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مذكرة بشأن حماية المهاجرين 
في ضوء جائحة كوفيد-19

مــع اتســاع رقعــة انتشــار جائحــة كوفيــد-19، تواجــه الــدول تحدًيــا لــم يســبق لــه مثيــل فــي مجــال الصحــة العامــة، أرغمهــا 
علــى اعتمــاد تدابيــر صارمــة بشــكل متزايــد. وفــي ظــل هــذه الظــروف، تــؤدي إدارة حــركات الهجــرة إلــى إضافــة مســتوى 
آخــر مــن التعقيــد؛ إذ يجــب أال يتفــاوت الضــرر الواقــع علــى المهاجريــن1 مــن جــّراء الجائحــة ذاتهــا، أو بســبب التدابيــر التي 
تعتمدهــا الــدول بشــكل مشــروع للتصــدي لهــا. وتعمــل العديــد مــن الحكومــات بالفعــل علــى إيجــاد حلــول مبتكــرة وقائمــة 
علــى أســاس التضامــن لكفالــة إدمــاج المهاجريــن، بغــض النظــر عــن وضعهــم القانونــي، فــي اســتجاباتها وكفالــة الوفــاء 

بالتزاماتهــا الدوليــة، حتــى فــي ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية.

ــا  ــة(، وصًف ــر )الحرك ــر والهــال األحم ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــات الحرك ــي مكون ــة(، شــأن باق ــة الدولي ــر )اللجن ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي تخــدم اللجن
واســع النطــاق بشــكل متعمــد لمصطلــح “مهاجريــن” ليشــمل جميــع األشــخاص الذيــن يغــادرون ديارهــم أو يفــرون منهــا اللتمــاس األمــان أو آفــاق أفضــل 
أو مــن قــد يقعــون فــي محنــة ويحتاجــون إلــى حمايــة أو مســاعدة إنســانية. وقــد يكــون المهاجــرون مــن العامليــن أو الطــاب و/أو األجانــب الذيــن تعتبرهــم 
الســلطات العامــة مهاجريــن غيــر شــرعيين. وقــد يكونــون أيًضــا مــن الاجئيــن أو ملتمســي اللجــوء و/أو عديمــي الجنســية. ونســعى إلــى كفالــة حصــول جميــع 
المهاجريــن، بمــا فــي ذلــك الاجئــون وملتمســو اللجــوء، علــى الحمايــة التــي يســتحقون الحصــول عليهــا بموجــب القانــون الدولــي والمحلــي، إال أننــا اعتمدنــا 

نهًجــا شــامًا يعكــس ممارســتنا الميدانيــة ويؤكــد أن جميــع المهاجريــن مشــمولون بالحمايــة بموجــب العديــد مــن فــروع القانــون.
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ــد-19 تراعــي أوجــه  ــة للتصــدي لجائحــة كوفي ــى وضــع اســتجابات فعال ــدول عل ــى مســاعدة ال ــرة إل ــذه المذك ــي ه وترم
الضعــف الخاصــة واحتياجــات الحمايــة لــدى المهاجريــن، بمــا فــي ذلــك الاجئــون وغيرهــم ممــن يحتاجــون إلــى حمايــة 

ــراد. ــرام حقــوق األف ــة احت ــة الصحــة العامــة وكفال ــق بيــن ضــرورة حماي ــى التوفي ــة، ومســاعدتها عل دولي

