مذكرة بشأن محاية املهاجرين يف مواجهة جائحة كوفيد19-
مع اتساع رقعة انتشار جائحة كوفيد ،19-تواجه الدول حتدايت استثنائية يف جمال الصحة العامة ،ترغمها على اعتماد تدابري
صارمة بشكل متزايد .ويف ظل هذه الظروف ،تؤدي إدارة حركات اهلجرة إىل إضافة مستوى آخر من التعقيد إىل العملية الرامية
إىل كفالة أال يتضرر املهاجرون 1على حنو غري متناسب ابجلائحة نفسها وابلتدابري املختلفة اليت تعتمدها الدول بشكل مشروع
للتصدي هلا .وتقوم حكومات عديدة ابلفعل بتصميم حلول مبتكرة وقائمة على أساس التضامن لكفالة إدماج املهاجرين ،بغض
النظر عن وضعهم القانوين ،يف تدابري االستجابة وتقيدها ابلتزاماهتا الدولية يف هذه األوقات االستثنائية.
هتدف هذه الوثيقة إىل مساعدة الدول يف تصميم تدابري فعالة للتصدي لكوفيد 19-تراعي أوجه االستضعاف احملددة
واحتياجات احلماية لدى املهاجرين ،مبا يف ذلك الالجئون وغريهم ممن حيتاجون إىل محاية دولية ،ومساعدهتا على التوفيق بني
ضرورة محاية الصحة العامة وكفالة احرتام حقوق األفراد.

تصميم تدابري استجابة شاملة للمهاجرين تعود ابلنفع على اجملتمع أبسره
أمرا ضرورًاي فحسب للحد من
إن إدماج املهاجرين ،بغض النظر عن وضعهم القانوين ،يف تدابري التصدي لكوفيد 19-ليس ً

أيضا يف صميم إدارة الصحة العامة .ومن مث ،ينبغي مراعاة حالة االستضعاف
أثر اجلائحة على املهاجرين أنفسهم بل يدخل ً

اخلاصة اليت يعاين منها املهاجرون يف أي خطة وطنية هتدف إىل التصدي لكوفيد .19-ويلزم وضع اسرتاتيجية حمددة للتوعية
من أجل ضمان اطالعهم على املعلومات وإدماجهم يف تدابري الوقاية وتكافؤ فرص استفادهتم من خدمات التحليل والرعاية
الصحية .وجيب التصدي على وجه االستعجال للحواجز القائمة اليت تعرقل إدماج املهاجرين يف تدابري التصدي لكوفيد-
 .19وعلى وجه اخلصوص ،ينبغي إلغاء االشرتاطات اليت تقتضي قيام مقدمي اخلدمات الصحية وغريها من اخلدمات األساسية
واجلهات الفاعلة اإلنسانية ابإلبالغ عن املهاجرين غري القانونيني إىل سلطات إنفاذ القانون أو اهلجرة ،حيث قد تؤدي إىل
احليلولة دون قدرة املهاجرين على التماس املساعدة سواء من أجل إجياد بيئة مواتية بقدر أكرب لتنفيذ تدابري وقائية و/أو الدخول
يف احلجر الصحي الذايت أو احلصول على اخلدمات الصحية.

 1تستخدم اللجنة الدولية ،شأن ابقي مكوانت احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر ،وص ًفا واسع النطاق بشكل متعمد ملصطلح "مهاجرين" ليشمل مجيع األشخاص الذين يغادرون دايرهم أو يفرون
منها اللتماس األمان أو آفاق أفضل أو من قد يقعون يف حمنة وحيتاجون إىل محاية أو مساعدة إنسانية .وقد يكون املهاجرون من العاملني أو الطالب و/أو األجانب الذين تعتربهم السلطات العامة مهاجرين غري
أيضا من الالجئني أو ملتمسي اللجوء و/أو عدميي اجلنسية .ونسعى إىل كفالة حصول مجيع املهاجرين ،مبا يف ذلك الالجئون وملتمسو اللجوء ،على احلماية اليت يستحقون احلصول عليها
شرعيني .وقد يكونون ً
شامال يعكس ممارستنا امليدانية ويؤكد أن مجيع املهاجرين مشمولون ابحلماية مبوجب العديد من فروع القانون.
ا
هنج
ان
اعتمد
أننا
إال
،
احمللي
مبوجب القانون الدويل و
ً
ً

