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لفريق العامل املعين ب   املهاجرين   حتجاز ل بدائل  جياد  ا
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 ؟ فعله  لحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرينميكن لواحتجاز املهاجرين: ماذا  19-مرض كوفيد 

 عامة   ة نظر 

هلجرة، مع التسليم من أجل اتلتزم شبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة بدعم مجيع الشركاء يف السعي إىل تنفيذ االتفاق العاملي  
ملرض  اجلماعي    التصدين اجلميع يف اجملتمع من اإلسهام يف  أداة ال تقدر بثمن لضمان متك    يتيحأبن هذا اإلطار التعاوين  

 على قدم املساواة.  أتثريهمن االحتماء من  و  19-كوفيد

  19-كوفيدتبحث يف خمتلف جوانب جائحة  و الشبكة  تقدمها  وحتقيقا هلذه الغاية، تشكل هذه اإلحاطة جزءا من سلسلة  
احمللية. وجمتمعاهتم  ابملهاجرين  ارتباطها  إىل    وكيفية  الوثيقة  هذه  أصحاب   تقدميوهتدف  من  وغريها  للدول  العملي  التوجيه 

يف   مرض كوفيدالوقاي املصلحة  من  حاالت    19-ة  على  الضوء  تسليط  مع  املهاجرين،  احتجاز  سياق  يف  له  والتصدي 
الواعدة   ميكن  بوصفها  املمارسات  مفيدة  هبمناذج  إىل  االقتداء  ونتطلع  ال ا.  الشركاء،  تلقي  من مجيع  هذه   وحتديثتعليقات 

 مستمر.   بشكلالتوصيات 

 لفريق العامل: القيادة املشرتكة ل 
  (bruhnbov@unhcr.org)لشؤون الالجئني  السامية مفوضية األمم املتحدة  ويف،أندراي برون ب •
   (idelorenzocaceres@unicef.org)منظمة األمم املتحدة للطفولة إيرين دي لورينزو كاسرييس كانتريو،  •

mailto:bruhnbov@unhcr.org
mailto:(idelorenzocaceres@unicef.org)
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   (sgomez@idcoalition.org)الحتجاز ناهضة اموراديو، التحالف الدويل مل سسيلفيا غومي  •

  

اجملتمعات املهمشة. وال على  األشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة و بشكل غري متناسب على    19-تؤثر جائحة كوفيد
في املرافق اليت كثرياً ما تكون مكتظة حيث  ف  1زون يف مراكز احتجاز املهاجرين. يستثىن من ذلك املهاجرون، وال سيما احملتج  

املوارد  ُتستنف د  النظافة الصحية والصرف الصحي، و ال تكفي  ، و البدين   التباعدتجزون، تنتشر املعلومات املضللة، ويستحيل  يُ 
 البشرية. 

يف مكان االحتجاز، يكون املهاجرون واملوظفون على حد سواء معرضني خلطر اإلصابة   املستجد  كوروانومبجرد انتشار فريوس  
املهاجرون للحصول على املعلومات   يصارعحلصول على معدات احلماية الشخصية. وكثرياً ما  اية  لديهم إمكانتقل  ابلعدوى و 

إضافية.   املسنون واألطفال والنساء واألشخاص ذوو اإلعاقة وغريهم حتدايت  الكافية. ويواجه  الصحية  فال غرابة   واخلدمات 
 .  19-مرض كوفيد احملتجزين بشأن يف صفوف يد القلق التوتر مؤخراً يف مراكز احتجاز املهاجرين بسبب تزا يشتدأن   إذن

ويف حني أن عدداً متزايداً من الدول يعطي األولوية حلقوق املهاجرين وخيتار ختفيف االكتظاظ يف مرافق االحتجاز، فإن دوالً 
الزمن أو   من  أطول  املهاجرين لفرتات  من  املزيد    ومن غري قانونية.  لرتحيلهم بصورة    إالتفرج عنهم  ال  أخرى حتتجز لألسف 

احلدود؛   إغالق  ذلك  والعودة؛  و أسباب  اهلجرة  إجراءات  ابتعليق  االحتجاز  والتذرع  لتربير  العامة  ابلصحة  املتعلقة  لشواغل 
للمهاجرين دون مراعاة األصول القانونية؛   إدارة بدائل احتجاز املهاجرين؛ واستحالة  و الشامل التمييزي  حمدودية القدرة على 

 . اجلائحةاحلاالت عرب احلدود أثناء دارة ب  القيام

الستخدام  االآاثر  إن   سياقاملتزايد  يف  املهاجرين  شديدة    19-مرض كوفيد  حتجاز  غري  فهناك    –آاثر  ألجل  االحتجاز 
و  لبعض،  ابلنسبة  مكتظة  مرافق  يف  ضعف  هناك  مسمى  ابلنسبةحاالت  األمد  و   طويلة  خآلخرين،  يهدد   طرهناك    شديد 

 وجمتمعاهتم احمللية.   ،وأسرهم ،نيواملوظف ،ني احملتجز من جلميع: اصابة ب
 

  املادي   املكانهلجرة، بغض النظر عن  اب يُعرَّف هنا أبنه أي إطار ُيرم فيه الشخص من حريته ألسباب متعلقة    احتجاز املهاجرين  1
مصطلحا معرفاً  ليس  ف  بدائل احتجاز املهاجرين  أما مصطلح، أو االسم أو التربير املستخدم، أو تصنيفه يف القانون احمللي.  لالحتجاز

. وبغض النظر عن هذه الُنهج املختلفة، هناك توافق واسع يف اآلراء على أن  معاين متباينةتفسريه  يتخذ  من الناحية القانونية وابلتايل  
ب احتاملقصود  اإلنسان،  بدائل  إىل حقوق  استناداً  اليت تتجنب،  التدابري واملمارسات غري االحتجازية  املهاجرين طائفة واسعة من  جاز 

 ابهلجرة. متعلقةاستخدام االحتجاز ألسباب 

mailto:sgomez@idcoalition.org


 

3 
 

كشفت  ية والتوجيهات التنفيذية اليت  ات من املواقف القانونية والسياس جمموعة غنية صدرتاألسابيع القليلة املاضية،  وعلى مدى
،  19-مرض كوفيد  ألزمة  ليات تصديهاعمالبارامرتات اليت أرساها القانون الدويل واليت جيب على الدول أن تلتزم هبا يف    عن

 2احملرومني من احلرية. األشخاص مبا يف ذلك محاية مجيع 

والتوجيهات   املواقف  الوثيقة إىل االستفادة من هذه  الدول وغريها من أصحاب املصلحة يف  ب،  وتكملتها وهتدف هذه  دعم 
 احتجاز املهاجرين. عن صدي له من خالل إعطاء األولوية لبدائل والت  19-الوقاية من مرض كوفيد

