الفريق العامل املعين ب جياد بدائل ل حتجاز املهاجرين
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مرض كوفيد 19-واحتجاز املهاجرين :ماذا ميكن للحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين فعله؟

نظرة عامة
تلتزم شبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة بدعم مجيع الشركاء يف السعي إىل تنفيذ االتفاق العاملي من أجل اهلجرة ،مع التسليم
أبن هذا اإلطار التعاوين يتيح أداة ال تقدر بثمن لضمان متكن اجلميع يف اجملتمع من اإلسهام يف التصدي اجلماعي ملرض
كوفيد 19-ومن االحتماء من أتثريه على قدم املساواة.
وحتقيقا هلذه الغاية ،تشكل هذه اإلحاطة جزءا من سلسلة تقدمها الشبكة وتبحث يف خمتلف جوانب جائحة كوفيد19-
وكيفية ارتباطها ابملهاجرين وجمتمعاهتم احمللية .وهتدف هذه الوثيقة إىل تقدمي التوجيه العملي للدول وغريها من أصحاب
املصلحة يف الوقاية من مرض كوفيد 19-والتصدي له يف سياق احتجاز املهاجرين ،مع تسليط الضوء على حاالت
املمارسات الواعدة بوصفها مناذج مفيدة ميكن االقتداء هبا .ونتطلع إىل تلقي التعليقات من مجيع الشركاء ،وحتديث هذه
التوصيات بشكل مستمر.
القيادة املشرتكة للفريق العامل:
• أندراي برون بويف ،مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
• إيرين دي لورينزو كاسرييس كانتريو ،منظمة األمم املتحدة للطفولة ()idelorenzocaceres@unicef.org
()bruhnbov@unhcr.org
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• سيلفيا غوميس موراديو ،التحالف الدويل ملناهضة االحتجاز ()sgomez@idcoalition.org

تؤثر جائحة كوفيد 19-بشكل غري متناسب على األشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة وعلى اجملتمعات املهمشة .وال
يستثىن من ذلك املهاجرون ،وال سيما احملتجزون يف مراكز احتجاز املهاجرين 1 .ففي املرافق اليت كثرياً ما تكون مكتظة حيث
ُيتجزون ،تنتشر املعلومات املضللة ،ويستحيل التباعد البدين ،وال تكفي النظافة الصحية والصرف الصحي ،وتُستنفد املوارد
البشرية.
ومبجرد انتشار فريوس كوروان املستجد يف مكان االحتجاز ،يكون املهاجرون واملوظفون على حد سواء معرضني خلطر اإلصابة
ابلعدوى وتقل لديهم إمكانية احلصول على معدات احلماية الشخصية .وكثرياً ما يصارع املهاجرون للحصول على املعلومات
واخلدمات الصحية الكافية .ويواجه املسنون واألطفال والنساء واألشخاص ذوو اإلعاقة وغريهم حتدايت إضافية .فال غرابة
إذن أن يشتد التوتر مؤخراً يف مراكز احتجاز املهاجرين بسبب تزايد القلق يف صفوف احملتجزين بشأن مرض كوفيد.19-
ويف حني أن عدداً متزايداً من الدول يعطي األولوية حلقوق املهاجرين وخيتار ختفيف االكتظاظ يف مرافق االحتجاز ،فإن دوالً
أخرى حتتجز لألسف املزيد من املهاجرين لفرتات أطول من الزمن أو ال تفرج عنهم إال لرتحيلهم بصورة غري قانونية .ومن
أسباب ذلك إغالق احلدود؛ وتعليق إجراءات اهلجرة والعودة؛ والتذرع ابلشواغل املتعلقة ابلصحة العامة لتربير االحتجاز
الشامل التمييزي للمهاجرين دون مراعاة األصول القانونية؛ وحمدودية القدرة على إدارة بدائل احتجاز املهاجرين؛ واستحالة
القيام بدارة احلاالت عرب احلدود أثناء اجلائحة.
إن آاثر االستخدام املتزايد الحتجاز املهاجرين يف سياق مرض كوفيد 19-آاثر شديدة – فهناك االحتجاز ألجل غري
مسمى يف مرافق مكتظة ابلنسبة لبعض ،وهناك حاالت ضعف طويلة األمد ابلنسبة آلخرين ،وهناك خطر شديد يهدد
بصابة اجلميع :من احملتجزين ،واملوظفني ،وأسرهم ،وجمتمعاهتم احمللية.
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عرف هنا أبنه أي إطار ُيرم فيه الشخص من حريته ألسباب متعلقة ابهلجرة ،بغض النظر عن املكان املادي
احتجاز املهاجرين يُ َّ
لالحتجاز ،أو االسم أو التربير املستخدم ،أو تصنيفه يف القانون احمللي .أما مصطلح بدائل احتجاز املهاجرين فليس مصطلحا معرفاً
من الناحية القانونية وابلتايل يتخذ تفسريه معاين متباينة .وبغض النظر عن هذه النُهج املختلفة ،هناك توافق واسع يف اآلراء على أن

املقصود ببدائل احتجاز املهاجرين طائفة واسعة من التدابري واملمارسات غري االحتجازية اليت تتجنب ،استناداً إىل حقوق اإلنسان،
استخدام االحتجاز ألسباب متعلقة ابهلجرة.
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وعلى مدى األسابيع القليلة املاضية ،صدرت جمموعة غنية من املواقف القانونية والسياساتية والتوجيهات التنفيذية اليت كشفت
عن البارامرتات اليت أرساها القانون الدويل واليت جيب على الدول أن تلتزم هبا يف عمليات تصديها ألزمة مرض كوفيد،19-
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مبا يف ذلك محاية مجيع األشخاص احملرومني من احلرية.