وضع استجابات شاملة للمهاجرين لحماية المجتمع بأسره
إن إدمــاج المهاجريــن، بغــض النظــر عــن وضعهــم القانونــي، فــي تدابيــر التصــدي لكوفيــد-19 ليــس أمــًرا ضرورًيا فحســب 
ــم إدارة الصحــة العامــة. وينبغــي مراعــاة  للحــد مــن أثــر الجائحــة علــى المهاجريــن أنفســهم، بــل يدخــل أيًضــا فــي صمي
ــد-19.  ــى التصــدي لكوفي ــة إل ــة الرامي ــي الخطــط الوطني ــا المهاجــرون ف ــي منه ــي يعان ــتضعاف الخاصــة الت ــة االس حال
ويلــزم وضــع اســتراتيجيات محــددة للتوعيــة مــن أجــل ضمــان إطــاع المهاجريــن علــى المعلومــات وإدماجهــم فــي تدابيــر 
الوقايــة وتكافــؤ فــرص اســتفادتهم مــن خدمــات الفحــص الطبــي والرعايــة الصحيــة. ويجــب التصــدي علــى وجــه الســرعة 
للعوائــق القائمــة التــي تحــول دون إدمــاج المهاجريــن فــي تدابيــر االســتجابة لجائحــة كوفيــد-19. وعلــى وجــه الخصــوص، 
ينبغــي إلغــاء االشــتراطات التــي تفرضهــا بعــض الــدول علــى مقدمــي الرعايــة الصحيــة وجهــات تقديــم الخدمــات األساســية 
والمنظمــات اإلنســانية والتــي تقضــي بإبــاغ ســلطات إنفــاذ القانــون أو ســلطات الهجــرة عــن المهاجريــن غيــر النظامييــن. 
إذ قــد يــؤدي هــذا إلــى إحجــام المهاجريــن عــن طلــب المســاعدة فــي إيجــاد مــكان للعيــش يجعــل مــن اليســير عليهــم تطبيــق 

التدابيــر الوقائيــة وعــزل أنفســهم ذاتًيــا أو الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة.

تكييف خطط االستجابة لجائحة كوفيد-19 لتلبية احتياجات المهاجرين األكثر استضعفًا
ــن،  ــد-19 لتناســب الظــروف الخاصــة المحيطــة بمرافــق احتجــاز المهاجري ــزم تكييــف خطــط االســتجابة لجائحــة كوفي يل
ــن أو  ــن العابري ــاة المهاجري ــك مراع ــة، وكذل ــع الجماعي ــمية، والمواق ــر الرس ــمية وغي ــتوطنات الرس ــات، والمس والمخيم
ــن يشــغلون  ــن الذي ــن، أو المهاجري ــن المعوزي ــى المهاجري ــد-19 عل ــه كوفي ــذي يخلف ــر ال ــي رصــد األث المشــردين. وينبغ

ــر. ــر أمــور معيشــتهم، ومعالجــة هــذا األث ــة لتدبي ــى أجــور يومي ــر مســتقرة أو مــن يعتمــدون عل ــة أو غي ــف مؤقت وظائ

يكتسي الحصول على المأوى أو السكن في حاالت الطوارئ أهمية بالغة، حتى يتسنى تطبيق تدابير الوقاية من عدوى 
كوفيد-19 ومكافحتها للمهاجرين، بغض النظر عن أوضاعهم، أو المشردين، أو العابرين، أو الذين أفرج عنهم من 

أماكن االحتجاز أو الذين جرى إجاؤهم من المخيمات وال يجدون أماكن سكن بديلة في المجتمع المحلي. وينبغي 
إعطاء األولوية لألشخاص الذين يكونون أكثر عرضة من غيرهم لمضاعفات جائحة كوفيد-19 بسبب أوضاعهم، مثل 

كبار السن، واألشخاص الذين يعانون أصًا من اعتاالت صحية، واألطفال غير المصحوبين بذويهم والعائات.

 ثمة حاجة إلى استمرار وصول الخدمات والمساعدات اإلنسانية إلى المهاجرين الذين يعتمدون على الخدمات 
االجتماعية والمساعدات اإلنسانية للبقاء على قيد الحياة، وتقديمها بطريقة تحمي المهاجرين والموظفين على حٍد 

سواء.2 وينبغي أن تشمل أي سياسات تتخذها الدول للتخفيف من التأثير االجتماعي واإلنساني لانكماش االقتصادي 
الناجم عن الجائحة على العمال والفئات المستضعفة والمهمشة، المهاجرين أيًضا. 