من االتفاق    13إىل مساعدة الدول وغريها من أصحاب املصلحة على تفعيل اهلدف    الوثيقة  وعلى وجه اخلصوص، تسعى
لبدائل  من أجل االعاملي    غري السالبة للحرية  الحتجازاهلجرة، حيث أكدت احلكومات من جديد االلتزام "بعطاء األولوية 

استخدام االحتجاز  مع  هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء أي احتجاز للمهاجرين،    واتباعلدويل،  اليت تتماشى مع القانون ا
من الدائمة لالحتجاز على املهاجرين    ورمبامن اآلاثر السلبية    احلدأخري فقط". وينطوي ذلك، يف مجلة أمور، على "  كمالذ
والعقلية"؛    اجلسدية  [السالمة]  وضمانألقصر فرتة زمنية،    يكون ذلك  القانونية والتناسب، وأن  مراعاة األصولضمان  خالل  

وكذلك ،  للوصول إىل العدالة ...    قد يتعرضون لالحتجاز  الذين   لالحتجاز أو  اخلاضعنيجلميع املهاجرين  إاتحة الفرصة  "و
قوق الطفل ومصاحله الفضلى "؛ و"محاية واحرتام ح[ االحتجاز]دوري ألمر    إجراء استعراضاملعلومات واحلق يف  الوصول إىل  

العملية  بدائل  المن    من خالل ضمان توافر جمموعةوذلك  اهلجرة،    الطفل من حيث  يف مجيع األوقات، بغض النظر عن وضع
إليها سياقات غري  الالحتجاز يف  ل الوصول  وإمكانية  للحرية  اليت  السالبة  اجملتمعية  الرعاية  ترتيبات  وتفضيل  إمكانية،   تكفل 

 
اإلنسان ومفوضية شؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العاملية مفوضية حقوق    مشرتك من  عاملي  صحفي  بيان  2

إىل إطالق سراح الالجئني واملهاجرين احملتجزين؛   ، يدعوالالجئني واملهاجرين وعدميي اجلنسية  على  19-أزمة مرض كوفيدبشأن آاثر  
اللجنة من  مشورة    ؛املقرر اخلاص املعين ابالجتار ابألشخاص ن و يلمهاجر لقوق اإلنسان  املقرر اخلاص املعين حبمن    مشرتك  بيان صحفي

التعذيب الوطنية    الفرعية ملنع  الدول األطراف واآلليات الوقائية  الدائمة (COVID-19فريوس كوروان )  بشأن جائحة مرضإىل  اللجنة  ؛ 
بيان مفوض جملس أورواب    ؛ حريتهم  : الرتكيز على األشخاص احملرومني من 19-مرض كوفيد  توجيه مؤقت بشأنالوكاالت  املشرتكة بني  

اإلنسان إطالق سراح    يدعو  حلقوق  ماحملتجزين؛  املهاجرين  إىل  تقنية  الوكاالت  ةشرتكمذكرة  واألطفال   19-بشأن مرض كوفيد  بني 
األمم املتحدة السامية حلقوق    توجيهات مفوضية؛  اليونيسيف وحتالف محاية الطفل يف العمل اإلنساينصادرة عن    احملرومني من حريتهم

التأهب توجيهات منظمة الصحة العاملية املؤقتة بشأن  ؛املهاجرون : 19-يف مرض كوفيد قوق اإلنساناملتعلقة حب  بعاداألبشأن  اإلنسان
ملرض    9صورة حتليلية رقم  ،  املنظمة الدولية للهجرة؛  يف السجون وغريها من أماكن االحتجاز  19-مرض كوفيدوالوقاية والسيطرة على  

 . 2020أبريل نيسان/، : احتجاز املهاجرين19-كوفيد

https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/3/5e8386bc4.html
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25774&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-covid-19-and-children-deprived-their-liberty
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-covid-19-and-children-deprived-their-liberty
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidanceCOVID-19_Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidanceCOVID-19_Migrants.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/covid-19_analytical_snapshot_9_-_immigration_detention.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/covid-19_analytical_snapshot_9_-_immigration_detention.pdf
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العمل على إهناء ممارسة  من خالل  يف احلياة األسرية ووحدة األسرة، و  الطفل  لتعليم والرعاية الصحية وحترتم حقاحلصول على ا 
 3احتجاز األطفال يف سياق اهلجرة الدولية". 

  العاملة ،  ، تدعو شبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة الدول  املتفشية حالياً   19-جائحة كوفيد  سياقذا االلتزام، ويف  هل  ومراعاةً 
 يف شراكة مع أصحاب املصلحة املعنيني، إىل ما يلي: 

ألسباب   .1 للمهاجرين  اجلديدة  الحتجاز  عمليات  و   متعلقة وقف  الصحة،  أو    إعالن ابهلجرة 
 وقف اختياري لستخدام احتجاز املهاجرين. 

اجملتمعية   .2 الحتجازية  غري  لبدائل  ا نطاق  املهاجرين  ل توسيع  وجه  حتجاز  على  وتنفيذها 
 وفقًا للقانون الدويل.  السرعة 

احملتجزين   .3 املهاجرين  طار اإلفراج عن مجيع  إ احتجازية، وفقًا    وإدخاهلم يف  بدائل جمتمعية غري 
ملناسبة.   للضماانت ا

لبدائل وتنفيذها.   مع جرين  يف أماكن احتجاز املها السائدة  حتسني الظروف   .4 ا  توسيع نطاق 

املصلحة   أصحاب  ومجيع  الدول  دعم  إىل  هتدف  واعدة  وموارد  وممارسات  العمل،  إىل  ودعوة  عملية،  توصيات  يلي  وفيما 
 األربع املبينة أعاله.  ابملهام قصد االضطالعاملعنيني 

 

 

 
 . 13، اهلدف هلجرة اآلمنة واملنظمة والنظاميةمن أجل ااالتفاق العاملي  3

https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3
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 توصيات عملية  .1
 املنع   1-1

تعليق إصدار أوامر االحتجاز للوافدين اجلدد واملهاجرين غري الشرعيني يف اجملتمع على أساس وضع اهلجرة، مبا يف ذلك  •
 . املهاجرينأوامر االحتجاز قبل الرتحيل، ووقف مدامهات 

من  ن اجلدد،  يالوافدمنها ابلنسبة لدى  تخفيف  ال و   19-خماطر اإلصابة مبرض كوفيد  ة عامة ملنعي وضع بروتوكوالت صح •
جمتمعية غري احتجازية حتافظ على وحدة أماكن  الفحوص الصحية، واالختبار، واحلجر الصحي، والعزل الذايت يف    قبيل

مع   وتتناسب  مماثلة؛    األماكناألسرة  ظروف  يف  الدولة  ملواطين  إضمان  و املستخدمة  الوصول  املساعدة إمكانية  ىل 
 مي املعلومات ذات الصلة بلغة يفهمها املهاجرون، يف شكل يسهل الوصول إليه، وبطريقة مناسبة ثقافياً. القانونية؛ وتقد 

-ملرض كوفيداخلدمات الصحية، مبا يف ذلك الوقاية والكشف املبكر والعالج املبكر    إىلمجيع املهاجرين    وصولضمان   •
 . اجلنساينلعنف اخلدمات املرتبطة اب ، فضال عن خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي و 19

للمهاجرين • يوجدون  تطبيق ضماانت حمددة  ذوي    أوضاع هشةيف    الذين  واألشخاص  والنساء  واألطفال  املسنني  مثل 
اإلعاقة، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ولألطفال أو اإلانث الذين يرأسون أسراً  

 معيشية. 