وهتدف هذه الوثيقة إىل االستفادة من هذه املواقف والتوجيهات وتكملتها ،بدعم الدول وغريها من أصحاب املصلحة يف
الوقاية من مرض كوفيد 19-والتصدي له من خالل إعطاء األولوية لبدائل عن احتجاز املهاجرين.
وعلى وجه اخلصوص ،تسعى الوثيقة إىل مساعدة الدول وغريها من أصحاب املصلحة على تفعيل اهلدف  13من االتفاق
العاملي من أجل اهلجرة ،حيث أكدت احلكومات من جديد االلتزام "بعطاء األولوية لبدائل االحتجاز غري السالبة للحرية
اليت تتماشى مع القانون الدويل ،واتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء أي احتجاز للمهاجرين ،مع استخدام االحتجاز
كمالذ أخري فقط" .وينطوي ذلك ،يف مجلة أمور ،على "احلد من اآلاثر السلبية ورمبا الدائمة لالحتجاز على املهاجرين من
خالل ضمان مراعاة األصول القانونية والتناسب ،وأن يكون ذلك ألقصر فرتة زمنية ،وضمان [السالمة] اجلسدية والعقلية"؛
و"إاتحة الفرصة جلميع املهاجرين اخلاضعني لالحتجاز أو الذين قد يتعرضون لالحتجاز للوصول إىل العدالة  ، ...وكذلك
الوصول إىل املعلومات واحلق يف إجراء استعراض دوري ألمر [االحتجاز]"؛ و"محاية واحرتام حقوق الطفل ومصاحله الفضلى
يف مجيع األوقات ،بغض النظر عن وضع الطفل من حيث اهلجرة ،وذلك من خالل ضمان توافر جمموعة من البدائل العملية
لالحتجاز يف السياقات غري السالبة للحرية وإمكانية الوصول إليها ،وتفضيل ترتيبات الرعاية اجملتمعية اليت تكفل إمكانية

 2بيان صحفي عاملي مشرتك من مفوضية حقوق اإلنسان ومفوضية شؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العاملية
بشأن آاثر أزمة مرض كوفيد 19-على الالجئني واملهاجرين وعدميي اجلنسية ،يدعو إىل إطالق سراح الالجئني واملهاجرين احملتجزين؛
بيان صحفي مشرتك من املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقرر اخلاص املعين ابالجتار ابألشخاص؛ مشورة من اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب إىل الدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية بشأن جائحة مرض فريوس كوروان ()COVID-19؛ اللجنة الدائمة
املشرتكة بني الوكاالت توجيه مؤقت بشأن مرض كوفيد :19-الرتكيز على األشخاص احملرومني من حريتهم؛ بيان مفوض جملس أورواب
حلقوق اإلنسان يدعو إىل إطالق سراح املهاجرين احملتجزين؛ مذكرة تقنية مشرتكة بني الوكاالت بشأن مرض كوفيد 19-واألطفال
احملرومني من حريتهم صادرة عن اليونيسيف وحتالف محاية الطفل يف العمل اإلنساين؛ توجيهات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق
اإلنسان بشأن األبعاد املتعلقة حبقوق اإلنسان يف مرض كوفيد :19-املهاجرون؛ توجيهات منظمة الصحة العاملية املؤقتة بشأن التأهب
والوقاية والسيطرة على مرض كوفيد 19-يف السجون وغريها من أماكن االحتجاز؛ املنظمة الدولية للهجرة ،صورة حتليلية رقم  9ملرض
كوفيد :19-احتجاز املهاجرين ،نيسان/أبريل .2020
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احلصول على التعليم والرعاية الصحية وحترتم حق الطفل يف احلياة األسرية ووحدة األسرة ،ومن خالل العمل على إهناء ممارسة
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احتجاز األطفال يف سياق اهلجرة الدولية".

ومراعاةً هلذا االلتزام ،ويف سياق جائحة كوفيد 19-املتفشية حالياً ،تدعو شبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة الدول ،العاملة
يف شراكة مع أصحاب املصلحة املعنيني ،إىل ما يلي:
 . 1وقف عمليات الحتجاز اجلديدة للمهاجرين ألسباب متعلقة ابهلجرة أو الصحة ،وإعالن
وقف اختياري لستخدام احتجاز املهاجرين.
 . 2توسيع نطاق البدائل غري الحتجازية اجملتمعية ل حتجاز املهاجرين وتنفيذها على وجه
السرعة وفقاً للقانون الدويل.
 . 3اإلفراج عن مجيع املهاجرين احملتجزين وإدخاهلم يف إطار بدائل جمتمعية غري احتجازية ،وفقاً
للضماانت املناسبة.
 . 4حتسني الظروف السائدة يف أماكن احتجاز املها جرين مع توسيع نطاق البدائل وتنفيذها.
وفيما يلي توصيات عملية ،ودعوة إىل العمل ،وممارسات وموارد واعدة هتدف إىل دعم الدول ومجيع أصحاب املصلحة
املعنيني قصد االضطالع ابملهام األربع املبينة أعاله.

