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مقدمة

الحدود  أمن  تدابري  بأهمية  االعرتاف  تزايد  لقد 
اإلرهاب.  ملكافحة  العاملية  الجهود  إطار  يف  وإدارتها 
وتؤّدي إجراءات الفرز عىل الحدود دوراً هاماً يف كشف 
يسافرون  أنهم  يف  املشتبه  األفراد  طريق  واعرتاض 
األعمال  منع  ويعّد  إرهابية.  أعمال  يف  للمشاركة 
واجبات  أهم  من  الناس  عامة  أمن  وضمان  اإلرهابية 

الدول. 

الدول  يلزم  الدويل  القانون  فإن  نفسه،  الوقت  ويف 
فرد  بكل  الخاصة  اإلنسان  حقوق  وحماية  باحرتام 
الكتيّب  وهذا  اإلرهاب.  مكافحة  تدابري  اتخاذ   عند 
عن  للكشف  الفرز  عمليات  مبارش  بشكل  يتناول  ال 
أوجه الضعف. بيد أن تدابري الفرز ذات الصلة بالهجرة 
لألفراد  كافية  ضمانات  تتيح  أن  أيضاً  يجب  واألمن 
عىل  كالالجئني  الدولية،  الحماية  إىل  يحتاجون  الذين 

سبيل املثال، وذلك بطريقة فّعالة وشفافة ومنصفة.
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ويسعى هذا الكتيّب إىل املساعدة عىل توعية املوظفني 
بحقوق  االستقبال  مناطق  ويف  الحدود  يف  العاملني 
من  األمنية، وذلك  لألغراض  األفراد  فرز  عند  اإلنسان 
القانون  بموجب  اللتزاماتهم  امتثالهم  تحسني  أجل 
وهو  الدليل،  أن  حني  ويف  اإلنسان.  لحقوق  الدويل 
تفاصيل  يتناول  الكتيّب،  لهذا  املصاحب  املنشور 
املعايري القانونية الدولية املنطبقة، يسعى الكتيّب إىل 
إليها.  تلخيص 10 مبادئ رئيسية كي يسهل الرجوع 
بشأن  املناقشات  من  مزيد  عىل  االطالع  أريد  إذا  أما 
يتعني  التي  األسئلة  ذلك  يف  بما  حدة،  عىل  مبدأ  كل 
طرحها التباع تلك املبادئ عىل نحو أفضل، فإن القّراء 

عون عىل الرجوع إىل الدليل.  يشجَّ
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أولوية حقوق اإلنسان 

القانون الدويل يضمن حقوق اإلنسان. والقانون 
يفرض عىل الدول التزامات باحرتام وحماية وإعمال 

حقوق اإلنسان لجميع األشخاص، بما يف ذلك عند 
إدارة وتأمني حدودها. وااللتزامات املتعلقة بحقوق 



 7

اإلنسان ليست التزامات اختيارية. فحقوق اإلنسان 
تنطبق عىل كل شخص. وكثرياً ما تتجىل التزامات 

الدول يف مجال حقوق اإلنسان يف القوانني والدساتري 
الوطنية. تقع عىل عاتق موظفي الحدود 

املسؤولية عن وضع االلتزامات املتعلقة بحقوق 
اإلنسان يف إطار املمارسة العملية. وينبغي أن 
تكون حقوق اإلنسان يف صلب كل ما يتخذونه 

من إجراءات.

عىل  خاصة  أهمية  اإلنسان  حقوق  بعض  وتكتيس 
الحدود، ومنها أن:

يحفظ 	  بما  يُعاملوا  أن  يف  الحق  األشخاص  لكل 
كرامتهم.

لكل األشخاص الحق يف دخول بلدانهم ويف مغادرة 	 
أّي بلد كان، بما يف ذلك بلدانهم. 

لكل األشخاص الحق يف أالّ يُعادوا إىل مكان يواجهون 	 
فيه خطر االضطهاد أو غريه من الرضر الجسيم.

