
توصيات بشأن شمول 
المخيمات واألماكن الشبيهة 

بها في تدابير االستجابة 
لجائحة كوفيد-19

قرية ديم زبير، جنوب السودان. اللجنة الدولية توزع مساعدات غذائية عاجلة على 1,000 أسرة. 
وذكرت السلطات المحلية أن المجتمع المحلي بقرية ديم زبير يستضيف 18,000 نازح يعيشون في 

مخيمات مرتجلة.
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مع اتساع رقعة انتشار كوفيد-19، تواجه الدول تحديات استثنائية في مجال الصحة العامة، تُرغمها على 
اعتماد تدابير صارمة بشكل متزايد. قد يتأثر النازحون داخل بلدانهم والمهاجرون1 - بمن فيهم الالجئون - 
الذين يعيشون في مخيمات ومستوطنات رسمية وغير رسمية وغيرها من مواقع اإليواء الجماعية )يشار إليها 
الحقًا بـ “المخيمات واألماكن الشبيهة بها”(، أكثر من غيرهم بالجائحة نفسها وبالتدابير التي تعتمدها الدول 
للتصدي لها. وتتعاظم التحديات التي تواجه مهمة إدارة المخيمات واألماكن الشبيهة بها في أثناء الجائحة، 
وهي مهمة معقدة بطبيعتها. ولذا يكتسي ضمان تنفيذ استجابات شاملة تعود بالنفع على أولئك الذين يعيشون 

في مثل هذه األماكن وعلى المجتمع المحلي الذي يستضيفهم بأسره أهمية قصوى.

تنفّذ اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( - مستفيدة من وجودها الميداني وبالتعاون مع متطوعي 
وموظفي الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )الحركة( - استجابة إنسانية من أجل التصدي 
لجائحة كوفيد-19، تحاول من خاللها تلبية احتياجات الصحة العامة واالحتياجات اإلنسانية للمتضررين وهم 
كثر، ومنهم أولئك الذين يعيشون في المخيمات واألماكن الشبيهة بها. وتقّر اللجنة الدولية بالتحديات الهائلة 
التي تواجهها السلطات وبالضغوط التي تعمل في ظلها الخدمات العامة وهي تسعى إلى التصدي للجائحة. 
وقد ُصممت التوصيات التالية لمساعدة السلطات الوطنية والمحلية والمنظمات اإلنسانية وجهات االستجابة 
األخرى على صياغة تدابير استجابة فعالة للتصدي لجائحة كوفيد-19 تأخذ في االعتبار االحتياجات ومواطن 
الضعف الخاصة للذين يعيشون في المخيمات واألماكن الشبيهة بها وتتصدى لها2. وتركز توصياتنا على 
متطلبات توفير الحماية ألولئك الذين يعيشون في هذه األماكن في مواجهة أزمة كوفيد-19، وعلى أوجه 
االستجابة المتعلقة بالسياسات. وينبغي قراءة هذه التوصيات مقترنة بالتوجيهات المؤقتة الصادرة عن اللجنة 

الدائمة المشتركة بين الوكاالت بعنوان:
Interim Guidance scaling COVID-19 Outbreak Readiness and Response Operations in Camps 
and Camp-like Settings 
التي تحوي المزيد من التوجيهات الميدانية المفصلة بشأن تدابير االستجابة في المخيمات واألماكن الشبيهة 

بها3.

1. وضع تدابير شاملة للتأهب واالستجابة في المخيمات واألماكن الشبيهة بها
تدابير  المعلومات والخدمات الصحية وعدم توافر  السكن الضيقة واالكتظاظ ومحدودية  ال شك أن أماكن 
صرف صحي ونظافة صحية مالئمة تجعل المخيمات واألماكن الشبيهة بها أكثر عرضة لتفشي كوفيد-19 
فيها، األمر الذي ينتج عنه تكّون بؤر عدوى يصعب، بل يستحيل احتواؤها داخل هذه األماكن أو خارجها. 
وقد يؤدي هذا إلى زيادة في معدالت اإلصابة والوفيات، كان من الممكن تجنبها، ليس فقط في صفوف الناس 
الذين يعيشون في المكان والموظفين العاملين فيه، وإنما كذلك في أوساط المجتمع الُمضيف. ولذلك ثمة حاجة 
ملحة إلى وضع خطط طوارئ وخطط استجابة في المخيمات واألماكن الشبيهة بها، على أن تكون متعددة 
القطاعات وتمتثل إلرشادات الصحة العامة. وهذه الخطط من شأنها اإلسهام في الحد من أثر الجائحة على 
النازحين داخليًا والمهاجرين في المخيمات واألماكن الشبيهة بها، وكذلك تقليل المخاطر التي يتعرض لها 
المجتمع الُمضيف. ويتطلب وضع هذه الخطط وتنفيذها تعاون الهيئات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة 
وجميع األطراف األخرى المعنية بالتصدي لجائحة كوفيد-19 والتنسيق في ما بينها. كما ينبغي توجيه الدعم 
االحتياجات  تلبية  كذلك  وإنما  والطوارئ،  التأهب  فقط مرحلتي  ليس  ليستهدف  المانحة  الجهات  القادم من 
الشبيهة بها، بما في ذلك تدابير معالجة األثر  المخيمات واألماكن  الذين يعيشون في  للناس  الطويلة األمد 

االجتماعي-االقتصادي للجائحة.