ص ومعدات احلماية الشخصية والدعم النفسي االجتماعي جلميع العاملني يف اخلطوط األمامية تدريب املخصَّ ال  إاتحة •
 الوافدين اجلدد وحتديد ترتيبات الرعاية املناسبة هلم.  وفرزحىت يتمكنوا من االستمرار يف استقبال 

 الفراج   1-2

أنبينما ندعو إىل اإلفراج عن مجيع املهاجرين    ه ال ينبغي أن يؤدياحملتجزين يف مراكز احتجاز املهاجرين، جيب أن نالحظ 
إىل حاالت تشرد أو عوز، وينبغي أال يؤدي أبدا إىل الرتحيل الفوري دون مراعاة األصول القانونية. وبدالً    اإلفراج عنهم أبدا

حتجاز املهاجرين، حيث ميكنهم احلصول على بدائل ال  إطار  يفوأن تدخلهم  من ذلك، ينبغي للدول أن تفرج عن املهاجرين  
 اخلدمات األساسية بغض النظر عن وضعهم، مبا يف ذلك الرعاية الصحية والسكن الالئق والغذاء واملياه والصرف الصحي. 
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وصحتهم   • حقوقهم  حلماية  احملتجزين  املهاجرين  مجيع  عن  الفوري  احتجاز العاملني  املوظفني    وصحةاإلفراج  مرافق  يف 
 ين. املهاجر 

من    –أسر    كنف   كانوا غري مصحوبني أو منفصلني أو يفأسواء    –إعطاء األولوية لإلفراج الفوري عن مجيع األطفال   •
ينبغيمرافق   ال  حيث  املهاجرين،  أو    أبداً   احتجاز  بوضعهم  تتعلق  ألسباب  األطفال  بصفتهم  آابئهم  وضع  احتجاز 

  الطفل الفضلى. مهاجرين، كما أن احتجاز املهاجرين ال خيدم أبداً مصاحل

أو غري ممكنة حبكم   متوقفة  إعطاء األولوية لإلفراج الفوري عن األشخاص احملتجزين قبل الرتحيل حيث عمليات الرتحيل •
 يصبح االحتجاز يف هذه احلاالت تعسفياً.  إذالواقع، 

له، مبا    والتصدي  19-مرض كوفيد  ضماانت صارمة ملنعل   وفقاضمان أن يكون اإلفراج عن مجيع املهاجرين احملتجزين   •
الوصول إ  يف ذلك الذايت اإللزامي،  إمكانية  الضرورة، والعزل  الصحية عند  الصحية، واالختبار واخلدمات  الفحوص  ىل 

 لوصول إليه، وبطريقة مناسبة ثقافياً. واملعلومات ذات الصلة بلغة يفهموهنا، ويف شكل يسهل ا

تنفيذ بدائل الحتجاز املهاجرين حبيث تكونمراجعة أي شروط مفروضة على املهاجرين املفر   • هذه    ج عنهم كجزء من 
أو تعرض صحة   شخصيةجتنب أي تدابري تتطلب إجراءات تسجيل ال سيما ، و 19-مرض كوفيد لواقعالشروط مالئمة 

 ر. املهاجرين وسالمتهم للخط 

إىل تقييم فردي.    ومستندةمتناسبة    القيود  ، وضمان أن تكونفقط   تطبيق احلد األدىن من القيود على احلرية عند الضرورة •
 . 19-مرض كوفيد  قد يكون تسجيل اإلقامة أو اإلبالغ عن طريق اهلاتف أو الفيديو خيارات مناسبة يف سياقو 

ج عنهم إىل وسائل النقل اليت متتثل لضماانت الصحة العامة وتكفل قدرهتم على الوصول ضمان وصول املهاجرين املفر   •
 . أودعوا فيهأبمان إىل املوقع الذي 

لتنسيب وإدارة    1-3  احلالت ا

. وينبغي أن تكفل مجيع اخليارات مستوى معيشياً مالئماً وأن  احمللي  لتنسيب يف اجملتمعل  مناسبة  خيارات  وجودضمان   •
وسائل  حتياج  احمدودية  ، وإمكانية احلجر الصحي والعزل الذايت، و البدين  التباعدمثل    19-مرض كوفيد  لباتمتتثل ملتط

 . أو عدم احلاجة إليها  النقل العام
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ويف احلاالت اليت ال يكون فيها للمهاجرين مكان إقامة خاص هبم، ميكن استخدام خيارات اإلقامة والتنسيب البديلة   •
 على النحو الوارد أعاله:  19-مرض كوفيدمتطلبات ل اخليارات متتثالتالية، شريطة أن 

 من خالل األقارب أو األصدقاء أو شبكات الشتات؛  احمللي اإلقامة يف اجملتمع ✓

 إعاانت؛  االستفادة من شقق مستأجرة أو جمموعات من الشقق مع ✓

 املالجئ اليت تديرها منظمات اجملتمع املدين؛  ✓

 ؛ املفتوحة املراكز ✓

 املالجئ الوطنية؛  ✓

 حلكومة؛ مرافق متنوعة يف ملكية ا ✓

 الشاغرة؛  االصطياف الفنادق أو غريها من مرافق  ✓

الرعاية البديلة األسرية واجملتمعية لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، وكذلك األطفال الذين فقدوا  ✓
)مبا يف ذلك رعاية القرابة، والكفالة، وترتيبات  19-تهم بسبب مرض كوفيدرعاي القائمني الرئيسيني على والديهم أو 

 كمالذ أخري ومؤقت فقط( .   رعاية املؤسسيةال أو ؛املستقل وغريها من املرافق األسرية  العيش

لالسرتشاد هبا يف اختاذ قرارات التنسيب   - 19-مرض كوفيد واقعاملكيفة مع  -واإلحالة والتقييم  الفرزاستخدام آليات  •
ولالحتياجات احملددة على أساس    أوضاع هشة  يفالذين يعيشون  ، مع إيالء اهتمام خاص للمهاجرين  احلاالت وإدارة  
 جلنس واإلعاقة. وا  السن

وضع خطة طوارئ لضمان ما يكفي من املوظفني، والتجهيز يف الوقت املناسب، واجلودة يف تنفيذ خمتلف عناصر بدائل   •
مجيع   املهاجرين يف  اجلائحة احتجاز  وميكن  مراحل  بُ   يف.  عن  احلاالت  إدارة  طرائق  استخدام  األقل  ذلك  استنزافا عد 