 3االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ،اهلدف .13
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 .1توصيات عملية
 1 - 1املنع
• تعليق إصدار أوامر االحتجاز للوافدين اجلدد واملهاجرين غري الشرعيني يف اجملتمع على أساس وضع اهلجرة ،مبا يف ذلك
أوامر االحتجاز قبل الرتحيل ،ووقف مدامهات املهاجرين.
• وضع بروتوكوالت صحية عامة ملنع خماطر اإلصابة مبرض كوفيد 19-والتخفيف منها ابلنسبة لدى الوافدين اجلدد ،من
قبيل الفحوص الصحية ،واالختبار ،واحلجر الصحي ،والعزل الذايت يف أماكن جمتمعية غري احتجازية حتافظ على وحدة
األسرة وتتناسب مع األماكن املستخدمة ملواطين الدولة يف ظروف مماثلة؛ وضمان إمكانية الوصول إىل املساعدة
القانونية؛ وتقدمي املعلومات ذات الصلة بلغة يفهمها املهاجرون ،يف شكل يسهل الوصول إليه ،وبطريقة مناسبة ثقافياً.
• ضمان وصول مجيع املهاجرين إىل اخلدمات الصحية ،مبا يف ذلك الوقاية والكشف املبكر والعالج املبكر ملرض كوفيد-
 ،19فضال عن خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي واخلدمات املرتبطة ابلعنف اجلنساين.
• تطبيق ضماانت حمددة للمهاجرين الذين يوجدون يف أوضاع هشة مثل املسنني واألطفال والنساء واألشخاص ذوي
اإلعاقة ،مع إيالء اهتمام خاص لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ولألطفال أو اإلانث الذين يرأسون أسراً
معيشية.
املخص ص ومعدات احلماية الشخصية والدعم النفسي االجتماعي جلميع العاملني يف اخلطوط األمامية
• إاتحة التدريب
َّ
حىت يتمكنوا من االستمرار يف استقبال وفرز الوافدين اجلدد وحتديد ترتيبات الرعاية املناسبة هلم.
 2 - 1الفراج
بينما ندعو إىل اإلفراج عن مجيع املهاجرين احملتجزين يف مراكز احتجاز املهاجرين ،جيب أن نالحظ أنه ال ينبغي أن يؤدي
اإلفراج عنهم أبدا إىل حاالت تشرد أو عوز ،وينبغي أال يؤدي أبدا إىل الرتحيل الفوري دون مراعاة األصول القانونية .وبدالً
من ذلك ،ينبغي للدول أن تفرج عن املهاجرين وأن تدخلهم يف إطار بدائل الحتجاز املهاجرين ،حيث ميكنهم احلصول على
اخلدمات األساسية بغض النظر عن وضعهم ،مبا يف ذلك الرعاية الصحية والسكن الالئق والغذاء واملياه والصرف الصحي.
5

• اإلفراج الفوري عن مجيع املهاجرين احملتجزين حلماية حقوقهم وصحتهم وصحة املوظفني العاملني يف مرافق احتجاز
املهاجرين.
• إعطاء األولوية لإلفراج الفوري عن مجيع األطفال – سواء أكانوا غري مصحوبني أو منفصلني أو يف كنف أسر – من
مرافق احتجاز املهاجرين ،حيث ال ينبغي أبداً احتجاز األطفال ألسباب تتعلق بوضعهم أو وضع آابئهم بصفتهم
مهاجرين ،كما أن احتجاز املهاجرين ال خيدم أبداً مصاحل الطفل الفضلى.
• إعطاء األولوية لإلفراج الفوري عن األشخاص احملتجزين قبل الرتحيل حيث عمليات الرتحيل متوقفة أو غري ممكنة حبكم
الواقع ،إذ يصبح االحتجاز يف هذه احلاالت تعسفياً.
• ضمان أن يكون اإلفراج عن مجيع املهاجرين احملتجزين وفقا لضماانت صارمة ملنع مرض كوفيد 19-والتصدي له ،مبا
يف ذلك إمكانية الوصول إ ىل الفحوص الصحية ،واالختبار واخلدمات الصحية عند الضرورة ،والعزل الذايت اإللزامي،
واملعلومات ذات الصلة بلغة يفهموهنا ،ويف شكل يسهل الوصول إليه ،وبطريقة مناسبة ثقافياً.
• مراجعة أي شروط مفروضة على املهاجرين املفرج عنهم كجزء من تنفيذ بدائل الحتجاز املهاجرين حبيث تكون هذه
الشروط مالئمة لواقع مرض كوفيد ،19-وال سيما جتنب أي تدابري تتطلب إجراءات تسجيل شخصية أو تعرض صحة
املهاجرين وسالمتهم للخطر.
• تطبيق احلد األدىن من القيود على احلرية عند الضرورة فقط ،وضمان أن تكون القيود متناسبة ومستندة إىل تقييم فردي.
وقد يكون تسجيل اإلقامة أو اإلبالغ عن طريق اهلاتف أو الفيديو خيارات مناسبة يف سياق مرض كوفيد.19-
• ضمان وصول املهاجرين املفرج عنهم إىل وسائل النقل اليت متتثل لضماانت الصحة العامة وتكفل قدرهتم على الوصول
أبمان إىل املوقع الذي أودعوا فيه.
 3 - 1التنسيب وإدارة احلالت
• ضمان وجود خيارات مناسبة للتنسيب يف اجملتمع احمللي .وينبغي أن تكفل مجيع اخليارات مستوى معيشياً مالئماً وأن
متتثل ملتطلبات مرض كوفيد 19-مثل التباعد البدين ،وإمكانية احلجر الصحي والعزل الذايت ،وحمدودية احتياج وسائل
النقل العام أو عدم احلاجة إليها.
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• ويف احلاالت اليت ال يكون فيها للمهاجرين مكان إقامة خاص هبم ،ميكن استخدام خيارات اإلقامة والتنسيب البديلة
التالية ،شريطة أن متتثل اخليارات متطلبات مرض كوفيد 19-على النحو الوارد أعاله:
✓ اإلقامة يف اجملتمع احمللي من خالل األقارب أو األصدقاء أو شبكات الشتات؛
✓ شقق مستأجرة أو جمموعات من الشقق مع االستفادة من إعاانت؛
✓ املالجئ اليت تديرها منظمات اجملتمع املدين؛
✓ املراكز املفتوحة؛
✓ املالجئ الوطنية؛
✓ مرافق متنوعة يف ملكية احلكومة؛
✓ الفنادق أو غريها من مرافق االصطياف الشاغرة؛
✓ الرعاية البديلة األسرية واجملتمعية لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ،وكذلك األطفال الذين فقدوا
والديهم أو القائمني الرئيسيني على رعايتهم بسبب مرض كوفيد( 19-مبا يف ذلك رعاية القرابة ،والكفالة ،وترتيبات
العيش املستقل وغريها من املرافق األسرية؛ أو الرعاية املؤسسية كمالذ أخري ومؤقت فقط) .
• استخدام آليات الفرز واإلحالة والتقييم  -املكيفة مع واقع مرض كوفيد - 19-لالسرتشاد هبا يف اختاذ قرارات التنسيب
وإدارة احلاالت ،مع إيالء اهتمام خاص للمهاجرين الذين يعيشون يف أوضاع هشة ولالحتياجات احملددة على أساس
السن واجلنس واإلعاقة.
• وضع خطة طوارئ لضمان ما يكفي من املوظفني ،والتجهيز يف الوقت املناسب ،واجلودة يف تنفيذ خمتلف عناصر بدائل
احتجاز املهاجرين يف مجيع مراحل اجلائحة .وميكن يف ذلك استخدام طرائق إدارة احلاالت عن بُعد األقل استنزافا
للموارد البشرية ،مثل اإلبالغ عن بُعد ومتابعة احلاالت ابلصوت أو ابلفيديو ،فضال عن إقامة شراكات مع اجملتمع