يلزم بشكل عاجل وضع خطط طوارئ شاملة تتبع اإلرشادات المتعلقة بالصحة العامة في المخيمات والمستوطنات 
الرسمية وغير الرسمية والمواقع الجماعية فضًل عن مرافق احتجاز المهاجرين. وينبغي أن تكون أي تدابير متعلقة 

باإلغاق أو الحجر الصحي أو العزل والتي يمكن تبريرها في هذه الظروف مصحوبة بتدابير مائمة للوقاية من 
العدوى وأن تتسم بالجاهزية الطبية واالستجابة المناسبة. وهذه التدابير مهمة للغاية لتجنب تعريض األشخاص غير 
المصابين لمخالطة غيرهم من المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس. وسيؤدي ذلك، في نهاية المطاف، إلى 

الحد من اإلصابة بأمراض يمكن الوقاية منها وتخفيض معدل الوفيات بين المهاجرين والموظفين والمجتمع ككل.

•

•

•

يرتفع خطر اإلصابة بالعدوى في أماكن االحتجاز. ويجب على السلطات اتخاذ جميع التدابير الممكنة، مثلما اتخذت 
بعض السلطات القضائية بالفعل، للحد من عدد األشخاص الخاضعين ألوامر احتجاز جديدة، تتعلق بالهجرة، والنظر 

في اإلفراج عن محتجزين من مرافق احتجاز المهاجرين و/أو النظر في إغاق مرافق احتجاز المهاجرين التي ال 

•

 تتسم حماية الموظفين، وال سيما العاملين في مجال الرعاية الصحية، في الواقع بأهمية حاسمة لاستجابة لكوفيد-19. انظر: منظمة الصحة العالمية، 

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

تم االطاع على جميع المواقع االلكترونية في 27 أيار/ مايو 2020

2
Rational use of personal protective equipment )PPE( for coronavirus disease )COVID-19(19،     آذار/مارس 2020:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
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تنفذ تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها أو ال تؤّمن الرعاية للمرضى.3 ويجب أن يحصل أي شخص يتم تحويله 
أو اإلفراج عنه من االحتجاز على المأوى والرعاية الصحية، وغير ذلك من الخدمات األساسية.

من المهم في جميع هذه الحاالت، وعند تنفيذ بدائل الحتجاز المهاجرين، عدم الخلط بين القيود المفروضة ألسباب 
تتعلق بالصحة العامة والقيود المرتبطة بالهجرة.

يجب على السلطات تجنب إنشاء مخيمات جديدة في الحاالت التي يكون فيها من المستحيل تطبيق تدابير مائمة 
للوقاية من كوفيد-19. 4 ويجب على السلطات، في المخيمات المكتظة أو في الظروف المعيشية غير المستقرة، 

التفكير في تخفيف اكتظاظ المخيمات، إما عن طريق إجاء األشخاص المستضعفين والمشتبه في إصابتهم 
بكوفيد-19، واعتبار ذلك أولوية، أو عن طريق إخاء مخيمات ومستوطنات بأكملها. وينبغي توخي الدقة عند 

التخطيط إلغاق المخيمات باعتباره تدبيًرا طارًئا لمعالجة مشكلة االكتظاظ، ويجب أن يتماشى ذلك مع إرشادات 
الصحة العامة.

ملحظــة مهمــة: ال ينبغــي أن ُتفســر أي مــن التوصيــات المذكــورة أعــاه علــى أنهــا تشــجع عمليــات الترحيــل أو 
لــة. إجــراءات الترحيــل المعجَّ

•

•

 لاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل عــن سياســة اللجنــة الدوليــة بشــأن احتجــاز المهاجريــن، بمــا فــي ذلــك احتجــاز األطفــال ألســباب تتعلــق بالهجــرة، انظــر 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، ورقــة عــن السياســة العامــة للجنــة الدوليــة فــي مجــال احتجــاز المهاجريــن، نيســان/أبريل 2016:

وتعليق اللجنة الدولية الثاني على االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية: التركيز على احتجاز المهاجرين، 25 تشرين األول/أكتوبر 2017:
https://www.icrc.org/ar/document/icrc-policy-immigration-detention,

3

https://www.icrc.org/ar/document/icrc-comment-global-compact-safe-orderly-and-regular-migration.