تكييف االستجابة حسب الظروف اخلاصة ابملهاجرين الذين يعانون من أقصى حاالت االستضعاف
يلزم توجيه اهتمام خاص إىل تكييف خطط التصدي لكوفيد 19-مع الظروف اخلاصة القائمة يف مراكز احتجاز املهاجرين
واملخيمات واملستوطنات الرمسية وغري الرمسية واملواقع اجلماعية وكذلك املهاجرين املوجودين يف نقاط العبور أو املشردين .وجيب
أيضا التصدي لألثر الذي خيلفه كوفيد 19-على املهاجرين املعوزين ومن يشغلون وظائف مؤقتة أو غري مستقرة أو من يعتمدون
ً

على أجور يومية لتدبري أمور معيشتهم.

✓ ينبغي على وجه االستعجال توفري إمكانية الوصول إىل املالجئ/املساكن الطارئة املناسبة لتنفيذ تدابري الوقاية
ومكافحة اإلصابة بكوفيد ،19-دون أي حواجز تتصل بوضع املهاجرين ،إىل األشخاص املشردين أو املوجودين يف
نقاط العبور أو الذين يتم اإلفراج عنهم من مراكز االحتجاز أو يتم إجالؤهم من املخيمات وال جيدون خيارات بديلة
لإلقامة يف اجملتمع .وينبغي أن مُتنح األولوية إىل من تؤدي ظروفهم إىل زايدة تعرضهم للمضاعفات النامجة عن كوفيد-
( 19أي كبار السن واألشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مسببة لألمراض واألطفال غري املصحوبني بذويهم
واألسر اليت تفرق أفرادها عن بعضهم البعض).
✓ ابلنسبة للمهاجرين الذين يعتمدن على اخلدمات االجتماعية واملعونة اإلنسانية للبقاء على قيد احلياة ،ينبغي كفالة
استمرار اخلدمات واملساعدة اإلنسانية ،على حنو حيمي سالمة املهاجرين واملوظفني 2على حد سواء .أما السياسات
اليت تضعها الدول للتخفيف من حدة األثر االجتماعي واإلنساين الذي خيلفه االنتكاس االقتصادي الناجم عن
كوفيد 19-على العاملني وكذلك على الفئات املستضعفة أو املهمشة ،فينبغي أن تكون شاملة للمهاجرين.
✓ يلزم بشكل عاجل وضع خطط طوارئ شاملة تتبع اإلرشادات املتعلقة ابلصحة العامة يف املواقع اجلماعية
فضال عن مرافق احتجاز املهاجرين .وينبغي أن تكون أي تدابري
واملخيمات واملستوطنات الرمسية وغري الرمسية ً
متعلقة ابإلغالق أو احلجر الصحي أو العزل واليت ميكن تربيرها يف هذه الظروف مصحوبة ابلقدر الكايف من تدابري
الوقاية واجلاهزية واالستجابة الطبية املناسبة .وهذه التدابري مهمة للغاية لتجنب اختالط األشخاص غري املصابني
ابألشخاص املصابني بكوفيد 19-ما يؤدي يف هناية املطاف إىل زايدة معدالت اإلصابة ابألمراض اليت ميكن الوقاية
منها والوفيات بني املهاجرين واملوظفني ويف اجملتمع احمللي.
 2تتسم محاية املوظفني ،وال سيما العاملني يف جمال الرعاية الصحية ،يف الواقع أبمهية حامسة لالستجابة .انظر :منظمة الصحة العامليةRational use of personal protective equipment ،
) 19 ،(PPE) for coronavirus disease (COVID-19آذار/مارس  ،2020متاح من خالل الرابط التايل:
] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdfمت االطالع عليه يف  27آذار/مارس
.[2020