املدين لتكملة قدرة احلكومة على العمل االجتماعي.

• إدارة احلاالت إدارة مؤهلة وشاملة بدعم من األخصائيني االجتماعيني أو احملامني أو شركاء اجملتمع املدين أو متطوعي
اجملتمع احمللي ،مع إيالء اهتمام خاص لألعراض احملتملة ملرض كوفيد.19-
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• عدم تعليق إجراءات اهلجرة أو تسريعها دون مراعاة األصول القانونية .وتكييف هذه اإلجراءات بدال من ذلك ،إىل
جانب إسداء املشورة القانونية ذات الصلة وإدارة احلاالت ،مع واقع مرض كوفيد ،19-مبا يف ذلك عن طريق احلد من
التبادالت الشخصية؛ واللجوء إىل طرائق االتصال عن بعد ابلصوت أو ابلفيديو عند االقتضاء وبطريقة ال تعرض
للخطر وصول املهاجرين إىل العدالة؛ ومن خالل توفري معدات احلماية الشخصية الكافية ملديري احلاالت واألخصائيني
االجتماعيني واحملامني عند أداء واجباهتم.
 4 - 1تسوية اخلدمات واحلصول عليها
• التخفيف من حاالت املخالفة للقانون وما يتصل هبا من خوف من االحتجاز بوسائل منها مواصلة إجراءات اهلجرة،
ووضع خمططات لتسوية الوضعية ،وإصدار أو متديد التأشريات املؤقتة أو وضع اإلقامة.
• بناء الثقة يف صفوف املهاجرين وطمأنتهم إىل أن أي رفع للقيود أو حتول يف السياسة العامة بسبب اإلهناء التدرجيي
ألزمة كوفيد 19-لن يُتخذ سبباً إلعادة االحتجاز والرتحيل الحقاً.
• إقامة حواجز محاية بني مقدمي اخلدمات وسلطات اهلجرة منعاً للحاالت اليت يتجنب فيها املهاجرون غري الشرعيني
التماس الرعاية الطبية أو اخلدمات األساسية األخرى خوفاً من االحتجاز والرتحيل.
• تشجيع محالت اإلعالم واالتصال وغريها من املبادرات الرامية إىل تعزيز اإلدماج ،من أجل التصدي ملشاعر عدم الثقة
وكره األجانب إزاء املهاجرين ،وشرح كيفية عمل حاجز احلماية ،وطمأنة املهاجرين إىل أهنم يستطيعون احلصول على
اخلدمات دون أن يسأهلم أي شخص عن وضعهم كمهاجرين ودون خوف من االحتجاز والرتحيل.
• ضمان إدراج مجيع املهاجرين يف اجملتمع احمللي ،مبن فيهم املفرج عنهم ،يف عمليات التصدي الوطنية واحمللية ملرض
كوفيد 19-اليت تضمن احلصول على الرعاية الصحية والسكن والغذاء واملياه والصرف الصحي والتعليم والضمان
االجتماعي وغريها من اخلدمات بغض النظر عن وضعهم.
• تعليق التسريح التلقائي لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم الذين يبلغون  18سنة من العمر لتجنب خطر
التشرد واحتجاز املهاجرين.
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 5 - 1الظروف السائدة يف أماكن احتجاز املهاجرين
شجع مجيع أصحاب املصلحة على
إىل جانب اإلفراج عن املهاجرين وتوسيع نطاق بدائل احتجاز املهاجرين وتنفيذها ،يُ َّ
التعاون يف حتسني الظروف السائدة يف أماكن احتجاز املهاجرين ،وال سيما لضمان قدرة احملتجزين على محاية أنفسهم من
مرض كوفيد ،19-واحلصول على اخلدمات الصحية  -مبا يف ذلك الوقاية ،والكشف املبكر والعالج املبكر – وحىت ال يُقيَّد