لكل األشخاص الحق يف أن يُعاملوا كأفراد يف عملية 	 
شفافة تستند إىل القانون.
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األمن وحقوق اإلنسان 

معظم األفراد الذين يعربون الحدود ال يشكلون 
تهديداً أمنياً مهما يكن املكان الذي يأتون منه 
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ومهما يكن سبب سفرهم. وينبغي أالّ تتم معاملتهم 
بارتياب. 

وتعّد حماية حياة عامة الناس وأمنهم باتخاذ خطوات 
عىل  الدولة  التزامات  من  جزًءا  اإلرهابية  األعمال  ملنع 

الصعيد العاملي بحماية حقوق اإلنسان.

ألعمال  التخطيط  بغرض  يسافرون  الذين  واألفراد   
أو  ارتكابها،  أو  فيها  املشاركة  أو  إعدادها  أو  إرهابية 
لتلقي التدريب عىل اإلرهاب أو تقديمه، يشكلون خطراً 

عىل األمن. 

ويمكن لعمليات الفرز الرامية إىل الكشف عن املخاطر 
األمنية أن تساعد عىل منع دخول مثل أولئك األفراد إىل 
أساسية  مسألة  وهذه  منها.  عبورهم  أو  البلد  أرايض 

لحماية حياة عامة الناس.

محّدد  يكون  أن  الفّعال  األمني  الفرز  يف  يشرتط 
األهداف وقائماً عىل األدلة عىل النحو الواجب.
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حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة 
اإلرهاب 

حقوق اإلنسان حقوق عاملية وغري قابلة للترصف 
أو التجزئة. يجب أن يتمتع الجميع باحرتام 
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وحماية حقوق اإلنسان، ويشمل ذلك حتى 
األفراد املشتبه يف ضلوعهم يف األعمال اإلرهابية 

أو املدانني باملشاركة فيها.  ويجوز أن تكشف 
عمليات الفرز عىل الحدود أفراداً يشتبه يف تورطهم 
يف أنشطة إرهابية. وقد يفيض ذلك إىل اعتقالهم و/

أو احتجازهم.

ويجب أالّ يكون اعتقال أو احتجاز مثل أولئك األفراد 
اعتقاالً أو احتجازاً تعسفياً. ويجب أن يعامل كل فرد 
يتعّرض  أالّ  ويجب  كرامته.  تحرتم  إنسانية  معاملة 
الالإنسانية  العقوبة  أو  املعاملـة  أو  للتعذيب  أّي فرد 
أن تتاح لألفراد  الحاالت، يجب  املهينة. ويف جميع  أو 
أّي  عن  الفّعالة  االنتصاف  سبل  إىل  الوصول  إمكانية 
اإلجراءات  بسبب  اإلنسان  حقوق  من  لهم  ملا  انتهاك 

التي تتخذها الدولة. 

أمني  أّي تهديد  بعناية ألّي رّد عىل  التخطيط  ويجب 
وشيك أو محتمل يتم كشفه عن طريق عمليات الفرز 
من أجل حماية حقوق اإلنسان الخاصة باملشتبه فيهم 
واملوظفني وعامة الناس، والتقليل إىل أدنى حّد من أّي 

خطر عىل أرواحهم.
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مسائل الخصوصية وجمع 
البيانات

والقانون الدويل يحمي الحق يف الخصوصية. 
فمطالبة األفراد الذين يعربون الحدود بمعلوماتهم 

الشخصية وجمعها ومعالجتها وتخزينها يخّل 
بحقهم يف الخصوصية.
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يف  إالّ  الشخصية  املعلومات  تجمع  أالّ  يجب 
الحاالت التالية:

إذا كانت مطلوبة بموجب القانون.	 

إذا وجد غرض مرشوع يربّر جمعها.	 

لالحتياجات 	  رضورياً  جمعها  كان  إذا 
ومتناسباً معها.

إذا خلت عملية جمعها من أّي نوع من التمييز.	 