• من أجل تقليل أو إهناء ظروف االحتجاز 3اليت قد تؤدي إىل زايدة خماطر انتقال اإلصابة ،وكما يتم يف عدد
من املناطق ابلفعل ،ينبغي للسلطات :أن تتخذ مجيع التدابري املستطاعة لتقليل عدد األشخاص الذين
خيضعون ألوامر احتجاز املهاجرين اجلديدة؛ وأن تنظر يف اإلفراج عن األشخاص من مراكز احتجاز
املهاجرين؛ و/أو أن تنظر يف إغالق مرافق احتجاز املهاجرين غري املالئمة للوقاية من العدوى ومكافحتها
وإدارة األشخاص الذين يصابون ابملرض 4.وأي شخص يتم حتويله أو اإلفراج عنه من مراكز االحتجاز ينبغي
أن تتاح له إمكانية احلصول حسب الضرورة على املأوى والرعاية الصحية وغريها من اخلدمات األساسية.
• ويف مجيع احلاالت املذكورة وكذلك عند تطبيق أي تدابري بديلة الحتجاز املهاجرين ،من املهم أال حيدث
خلط بني القيود املفروضة ألسباب تتعلق ابلصحة العامة والتدابري املقيدة املرتبطة ابهلجرة.
• وينبغي للسلطات أن تتجنب إنشاء خميمات جديدة يف األماكن اليت يمتوقع فيها استحالة تنفيذ تدابري الوقاية
الكافية 5.وينبغي إيالء االعتبار اجلاد ،وال سيما يف حاالت االكتظاظ أو الظروف املعيشية غري املستقرة،
لتخفيف االكتظاظ يف املواقع مع منح أولوية اإلخالء للحاالت اليت يشتبه يف إصابتها بعدوى كوفيد19-
واألفراد املستضعفني أو إخالء املخيمات واملستوطنات (سواء كانت رمسية أو غري رمسية على حد سواء)
كلها .وينبغي وضع خطط شاملة إلغالق املخيمات ابعتباره من التدابري الطارئة اليت ُتكن األشخاص من
مغادرة األماكن املكتظة مع مراعاة اإلرشادات الصحية العامة.
مالحظة مهمة :ال ينبغي أن تمفسر أي من التوصيات املذكورة أعاله على أهنا تشجع عمليات الرتحيل أو إجراءات الرتحيل

املعجلة.

احلفاظ على إمكانية التماس اللجوء 6واالستثناءات اإلنسانية من قيود السفر
 3ميكن العثور على توصيات حمددة بشأن التعامل مع كوفيد 19-يف مراكز االحتجاز يف :منظمة الصحة العامليةPreparedness, prevention and control of Covid-19 in ،
 15 ،prisons and other places of detention, Interim guidanceآذار/مارس  ،2020متاح من خالل الرابط التايلhttp://www.euro.who.int/en/health- :
topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons] and-other-places-of-detention-2020مت االطالع عليه يف  6نيسان/أبريل .[2020
 4لالطالع على املزيد من التفاصيل عن سياسة اللجنة الدولية بشأن االحتجاز ،مبا يف ذلك احتجاز األطفال ألسباب تتعلق ابهلجرة ،انظر :اللجنة الدولية ،ورقة عن السياسة العامة للجنة الدولية يف جمال احتجاز
املهاجرين ،نيسان/أبريل  ،2016متاح من خالل الرابط التايل] https://www.icrc.org/ar/document/icrc-policy-immigration-detention :مت االطالع عليه يف  4نيسان/أبريل
 ،[2020واللجنة الدولية :تعليق اللجنة الدولية للصليب األمحر الثاين على االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية -الرتكيز على احتجاز املهاجرين 25 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2017متاح
من خالل الرابط التايل] https://www.icrc.org/ar/document/icrc-comment-global-compact-safe-orderly-and-regular-migration :مت االطالع عليه
يف  25آذار/مارس .[2020
 5ميكن العثور على توصيات حمددة بشأن إدارة املخيمات ملواجهة جائحة كوفيد 19-يف املرجع التايل:
IASC Interim Guidance scaling COVID-19 Outbreak Readiness and Response Operations in Camps and Camp-like Settings
متاح من خالل الرابط التايلhttps://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and- :
] response-operations-camps-and-campمت االطالع عليه يف  25آذار/مارس .[2020
6 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,

