%20FSWGانددددظددددر"   (125)

_en.pdf.  

المادتان   ،2017تشدددرين الثاني/نوفمبر    13الصدددادرة عن البرلمان األورو ي والمجلس في   1896/2019ال حة )االتحاد األورو ي(  (126)
109-110. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/30
http://undocs.org/ar/S/2021/62
https://europa.eu/!kr67tjv
https://frontlex.files.wordpress.com/2022/01/pr_25-may-2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238156/14072021%20Final%20Report%20FSWG_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238156/14072021%20Final%20Report%20FSWG_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238156/14072021%20Final%20Report%20FSWG_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238156/14072021%20Final%20Report%20FSWG_en.pdf
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 اآلليات المستقلة لرصد الحدود -3 

ببعض التقدم المحرز في وضددددددع آليات مسددددددتقلة لرصددددددد الحدود على   علماً يحيط المقرر الخاص   -68
يوجد بعض آليات رصددد الحدود ويجر  إعداد المزيد   ،الصددعيدين اإلقليمي والوطني. فعلى الصددعيد الوطني

. ويود أن يشددد على أن المؤسدسدات الوطنية لحقوق اإلنسدان والمنظمات غير الحكومية قد طورت ( 127) منها
بما   ،خبرة وممارسددددة هامتين في مجال رصددددد حقوق اإلنسددددان  ،عملها لمنع التعذيب غالبافي إطار   ،بالفعل

. وتضددطلع بدور هام في تيسددير تعاون الجهات الفاعلة التابعة للدولة والجهات ( 128) في  لك منهجية الرصددد
ة القضدا ية  قام مكتب محامي المسداعد ،الفاعلة غير التابعة للدولة وفي ضدمان الشدفافية. فعلى سدبيل المثال

ومفوض حقوق   ،والهيألة الوطنية لحقوق األشخاص المحتجزين أو المسلو ي الحرية في إيطاليا ،في جورجيا
إلى  برصددددد طويل األجل اسددددتناداً   ،وأمين المظالم المعني بحقوق اإلنسددددان في سددددلوفينيا  ،اإلنسددددان في بولندا

في سددددددلوفينيا وصددددددر يا وفرنسددددددا وكرواتيا  . وأبلغت المؤسددددددسددددددات الوطنية لحقوق اإلنسددددددان ( 129) منهجية ثابتة
واليونان عن تنسددديق نشدددر تقاريرها الوطنية عن حقوق المهاجرين على الحدود؛ ويعد رصدددد الحدود هذا عن 

 .( 130) لضمان تلك الحقوق عملياً  ضرورياً  طريق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أمراً 

يرحب المقرر الخاص بأ   ،الجديد للهجرة واللجوءوفي سددياق المفاوضددات الجارية بشددأن الميثاق  -69
  دعم من الدول األعضدددداء في االتحاد األورو ي إلنشدددداء آليات رصددددد وطنية قوية ومسددددتقلة لحقوق اإلنسددددان

عملية   الواجبة للمهاجرين. وينبغي أن يكون لهذه اآلليات مجال تطبيق جغرافي وإجرا ي واسددددع النطاق يتجاوز 
أن تستكشف الدول األعضاء في االتحاد األورو ي الوسا ل الكفيلة  أيضاً مهم للغاية  . ولعله من ال( 131) الفرز

  والتحقيق في االنتهاكات  ، بتلقي الشدكاوى   واضدحاً   وتكليفها تكليفاً   حقيقياً  بضدمان اسدتقالل هذه اآلليات اسدتقالالً 
قديم تقارير علنية عن وت  -مع االعتراف بدور مؤسدسدات الدولة الذ  ال غنى عنه في التحقيق   -المزعومة  

ينبغي بذل الجهود لتحديد حلول عملية تهدف إلى  ،. و اإلضددددددددددافة إلى  لك( 132) النتا ج التي تتوصددددددددددل إليها
 تجنب التجزؤ وتحسين التعاون بين مختلف هيألات الرصد على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية. 

 االستنتاجات والتوصيات -رابعاا  

 االستنتاجات -ألف 

في  2021إلى دراسةةةةةةة للتطورات التي حدثأ منل أوااب عا     اسةةةةةةتناداا   ،يخلص المقرر الخاص -70
إلى أن عمليات الصةد ال تزاا    ،سةياق حوةمة الحدود والتي تىثر على حقوق اإلنسةان الواجبة للمهاجرين

  

 اإلنقا  الدولية.انظر الورقات المقدمة من لجنة  (127)

 Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Office for Democraticانددددددددظددددددددر"   (128)

Institutions and Human Rights, “Border police monitoring in the OSCE region: A discussion of the 

need and basis for human rights monitoring of border police practices”, May 2021. 