أو اإلثني،  العرقي  التي تكشف عن األصل  واملعلومات 
الدينية أو الفلسفية،  أو اآلراء السياسية، أو املعتقدات 
أو العضوية يف النقابات املهنية، واملعلومات التي تتعلق 
معلومات  كلها  الجنسية  حياته  أو  الشخص  بصحة 
عىل  تساعد  التالية  واألسئلة  خاصة.  بحساسية  تتسم 
البيانات الشخصية التي ينبغي أن تطلب  تحديد نوع 

من األشخاص عند الحدود:

ما الذي يسمح به القانون؟	 
ما حاجتك بهذه املعلومات؟	 
ما هي املعلومات التي تحتاجها حقاً بالنظر إىل الغرض؟	 
هل تتسم هذه البيانات بحساسية خاصة؟	 
كيف ستُستخدم هذه املعلومات؟	 
ملن ستسمح باالطالع عىل هذه املعلومات؟	 
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تبادل البيانات عرب الحدود 

الحدود  وأمن  إدارة  الفرز ألغراض  أن يشمل  ويجوز 
تلّقي وتبادل البيانات عربها. وتختلف معايريُ حماية 
البلدان  باختالف  الخصوصية  وقواننُي  البيانات 
بلدان  مع  البيانات  تبادل  يتم  أالّ  ويجب  واملناطق. 
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مع  التبادل  ذلك  يتسق  حني  إالّ  أخرى  منظمات  أو 
القوانني الوطنية والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.

ليتم  البيانات  قواعد  يف  املعلومات  تدرج  أالّ  وينبغي 
ومتناسباً  رضورياً  ذلك  كان  إذا  إالّ  دولياً  تبادلها 

لتحقيق غرض مرشوع.

أن  إذا كان يحتمل  البيانات  تبادل  يتم  أالّ  ينبغي 
حقوق  انتهاكات  ملخاطر  ما  فرداً  ذلك  يعّرض 
األشخاص  بيانات  تعميم  يؤّدي  فقد  اإلنسان. 
الذين يحتاجون إىل حماية دولية، مثل الالجئني، 
للمخاطر  فيه  يتعّرضون  الذي  البلد  إبالغ  إىل 
أن  لذلك  ويمكن  وجودهم.  أماكن  أو  بحالتهم 
شديدة  ملخاطر  أرسهم  يعّرض  أن  أو  يعّرضهم 

تشمل املزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان.

خارج  مصادر  من  وبيانات  معلومات  وردت  وإذا 
البلد، ينبغي إيالء االعتبار ملا إذا كانت املصادر جديرة 
بالثقة ولها أساس قانوني، ال سيما عند احتمال وجود 

دوافع سياسية.
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اإلجراءات الواجبة

يتمتع جميع األفراد عىل الحدود الدولية بالحق 
يف اإلجراءات الواجبة، بما يف ذلك الحق يف 

الفحص الفردي. ويتعني عىل الدول أن تضمن 
الحق يف اإلجراءات الواجبة يف جميع املناطق 

الخاضعة لواليتها القانونية أو سيطرتها 
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الفعلية، ويشمل ذلك مناطق العبور أو مواقع 
الفرز يف البلدان األخرى. ويعني الحق يف الفحص 

الفردي أن الواجب هو معاملة كل شخص 
بصفته الفردية ووضع االعتبار للظروف الخاصة 
به. والقانون الدويل لحقوق اإلنسان يحظر عمليات 
الطرد التعسفي والجماعي التي يتم فيها استبعاد 

أشخاص عند الحدود بصفة جماعية أو بسبب 
اعتبارهم منتمني إىل جماعة متميزة ويمكن التعّرف 

عليها.

يف  أيضاً  الحق  لهم  الحدود  عىل  املوجودون  فاألفراد 
االنتصاف بفعالية من انتهاكات حقوق اإلنسان.