حيق للدول اختاذ تدابري من أجل التحقق من املخاطر الصحية العامة وإدارة هذه املخاطر ،مبا يف ذلك تلك اليت ميكن أن تنشأ
فيما يتعلق بغري املواطنني الذين يصلون إىل حدودها .وجيب أن تتفق القيود املفروضة على التنقل وتدابري الطوارئ على
احلدود مع القانون الدويل .وجيب أن تكون غري ُتييزية وكذلك ضرورية ومتناسبة ومناسبة للهدف املتمثل يف محاية الصحة
العامة.
وعندما تكون احلماية غري متاحة يف البلد ،يكون النزوح عرب احلدود هو اخليار الوحيد املتاح لألشخاص لتجنب انتهاكات
أيضا اإلبقاء على السبل املتاحة مللتمسي
حقوق اإلنسان ،وال سيما يف حاالت النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى .وينبغي ً

اللجوء لالستفادة من احلماية الدولية .ويتعارض الرفض املنهجي جلميع األجانب املوجودين على احلدود بطريقة حتول دون
قبول األشخاص الذين حيتاجون إىل مساعدة دولية ،دون وجود تدابري حلمايتهم من اإلعادة القسرية ،مع التزامات الدول مبوجب

القانون الدويل لالجئني والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .وملا كان مبدأ عدم اإلعادة القسرية حيمي حقوقًا مطلقة وغري قابلة
لالنتقاص ،فإن منع دخول اإلقليم دون ضماانت ال ميكن تربيره على أساس أي خماطر صحية .ويف حالة اكتشاف أخطار
من هذا القبيل على فرد أو جمموعة من األفراد ،ميكن تنفيذ تدابري أخرى مثل إجراء التحليل و/أو احلجر الصحي ،ما ميكن
السلطات من احلد من املخاطر الصحية على السكان املضيفني مع احرتام التزاماهتا الدولية.
وينبغي اإلبقاء على االستثناءات اإلنسانية من قيود السفر ،على سبيل املثال ،من أجل إاتحة فرصة احلصول على الرعاية
معتمدا على غريه بدرجة كبرية وحيتاج إىل
الطبية املنقذة لألرواح أو العاجلة أو إعادة مل مشل األسر عندما يكون الشخص
ً
مساعدة ألداء األنشطة اليومية .وينبغي إلجراءات إعادة التوطني اليت هلا طابع منقذ لألرواح أو ابلغة األمهية أن تمستأنف دون

مزيد من التأجيل.

كفالة معاملة املهاجرين معاملة إنسانية ومحايتهم من الوصم والعنف
يف مجيع األحوال ،ينبغي أن يكون الشاغل األساسي هو معاملة املهاجرين معاملة إنسانية ،واحرتام حقوقهم مبوجب القانون
الدويل ،وعدم تعريضهم بال داع للمخاطر الصحية املباشرة واليت ميكن التنبؤ هبا ،مع ختفيف حدة األخطار الصحية العامة .ويف
سياق تنفيذ التدابري االستثنائية والتدابري الطارئة إلدارة احلدود الرامية إىل منع انتشار جائحة كوفيد 19-وكذلك يف أي حالة
أخرى من حاالت إنفاذ القانون ،ال جيوز أن تستخدم القوة إال كمالذ أخري وجيب أن حترتم حقوق ومعايري حقوق اإلنسان.

