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 : توجيهاتنيمهاجرالمتعلقة بالنسان اإلحقوق و 19-كوفيد
 

 لمحة عامة

عاني التي تعلى األشخاص والمجتمعات المحلية تأثيراً كبيراً  19-عن مرض كوفيد تؤثر أزمة الصحة العامة الحالية الناجمة
يكون المهاجرون عرضة بشكل خاص للوصم والتمييز ويمكن يمكن أن ومهمشة. وفي جميع أنحاء العالم،  هشة اً أوضاع صالً أ
ستجابة لى الحقوق، بما في ذلك في سياق الصحة العامة واإلإمكانية الحصول ع والممارسات من في القانون والسياسات ستبعادهمإ

  . 19-لتحقيق التعافي من جائحة كوفيد
 عتبار كجزء ال يتجزأ من يجب أن يؤخذ الجميع، بمن فيهم جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، في اإل

ستجابة لهذه األزمة هو إشراك المهاجرين في اإلإن . 19-لتحقيق التعافي من جائحة كوفيدولصحة العامة لاستجابة  ةأي
 األجانب وتعريض صحة المجتمع  ككل للخطر.  معاداةلتجنب تأجيج بل وحماية حقوق المهاجرين، لالسبيل الفعال الوحيد 

 أكثر  لخطر التأثر باألزمةوالذين هم عرضة ، الوضعيات الهشةفي  محددة لدعم المهاجرين ينبغي للدول أن تتخذ تدابير
 .من غيرهم

 

 لع والخدمات الصحية والس الرعاية مرافق الوصول إلى

الصحية، بما في ذلك الحواجز اللغوية والثقافية، والتكلفة، ونقص  على الرعاية كثيراً ما يواجه المهاجرون عقبات في الحصول
للمواقف والسلوكيات المعادية لألجانب. كما يواجه العديد من المهاجرين عقبات تحول دون الوخيمة العواقب و المعلومات،

هم كمهاجرين ذلك بسبب وضع بما في اإلدارية والممارسات، واللوائح ،الحصول على الرعاية الصحية نتيجة للقانون والسياسات
نوني غير قادرين أو غير راغبين في الحصول على الرعاية . وقد يكون المهاجرون الذين هم في وضع غير قاغير نظاميين

 وضعهم جراءحتجاز والترحيل والعقوبات الصحية أو تقديم معلومات عن حالتهم الصحية عندما يخشون أو يواجهون خطر اإل
 .القانوني كمهاجرين

  القانوني  أو وضعهم مجنسيته الخاضعين لواليتها، بغض النظر عن جميع األشخاص في إقليم دولة ما أويتساوى
للجميع دون تمييز،  تزام بضمان الحق في الصحةإللة. وعلى الدول ايالصحالحصول على الرعاية حق في كمهاجرين، 

ً  الموارد أساساً وال يعد شح في ذلك على أساس الجنسية ووضع الهجرة.  بما من  المهاجرين حتياجاتلتعامل مع إل كافيا
 مختلف.  الصحية بشكل الرعاية ناحية 

 تصال، لضمان وصول المهاجرين في الوقت اإل ينبغي اتخاذ تدابير تشريعية وسياسية وإدارية وعملية، بما في ذلك تدابير
، في جميع مراحل الصحية السلع والخدماتحصولهم على والرعاية الصحية  إلى مرافقعلى نحو فّعال المناسب و

إنفاذ ب اإلجراءات المتعلقة لفصل"وسائل وقائية" تشمل هذه التدابير  الهجرة، بغض النظر عن وضع الهجرة. وينبغي أن
ه لن تتم والحمالت اإلعالمية العامة أنتواصل توضح رسائل ال ن توفير الخدمات الصحية. وينبغي أنعقوانين الهجرة 

للحصول على خدمات  همإنفاذ قوانين الهجرة عند سعي في إطارغير نظامية أوضاع  المهاجرين فيمعاقبة أو إستهداف 
 الرعاية الصحية.

