
 

 

 المهاجريناحتجاز في مجال للجنة الدولية  ورقة عن السياسة العامة
 

 مقدمة
 اميينالنظ غير المهاجريننيابة عن باللسنوات عديدة )اللجنة الدولية(  عملت اللجنة الدولية للصليب األحمر

تنفيذ برامج ي ف لم تشرع إال مؤخرا ها، ولكنبصفة عامةالمحتجزين  الموجهة إلىأنشطتها  في إطار، وذلك المحتجزين
كل من ي ف المحتجزين اللجنة الدولية المهاجرين وتزور .محددة للمهاجرين المحتجزين في بلدان العبور والمقصد

 وخالل هذه الزيارات، تقّيم اللجنة الدولية ما إذا. لمهاجرينلمخصصة لاالجنائية ومرافق االحتجاز حتجاز اال مرافق
وما إذا كانوا ُيحتجزون في  ،يلقون معاملة إنسانية جميع المحتجزين،، شأنهم شأن كان المهاجرون المحتجزون 
انوا اللجنة الدولية أيضا ما إذا ك متقيّ و  القانونية.األصول  وُتعقد لهم محاكمات تراعيظروف تحفظ لهم كرامتهم 

. ذلكب إْن أرادواالسلطات القنصلية، مع و  عائالتهممع  مثالعلى البقاء على اتصال مع العالم الخارجي،  ينقادر 
وفاء  ضمان من أجلمع السلطات قضايا الحماية المتعلقة بالعودة  هاحوار  في إطارتثير اللجنة الدولية أيضًا و 

 .1عدم اإلعادة القسريةمبدأ بفيما يتعلق  سيماوال  – المعنيالسلطات بالتزاماتها بموجب القانون الدولي 

 مرحاألللصليب بمفردها أو بالتعاون مع الجمعيات الوطنية  2المهاجرينوتعمل اللجنة الدولية في مجال احتجاز 
تقلة في مس بصورةفي العديد من البلدان على طول طرق الهجرة. وتعمل الجمعيات الوطنية أيضا  األحمروالهالل 

من خالل تقديم خدمات إعادة الروابط العائلية والمساعدة  –وليس حصرا  –خاصة ب، و المهاجرينمجال احتجاز 
على كل من المستويات العالمية إلى هذه الخدمات. وستواصل اللجنة الدولية  حاجةتبدت الحيثما  –المباشرة 

 موارد.الو تبادل المعارف، منابر بتوفير الخبرة، و دعم عمل الجمعيات الوطنية واإلقليمية والثنائية 
 

                                                           
يواجه خطر العتقاد بأن الشخص قد تحمل على اعندما توجد أسباب جوهرية  أخرىيحظر نقل أشخاص من سلطة إلى  عدم اإلعادة القسريةمبدأ  1

وهذا معترف به بصفة خاصة بالنسبة إلى التعذيب واألشكال األخرى من سوء المعاملة والحرمان التعسفي . معينة أساسية حقوقتعرض النتهاك ال

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وقانون الالجئين،  يبشكل صريح في القانون الدولي اإلنسان عدم اإلعادة القسريةمن الحياة واالضطهاد. ويرد مبدأ 

 قانونا دوليا عرفيا.في جوهره  اإلعادة القسرية عدممبدأ أيضا . وقد أصبح القوانينهذه مجموعة من في كل نطاقه  اختلفوإن 

  في أرض بلد ما. نظاميةغير " االحتجاز ألسباب متعلقة بالدخول أو اإلقامة بصفة المهاجرين، يقصد بعبارة "احتجاز الورقةفي هذه  2
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 إزاء المستضعفيناللجنة الدولية  نهج
كة الدولية وعلى غرار بقية الحر  د أنشطتها وفق احتياجاتهم.ينبع التزام اللجنة الدولية من ضعف المهاجرين وتحد  