1  تستخدم اللجنة الدولية، والحركة ككل، وصفًا واسع النطاق بشكل متعمد لمصطلح “مهاجرين” ليشمل جميع األشخاص الذين يغادرون ديارهم أو يفرون منها اللتماس األمان أو 
آفاق أفضل والذين قد يكونون بحاجة إلى حماية و/أو مساعدة إنسانية. وقد يكون المهاجرون عمااًل و/أو طالبًا و/أو أجانب تعتبرهم السلطات العامة مهاجرين غير نظاميين. وقد 
يكونون أيًضا الجئين و/أو طالبي لجوء و/أو أشخاًصا عديمي الجنسية. وتسعى الحركة إلى كفالة حصول جميع المهاجرين المستضعفين، بما في ذلك الالجئون وطالبو حق اللجوء 
السياسي، على الحماية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي والمحلي. ولذا، فقد اعتمدنا وصفًا شاماًل للمهاجرين ليعكس ممارستنا الميدانية ويؤكد أن جميع المهاجرين مشمولون 
بالحماية بموجب العديد من فروع القانون. انظر أيًضا اللجنة الدولية، مذكرة بشأن حماية المهاجرين في مواجهة جائحة كوفيد-19، نيسان/أبريل 2020، متاح من خالل الرابط 

التالي:
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_SCMS/COVID-19/03%20Strategic%20Orientation/04%20OPERATIONAL%20
RESPONSE/Protection%20and%20Assistance%20Programs/CIV%20Unit/AR__Public_Note%20on%20the%20
protection%20of%20migrants%20in%20the%20face%20of%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf#search=note%20
on%20the%20protection%20of%20migrants%20in%20the%20face%20of%20the%20covid%2D19%20pandemic 

]تم االطالع عليه في 21 نيسان/أبريل 2020[.
2  تنطبق توصيات مماثلة، مع تعديل ما يقتضيه اختالف الحال، على المخيمات واألماكن الشبيهة بها الموجودة في مناطق تخضع لسيطرة مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة.

 ،IASC Interim Guidance scaling COVID-19 Outbreak Readiness and Response Operations in Camps and Camp-like Settings 3  انظر
متاح من خالل الرابط التالي: 

https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-
operations-camps-and-camp

]تم االطالع عليه في 25 آذار/مارس 2020[.
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ويجب أن تركز تدابير االستجابة التي توضع من أجل المخيمات واألماكن الشبيهة بها على أمور منها:
 ضمان الحصول على معلومات دقيقة ومفيدة عن المخاطر وعن الصحة العامة، بسبل منها التفاعل 	 

ز مع المجتمع المحلي. فيجب توفير المعلومات بلغات وبصيغ مالئمة بحيث يسهل للجميع بمن  المعزَّ
فيهم األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة االطالع عليها وفهمها.

الثانوية 	  العدوى  من  الحد  أجل:  من  جهود  بذل  هذا  يشمل  البشر.  بين  العدوى  انتقال  من   الحد 
الفحوص  القدرة على إجراء  الرعاية الصحية؛ وزيادة  المخالطين والعاملين في مجال  أقرب  بين 
واالختبارات؛ وتنفيذ تتبع المخالطين مع االمتثال لقواعد ومبادئ حماية البيانات والخصوصية على 
الدولي واإلقليمي والوطني4؛  المستوى  المنطبقة على  القانونية  المنصوص عليه في األطر  النحو 
وتوفير تدابير الحجر الصحي والعزل المالئمة - حسب الحاجة - داخل المكان وخارجه؛ وإعطاء 
أولوية للتدخالت المعنية بالنظافة الصحية وغيرها من التدخالت في مجال المياه والصرف الصحي؛ 
وتوزيع المواد الالزمة )على سبيل المثال الصابون واألقنعة ومعقّم األيدي(؛ ومنع األحداث التي 
تتسبب في مضاعفة احتمالية انتقال الفيروس )مثل التجمعات الكبيرة أو عمليات توزيع المساعدات 
الواسعة النطاق التي ال تراعي تدابير التباعد الجسدي المالئمة(؛ ووضع تدابير للتخفيف من االكتظاظ 

في المخيمات، حسب الحاجة ومتى كان ذلك ممكنًا )انظر أيًضا التوصية 2 باألسفل(.
 تقديم الرعاية المحسَّنة والمبكرة للمرضى المصابين بالعدوى عن طريق تعزيز المرافق الصحية 	 

في الموقع، وتأسيس نظام إحالة إلى مرافق خارجية عند الضرورة. يجب إيالء اهتمام خاص للناس 
الذين تزيد ظروفهم الشخصية مخاطر إصابتهم بأشكال خطيرة من مرض  كوفيد-19 )أي كبار 
السن والذين يعانون من مشاكل صحية سابقة(، واألطفال غير المصحوبين بذويهم، واألشخاص ذوي 
اإلعاقة، وغيرهم من الفئات المستضعفة، بسبب التمييز أو اإلقصاء أو االستغالل الذي يتعرضون 

له بالفعل.
 إزالة الحواجز القائمة التي تحول دون حصول النازحين داخليًا والمهاجرين على خدمات الرعاية 	 