بشكل غري قانوين حقهم يف اخلدمات األساسية األخرى ووصوهلم إليها بسبب التدابري املتخذة للتصدي لـمرض كوفيد.19-

شجع أصحاب املصلحة على االطالع على التوجيهات والتوصيات املفصلة اليت سبق أن أصدرهتا ابلفعل منظمة الصحة
ويُ َّ

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

• ضمان حصول املهاجرين احملتجزين على نفس مستوى الرعاية الصحية املتاح يف اجملتمع احمللي ،مبا يف ذلك املرافق
والسلع واخلدمات.
• حتسني املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يف أماكن االحتجاز.
• ضمان حصول املهاجرين احملتجزين بصورة منتظمة على املعلومات املتعلقة ابلتطورات احلاصلة بشأن مرض كوفيد19-
واملتعلقة اب لتدابري الصحية الوقائية حلماية أنفسهم .وينبغي تقدمي املعلومات بلغة يفهموهنا ،يف شكل يسهل الوصول إليه،
بطريقة مناسبة ثقافياً ،وأن تتضمن مشورة عملية مكيَّفة مع الظروف اخلاصة مبكان احتجازهم.
• إاتحة األماكن املالئمة للحجر الصحي والعزل الذايت ،وضمان أن يكون أي قرار ابللجوء إىل تدابري االحتواء يف سياق
مرض كوفيد 19-قراراً مسرتشداً ابلكامل أبغراض ولوائح الصحة العامة ،وغري متييزي ،ويضمن كرامة املهاجرين
وسريتهم.
• احلفاظ على وحدة األسرة قدر اإلمكان ،وضمان أن تكون مصاحل الطفل الفضلى هي االعتبار الرئيسي يف أي قرار
بفصل األسر مؤقتا ألسباب متعلقة ابلصحة ،والنظر يف سبل بديلة إلبقاء األسرة على اتصال وثيق ،مبا يف ذلك عن
طريق اهلاتف أو الفيديو .وإذا قررت سلطة خمتصة أن فصل الرضيع أو الطفل الصغري عن أحد الوالدين أو مقدم الرعاية
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تعني دائماً وضع الطفل يف كنف أحد أفراد األسرة أو صديق مقرب
األساسي أمر ضروري ويتوخى مصاحله الفضلىَّ ،
من األسرة يعرفه الطفل.
• 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
احتجاز املهاجرين أثناء اجلائحة.
• ضمان استمرار متكن املهاجرين احملتجزين من الزايرات العائلية واملشورة القانونية واألخصائيني االجتماعيني وغري ذلك
من خدمات الدعم ،مبا يف ذلك عن طريق استخدام طرائق االتصال عن بعد ابلصوت أو ابلفيديو املكيَّفة مع واقع
مرض كوفيد.19-

 .2دعوة إىل العمل:
الكف عن احتجاز املهاجرين هنائياً
ّ
خلقت جائحة كوفيد 19-زمخاً صارت فيه بدائل احتجاز املهاجرين حال عملياً لتبديد خماوف الصحة العامة مع ضمان
حصول املهاجرين على حقوق اإلنسان واخلدمات األساسية .واألهم من ذلك أن اإلفراج عن املهاجرين جيب أن يقرتن ببدائل
قائمة على احلقوق وتضمن ظروف عيش مالئمة حىت ال يتعرض املهاجرون للرتحيل غري القانوين أو يُرتكوا معوزين أو
مشردين.
َّ
ويتيح هذا الزخم فرصة فريدة للنظر إىل ما هو أبعد من األزمة احلالية وإبراز الكيفية اليت ميكن هبا تنظيم اهلجرة دون اللجوء إىل
االحتجاز ،على النحو املتوخى يف إطار العمل الذي يتيحه االتفاق العاملي من أجل اهلجرة ،مبا يف ذلك يف هدفه .13
شجع الدول وكياانت األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من اجلهات الفاعلة على مضاعفة جهودها التعاونية
وتُ َّ
للتخلص تدرجيياً من اللجوء إىل احتجاز املهاجرين  -ابلبناء على اخلطوات املتخذة خالل اجلائحة ،وتوثيق األثر اإلجيايب
للبدائل ،والتأمل يف الدروس املستفادة ،واملبادرة على سبيل األولوية بهناء احتجاز األطفال واألسر وغريهم من املهاجرين
الذين يعيشون يف أوضاع هشة.
وسيستتبع ذلك الدعوة املستهدفة والتعلم من األقران ،فضال عن املبادرة بشراك وسائط اإلعالم وعامة اجلمهور لتسليط الضوء
على اآلاثر السلبية الحتجاز املهاجرين وعلى كيفية حتقيق البدائل لنتائج أفضل للمهاجرين واجملتمعات احمللية والبلدان اليت
10

تستضيفهم .وسيعين ذلك أيضا اغتنام هذه ال فرصة لتمرير قوانني وسياسات وأنظمة تلغي جترمي اهلجرة غري النظامية وتوسع
نطاق