 وكذلك التدابير والعالج منه 19-لمرض كوفيدلوقاية والتشخيص المبكر ا المتعلقة بطرق معلوماتينبغي أن تكون ال ،
 يمكنهم الوصول إليها.بالصيغ التي للمهاجرين بلغة يفهمونها و متاحة نتشاره،إل لتصديالمتخذة ل

 لمهاجرين والجهات الفاعلة التي لديها إمكانية وذلك بالمشاركة الفعالة لى نشر المعلومات ينبغي أن تهدف جهود التوعية إل
 طول طرق الهجرة.   بما في ذلك على الوصول إلى المهاجرين،
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 المهاجرون الذين يعيشون في مخيمات أو في ظروف غير آمنة

لى المياه والصرف الصحي إ وصولإمكانية الالمهاجرين الذين يسافرون أو يعيشون في ظروف غير مالئمة وغير آمنة، دون إن 
مخيمات  في تجمعات سكنية عشوائية أو مالجئ مكتظة أوفي والنظافة الصحية، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في حالة تشرد أو 

 كثر عرضة لخطر هذا الوباء. األاكن غير مستقرة أو غير مالئمة، هم فقيرة أو الذين يعيشون في مس أو أحياء
  مالجئ أو في تخاذها لحماية صحة المهاجرين الذين يعيشون في حالة تشرد أو إتشمل اإلجراءات المحددة التي ينبغي

 ي:أتالمخيمات أو األحياء الفقيرة أو المساكن غير الالئقة ما يفي أو تجمعات سكنية عشوائية 
o  ي المالجئ والمخيمات؛فختبارات والعالج الوقاية واإلتوفير أساليب 
o نتقال الوقائي من المخيمات المكتظة إلى السكن اآلمن؛اإل 
o توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المالجئ والمخيمات والمناطق العامة؛ 
o وضعهمراقيل من حيث دون عبالمشردين وفي وضع العبور  ممن هم مواصلة وزيادة إمكانية وصول المهاجرين 

 كمهاجرين؛ و القانوني
o ستقبال.تعليق عمليات اإلخالء من المنازل والمالجئ وتمديد اإلقامة في المالجئ ومراكز اإل 

  ،ينبغي أن يكون توفير جميع الخدمات األساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الحقوق
 عن إنفاذ قوانين الهجرة. منفصالً 

 

 الحق في العمل الالئق والحماية االجتماعية

غير الرسمي. ويواصل العاملين في القطاع والعاملين المؤقتين و من ذوي األجور المنخفضةهم وأسرهم  المهاجرين العديد منإن 
قد يكونون أكثر عرضة لخطر اإلصابة. ، ونتيجة لذلك الجائحةالخدمات األساسية لألشخاص أثناء  توفير العديد منهم ضمان

حتواء، مثل إغالق تدابير اإلجراء قتصادية إمصاعب يواجهون تأشيرة العمل، و أو آخرون لخطر فقدان وظائفهمويتعرض 
أصحاب جتماعي والعزل في منازل اإل التباعدبتدابير  ين أكثر من غيرهمالمهاجرالعمال المحليون من تأثر ي. وقد األعمال التجارية

 .من أية جهة مساعدةوجود أي للتمييز وحتى لإلساءة دون  يعرضهممما قد  العمل،
 القانوني للعمال المهاجرين وأسرهم، بغض النظر عن وضعهم ومتوفرة جتماعية متاحةتكون تدابير الحماية اإل ينبغي أن 

تقليص بالبطالة أو  ثر من غيرهمأك محفوفة بالمخاطر ويتأثرون همظروف عمل تكونكمهاجرين، حيث من المرجح أن 
 .العمالة جراء الجائحة

 

 الحق في التعليم

ضطرت المدارس أو المنظمات التي تقدم برامج اقد يواجه األطفال المهاجرون عقبات إضافية في الحصول على التعليم حيث 
على الوسائل من الحصول األطفال المهاجرون تمكن فيها تعليمية خاصة إلى إغالق أبوابها. وقد يشمل ذلك الحاالت التي ال ي
 التكنولوجية أو غيرها من هياكل الدعم لمواصلة تعليمهم من المنزل.

  ،الشراكات والطرق المبتكرة  وبحثينبغي للدول أن تتخذ تدابير لضمان عدم تخلف األطفال المهاجرين عن الركب
 .حضوريةستئناف الدراسة الإاجرين بمجرد عد وإعادة إدماج جميع األطفال المهلتوفير التعليم عن بُ 

 

 حتجاز المهاجرينإ

كن التي ُيحرم فيها المهاجرون من حريتهم أماكن عالية األما من وغيرها الهجرة المهاجرين ومخيمات حتجازإ مراكز تعتبر
ً لبغا هذه األماكن نتشار األمراض المعدية، حيث أنالخطورة إل إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه  تكون مكتظة وتفتقرما  ا

 والصرف الصحي والنظافة.