شمل الالجئين وطالبي ي 3"مهاجرين" لكلمة واسعاللصليب األحمر والهالل األحمر، تستخدم اللجنة الدولية وصفا 
بغية اإلحاطة بشكل كامل بنطاق الشواغل اإلنسانية المتعلقة وهي تفعل ذلك  .النظاميينغير والمهاجرين اللجوء 

في عافهم استضالمعقدة في أغلب األحيان واحتمال المهاجرين بالهجرة وتوفير ما يكفي من المرونة لمعالجة أوضاع 
، يجدر التذكير بأن الوضع القانوني لألفراد حاسم في تحديد النظام أو ومع ذلك ه.يطريقهم إل في بلد المقصد أو

ماية المهاجرين على الح حصولوالتشديد على أن عمل اللجنة الدولية يرمي إلى ضمان  ،لتطبيقالواجبة ا األنظمة
خاص الخاصة الممنوحة لبعض الفئات من األشالتي تحق لهم بموجب القوانين الدولية والمحلية، بما في ذلك الحماية 

 لجوء.لكالالجئين وطالبي ا

 أهم المسائل المثيرة للقلق
لى احتواء  وضع ضوابط لهاالعديد من الدول إلى يسعى و  ،آخذة في االنتشارالهجرة ظاهرة عالمية  رة غير الهجوا 

إلى ممنهج ال االلتجاءتشمل  قسريةلهجرة. وقد يفضي ذلك إلى وضع تدابير ل مقيدةاعتماد سياسات ب النظامية
بغض  ،النظاميينالمهاجرين غير احتجاز إلى الممنهج االلتجاء هذا و . على حد سواء الحتجاز، اإلداري أو الجنائيا

حقوق اإلنسان  وهو واحد من أهم – واألمن الشخصيحرية اللحق في يتعارض مع االنظر عن ظروفهم الشخصية، 
أنه و  ،خيراً مالذًا أاالحتجاز ينبغي أن يكون في أن المتمثلين الرئيسيين  ينالعتبار كما يتعارض مع ا – ساسيةاأل

 احتجازية.تدابير غير اتخاذ في أواًل  نظرال على الدوامينبغي 

كنوع من الردع أو العقاب. وينبغي أال يحدث هذا يستخدم أحيانا لهجرة بغرض وضع ضوابط لواالحتجاز اإلداري 
 .غير عقابيذا طابع  ، بحكم تعريفه،كون ياالحتجاز ألسباب إدارية ينبغي أن ألن 

جريمة. ا ال بوصفهمخالفة إدارية بوصفها  النظاميةالهجرة غير مع الدول تعامل أن توتشجع اللجنة الدولية على 
حصول المهاجرين المحتجزين على خدمات متخصصة، وسيوصم  النظامية غيروقد يعرقل تجريم الدخول أو اإلقامة 

لعديد اعلى الدعم المتخصص الذي قد يحتاج إليه  همحصول دون  ويحول كفئة، النظاميينغير أيضا المهاجرين 
ما  غالبا النظام القضائي الذي فيأثر سلبي أيضا . ولهذا االحتجاز واالنتهاكلعنف لتعرضهم بعد أن سبق منهم 
 .مكتظاً نظام السجون الذي غالبا ما يكون  وفي ،قضاياال مثقاًل بعدد كبير جدًا منيكون 

 توقيعفي  نظرتللدول عندما  الرئيسيةعلى االعتبارات  – والتركيز حصرا –وترمي هذه الوثيقة إلى تسليط الضوء 
االحتجاز الذي تقوم به/تأمر به سلطة إدارية ألسباب متعلقة ، أي النظاميينللمهاجرين غير االحتجاز اإلداري 

                                                           
بحثا عن  – عادة بالخارج –تُعّرف اللجنة الدولية المهاجرين بأنهم أشخاص يهجرون مكان إقامتهم المعتاد أو يهربون منه إلى أماكن جديدة  3

. ويشمل هذا التعريف جميع أنواع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني، مع االعتراف بالحماية ورحابةفرص أو عن آفاق أكثر أمنا 