الوصول

إىل

مسارات

اهلجرة

اآلمنة

واملنظمة

والنظامية.
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 .3املمارسات الواعدة
سيجري حتديث القائمة أدانه ابنتظام ،وستشمل قريبا جمموعة خمتارة أكثر توازان على الصعيد اإلقليمي للممارسات الواعدة
اليت تقودها احلكومات الوطنية واحمللية واجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرون .وحتاول هذه الصورة األولية تسليط الضوء
على العناصر اإلجيابية لعمليات تصد حمددة ولكنها ال تقيم كل ممارسة تقييماً شامالً .وعلى هذا النحو ،فإن إدراج مثال يف
القائمة ال يعين أن مجيع عناصر التصدي أو ممارسة البلد أو صاحب املصلحة املعين عناصر إجيابية ،أو أن تطبيقه العملي ال
تشوبه شائبة.
 1 - 3الوقاية
• تؤوي إسبانيا بعض الوافدين اجلدد واملهاجرين املفرج عنهم من مرافق االحتجاز قبل الرتحيل مع أفراد األسر واجملتمعات
احمللية .وتُكفل إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية واالجتماعية احمللية.
طهر مراكز اإلقامة املؤقتة يف تركيا ابنتظام ،وقد طُلب إىل املوظفني ارتداء األقنعة والقفازات منذ املراحل املبكرة من
• تُ َّ
ووزعت أطقم للنظافة ومعدات للحماية الشخصية على سكان هذه املراكز وأعيد ترتيب األماكن املشرتكة
اجلائحةُ .
وجيرى الفرز الصحي قبل التسجيل وتتم املتابعة املنتظمة من أطباء اتبعني ملديرايت الصحة
لتسهيل التباعد البدينُ .
اإلقليمية.
• امتنعت اململكة املتحدة عن احتجاز رعااي  49بلداً ال ميكن الرتحيل إليها حالياً.
 2 - 3الفراج
• يف املكسيك ،أمر قاض احتادي احلكومة املكسيكية ابإلفراج عن املهاجرين األكثر عرضة خلطر اإلصابة بـمرض كوفيد-
 ،19مبن فيهم الذين جتاوزوا  60سنة من عمرهم ،والنساء احلوامل والذين يعانون من أمراض مزمنة ،فضالً عن نقل
مجيع الفتيات والفتيان غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ،الذين يوجدون يف مراكز االحتجاز إىل مالجئ جمتمعية
خمصصة لألطفال فوراً.
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• يف النرويج ،أُطلق سراح عدد من األشخاص من االحتجاز قبل الرتحيل املوجودين يف مركز احتجاز املهاجرين التابع
للشرطة الوطنية ،يف ضوء التحدايت الراهنة يف تنفيذ عمليات الرتحيل .ويُطلب إىل املفرج عنهم البقاء يف مكان معني،

إما يف عنوان خاص أو مبركز الستقبال الالجئني.