بُ ل عن  اإلبالغ  مثل  البشرية،  أو  لموارد  احلاالت ابلصوت  ومتابعة  اجملتمع ابعد  مع  إقامة شراكات  عن  فضال  لفيديو، 
 العمل االجتماعي.  احلكومة على قدرة لتكملةاملدين 

مؤهلة وشاملة بدعم من األخصائيني االجتماعيني أو احملامني أو شركاء اجملتمع املدين أو متطوعي  إدارة    احلاالتإدارة   •
 . 19-احملتملة ملرض كوفيد ألعراضل تمام خاص اجملتمع احمللي، مع إيالء اه
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تعليق • أو    عدم  القانونية.    تسريعهاإجراءات اهلجرة  مراعاة األصول  إىل    اإلجراءات  تكييف هذهو دون  بدال من ذلك، 
، مبا يف ذلك عن طريق احلد من  19-مرض كوفيد، مع واقع  احلاالت املشورة القانونية ذات الصلة وإدارة    إسداءنب  اج

بعد  و ؛  ةالشخصي   تالتبادال عن  االتصال  طرائق  إىل  أو  اب اللجوء  تعرض  ابلصوت  ال  وبطريقة  االقتضاء  عند  لفيديو 
واألخصائيني    احلاالتللخطر وصول املهاجرين إىل العدالة؛ ومن خالل توفري معدات احلماية الشخصية الكافية ملديري  

 االجتماعيني واحملامني عند أداء واجباهتم. 

 اخلدمات واحلصول عليها   تسوية   1-4

إجراءات اهلجرة،   مواصلة  بوسائل منها  وما يتصل هبا من خوف من االحتجاز  ة للقانوناملخالف   حاالت  التخفيف من •
 ، وإصدار أو متديد التأشريات املؤقتة أو وضع اإلقامة. الوضعية ووضع خمططات لتسوية 

الثقة   • التدرجيي   يف صفوف بناء  بسبب اإلهناء  العامة  السياسة  أو حتول يف  للقيود  املهاجرين وطمأنتهم إىل أن أي رفع 
 . الحقاً سبباً إلعادة االحتجاز والرتحيل  يُتخذلن   19-كوفيدألزمة  

مقدمي اخلدمات وسلطات اهلجرة  إقامة حواجز   • لمحاية بني  الشرعيني منعاً  املهاجرون غري  فيها  يتجنب  اليت  لحاالت 
 لتماس الرعاية الطبية أو اخلدمات األساسية األخرى خوفاً من االحتجاز والرتحيل. ا

م الثقة  شاعر عدلتصدي ملمن أجل اتشجيع محالت اإلعالم واالتصال وغريها من املبادرات الرامية إىل تعزيز اإلدماج،   •
ن إىل أهنم يستطيعون احلصول على احلماية، وطمأنة املهاجري  حاجزاملهاجرين، وشرح كيفية عمل    إزاءوكره األجانب  

 ودون خوف من االحتجاز والرتحيل.  ينكمهاجر   مأي شخص عن وضعه ماخلدمات دون أن يسأهل 

يف   • عنهم،  املفرج  فيهم  مبن  احمللي،  اجملتمع  يف  املهاجرين  مجيع  إدراج  التصديضمان  واحمللية    عمليات  ملرض  الوطنية 
الص   19-كوفيد الرعاية  على  احلصول  تضمن  والضمان  اليت  والتعليم  الصحي  والصرف  واملياه  والغذاء  والسكن  حية 

 االجتماعي وغريها من اخلدمات بغض النظر عن وضعهم. 

لتجنب خطر  العمر  من    سنة  18يبلغون  تعليق التسريح التلقائي لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم الذين   •
 التشرد واحتجاز املهاجرين. 
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 احتجاز املهاجرين   السائدة يف أماكن   الظروف   1-5

اإلفراج على    إىل جانب  املصلحة  أصحاب  ُيشجَّع مجيع  وتنفيذها،  املهاجرين  احتجاز  بدائل  نطاق  املهاجرين وتوسيع  عن 
يف أماكن احتجاز املهاجرين، وال سيما لضمان قدرة احملتجزين على محاية أنفسهم من    السائدة  التعاون يف حتسني الظروف 

حىت ال يُقيَّد  و   –والكشف املبكر والعالج املبكر    ،مبا يف ذلك الوقاية   -، واحلصول على اخلدمات الصحية  19-فيدمرض كو 
.  19-مرض كوفيدلـ  للتصديبسبب التدابري املتخذة    ووصوهلم إليها  اخلدمات األساسية األخرىيف    همحق  بشكل غري قانوين  

  منظمة الصحة جيهات والتوصيات املفصلة اليت سبق أن أصدرهتا ابلفعل  ويُشجَّع أصحاب املصلحة على االطالع على التو 

 وال سيما فيما يتعلق مبا  محاية الطفل يف العمل اإلنساين،  واليونيسيف وحتالف   واللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،  العاملية 
 يلي: 

الصحية   • الرعاية  مستوى  نفس  على  احملتجزين  املهاجرين  حصول  اجملتمع  املتاحضمان  املرافق احمللي  يف  ذلك  يف  مبا   ،
 والسلع واخلدمات. 

 الصحية يف أماكن االحتجاز. حتسني املياه والصرف الصحي والنظافة  •

  19-مرض كوفيد  بشأن  احلاصلةعلى املعلومات املتعلقة ابلتطورات    بصورة منتظمة  ضمان حصول املهاجرين احملتجزين •
لتدابري الصحية الوقائية حلماية أنفسهم. وينبغي تقدمي املعلومات بلغة يفهموهنا، يف شكل يسهل الوصول إليه، املتعلقة اب و 

 مع الظروف اخلاصة مبكان احتجازهم.  مكيَّفةثقافياً، وأن تتضمن مشورة عملية بطريقة مناسبة 

الذايت، وضمان أن يكون أي قرار ابللجوء إىل تدابري االحتواء يف سياق    إاتحة األماكن املالئمة للحجر الصحي والعزل  •
مسرتشداً   19-مرض كوفيد العامة،    قراراً  الصحة  ولوائح  أبغراض  متييزيو ابلكامل  املهاجرين غري  ويضمن كرامة   ،

 . موسريته 

احلفاظ على وحدة األسرة قدر اإلمكان، وضمان أن تكون مصاحل الطفل الفضلى هي االعتبار الرئيسي يف أي قرار  •
ابلصحة، والنظر يف سبل بديلة إلبقاء األسرة على اتصال وثيق، مبا يف ذلك عن   متعلقة  بألسبا  بفصل األسر مؤقتا

طريق اهلاتف أو الفيديو. وإذا قررت سلطة خمتصة أن فصل الرضيع أو الطفل الصغري عن أحد الوالدين أو مقدم الرعاية 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-covid-19-and-children-deprived-their-liberty
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-covid-19-and-children-deprived-their-liberty
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فراد األسرة أو صديق مقرب  أحد أ  كنف دائماً وضع الطفل يف    تعنيَّ مصاحله الفضلى،  ويتوخى  األساسي أمر ضروري  
 الطفل.  يعرفهألسرة من ا