، 2009الخاصة لالجئين وطالبي اللجوء. انظر االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، سياسة الهجرة، 

http://www.ifrc.org/PageFiles/89395/Migration%20Policy.AR.pdf 
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وقد يحدث االحتجاز اإلداري في مرافق  جنائية للشخص. اتهاماتبالدخول أو اإلقامة في أرض بلد ما، دون توجيه 
 العدالة الجنائية. نظاماحتجاز مخصصة للمهاجرين أو في مرافق يستخدمها 

 للدول الرئيسيةاالعتبارات 
لى احترام عالدول  بحثّ  ،النظاميينللمهاجرين غير إلداري االحتجاز ا توقيعفي  نظرالعند ، اللجنة الدوليةتقوم 

ما وردت كتوافق مع المعايير و/أو الضمانات الدولية يمعظمها القانون الدولي القائم و يعكس ) البنود األساسية التالية
ألمم المتحدة اوعن طريق هيئات  الصكوك القانونية غير الملزمةو حقوق اإلنسان ب في االجتهادات القانونية المتعلقة

 حقوق اإلنسان(:المعنية ب هاوآليات

الحرية وبدائل  فيأواًل  نظرالعلى الدوام إجراء استثنائيا؛ وينبغي  االحتجازينبغي أن يكون  -1
 مالذًا أخيرًا.االحتجاز يكون ، أي ينبغي أن االحتجاز

بط ، وهذا يرتللمهاجريناألثر السلبي لالحتجاز اإلداري على الصحة العقلية  4ثو بحال ت مجموعة كبيرة منأظهر 
 التاريخبالصدمات السابقة المرتبطة فضاًل عن المستقبل، والخوف على  اليقين بشأن المسار اإلداري بانعدام 

ياراتها لمراكز ز أثناء على المهاجرين الواقع اللجنة الدولية يوميا على األثر السلبي تشهد و الشخصي للمهاجرين. 
 االحتجاز.

االحتجاز إال استنادا إلى قرار ُيتخذ في كل حالة على حدة، دون أي نوع من ال يمكن األمر ب -2
 من األشخاص عريضةقاعدة إلزامية لفئة لى إويجب أال يستند قرار االحتجاز التمييز. 

 جازاالحت قرارات وتجنب شخص، كلب الخاصة الظروفأهمية بالغة للتمكين من استعراض  الفردي التقييم عنصرل
 .أخيركمالذ  إال ال يستخدم وأنهمبرر  العتقالا أن وضمان ،الضرورية غير

يجوز غرض مشروع. وال  مع حتجاز ضروري ومنققي ومتناسبقرار باالأي أن  إثباتيجب  -3
 داري على سييل الردع أو العقوبةاالحتجاز اإل استخدام

هاجر معين م لوضعالتقييم الفردي يؤكد فيها إال في الحاالت التي  للمهاجريناالحتجاز اإلداري  استخدامال يمكن 
، وال سيما إذا كان هناك اعتقاد بأن مهاجرا بعينه يشكل خطرا حتجازهذا االوجود أساس مقبول يمكنه أن يبرر 

 أو للردع وسيلة اإلداري  االحتجاز اتخاذينبغي ال أنه  ذلك على . ويترتبمحتمالً  هروبه كانعلى األمن العام أو 
 المقبولة األسباب أحد ليس ذاته حد في هذاحيث إن  ،نظاميةبطريقة غير و/أو اإلقامة  الدخول على العقاب

                                                           
 ,Review into Shaw, S. Appendix 5 in  ”,The impact of immigration detention on mental health: A literature review“Bosworth, Maryانظر  4

the Welfare in Detention of Vulnerable Persons: A report to the Home Office by Stephen Shaw, January 2016; J. Cleveland, C. Rousseau, and 

R. Kronick, The Harmful Effects of Detention and Family Separation on Asylum Seekers’ Mental Health in the Context of Bill C-31,brief 

submitted to the House of Commons Standing Committee on Citizenship and Immigration concerning Bill C-31, the Protecting Canada’s 