ومكتب محامي   ،وأمين المظالم المعني بحقوق اإلنسددان في سددلوفينيا  ،انظر الورقات المقدمة من مؤسددسددة هلسددنكي لحقوق اإلنسددان (129)
 والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.  ،المساعدة القضا ية في جورجيا

  ./http://ennhri.org/rights-at-borders ،حقوق اإلنسانانظر الشبكة األورو ية للمؤسسات الوطنية ل (130)

 OHCHR, UNHCR and European Network of National Human Rights Institutions, “Ten pointsانظر"   (131)

to guide the establishment of an independent and effective national border monitoring mechanism 

in Greece”,    "الشددددددددددددددبدكدي الدمدوقدع  عدلدى  -https://europe.ohchr.org/EN/Stories/Pages/National-borderمدتددددددداح 

monitoring-mechanism.aspx.  
 OHCHR, “Joint Consultation on Independent National Monitoring Mechanisms proposed in  "انظر (132)

the EU Pact on Migration and Asylum”. 

http://ennhri.org/rights-at-borders/
https://europe.ohchr.org/EN/Stories/Pages/National-border-monitoring-mechanism.aspx
https://europe.ohchr.org/EN/Stories/Pages/National-border-monitoring-mechanism.aspx
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ير تمتع المهاجرين اللنن  سةةياسةةة عامة بحألي األمر الواقع في العدند من الدوا وال تزاا تعيق بشةةألب خط
بسةةةب     ،ما يظب النطاق الكامب لهله االنتهاكات مسةةةتتراا راا يعبرون الحدود الدولية بحقوق اإلنسةةةانك وةثي

الدوا إلنكار ادعاءات المخاليات أو التسةتر عليهاك وتتعارض الخطوات المتخلة  تتزعمها  المحاوالت التي  
مع حظر عمليات الطرد    تاماا   في بعض الدوا تعارضةةةاا   إلضةةةياء الشةةةرعية على عمليات اإلعادة القسةةةرية

الجماعي ومبدأ عد  اإلعادة القسةريةك ومن أة ن قرارات إعادة المهاجرين إلى بلد ثالث نمن على أساس  
أن تهدد بانتهاك حظر الطرد الجماعي أو مبدأ عد  اإلعادة القسةرية إن    اتياقات السةماح بالدخوا مجدداا 

 تقييماا فردياا لحالة ةب مهاجر والحتياجاته اليردية إلى الحمايةك لي تتهمن هله القرارات

أحرز بعض التقد  نحو منع االنتهاكات المنهجية لحقوق اإلنسةةةان على  ،ذةره ورغي ما سةةةبق -71
ونحو إعماا حقوق المهاجرين اللنن ما فتئوا يعانون من انتهاكات أو تجاوزات لحقوق اإلنسان    ،الحدود

وةمةةة الحةةدودك وقةةد تحقق هةةلا التقةةد  في المقةةا  األوا من خالا المحةةاكي الوطنيةةة  نتيجةةة لتةةدابير ح
 ولي تعقبه تغييرات حازمة في سياسة الحألومة واستراتيجيات حوةمة الحدودك  ،واإلقليمية

بمةا في ذلةك روايةات المنظمةات الةدوليةة والوطنيةة   ،ويالحظ المقرر الخةاص أن تقةارير الصةةةةةةةةةةد -72
ما تنكرها سةةةلطات الدولة وال يجرل التحقيق  راا ةثي  ،الموثوق بها والمأللية بمنع التعلن  وإسةةةاءة المعاملة
ما يمنع مقدمو خدمات البحث واإلنقاذ من القطاع  راا  فيها على وجه السةةةةةةةةرعة وبدقة واسةةةةةةةةتقالليةك وةثي

ا المعونة اإلنسةةةةةانية من دخوا المناطق الحدودية على الرغي من عد  وجود  الخاص والعاملون في مجا
للواج  األخالقي األسةةةاسةةةي للدولة المتمثب في ضةةةمان حق ةب  فاا  وخال  ،أسةةةباش مشةةةروعة لهله التدابير

ما تكون مناطق ذات طبيعة قاسةةيةك وال نزاا الصةةحييون  راا أةةخص في الحياة في هله المناطق التي ةثي
  ،بمن فيهي المشةةةةةارةون في مرالبة الحدود   ،مجتمع المدني والمدافعون عن حقوق اإلنسةةةةةانومنظمات ال