والحواجز  الخاصة،  النفقات  الحواجز  هذه  تشمل  قد  األساسية5.  الخدمات  من  وغيرها  الصحية 
الثقافية أو اللغوية، وغياب التوثيق الرسمي، والقيود الموجودة مسبقًا على حرية التنقل التي تعوق 
المهاجرين  السلطات حصول  أن تضمن  وينبغي  المخيم.  الصحية خارج  الخدمات  الحصول على 
على فرص متكافئة للحصول على العالج الطبي والفحص بغّض النظر عن وضعهم القانوني )سواء 
للسطات أن تزيل  ينبغي  كانوا معترفًا بهم أو غير معترف بهم، نظاميين أو غير نظاميين(. كما 
أي اشتراطات تقضي بضرورة أن يبلغ مقدمو الخدمات الصحية أو غيرها من الخدمات األساسية 
 والمنظمات اإلنسانية سلطات إنفاذ القانون أو السلطات المعنية بالهجرة عن المهاجرين غير القانونيين.
وبالمثل، ينبغي التخفيف من اشتراطات التوثيق الصارمة للنازحين داخليًا أو التنازل عنها للسماح لهم 

بالحصول على الخدمات األساسية واالستفادة من برامج الحماية االجتماعية القائمة.
 ضمان استمرار تقديم الخدمات والمساعدة اإلنسانية في المخيمات واألماكن الشبيهة بها، وتكثيفها 	 

حيثما كان ذلك ضروريًا. هذا أمر بالغ األهمية، نظًرا ألن النازحين داخليًا والمهاجرين الذين يعيشون 
في هذه األماكن غالبًا ما يعتمدون بشكل كبير على الدعم الخارجي الذي تقدمه السلطات والمنظمات 
اإلنسانية والمجتمعات المضيفة من أجل البقاء، أضف إلى ذلك أن تدابير احتواء كوفيد-19ستحول 
يعتمدون عليها. وينبغي  قد  التي  الرسمية  العيش واألسواق غير  استفادتهم من فرص كسب  دون 
للسلطات أن تكفل استمرار قدرة المنظمات اإلنسانية وغيرها من مقدمي الخدمات على الوصول 
إلى هذه المواقع، وعليها أن تنظم و/أو تيسر طرقًا بديلة لتقديم الخدمات والمساعدة في المخيمات 
واألماكن الشبيهة بها بحيث تحمي سالمة قاطني المخيمات والعاملين بها6. وينبغي أن تعود السياسات 

4  يتطلب تتبع المخالطين والعمليات المشابهة له جمع بيانات شخصية ومعالجتها، بما في ذلك البيانات الصحية الحساسة. وتقضي قواعد ومبادئ حماية البيانات والخصوصية، من 
بين جملة أمور، بضرورة معالجة البيانات الشخصية بشكل قانوني وعادل وشفاف، ولغرض محدد ومشروع. وينبغي تجنب معالجة بيانات عن الصحة بقدر أكبر من الضروري 
مة، لضمان تقليل البيانات إلى الحد األدنى. باإلضافة إلى هذا، ينبغي معالجة البيانات بطريقة متناسبة، أي بطريقة مالئمة ووثيقة الصلة ومقتصرة  أو معالجتها بطريقة منهجية ومعمَّ
على القدر الضروري لتحقيق الغرض المحدد للمهمة. وقد أصدرت العديد من سلطات حماية البيانات مبادئ توجيهية أو بيانات بشأن تطبيق قوانينها الوطنية المعنية بحماية 
https://iapp.org/resources/article/ و /https://globalprivacyassembly.org/covid19 البيانات في سياق جائحة كوفيد-19، ويمكن االطالع عليها في

dpa-guidance-on-covid-19/. لمزيد من المعلومات عن حماية البيانات في سياق العمل اإلنساني انظر
 Handbook on Data Protection in Humanitarian Action )دليل حماية البيانات في ميدان العمل اإلنساني(،

https://www.icrc.org/en/publication/handbook-data-protection-humanitarian-action؛ 
والتوجيهات بشأن كوفيد-19 الصادرة عن الفريق الفرعي المعني بالمسؤولية عن البيانات التابع للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،

https://data.humdata.org/faq-data-responsibility-covid-19
5  لالطالع على لمحة عن قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان المعنية بالحق في الصحة، انظر اللجنة الدولية، احترام الرعاية الصحية وحمايتها في 

النزاعات المسلحة وفي الحاالت التي ال يشملها القانون الدولي اإلنساني، 2012، متاح من خالل الرابط التالي:
https://www.icrc.org/ar/document/respecting-and-protecting-health-care-armed-conflicts-and-situations-not-covered

]تم االطالع عليه في 7 أيار/مايو 2020[.
تتـسم حمـاية الموظفيــن، وال سيــما العامليــن في مجــــال الرعايــة الصحيـــة، في الواقـع بأهميـة حــاسمة لالستجــابة. انظــر: منظمــة الصحــة العالميــة،  6 
Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-19)، منظمة الصحة العالمية، 19 آذار/مارس 2020، 

متاح من خالل الرابط التالي:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf

]تم االطالع عليه في 27 آذار/مارس 2020[؛ انظر كذلك برنامج األغذية العالمي،
 Interim recommendations for adjusting food distribution standard operating procedures in the context of COVID-19 outbreak،

برنامج األغذية العالمي، 24 آذار/مارس 2020، متاح من خالل الرابط التالي:
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-recommendations-adjusting-food-distribution-standard-operating-
procedures-context 
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https://globalprivacyassembly.org/covid19/
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
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التي توضع للتخفيف من حدة األثر االجتماعي واإلنساني الذي يخلفه االنتكاس االقتصادي الناجم عن 
كوفيد-19على الفئات المستضعفة، بالنفع كذلك على النازحين داخليًا والمهاجرين الذين يعيشون في 