Immigration System Act, 2012; C. Neave, Suicide and Self-harm in the Immigration Detention Network, report of the Commonwealth and 

Immigration Ombudsman, May 2013 
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االحتجاز  ما إذا كانفيفردي لوجود هذه المخاطر التقييم ال ويبت. المهاجرين احتجاز تبرير تجيزالتي  القليلة
 . غير االحتجازية التدابيراتخاذ  في نظرالبعد اإلداري ضروريا ومنطقيا ومتناسبا، 

 المدةمحدد االحتجاز ينبغي أن يكون  -4

ن يكون ينبغي أ – اً مناسب اً لدولة خاللها مبرر أن تقدم ااالحتجاز اإلداري المدة التي يمكن فترة يجب أال تتجاوز 
 .المدةمحدد اإلداري االحتجاز 

 عقاييذات قابع ظروف االحتجاز اإلداري والمعاملة خالله تكون  أن ينبغيال  -5

د حريتهم بصورة تتجاوز الحد الضروري. أال تقي   األهمية بمكانأودع المهاجرون رهن االحتجاز اإلداري، فمن إذا 
ء أفراد العائلة مكان احتجازهم؛ وينبغي إيوابحرية في  يتنقلواأن ن يالمهاجر  يكون بمقدورعلى سبيل المثال، ينبغي أن 

مع العالم الخارجي. ولتيسير ذلك، من مؤثرة على عالقات أن يحافظوا ن يالمهاجر  يكون بمقدور؛ ويجب أن اً مع
واألشخاص المشتبه بهم أو المتهمين أو المدانين في جرائم جنائية.  النظاميينالمهاجرين غير فصل بين الالمهم 

يجب على و  ظروفا الئقة للعيش. جميع األماكن التي يودع فيها المهاجرون المحرومون من حريتهمتوفر يجب أن و 
ذلك يشمل و ، على حد سواء الشخصية وتلبي احتياجاتهم البدنية والنفسية تهمسلطات االحتجاز أن تضمن سالم

 ي ذلكفنتهاك واالستغالل، بما الرعاية الطبية المالئمة. ويجب حمايتهم من جميع أشكال االإمكانية الحصول على 
 العنف الجنسي.

 بأفراد عائالتهمللمهاجرين باالتصال  السماحيجب  -6

تزويد من أن تضأيضا ينبغي لها بل و باالتصال بعائالتهم، المحتجزين يجب على الدول أن تسمح للمهاجرين 
حلة الهجرة أو خالل ر  متعلقاتهمفقد العديد من المهاجرين كل ي إذ. الالزمة لذلكالوسائل التقنية والمالية بالمهاجرين 

ر للمهاجرين ن توفوينبغي للسلطات أ. دوليةالهاتفية ال اتمكالمالإجراء ويفقدون القدرة على  ،القبض عليهم عند
ا بمكان هاخل البلد أو خارجه، لكي يخبرو دلعائلتهم  على األقل أولى مجانية، مكالمة هاتفية المحتجزين، بصورة

عائالت أو أصدقاء يستطيعون زيارتهم، فينبغي أن المحتجزين للمهاجرين  تعالوة على ذلك، إذا كانو وجودهم. 
 المحتجزين.المهاجرين هؤالء القيام بزيارات مباشرة ل هميكون بمقدور 

 احترام الضمانات اإلجرائية الرئيسية أمر أساسي -7

باعتبار ائم أو القانون الق وفقًا لمقتضياتترى اللجنة الدولية أنه يجب مراعاة عدد من الضمانات اإلجرائية الرئيسية 
 أو الممارسة الجيدة:العامة  ةالسياسذلك من أمور 

المهاجرين على وجه السرعة وبلغة يفهمونها بأسباب احتجازهم وبحقوقهم األخرى، بما في ذلك  إبالغيجب  ‘1’
 .طعنيات الإمكان