الحفــاظ علــى إمكانيــة التمــاس اللجــوء5 واالســتثناءات اإلنســانية مــن قيــود الســفر ألســباب 
إنســانية

يحــق للــدول اتخــاذ تدابيــر مــن أجــل التحقــق مــن المخاطــر الصحيــة العامــة وإدارة هــذه المخاطــر، بمــا فــي ذلــك المخاطــر 
ــة المرتبطــة بوصــول غيــر مواطنيهــا إلــى حدودهــا. ويجــب أن تتوافــق القيــود المفروضــة علــى التنقــل وتدابيــر  المحتمل
الطــوارئ علــى الحــدود مــع القانــون الدولــي. ويجــب أال تكــون تمييزيــة وأن تكــون ضروريــة ومتناســبة ومعقولــة لتحقيــق 

الهــدف المتمثــل فــي حمايــة الصحــة العامــة. 

وعندمــا ال تتوفــر الحمايــة داخــل بلــد معيــن، قــد يلجــأ األشــخاص إلــى التنقــل عبــر الحــدود الدوليــة لتجنــب التعــرض النتهاك 
حقوقهــم األساســية، ال ســيما فــي حــاالت النــزاع المســلح أو حــاالت العنــف األخــرى. لذلــك ينبغــي الحفــاظ علــى الســبل 
القانونيــة التــي تســمح لطالبــي اللجــوء بالحصــول علــى الحمايــة الدوليــة. ويتعــارض الرفــض المنهجــي لجميــع األجانــب 
الموجوديــن علــى الحــدود، بطريقــة تحــول دون قبــول األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى مســاعدة دوليــة، دون وجــود تدابيــر 
لحمايتهــم مــن اإلعــادة القســرية، مــع التزامــات الــدول بموجــب القانــون الدولــي لّاجئيــن والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. 
ــم دون  ــع لدخــول اإلقلي ــإن أي من ــة لانتقــاص، ف ــر قابل ــة وغي ــا مطلق ــدأ عــدم اإلعــادة القســرية يحمــي حقوًق ولمــا كان مب
ضمانــات ال يمكــن تبريــره علــى أســاس المخاطــر الصحيــة. وفــي حالــة معرفــة وجــود خطــر مــن هــذا القبيــل علــى فــرد 
أو مجموعــة مــن األفــراد، ينبغــي تطبيــق تدابيــر أخــرى، مثــل إجــراء اختبــارات و/أو الحجــر الصحــي. مــا يتيــح الســلطات 

الحــد مــن المخاطــر الصحيــة علــى الســكان المضيفيــن مــع احتــرام التزاماتهــا الدوليــة.

وينبغــي الحفــاظ علــى االســتثناءات اإلنســانية مــن قيــود الســفر، علــى ســبيل المثــال، للســماح بحصــول األشــخاص علــى 
ــّم شــمل أســرة إذا كان أحــد أفــراد األســرة يعتمــد بشــكل كبيــر  الرعايــة الطبيــة الحرجــة أو الازمــة إلنقــاذ األرواح، أو ل
علــى الرعايــة مــن أقاربــه ويحتــاج إلــى مســاعدتهم للقيــام باألنشــطة اليوميــة. ويجــب اســتئناف إجــراءات إعــادة التوطيــن 

فــي الحــاالت التــي توجــد فيهــا حاجــة ماســة أو حاجــة منقــذة للحيــاة.

يمكن العثور على توصيات محددة بشأن إدارة المخيمات في سياق جائحة كوفيد-19في المرجع التالي: 4

UNHCR, Key Legal Considerations on access to territory for persons in need of international protection in the 
context of the COVID-19 response, 16 March 2020,: https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html.