المخيمات واألماكن الشبيهة بها.
عداد 	  في  األشخاص  دخول  دون  والحيلولة  الجثث  إدارة  مجال  في  الممارسات  أفضل   ترويج 

تميزها  فردية  مقابر  في  كريمة  بطريقة  الموتى  دفن  كفالة  الممارسات  هذه  وتشمل  المفقودين7. 
نحو  الموقع على  في  الوفيات  وتسجيل  )مقابر(،  محددة  لها حدود  مناطق  وفي  عالمات واضحة 
منهجي. إضافة إلى هذا، يتعين تسجيل جميع حاالت انفصال العائالت ونقل أشخاص إلى خارج 
المواقع، بُغية إبقاء العائالت على اطالع بمكان أفرادها، وهو ما يحول دون دخول أشخاص في 
عداد المفقودين. وتجدر اإلشارة إلى أنه ليس ثمة أسباب علمية أو أسباب تتعلق بالصحة العامة تبرر 
َعَجل. ويجب أن تضع  أو حرقها على  المتوفين بسبب كوفيد-19  التصّرف في جثث األشخاص 
السلطات خطة طوارئ، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية الرئيسية، للتعامل مع أي زيادة سريعة 

غير متوقعة في الوفيات8. 

2. تخفيف االكتظاظ في المخيمات واألماكن الشبيهة بها، حسب الحاجة ومتى كان 
ذلك ممكنًا، من أجل تقليل مخاطر اإلصابة بالعدوى ونقلها إلى المجتمع المحلي

ينبغي للسلطات أن تتجنب إنشاء مخيمات جديدة في الحاالت التي يستحيل فيها تنفيذ تدابير وقاية مالئمة من 
كوفيد-19، وعليها، متى أمكن، توفير أماكن إقامة بديلة مناسبة للنازحين داخليًا والمهاجرين الوافدين مؤخًرا.

وقد يكون من الضروري اتخاذ تدابير، في المواقع القائمة، لتخفيف االكتظاظ في المخيمات مثل نقل بعض 
قاطنيها، في إطار جهود إعادة تنظيم تخطيط المخيمات، أو إخالء الموقع بالكامل، وذلك من أجل السماح 
لهؤالء الناس بمغادرة المناطق المكتظة وتقليل تعرضهم للفيروس. ويجب تخطيط هذه التدابير وتنفيذها بعناية 
للنازحين داخليًا والمهاجرين  الفضلى  الدولية ذات الصلة، ومراعاة المصالح  لضمان االمتثال لاللتزامات 
المعنيين، وكذلك مراعاة االعتبارات الوبائية مثل التهديد الذي يحيق بالصحة العامة الذي قد ينجم عن مغادرة 
التي  المجتمعات  على  بذلك خطًرا  فيشكلون  إشراف،  دون  من  الموقع  بالعدوى  يكونوا مصابين  قد  أفراد 

تستقبلهم. ويتعين على السلطات في هذا الصدد:
 التنسيق مع السلطات الصحية المختصة قبل تنفيذ تدابير تخفيف االكتظاظ في المواقع أو إخالئها. 	 

سيتيح هذا وضع تدابير مجتمعية مالئمة، تسترشد بالتوصيات الواردة من السلطة الصحية المختصة 
وتمتثل لها، من أجل تخفيف المخاطر على الصحة العامة المرتبطة بمغادرة أفراد المخيمات.

 توفير أماكن أيواء بديلة مناسبة وظروف معيشية كريمة للنازحين داخليًا و/أو المهاجرين الذي 	 
نُقلوا من الموقع. هذا يعني ضرورة أن يظل الناس المعنيون قادرين على الحصول على خدمات 
الرعاية الصحية والخدمات األساسية األخرى، وعلى المساعدة اإلنسانية بالقدر ذاته كما كانوا في 
المخيم. إلى جانب ذلك، ال بد من إمكانية تنفيذ تدابير الوقاية من كوفيد-19 في أماكن اإلقامة التي 

يجري توفيرها.
للسفر 	  الضرورية  االستحقاقات  على  المعنيين  المهاجرين  و/أو  داخليًا  النازحين   ضمان حصول 

واالستقرار في أماكن جديدة. على السلطات إصدار جوازات المرور، ووثائق السفر، والتصاريح 
األمنية و/أو غيرها من الوثائق الرسمية حسب الحاجة، بما في ذلك في الحاالت التي ال تتولى فيها 

السلطات بنفسها بشكل مباشر عمليات النقل إلى أماكن جديدة.
تخفيف 	  تدابير  تنفيذ  لدى  المستضعفين ومسؤولي رعايتهم  وأسرهم  أولوية لألشخاص   إعطاء 

االكتظاظ في المخيمات أو إخالئها. عند اتخاذ قرار بشأن الناس الذين سيجري نقلهم من المواقع 
المكتظة، يتعين على السلطات إعطاء أولوية ألولئك الذين لديهم عوامل خطر يمكن تحديدها قد تُفاقم 

]تم االطالع عليه في 16 نيسان/أبريل 2020[.
7  اللجنة الدولية، General guidance for the management of the dead related to COVID-19  )توجيه عام إلدارة الجثث المرتبطة بكوفيد-19(، اللجنة 
الدولية، آذار/مارس 2020، متاح من خالل الرابط التالي: https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.03.007  ]تم االطالع عليه في 27 نيسان/أبريل 2020[. انظر 