ولدقهي ناقوس الخطر بشةةةةةة ن ممارسةةةةةةات حوةمة الحدود المميتة    ،نتعرضةةةةةةون لالنتقا  بسةةةةةةب  عملهي
بمةا في ذلةك حةاالت نتي فيهةا تكليا جهةات خةارجيةة أو التنصةةةةةةةةةب من التزامةات الحمةايةة    ،والمهةددة للحيةاة

 لرصد الحدودكقاا يةك وتظب الحاجة ملحة إلى وضع ترتيبات وطنية مستقلة حالدول

ويالحظ المقرر الخةاص بقلق أن بعض الةدوا اتخةلت إجراءات لتوفير الحصةةةةةةةةةانةة من عواقة   -73
ممةا قةد نىدل إلى تطبيع أسةةةةةةةةةالية  حوةمةة الحةدود    ،عمليةات الصةةةةةةةةةد للموفيين المألليين بةننيةاذ القوانين

اسةتمرار اإلفالت من العقاش على انتهاكات حقوق اإلنسةان الواجبة للمهاجرينك وةما  التعسةيية والعنيية و 
فسةةتكون لها عواق  وخيمة    ،في حوةمة الحدود روتينياا راا  إذا أصةةبحأ عمليات الصةةد عنصةة  ،سةةبق بيانه

 وطويلة األجب على صحة المهاجرين ورفاههيك

ا  تدابير لحوةمة الحدود تىدل إلى ويسةةةةاور المقرر الخاص القلق ألن الدوا تواصةةةةب اسةةةةتخد -74
مثب    ،بمةا في ذلك التةدابير القةاامةة على أأةةةةةةةةةألةاا متعةددة ومتةداخلةة من التمييز ،تيةاقي حاالت الهةةةةةةةةةعف

التمييز على أسةةاس العرق واألصةةب اإلثني والجنسةةية ووضةةع الهجرةك وينبغي توجيه جميع الجهود نحو  
 ز ضدهي لمجرد الهجرةكضمان عد  تجريي المهاجرين أو معاقبتهي أو التميي

ويألرر المقرر الخاص ت كيد دعمه لوضةةةةةةع نليات رصةةةةةةد مسةةةةةةتقلة وفعالة في القانون الوطني  -75
وعلى مسةةةةةةةتوى االتحاد األوروبي من خالا الميثاق الجدند بشةةةةةةة ن الهجرة واللجوء اللل هو قيد النظرك  

الحدود أمر أسةةةاسةةةي لهةةةمان  ويشةةةدد على أن إأةةةراك منظمات الخبراء في وضةةةع وتنييل ترتيبات رصةةةد  
اسةةةةتقالا وةياءة تلك العمليات وتحسةةةةين سةةةةبب الوصةةةةوا إلى العدالة والمسةةةةاءلة عن انتهاكات حقوق  
اإلنسةةةان الواجبة للمهاجرين على الحدودك ويدعو الدوا إلى تعزيز إأةةةراك المىسةةةسةةةات الوطنية لحقوق  

مان أةةرعية رصةةد الحدود وإمألانية  اإلنسةةان وطااية واسةةعة من الجهات الياعلة في المجتمع المدني لهةة
 الوصوا إليهك
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 التوصيات -باء 

يألرر المقرر الخةاص تة كيةد نةدااةه إلى الةدوا وجميع أصةةةةةةةةةحةاش المصةةةةةةةةةلحةة المعنيين من أجةب   -76
 االستعانة بمبادئ الميوضية ومباداها التوجيهية الموصى بها بش ن حقوق اإلنسان على الحدود الدوليةك  

ويشدد المقرر الخاص على أن تهاعا الدوا جهودها الرامية إلى وضع نهج إزاء الهجرة وحوةمة  - 77
ويأليب إنالء االعتبار    ، ب الحدود يقو  على حقوق اإلنسةةان ويراعي االعتبارات الجنسةةانية والسةةن وفرو  الطي 

 بمن فيهي أولئك اللنن هي في أوضاع غير قانونيةك   ، األوا دااما لحقوق اإلنسان الواجبة للمهاجرين 

د   -78 وتعليق المبادرات   ،ويحث المقرر الخاص الدوا األعهةةةةاء على وضةةةةع حد لممارسةةةةات الصةةةة 
واحترا  حظر الطرد    ،حسةةة  االقتهةةةاء  ،الرامية إلى إضةةةياء الشةةةرعية على الصةةةد أو إلغااها أو نقهةةةها