 القانون. اها أرسوفقا للمعايير التي  مصرح له بذلك حسب األصوليجب أن ينبع قرار االحتجاز من مسؤول  ‘2’
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 عوا في مكان احتجاز معترف به. ود  لوا ويُ أن ُيسج  الحق في للمهاجرين  ‘3’

. ويجب ذلك إذا طلب دون تأخيرالمهاجر  باحتجازالمعنية و القنصلية الهيئات الدبلوماسية أ إبالغيجب  ‘4’
 . التواصل معهافي هم القنصلية أو الدبلوماسية و انبلد سلطات إبالغبحقهم في  المهاجرين إبالغ

في قرار اإليداع رهن  ممكن النظر بأقل تأخيرسلطة قضائية أو سلطة مستقلة أخرى  تعيديجب أن  ‘5’
ويجب النظر دوريا في ضرورة مواصلة االحتجاز.  .الطعن االحتجاز. وينبغي أن يشمل هذا اإلجراء حق

طالق صالحية األمر بإاحتجازهم أمام هيئة قضائية لها مشروعية في طعن الولجميع المهاجرين الحق في 
 .مخالفًا للقانون سراحهم إذا كان احتجازهم 

 عند الطعن في احتجازهم.قضائية ينبغي السماح للمهاجرين بالحصول على مساعدة  ‘6’

 شخصيا و/أو أن ينوب عنهم ممثلهم القانوني. حضور جلسات المحاكمةيتمكن المهاجرون من  ينبغي أن ‘7’

 من االضقهادالصًا خ   والتمتع به للمهاجرين الحق في قلب اللجوء -8

يتمتعوا و ينبغي بصفة عامة تجنب احتجاز الالجئين وطالبي اللجوء. ولما كان يحق لجميع الناس أن يطلبوا اللجوء 
نبغي أال وي لهذا الحق مقيدا بعناية. الممارسينألشخاص لاحتجاز أي فيجب أن يكون ، االضطهاد منبه خالصًا 

غي . ومن ثم ينبمتابعتهتمكنهم من تقديم طلب اللجوء أو دون  همأو احتجازُ  النظاميينالمهاجرين غير وضع  يحول
إعطاء المهاجرين المعلومات الضرورية بشأن هذا الحق والسماح لهم بممارسته، بما في ذلك عبر تمكينهم من 

 إجراءات اللجوء. الوصول إلى

ثل خاص مالمستضعفين على نحو من المهاجرين معينة ينبغي مراعاة الظروف الخاصة لفئات  -9
ألشخاص ذوي اإلعاقات العقلية و/أو الظروف الصحية، األقفال، وضحايا التعذيب أو االتجار، وا

 جاز هذه الفئات الضعيفةوالمسنين. وينبغي تجنب احت

ل ألنه ال الصحة العقلية للمهاجرين عندما يتعلق األمر باألطفلاالحتجاز  التي يسببهاتتزايد اآلثار السلبية الخطيرة 
لذين ا وينطبق هذا أيضا على ضحايا الصدمات السابقةفي تلك الظروف. الالزمة لنموهم  حتياجاتااليمكن تلبية 
. ويجب أن تكون مدة مالئمةأخير وألقصر كمالذ احتجاز األطفال إال  يجوز. وال عالجهم كما ينبغيال يمكن 
ينبغي  ال. عالوة على ذلك، مواصلتهكل قرار ُيتخذ ببدء االحتجاز أو األول في االعتبار هي الفضلى  هممصالح
ى علضحايا التعذيب أو االتجار أو األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية و/أو الظروف الصحية  تحتجزأن للدول 
ينبغي احتجاز المهاجرين ذوي اإلعاقات العقلية إال عندما توفر السلطات ال و  .فقط وضعهم المرتبط بالهجرةأساس 

أوجه  تريهاتعاالحتياجات المحددة للفئات األخرى التي قد يحفظ كرامتهم. وينبغي أيضا مراعاة  مكان إقامة معقوالً 
عناية توخي الضحايا االعتداء الجنسي، وينبغي كالنساء أو عديمي الجنسية أو معينة  ظروففي خاصة ضعف 
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