متاح من خالل الرابط التايل] https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html :مت االطالع عليه يف  4نيسان/أبريل .[2020

ووف ًقا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،جيب أن يتفق أي استخدام للقوة مع مبادئ ومقتضيات املشروعية والضرورة والتناسب
واالحتياط واملساءلة.
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أصال ،يتعرض املهاجرون خلطر إلقاء الالئمة عليهم النتشار اجلائحة ،ما يؤدي إىل
وعالوة على ذلك ،يف ظل التمييز املتفشي ً
تفاقم خطر العنف من قبل اجملتمعات احمللية أو مجاعات كراهية األجانب .ويف احلاالت اليت تمكتشف فيها أخطار من هذا
القبيل ،يقع على عاتق السلطات ،مبا فيها أجهزة إنفاذ القانون ،االلتزام حبماية املهاجرين من االعتداء .وابإلضافة إىل ذلك،
تتحمل السلطات مسؤولية خاصة عن االمتناع عن تغذية اخلطاابت السلبية ضد املهاجرين ومواجهة هذه اخلطاابت.

حفظ وحدة األسرة واحليلولة دون دخول املهاجرين يف عداد املفقودين
ينبغي للدول اختاذ مجيع التدابري املستطاعة ملنع تفرق األسر وخطر دخول املهاجرين يف عداد املفقودين أو املوتى ،مبا يف ذلك
أثناء إدارة عمليات العبور على احلدود واإلجالء الطيب وتطبيق احلجر الصحي وغريه من التدابري املنفذة للتصدي لفاشية كوفيد-
 8.19أما يف احلاالت اليت تقتضي تفرق األسرة ألسباب صحية ،ينبغي للسلطات أن تكفل أن يتم هذا بطريقة منظمة وخالل
الفرتة الزمنية الضرورية للغاية مع احلفاظ على إمكانية االتصال واستمرار االتصال بني أفراد األسرة .وينبغي اختاذ تدابري ،من
قبيل التسجيل املنهجي لألشخاص الذين يدخلون املرافق الطبية/الصحية أو مرافق العزل ،بغية تيسري مل مشل األسر حيثما أمكن
أو إبالغ أفراد األسر داخل البلد أو خارجه يف حالة الوفاة.

أتييد التعاون والتضامن وتقاسم املسؤولية على الصعيد الدويل
يف زمن العوملة وقوة االعتماد املتبادل بني البلدان اليت تواجه املسألة املعقدة املتمثلة يف إدارة حركات اهلجرة يف مواجهة كوفيد-
 ،19ينبغي للتعاون بني الدول أن يسود ،فهو شرط أساسي مسبق لفعالية تدابري االستجابة الوطنية واإلقليمية والدولية .وعند
االقتضاء ،ينبغي أن يكون ختفيف االكتظاظ أو إخالء املخيمات جزءًا من آلية أوسع نطاقًا لتقاسم املسؤولية على الصعيد

اإلقليمي أو الدويل عندما يكون من املرجح تعرض قدرة بلد معني لالرتباك .ويف احلاالت اليت يعلق فيها املهاجرون يف نقاط
أيضا أن يسود التنسيق بني السلطات على جانيب احلدود ،مع مراعاة ما يلي :خيارات
العبور يف املناطق احلدودية ،ينبغي ً
اإلعاشة ،وقدرات الفحص والتحليل ،وخيارات احلجر الصحي ،عند االقتضاء ،وخدمات الرعاية الصحية املتاحة ،وإمكانيات