 تكييف سياسات احلماية حلماية األطفال من العنف وسوء املعاملة واالستغالل.  •

ضمان إمكانية وصول املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من اجلهات الفاعلة املستقلة يف جمال الرصد إىل أماكن   •
 . اجلائحةاحتجاز املهاجرين أثناء 

الزايرات العائلية واملشورة القانونية واألخصائيني االجتماعيني وغري ذلك    مناملهاجرين احملتجزين    متك نضمان استمرار   •
مبا يف ذلك عن طريق استخدام طرائق االتصال عن بعد   الدعم،  أو  ابمن خدمات  مع واقع   املكيَّفةلفيديو  ابلصوت 

 . 19-مرض كوفيد

 تجاز املهاجرين هنائياً دعوة إىل العمل: الكّف عن اح .2
فيه  زمخاً    19-جائحة كوفيد  تخلق املهاجرين حالصارت  العامة مع ضمان  لتبديد    عملياً   بدائل احتجاز  الصحة  خماوف 

حصول املهاجرين على حقوق اإلنسان واخلدمات األساسية. واألهم من ذلك أن اإلفراج عن املهاجرين جيب أن يقرتن ببدائل 
على وتضم  قائمة  ظروف  احلقوق  يرتكو   عيشن  أو  القانوين  غري  للرتحيل  املهاجرون  يتعرض  ال  حىت  أو    امالئمة  معوزين 

 . مشرَّدين 

اهلجرة دون اللجوء إىل تنظيم الكيفية اليت ميكن هبا  وإبرازويتيح هذا الزخم فرصة فريدة للنظر إىل ما هو أبعد من األزمة احلالية 
 . 13هلجرة، مبا يف ذلك يف هدفه من أجل ااالتفاق العاملي   يتيحهاالحتجاز، على النحو املتوخى يف إطار العمل الذي  

وُتشجَّع الدول وكياانت األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من اجلهات الفاعلة على مضاعفة جهودها التعاونية  
تدرجيي  إىلمن    اً للتخلص  املهاجرين    اللجوء  املتخذة خالل    -احتجاز  ، وتوثيق األثر اإلجيايب  اجلائحة ابلبناء على اخلطوات 

و   والتأملللبدائل،   املستفادة،  الدروس  األولوية بيف  سبيل  على  املهاجرين املبادرة  من  وغريهم  واألسر  األطفال  احتجاز  هناء 
 . ةالذين يعيشون يف أوضاع هش 

شراك وسائط اإلعالم وعامة اجلمهور لتسليط الضوء  املبادرة بدعوة املستهدفة والتعلم من األقران، فضال عن وسيستتبع ذلك ال
املهاجرين و  السلبية الحتجاز  اليت  على  على اآلاثر  والبلدان  احمللية  للمهاجرين واجملتمعات  أفضل  لنتائج  البدائل  كيفية حتقيق 
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لتمرير قوانني وسياسات وأنظمة تلغي جترمي اهلجرة غري النظامية وتوسع  تستضيفهم. وسيعين ذلك أيضا اغتنام هذه ال فرصة 
والنظامية.  واملنظمة  اآلمنة  اهلجرة  مسارات  إىل  الوصول  نطاق 
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 املمارسات الواعدة  .3
دة أكثر توازان على الصعيد اإلقليمي للممارسات الواع  جمموعة خمتارةسيجري حتديث القائمة أدانه ابنتظام، وستشمل قريبا  

األولية تسليط الضوء   الصورةاليت تقودها احلكومات الوطنية واحمللية واجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرون. وحتاول هذه  
حمددة ولكنها ال تقي م كل ممارسة تقييماً شاماًل. وعلى هذا النحو، فإن إدراج مثال يف    لعمليات تصدعلى العناصر اإلجيابية  
العملي ال    تطبيقهإجيابية، أو أن    عناصرأو ممارسة البلد أو صاحب املصلحة املعين    التصدييع عناصر  القائمة ال يعين أن مج

 تشوبه شائبة. 

ية   3-1 لوقا  ا

تمعات  اجملسر و األحيل مع أفراد  قبل الرت االحتجاز  مرافق  ج عنهم من  بعض الوافدين اجلدد واملهاجرين املفر    إسبانياتؤوي   •
 ول على اخلدمات الصحية واالجتماعية احمللية. كفل إمكانية احلصلية. وتُ احمل

املؤقتة يف  ُتطهَّ  • اإلقامة  من   إىلابنتظام، وقد طُلب    تركيار مراكز  املبكرة  املراحل  منذ  والقفازات  ارتداء األقنعة  املوظفني 
املراكز  ل لنظافة ومعدات  ل   أطقم  وُوز عت.  اجلائحة  هذه  على سكان  الشخصية  املشرتكة    األماكنترتيب    وأعيدلحماية 

البدين لتسهيل   قبل    الفرز  وجُيرى.  التباعد  أطباء  تتم  و   التسجيلالصحي  من  املنتظمة  ملاملتابعة  الصحة  اتبعني  ديرايت 
 . اإلقليمية 

 حالياً. الرتحيل إليها بلداً ال ميكن  49رعااي عن احتجاز  اململكة املتحدة امتنعت •

 الفراج   3-2

-مرض كوفيدأمر قاض احتادي احلكومة املكسيكية ابإلفراج عن املهاجرين األكثر عرضة خلطر اإلصابة بـ  املكسيك،يف   •
والنساء احلوامل والذين يعانون من أمراض مزمنة، فضالً عن نقل    ،سنة من عمرهم   60جتاوزوا  ، مبن فيهم الذين  19

  يف مراكز االحتجاز إىل مالجئ جمتمعية   ، الذين يوجدونمجيع الفتيات والفتيان غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم 
 . فوراً  لألطفال  خمصصة

https://www.lavanguardia.com/politica/20200319/474263064358/interior-abre-puerta-liberar-internos-cie.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75453
https://righttoremain.org.uk/changes-to-the-asylum-process-due-to-covid-19/#detention
https://righttoremain.org.uk/changes-to-the-asylum-process-due-to-covid-19/#detention
https://righttoremain.org.uk/changes-to-the-asylum-process-due-to-covid-19/#detention
https://mexicotoday.com/2020/04/17/judge-orders-release-of-migrants-most-at-risk-for-coronavirus/
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املوجودينأُطلق سراح عدد من األشخاص من االحتجاز    ،النرويج   يف • الرتحيل  التابع   قبل  املهاجرين  يف مركز احتجاز 
يف مكان معني،    املفرج عنهم البقاء  إىليُطلب  و للشرطة الوطنية، يف ضوء التحدايت الراهنة يف تنفيذ عمليات الرتحيل.  