أيًضا حماية الراوبط العائلية أثناء جائحة كوفيد-19، اللجنة الدولية، أيار/مايو 2020، متاح من خالل الرابط التالي:
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_PROT/Activities/SEPARATED_MISSING_DEAD/RFL_Emergency/COVID19/
PFL_COVID_External_revised%20structure_AR.pdf 

]تم االطالع عليه في 26 أيار/مايو 2020[.
8  اللجنة الدولية، إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليـل ميدانـي موجه إلى المستجيب األول، اللجنة الدولية، تشرين الثاني/نوفمبر 2017، متاح من خالل الرابط التالي:

 https://www.icrc.org/ar/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
 ]تم االطالع عليه في 6 أيار/مايو 2020[.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589871X20300309?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589871X20300309?via%3Dihub
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_PROT/Activities/SEPARATED_MISSING_DEAD/RFL_Emergency/COVID19/PFL_COVID_External_revised%20structure_AR.pdf
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_PROT/Activities/SEPARATED_MISSING_DEAD/RFL_Emergency/COVID19/PFL_COVID_External_revised%20structure_AR.pdf
https://www.icrc.org/ar/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
https://www.icrc.org/ar/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders


حالتهم الصحية، مثل كبار السن والذين يعانون مشاكل طبية سابقة، وكذلك األطفال غير المصحوبين 
بذويهم.

العائالت على 	  قدرة  لضمان  تدابير  اتخاذ  ينبغي  العائالت.  للمحافظة على وحدة  الجهود  كل   بذل 
االنتقال بجميع أفرادها معًا، تجنبًا لتشتت العائالت وفقدان االتصال باألقارب أو الدخول في عداد 
المفقودين. وإذا وقع تشتت عائلي أو كان ضروريًا ألسباب صحية، فينبغي بذل الجهود الستعادة 
الروابط العائلية والحفاظ عليها متى كان ذلك ضروريًا، وينبغي لّم شمل العائالت متى أمكن ذلك 

ومن دون تأخير ال موجب له.
 ضمان مشاركة النازحين داخليًا والمهاجرين والمجتمعات المضيفة في عملية صنع القرار وتنفيذ 	 

تدابير تخفيف االكتظاظ في المخيمات أو إخالئها. التشاور الجاد مع الجهات المعنية كافة ضروري 
للغاية لنجاح هذه التدابير.

قد يشكل تقليل االكتظاظ في المخيمات التي تؤوي مهاجرين، بمن في ذلك الالجئون، أو إخالؤها جزًءا من 
آلية إقليمية أو دولية أوسع نطاقًا لتقاسم المسؤولية، وذلك في الحاالت التي يصبح فيها بلد ما غير قادر على 
استيعاب مزيد من هؤالء المهاجرين. كما قد يسهم استئناف إجراءات إعادة التوطين، في إطار كونه استثناًء 

إنسانيًا من القيود المفروضة على السفر، في الجهود الرامية إلى تخفيف االكتظاظ في المخيمات.

مالحظة مهمة: ينبغي أال تُفسَّر هذه التوصيات على أنها تروج لتدابير لتخفيف االكتظاظ في المخيمات 
أو إغالقها من شأنها أن تؤدي، في غياب بدائل قابلة للتنفيذ، إلى عودة النازحين داخليًا قسريًا إلى 
منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، أو إلى إجبار الالجئين أو غيرهم من األشخاص المحتاجين إلى حماية 
دولية على العودة إلى بلدانهم األصلية، أو تعريضهم إلى النزوح مرات متعددة. وال ينبغي أن يُفهم من 
التوصيات أنها تبرر النزوح القسري للمدنيين في حاالت النزاع المسلح. وفي جميع الظروف، ينبغي 
أال تُتَخذ التدابير المطبَّقة ذريعة لتبرير ترحيل المهاجرين أو تبرير السياسات القائمة أصاًل التي تهدف 
إلى إزالة المخيمات بما في ذلك المستوطنات غير الرسمية. وينبغي أن يتمثل الهدف الوحيد من التدابير 
تَين وضمان  الرامية إلى تخفيف االكتظاظ في المخيمات أو إخالئها في حماية الصحة والسالمة العامَّ
حسن حال األفراد المعنيين. وأخيًرا، يجب أال يُعد إغالق المخيمات حالًّ للنزوح، وينبغي أال يُنفَّذ إال في 
إطار كونه جزًءا من استراتيجية أوسع نطاقًا ترمي إلى دعم النازحين داخليًا والالجئين من أجل تحقيق 

حلول دائمة تتسم بأنها طوعية وآمنة وكريمة.

3. ضمان امتثال التدابير المقيِّدة المتعلقة بكوفيد-19 المصممة من أجل المخيمات 
واألماكن الشبيهة بها و/أو المنفَّذة فيها لاللتزامات الدولية ذات الصلة

يمكن تبرير التدابير المقيِّدة مثل اإلغالق أو الحجر الصحي أو العزل أو فرض قيود على السفر على خلفية 
أسباب تتعلق بالصحة العامة، وذلك بهدف احتواء انتشار األمراض المعدية مثل كوفيد-19. ومثل هذه التدابير 
االستثنائية - سواء نُفذت في أثناء حالة طوارئ أو في ظروف أخرى، بما في ذلك في المخيمات واألماكن 
الشبيهة بها - ال بد أن تمتثل لقانون ومعايير حقوق اإلنسان، بما في ذلك مبدأ عدم اإلعادة القسرية، وغيره 
من االلتزامات القانونية الدولية المنطبقة9. وال بد من أن تكون التدابير المقيِّدة قانونية وضرورية ومتناسبة 

مع تحقيق الهدف المتمثل في حماية الصحة العامة، ويجب أن تكون غير تمييزية.