5

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

IASC, Interim Guidance on Scaling-up COVID-19 Outbreak in Readiness and Response Operations in Camps and 
Camp-like Settings, 17 March 2020: 

https://www.icrc.org/ar/document/icrc-policy-immigration-detention
https://www.icrc.org/ar/document/icrc-comment-global-compact-safe-orderly-and-regular-migration
https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html
https://interagencystandingcommittee.org/camp-coordination-and-management/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp-settings
https://interagencystandingcommittee.org/camp-coordination-and-management/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp-settings
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كفالة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحمايتهم من الوصم والعنف 
ينبغــي أن يتمثــل االعتبــار األساســي، فــي جميــع الظــروف، فــي معاملــة المهاجريــن معاملــة إنســانية، واحتــرام حقوقهــم 
بموجــب القانــون الدولــي وعــدم تعريضهــم لمخاطــر صحيــة مباشــرة غيــر ضروريــة أو يمكــن التنبــؤ بهــا، مــع التخفيــف 
مــن المخاطــر علــى الصحــة العامــة. وفــي ســياق التدابيــر االســتثنائية وتدابيــر إدارة الحــدود الطارئــة الراميــة إلــى منــع 
ــاذ القانــون، ال يجــوز اســتخدام القــوة إال كمــاذ أخيــر  ــة أخــرى مــن حــاالت إنف ــك فــي أي حال ــد-19، وكذل انتشــار كوفي
ويجــب احتــرام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والمعاييــر المنطبقــة. وتماشــًيا مــع القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، يجــب 

أن يتفــق أي اســتخدام للقــوة مــع مبــادئ ومقتضيــات المشــروعية والضــرورة والتناســب واالحتيــاط والمســاءلة.6

عــاوة علــى ذلــك، فــي ظــل تفشــي التمييــز، يتعــرض المهاجــرون لخطــر إلقــاء اللــوم عليهــم إزاء انتشــار جائحــة 
كوفيــد-19، مــا يــؤدي إلــى تفاقــم خطــر تعرضهــم للعنــف مــن المجتمعــات المحليــة وجماعــات كراهيــة األجانــب. وفــي 
الحــاالت التــي ُتكتشــف فيهــا أخطــار مــن هــذا القبيــل، يقــع علــى عاتــق الســلطات، بمــا فيهــا وكاالت إنفــاذ القانــون، التــزام 
بحمايــة المهاجريــن مــن االعتــداء. وتتحمــل الســلطات أيًضــا مســؤولية خاصــة فــي االمتنــاع عــن تغذيــة الخطابــات الســلبية 

ضــد المهاجريــن والتصــدي لمثــل هــذه الخطابــات. 

حفظ وحدة األسرة والحيلولة دون دخول المهاجرين في عداد المفقودين 
يجــب علــى الــدول اتخــاذ جميــع التدابيــر المســتطاعة للحيلولــة دون تشــتت شــمل أفــراد األســرة والحــد مــن مخاطــر فقــدان 
ــق  ــد تطبي ــي، وعن ــات اإلجــاء الطب ــى الحــدود وعملي ــور عل ــاء إدارة العب ــي أثن ــك ف ــي ذل ــا ف ــم، بم ــن أو وفاته المهاجري
الحجــر الصحــي أو أي تدابيــر أخــرى اســتجابًة لتفشــي كوفيــد-19. 7 وإذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى فصــل أحــد أفــراد األســرة 
ألســباب صحيــة، فيجــب علــى الســلطات أن تكفــل إجــراء ذلــك بشــكل صحيــح وصــارم وفقــط للفتــرة الزمنيــة الضروريــة، 
مــع الحفــاظ علــى قــدرة أفــراد األســرة علــى التواصــل فيمــا بينهــم. وينبغــي اتخــاذ تدابيــر للمســاعدة فــي لــّم شــمل أفــراد 
ــك  ــا كان ذل ــي الخــارج، كلم ــاد أو ف ــي الب ــوا ف ــاة أحــد ذويهــم، ســواء كان ــة وف ــي حال ــة ف ــراد العائل ــاغ أف ــة أو إلب العائل
ــا. ومــن هــذه التدابيــر تســجيل األشــخاص الذيــن جــرى إدخالهــم فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة أو الحجــر الصحــي  ممكًن

علــى نحــٍو منتظــم.