 .  الالجئني ستقبال الركز مب عنوان خاص أو يف إما 

احتجاز   إسبانيا • مرافق  معظم  أفرغت  وقد  املهاجرين،  احتجاز  مراكز  يف  احملتجزين  األفراد  مجيع  عن  ابإلفراج  ملتزمة 
 املهاجرين. 

 . ألخرىا مهاجراً بعد طعن قانوين، ويتعني استعراض مجيع القضااي 350يف اململكة املتحدة، أُطلق سراح أكثر من  •

 أعلنت وزارة الداخلية اإلفراج عن مجيع املهاجرين احملتجزين يف مراكز احتجاز املهاجرين.  ،زامبيا  يف •

ية الوصول إىل    الوضعية   تسوية   3-3 ن  اخلدمات وإمكا

، مما يضمن إمكانية احلصول 2020آذار/مارس    16مجيع تصاريح اإلقامة ملدة ثالثة أشهر اعتباراً  من    فرنسامددت   •
بسبب انتهاء صالحية    التمديدلذين قد يكونون معرضني لوال  لعلى العمل واحلقوق االجتماعية والضمان االجتماعي  

 . اجلائحةتصاريهم أثناء 

-املرتبطة مبرض كوفيدنطاق احلماية جلميع األطفال اخلاضعني لرعاية احلكومة حىت هناية حالة الطوارئ    فرنسا  وس عت •
الذين كانت ترعاهم سابقاً   سنة  21ن عن ذويهم والشباب دون سن  و نفصل، مبن فيهم األطفال غري املصحوبني وامل19

 الفرنسية.  الطفولةدوائر رعاية 

من تعليق خدم  ،اليوانن  يف • الرغم  من  على  اعتباراً  مؤقتاً  اللجوء  مبا يف ذلك تسجيل    -  2020مارس  آذار/  13ات 
اللجوء   ومقابالت  اللجوء  اللجوء    والطعنطلبات  قضااي  الطلبات    -يف  مقدمي  بطاقات  أن  اللجوء  دائرة  ذكرت 

 وتصاريح اإلقامة اليت من املقرر أن تنتهي صالحيتها أثناء التعليق ستظل سارية املفعول. 

تنتهي بني    أيرلنداأعلنت   • تلقائًيا    سُتجدَّد  2020مايو  أاير/  20مارس وآذار/  20أن مجيع تصاريح اهلجرة املقرر أن 
 بنفس الشروط ملدة شهرين. 

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2020/03/18/loslatelser-fra-utlendingsinternatet/
https://www.eldiario.es/cv/CIE-Valencia-queda-vacio_0_1014549270.html
https://detentionaction.org.uk/2020/03/26/press-release-over-350-released-from-immigration-detention-and-all-cases-to-be-urgently-reviewed/
https://mobile.nation.co.ke/news/africa/Covid-19--Zambia-to-release-detained-foreigners/3126394-5521880-rpjlk9z/index.html
https://mobile.nation.co.ke/news/africa/Covid-19--Zambia-to-release-detained-foreigners/3126394-5521880-rpjlk9z/index.html
https://mobile.nation.co.ke/news/africa/Covid-19--Zambia-to-release-detained-foreigners/3126394-5521880-rpjlk9z/index.html
https://mobile.nation.co.ke/news/africa/Covid-19--Zambia-to-release-detained-foreigners/3126394-5521880-rpjlk9z/index.html
https://www.iom.int/news/iom-recognizes-efforts-europe-middle-east-protect-all-migrants-access-public-health
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.iom.int/news/iom-recognizes-efforts-europe-middle-east-protect-all-migrants-access-public-health
https://www.iom.int/news/iom-recognizes-efforts-europe-middle-east-protect-all-migrants-access-public-health
https://www.iom.int/news/iom-recognizes-efforts-europe-middle-east-protect-all-migrants-access-public-health
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/frequently-asked-questions-immigration-permission-covid-19-temporary-measures.pdf/Files/frequently-asked-questions-immigration-permission-covid-19-temporary-measures.pdf
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بسبب  أيرلندااستحدثت   • بطالة  القانوين.    لفائدة  91-جائحة كوفيد  تعويض  وضعهم  عن  النظر  بغض  العمال  مجيع 
 بسبب   البطالة  تعويض  وأكدت احلكومة أنه "ال توجد خطط لتبادل أي بياانت نتلقاها كجزء من طلب مهاجر لدفع

 مع سلطات اهلجرة أو وزارة العدل واملساواة".   19-كوفيدجائحة  

 الذين ال يملون واثئق ثبوتية( الذين يتقدمون لالختبار لن يُعتقلوا أو ُيتجزوا. مبن فيهم أن غري املواطنني )  ماليزاي أعلنت •

إقامة مؤقتة ملدة    بولنداقدمت   • يوماً    30متديداً جلميع املهاجرين الذين يملون تصاريح عمل أو أتشريات أو تصاريح 
 عمول هبا حالياً. أخرى بعد انتهاء تدابري الطوارئ امل

 . اجلائحة املهاجرين الذين تقدموا بطلب للحصول على اإلقامة حقوق اجلنسية الكاملة املؤقتة خالل  الربتغالمنحت  •

أو بعده واملوجودين يف   2020يناير  كانون الثاين/  24تمدد أتشريات الذين انتهت إجازهتم يف  س،  اململكة املتحدةيف   •
أ عالوة  و .  2020مايو  أاير/  31، حىت  19-رض كوفيدو العزلة الذاتية املتعلقة مباململكة املتحدة بسبب قيود السفر 

اململكة   يف  وضعهم كمهاجرين  عن  النظر  بغض  للجميع  وجمانية  متاحة  الوطنية  الصحية  اخلدمات  مجيع  ذلك،  على 
  سلبية.، حىت لو كانت النتيجة منه  والعالج 19-الكشف عن مرض كوفيداختبار  ذلك املتحدة. ويشمل

 تصاريح اإلقامة لغري املواطنني كتدبري استثنائي من تدابري األزمات.  اجلمهورية السلوفاكية مددت •

يف  االكتظاظملنع  2020أبريل نيسان/ 30ألجانب حىت ات اتأشري تلقائي لبشكل استثنائي على متديد  اتيالندوافقت  •
 مراكز اهلجرة. 