• إسبانيا ملتزمة ابإلفراج عن مجيع األفراد احملتجزين يف مراكز احتجاز املهاجرين ،وقد أفرغت معظم مرافق احتجاز
املهاجرين.
• يف اململكة املتحدة ،أُطلق سراح أكثر من  350مهاجراً بعد طعن قانوين ،ويتعني استعراض مجيع القضااي األخرى.
• يف زامبيا ،أعلنت وزارة الداخلية اإلفراج عن مجيع املهاجرين احملتجزين يف مراكز احتجاز املهاجرين.
 3 - 3تسوية الوضعية وإمكانية الوصول إىل اخلدمات
• مددت فرنسا مجيع تصاريح اإلقامة ملدة ثالثة أشهر اعتباراً من  16آذار/مارس  ،2020مما يضمن إمكانية احلصول
على العمل واحلقوق االجتماعية والضمان االجتماعي للذين قد يكونون معرضني لوال التمديد بسبب انتهاء صالحية
تصاريهم أثناء اجلائحة.
• وسعت فرنسا نطاق احلماية جلميع األطفال اخلاضعني لرعاية احلكومة حىت هناية حالة الطوارئ املرتبطة مبرض كوفيد-
 ،19مبن فيهم األطفال غري املصحوبني واملنفصلون عن ذويهم والشباب دون سن  21سنة الذين كانت ترعاهم سابقاً
دوائر رعاية الطفولة الفرنسية.
• يف اليوانن ،على الرغم من تعليق خدمات اللجوء مؤقتاً اعتباراً من  13آذار/مارس  - 2020مبا يف ذلك تسجيل
طلبات اللجوء ومقابالت اللجوء والطعن يف قضااي اللجوء  -ذكرت دائرة اللجوء أن بطاقات مقدمي الطلبات
وتصاريح اإلقامة اليت من املقرر أن تنتهي صالحيتها أثناء التعليق ستظل سارية املفعول.
• أعلنت أيرلندا أن مجيع تصاريح اهلجرة املقرر أن تنتهي بني  20آذار/مارس و 20أاير/مايو  2020ستُجدَّد تلقائيًا
بنفس الشروط ملدة شهرين.
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• استحدثت أيرلندا تعويض بطالة بسبب جائحة كوفيد 19-لفائدة مجيع العمال بغض النظر عن وضعهم القانوين.
وأكدت احلكومة أنه "ال توجد خطط لتبادل أي بياانت نتلقاها كجزء من طلب مهاجر لدفع تعويض البطالة بسبب
جائحة كوفيد 19-مع سلطات اهلجرة أو وزارة العدل واملساواة".
• أعلنت ماليزاي أن غري املواطنني (مبن فيهم الذين ال يملون واثئق ثبوتية) الذين يتقدمون لالختبار لن يُعتقلوا أو ُيتجزوا.
• قدمت بولندا متديداً جلميع املهاجرين الذين يملون تصاريح عمل أو أتشريات أو تصاريح إقامة مؤقتة ملدة  30يوماً
أخرى بعد انتهاء تدابري الطوارئ املعمول هبا حالياً.
• منحت الربتغال املهاجرين الذين تقدموا بطلب للحصول على اإلقامة حقوق اجلنسية الكاملة املؤقتة خالل اجلائحة.
• يف اململكة املتحدة ،ستمدد أتشريات الذين انتهت إجازهتم يف  24كانون الثاين/يناير  2020أو بعده واملوجودين يف
اململكة املتحدة بسبب قيود السفر أو العزلة الذاتية املتعلقة مبرض كوفيد ،19-حىت  31أاير/مايو  .2020وعالوة
على ذلك ،مجيع اخلدمات الصحية الوطنية متاحة وجمانية للجميع بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين يف اململكة
املتحدة .ويشمل ذلك اختبار الكشف عن مرض كوفيد 19-والعالج منه ،حىت لو كانت النتيجة سلبية.
• مددت اجلمهورية السلوفاكية تصاريح اإلقامة لغري املواطنني كتدبري استثنائي من تدابري األزمات.
• وافقت اتيالند بشكل استثنائي على متديد تلقائي لتأشريات األجانب حىت  30نيسان/أبريل  2020ملنع االكتظاظ يف
مراكز اهلجرة.
• يف زامبيا ،أعلنت وزارة الداخلية أن وضعية املهاجرين املفرج عنهم من مراكز احتجاز املهاجرين ستُسوى ،ألهنم غري
قادرين على العودة إىل بلداهنم ،وكانوا سيتجاوزون فرتة صالحية تصاريهم ،وابلتايل سيتعرضون خلطر االحتجاز.
 4 - 3احلصول على املزااي والسكن
• يف بلجيكا ،زادت مدن متعددة من قدرهتا على إيواء املشردين ،مبن فيهم املهاجرون ،كما أنشأت أماكن منفصلة
ومعزولة لألشخاص املصابني مبرض كوفيد .19-وقد استُضيف حوايل  100شخص يف فندق حملي وآخرون يف
خميمات.
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• أنشأت كاليفورنيا صندوقا لإلغاثة يف حاالت الكوارث بقيمة  75مليون دوالر سيدعم سكان كاليفورنيا غري املوثقني
الذين أتثروا بـمرض كوفيد 19-غري املستوفني لشروط احلصول على استحقاقات التأمني ضد البطالة واإلغاثة يف
حاالت الكوارث بسبب وضعهم كمهاجرين .وسيحصل ما يقرب من  150 000شخص ابلغ من سكان كاليفورنيا
غري املوثقني على استحقاق نقدي ملرة واحدة قدره  500دوالر لكل شخص ابلغ مع حد أقصى قدره  1 000دوالر
لكل أسرة معيشية لتلبية االحتياجات اخلاصة الناشئة عن جائحة كوفيد.19-
• يف شيكاغو ،وقع العمدة أمراً تنفيذايً لضمان حصول مجاعات الالجئني واملهاجرين على املزااي واخلدمات اليت تقدمها
املدينة على قدم املساواة ،مبا يف ذلك اإلغاثة من كارثة مرض كوفيد.19-
• يف اململكة املتحدة ،وبعد طعن قانوين ،وافق وزير اخلارجية على توسيع نطاق استحقاقات الوجبات املدرسية اجملانية
مؤقتاً لتشمل مجيع األطفال ،شريطة أن تستويف أسرهم شرط عتبة الدخل املعتادة للوجبات املدرسية اجملانية .وميكن
خمطط مرض كوفيد 19-األطفال املؤهلني من احلصول على وجبات مدرسية يتم توصيلها وحتصيلها من املدرسة أو
جنيها إسرتلينيًا لكل طفل مؤهل.
احلصول على قسائم أسبوعية بقيمة ً 15
 5 - 3دعم اجملتمع املدن
• وجهت املؤسسة األوروبية للشباب نداءً إىل منظمات الشباب لتقدمي طلب احلصول على متويل األنشطة اليت تستجيب
لالحتياجات الناشئة على الصعيد احمللي أو الوطين بسبب أزمة مرض كوفيد .19-وستعطى األولوية لألنشطة اليت