ويثير تطبيق تدابير مقيِّدة في المخيمات واألماكن الشبيهة بها مخاوف بعينها؛ فالناس الذين يعيشون في هذه 
األماكن يعتمدون بشكل كبير على الدعم الخارجي و/أو على فرص كسب العيش واألسواق غير الرسمية 
لتلبية احتياجاتهم األساسية. وهم يحتاجون كذلك إلى الدخول إلى الموقع والخروج منه، على سبيل المثال 
لجلب الحطب أو المياه، أو لالستفادة من خدمات رعاية صحية ثانوية أو إلقامة و/أو الحفاظ على اتصال 
بأفراد العائلة الذين يعيشون خارج المخيم. وبالتالي، فقد يتأثر القاطنون في المخيمات أكثر من غيرهم بفعل 

9  انظر اللجنة الدولية، مذكرة بشأن حماية المهاجرين في مواجهة جائحة كوفيد-19، اللجنة الدولية، نيسان/أبريل 2020، متاح من خالل الرابط التالي:
 https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_SCMS/COVID-19/03%20Strategic%20Orientation/04%20OPERATIONAL%20
RESPONSE/Protection%20and%20Assistance%20Programs/CIV%20Unit/AR__Public_Note%20on%20the%20
protection%20of%20migrants%20in%20the%20face%20of%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf#search=note%20
on%20the%20protection%20of%20migrants%20in%20the%20face%20of%20the%20covid%2D19%20pandemic،

]تم االطالع عليه في 21 نيسان/أبريل 2020[. انظر أيًضا مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين:
Key Legal Considerations on access to territory for persons in need of international protection in the context of the COVID-19 response،

https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html :مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، 16 آذار/مارس 2020، متاح من خالل الرابط التالي 
]تم االطالع عليه في 4 نيسان/أبريل 2020[.

https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_SCMS/COVID-19/03%20Strategic%20Orientation/04%20OPERATIONAL%20RESPONSE/Protection%20and%20Assistance%20Programs/CIV%20Unit/AR__Public_Note%20on%20the%20protection%20of%20migrants%20in%20the%20face%20of%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf#search=note%20on%20the%20protection%20of%20migrants%20in%20the%20face%20of%20the%20covid%2D19%20pandemic،
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_SCMS/COVID-19/03%20Strategic%20Orientation/04%20OPERATIONAL%20RESPONSE/Protection%20and%20Assistance%20Programs/CIV%20Unit/AR__Public_Note%20on%20the%20protection%20of%20migrants%20in%20the%20face%20of%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf#search=note%20on%20the%20protection%20of%20migrants%20in%20the%20face%20of%20the%20covid%2D19%20pandemic،
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_SCMS/COVID-19/03%20Strategic%20Orientation/04%20OPERATIONAL%20RESPONSE/Protection%20and%20Assistance%20Programs/CIV%20Unit/AR__Public_Note%20on%20the%20protection%20of%20migrants%20in%20the%20face%20of%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf#search=note%20on%20the%20protection%20of%20migrants%20in%20the%20face%20of%20the%20covid%2D19%20pandemic،
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_SCMS/COVID-19/03%20Strategic%20Orientation/04%20OPERATIONAL%20RESPONSE/Protection%20and%20Assistance%20Programs/CIV%20Unit/AR__Public_Note%20on%20the%20protection%20of%20migrants%20in%20the%20face%20of%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf#search=note%20on%20the%20protection%20of%20migrants%20in%20the%20face%20of%20the%20covid%2D19%20pandemic،
https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html


القيود المفروضة على حرية التنقل، حتى إن كانت التدابير المطبقة هي ذاتها، أو مشابهة لتلك المطبقة على 
باقي السكان. باإلضافة إلى ذلك، فالقيود المفروضة على حرية التنقل )سواء بلغت حد الحرمان من الحرية 
أم لم تبلغ( قد تكون ُمطبَّقة أصاًل في مواقع معيّنة. وقد يتفاقم أثرها السلبي إذا ما أضيفت قيود جديدة تتعلق 

بكوفيد-19. وينبغي للسلطات، آخذة هذا األمر في االعتبار، فعل ما يلي:
 إنشاء مناطق حجر صحي وعزل في المواقع على أن تكون مناسبة وذات حدود واضحة )أو نقل أي 	 

نازحين داخليًا أو مهاجرين بحاجة إلى حجر صحي/عزل إلى منشآت مخصصة لهذا الغرض خارج 
المواقع(. ينبغي، متى أمكن ذلك وشريطة أخذ الشواغل الوبائية في االعتبار كما يجب، أال تُطبق 
تدابير الحجر الصحي على المخيم أو المكان الشبيه به بأسره من دون التمييز بين األفراد الذين قد 
رة على تنقل  يكونون تعرضوا للفيروس وغيرهم. وقد يسفر عدم التقيد بذلك عن فرض قيود غير مبرَّ
بعض، إن لم يكن غالبية، قاطني المخيم، وهو ما يخلف أثًرا ضاًرا على ُسبل كسب عيشهم وأحوالهم. 
إضافة إلى ذلك يتعين فصل األفراد المصابين بالعدوى عن غيرهم عند إنشاء مناطق عزل. وفي 
جميع األحوال، ال يمكن أن تبرر الحاجة إلى حماية صحة المجتمع على النطاق األوسع )أي الناس 
الذين يعيشون خارج المخيمات( التدابير التي تُطبَّق في المخيمات واألماكن الشبيهة بها التي ال تحقق 