 7اللجنة الدولية ،تعليق اللجنة الدولية على االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية 27 ،آذار/مارس  ،2017متاح من خالل الرابط التايل:
] https://www.icrc.org/ar/document/icrc-comment-global-compact-safe-orderly-and-regular-migrationمت االطالع عليه يف  4نيسان/أبريل
.[2020
 8لالطالع على املزيد من التفاصيل عن سياسة اللجنة الدولية بشأن املهاجرين املفقودين وأسرهم ،انظر :اللجنة الدولية ،املهاجرون املفقودون وأسرهم  -توصيات اللجنة الدولية للصليب األمحر لواضعي السياسات،
آب/أغسطس  ،2017متاح من خالل الرابط التايل:
https://www.icrc.org/ar/publication/missing-migrants-and-their-families-icrcs-recommendations-policy-makers

أيضا إىل أن بلدان العودة هي يف أغلب األحوال بلدان ذات نظم صحية ضعيفة ،ينبغي تعليق عمليات
النقل اآلمن .وابلنظر ً
العودة القسرية وعمليات العودة اليت ال تتسم بطابع طوعي حبت ،هبدف منع انتشار الفريوس.
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الرصد املنتظم ألثر تدابري التصدي جلائحة كوفيد 19-على املهاجرين
ينبغي أن يتم رصد األثر الذي يلحق ابملهاجرين ،بصرف النظر عن وضعهم القانوين ،من جراء جائحة كوفيد 19-وتدابري
االستجابة ذات الصلة اليت تتخذها السلطات على حنو وثيق وبصفة منتظمة هبدف تكييف القرارات املتخذة وزايدة فعاليتها
وكفالة مشروعيتها يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والتقليل إىل أدىن حد من أثرها اإلنساين.

اخلالصة
تستفيد اللجنة الدولية من وجودها امليداين على طول طرق اهلجرة ،يف التعاون مع متطوعي وموظفي احلركة الدولية للصليب
األمحر واهلالل األمحر يف املشاركة النشطة يف االستجابة اإلنسانية الرامية إىل التصدي جلائحة كوفيد :19-توفري املساعدة الطبية
واملساعدة يف جمال الطب الشرعي؛ ودعم سلطات االحتجاز؛ وتوسيع نطاق إمدادات املياه والنظافة الصحية يف البيئات اهلشة
و/أو احلرجة بشكل خاص مثل املستشفيات ومراكز االحتجاز؛ ورفع مستوى الوعي بتدابري الوقاية يف صفوف جمتمعات
املهاجرين واإلسهام يف إدماجهم يف تدابري االستجابة اليت تضطلع هبا السلطات؛ وتيسري االتصال بني أفراد األسر الذين تفرقوا
عن بعضهم البعض وما إىل ذلك .وتقر اللجنة الدولية ابلتحدايت اهلائلة اليت تواجهها السلطات وابلضغوط اليت تعمل يف ظلها
اخلدمات العامة وهي تسعى إىل التصدي جلائحة كوفيد .19-وتقف اللجنة الدولية ،مع شركائها يف احلركة الدولية ،على أهبة
االستعداد ملساعدة السلطات يف تنفيذ التوصيات احلالية وتكييفها مبا يناسب السمات اخلاصة اليت ُتيز التحدايت اليت تواجهها
احلكومات يف تصميم تدابريها الرامية إىل التصدي للجائحة.

جنيف 8 ،نيسان/أبريل 2020
تستند والية اللجنة الدولية للصليب األمحر (اللجنة الدولية) ومهمتها اإلنسانية إىل املعاهدات الدولية (وال سيما اتفاقيات
جنيف لعام  ،)1949والنظام األساسي للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر (احلركة الدولية) وقرارات املؤُتر الدويل
10
للصليب األمحر واهلالل األمحر (املؤُتر الدويل).