أن  ،زامبيا  يف • الداخلية  وزارة  املهاجرينوضعية    أعلنت  احتجاز  مراكز  من  عنهم  املفرج  ، ألهنم غري  سُتسو ى   املهاجرين 
 يتعرضون خلطر االحتجاز. ستصاريهم، وابلتايل وكانوا سيتجاوزون فرتة صالحية قادرين على العودة إىل بلداهنم، 

 احلصول على املزااي والسكن   3-4

منفصلة    ،بلجيكا  يف • أماكن  أنشأت  املهاجرون، كما  فيهم  مبن  املشردين،  إيواء  على  قدرهتا  من  متعددة  مدن  زادت 
املصابني   لألشخاص  وقد  19-مبرض كوفيدومعزولة  يف  100حوايل    اسُتضيف .  حملي  شخص  يف  و وآخر   فندق  ن 

 .  خميمات 

https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment-payment/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nst.com.my%2Fnews%2Fnation%2F2020%2F03%2F577004%2Fdont-worry-about-being-detained-just-come-forward-covid-19-testing-please&data=02%7C01%7Cbruhnbov%40unhcr.org%7C12c227021d7f44148cd308d7d6f9d874%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637214240881985271&sdata=%2B9RW3N3Kt8pixoWnF%2FNm6ns3IGsLioRwGyV%2BpDeB0q8%3D&reserved=0
https://www.schengenvisainfo.com/news/poland-extends-visas-and-permits-for-foreigners-for-another-30-days/
https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirus-intl/index.html
https://www.iom.int/news/iom-recognizes-efforts-europe-middle-east-protect-all-migrants-access-public-health
https://www.iom.int/news/iom-recognizes-efforts-europe-middle-east-protect-all-migrants-access-public-health
https://www.iom.int/news/iom-recognizes-efforts-europe-middle-east-protect-all-migrants-access-public-health
https://www.iom.int/news/iom-recognizes-efforts-europe-middle-east-protect-all-migrants-access-public-health
https://www.bangkokpost.com/learning/easy/1896470/foreigners-visas-automatically-extended
https://mobile.nation.co.ke/news/africa/Covid-19--Zambia-to-release-detained-foreigners/3126394-5521880-rpjlk9z/index.html
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-en-belgique-les-premiers-sans-abris-confines-a-bruxelles?id=10461622
https://www.lesoir.be/288901/article/2020-03-20/coronavirus-un-hotel-bruxellois-pour-confiner-les-migrants-la-rue
https://www.fedasil.be/fr/actualites/accueil-des-demandeurs-dasile/prolongation-de-laccueil-dans-les-campings
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مليون دوالر سيدعم سكان كاليفورنيا غري املوثقني    75لكوارث بقيمة  صندوقا لإلغاثة يف حاالت ا   كاليفورنيا  أنشأت •
بـ  أتثروا  اغري    19-مرض كوفيدالذين  لشروط  يف  املستوفني  واإلغاثة  البطالة  ضد  التأمني  استحقاقات  على  حلصول 

شخص ابلغ من سكان كاليفورنيا   150  000حاالت الكوارث بسبب وضعهم كمهاجرين. وسيحصل ما يقرب من  
دوالر    1 000دوالر لكل شخص ابلغ مع حد أقصى قدره   500املوثقني على استحقاق نقدي ملرة واحدة قدره  غري  

 .  19-كوفيدالناشئة عن جائحة   اخلاصةاالحتياجات لتلبية لكل أسرة معيشية 

تنفيذايً لضمان حصول    العمدةوق ع    ،شيكاغو  يف • الالجئني واملهاجرين على املزااي واخلدمات اليت تقدمها    مجاعاتأمراً 
 . 19-مرض كوفيد كارثةاملساواة، مبا يف ذلك اإلغاثة من  على قدم  املدينة

املتحدة يف   • اجملانية    ،اململكة  املدرسية  الوجبات  استحقاقات  نطاق  توسيع  على  اخلارجية  وزير  وافق  قانوين،  وبعد طعن 
أسرهم   تستويف  أن  األطفال، شريطة  لتشمل مجيع  وميك ن  شرط  مؤقتاً  اجملانية.  املدرسية  للوجبات  املعتادة  الدخل  عتبة 

املؤهلني من احلصول على وجبات مدرسية    19-مرض كوفيدخمطط   توصيلها  األطفال  أو   وحتصيلهايتم  املدرسة  من 
 جنيًها إسرتلينًيا لكل طفل مؤهل.  15احلصول على قسائم أسبوعية بقيمة 

 دعم اجملتمع املدن   3-5

ألنشطة اليت تستجيب  احلصول على متويل  اإىل منظمات الشباب لتقدمي طلب    نداءً   املؤسسة األوروبية للشبابوجهت   •
الصعيدالناشئة  الحتياجات  ل الوطين    على  أو  اليت  19-مرض كوفيدأزمة    بسبباحمللي  لألنشطة  األولوية  وستعطى   .
التضامن  تُ  اظهر  األزمةمع  املتضررين من  الضعيفة  ودعمهم   ألشخاص  الفئات  دعم  مثل  فيهم   للغاية،  مبن  الناس،  من 

املشردون، واخلدمات الصحية واالجتماعية. وقد تكون هذه فرصة ملنظمات الشباب للمساعدة يف التصدي للتحدايت  
 بدائل الحتجاز املهاجرين.  ، مبا يف ذلك دعم تنفيذ19-مرض كوفيداخلاصة اليت يواجهها املهاجرون يف سياق 

https://iomint.sharepoint.com/sites/UNNMTWG2/Shared%20Documents/General/Another%20thing%20that%20California%20did%20for%20immigrants%20is%20to%20commit%20state%20funding%20to%20support%20migrant%20populations%20not%20covered%20by%20federal%20coronavirus%20support%20(which%20at%20present%20is%20not%20available%20for%20most%20migrants,%20or%20US%20citizen%20children%20of%20migrants).%20See%20https:/www.gov.ca.gov/2020/04/15/governor-newsom-announces-new-initiatives-to-support-california-workers-impacted-by-covid-19/
https://thehill.com/homenews/state-watch/491572-chicago-mayor-signs-order-ensuring-immigrants-and-refugees-have-access
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-free-school-meals-guidance/covid-19-free-school-meals-guidance-for-schools
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-free-school-meals-guidance/covid-19-free-school-meals-guidance-for-schools
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-free-school-meals-guidance/covid-19-free-school-meals-guidance-for-schools
https://www.coe.int/en/web/portal/-/-mitigating-the-effects-of-the-covid-19-crisis-council-of-europe-to-provide-funding-to-youth-organisations
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 املوارد  4

، فضالً عن أدوات وموارد عملية بشأن بدائل  19-مبرض كوفيدتشمل القائمة الواردة أدانه توجيهات وواثئق سياساتية خاصة 
 . أيضاً  ابنتظاموسيجري حتديث القائمة احتجاز املهاجرين قد تكون مفيدة يف السياق احلايل. 