تأييد التعاون والتضامن وتقاسم المسؤولية على الصعيد الدولي 
فــي ســياق العولمــة واالعتمــاد المتبــادل الوثيــق بيــن البلــدان التــي تواجــه الموضــوع المعقــد المتمثــل فــي إدارة حــركات 
ــة تدابيــر  ــدول، فهــو شــرط أساســي مســبق لفعالي ــد-19، يجــب أن يســود التعــاون بيــن ال ــاء جائحــة كوفي الهجــرة فــي أثن
االســتجابة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة. وعندمــا يكــون مــن المرجــح أن ُتثَقــل قــدرات بلــد مــا باألعبــاء، يجــب أن يشــكل 
تخفيــف اكتظــاظ المخيمــات أو إخاؤهــا جــزًءا مــن آليــة أوســع نطاًقــا لتقاســم المســؤوليات علــى الصعيــد اإلقليمــي والدولــي.

وفــي الحــاالت التــي يعلــق فيهــا المهاجــرون فــي نقــاط العبــور فــي المناطــق الحدوديــة، ينبغــي أيًضــا أن يســود التنســيق 
بيــن الســلطات علــى جانبــي الحــدود. ويجــب أن يأخــذ هــذا التنســيق فــي االعتبــار خيــارات اإلقامــة ذات الصلــة، والقــدرات 
المتعلقــة بإجــراء الفحــص واالختبــارات، وخيــارات الحجــر الصحــي عنــد االقتضــاء، وخدمــات الرعايــة الصحيــة المتاحــة 
وتوافــر النقــل اآلمــن. وبالنظــر إلــى أن بلــدان العــودة هــي فــي أغلــب األحــوال بلــدان ذات نظــم رعايــة صحيــة ضعيفــة، 

ينبغي تعليق عمليات اإلعادة القسرية والعودة التي ال تتسم بطابع طوعي بحت، بهدف منع انتشار الفيروس.8 

الرصد المنتظم ألثر تدابير التصدي لجائحة كوفيد-19 على المهاجرين
يجــب رصــد تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى المهاجريــن – بغــض النظــر عــن وضعهــم القانونــي – واالســتجابات التــي 
ــب  ــات حس ــرارات أو سياس ــف أي ق ــك بتكيي ــمح ذل ــب أن يس ــب. ويج ــن كث ــة وع ــورة منتظم ــلطات، بص ــا الس تعتمده
الضــرورة، بهــدف زيــادة فعاليتهــا وضمــان امتثالهــا للقانــون الدولــي لّاجئيــن والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، مــع تقليــل 

ــن. ــى المهاجري ــر إنســاني ســلبي عل أي أث

 هــذا يشــمل عمليــات “ العــودة المســتحثة” و “اإلبعــاد البّنــاء أو المقّنــع” والعــودة المدعومــة، التــي ليــس لهــا طبيعــة طوعيــة بحتــة و/ أو تتبــع قــراًرا باإلبعــاد. 
ويشــار هنــا إلــى التدابيــر التــي تقــوم الــدول بموجبهــا بـــ “الحــث” أو “الحفــز” علــى العــودة مــن خــال تهيئــة ظــروف تــؤدي إلــى، أو ُيــراد مــن خالهــا، تــرك 
المهاجــر بــدون بديــل حقيقــي ســوى العــودة، )علــى ســبيل المثــال، ظــروف معيشــية مزريــة، أو احتجــاز ألجــل غيــر مســمى، أو انعــدام األمــان فــي الدولــة 
المضيفــة(. وعندمــا تعجــز دولــة عــن إعــادة مهاجــر وفًقــا لمبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية مــن خــال تدابيــر مباشــرة )مــن قبيــل إصــدار أمــر بالمغــادرة(، فــا 

ينبغــي لهــا اتخــاذ تدابيــر غيــر مباشــرة أو مقّنعــة لهــا نفــس التأثيــر.