 9هذا يشمل عمليات " العودة املستحثة" و "اإلبعاد البناء /املقنع" والعودة املدعومة ،اليت ليس هلا طبيعة طوعية حبتة و /أو تتبع قرار اإلبعاد .ويشار هنا إىل التدابري اليت تقوم الدول مبوجبها بـ "احلث" أو "احلفز"
على العودة من خالل هتيئة ظروف تؤدي إىل ترك امل هاجر بدون بديل حقيقي غري العودة ،أو اليت هتدف إىل القيام بذلك (مثل الظروف املعيشية الصعبة؛ أو االحتجاز ألجل غري مسمى؛ أو انعدام األمان يف
وفقا ملبدأ عدم اإلعادة القسرية من خالل تدابري مباشرة (األمر ابملغادرة  -سبيل انتصاف فعال ضد األمر  -إذا كان األمر قانونيًا ،إنفاذ األمر من قبل
الدولة املضيفة) .وعندما ال تستطيع الدولة إعادة مهاجر ً
سلطات الدولة) ،جيب أال تتخذ تدابري غري مباشرة أو مقنعة هلا نفس التأثري.
 10املؤُتر الدويل هو اهليئة التداولية العليا للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر ،وهو يضم مجيع مكوانت احلركة والدول األطراف يف اتفاقيات جنيف .ويلتقي مرة كل أربع سنوات.

وعلى وجه اخلصوص ،يسرتشد عمل اللجنة الدولية مع املهاجرين ابلقرار  3الصادر عن املؤُتر الدويل احلادي والثالثني
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معا على االستجابة ملعاانة املهاجرين وتلبية احتياجاهتم ويطلب
( .)2011يشجع هذا القرار الدول واحلركة على العمل ً
إىل الدول "أن ُتكن اجلمعيات الوطنيةُ ،تشيًا مع النظام األساسي للحركة وال سيما املبادئ األساسية ،من التمتع إبمكانية
الوصول الفعلي واآلمن إىل مجيع املهاجرين بدون ُتييز وبغض النظر عن وضعهم القانوين".
وتعمل اللجنة الدولية مع اجلمعيات الوطنية ومع االحتاد الدويل للصليب األمحر واهلالل األمحر لضمان حصول املهاجرين
على ما حيتاجونه من محاية ومساعدة .وتضطلع اللجنة الدولية بدور ابرز يف أعمال احلماية اليت تقوم هبا احلركة ،وال سيما
عن طريق زايرة املهاجرين احملتجزين؛ والدخول يف حوار بشأن التبعات اإلنسانية وأثر سياساهتا املتعلقة ابهلجرة على حقوق
املهاجرين؛ وإعادة الروابط األسرية؛ وتوضيح مصري املفقودين وأماكن وجودهم ودعم أسرهم؛ وكفالة التعامل الالئق والكرمي
مع الرفات البشري وخدمات الطب الشرعي األخرى.
وال حتاول احلركة منع اهلجرة أو التشجيع عليها .بل تركز على االستجابة الحتياجات املهاجرين الذين يعانون من أقصى
درجات االستضعاف يف مجيع مراحل رحلتهم ،بدءًا من مغادرة بلدهم األصلي إىل حلظة وصوهلم إىل بلد املقصد .وما مييز
احلركة عن سائر اجلهات العاملة يف اجملال اإلنساين هو قرهبا من املهاجرين املستضعفني من خالل شبكة املستجيبني املوجودين
على طول طرق اهلجرة وهنجها املميز الذي يستند إىل االستضعاف ويركز على تلبية احتياجات املهاجرين بغض النظر عن
أسباب فرارهم ومكان وجودهم .وابإلضافة إىل ذلك ،تسعى احلركة الدولية إىل كفالة حصول مجيع األفراد على احلماية اليت
يستحقون احلصول عليها مبوجب القانون الدويل واحمللي ،مبا يف ذلك احلماية اخلاصة املقدمة لفئات خاصة مثل الالجئني
وملتمسي اللجوء وعدميي اجلنسية.

 11املؤُتر الدويل احلادي والثالثون ،القرار " 3اهلجرة :ضمان الوصول إىل املهاجرين ،والكرامة ،واحرتام التنوع ،واإلدماج االجتماعي" 28 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2011متاح من خالل الرابط التايل:
] https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-3-2011.htmمت االطالع عليه يف 6
نيسان/أبريل .[2020