حماية صحة الناس الذين يعيشون في هذه المواقع وسالمتهم وكرامتهم.
 التقييم الدقيق لألثر المزدوج للقيود الموجودة أصاًل على التنقل في المخيمات واألماكن الشبيهة 	 

بها، والتدابير المقيِّدة الجديد التي تُفرض في إطار التصدي لكوفيد-19. ينبغي أن تستند القيود على 
حرية التنقل المفروضة ألسباب تتعلق بالصحة العامة إلى أساس قانوني منفصل، وأال ترقى إلى حد 

الحرمان من الحرية إذا لم يكن هناك نظام احتجاز معمول به أصاًل.
 اتخاذ خطوات محددة لكفالة احترام الحقوق األساسية للمحتَجزين الذين يُحتجزون في المخيمات 	 

واألماكن الشبيهة بها. ينطبق هذا على الحاالت التي أُنشئ فيها مكان احتجاز داخل المخيم أو ُوجد 
نظام احتجاز معمول به لسكان المخيم بأكمله قبل حلول الجائحة. وفي كلتا الحالتين، يجب أن تتفق 
تدابير االستجابة المشروعة للتصدي لكوفيد-19 الُمنفَّذة في الموقع، بما في ذلك العزل، مع الحقوق 
األساسية للمحتَجزين بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وأن تمتثل، في حاالت النزاع المسلح، 
ألحكام القانون الدولي اإلنساني، وال سيما في ما يتعلق بـ: الحق في الرعاية الصحية، والحق في 
المعاملة الكريمة والقائمة على االحترام، والحق في البقاء على اتصال بأفراد العائلة، والحق في 
الحصول على اإلجراءات والضمانات القانونية ذات الصلة أو االستمرار في تطبيقها، وتشمل حق 

االستعانة بمحاٍم والتقاضي أمام المحاكم، حسب الحاجة.
 مواءمة التدابير المقيِّدة المطبقة في المخيمات واألماكن الشبيهة بها في إطار التصدي للجائحة مع 	 

الظروف الخاصة للناس الذين يعيشون في هذه المواقع، بهدف تخفيف أي أثر سلبي على حقوقهم 
وظروف معيشتهم. نوصي السلطات، لتحقيق هذه الغاية، باتخاذ ما يلي:

التصدي  إلى  الرامية  المقيِّدة  التدابير  تخطيط  عند  والمهاجرين  داخليًا  النازحين  مع  التشاور   •
لكوفيد-19 وتنفيذها.

منه،  الموقع وخروًجا  إلى  دخواًل  والخدمات  والبضائع  األشخاص  تنقالت  بجميع  قائمة  إعداد   •
وكذلك داخل الموقع، تلك التنقالت التي تمثل جزًءا من العمل المعتاد في المخيم قبل حلول أزمة 
التنقالت المصّرح والمسموح بها وغير الرسمية كافة(؛ وتقييم األثر  كوفيد-19 )بما في ذلك 
إما من أجل ضمان  التنقالت؛ وتحديد حلول محددة  الُمزمع فرضها على هذه  للقيود  المحتمل 
إمكانية استمرارها بشكل يحقق السالمة، أو لتخفيف أثر توقفها الناجم عن تطبيق تلك القيود. 
على سبيل المثال، قد يكون من الضروري زيادة أنشطة المساعدة المقدَّمة في الموقع باعتبار ذلك 

إجراًء مؤقتًا لتعويض الناس عن عدم االستفادة من فرص كسب العيش خارج المخيم.
إعداد قائمة بالتنقالت اإلضافية لألشخاص والبضائع والخدمات دخواًل إلى الموقع وخروًجا منه،   •
وكذلك داخل الموقع، التي تكون ضرورية في إطار االستجابة الفعالة للتصدي لجائحة كوفيد-19 
مع تقليل أثرها االجتماعي، والنفسي االجتماعي، واالقتصادي إلى الحد األدنى، وتحديد حلول 

محددة إلدارة هذه التنقالت على نحو يحقق السالمة.
 منح استثناءات مرتكزة على الحقوق و/أو استثناءات إنسانية من التدابير المقيِّدة في المخيمات 	 

واألماكن الشبيهة بها. قد تكون مثل هذه االستثناءات ضرورية، على سبيل المثال، من أجل إتاحة 
فرصة الحصول على الرعاية المنقذة لألرواح أو العاجلة، أو الحصول على خدمات أساسية أخرى 
غير متاحة في الموقع. وينبغي النظر في إعادة لّم شمل أفراد العائلة مع ذويهم الذين يعيشون في 



جزء آخر من البلد، عندما يكون الشخص معتمًدا على غيره بدرجة كبيرة ويحتاج إلى مساعدة ألداء 
األنشطة اليومية10.