اللجنة الدولية، تعليق اللجنة الدولية على االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، 27 آذار/مارس 2017: 

 اللجنة الدولية، المهاجرون المفقودون وأسرهم: توصيات اللجنة الدولية للصليب األحمر لواضعي السياسات، آب/أغسطس 2017:

https://www.icrc.org/ar/document/icrc-comment-global-compact-safe-orderly-and-regular-migrationorg/ar/docum

ent/icrc-policy-immigration-detention.

6

7

8

https://www.icrc.org/ar/publication/missing-migrants-and-their-families-icrcs-recommendations-policy-makers.

https://www.icrc.org/ar/document/icrc-comment-global-compact-safe-orderly-and-regular-migration
https://www.icrc.org/ar/document/icrc-comment-global-compact-safe-orderly-and-regular-migration
https://www.icrc.org/ar/publication/missing-migrants-and-their-families-icrcs-recommendations-policy-makers
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الخلصة
تعمــل اللجنــة الدوليــة بشــكل نشــط للتصــدي لجائحــة كوفيــد-19، جنًبــا إلــى جنــب مــع المتطوعيــن والموظفيــن فــي جميــع 
أنحــاء الحركــة. ومــن خــال انتشــارنا الميدانــي علــى طــول طــرق الهجــرة، فإننــا نقــدم المســاعدة الطبيــة وخدمــات الطــب 
ــة فــي األماكــن المعرضــة  ــة الصحي ــاه والنظاف الشــرعي، وندعــم ســلطات االحتجــاز، ونســاهم فــي تحســين إمــدادات المي
للخطــر والحرجــة بشــكل خــاص، مثــل المستشــفيات ومرافــق االحتجــاز. ونعمــل أيًضــا علــى زيــادة الوعــي بتدابيــر الوقايــة 
مــن العــدوى بيــن مجتمعــات المهاجريــن والدعــوة إلدمــاج المهاجريــن فــي اســتجابات الســلطات للتصــدي للجائحــة، فضــًا 

عــن تيســير التواصــل بيــن أفــراد األســر التــي تشــتت شــملها.

تــدرك اللجنــة الدوليــة التحديــات الهائلــة التــي تواجههــا الســلطات والضغــوط علــى خدماتهــا العامــة فــي ســعيها لاســتجابة 
ــا إلــى جنــب مــع شــركائنا فــي الحركــة، لدعــم الســلطات فــي تنفيــذ هــذه  لجائحــة كوفيــد-19. ونحــن علــى اســتعداد، جنًب

التوصيــات وتكييفهــا مــع التحديــات المحــددة التــي تواجههــا فــي ســياق االســتجابة للجائحــة.

ــات جنيــف لعــام 1949  ــة، وال ســيما اتفاقي ــى المعاهــدات الدولي ــة ومهمتهــا اإلنســانية إل ــة الدولي ــة اللجن تســتند والي
ــي(.9 ــي للصليــب األحمــر والهــال األحمــر )المؤتمــر الدول والنظــام األساســي للحركــة وقــرارات المؤتمــر الدول

ويسترشــد عمــل اللجنــة الدوليــة مــع المهاجريــن، علــى وجــه الخصــوص، بالقــرار 3 الصــادر عــن المؤتمــر الدولــي 
ــاة  ــتجابة لمعان ــى االس ــا عل ــل مًع ــى العم ــة عل ــدول والحرك ــرار ال ــذا الق ــجع ه ــن )2011(.10 يش ــادي والثاثي الح
ــع النظــام األساســي  ــة، تمشــًيا م ــات الوطني ــن الجمعي ــدول “أن تمك ــى ال ــب إل ــم، ويطل ــة احتياجاته ــن وتلبي المهاجري
ــادئ األساســية، مــن التمتــع بإمكانيــة الوصــول الفعلــي واآلمــن إلــى جميــع المهاجريــن دون  للحركــة وال ســيما المب

