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تبرعوا اآلن بحاجة للمساعدة؟ 

بیان منسوب للمفوض السامي فیلیبو غراندي بشأن الحاجة إلنھاء القیود
األمریكیة المفروضة على اللجوء بسبب فیروس كورونا

English   |  Español  |   2021 20 مایو/ أیار

أناشد حكومة الوالیات المتحدة أن ترفع على وجھ السرعة القیود المفروضة على اللجوء والمتعلقة بإجراءات الصحة العامة
والتي ال تزال ساریة على الحدود، وأن تستأنف فرص الوصول إلى سبل اللجوء لألشخاص الذین تعتمد حیاتھم علیھا، بما

یتماشى مع االلتزامات القانونیة الدولیة وحقوق اإلنسان.

أرحب بخطط الحكومة األمریكیة لإلصالح وبناء القدرات التي تشتد الحاجة إلیھا وذلك إلدارة اإلجراءات على الحدود،
والخطوات اإلیجابیة التي تم اتخاذھا إلعفاء األطفال غیر المصحوبین بذویھم وبعض العائالت التي تتواجد في أوضاع من

الضعف الشدید من ھذه القیود الصارمة. ومع ذلك، فإن النظام الذي یسمح بدخول عدد صغیر من طالبي اللجوء یومیاً یحمل
في طیاتھ عدداً من المخاطر، وال یمثل استجابة مناسبة. ھناك حاجة ملحة التخاذ مزید من الخطوات لتوفیر فرصة المرور

عند نقاط الدخول التي ال تزال مغلقة أمام معظم طالبي اللجوء بسبب قانون الصحة العامة رقم 42 الصادر عن المراكز
األمریكیة لمكافحة األمراض والوقایة منھا، والساري منذ شھر مارس من العام الماضي.

وقد أدى القانون رقم 42 إلى طرد مئات اآلالف من األشخاص إلى المكسیك أو بلدانھم األصلیة، مما حرمھم من فرصة
الوصول إلى إجراءات اللجوء. یعد الوصول المضمون إلى األراضي اآلمنة وحظر إعادة طالبي اللجوء من المبادئ

األساسیة التفاقیة الالجئین لعام 1951 وقانون الالجئین، والتي یتعین على الحكومات الوفاء بھا لحمایة حقوق الالجئین
وحیاتھم. كما كان لعملیات الطرد عواقب إنسانیة خطیرة في شمال المكسیك.

لقد أكدنا في المفوضیة منذ بدایة الوباء أن حمایة الصحة العامة وحمایة حق الوصول إلى إجراءات اللجوء، وھو حق
أساسي من حقوق اإلنسان، أمران متوافقان تماماً مع بعضھما البعض. في ذروة حالة الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة،

وضعت العدید من البلدان بروتوكوالت للعمل بھا مثل الفحوصات واالختبارات وتدابیر الحجر الصحي، وذلك لحمایة
الصحة العامة والحق في طلب اللجوء في نفس الوقت.

إنني أحث اإلدارة األمریكیة على مواصلة عملھا من أجل تعزیز نظام اللجوء الخاص بھا وتنویع الممرات اآلمنة حتى ال
یضطر طالبو اللجوء إلى سلك المعابر الخطرة التي یدیرھا المھربون.

ومن جانبنا، فإن المفوضیة مستعدة لدعم تنفیذ مثل ھذا القرار.
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تابعونا:

االشتراك في النشرة اإللكترونیة

األسئلة األكثر تكراًرا
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