الشبيهة بها على أساس طوعي فقط 	  المخيمات واألماكن  بقدر اإلمكان، مغادرة األفراد   تيسير، 
داخليًا  النازحين  من  أفراد  يرغب  قد  العامة.  الصحة  متطلبات  مع  تتوافق  بطريقة  وحصريًا، 
والمهاجرين المعرضين لخطر اإلصابة بعدوي كوفيد-19 في المخيمات واألماكن الشبيهة بها في 
مغادرة الموقع بمحض إرادتهم لكي يلتئم شملهم بأفراد من العائلة، أو لالنتقال إلى مكان تقل فيه 
مخاطر اإلصابة بالعدوى )على سبيل المثال إذا كانوا يعيشون في مناطق حضرية ذات كثافة سكانية 
مرتفعة قد يرغبون في االنتقال أو العودة إلى الريف(، وقد يرغب آخرون في إعادة توطينهم. وقد 
يسهم تيسير المغادرة الطوعية، في المخيمات المكتظة، في جهود تخفيف االكتظاظ وبالتالي تحسين 
الظروف المعيشية للنازحين داخليًا والمهاجرين الباقين في هذه األماكن، وكذلك الحال بالنسبة إلى 

الذين يغادرونها.

4. ضمان حصول الناس الذين يعيشون في المخيمات واألماكن الشبيهة بها على 
معاملة إنسانية وحمايتهم من الوصم والعنف، بما في ذلك في ما يتعلق بكوفيد-19

ينبغي للسلطات، في أثناء بذلها جهوًدا رامية إلى تخفيف األخطار المحدقة بالصحة العامة، أن تعامل الناس 
الذين يعيشون في المخيمات معاملة إنسانية دائًما، وأن تحترم حقوقهم بموجب القانون الدولي، وأن تتجنب 
تعريضهم بال داعٍ لمخاطر صحية مباشرة أو يمكن التنبؤ بها. وينبغي للسلطات، تحقيقًا لهذه الغاية، االلتزام 

بما يلي:
 االمتناع عن االستخدام التعسفي للقوة عند إنفاذ التدابير المقيِّدة بهدف الوقاية من انتشار جائحة 	 

كوفيد-19 في المخيمات واألماكن الشبيهة بها. كما هو الحال في أي حالة أخرى من حاالت إنفاذ 
القانون، ال يجوز استخدام القوة إال كمالذ أخير ويجب أن يمتثل استخدامها لقانون ومعايير حقوق 
اإلنسان. وبموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإّن أّي استخدام للقوة يجب أن يكون متوافقًا مع 

مبادئ ومتطلبات الشرعية والضرورة والتناسب وأخذ االحتياطات والمساءلة11.
الذين 	  الناس  التدابير الممكنة من أجل منع و/أو وضع حد للعنف الذي يتعرض له   اتخاذ جميع 

في  بمن  والمهاجرون،  داخليًا  النازحون  يتعرض  بها.  الشبيهة  واألماكن  المخيمات  في  يعيشون 
ذلك الالجئون، الحتمالية اتخاذهم كبش فداء بأن تُلقى عليهم الالئمة في انتشار الفيروس، في المقام 
األول بسبب مخالطتهم عمال اإلغاثة األجانب، أو ألنهم جاؤوا من أماكن/بلدان ذات معدالت إصابة 
مرتفعة بالعدوى، أو بسبب التمييز الذي يُماَرس أصاًل ضدهم. إضافة إلى ذلك، قد يواجه النازحون 
داخليًا والمهاجرون الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية مشاكل مع هيئات إنفاذ القانون حال 
كونهم غير قادرين على االمتثال لتدابير الوقاية المجتمعية، مثل حظر التجمعات أو اإلغالق، وذلك 
بسبب عدم وجود بدائل آمنة للسُّكنى. وقد يؤدي تفشي كوفيد-19 في مخيمات معيّنة إلى زيادة الوصم 
الذي يتعرض له النازحون داخليًا والمهاجرون، األمر الذي يرفع احتماالت تعرضهم للعنف على يد 
المجتمعات المضيفة، أو من جماعات كراهية األجانب، أو، في حاالت النزاع المسلح، من أطراف 
النزاع التي ترى أنهم موالون للعدو. ويقع على عاتق السلطات بما في ذلك هيئات إنفاذ القانون، 
متى ُرصدت مثل هذه المخاطر، التزام بحماية الناس الذين يعيشون في المخيمات واألماكن الشبيهة 
بها من االعتداء وأن تمنع و/أو تضع حًدا ألي عنف يُماَرس ضدهم. وتقع على السطات إضافة إلى 
ذلك مسؤولية مواجهة التصورات والخطابات السلبية عن النازحين داخليًا أو المهاجرين واالمتناع 

عن ترويجها.

10  انظر اللجنة الدولية، كوفيد-19 والقانون الدولي اإلنساني، اللجنة الدولية، آذار/مارس 2020، متاح من خالل الرابط التالي:
https://www.icrc.org/en/document/covid-19-how-ihl-provides-crucial-safeguards-during-pandemics

]تم االطالع عليه في 14 نيسان/أبريل 2020[.
11  اللجنة الدولية، The use of force in law enforcement operations  )استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون(، اللجنة الدولية، أيلول/سبتمبر 2015، متاح من 

خالل الرابط التالي:
https://www.icrc.org/en/document/use-force-law-enforcement-operations 

]تم االطالع عليه في 18 أيار/مايو 2020[.

https://www.icrc.org/en/document/covid-19-how-ihl-provides-crucial-safeguards-during-pandemics
https://www.icrc.org/en/document/use-force-law-enforcement-operations


نساعد المتضررين من النزاعات المسلحة وأعمال العنف األخرى في جميع أنحاء العالم، باذلين كل ما في 
وسعنا لحماية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالباً ما نفعل ذلك بالتعاون مع شركائنا في الصليب 
األحمر والهالل األحمر. ونسعى أيضاً للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنشر القانون اإلنساني وتعزيزه، 

وبمناصرة المبادئ اإلنسانية العالمية.
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