ــز وبغــض النظــر عــن وضعهــم القانونــي”. تميي

 وتعمــل اللجنــة الدوليــة مــع الجمعيــات الوطنيــة ومــع االتحــاد الدولــي للصليــب األحمــر والهــال األحمــر لضمــان 
حصــول المهاجريــن علــى مــا يحتاجونــه مــن حمايــة ومســاعدة. وتضطلــع اللجنــة الدوليــة بــدور بــارز فــي أعمــال 
الحمايــة التــي تقــوم بهــا الحركــة، وال ســيما مــن خــال زيــارة المهاجريــن المحتجزيــن، والدخــول فــي حــوار بشــأن 
التبعــات اإلنســانية وأثــر سياســاتها المتعلقــة بالهجــرة علــى حقــوق المهاجريــن، وإعــادة الروابــط العائليــة، وتوضيــح 
مصيــر المفقوديــن وأماكــن وجودهــم ودعــم عائاتهــم، وكفالــة التعامــل الائــق والكريــم مــع رفــات الموتــى وغيرهــا 

مــن خدمــات الطــب الشــرعي.

ــر  ــن األكث ــات المهاجري ــتجابة الحتياج ــى االس ــز عل ــل ترك ــا. ب ــجيع عليه ــرة أو التش ــع الهج ــة لمن ــعى الحرك ال تس
اســتضعاًفا علــى طــول رحلتهــم، مــن لحظــة مغادرتهــم لبلدهــم األصلــي إلــى وقــت وصولهــم إلــى بلــد المقصــد. ومــا 
يميــز الحركــة عــن ســائر الجهــات العاملــة فــي المجــال اإلنســاني هــو قربهــا مــن المهاجريــن المســتضعفين مــن خــال 
شــبكتها مــن المســتجيبين علــى طــول طــرق الهجــرة ونهجهــا المتميــز الــذي يراعــى حــاالت الضعــف ويركــز علــى 
تلبيــة احتياجــات المهاجريــن بغــض النظــر عــن أســباب فرارهــم وأماكــن وجودهــم. عــاوة علــى ذلــك، تســعى الحركــة 
إلــى ضمــان حصــول جميــع األفــراد علــى الحمايــة التــي يكفلهــا لهــم القانــون الدولــي والمحلــي، بمــا فــي ذلــك الحمايــة 

الخاصــة الممنوحــة لفئــات معينــة مثــل الاجئيــن وطالبــي اللجــوء واألشــخاص عديمــي الجنســية.

 المؤتمــر الدولــي هــو الهيئــة التداوليــة العليــا للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر. وهــو يضــم جميــع مكونــات الحركــة والــدول األطــراف 
فــي اتفاقيــات جنيــف. ويلتقــي مــرة كل أربــع ســنوات. 

 المؤتمــر الدولــي الحــادي والثاثــون، القــرار 3 “الهجــرة: ضمــان الوصــول إلــى المهاجريــن، والكرامــة، واحتــرام التنــوع، واإلدمــاج االجتماعــي”، 28 
ــر 2011: تشــرين الثاني/نوفمب
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https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-3-2011.html.
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تســاعد اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة وأعمــال العنــف األخــرى فــي جميــع أنحــاء 
ــك بالتعــاون مــع  ــاً مــا تفعــل ذل ــة أرواحهــم وكرامتهــم وتخفيــف معاناتهــم، وغالب ــة كل مــا فــي وســعها لحماي ــم، باذل العال
شــركائها فــي الصليــب األحمــر والهــال األحمــر. وتســعى المنظمــة أيضــاً للحيلولــة دون تعــرض النــاس للمشــقة، بنشــر 

القانــون اإلنســاني وتعزيــزه، وبمناصــرة المبــادئ اإلنســانية العالميــة.
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