ل   4-1 لتوجيه واثئق  ا ت   ية ا  ية والسياسا

 19-بيان مشرتك صادر عن شبكة األمم املتحدة للهجرة بشأن مرض كوفيد •
لشؤون  السامية  السامية حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة    األمم املتحدة  صادر عن مفوضية  بيان عاملي مشرتك •

على الالجئني واملهاجرين    19-مرض كوفيدبشأن آاثر أزمة    ة للهجرة ومنظمة الصحة العامليةالالجئني واملنظمة الدولي
 الالجئني واملهاجرين احملتجزين  اإلفراج عنواألشخاص عدميي اجلنسية، يدعو إىل 

 صحفي مشرتك بني املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقرر اخلاص املعين ابالجتار ابألشخاص بيان  •
 فريوس كوروان  مبرضاألطراف واآلليات الوقائية الوطنية املتعلقة  إىل الدول اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من مشورة •
الوكاالت   • بني  املشرتكة  الدائمة  مرض كوفيداللجنة  بشأن  مؤقت  من  19-توجيه  احملرومني  األشخاص  على  الرتكيز   :

 حريتهم 
 يدعو إىل إطالق سراح املهاجرين احملتجزين  بيان مفوض جملس أورواب حلقوق اإلنسان •
مشرتك • تقنية  مرض كوفيد  ةمذكرة  بشأن  الوكاالت  حريتهم  19-بني  من  احملرومني  عن    واألطفال  اليونيسيف  صادرة 

 وحتالف محاية الطفل يف العمل اإلنساين 
 وحقوق اإلنسان للمهاجرين  19-مرض كوفيدبشأن    األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني توجيهات مفوضية •
التوجيهية • واملبادئ  الالجئني  املبادئ  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  على   ملفوضية  اإلنسان  حقوق  بشأن  هبا  املوصى 

 ، جتنب االحتجاز( 8)انظر املبدأ التوجيهي  احلدود الدولية
والتوجيهللهجرة،    ةالعاملي  اجملموعة • هبا  املبادئ  املوصى  للمهاجرين  ات  اإلنسان  حقوق  محاية  يعيشون  بشأن   يف الذين 

 ، إهناء احتجاز املهاجرين( 8)انظر املبدأ   أوضاع هشة
يف السجون وغريها من    19-التأهب والوقاية والسيطرة على مرض كوفيدتوجيهات منظمة الصحة العاملية املؤقتة بشأن   •

 أماكن االحتجاز 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25730&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25730&LangID=E
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e836f164/rights-health-refugees-migrants-stateless-must-protected-covid-19-response.html
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e836f164/rights-health-refugees-migrants-stateless-must-protected-covid-19-response.html
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e836f164/rights-health-refugees-migrants-stateless-must-protected-covid-19-response.html
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e836f164/rights-health-refugees-migrants-stateless-must-protected-covid-19-response.html
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25774&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25774&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-covid-19-and-children-deprived-their-liberty
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidanceCOVID-19_Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
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لعملية   4-2  األدوات واملوارد ا

توجيهية • جائحة    مبادئ  خالل  الداخلية  الرعاية  ومرافق  وأسرهم  لألطفال  االفرتاضي  تغيري  19-مرض كوفيدللرصد   ،
 . رعايتنا طريقة 

تقنية عن مرض كوفيد • البديلة   19-مذكرة  والرعاية  األطفال  عن  بشأن  األفضل   صادرة  الرعاية  حتالف محاية  و   ،شبكة 
 واليونيسيف.  الطفل يف العمل اإلنساين،

العاملي    يتعهد • اباملشروع  معنية مبرض كوفيدعاملي  منصةالحتجاز  املعين  املهاجرين وا  19-ة  معلومات ت  ،حتجاز  تضمن 
 فيما يتعلق ابحتجاز املهاجرين.  19-رض كوفيدخمتلف البلدان مل تصديعن كيفية  حمدَّثة

  اجلائحة   التطورات الرئيسية وآاثرثة عن  مع معلومات حمدَّ   19-مرض كوفيدصفحة  التحالف الدويل لالحتجاز    يرعى •
، مع الرتكيز على املمارسات الواعدة. ويشمل ذلك اآلاثر والتطورات اليت أبلغ االحتجاز  جاز املهاجرين وبدائلعلى احت

 على الصعيدين الوطين واحمللي.   يف امليدانعنها أعضاء مركز البياانت الدويل العاملون 
اخليارات املتاحة للحكومات بشأن ترتيبات الرعاية وبدائل احتجاز األطفال    عن  شؤون الالجئني  تتضمن أوراق مفوضية •

 ممارسات جيدة بشأن بدائل احتجاز املهاجرين.   خيارات احلكومات بشأن االستقبال املفتوح وبدائل االحتجازو  واألسر
الدويل  منشوراتتقدم   • الدويل    التحالف  البياانت  مركز  ذلك كتيب  يف  مبا  بدائل"،لالحتجاز،  على    "هناك  أمثلة 

 بشأن تنفيذ بدائل احتجاز املهاجرين.  ةالعملي  اتاملمارسات اإلجيابية والتوجيه
 اليونيسيف وحكومة املكسيك.  إعدادمن  وملتمسي اللجوء والالجئنيمنوذج الرعاية البديلة لألطفال املهاجرين   •
لبدائل  تضع   • للبدائل الناجحة الحتجاز    الحتجازاالشبكة األوروبية  توجيهات قائمة على األدلة بشأن التنفيذ العملي 

 املهاجرين. 
لدعوة  من أجل ا  توجيهات للمنظمات غري احلكومية  منصة التعاون الدويل بشأن املهاجرين غري املوثقنيتوفر منشورات   •

 هلذه البدائل.  إدارة احلاالتتنفيذ من أجل وللحكومات ومنظمات اجملتمع املدين  املهاجرين احتجاز بدائل إىل
 
 

لضمان تقدمي الدعم الفعال واملنسق يف الوقت املناسب على نطاق املنظومة    شبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة  أنشئت
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 للدول يف تنفيذها ومتابعتها واستعراضا لالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية. 

امل املعين بجياد بدائل الحتجاز املهاجرين هو واحد من ستة أفرقة عاملة مواضيعية أنشئت يف إطار الشبكة،  والفريق الع 
وكلف ابلعمل على وضع وتنفيذ بدائل لالحتجاز قائمة على حقوق اإلنسان يف سياق اهلجرة. ويتألف الفريق العامل من 

امل اجملتمع  املتحدة، ومنظمات  األمم  العاملني يف ممثلني عن وكاالت  التقنيني  احمللية، واخلرباء  والشباب، واحلكومات  دين، 
الواسعة   من خربهتم  الوثيقة  هذه  استفادت صياغة  وقد  العامل.  أحناء  االحتجاز يف مجيع  املهاجرين وبدائل  احتجاز  جمال 

 واملتنوعة. 

اهلجر  على  مقتصرة  العامل  الفريق  والية  أبن  الالجئني  مفوضية شؤون  تعرتف  التوصيات وبينما  أن  إىل  املفوضية  تشري  ة، 
الواردة يف هذه الوثيقة متصلة ابلالجئني وملتمسي اللجوء احملتجزين يف مراكز احتجاز املهاجرين وتنطبق عليهم أيضاً. ويف  

واحلفاظ على الصحة العامة، ينبغي أن حترتم التدابري املتخذة حقوق اإلنسان    19-إطار التصدي لتحدايت مرض كوفيد
 املعنيني، بغض النظر عن وضع اهلجرة.  جلميع

 