تُظهر التضامن مع األشخاص املتضررين من األزمة ودعمهم ،مثل دعم الفئات الضعيفة للغاية من الناس ،مبن فيهم
املشردون ،واخلدمات الصحية واالجتماعية .وقد تكون هذه فرصة ملنظمات الشباب للمساعدة يف التصدي للتحدايت
اخلاصة اليت يواجهها املهاجرون يف سياق مرض كوفيد ،19-مبا يف ذلك دعم تنفيذ بدائل الحتجاز املهاجرين.
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 4املوارد
تشمل القائمة الواردة أدانه توجيهات وواثئق سياساتية خاصة مبرض كوفيد ،19-فضالً عن أدوات وموارد عملية بشأن بدائل
احتجاز املهاجرين قد تكون مفيدة يف السياق احلايل .وسيجري حتديث القائمة ابنتظام أيضاً.
 1 - 4ال واثئق التوجيه ية والسياسات ية
• بيان مشرتك صادر عن شبكة األمم املتحدة للهجرة بشأن مرض كوفيد19-
• بيان عاملي مشرتك صادر عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون
الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العاملية بشأن آاثر أزمة مرض كوفيد 19-على الالجئني واملهاجرين
واألشخاص عدميي اجلنسية ،يدعو إىل اإلفراج عن الالجئني واملهاجرين احملتجزين
• بيان صحفي مشرتك بني املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقرر اخلاص املعين ابالجتار ابألشخاص
• مشورة من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل الدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية املتعلقة مبرض فريوس كوروان
• اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت توجيه مؤقت بشأن مرض كوفيد :19-الرتكيز على األشخاص احملرومني من
حريتهم
• بيان مفوض جملس أورواب حلقوق اإلنسان يدعو إىل إطالق سراح املهاجرين احملتجزين
• مذكرة تقنية مشرتكة بني الوكاالت بشأن مرض كوفيد 19-واألطفال احملرومني من حريتهم صادرة عن اليونيسيف
وحتالف محاية الطفل يف العمل اإلنساين
• توجيهات مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن مرض كوفيد 19-وحقوق اإلنسان للمهاجرين
• املبادئ واملبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني املوصى هبا بشأن حقوق اإلنسان على
احلدود الدولية (انظر املبدأ التوجيهي  ،8جتنب االحتجاز)
• اجملموعة العاملية للهجرة ،املبادئ والتوجيهات املوصى هبا بشأن محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين الذين يعيشون يف
أوضاع هشة (انظر املبدأ  ،8إهناء احتجاز املهاجرين)
• توجيهات منظمة الصحة العاملية املؤقتة بشأن التأهب والوقاية والسيطرة على مرض كوفيد 19-يف السجون وغريها من
أماكن االحتجاز
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• املنظمة الدولية للهجرة ،صورة حتليلية رقم  9ملرض كوفيد :19-احتجاز املهاجرين ،نيسان/أبريل 2020
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 2 - 4األدوات واملوارد العملية
• مبادئ توجيهية للرصد االفرتاضي لألطفال وأسرهم ومرافق الرعاية الداخلية خالل جائحة مرض كوفيد ،19-تغيري
طريقة رعايتنا.
• مذكرة تقنية عن مرض كوفيد 19-بشأن األطفال والرعاية البديلة صادرة عن شبكة الرعاية األفضل ،وحتالف محاية
الطفل يف العمل اإلنساين ،واليونيسيف.
• يتعهد املشروع العاملي املعين ابالحتجاز منصة عاملية معنية مبرض كوفيد 19-واحتجاز املهاجرين ،تتضمن معلومات
حمدَّثة عن كيفية تصدي خمتلف البلدان ملرض كوفيد 19-فيما يتعلق ابحتجاز املهاجرين.
حمدثة عن التطورات الرئيسية وآاثر اجلائحة
• يرعى التحالف الدويل لالحتجاز صفحة مرض كوفيد 19-مع معلومات َّ
على احتجاز املهاجرين وبدائل االحتجاز  ،مع الرتكيز على املمارسات الواعدة .ويشمل ذلك اآلاثر والتطورات اليت أبلغ
عنها أعضاء مركز البياانت الدويل العاملون يف امليدان على الصعيدين الوطين واحمللي.
• تتضمن أوراق مفوضية شؤون الالجئني عن اخليارات املتاحة للحكومات بشأن ترتيبات الرعاية وبدائل احتجاز األطفال
واألسر وخيارات احلكومات بشأن االستقبال املفتوح وبدائل االحتجاز ممارسات جيدة بشأن بدائل احتجاز املهاجرين.
• تقدم منشورات التحالف الدويل لالحتجاز ،مبا يف ذلك كتيب مركز البياانت الدويل "هناك بدائل" ،أمثلة على
املمارسات اإلجيابية والتوجيهات العملية بشأن تنفيذ بدائل احتجاز املهاجرين.
• منوذج الرعاية البديلة لألطفال املهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئني من إعداد اليونيسيف وحكومة املكسيك.
• تضع الشبكة األوروبية لبدائل االحتجاز توجيهات قائمة على األدلة بشأن التنفيذ العملي للبدائل الناجحة الحتجاز
املهاجرين.
• توفر منشورات منصة التعاون الدويل بشأن املهاجرين غري املوثقني توجيهات للمنظمات غري احلكومية من أجل الدعوة
إىل بدائل احتجاز املهاجرين وللحكومات ومنظمات اجملتمع املدين من أجل تنفيذ إدارة احلاالت هلذه البدائل.

أنشئت شبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة لضمان تقدمي الدعم الفعال واملنسق يف الوقت املناسب على نطاق املنظومة
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للدول يف تنفيذها ومتابعتها واستعراضا لالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية.
والفريق الع امل املعين بجياد بدائل الحتجاز املهاجرين هو واحد من ستة أفرقة عاملة مواضيعية أنشئت يف إطار الشبكة،
وكلف ابلعمل على وضع وتنفيذ بدائل لالحتجاز قائمة على حقوق اإلنسان يف سياق اهلجرة .ويتألف الفريق العامل من
ممثلني عن وكاالت األمم املتحدة ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والشباب ،واحلكومات احمللية ،واخلرباء التقنيني العاملني يف
جمال احتجاز املهاجرين وبدائل االحتجاز يف مجيع أحناء العامل .وقد استفادت صياغة هذه الوثيقة من خربهتم الواسعة
واملتنوعة.
وبينما تعرتف مفوضية شؤون الالجئني أبن والية الفريق العامل مقتصرة على اهلجرة ،تشري املفوضية إىل أن التوصيات
الواردة يف هذه الوثيقة متصلة ابلالجئني وملتمسي اللجوء احملتجزين يف مراكز احتجاز املهاجرين وتنطبق عليهم أيضاً .ويف
إطار التصدي لتحدايت مرض كوفيد 19-واحلفاظ على الصحة العامة ،ينبغي أن حترتم التدابري املتخذة حقوق اإلنسان
جلميع املعنيني ،بغض النظر عن وضع اهلجرة.
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