 والتقيد بمبدأ عد  اإلعادة القسريةك ،الجماعي احتراماا ةامالا 

ويةلةر المقرر الخةاص الةدوا بواجبهةا في توفير خةدمةات البحةث واإلنقةاذ السةةةةةةةةةريعةة والكةافيةة  -79
راا  لة للمهاجرين المنكوبين في البر والبحرك وينبغي أن يألون تقديي المسةةةةةاعدة إلنقاذ الحياة عنصةةةةةواليعا

في االسةةةةةتراتيجيات الوطنية لحوةمة الحدود من أجب حماية أرواح األأةةةةةخاص اللنن يعبرون    أسةةةةةاسةةةةةياا 
معلومات بشةة ن  الحدود الدولية ومنع وفيات المهاجرين وإصةةةابتهيك وينبغي ألل وحدة بحث وإنقاذ تتلقى  
 حادث استغاثة أن تتخل إجراءات فورية إذا ةانأ في وضع يمألنها من تقديي المساعدةك

ويةدعو المقرر الخةاص الةدوا إلى عةد  فرض أل عقوبةة أو قيود على خةدمةات البحةث واإلنقةاذ   -80
ت الياعلة  والمسةةةةةاعدة اإلنسةةةةةانية إلنقاذ الحياة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني وغيرها من الجها

أو جعب عملها أكثر صةةةعوبة من خالا فرض عراقيب بيروقراطيةك وفي سةةةياق    ،الخاصةةةة في البر والبحر
 كننبغي أن تحدد الدوا موانئ إنزاا نمنة حقاا  ،البحث واإلنقاذ في البحر

لحقوق  ويحث المقرر الخاص الدوا على االمتناع عن إبرا  اتياقات دولية تىدل إلى انتهاكات   -81
داا  بتعليق وإلغاء ونقض اتياقات اإلعادة والسةةةةةماح بالدخوا مجد  ،حسةةةةة  االقتهةةةةةاء  ،اإلنسةةةةةانق والقيا 

والتي تنطول   ،الثنةاايةة والمتعةددة األطرا  بمةا في ذلةك االتيةاقةات القةاامةة على ميهو  البلةد الثةالةث اآلمن
نبغي أن تحرص الدوا على أن  على خطر انتهاك حظر الطرد الجماعي ومبدأ عد  اإلعادة القسةةةةةريةك وي

يحتر  أل اتيةاق من هةلا القبيةب احترامةا تةامةا الهةةةةةةةةةمةانةات اإلجراايةة لتوفير تقييي فردل لمةا إذا ةةان البلةد  
ويج  أن    ،الثالث المعني نمنا لكب مهاجر يألون موضةةةةةوع إجراءات اإلعادة أو السةةةةةماح بالدخوا مجددا

يما إذا ةان ذلك البلد نمنا أ  ال على ضةةةةوء فروفهي  تتاح لمقدمي الطلبات المهاجرين اليرصةةةةة للطعن ف
حتى ال نىدل ذلك إلى انتهاكات لحقوق اإلنسان الواجبة للمهاجرين اللنن تتي إعادتهيك ويألرر   ،الخاصة

المقرر الخاص دعوته للدوا إلى إنشةةةةةاء نليات رصةةةةةد مسةةةةةتقلة وفعالةك ويالحظ أن الترتيبات ننبغي أن  
بالوصةةةوا إلى جميع المرافق واإلجراءات المتصةةةلة بالهجرة لرصةةةد امتثالها  تكيب السةةةماح آلليات الرصةةةد  

إلى أفهةةةب الممارسةةةات ومنهجيات الرصةةةدك وينبغي   اسةةةتناداا  ،للقوانين والمعانير الدولية لحقوق اإلنسةةةان
وينبغي حماية مراقبي المجتمع المدني من  ،تشةةةةةةةةةجيع مشةةةةةةةةةارةة منظمات المجتمع المدني دون عراقيب

 االنتقا  لمشارةتهي في الرصد المستقب للحدودك التهدندات أو

ويشةةجع المقرر الخاص الدوا األعهةةاء على اغتنا  فرصةةة المنتدى األوا السةةتعراض الهجرة   -82
  ،ومنع وفيةات المهةاجرين وإصةةةةةةةةةابتهي   ،وإنقةاذ األرواح  ،الةدوليةة لتجةدنةد التزامةاتهةا المتعلقةة بةندارة الحةدود

على النحو الوارد في االتياق   ،في جملة أمور  ،والسماح بالدخوا مجدداوتيسير اإلعادة اآلمنة والكريمة  
 العالمي للهجرةك
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