متناولهم  يف  تكون  معلومات  للناس  تقّدم  أن  ويجب 
التي  اإلجراءات  أو  القرارات  يف  الطعن  كيفية  عن 
وتكتيس  لهم.  املكفولة  اإلنسان  حقوق  مع  تتعارض 
فيهم  بمن  الحدود،  عىل  املوجودين  األفراد  مساعدة 
فهم  عىل  اللجوء،  وملتمسو  والالجئون  املهاجرون 
بحاالتهم  الصلة  ذات  والعمليات  واإلجراءات  الحقوق 

أهمية حاسمة يف ضمان حقهم يف اإلجراءات الواجبة.
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التنميط وعدم التمييز 

وقد تختلف املعاملة التي يلقاها مواطنو البلدان 
املختلفة أثناء إجراءات الهجرة. فعىل سبيل املثال، يجب 

عىل مواطني بعض البلدان الحصول عىل التأشرية، يف 
حني يعفى منها مواطنو بلدان أخرى. ولكن الفحص 
من أجل اإلذن بالدخول أو املنع منه أو من أجل تقييم 
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األخطار األمنية التي يشكلها األفراد استناداً فقط 
إىل الجنسية أو الدين أو األصل اإلثني دون أّي مربر 

موضوعي يعّد ممارسة تمييزية. 

الخطر  بشأن  افرتاضات  أّي  عن  االمتناع  ينبغي 
عىل  بناًء  فرد  أّي  يشكله  الذي  املحتمل  األمني 
مجرد خصائص مثل الجنسية أو العرق أو األصل 
اإلثني أو الدين أو املظهر أو نوع الجنس أو العمر 

وما إىل ذلك. 

من  الفحص  أثناء  اإلثني  أو  العرقي  التنميط  إن  كما 
أجل الكشف عن املخاطر األمنية ليس ممارسة فّعالة. 
وإن وضع افرتاضات بشأن األشخاص بناء عىل مجرد 
املرء  يكشف  أن  املستبعد  من  يجعل  العوامل  هذه 
إذا لم تكن تتالءم مع هذه  الحقيقية  املخاطر األمنية 

القوالب النمطية.

أساس  عىل  املتخذة  القرارات  تشكل  أن  املرجح  ومن 
تمييزي دون النظر يف الحاالت بشكل فردي انتهاكات 
للحظر  لحقوق اإلنسان. ويجوز أن يكون ذلك خرقاً 
يشكل  وقد  الجماعي  الطرد  عمليات  عىل  املفروض 

معاملة الإنسانية ومهينة.
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الفحص الشخيص 

الذين  األشخاص  هم  من  الحدود  سلطات  تقّرر  قد 
طرحها  يجب  التي  األسئلة  هي  وما  مقابلتهم،  سيتم 

وكيفية إجراء تلك املقابالت. 

يجب أن تجرى املقابالت وأن يتم أخذ الصور 
الفوتوغرافية وغريها من البيانات البيومرتية 

يف احرتام تام لكرامة الفرد. وينبغي إجراء 
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املقابالت بلغة يفهمها الشخص وأن يتم ذلك 
يف بيئة آمنة. وينبغي وضع املسائل الجنسانية 

يف االعتبار عند اختيار املسؤولني القائمني 
باالستجواب، ال سيما إذا كانت هناك حساسيات 

ثقافية واجتماعية تتعلق باملرأة والرجل. 

والصور الفوتوغرافية وغريها من البيانات البيومرتية، 
بحساسية  تتسم  القزحية،  مسوح  أو  البصمات  مثل 
فهم  عىل  قادرين  األفراد  يكون  أن  وينبغي  خاصة. 
الطريقة التي ستستخدم بها بياناتهم وأن يعلموا من 

سيمكنه االطالع عليها. 

أو  بصماتهم  تؤخذ  أن  األشخاص  يقبل  ال  وحني 
صورهم، فينبغي أن يوضح لهم بلغة يفهمونها سبب 
رفضوا  إن  يحدث  أن  يمكن  وما  البيانات  تلك  طلب 
تحرتم  بطريقة  الصور  تؤخذ  أن  ويجب  تقديمها. 
تؤخذ  أالّ  وينبغي  املعنيني.  األشخاص  وديانة  ثقافة 
بالقدر الرضوري  البيانات البيومرتية من األطفال إالّ 

حرصاً. 
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االحتياجات املختلفة 

فيمكن أن تكون لبعض األفراد أو الجماعات احتياجات 
يتعلق  فيما  أخرى  مخاطر  يواجهون  وقد  مختلفة 
بحقوق اإلنسان. وربما يتعني عىل موظفي الحدود أن 
يعاملوا هؤالء عىل نحو يختلف عن معاملتهم لآلخرين 

من أجل حماية ما لهم من حقوق اإلنسان.