 حتجازية القائمة ينبغي للدول أن تعطي األولوية العاجلة لإلفراج عن المهاجرين وأن تضع مجموعة من البدائل غير اإل
 .حتهموص المهاجرين والموظفين في مرافق احتجاز المهاجرين قحقوق اإلنسان من أجل حماية حقومراعاة على 

  مصلحة الطفل الفضلى، ينبغي اإلفراج فوراً عن األطفال وأسرهم.ال يخدم مطلقاً  أن إحتجاز المهاجرينبما 
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  الغذاء وما يكفي من  المالئم السكنمن على  حتجاز المهاجرينإينبغي للدول أن تكفل حصول المفرج عنهم من مراكز
 والخدمات األساسية.  

 
   

 الحدود إدارة

 .19مرض كوفيدنتشار إحتواء  الرقابة على الحدود في محاولة إل كثيرة في جميع أنحاء العالم بإغالق الحدود أو تشديدتقوم بلدان 
 

 تكفل الضوابط والتدابير الحدودية المشددة المنفذة على الحدود الدولية، بما في ذلك الفحص والحجر الصحي  يجب أن
إلزامي أو ألجل غير مسمى.  حتجازإالكرامة، وينبغي أال تنطوي على  حفظ عند نقاط الدخول، عدم التمييز والسرية و

 أولويات الصحة العامة.مع التأكد من إتساقها وواإلنقاذ  عمليات البحثستمرار بوينبغي اإل
  اإلنسان ستمرار الوصول إلى التقييم الفردي والحماية الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق إتخاذ تدابير لضمان إينبغي

الالجئين. وينبغي أن تمتثل إجراءات الهجرة واللجوء لضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة وأن تتجنب وضع قانون و
تنظيم وضعهم وينبغي للدول أن تنظر في  .هم القانوني كمهاجرينوضعتجريدهم من المهاجرين في أوضاع هشة، مثل 

، كوسيلة لتيسير حصول المهاجرين الجائحةيدها في الوقت المناسب أثناء تسوية تصاريح اإلقامة والعمل وتمدالقانوني و
 على الحقوق وحماية الصحة العامة. 

 القسرية  إنفاذ عمليات اإلعادة. وال يمكن جائحةدة القسرية أثناء العاينبغي للدول أن تنظر في التعليق المؤقت لعمليات اإل
الطرد الجماعي، فضالً عن الضمانات اإلجرائية، بما في ذلك اإلجراءات  حظرو عدم اإلعادة القسريةمتثلت لمبدأ إإال إذا 

دة. وفي جميع اعالوصول إلى المحامين والمترجمين، والحق في الطعن في قرار اإلتوفير إمكانية القانونية الواجبة، و
 الصحة العامة.ستراتيجيات إلضمان توافقها مع  اإلعادةالحاالت، ينبغي تعديل جميع مراحل إجراءات 

 في ، ن من بلدان ترتفع فيها معدالت اإلصابةيالسيما أولئك العائدهم األصلية، يجب إدراج المهاجرين العائدين إلى بلدان
في المجالين الخاص  واإلقصاءدون تمييز، وينبغي حمايتهم من الوصم تعافي ستجابة والستراتيجيات الوطنية لإلاإل

 والعام.
 
 جانبمعاداة األ

األقليات المرتبطة بالهجرة عرضة بشكل المهاجرون وكون ييمكن أن  ،ةالحاليجائحة االت الخوف وعدم اليقين، مثل الفي ح
 .كبش فداءتساهم في وصمهم وتحولهم إلى خاص للمواقف والسلوكيات التي 

  األجانب والتمييز معاداة في  19-لجائحة كوفيد تصديأال يسهم الخطاب العام  وال تضمنينبغي لسلطات الدولة أن
والتحريض على  األجانب ومعادةوحوادث العنصرية  الوصممنع تتوخى  تخاذ تدابيرإالعنصري، بما في ذلك عن طريق 

 ومحاسبة المسؤولين عنها.  تهاومعالج هذه الحاالت ورصد والعنف التمييز والكراهية
 كون هناك أن ياألهمية بمكان حتواء الفيروس، من إلمبذولة لجهود اله إذا قدّر النجاح لينبغي للدول أن تظل مدركة أن

ى طول طرق الهجرة وممراتها. لداخل البلدان وعبر الحدود، وعوبين الجيران واألسر، والمجتمع الدولي، تضامن بين 
 .أن نتخذ من التمييز سبيالً لمكافحته ال يميز، وال ينبغي لنا 19-فمرض كوفيد