املعاملة  وسوء  لإلهمال  عرضة  األكثر  هم  فاألطفال 
قد  األطفال  بعض  يكون  أن  ويجوز  واالستغالل. 
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لها. وإذا كان عمر  أو تعّرضوا  العنف  أعمال  شهدوا 
أن  احتمال  ُوجد  حيثما  أّي  شك،  موضع  ما  شخص 
باعتباره  يعامل  أن  فينبغي  عاماً،   1٨ عن  عمره  يقل 
طفالً. وينبغي أن تكون املعلومات املقّدمة إىل األطفال 
وقد  ألعمارهم.  مناسبة  بها  يعاملون  التي  والطريقة 
أو  السفر  يف  أحد  يرافقهم  ال  الذين  األطفال  يكون 
مثل  ويف  لألذى.  عرضة  أكثر  أرسهم  عن  املفصولون 
هذه الحاالت، ينبغي تعيني ويص أو مستشار مناسب 
فور تحديد هوية الطفل. عند فرز األطفال، ينبغي 
الفضىل  للمصالح  األول  املقام  يف  االعتبار  إيالء 

للطفل.
وينبغي أن تراعي عمليات الفرز االعتبارات الجنسانية. 
فقد تكون للنساء الحوامل احتياجات خاصة يف عملية 
معّرضات  بأنهن  النساء  تشعر  ال  أن  وينبغي  الفرز. 
للخطر أثناء عملية الفرز. ومن الفئات األخرى التي قد 
تحتاج إىل معاملة خاصة، هناك األشخاص ذوو اإلعاقة، 
وضحايا  الجنسية،  العديمو  واألشخاص  السن،  وكبار 

االتجار بالبرش.
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الالجئون والحماية الدولية وعدم 
اإلعادة القرسية

وكثرياً  والعنف،  االضطهاد  من  يفّرون   الالجئون 
يعاملوا  أن  وينبغي  اإلرهابية،  األعمال  ذلك  يشمل  ما 
عدم  مبدأ  يحظر  لكرامتهم.  واحرتام  بإنسانية 
اإلعادة القرسية بموجب القانون الدويل لالجئني 
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أن  الدولة  عىل  اإلنسان  لحقوق  الدويل  والقانون 
لخطر  فيه  يتعّرض  مكان  إىل  شخص  أّي  تعيد 
الخطرية  االنتهاكات  أو  التعذيب  أو  االضطهاد 

لحقوق اإلنسان.

إجراءات  يف  حقٌّ  اللجوَء  يطلبون  الذين  األفراد  ولكل 
احتياجاتهم  تحديد  عند  والكفاءة  بالعدل  تتسم 
املنشأ عىل  بلد  يتم إطالع  أالّ  الدولية. ويجب  للحماية 
املعلومات املتعلقة بملتميس اللجوء. فمن شأن ذلك أن 
أرسهم  أفراد  سالمة  و/أو  سالمتهم  للخطر  يعّرض 

الباقني يف بلد املنشأ.

أما األشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطرية، بما فيها 
عىل  الحصول  من  يستبعدون  فهم  اإلرهابية،  األعمال 
يجب  جداً،  الخطرية  عواقبها  وبسبب  الالجئ.  وضع 
األشخاص  باستبعاد  املتعلقة  القرارات  تقييم  يتم  أن 
من وضع الالجئ تقييماً فردياً يستند إىل األدلة املتاحة 
يف  والعدالة  لإلنصاف  األساسية  باملعايري  ويتقيد 

إجراءات منح اللجوء التي توفر الضمانات املناسبة.
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يجب توجيه االستفسارات املتعلقة 
بالحقوق والرتاخيص، بما يف ذلك 

الحقوق الفرعية إىل:
 
United Nations Office of Counter-
Terrorism  
http://www.un.org/counterterrorism
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